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„Towarzysz 
generał”
Film dokumentalny o życiu 
i karierze Wojciecha Jaruzelskiego 
wyemitowany w TVP1 wywołał 
prawdziwą burzę w mediach, był 
szeroko komentowany na łamach 
prasy.
Zapraszamy na pokaz filmu 
i spotkanie z reżyserem 
Grzegorzem Braunem, które 
odbędzie się w dniu 8 kwietnia 
br. o godz. 17.00 w Sali Teatralnej 
MCKiS w Jaworznie,  
ul. Mickiewicza 2.

Program
17.00 – projekcja filmu: „Towarzysz 
generał”
18.10 – rozmowa z autorem filmu – 
Grzegorzem Braunem

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI ANDRZEJ OPITEK

Wilcze prawo opozycji 
czyli im gorzej, tym 
lepiej

Wielkanocna pasja

Obrażony, nie zagrożony

Triduum Paschalne – 
fotoreportaż

Czy można zlikwidować 
ubóstwo energetyczne

Owsiak podziękował PKE

Masz głos masz wybór

Tragiczne zakończenie 
poszukiwań 
jaworznianina
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2 Aktualności

Narodowa żałoba
Przeżywamy największą 
tragedię narodową. 
Wszyscy jesteśmy do głębi 
wstrząśnięci tym, 
co wydarzyło się w sobotni 
poranek 10 kwietnia 
w pobliżu Smoleńska.

Dzień 10 kwietnia pozostanie naj-
boleśniejszą datą w historii narodu pol-
skiego – podwójną tragedią katyńską.

Tego chłodnego poranka dzwon 
w Lesie Katyńskim zabrzmiał donośnie 
z powodu narodowej tragedii.

Samolot rządowy Tu-154, na którego 
pokładzie znajdowało się 96 osób udają-
cych się na uroczystość upamiętniającą 
70. rocznicę zbrodni katyńskiej – uległ 
katastrofie. Wszyscy zginęli. Prezydent 
Polski Lech Kaczyński wraz z małżonką, 
znani parlamentarzyści, politycy, dostoj-
nicy duchowni różnych wyznań, przed-
stawiciele rodzin katyńskich, dowódcy 
Wojska Polskiego oraz załoga samolotu.

Msza św. żałobna w Lesie Katyńskim 
została odprawiona w intencji ofiar nie-
spodziewanej katastrofy.

Na imiennym wykazie osób, którzy 
zginęli znalazł się wybitny Jaworznia-
nin,  wiceadmirał Marynarki Wojennej 
Andrzej Karweta. Urodził się w Jeleniu, 
dzielnicy miasta Jaworzno. Miał 52 
lata. Ukończył Wyższą Szkołę Mary-
narki Wojennej, podyplomowe studia 
dowódczo – sztabowe w Akademii 
Marynarki Wojennej, Studium Polity-
ki Obronnej w Królewskiej Akademii 
Studiów Obronnych w Londynie. Pełnił 
służbę poza granicami kraju na stano-
wisku Narodowego Przedstawiciela 
Wojskowego przy Naczelnym Do-
wództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych 
NATO na Atlantyku oraz Narodowego 
Przedstawiciela Łącznikowego przy 
strategicznym Dowództwie Transfor-
macyjnym.

W roku 2007 mianowany do stopnia 
wiceadmirała został dowódcą Marynar-
ki Wojennej RP.

Sylwetkę wiceadmirała Andrzeja 
Karwety przedstawiła w 2007 roku 
na łamach gazety „Co tydzień” Miro-
sława Matysik. – Są wywiady, rozmowy, 
relacje ze spotkań, których się nie zapomi-
na. Admirał przywitał nas z wielkim, ła-
godnym uśmiechem i zarazem mocnym 
uściskiem dłoni. Był bardzo serdeczny 
i bezpośredni, lubił wspominać i sięgać 
pamięcią do chwil i miejsc ze swej młodo-
ści, ze szkoły, pracy. Zakochany był w mo-
rzu, wojsku oraz w pięknej żonie Marioli. 
Był bardzo rodzinny. Stwarzał wokół 
siebie klimat ciepła i wielkiej sympatii 
do drugiego człowieka. Sposób, w jaki 
mówił o swoich żołnierzach oraz o naszej 
jaworznickiej ziemi chwytał za serce. Był 
ujmujący w rozmowie i umiał słuchać 
innych – wspomina pani Mirosława. – 
Zaraz po swojej nominacji na stopień 
wiceadmirała przyjechał  do rodzinnego 
miasta, by świętować awans zawodo-
wy. Piastował tak wysokie stanowisko, 
a wciąż pozostał skromnym człowiekiem. 
Wielka szkoda, że odszedł od nas ten, 
z którego Jaworzno było, jest i pozostanie 
dumne. Myślę też, że w naszych sercach 
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wspomnienie o nim zachowa się na 
zawsze. I nie bezpodstawnie Andrzeja 
Karwetę możemy nazwać jaworznickim 
wzorem do naśladowania – kończy to 
krótkie wspomnienie.

Kilka słów o śp. Andrzeju Kar-
wecie nadesłała także pani Danu-
ta Milner-Brzóska, spokrewnio-
na z rodziną Państwa Karwetów:  
„To mój szwagier, który kilka dni temu 
był w Jaworznie. Cieszył się bardzo, 
widząc jak jego miasto się rozwija. Był 
zainteresowany powstającymi tu inwe-
stycjami. Był jaworznickim patriotą, 
zbierał informacje o historii Jaworzna. 
W muzeach szukał dokumentów, które 
przybliżały historię miasta.

Był wspaniałym człowiekiem, ko-
chającym mężem i ojcem. Bardzo lubił 
atmosferę ciepła rodzinnego. Miał tyle 
planów. Pasmo życia tak młodego czło-
wieka zostało nagle przerwane”.

W katastrofie zginęli także znani, 
związani w pewnym stopniu z Ja-
worznem politycy, księża. Grzegorz 
Dolniak, pochodzący z woj. śląskiego 
poseł na Sejm RP, wiceszef klubu par-
lamentarnego PO, całe życie związany 
ze Śląskiem. Mariusz Handzlik, Podse-
kretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP, 
dyplomata, mieszkaniec Bielska-Białej. 
Sławomir Skrzypek, Prezes Narodowe-
go Banku Polskiego – prywatnie kocha-
jący mąż i ojciec trójki dzieci.

Słowa Sławomira Skrzypka miały 
ogromną moc, wszystko co wypowia-
dał mogło odbić się na stanie polskiej 
gospodarki. Wielka odpowiedzial-
ność, jaka na nim spoczywała powo-
dowała, że był on niezwykle opano-
wany. Jako prezes NBP stał na straży 
polskich interesów. – Dwa tygodnie 
temu miałem przyjemność rozmowy 
z panem Skrzypkiem. Pamiętam jego 
słowa, kiedy mówił, że cykle koniunk-
turalne i wyborcze się często zmienia-
ją, a zaś jego zadaniem jest patrzenie 
ponad nimi na interesy Polski, czyli 
w perspektywie 15 – 20 lat do przodu – 
wspomina Franciszek Matysik.

Na uroczystości w Katyniu Sławomir 
Skrzypek jechał, aby oddać hołd zamor-
dowanym Polakom i wręczyć okoliczno-

ściowe monety z okazji obchodów 70. 
rocznicy zbrodni katyńskiej.

Ks. płk Adam Pilch, kapelan 
ewangelicki w Wojsku Polskim, pro-

wadzący duszpasterstwo wojskowe 
w Warszawie, pochodził z Wisły-
Malinki. Włodzimierz Potasiński, 
Dowódca Wojsk Specjalnych RP, 

instruktor spadochroniarstwa, do-
wodził polskimi kontyngentami 
zagranicznymi m. in. w Syrii i Iraku, 
pochodził z Czeladzi.

Krystyna Bochenek, senator RP 
z Katowic, popularna dziennikarka, 
prezenterka Radia, popularyzatorka 
piękna języka polskiego, inicjatorka 
Ogólnopolskiego Dyktanda, pomy-
słodawca Ogólnopolskich Zjazdów 
Krystyn. Była typem społecznika, 
założycielka Fundacji na rzecz wspie-
rania zdrowia na terenie Śląska, ostat-
nio wicemarszałek Senatu RP. O nie-
zwykłej osobowości śp. Krystyny 
Bochenek słowa wspomnień nakre-
śliła pani Krystyna Dziurdzikowska 
w CTv Jaworzno, która od kilkunastu 
lat uczestniczyła w Zjazdach Krystyn 
i innych imprezach, utrzymywała 
przyjacielskie kontakty z Krystyną 
Bochenek.

Okrutny symbol Katynia
Historia katyńska zatoczyła koło. 

Do straconego kwiatu polskiej inteli-
gencji 70 lat temu dołączył następny 
kwiat polskiej elity rządowej, politycz-
nej, wojskowej. W czasach pokojowych, 
w jednej chwili tego samego dnia zginę-
ło kilkadziesiąt osób. Ich życie zostało 
nagle, niespodziewanie przerwane. 
Nastąpiła podobna analogia dramatów 
ludzkich sprzed lat.

Dzień 10 kwietnia mocno zapadnie 
w pamięci wszystkich Polaków i głębo-
ko odciśnie się w kartach historii Polski. 
Cała Polska opłakuje ofiary katastrofy 
koło Smoleńska. Wyrazy współczucia 
i żalu napływają z całego kraju i świata, 
poczynając od Azji po Stany Zjedno-
czone kończąc.

Dwie ofiary katyńskie 
z Jaworzna

Ziemia katyńska zabrała dwóch pa-
triotów z Jaworzna. 10 kwietnia 2010 r. 
w katastrofie pod Smoleńskiem zginął 
wiceadmirał Andrzej Karweta, a 70 
lat temu drugi Jaworznianin por. Zyg-
munt Gergovich. Pochodził z dzielnicy 
Niedzieliska, miał 38 lat. Wychowy-
wał się w rodzinie nauczycielskiej. Był 
absolwentem U.J. Wydziału Filozofii, 
z zawodu nauczycielem w Gimnazjum  
w miejscowości Dzisna na Kresach 
Wsch. na Wileńszczyźnie. Przeszedł 
także szkolenie wojskowe. W rok przed 
wybuchem II wojny ożenił się, a jego 
żona uczyła w tej samej szkole.

W czasie wybuchu wojny był Ko-
mendantem obrony miasta. Po 17 wrze-
śnia 1939 r. zabrany został do niewoli, 
przewieziony do obozu w Kozielsku. 
Z obozu, żona otrzymała od niego trzy 
listy, ostatni w marcu 1940 roku. Wy-
wieziony do lasu katyńskiego podzielił 
los tysięcy polskich oficerów. Jego na-
zwisko zostało umieszczone na Liście 
Katyńskiej pod nr 029/3 (listy NKWD 
z dnia 13 kwietnia 1940 r.) W Jaworznie 
na cmentarzu pechnickim, na grobie ro-
dzinnym Gergovichów została zamiesz-
czona tablica epitafijna śp. Zygmunta 
Gergovicha (1902-1940), który zginął 
w Katyniu.

Por. Zygmunt Gergovich

Krystyna Bochenek w Senacie RP na pamiątkowym zdjęciu 
z posłem Wojciechem Saługą i z redaktorem Józefem Matysikiem

Smoleńsk. Uroczyste pożegnanie trumny z ciałem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przed odlotem do Warszawy

Wiceadmirał Andrzej Karweta

c.d. na str. 3
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Uroczystość w Katyniu  
7 kwiecień 2010 roku

Na uroczystość oddania hołdu 
pamięci ofiar pomordowanych 70 lat 
temu w kwietniu 1940 roku do Ka-
tynia przybyła delegacja Rządu RP 
z premierem Donaldem Tuskiem 
na czele, parlamentarzystami, oso-
bistościami świata polityki, kultury, 
setkami przedstawicieli rodzin ka-
tyńskich. Uczestniczyli m. in. Lech 
Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, An-
drzej Wajda (twórca filmu „Katyń”, 
którego ojciec Jakub Wajda poniósł 
śmierć także w Katyniu).

W uroczystościach tego dnia wziął 
udział premier Federacji Rosji Wła-
dimir Putin. Nad grobami polskich 
oficerów w Lesie Katyńskim, odda-

jąc hołd pamięci stanęli premierzy 
Polski i Rosji.

Było to historyczne, bardzo waż-
ne spotkanie w 70. rocznicę wielkiej 
zbrodni wojennej.

Premier Putin w swoim wystąpie-
niu potępił stalinowski totalitaryzm 
ze słowami ubolewania nad ofiarami 
wymordowanych obywateli Polski 
oraz narodów Ukrainy, Białorusi, Ży-
dów. Obecność premiera Rosji była od-
czytana jako sygnał chęci zbliżenia się 
do prawdy historycznej i potrzeby po-
jednania między naszymi narodami.

W obliczu najnowszej tragedii 
narodowej Polski 10 kwietnia 2010 
roku pod Smoleńskiem, Rząd Fede-
racji Rosji ze swej strony zapewnił 
wszelką pomoc z zaangażowaniem 
najwyższych władz państwowych.

ZOFIA ŻAK

Podobnie jak w całym kraju, 
Jaworzno także okryło się 
wielką narodową żałobą.

Tragicznego dnia w sobotę 10 kwiet-
nia została odprawiona żałobna Msza 
św. w kolegiacie św. Wojciecha i św. 
Katarzyny w intencji wszystkich ofiar 
katastrofy koło Smoleńska ze szczegól-
ną modlitwą za naszego jaworznianina 

wiceadmirała śp. Andrzeja Karwetę. 
Mszę św. odprawił ks. prałat Eugeniusz 
Cebulski. Po zakończeniu, mieszkańcy 
miasta spontanicznie zaczęli układać 
płonące znicze w kształcie krzyża.

W niedzielę, 11 kwietnia o godz. 
12.00 zabiły dzwony na wieży kole-
giaty w centrum miasta. Odprawiona 
została tu Msza św. żałobna z udziałem 
przedstawicieli władz miasta, instytu-

cji, pocztów sztandarowych. Homilię 
wygłosił ks. prałat Eugeniusz Cebulski. 
Jaworznianie gorąco modlili się w in-
tencji tragicznie zmarłych patriotów 
polskich i za śp. Andrzeja Karwetę.

Na znak wielkiej narodowej żałoby, 
w całym mieście i jego dzielnicach, 
w urzędach, instytucjach i prywatnych 
posesjach powiewają liczne flagi biało-
czerwone z kirem.

W budynku głównym Urzędu Miej-
skiego wystawiono księgę kondolencyj-
ną, do której wpisywali się mieszkańcy 
składając hołd Prezydentowi RP Lecho-
wi Kaczyńskiemu i ofiarom katastrofy 
pod Smoleńskiem. 13 kwietnia o godz. 
10.30 władze miasta złożyły pod Pomni-
kiem Niepodległości kwiaty i oddały 
cześć ofiarom Katynia oraz ofiarom 
katastrofy pod Smoleńskiem.

Jaworznicki Marsz 
Milczenia
Z inicjatywy mieszkańców 
Jaworzna we wtorek 
o godzinie 18.00 ulicami 
miasta przeszedł 
Marsz Milczenia.

Żałoba w Jaworznie

Po zakończeniu Mszy św. mieszkańcy miasta spontanicznie układali płonące znicze w kształcie krzyża

Jaworzno, 13 kwietnia godz. 18.17. Marsz Milczenia w intencji ofiar katastrofy w Smoleńsku wyruszył spod Urzędu Miejskiego i dotarł pod kolegiatę św. Wojciecha i św. Katarzyny
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dokończenie ze str. 2

Alicja Dudek

Bez powrotu
 Niesiesz ptaku w przestworza dziewięćdziesiąt
sześć istnień ludzkich.
 Oni lecą, by pokłonić się Tym, którym szumią
katyńskie sosny, złożyć hołd i słowami modlitwy prosić
Miłosiernego o łaskę zbawienia.
 Ty – ptaku wzlatujesz ponad chmury w jasny błękit,
w promieniste przestworza.
 Na ziemi wiosna rozkwita, ptaki gniazda budują .
 Na nich – dziewięćdziesięciu sześciu, na ich
powrót bliscy czekają, ich domy, gniazda rodzinne.
 Niebo ciemnieje .
Tuman mgły wszystko przysłania~
Majaczą drzew kontury.
 Nagły w trwodze trzepot ludzkich serc.
W znieś się wzwyż ptaku.
 Dlaczego stalowy ptaku
 dlaczego skrzydła złożyłeś?

JAWORZNO, 10.IV. 2010 ROK
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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
TAXI – HALA ......................................................................................................... tel. 793 83 83

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 524 ..........................................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
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. (32) 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. (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. 32 616 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

Podziękowanie
za złożone kwiaty i udział w pogrzebie 

Stanisława Treli
Rodzinie, Przyjaciołom i Sąsiadom

składa żona

W dniu 9 kwietnia 2010 roku w wieku 61 lat po długiej  
i ciężkiej chorobie zmarł 

Aleksander Strzelec
wieloletni działacz PCK i Honorowego Krwiodawstwa.

Przez trzy kadencje Prezes Klubu HDK przy KWK „Jaworzna”. 
Oddał 48 litrów krwi. Odznaczony wieloma odznaczeniami 

państwowymi i Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wyrazy współczucia dla żony Heleny, synów i całej rodziny 
składają członkowie Zarządu Rejonowego PCK w Jaworznie 

Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinom 
i najbliższym wszystkich osób, które tragicznie zginęły 

w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

Nagła i okrutna śmierć tej straszliwej katastrofy zabrała także 
naszych kolegów – posłów PSL 

Leszka Deptuję, Edwarda Wojtasa 
i Wiesława Wodę

Zapamiętamy Ich jako ludzi kompetentnych, pracowitych, 
życzliwych, oddanych Polsce i Polakom.

Polskie Stronnictwo Ludowe

2 kwietnia
ŁUPEM KIESZONKOW-
CA PADŁO 3 TYS. ZŁ. 
W jednym ze sklepów 
ogólnospożywczych przy 
ul. Olszewskiego złodziej 
kieszonkowy z podręcznej 
torby skradł na szkodę, 
robiącego zakupy miesz-
kańca Jaworzna portfel 
z pieniędzmi w kwocie 
3.000 zł.

4 kwietnia
WŁAMAŁ SIĘ GDY DO-
MOWNICY SPALI. Złodziej 
dokonał włamania do domu 
jednorodzinnego w dziel-
nicy Jeleń. Do środka dostał 
się poprzez wybicie szyby 
w oknie balkonowym. 
Według relacji właściciela, 
który w tym czasie spał, 
z domu nic nie zostało skra-
dzione. Straty oszacowano 
na kwotę 200 zł.

5 kwietnia
ZŁAPALI PAJĘCZARZA. 
W jednym z mieszkań 
w dzielnicy Szczakowa pa-
trol dzielnicowych wykrył 
nielegalny pobór energii 
elektrycznej. Sprawcą jest 
41-letni jaworznianin.

WŁAMANIA W JELENIU. 
Złodziej dokonał włamania 
do dwóch domów jednoro-
dzinnych w dzielnicy Jeleń. 
Do środka dostał się w obu 
przypadkach w ten sam 
sposób tzn. przez wybicie 
szyby w oknie. W pierw-
szym wypadku straty 

dotyczą odtwarzacza DVD 
i 3 butelek wódki (500 zł), 
w drugim sprawca nic nie 
skradł. Został prawdopo-
dobnie spłoszony przez 
domowników, a straty 
(200 zł) wynikają z faktu 
uszkodzenia okna.

NIETRZEŹWY KIEROWCA. 
Patrol pogotowia policji 
o godzinie 00.45 na ul. Kru-
ka zatrzymał 44-letniego 
jaworznianina, który będąc 
w stanie nietrzeźwym 
kierował samochodem 
osobowym (1,7 promila 
alkoholu w wydychanym 
powietrzu).

6 kwietnia
ZŁOMIARZE UKRADLI KA-
BEL. Na szlaku kolejowym 
Jaworzno – Sosnowiec Ję-
zor złodziej skradł około 40 
metrów kabla sygnaliza-
cyjnego i 40 metrów kabla 
energetycznego na szkodę 
firmy Infra Silesia SA. Stra-
ty w trakcie ustalania.

WANDAL NA UL. KATO-
WICKIEJ. Przy stacji paliw 
doszło do uszkodzenia 
samochodu osobowego 
poprzez porysowanie 
ostrym narzędziem po-
włoki lakierniczej. Straty 
wynoszą 1.500 zł,

NA PODWÓJNYM GAZIE. 
O 6.10 na ul. Martynia-
ków policjanci drogówki 
zatrzymali 24-letniego 
jaworznianina, który będąc 
w stanie nietrzeźwym (0,6 
promila) kierował moto-
rowerem.

Natomiast na ul. Batorego 
o godz. 8.30 zatrzymali 
43-letniego jaworzniani-
na, który będąc w stanie 
nietrzeźwym (1,2 promila) 
kierował samochodem 
osobowym.

7 kwietnia
PROWADZIŁ MIMO ZA-
KAZU. Patrol pogotowia 
policji w dzielnicy Byczyna 
zatrzymał 23-letniego 
jaworznianina, który kiero-
wał samochodem osobo-
wym pomimo prawomoc-
nego zakazu sądowego.

KRADZIEŻ KABLI. Na szla-
ku kolejowym Ciężkowice 
– Balin złodzieje skradli 
51 metrów kabla sygnało-
wego na szkodę „ISE” Ja-
worzno-Szczakowa. Straty 
w trakcie ustalania.

KIEROWAŁ PO PIJANEMU. 
Na ul. Jaśminowej o godz. 
15.20 patrol pogotowia 
policji zatrzymał 52-let-
niego jaworznianina, który 
kierował samochodem 
osobowym będąc w stanie 
nietrzeźwym. Miał 2,3 
promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

8 kwietnia
ZŁAPALI ROZBÓJNIKA. 
Matka 17-letniego chłop-
ca zgłosiła, że nieznany 
sprawca na drodze leśnej 
w rejonie ul. Darwina gro-
żąc nożem doprowadził 
do stanu bezbronności 
syna i skradł telefon ko-

mórkowy o wartości 500 
zł. W trakcie prowadzonych 
czynności policjanci za-
trzymali sprawcę rozboju, 
którym okazał się 17-letni 
jaworznianin.

35-LETNI WANDAL. Około 
22.00 patrol pogotowia 
policji zatrzymał 35-let-
niego jaworznianina, 
który wspólnie z innymi 
osobami dokonał uszko-
dzenia elewacji budynku 
Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Obrońców Poczty 
Gdańskiej oraz zniszczenia 
lusterek bocznych w sa-
mochodzie osobowym 
zaparkowanym przed tym 
budynkiem. Wysokość 
strat w trakcie ustalania.

10 kwietnia
OSZUSTWO INTERNETO-
WE. Mieszkaniec Jaworzna 
zgłosił, że został oszukany 
przy zakupie komputera 
na aukcji internetowej 
przez osobę podającą się 
za mieszkankę Sochacze-
wa. Na konto sprzedającej 
wpłacił 420 zł. Do tej pory 
nie otrzymał zakupionego 
towaru.

ZŁAPALI ZŁODZIEJASZKÓW. 
O godzinie 15.30 policjanci 
Wydziału Prewencji zatrzy-
mali po pościgu 17-letniego 
jaworznianina, który wspól-
nie z innymi sprawcami 
dokonał wybicia szyby wy-
stawowej w sklepie ogólno-
spożywczym przy ul. Tysiąc-
lecia. Straty wyniosły 1.000 zł. 
Z innego sklepu skradł 16 piw 
o wartości 35 zł.
Podobny przypadek miał 
miejsce o godz. 23.45 na ul. 
Kolbego. Policjanci Wy-
działu Prewencji po bezpo-
średnim pościgu zatrzymali 
16-letniego chłopca, który 
wspólnie z innymi sprawca-
mi dokonał poprzez wybicie 
szyby wystawowej włama-
nia do sklepu ogólnospo-
żywczego. Sprawcy skradli 
14 piw oraz 4 butelki wódki. 
Straty w toku ustalania.

11 kwietnia
PIJANY KIEROWCA. Patrol 
pogotowia policji na ul. 
Moździerzowców zatrzy-
mał 27-letniego jaworznia-
nina, który będąc w stanie 
nietrzeźwym (1,2 promila) 
kierował samochodem 
osobowym.

Gorące podziękowanie dla pani Ordynator 
Neurologii Juliety Kozłowskiej-Staniczek, 
doktora A. Buła, lekarzom, pielęgniarkom, 

sanitariuszkom, salowym z Oddziału 
Neurologii oraz lekarzowi W. Rejdych  
(z Oddziału Wewnętrznego) za opiekę  

w ostatnich dniach życia 

Zenona Musiał 
dziękuje żona z dziećmi
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Od lewej: Krystyna Banasik, Czesław Smalcerz i Dariusz Starzycki

Z konferencji prasowej prezydenta

Co raz więcej spraw do 
rzecznika konsumentów
Krystyna Banasik pełniąca w Ja-
worznie funkcję Rzecznika Kon-
sumentów przygotowała roczne 
sprawozdanie ze swojej działalno-
ści. Zgłasza się do niej co raz więcej 
osób, ale świadomość praw jakie 
ma konsument jest mała.

W 2009 r. do Rzecznika zgłosiło 
się 1993 mieszkańców miasta wyma-
gających udzielenia różnego rodzaju 
pomocy (wzrost o 165 osób w stosunku 
do roku 2008). Najczęściej mieszkańcy 
przychodzą do Rzecznika poskarżyć 
się na sprzedawców, którzy uchylają 
się od odpowiedzialności za wady 
zakupionych towarów. Odmawiają 
przyjęcia zgłoszenia o reklamacji lub 
nie uznają jej. Mieszkańcy skarżą się też 
na usługodawców, którzy nie wykonują 
zawartych umów lub nie dochowują 
należytej staranności.

Rzecznik nie może nakładać kar 
i grzywien lub wydawać nakazów lub 
zakazów. Może natomiast występować 
do przedsiębiorców w spornych spra-

wach w formie mediacji oraz udzielić 
pomocy w egzekwowaniu roszczeń 
konsumentów przed sądem.

Krystyna Banasik jest zadowolo-
na z tego, że mieszkańcy zgłaszają się 
do niej co raz częściej. – Cieszy fakt, 
że konsumenci mają taką świadomość. 
Wiedzą gdzie mają przyjść, gdzie zasię-
gnąć porady – mówi Rzecznik.

Niepokojący jest jednak według 
Krystyny Banasik brak znajomości 
praw i obowiązków konsumentów. 
– Dużym problemem jest to, że kon-
sumenci nie znają swoich praw. Jest 
to ważna sprawa, gdyż konsumentem 
jesteśmy kilka, kilkanaście razy dzien-
nie. Powinniśmy znać przepisy, przy-
najmniej w pobieżnym zakresie – mówi.

W ostatnim okresie Rzecznik miał 
wiele spraw związanych z usługami 
finansowymi. Konsumenci chętniej, 
częściej i niestety mniej rozważnie za-
ciągają zobowiązania finansowe. Pro-
blemy dotyczą kredytów konsumenc-
kich na zakup towarów i usług, umów 
o limit kredytowy czy kartę kredytową.

Podstawowym instrumentem 
rzecznika konsumentów są wystąpie-
nia do przedsiębiorców. Podejmowane 
są na skutek wnoszonych przez konsu-
mentów wniosków i skarg dotyczących 
naruszenia praw i interesów przez 
przedsiębiorców.

W ubiegłym roku Rzecznik wsz-
czął 375 postępowań (o 70 więcej 
niż w 2008 r.) występując pisemnie 
do przedsiębiorców w sprawach kon-
sumentów. W 230 przypadkach sprawę 
udało się zakończyć pozytywnie dla 
konsumenta, 101 spraw jest w toku.

W zeszłym roku Rzecznik przygo-
tował łącznie 83 pozwy (o 21 mniej niż 
w 2008 r.) konsumentom występują-
cym z roszczeniem do sądu. W tym 

do sądów powszechnych 73 pozwy, 
natomiast 10 pozwów zostało przygo-
towanych i skierowanych do polubow-
nych sądów konsumenckich.

Doszkolą się za granicą
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

zdobył 1,2 miliona złotych na realizację 
projektu pod nazwą „Nowy wymiar 
pomocy społecznej”. Pracownicy jaworz-
nickiego systemu pomocy społecznej 
przejdą dwutygodniowe staże za granicą. 
Projekt zakłada wyjazd pracowników 
7 miejskich instytucji samorządowych 
oraz 7 organizacji pozarządowych 
na dwutygodniowe staże zawodowe. – 
Zdecydowaliśmy się na partnerów zagra-
nicznych z Włoch i Malty, skąd otrzyma-
liśmy listy intencyjne. Następnie uzgod-
niliśmy z partnerami zagranicznymi 
potencjalny wykaz placówek, w których 
odbywać się będą staże oraz ich program 
– wyjaśnia Czesław Smalcerz, dyrektor 
MOPS i koordynator całego projektu.

W projekcie weźmie udział 120 
osób. Czterdzieści osób wyjedzie 
na Maltę, a osiemdziesiąt do Włoch. 
Uczestnicy będą odwiedzali tamtejsze 
placówki i zapoznawali z metodami 
pracy socjalnej, aktywizacji spo-
łecznej i zawodowej, a także z inny-
mi systemami pomocy społecznej, 
metodami zarządzania i sposobami 
rozwiązywania problemów społecz-
nych. Osoby wytypowane do wyjazdu 
intensywnie uczą się języków obcych. 
Projekt rozpoczyna się w tym miesią-
cu i potrwa do końca roku.

Centrum Diabetologiczne
Już w drugiej połowie tego roku 

w Miejskim Centrum Medycznym 
„Podwale” rozpocznie działalność Cen-
trum Diabetologiczne. W tym miejscu 
chorzy na cukrzycę będą mieli kom-
pleksową opiekę. Będą mogli skorzystać 
z porad lekarzy: internisty, kardiologa 
i diabetologa, a także dietetyka. Cu-
krzyca jest chorobą cywilizacyjną XXI 
wieku. Wedle szacunków w Jaworznie 
choruje na nią ponad 7,5 tys. osób.

Urząd Miejski w ramach współ-
pracy z jaworznickim kołem Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków zorgani-
zował w ubiegłym miesiącu szkolenie 
pt. „Cukrzyca typu pierwszego u dzieci 
i młodzieży”. Spotkanie miało przede 
wszystkim przygotować biorące w nim 
udział pielęgniarki wszystkich jaworz-
nickich placówek do pracy z dziećmi 
cierpiącymi na to schorzenie.

Niebawem również Strażnicy Miej-
scy zostaną przeszkoleni w ramach 
rozpoznawania chorych na cukrzycę 
i udzielania im pierwszej pomocy 
w przypadku zapadnięcia na tzw. 
śpiączkę cukrzycową. P.JAMRÓZ

W poniedziałek przed 
południem jeden 
z uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  
nr 2 rozpylił gaz pieprzowy. 
Dyrekcja postanowiła 
ewakuować szkołę. Kilkanaście 
osób zabrały karetki.

Do zdarzenia doszło około godz. 
10 na terenie placówki. Uczeń kupił 
gaz pieprzowy i chciał pochwalić się 
nim przed swoimi kolegami. Rozpylił 
niewielką ilość specyfiku. Po pewnym 
czasie niektórzy uczniowie zaczęli źle się 
czuć. Dyrekcja postanowiła ewakuować 
szkołę i wezwać odpowiednie służby.

Na miejsce przyjechali strażacy i po-
gotowie. 15 osób zostało przewiezionych 
do szpitala na badanie. Mieli podrażnio-
ne górne drogi oddechowe i oczy.

– Wszystkie osoby zostały ze szkoły 
ewakuowane, wszystkie pomieszczenia 
są wietrzone, znamy miejsce gdzie ten 
gaz został użyty i tam będzie najinten-
sywniejsze wietrzenie – wyjaśnił aspirant 
sztabowy Państwowej Straży Pożarnej 
Krzysztof Buliński.

Po całonocnym wietrzeniu bu-
dynku, we wtorek lekcje odbywały się 
normalnie.
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21-letni mężczyzna, który rozpylił 
gaz został przez dyrekcję ZSP 2 zawie-
szony w prawach ucznia. Policja po-
stawiała mu zarzut z art. 160 Kodeksu 

karnego, czyli narażenia osób na nie-
bezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu.

P.JAMRÓZ

Kilkanaście osób przewieziono do szpitala w Jaworznie

70 lat temu w lasach Katynia, Mied-
noje, Charkowa, Ostaszkowa so-
wieckie NKWD dokonało zbrodni 
na ponad 20 tys. polskich żołnierzy, 
policjantów, polskiej inteligencji.

Chcąc przypomnieć tamte tragiczne 
wydarzenia i uczcić pamięć pomor-

dowanych, Fundacja „Patria” wraz 
z IPN oddział w Katowicach zapraszają 
na „Spotkanie z historią” w 70. rocznicę 
Zbrodni Katyńskiej. Konferencja odbę-
dzie się w dniu 19 kwietnia br. o godz. 
12.00 w Sali Teatralnej MCKiS w Jaworz-
nie ul. Mickiewicza 2. IW

Katyń 1940 – pamiętamy
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Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Lecha Kaczyńskiego, 
Jego Małżonkę Marię Kaczyńską 

oraz wszystkie Ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Łączymy 
się w smutku z Najbliższymi Zmarłych.

Zarząd Koła Platformy Obywatelskiej w Jaworznie 
Klub Radnych Platforma Obywatelska Rady Miejskiej w Jaworznie
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Ważne sprawy

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o tragicznej śmierci

 

Dowódcy Marynarki Wojennej RP
Wiceadmirała Andrzeja Karwety

 

Rodzinie i Najbliższym  
składamy z serca płynące wyrazy 

głębokiego współczucia
Beata Małecka-Libera 

Wojciech Saługa 
Jarosław Pięta 

Piotr Van der Coghen 
Zbigniew Szaleniec 

Zbigniew Meres
posłowie i senatorowie Platformy Obywatelskiej  

z okręgu sosnowieckiego

Naszej Drogiej Koleżance Pani Jolancie Szynowskiej 
w obliczu tragicznej śmierci Brata 

Wiceadmirała Andrzeja Karwety 
Dowódcy Marynarki Wojennej 

wyrazy najgłębszego współczucia składa Elżbieta Motyka 
Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Jaworznie wraz z pracownikami

W dniach szczególnego smutku i żalu 
składamy wyrazy współczucia

 

Rodzinom i Bliskim
wszystkich Ofiar 

katastrofy koło Smoleńska
 

Z wyrazami szacunku
Beata Małecka-Libera 

Wojciech Saługa 
Jarosław Pięta 

Piotr Van der Coghen 
Zbigniew Szaleniec 

Zbigniew Meres
posłowie i senatorowie Platformy Obywatelskiej  

z okręgu sosnowieckiego

Hekatomba
( ) Z każdego kąta żałość człowieka ujmu-
je, a serce swej pociechy darmo upatruje.

Jan Kochanowski, Tren VIII

W wigilię niedzieli Święta 
Miłosierdzia Bożego niespotykana 
na skalę światową tragedia dotknęła 
nasz kraj. W katastrofie lotniczej 
pod Smoleńskiem zginęli Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej z małżonką, 
szefowie instytucji publicznych 
i organów konstytucyjnych, 
parlamentarzyści, dowódcy 
wszystkich rodzajów sił zbrojnych, 
członkowie rodzin katyńskich, 
wysocy rangą duchowni różnych 
wyznań, ludzie kultury i sportu, 
patrioci po raz ostatni i na wieki 
oddając hołd pomordowanym 
na rozkaz Stalina obywatelom 
polskim w Katyniu.

Cześć ich pamięci!
Niesamowita jest symbolika mie-

siąca kwietnia w naszej tradycji naro-
dowej. 70. rocznica zbrodni katyńskiej, 
5. rocznica śmierci Ojca Świętego Jana 
Pawła II, wreszcie w sobotę 10 kwietnia 
2010 roku Katyń ponownie upomniał 
się o daninę krwi…

To sytuacja bez precedensu w naszej 
historii, niewyobrażalna tragedia w wy-
miarze humanitarnym i państwowym, 
która poruszyła cały cywilizowany 
świat. Jest to straszliwa strata dla naszego 
narodu. Doświadczyliśmy wspólnoty 
przemijalności i kruchości ludzkiego 
życia. Wciąż przeraźliwie dźwięczy 
w uszach wawelski Zygmunt, który 
w sobotnie południe przeszył powietrze 
porażającą wiadomością. Jeszcze długo 
będzie nam towarzyszył głęboki smutek 
i wielki żal.

Wyrazy najgłębszego bólu i współ-
czucia Rodzinom i wszystkim Polakom.

Requiem in aeternam!
JANUSZ CIOŁCZYK

W poczuciu ogromnej straty dla Państwa Polskiego głęboko poruszeni 
tragiczną śmiercią w katastrofie pod Smoleńskiem

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Lecha Kaczyńskiego 
Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej

oraz wszystkich Osób znajdujących się na pokładzie  
rządowego samolotu 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
Rodzinom i Bliskim Osób, które zginęły 

składa NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski

Czekają nas zmiany 
w komunikacji miejskiej. 
Władze miasta umówiły 
się z komunikacyjną spółką 
z Chrzanowa i już niedługo 
będą tam jeździły nowe linie 
zamiast autobusów „J” i „S” .

Im dłuższe linie autobusowe tym 
mniejsza ich punktualność. Według 
urzędników z Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów bezcelowe jest utrzy-
mywanie linii służących do komuni-
kacji Jaworzna z Chrzanowem i Kato-
wicami czy Sosnowcem jednocześnie.

Niebawem powstaną dwie nowe 
linie o numerach 300 i 319. Będą kur-
sowały z Osiedla Stałego do Chrzano-
wa różnymi trasami. Jedna obsłuży 
przystanek przy szpitalu, o co prosili 
mieszkańcy. Druga będzie jeździła 
przez Byczynę. Tym samym linie J 
i S zajmą się już tylko połączeniem 
Jaworzna z Katowicami i Sosnowcem.

Autobusy dojeżdżające do Katowic 
również zmienią swoje trasy. – Punk-
tem docelowym w Katowicach będzie 
dworzec PKS na ul. Piotra Skargi, róg 
Sokolskiej. To jest ścisłe centrum miasta 
– wyjaśnia Paweł Bednarek wicedyrek-
tor MZDiM.

Linia A będzie okrążała całe 
Katowice. Linia S natomiast będzie 

Komunikacyjna rewolucja Nowe władze Solidarności nauczycielskiej
kursowała z ���������	�
�����
��� i zostanie skierowana z Niwki 
ulicami Powstańców i Mikołajczyka 
w kierunku bezpośrednio centrum 
Sosnowca.

Oprócz tych zmian pojawi się nowa 
linia. Autobus 311 będzie łączył Szcza-
kową z Osiedlem Stałym i Podłężem. 
Linie 326 i 368 połączą natomiast Ce-
zarówkę Górną i Dolną, wedle próśb 
mieszkańców tych dzielnic.

To nie cały zakres zmian. MZDiM 
będzie systematycznie informował 
o mających nastąpić zmianach na ta-
blicach informacyjnych umieszczo-
nych przy przystankach. Tak, aby 
pasażerowie mogli się z nimi zapoznać 
przed wprowadzeniem. Szczegółowe 
informacje na ten temat są dostępne 
na stronie internetowej Zarządu: www.
mzdim.jaworzno.pl.

P.JAMRÓZ

Zakończył się kolejny, czteroletni 
etap pracy Międzyzakładowej Organi-
zacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Jaworznie. Nowa kadencja 2010 – 2014 
rozpoczęła się posiedzeniem sprawoz-
dawczo – wyborczym 30 marca br. Nad 
porządkiem obrad i całością czuwała 
przewodnicząca zebrania – Iwona 
Różycka. Zgodnie z procedurami zre-
alizowano wszystkie założone punkty. 
Do najważniejszych należały:
1. Wybór Przewodniczącego Międzyzakładowej 

Organizacji Związkowej.
2. Wybór członków Międzyzakładowej Komisji.
3. Wybór członków Międzyzakładowej Komisji 

Rewizyjnej.
4. Wybór Delegatów na Walny Zjazd Delegatów 

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach.
5. Wybór Delegatów na Walne Zebranie 

Regionalnej Sekcji Oświaty Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego w Katowicach.

W posiedzeniu brało udział 69 de-
legatów z różnych placówek oświato-
wych. Swoją obecnością między inny-
mi zaszczycili uczestników spotkania: 
prezydent Silbert, wiceprezydent No-
wak, poseł Saługa, Przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Oświaty Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Oświaty i Wy-
chowania Lesław Ordon, Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Soli-
darność” w Katowicach Bogdan Biś.

Kadencję swoją, a zarazem pracę 
w związku kończyła dotychczasowa 
Przewodnicząca Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej Teresa Smyl. 
Nowym Przewodniczącym Między-
zakładowej Organizacji Związkowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Jaworz-
nie został Maciej Brül. W wyniku 
głosowania powołano także Zarząd 
i Prezydium. W skład Prezydium 
weszli: przewodniczący Maciej Brül; 
wiceprzewodnicząca Iwona Różycka; 
wiceprzewodnicząca, skarbnik Kry-
styna Rygielska; sekretarz, rzecznik 
prasowy Bogumiła Wacławek; człon-
kowie – Mariola Figiel, Izabela Otrzą-
sek, Dorota Skóra.

BOGUMIŁA WACŁAWEK, RZECZNIK PRASOWY NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ” POIW W JAWORZNIE

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

firm i ogrodów przydomowych
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ CATERPILLAR

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

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

Jaworzno ul. Dąbrowska 22a tel. 32/ 615 51 25, 0 502 687 330

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
32 660 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. 32/ 751 91 30

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, rolety rzymskie, karnisze, 

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

tel. 32/ 616 34 46, 0 507 445 126

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

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

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

Tel. 501 722 754; (32) 622 72 12

NAGROBKI GRANITOWE 
Jaworzno ul. Martyniaków 8 

tel. 0 501 066 253, 0 600 334 658

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 110 zł 

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

Własne maszyny. Największe rabaty. Gwarancje. 
Tel. 32 615 16 54, 0 501 988 116

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.

Gładź. Malowanie.

Tel. 0 601 797 305

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

montaż, naprawa.
tel./fax 32 757 18 84, 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. 32 616 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. 32/ 613 19 19; 604 127 197; 604 224 932

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

ul. Matejki 59 
tel. 0 504 226 620, 32/ 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, 32 617 75 64, Szczakowa 

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065

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. 32 751 83 83, 32 751 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. (32) 615 55 85,  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

odzież, obuwie, rękawice, ochrony, 
chemia i art. gospodarcze.

ul. Śląska 11, Jaworzno
tel. (32) 753 16 77, 

www.all.iap.pl*���� -.�

Instalacje elektryczne i pomiary (także Ex),
instalacje „inteligentny dom”, sieci komputerowe, 
telefoniczne, sygnalizacyjne, systemy nagłośnienia, 
oświetlenia, audiowizualne, nowoczesne oświetlenie LED, 
tel. 505 020 349; e-mail: service@all-elektro.pl

DAWEX
czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerek, kanap 

profesjonalnym sprzętem renomowanej firmy KARCHER. 
Solidnie i tanio. Tel. 604 243 332

Transport wszystko od 1t – 12 t 
HDS – załadunek, rozładunek, łyżką, hakiem, piasek,  

ziemia, kamień, żwir, skalniaki.
Kostka brukowa – układanie, sprzedaż, transport

Koparka wyburzenia, wywóz: gruzu, śmieci
Drewno opałowe cięte z dowozem.

Wykonujemy prace porządkowe posesji inne

Tel. 502 150 710 

Montaż anten TV SAT
Cyfra +, TNK, Cyfrowy Polsat, N

Prowadzimy sprzedaż: tunery, akcesoria SAT, konwertery.
CH Manhattan, box 63 

tel. 615 50 24; 515 207 235

Budynki pasywne, niskoenergetyczne. 
www.budowadomupasywnego.pl

Wykonawstwo, nadzór nad realizacją, doradztwo. 
Odbiory kamerą termowizyjną 

tel. 604 451 302

Zakład Krawiecki damsko-męski
Wszelkie przeróbki – wszywanie zamków.

ul. Mickiewicza 2 B tel. (32) 751 97 48
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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 

19.04.; 04.05.2010 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

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 

Obiady domowe
ul. Paderewskiego 8,
tel. 753 22 22
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Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem 
Umysłowym PSOUU 

koło w Jaworznie
ul. F. Chopina 19, 

tel. 32 616-35-89, fax. 615-03-58

Jesteśmy Organizacją Pożytku 
Publicznego

Prosimy o przekazanie 1%
KRS 00000 42002

nr konta: 68 1050 1302 1000 0023 0212 4983

TRANSPORT
i MONTAŻ

GRATIS*

szczegóły w salonie*

SALON MEBLOWY

Jaworzno – Szczakowa ul. Koszarowa 6
tel/fax 32/617 75 99 

czynne: pn.-pt. 10.00 – 18.00, sob. 9.00 – 13.00

Zapraszamy do SALONU 

MEBLOWEGO

Jaworzno, ul. Plac Jana 14
z tyłu kościoła w rynku na przeciw sklepu Rolnik
tel./fax 32/751 90 81, kom. 795 570 100
www.nowmar.pl

Sięgnij po nowych klientów za pomocą barteru wielostronnego!
Zamów bezpłatną konsultację: tel. 32 724 76 88, 501 527 779

www.bartersystem.pl; e-mail: krzysztof.prelich@bartersystem.pl

Barter pomoże przetrwać firmom trudne czasy
WALL STREET JOURNAL/DZIENNIK POLSKI
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Złoć żółta

Fiołek wonny

Pierwiosnka lekarska

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

Hiacynt wschodni

BliZej prawa

Zaproszenie
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Hanna i Artur poznali się 
w Grecji. Miłość zakwitła 
wśród śródziemnomorskich 
krajobrazów i smaku 
oliwek. Nie wiedzieli, 
że życie odbierze im oczko 
w głowie mamy i taty, 
genialne dziecko. Ich 
jedynego syna.

Sąsiedzi mówią, że rodzina B. wy-
znawała inną wiarę niż katolicyzm. 
Nie uczestniczyła w mszach świę-
tych, ani też w innych wydarzeniach 
kościelnych łączących wieś. Jednak 
mimo pewnej izolacji państwo B. 
byli postrzegani jako ludzie mili 
i uprzejmi. Tacy, co to nigdy nikomu 
nie wadzą. A jak trzeba, to nawet po-
mogą. – Chyba niezbyt dbali o dobra 
doczesne, bo domek odziedziczony 
po dziadku był stary i zaniedbany. 
Chociaż rodzina mieszkała tu już 
od dłuższego czasu, to w posesji nie 
było wody – mówi jeden z sąsiadów 
rodziny B.

Te r a z  w s z y s c y  s ą  w  s z ok u .  
– To była bardzo wykształcona i po-
rządna rodzina – wspomina pani 
Jola z pobliskiego sklepiku. – Jego 
mama w piątek była u mnie w sklepie, 
kupowała produkty na sałatkę. Cie-
szyła się, że syn przyjeżdża. Chciała 
mu przygotować ulubiony przysmak. 
Dla rodziców i dziadków przyjazd 

Mikołaja ze studiów był wielkim 
świętem. Pan Zbigniew, dziadek 
chłopaka, zawsze jechał po niego 
na dworzec PKS. Tak było i tym ra-
zem. I nic nie wskazywało, że może 
dojść do tragedii.

– Nie wiemy, co się stało – dener-
wują się dziadkowie Mikołaja. Rano 
zobaczyliśmy policyjne samochody 
przed ich domem, który jest nieda-
leko naszego.

Pani Maria poszła zobaczyć co się 
stało. – Powiedzieli mi, że syn i jego 
żona nie żyją. Policjanci nie mówili, 
że podejrzewają wnuka. Nie mogę 
uwierzyć, aby on mógł być winny.

Babcia przypuszcza, że to ktoś obcy 
włamał się do domu syna i zamordował 
śpiących. – Zarówno syn, jak i synowa 
byli wysocy, z mocnymi sylwetkami 
– podkreśla pani Maria. – To niemoż-
liwe, żeby ktoś łatwo i bezgłośnie mógł 
im zrobić krzywdę. Z pewnością by się 
bronili. Kobieta podkreśla, że również 
Mikołaj był wysoki i mocny, ale nie 
dałby rady rodzicom. – Czasami wnuk 
mieszkał u mnie – wspomina babcia. 
– Zawsze miał bardzo mocny sen. Nie 
budził go telewizor, ani pukanie. Mógł 
nie usłyszeć włamania. A co można 
było ukraść z domu? Niewiele. Artur 
i Hanna nie trzymali pieniędzy, ani 
innych cennych rzeczy.

Wersji włamania zaprzecza rzecz-
nik prokuratury. – 19-latek przyznał 
się do popełnionego czynu. Powie-
dział policjantom, że zabił rodziców, 
ponieważ nie akceptowali jego gejow-
skiego związku – zaznacza.

Nie wiadomo co zaszło między 
rodzicami a Mikołajem w sobotni 
wieczór. Śledczym powiedział, że po-
szło o jego inną orientację seksualną, 
bo postanowił zdradzić matce i ojcu, 
że ma partnera. Zeznał, że nie chcieli 
zaakceptować homoseksualizmu. 
Do tragedii doszło około 2.00, gdy 
Hanna i Artur już spali, Mikołaj 
przewracał się z boku na bok w po-
koju obok. W pewnej chwili wy-
szedł z domu po siekierę. Wrócił, 
stanął nad rodzicami i zaczął zada-
wać ciosy w głowy. Rąbał na oślep, 
raz za razem. Tryskała krew. Gdy 
już się nie ruszali, spakował swoje 
rzeczy do podręcznej torby. Około 
5.00 zadzwonił na policję. Dyżurny 
usłyszał, że chłopak zabił rodziców. 
Załoga pogotowia wezwana na miej-
sce zdarzenia nie mogła się otrząsnąć 
z szoku. Wokół było mnóstwo krwi. 
Widok był makabryczny. Kobieta 
i mężczyzna mieli głowy wielokrot-
nie rozpłatane siekierą. W kuchni 
na krześle siedział spokojnie Miko-
łaj. Wiedział, że zostanie zabrany. 
Pod nogami miał spakowaną torbę, 
którą zabrał ze sobą do aresztu. 
Funkcjonariuszom powiedzia ł, 
że zabił rodziców, bo nie chcieli za-
akceptować jego odmienności seksu-
alnej i gejowskiego związku.

Od prokuratora usłyszał zarzut 
zabicia więcej niż jednej osoby, 
za co grozi mu kara 25 lat pozba-
wienia wolności lub dożywotniego 
pozbawienia wolności.

PITAWAL

Czy należy się odprawa 
od pracodawcy

Moje pytanie dotyczy zwolnienia 
z pracy. W której sytuacji mamy 
do czynienia ze zwolnieniem gru-
powym i ewentualnie w jakiej wy-
sokości należy się odprawa w przy-
padku takiego zwolnienia? 

Ustawa z dnia 13 marca 2003 
r. o szczególnych zasadach roz-
wiązywania z pracownikami sto-
su n ków prac y z  prz ycz y n n ie 
dotyczących pracowników sta-
nowi, że odprawa należy się przy 
tzw. „zwolnieniach grupowych”. 
Przepisy ustawy stosuje się zatem 
w razie konieczności rozwiązania 
przez pracodawcę zatrudniającego 
co najmniej 20 pracowników sto-
sunków pracy z przyczyn nie do-
tyczących pracowników, w drodze 
wypowiedzenia dokonanego przez 
pracodawcę, a także na mocy po-
rozumienia stron jeżeli w okresie 
nie przekraczającym 30 dni zwol-
nienie obejmuje co najmniej:

– 10 pracowników, gdy praco-
dawca zatrudnia ich mniej niż 100

– 10% pracowników, gdy zatrud-
nionych jest ich co najmniej 
100, lecz mniej niż 300

Wystarczy jedna, nieszczęśliwa 
chwila, aby wszystko to co zaplano-
waliśmy stało się niewiele ważne. 
Wobec tak wielkiej tragedii, jaką 
jest tragiczna śmierć elity Narodu, 
nie pozostaje mi nic innego, jak 
przedstawić na łamach tej rubryki 
kondolencyjny bukiet. Wszak wio-
sną wszystko rozkwita.

Hiacynt
Bardzo ważnym kwiatem wio-

sennym jest silnie pachnący hiacynt. 
W Jaworznie większą jego i lość 
można zobaczyć w parku. Do nie-
dawna ta cebulowa bylina zaliczana 

była do rodziny liliowatych. Teraz 
po jej rozbiciu na drobne, hiacynt 
należy do rodziny hiacyntowatych, 
a to oznacza, że mamy do czynienia 
z rośliną wyjątkową. Jego kwiaty, 
zebrane wielokwiatowe grona bar-
dzo silnie pachną. Są one co prawda 
mocne, ciężkie, ale to one zadecydo-
wały o jego sukcesie jako o roślinie 
ozdobnej. Kwitnienie gatunku przy-
pada na kwiecień, maj. Rozpiętość 
barw kwiatów jest ogromna. Wyho-
dowano ponad 100 odmian.

Teraz bez trudu można kupić 
pędzone rośliny, które przygoto-
wują nas do wiosny. Kiedy okaz 
przekwitnie, pojawia się pytanie 
co dalej. Żal tak po prostu wyrzucić. 
Moim zdaniem trzeba taką cebulę 
po prostu wsadzić do ziemi i powie-
dzieć jej, że to życiowa szansa. Tym 
bardziej, że jest to roślina mrozood-
porna. Z drugiej strony zaleca się, 
aby cebulę wykopywać pod koniec 
czerwca i przesuszyć, a do gruntu 
posadzić dopiero we wrześniu. Aby 
efekt był naprawdę porażający pro-
ponuje się użyć 50 cebulek na metr 
kwadratow y. Jego ojczyzną jest 
basen Morza Śródziemnego i u nas 
trzeba dać mu odpowiednik trwają-
cej tamże latem suszy.

Fiołek wonny
Rodzimym gatunkiem o silnym 

zapachu jest fiołek wonny, zwany 
też po prostu fiołkiem pachnącym. 
To jedyny gatunek tego rodzaju 
wydający charakterystyczny za-
pach. Jest to roślina w ystępują-

ca naturalnie w Europie, często 
uprawiana, a następnie dziczejąca. 
Dlatego odróżnienie stanowisk na-
turalnych od synantropijnych jest 
niezmiernie trudne. Roślina kwit-
nie od marca do kwietnia. W tym 
miejscu poza tym, że jest to silnie 
pachnąca a zarazem dysk retna 
ozdoba ogrodu, warto wspomnieć, 
że to niezłe ziółko znajdujące sze-
rokie zastosowanie w gardłowych 
sprawach. Medycyna stosuje prawie 
całą roślinę. Być może to z niej uzy-
skuje się leki upłynniające śluz za-
legający w drogach oddechowych. 
L iśc ie f io ł ków można rów nież 
dodawać do wiosennych zup. Kan-
dyzować można też kwiaty. Spoży-
wać należy go jednak z dużą dozą 
ostrożności, gdyż przedawkowanie 
powoduje nudności, wymioty oraz 
biegunkę.

Gatunek ten często spotykam 
w Jaworznie. Okazy, które znalazły 
się na zdjęciach sfotografowałem 
w parku. Także na innych przydro-
żach nie brak jego postaci. Każdy, 
kto chciałby się nim delektować po-
winien go poszukać między innymi 
na skraju lasu na wzgórzu Leszczy-
nowa Góra w Ciężkowicach.

Szczypta żółci
W parku można między innymi 

zobaczyć złoć żółtą. Ale w tym miej-
scu chciałbym jeszcze wspomnieć 
pierwiosnkę lekarską. Kwitnące 
okazy znalazłem na stokach Gąsio-

rowej Góry w Imielinie, ale jej kwit-
nienie zwiastuje kolejny etap wiosny 
jakim jest pierwiośnie. Oczywiście 
istnieją dwie równoległe nazwy, 
wszak w wielu opracowaniach poja-
wia się jeszcze nazwa pierwiosnek, 

a le ponieważ zarazem kry je się 
pod nią niewielki ptak, ja lansuję 
tę pierwszą.

Wszystkie zdjęcia do tego arty-
kułu wykonałem w piątek 9 kwietnia 
poszukując innych tematów ekolo-
gicznych, ale ze względu na żałobę 
narodową w śmieciach będę się grze-
bał później, znaczy się opowiem o tym 
na co Nasz Papież i nasz najlepszy 
Prezydent spoglądają razem podzi-
wiając oblicze ziemi, tej Ziemi.

– 30 pracowników, gdy praco-
dawca zatrudnia co najmniej 
300 lub więcej osób

Liczby odnoszące się do pra-
cowników, o których mowa powy-
żej, obejmują też osoby, z którymi 
w ramach grupowego zwolnienia 
następuje roz w ią z a n ie u mow y 
z inicjatywy pracodawcy na mocy 
porozumienia stron, jeżeli dotyczy 
to co najmniej 5 zatrudnionych. 
Pracodawca – na miarę możliwości 
– obowiązany jest skonsultować za-
miar przeprowadzenia grupowego 
zwolnienia z zakładowymi organi-
zacjami związkowymi działającymi 
u tego pracodawcy.

W związku z rozwiązaniem sto-
sunku pracy w ramach grupowego 
zwolnienia przysługuje odprawa 
pieniężna w wysokości:

– jednomiesięcznego wynagro-
d z en ia ,  gdy pracow n i k był 

zatrudniony u danego praco-
dawcy krócej niż 2 lata

– dwumiesięcznego w ynagro-
dzenia w przypadku zatrud-
nienia od 2 do 8 lat

– trzymiesięcznego w ynagro-
dzenia, jeśl i pracownik był 
zatrudniony ponad 8 lat

Należność z tytułu odprawy jest 
zatem uprawnieniem pracowni-
ka i rodzi ewentualne roszczenie 
przed sądem pracy. Przedawnia się 
ono po 3 latach od momentu jego 
w ymagalności. Natomiast pra-
codawca nie może tłumaczyć się 
tym, że np. nie stać go na wypłatę 
wynagrodzeń z tytułu odprawy. 
Nie warto też zwlekać z żądaniem 
wypłaty, która się pracownikowi 
słusznie należy. To bowiem praco-
dawca ponosi ryzyko tego, że w ra-
zie zwolnień zmuszony będzie 
do świadczenia.
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Aktualności

Krystyna Banasik – Miejski 
Rzecznik Konsumentów

Płacimy rachunki

Konsumencie, sprawdź komu płacisz
Okienko pocztowe, 
przelew bankowy, agencja 
pośrednictwa finansowego 
– możliwości uregulowania 
naszych zobowiązań jest 
wiele.

Opłacając codzienne rachunki kon-
sumenci korzystają z różnorodnych 
form przekazu pieniędzy wierzycie-
lom. Jak wynika z badań, ponad 80 
proc. Polaków podejmując decyzję 
o wyborze pośrednika w opłacaniu 
rachunków kieruje się niskimi kosz-
tami obsługi. Nie bez znaczenia jest 
również dogodna lokalizacja. Oprócz 
oszczędności czasu i pieniędzy nale-
ży zwrócić uwagę przede wszystkim 
na wiarygodność naszego pośrednika.

KONSUMENCIE PAMIĘTAJ!
Zgodnie z prawem, rachunek jest 

uznawany za opłacony dopiero wte-
dy, gdy przelew trafi do ostatecznego 
odbiorcy np. zakładu energetyczne-
go, operatora telekomunikacyjnego 
czy banku.

Konsumencie, należy dokładnie 
czy tać regulaminy świadczenia 
usług – głównie warunki dotyczą-
ce terminów przekazania przez 
pośred ni k a nasz ych pienięd z y 
wierzycielowi – często sięgają one 
kilkunastu dni. W sytuacji nawet 
kilkudniowych opóźnień przedsię-
biorca ma prawo żądać od nas uisz-
czenia odsetek za zwłokę. Decydując 
się np. na konkurencyjne cenowo 
punkty płatnicze typu „okienka 
kasowe” warto korzystać z placó-
wek polecanych przez wystawców 
rachunków. Zmniejsza to ryzyko 
przekazania pieniędzy nieuczciwym 
przedsiębiorcom.

Warto zaznaczyć, że w Polsce nie 
ma obecnie przepisów regulujących 
wprost kwestie związane z funkcjo-
nowaniem „okienek kasowych”. Nie 
istnieją zatem ustawowo określone 
mechanizmy kontroli ich działal-
ności, nie ma również właściwego 
organu nadzoru. Pamiętajmy, jeśli 
pomimo przekazania pieniędzy po-
średnikowi nie dotarły do ostateczne-
go odbiorcy, np. operatora telekomu-
nikacyjnego – należy jak najszybciej 
wyjaśnić z nim problem. Przede 

wszystkim mamy prawo domagać się 
zwrotu zapłaconej kwoty w związku 
z nienależytym wykonaniem zo-
bowiązania. Prawo do odzyskania 
przekazanych środków przysługuje 
nam także w przypadku upadłości 
danego przedsiębiorcy. Jeśli natomiast 
pośrednik dopuści się oszustwa, po-
winniśmy zawiadomić o tym fakcie 
organy ścigania.

KRYSTYNA BANASIK

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

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

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

7 kwietnia
 Windykatorzy zatrudnieni przez Bibliotekę ściągają książki i długi 

od czytelników. Akcja już przyniosła swoje skutki. W ciągu miesiąca czy-
telnicy zwrócili 21 procent zaległych pozycji.

 W ramach galerii Obecna prowadzonej przez Muzeum Miasta Ja-
worzna odbywa się wystawa obrazów Zbigniewa Furgalińskiego. Malarz 
prezentuje cykl zatytułowany „Wschody i zachody”. Obrazy można oglą-
dać w Miejskim Centrum Kultury do końca kwietnia.

 Jaworznianie oddali 14 litrów krwi podczas comiesięcznej akcji 
krwiodawczej organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż w Hali Wido-
wiskowo Sportowej.

8 kwietnia
 Ruszył remont ulicy Olszewskiego. Na odcinku od skrzyżowania z ul. 

Grunwaldzką do Trasy Śródmiejskiej wymieniona zostanie nawierzchnia 
jezdni, chodników i wjazdów do posesji. Kierowcy proszeni są o zacho-
wanie ostrożności.

 Ponad 800 jaworznickich szóstoklasistów przystąpiło do pierw-
szego w życiu egzaminu szkolnego – Sprawdzianu Szóstoklasisty. 
Na udzielenie odpowiedzi na 25 pytań mieli 60 minut. Maksymalnie 
mogą zdobyć 40 punktów.

9 kwietnia
 Rozpoczął się X Rejonowy Festiwal Kultury Artystycznej Dzieci i Mło-

dzieży „Jawor 2010”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Miejskie Cen-
trum Kultury i Sportu w Jaworznie oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Fe-
stiwal składa się z kilku przeglądów i trwa około tygodnia. Pierwszym 
etapem były prezentacje poezji w Domu Kultury w Szczakowej.

 „Budowa domu – ryzyko czy okazja?” – to temat konferencji budow-
lanej, która miała miejsce w Sali Teatralnej MCKiS. Organizatorem konfe-
rencji był portal branży budowlanej Budujesz-Kupujesz.pl.

 Grzegorz Braun na zaproszenie Fundacji Rozwoju „Patria” przyje-
chał do Jaworzna. Reżyser, scenarzysta i publicysta najbardziej znany 
jest jako autor dokumentu o Wojciechu Jaruzelskim. W trakcie spo-
tkania rozmawiał z mieszkańcami o swoim filmie zatytułowanym „To-
warzysz generał”.

 Szkoła Podstawowa nr 14 w Jaworznie po raz drugi wzięła udział 
w konkursie „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy” organizowa-
nym przez Sp. z o.o. „Stena”. Uczniowie oddali 3 tony makulatury.

10 kwietnia
 Cała Polska zapamięta ten dzień na długo. 10 kwietnia 2010 roku za-

pisze się na stałe na kartach historii przez tragedię do jakiej doszło w Ro-
sji. Samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim oraz najważniejszymi 
osobistościami Polski rozbił się niedaleko lotniska w Smoleńsku.

11 kwietnia
 Trwa żałoba narodowa ogłoszona przez Marszałka Sejmu Bronisła-

wa Komorowskiego, który przejął obowiązki prezydenta po tragicznie 
zmarłym Lechu Kaczyńskim. W Jaworznie zostały odwołane wszystkie 
imprezy kulturalne.

 44-letnia pani Renata choruje na ostrą białaczkę szpikową. Jedy-
ną szansą na wyleczenie pani Renaty jest przeszczep szpiku. Aktu-
alne procedury kwalifikacyjne dla potencjalnych dawców są bardzo 
proste i bezbolesne. Rejestracja dawców odbędzie się w niedzielę  
18 kwietnia w godzinach od 11 do 18 w Przedszkolu Miejskim nr 27 
przy Al. Piłsudskiego 78.

12 kwietnia
 Podczas konferencji „Katyń 1940 – 2010. Pamięć i wyjaśnienie” 

młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie zaprezento-
wała program artystyczny z poezją i pieśniami patriotycznymi. Przed 
publicznością zebraną w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach wystą-
pili również uczniowie Gimnazjum nr 5. Podczas uroczystości Pre-
zydent Miasta Paweł Silbert, Sekretarz Miasta Ewa Sidełko-Paleczny 
oraz Doradca Prezydenta Kazimierz Kielski, otrzymali Dyplomy Uzna-
nia i Odznaki Honorowe za zasługi dla Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej.

WEEKEND W OBIEKTYWIE

Kolegiata św. Wojciecha i św. Katarzyny, piątek godzina 21.37. Msza św. o kanonizację Jana Pawła II

Sala teatralna MCKiS, piątek godz. 18.00. Konferencja budowlana nt.: Budowa domu – ryzyko czy okazja?

Hala MCKiS, sobota – niedziela. Targi budownictwa i wyposażenia wnętrz

Drzwi stały otworem

przyszło nas ok. 0,3% 



Promocja trwa od 31 marca do 21 kwietnia 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

����

����

����

����

����

����

NIVEA VISAGE
kremy do twarzy

NIVEA VISAGE 
tonik, mleczko, piling

NIVEA
balsamy po goleniu

MAXFACTOR
do każdego podkładu puder w kamieniu gratis

ASTOR
wszystkie podkłady -20%

Dove
balsamy 400ml

�
Promocja na wszystkie 

produkty Dermika 

Kupon rabatowy ważny 
w dniach od 14 do 17 kwietnia

Wellaflex
lakier do włosów

���

����

Wellaflex
pianka do włosów

���

����

Gillette
pianka do golenia

���

���

GARNIER
krem koloryzujący

���

����

���

����

-20%

Mascary -25%

MAXFACTOR
False lash effect

MAXFACTOR
2000 calorie

MAXFACTOR
Masterpiece Max

Lirene
serum anticellulite

Lirene
żel anticellulite

Lirene
balsam anticellulite

Lirene
krem anticellulite

Deo Fa
spray, kulka

����

���� ���

L’OREAL
krem koloryzujący

����

���

-20%

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����
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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?

Salon: poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00, sobota 10:00 – 14:00
 Jaworzno ul. Grunwaldzka 2; tel. (032) 614 22 22
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Tragedia, która nas dotknęła w sobotę była największą w historii 
Polski. W ciągu jednej chwili zgasło życie 96 najważniejszych 
ludzi w naszym kraju. W związku z tym, Marszałek Sejmu Broni-
sław Komorowski, który przejął obowiązki tragicznie zmarłego 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ogłosił siedmiodniową żałobę 
narodową. Wszystkie imprezy kulturalne oraz sportowe zostały 
odwołane. 

Polski sport także odczuł ogromną stratę w tej tragedii. Na 
pokładzie rządowego samolotu TU-154 znajdował się Piotr Nu-
rowski, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Piotr Nurowski 
był związany ze sportem przez całe swoje życie. W latach 1973-80 
pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a od 
2005 roku piastował funkcję szefa PKOl’u. 

Tragedia odbiła się głośnym echem na całym świecie wśród 
sportowców. Przed wielkimi Gran Derbi pomiędzy FC Barceloną 
a Realem Madryt, zawodnicy uczcili pamięć o tragicznie zmarłych 
minutą ciszy. Zawodnicy Realu wystąpili w czarnych opaskach na 
ramieniu. 

Wszyscy sportowcy pochodzący z Polski także zagrali w czar-
nych opaskach, a swój hołd dla zmarłych wyrazili między innymi: 
Marcin Gortat; Robert Kubica, który postanowił się wycofać z rajdu 
samochodowego w ten weekend; polscy piłkarze występujący na 
co dzień w ligach zagranicznych oraz wielu, wielu innych. 

Ciężko mówić w takich chwilach o sukcesach sportowców, ale 
w związku z tym, że całe środowisko sportowe zostało wstrzyma-
ne, w dzisiejszym numerze znajdują się tylko artykuły o awan-
sie naszych siatkarek do II ligi oraz o zwycięstwie koszykarzy 
MCKiS w środowym meczu. 

PAWEŁ JĘDRUSIK, REDAKTOR SPORTOWY „CO TYDZIEŃ”
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IV liga gr. śląska I
1.   MKS Myszków  17  41  43-12
2.   Victoria Jaworzno  17  39 31-10
3.   Skra Częstochowa  17  38 37-15
4.   Sarmacja Będzin  17  27 33-24
5.   Przyszłość Ciochowice  17  27 24-20
6.   Górnik 09 Mysłowice  17  25 35-30
7.   Slavia Ruda Śląska  17  24 31-31
8.   KS Częstochowa  17  23  23-18
9.   Wyzwolenie Chorzów  17  23  25-18
10.   Czarni Sosnowiec  17  22 26-22
11.   Olimpia Truskolasy  17  21 30-28
12.   Zagłębiak D. Górnizca  17  20  31-52
13.   Górnik Wesoła 17  17  24-40
14.   MK Górnik Katowice  17  12 13-31
15.   Zieloni Żarki  17  12 22-39
16.   ŁTS Łabędy  17  7 20-58

Kolejka 17. – 3 kwietnia
Slavia Ruda Śląska 2-2 Sarmacja Będzin
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 2-1 Zieloni Żarki
Victoria Jaworzno 0-0 KS Częstochowa
Przyszłość Ciochowice 1-0 Górnik Wesoła
Olimpia Truskolasy 2-2 Czarni Sosnowiec
Górnik 09 Mysłowice 3-2 Wyzwolenie Chorzów
Skra Częstochowa 3-0 MK Górnik Katowice (walkower)
MKS Myszków 4-1 ŁTS Łabędy

Kolejka 18. – 10-11 kwietnia
Sarmacja Będzin – MKS Myszków
ŁTS Łabędy – Skra Częstochowa
MK Górnik Katowice – Górnik 09 Mysłowice  
Wyzwolenie Chorzów – Olimpia Truskolasy  
Czarni Sosnowiec – Przyszłość Ciochowice
Górnik Wesoła – Victoria Jaworzno 10 kwietnia, 
16:00
KS Częstochowa – Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
Zieloni Żarki – Slavia Ruda Śląska

V liga
1.   Szczakowianka Jaworzno  17  51 67-1
2.   Górnik Piaski 17  34 52-17
3.   Unia Dąbrowa Górnicza  17  33 36-17
4.   Unia Ząbkowice 17  28  31-20
5.   MCKS Czeladź  17  28 31-17
6.   Zgoda Byczyna 17  27 30-33
7.   Górnik Jaworzno*  17  26 27-27
8.   Milenium Wojkowice  17  24 27-34
9.   Pogoń Imielin  17  20  30-35
10.   Gwarek Tarnowskie Góry  17  20 24-26
11.   Orkan Dąbrówka Wielka 17  19  23-25
12.   MKS Siemianowice Śląskie  17  19 24-28
13.   Andaluzja Brz.-Kamień 17  19 16-23
14.   Podlesianka Katowice  17  17 21-26
15.   AKS Niwka Sosnowiec  17  14 27-34
16.   Źródło Kromołów 17  0  5-108
* wycofał się z rozgrywek

Kolejka 18. – 3 kwietnia
Pogoń Imielin 1-4 Zgoda Byczyna
Górnik Piaski 2-2 Andaluzja Brzozowice-Kamień
Unia Ząbkowice 2-1 Milenium Wojkowice
AKS Niwka Sosnowiec 3-3 Unia Dąbrowa Górnicza
Górnik Jaworzno 0-3 Szczakowianka Jaworzno 
(walkower)
Źródło Kromołów 1-2 Gwarek Tarnowskie Góry
MCKS Czeladź 1-2 MKS Siemianowice Śląskie
Podlesianka Katowice 1-2 Orkan Dąbrówka Wielka

Kolejka 19. – 10-11 kwietnia
Podlesianka Katowice – Pogoń Imielin
Orkan Dąbrówka Wielka – MCKS Czeladź
MKS Siemianowice Śląskie – Źródło Kromołów
Gwarek Tarnowskie Góry 3-0 Górnik Jaworzno 
(walkower)
Szczakowianka Jaworzno – AKS Niwka Sosnowiec
Unia Dąbrowa Górnicza – Unia Ząbkowice
Milenium Wojkowice – Górnik Piaski
Andaluzja Brzozowice-Kamień – Zgoda Byczyna

A-klasa
1.   Ciężkowianka Jaworzno  17  46  49-12
2.   Pionier Ujejsce 17  39 42-15
3.   RKS Grodziec 17  33 57-24
4.   Jedność Strzyżowice  17  31 36-27
5.   Przemsza Siewierz  17  31  35-19
6.   Strażak Mierzęcice  16  29  34-21
7.   Błękitni Sarnów  17  25  24-24
8.   MKS Sławków  17  24  23-25
9.   Niwy Brudzowice  17  24  26-29
10.   Łazowianka Łazy  17  24  29-43
11.   Zew Kazimierz 17  22  31-24
12.   Tęcza Błędów  17  20  23-34
13.   MKS Poręba  17  13  23-47
14.   Orzeł Dąbie  16  11 17-39
15.   Ostoja Żelisławice  17  10 17-44
16.   Przemsza Okradzionów  17  5  23-62

Kolejka 18. – 3 kwietnia
Niwy Brudzowice 1-0 Tęcza Błędów
Ostoja Żelisławice 1-4 Przemsza Siewierz
Pionier Ujejsce 3-1 Zew Kazimierz
MKS Sławków 1-1 Błękitni Sarnów 
Ciężkowianka Jaworzno 5-1 Strażak Mierzęcice
MKS Poręba 0-4 RKS Grodziec
Przemsza Okradzionów 0-2 Jedność Strzyżowice
Orzeł Dąbie 0-3 Łazowianka Łazy

Kolejka 19. – 10-11 kwietnia
Orzeł Dąbie – Niwy Brudzowice
Łazowianka Łazy – Przemsza Okradzionów
Jedność Strzyżowice – MKS Poręba 
RKS Grodziec – Ciężkowianka Jaworzno
Strażak Mierzęcice – MKS Sławków
Błękitni Sarnów – Pionier Ujejsce
Zew Kazimierz – Ostoja Żelisławice 
Przemsza Siewierz – Tęcza Błędów

Paweł JędrusikFo
to

: P
aw

eł 
Ję

dr
us

ik

Sport
KOSZYKÓWKA TABELE

Koszykarze MCKiS Termo-
Rex odnieśli wysokie 
zwycięstwo w ostatnim 
meczu u siebie z KK 
Komtekiem Bytom. 
Już przed meczem było 
wiadomo, że jaworzniccy 
zawodnicy nie mają 
już szans na miejsce 
w pierwszej czwórce, 
ale mimo to pokazali się 
w tym spotkaniu z jak 
najlepszej strony. 

Od początku starcia z 11. obec-
nie drużyną w tabeli to gospoda-
rze byli stroną przeważającą. O ile 
w pierwszej kwarcie bytomianie 
stawiali jeszcze opór naszym za-
wodnikom, to kolejne były już tyl-
ko formalnością ze strony MCKi-
S’u. Tęgie lanie otrzymał Komtek 
w ostatniej kwarcie, którą przegrał 
aż 31:7, a tym samym cały mecz 
niemal dwukrotnie mniejszą ilo-
ścią punktów (!). Szkoda, że dru-
żyna prowadzona przez Marcina 
Lichtańskiego złapała taką formę 
na koniec sezonu, ale z drugiej stro-
ny to dobrze rokuje na nadchodzący 
sezon 2010/11. W swoim ostatnim 
meczu MCKiS zagra na wyjeździe 
z UKS’em Albą Chorzów.

Skład: Małek, Goldammer, Biliński, 
Remin, Lemański, Tokarski, Matysiak, 
Adamczyk, Wróblewski, Motyl, Gwo-
rek, Kurdubski.

PAWEŁ JĘDRUSIK

MCKiS Termo-Rex Jaworzno – KK Komtek Bytom 105:58 (23:17, 29:16, 22:18, 31:7)

Mocny akcent na koniec sezonu

TABELE

Koszykówka mężczyzn
II liga gr. C

1.  Rosa-Sport Radom 27 53
2.  Unia Tarnów 27 50
3.  UMKS Kielce 27 47
4.  AZS Politechnika Radomska 27 45
5.  MCKiS Termo-Rex Jaworzno 27 43
6.  Cracovia Kraków 27 42
7.  Pogoń Ruda Śląska 27 42
8.  AZS Politechnika Częstochowa 27 42
9.  MKS Limblach Limanowa 27 39
10.  UKS Alba Chorzów 27 38
11.  KK Komtek Bytom 27 38
12.  Mickiewicz Katowice 27 34
13.  Wisła Kraków 27 33
14.  MKKS Staco Niepołomice 27 33
15.  OSSM PZKosz Stalowa Wola 28 29

2010-04-07 19:00
AZS Politechnika Częstochowa 95
UKS Alba Chorzów 90

2010-04-07 19:00
Rosa-Sport Radom 95
KK Komtek Bytom 87

2010-04-07 19:00
MCKiS Termo-Rex Jaworzno 81
OSSM PZKosz Stalowa Wola 56

2010-04-07 18:30
Cracovia Kraków 76

MKKS Staco Niepołomice 63
2010-04-07 18:30
Pogoń Ruda Śląska 66
Unia Tarnów 68

2010-04-07 18:00
MKS Limblach Limanowa 89

Mickiewicz Katowice 82
2010-04-07 18:00
UMKS Kielce 80
Wisła Kraków 67

2010-04-01 18:00
Mickiewicz Katowice 68

Cracovia Kraków 71
W związku z żałobą narodową daty i godziny 
następnych meczów nie są jeszcze znane.

Paweł Jędrusik
W przedostatnim meczu tego sezonu MCKiS rozgromił gości
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Doktora n. med. 
Narcyza 

WojtowiczaZAPRASZAMY DO PORADNI PRYWATNYCH:

➢ laryngolog dla dzieci 
i dorosłych (USG zatok)

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

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

badania kierowców

➢ psychoterapeuta
➢ logopeda
➢ chirurg
➢ stomatolog

PORADNIE NFZ:
➢ lekarz rodzinny
➢ pielęgniarka i położna 

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

Zapraszamy do gabinetu 
akupunktury

Nowość!!!
Badania 

stopnia złośliwości 
znamion skórnych 

przy pomocy 
dermatoskopu 

komputerowego przez 
specjaliste 

lekarza dermatologa

NZOZ SilesiaMED 
opieka pielęgniarska

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

Bezpłatna opieka w domu 
pacjenta w ramach POZ i opieki 

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

tel. 032 223 12 34, 032 316 00 70; www.mini-klinika.com.pl
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Szanowni pacjenci!
Zapraszamy na badania 

wszystkich zagrożonych cukrzycą
ZAKRES BADAŃ
Konsultacja dietetyczna – inż. Wojciech Wilk
Porada lekarska – lek. med. Alicja Telega, 
 – specjalista chorób wewnętrznych, 
 – specjalista diabetolog
pomiar hemoglobiny glikowanej (HbA1C), glukozy, cholesterolu
Termin:  20 kwietnia 2010 r.
Miejsce:  Gabinet Diabetologiczny, ul. Szczakowska 4, Jaworzno, 
 (za siedzibą SKOK)

Rejestracja telefoniczna pon. – pt., w godz. 12.00 – 18.00 
pod nr telefonu: 694 792 959

koszt badania: 50 PLN
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Tel. 32 751 56 65 www.cargo.edu.pl; www.oskcargo.pl

16.04.10 r. – Obsługa kasy fiskalnej
19.04.10 r. – ADR podstawy
19.04.10 r. – Szkolenie okresowe kierowców
19.04.10 r. – Kurs dokształcający kierowców / przewóz osób lub rzeczy
19.04.10 r. – Kwalifikacja wstępna przyśpieszona
19.04.10 r. – Obsługa wózka jezdniowego
22.04.10 r. – BHP – szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami
26.04.10 r. – Szkolenie okresowe kierowców
26.04.10 r. – Transport drogowy taksówką

TRWA NABÓR NA: Kurs redukując y punk t y karne
                             Kurs kierowania ruchem drogow ym

Reklama

JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 107
tel. (32) 616-62-30
SOSNOWIEC, ul. Dekerta 7
tel/fax: (32) 292-15-25

mechanika i elektromechanika pojazdowa
blacharstwo-lakiernictwo

ultradźwiękowe czyszczenie wtryskiwaczy
diagnostyka elektroniki pojazdów wszystkich marek

Auto-Banasik Piotr Banasik
ul. Kniewskiego 4, 43-600 Jaworzno

tel. 032 616 20 93, 032 616 31 10

ik Pi B ikAAuto-Ban
ew

A B

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

Te najnowocześniejsze soczewki na Świecie firmy 
można stosować ciągle (dzień i noc) przez 30 dni 
i 29 nocy lub w trybie dziennym.
Korygują krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm.
Dla nowo aplikowanych soczewek w naszym Gabinecie 
Okulistycznym 2 szt. soczewek + starter (płyn i pojemnik) GRATIS!!!

Zapraszamy!! !

Twoje oczy zasługują na to, 
co najlepsze –wypróbuj 

Soczewki Pure Vision!!! 
Zalecany Komfortowy Następca 
wycofywanej w marcu 2010 
soczewki 3-miesięcznej Gratulujemy szczęśliwego 

rostrzygnięcia dla obu Pań. 
Proszę o podanie swoich na-
zwisk przed koncertem w ka-
sie, aby otrzymać wejściówkę.

REDAKCJA

Podwójne zaproszenia 
na koncert Ive Mendes 
w Zabrzu wylosowały: 

Kazimiera Piróg 
oraz Asia Cyba.
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Historia harcerstwa w Jaworznie
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Po pierwszej wojnie 
światowej harcerstwo 
zawiązało struktury 
organizacyjne, powstał 
Związek Harcerstwa 
Polskiego, który w okresie 
międzywojennym 
przeżywał bujny rozkwit.

Od zakończenia I wojny świa-
towej musiało upłynąć kilka lat 
do odrodzenia ruchu harcerskiego 
w Jaworznie. W 1921 roku I Walny 
Zjazd Związku Harcerstwa Pol-
skiego przyjął Statut organizacji. 
Zawiązały się struktury, przyjęte 
zosta ło Prawo i  Prz y rzeczenie 
Ha rcersk ie ,  od zna k ą ha rcerz y 
stał się Krzyż Harcerski, a oficjal-
nym hymnem piosenka „Wszystko 
co nasze”.

Dokładnie 1 kwietnia 1921 roku 
w Jaworznie rozpoczęła działalność 
pierwsza drużyna harcerzy.

Pierwsza Drużyna  
im. Kazimierza Pułaskiego

Z inicjatywy nauczyciela chrza-
nowskiego Gimnazjum im. Sta-
nisława Staszica, Tomasza Gduli, 
powstała drużyna, w skład której 
weszli chłopcy z Jaworzna uczęsz-
czający do tej szkoły. Pierwszym 
drużynowym został Edward Fon-
ferko.

Drużyna składała się z chłop-
ców w wieku 10 do 15 lat. Wkrótce 
liczba członków urosła do 32 osób. 
Pierwsze spotkania odbywały się 
na polu za miastem. Początkowo 
na zbiórkach harcerze zajmowali 
się wycieczkami i grami, słuchali 
gawęd o Prawie Harcerskim. Zbiór-
ki miały ich przygotować do zło-
żenia Przyrzeczenia Harcerskiego, 
które ostatecznie miało miejsce 
w czerwcu 1921 roku.

Jesienią harcerze, dzięki przy-
chylności kierownictwa Szkoły Po-
wszechnej nr 5 (dzisiaj SP 6) zyskali 
izbę do organizacji działa lności 
w zimniejsze dni.

Członkowie druży ny oprócz 
nor ma l nych z ajęć ha rcersk ich 
zorganizowa l i  grupę a ktorską . 
Drużyna zarabiała na swoją dzia-
łalność organizując Jasełka. Pierw-
szy występ miał miejsce w Sokole 
w styczniu 1922 roku. W kolejnych 
latach następne.

Harcerzy coraz częściej było 
widać w mieście.  Pełni l i  war tę 
honorową prz y Boż y m Grobie 
w Kolegiacie. Drużyna w pełnym 
umundurowaniu brała udział w ob-
chodach święta narodowego 3 maja.

Pojawiają się druhny
Prawie równocześnie z męskim 

ruchem harcerskim rozpoczęły swoją 
działalność harcerki. Pierwszą żeńską 
drużynę założyła Mila Jarosikówna. 
Uczennica seminarium mysłowickiego 
nie miała żadnego przeszkolenia harcer-
skiego. Mimo tego, we wrześniu 1923 
roku, zaczęła organizować drużynę pod 
opieką nauczycielki Janiny Śleziakówny.

Po trudnych początkach, pierw-
sza żeńska drużyna została w 1924 
urzędowo zatwierdzona i włączona 
w skład chorągwi krakowskiej.

W 1923 roku zaczęło w Jaworznie 
działać Koło Przyjaciół Harcerstwa 
(K.P.H.). Jego prezesem został ksiądz 
Stefan Skoczyński, ówczesny proboszcz 
parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny.

Koniec z militaryzmem
Drużyny męskie i żeńskie stawały 

się coraz liczniejsze. Dzięki kolejnym 
kursom instruktorskim, w których 
brali udział harcerze z Jaworzna było 
możliwe dalsze rozwijanie działalności.

Z dotychczas istniejących drużyn 
wyodrębniały się następne. Początkowo 
z Drużyny im. Pułaskiego wyodrębnio-
no gromadę wilczą, czyli najmłodszych 
harcerzy (nazwę wilczki zastąpiono 
później polską nazwą zuchy). Niebawem 
też powstała następna drużyna męska. 
Z harcerek również wyodrębniła się 
druga drużyna.

Przy wsparciu K.P.H. udaje się har-
cerzom i harcerkom organizować coraz 
okazalsze przedsięwzięcia. Ujednolicają 
umundurowanie, a charakterystyczne 
kapelusze skautowe zastępują roga-
tywkami.

W 1924 roku harcerze organizują 
biwak w lesie na Wilkoszynie, a w lecie 
obóz wędrowny w Tatrach. 15-dnio-
wa wędrówka to prawdziwy wyczyn 
turystyczny, w czasie którego harcerze 
odwiedzili polską i czeską stronę Tatr.

W lecie 1925 roku udało się zorga-
nizować pierwszy obóz stały jaworznic-
kich harcerzy.

Wzrost zainteresowania harcer-
stwem jest też możliwy dzięki uroz-
maiconej działalności harcerskich 
drużyn. Po wojnie znaczna część pracy 
harcerskiej opierała się na ćwiczeniach 
wojskowych. Aby odejść od paramili-
tarnego charakteru organizacja zapro-
ponowała program specjalnościowy. 
Powstawały drużyny łącznościowe, 
żeglarskie, rozwijało się szybownic-
two, turystyka. W Jaworznie działały 
drużyny rzemieślnicze oraz harcerska 
pracownia introligatorska.

Odłączamy się od Chrzanowa
Komenda Chorągwi Krakow-

skiej dostrzegła rozwój harcerstwa 
w Jaworznie. W 1926 roku liczba 

harcerzy i harcerek wynosiła około 
100 osób. Chorągiew postanowiła 
utworzyć w naszym mieście samo-
dzielny hufiec.

Rozkazem Komendy Chorągwi 
z 1923 roku drużyny z Jaworzna prze-
stały podlegać pod zwierzchnictwo 
Hufca Chrzanów. Pierwszym komen-
dantem Hufca Jaworzno został Druh 
Kazimierz Stawarski.

W hufcu działały komisje stopni 
i sprawności harcerskich, wychowa-
nia fizycznego i sportu oraz imprezo-
wa. Najstarsi harcerze tworzyli krąg 
instruktorski pod nazwą „Wilcza 
gromada”. Jego zadaniem było roz-
wijanie umiejętności pozyskanych 
na kursach instruktorskich.

Jaworzniccy harcerze od początku 
istnienia mieli świetne umiejętności 

organizacyjne. Świadczyć o tym może 
obóz zorganizowany na Wołyniu 
w 1928 roku. Harcerze rozbili namio-
ty na polanie nieopodal miejscowości 
Ostek przy jednostce wojskowej.

Harcerze zorganizowali niedaleko, 
w miejscowości Rokitno wielki festyn, 
w czasie którego rozegrali mecz piłki 
nożnej z wojskowymi. Drużyna hufco-
wa wygrała 3:0 z reprezentacją pułku.

W drodze powrotnej do Jaworzna 
harcerze zwiedzali Warszawę. W bu-
dynku Sejmu przyjął ich ówczesny 
marszałek Ignacy Daszyński.

Reprezentacja w Spale
Harcerstwo kwitło dzięki duże-

mu wsparciu finansowemu państwa. 
W 1931 roku Hufiec Jaworzno liczył 

prawie 200 członków zorganizowa-
nych w czterech drużynach męskich 
i dwóch żeńskich. W 1934 harcerzy 
było już 300.

Punktem kulminacyjnym rozwo-
ju ZHP okazał się słynny Zlot ZHP 
w Spale 11. – 27. lipca 1935 roku. 
Wzięło w nim udział 25.000 uczest-
ników. Harcerki i harcerze z Jaworzna 
utworzyli jedną drużynę pod wodzą 
Antoniego Latowskiego.

W 1939 roku w Hufcu Jaworzno 
działało już 500 osób. Harcerstwo 
okresu dwudziestolecia międzywo-
jennego doskonale wychowało mło-
dzież w duchu ideałów skautowych 
i patriotycznych, czego świadectwem 
była danina krwi, którą zapłacili har-
cerze w zbliżającej się wojnie.

C.D.N. P.JAMRÓZ

Męska część drużyny zlotowej na zlocie w Spale, 1935 rok Harcerze na obozie w Orzyszu, rok 2008

Jaworzniccy harcerze, lata dwudzieste

Na obozie harcerzy z Jaworzna
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Niezwykła 
opowieść 
księdza 
Lucjana 
Bielasa:

Spacerując ulicą Polową napo-
tkałem na swojej drodze dwóch 
mężczyzn, jeden z nich podszedł 
do mnie i zapytał w języku nie-
mieckim z monachijskim akcentem, 
gdzie jest cmentarz żydowski. W ję-
zyku polskim podziękowałem Bogu 
za to spotkanie i już po niemiecku 
odpowiedzia łem, że chętnie im 
pomogę. Później dowiedziałem się, 
że jednym z mężczyzn jest pianista 
Amir Katz.

Okazało się, że korzenie uro-
dzonego w 1973 roku w Izraelu 
Amira Katza są w Jaworznie. Ten 
światowej klasy pianista naukę gry 
na instrumencie zaczynał w wieku 
11 lat. Studiował pod okiem takich 
sław, jak Leon Fleisher, Karl Ulrich 
Schnabel i Murray Perahia. Wy-
grał międzynarodowe konkursy 
pianistyczne w Niemczech, Hisz-
panii, Włoszech i USA. Koncer-
tował w najsłynniejszych salach. 
Od k i lku lat mieszka w Niem-
czech. W 2006 roku odwiedzi ł 
Jaworzno.

– Amir był wychowywany przez 
babcię Frumę Grüner, która wy-
emigrowała na tereny dzisiejszego 
Izraela dokładnie 1 września 1939 
roku – opowiada ksiądz Bielas. – 
Babcia bardzo dobrze wspominała 
Jaworzno, miasto jej dzieciństwa 
i miejsce, gdzie mieszkała jego ro-
dzina, dlatego postanowił poszukać 
tutaj swoich korzeni.

Po spotkaniu na ulicy, które mia-
ło miejsce dokładnie w Boże Ciało 
2006 roku, ksiądz Bielas zaprosił 
mężczyzn do siebie. Później, razem 
z Barbarą Legutko z jaworznickiego 
muzeum, udali się na cmentarz ży-
dowski na Podłężu. Amir Katz odna-
lazł groby swoich bliskich.

– To był dla niego szok, że uda-
ło mu się znaleźć grób. Postanowił 
zostać przy grobach sam. Złożył 
uroczystą przysięgę ,  że od tego 
momentu rzuca palenie i zaczyna 
naukę języka polskiego – relacjo-
nuje ksiądz.

Po odwiedzinach na cmentarzu 
Barbara Legutko oprowadziła gości 
po najciekawszych miejscach związa-
nych z jaworznickimi żydami. – Amir był 
zafascynowany tym, w jaki sposób pani 
Barbara przedstawia historię jaworz-
nickich żydów. Był pod wrażeniem jej 
szacunku dla kultury żydowskiej. Co wię-
cej, ta wizyta nie popsuła jego wyobrażeń 
na temat naszego miasta. Zdradził mi, 

Ważne wydarzenia

Wielki pianista
zagra w Jaworznie –
mieście swoich przodków

że jego marzeniem jest dać koncert w Ja-
worznie – mówi ksiądz Bielas.

Ksiądz ponownie spotkał się z mu-
zykiem w sierpniu 2006 roku. Wtedy też 
zaczęli dogrywać szczegóły przyszłego 
koncertu. Przy okazji zapytał jak Amir 
wypełnia swoje postanowienia. Wtedy 
też otrzymał od arysty ciekawą pamiąt-
kę. – Dał mi paczkę papierosów Marlbo-
ro, na której napisał, że to jego ostatnie 
papierosy. Zapisał dzień 13 sierpnia 2006 
roku i uroczyście złożył podpis – relacjo-
nuje ksiądz Bielas.

Ksiądz pozostaje 
w kontakcie z muzykiem. 
Data koncertu została 
ustalona na 3 maja br. 
Amir Katz w ramach Roku 
Chopinowskiego zagra 
w sali Miejskiego Centrum 
Kultury nokturny wielkiego 
polskiego kompozytora.

P.JAMRÓZ

Abraham Szlomo Grüner
1. Tu pochowany
2. –
3. Nasz nauczyciel
4. Abraham Szlomo
5. Syn zmarłego p. Jezekiela, bł. p.
6. –
7. Zmarł 1 dnia
8. Miesiąca Elul 5698
9. Mąż prawy, czystej i pięknej 

duszy
19. Niech jego dusza będzie 

związana w węzeł życia

Powyżej fragment tłumaczenia  
z macewy pradziadka Amira KatzaAmir Katz
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CERAGEM Jaworzno Al. Piłsudskiego 58/12

GABINET MASAŻU KRĘGOSŁUPA
zaprasza wszystkich z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa na 

40-minutowe masaże leczniczo-rehabilitacyjne 
kamieniami nefrytowymi z wykorzystaniem promieni 

podczerwonych i akupunktury. 
DLA KAŻDEJ NOWEJ OSOBY 1 masaż próbny GRATIS

zapraszamy od poniedziałku do piątku 
uzgadnianie terminów i godzin zabiegów tel. 0 603 941 504

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 – Pełen zakres usług. Wybielanie metodą 
Beyond. Znieczulenie komputerowe. Korony i mosty porcelanowe.

Gabinet czynny w ramach NFZ - od poniedziałku do środy
Poniedziałek: 9.00-16.00. Wtorek: 13.00-18.00. Środa: 14.00-19.00
Pozostałe dni prywatnie po uzgodnieniu terminu. ul. Tylna 32 os. 
Podłęże (dojazd od ul. Leśnej). 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. 32/ 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

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

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

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

ENDOKRYNOLOG

STOMATOLODZY

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. 32 616 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 32/ 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

PEDIATRZYOPTYCY

CEZ CARGO ul. Krakowska 9, Jaworzno tel. 32/751 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.

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

REHABILITACJA

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

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

NEUROLOG

lek. med. Alicja Zgrzebnicka 
specjalista neurolog

przyjmuje wtorek, czwartek od 17.00-19.00
Jaworzno (Podłęże) Al. Piłsudskiego 58/12

tel. 0 601 539 412

Kręgosłup – wiedza  
dla każdego – zespół szyjny

Psycholog Centrum Rozwoju Osobistego 
i Psychoterapii SELF. 

Diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna, terapia 
rodzin i małżeństw. www.self.jaworzno.pl.

Tel. 517 95 94 35; ul. Przechodnia 5

URODA

Studio Kosmetyki Nowoczesnej oraz Studio Vacu Well zaprasza na 
Skuteczne odchudzanie i likwidacje celilitu na bieżni ciśnieniowej Vacu 

Well oraz platformie wibracyjnej Standingmate 120 zł karnet Jest to 
jedyna w woj. śląskim platforma z atestem lekarskim. Wykonujemy 

także zabiegi medycyny estetycznej- mezoterapia igłowa - wypełnianie 
zmarszczek kwasem hialuronowym, mezoterapia bezigłowa skóry 

głowy i ciała, fotoodmładzanie laserowe, zamykanie naczyniek 
laserem, odmładzanie falami radiowymi, trwałe przedłużanie rzęs. 

Najnowocześniejszye zabiegi i sprzęt kosmetyczny nowej generacji. 
Zapraszamy Jaworzno Szczakowska 2b tel. 032 615 52 50 Czynne od 8 - 20 

Część szyjna kręgosłupa pełni funkcję 
statyczną, dynamiczną oraz ochron-
ną dla rdzenia kręgowego, naczyń, 
korzeni nerwów rdzeniowych oraz 
tętnic kręgowych. Z odpowiednią 
funkcją poszczególnych kręgów wiąże 
się ich charakterystyczna budowa. 
W spondylozie szyjnej może docho-
dzić do podrażnienia, uszkodzenia 
korzeni nerwów rdzeniowych lub 
tętnic kręgowych. Szczególnie inten-
sywne zaburzenia mogą występować 
u osób z tak zwaną „konstytucją 
migrenową”.

Konstytucja człowieka to zespół 
cech morfologicznych i czynnościo-
wych typowych dla danego człowieka. 
Są to właściwości ustroju decydujące 
o jego reagowaniu na czynniki środo-
wiska zewnętrznego migreną. 

Na przykład:

Powyższe uwarunkowania mogą 
tłumaczyć mnogość określeń, stąd rozpo-
znanie – zespół szyjny, zespół Barré-Liéou, 
migrena szyjna, szyjne zawroty głowy, 
niewydolność kręgowo-podstawna i inne.

Główną przyczyną zespołu szyjnego 
– są zmiany zwyrodnieniowe kręgosłu-
pa szyjnego, uszkodzenie krążka mię-
dzykręgowego przeważnie w obrębie 
C5, C6 lub C7, lub ucisk samej tętnicy 
kręgowej co w konsekwencji prowadzi 
do zaburzeń ukrwienia.

Migrena szyjna – zespół szyjny wy-
stępuje częściej u kobiet niż u mężczyzn, 
przeważnie pomiędzy 40 a 50 rokiem życia.

Dominującym objawem jest ból 
głowy, z reguły zlokalizowany w okolicy 
karku i potylicy, przeważnie obustronny, 
ale zdarza się i jednostronny, zwykle 
promieniujący do przodu.

Oprócz tego stałego, niezbyt silne-
go, tępego bólu, dodatkowo występują 
napady małe lub duże. W małych napa-
dach wyżej wymienione bóle nasilają 
się gwałtownie, pacjentowi robi się 
ciemno przed oczami, pojawia się szum 
w uszach oraz zawroty głowy. Te ostre 
dolegliwości ustępują już po kilku mi-
nutach. Z kolei duży napad pojawia się 
zwykle w nocy, pod wpływem niewy-
godnej pozycji lub po obudzeniu przy 
gwałtownym ruchu głową, czasami 
po dłuższym nieruchomym trzymaniu 
głowy (np. po oglądaniu telewizji). 
Wówczas ból jest silny, dokuczliwy, 
dodatkowo pojawiają się objawy wege-
tatywne (silne poty, wymioty, kołatanie 
serca czy drżenie rąk). Napad trwa kilka 
godzin, a nawet dni.

Drugim charakterystycznym ob-
jawem są zawroty głowy oraz objawy 

zespołu nerwicowego o zabarwieniu 
hipochondrycznym i depresyjnym.

Bóle kręgosłupa szyjnego stanowią 
coraz powszechniejszy problem diagno-
styczny i leczniczy. Kręgosłup szyjny 
stanowi drugą po odcinku lędźwiowym 
lokalizację dolegliwości. Ogromną grupę 
stanowią chorzy, którzy przebyli uraz 
kręgosłupa, najczęściej w wypadku ko-
munikacyjnym i nie stwierdzono u nich 
złamania ani zwichnięcia, a dolegliwości 
utrzymują się lub nawracają.

Uwarunkowania cywilizacyjne takie 
jak: siedzący tryb życia z wymuszoną po-
zycją głowy w pochyleniu ku przodowi, 
nadmierne obciążenie tego odcinka 
podczas jazdy samochodem po nierów-
nej nawierzchni itd. powodują, że dole-
gliwości występują u coraz młodszych 
pacjentów. CDN.
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Miasto Jaworzno222 Masz głos – masz wybór

Stwórzmy mapę 
problemów miasta
Podczas realizacji tego zadania 
zamieniamy się w „rękę” spisującą 
problemy wskazane przez mieszkańców.

Do dyspozycji przekazujemy 
Państwu nasze redakcyjne numery 
telefonów: 32 751 91 22, 
32 751 91 44, 32 751 91 30,  
kom. 602 693 821.
Do dyspozycji macie Państwo 
również adresy e-mail:  
biuro@ct.jaworzno.pl, 
dzielnice@ct.jaworzno.pl

Na hasło: „Mam głos” proszę zgłaszać 
problemy, które może rozwiązywać już 
kolejny samorząd Jaworzna.
Prosimy o rozróżnienie 
problemów bieżących, których 
zgłoszenia również przyjmujemy. 
Po naszej interwencji mogą 
one być rozwiązane jeszcze 
przez obecne władze lub służby 
miejskie, o czym będziemy 
na bieżąco informować 
w „Dzielnicowym kalejdoskopie”.

RED. NACZ. JÓZEF MATYSIK

Samorządowe ABC – część IV

Czym jest województwo?

Powyższy manifest podpisali 
najwybitniejsi twórcy, poparły 
wszystkie liczące się intelektualnie 

stowarzyszenia twórcze, także 
pozarządowe organizacje upowszechniania 
kultury. To jest głos zbiorowy, którego 
– jak sądzę – nie można już przemilczeć. 
Jest to także wyraz spektakularnego 
bankructwa idei „urynkowienia kultury”, 
a ostatnia próba podjęta na krakowskim 
Kongresie Kultury wywołała efekt – jak 
widać – przeciwny wobec zamierzeń. 
I świetnie się stało, że zadufani znachorzy 
kultury sami uruchomili lawinę, która 
spadła im na głowy.

Entuzjaści rynkowego panaceum 
na kulturę, którzy przez dwie dekady 
odmieniali przez wszystkie przypadki 
„postęp cywilizacyjny”, widać nie do-
czytali mądrego przesłania prof. Wła-
dysława Tatarkiewicza („Parerga”, 1978, 
s.74 – 75), który twierdził, że kultura i cy-
wilizacja są wzajemnie uwarunkowane. 
Jeśli upada kultura – nie będzie postępu 
cywilizacyjnego i odwrotnie. To iunctim 
powinno mieć znaczenie fundamental-
ne dla polityki w każdej skali.

Sporo o tym pisałem, a także mówi-
łem na trzech zjazdach Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich w Warszawie, więc 
może dość o tym w sferze ogólnej; teraz 
najważniejsze jest pytanie: czy ten ruch 
obywatelski dotrze i do naszego miasta?

Obecne władze miejskie wykazały 
się szczególną wrażliwością na nowa-
torstwo natury cywilizacyjnej, o czym 

świadczy np. unowocześnienie pracy 
urzędu miejskiego, szereg inicjatyw 
z zakresu stworzenia podstaw infra-
struktury czy nowoczesnych technik 
zarządzania. Dlaczego tego samego 
nowatorskiego podejścia nie możemy 
doczekać się także i w dziedzinie kultu-
ry, jeśli jest to warunek zrównoważonego 
rozwoju?

Nie chodzi przecież o kosztowne 
inwestycje. To już jest, natomiast nie 
ma długofalowej koncepcji programo-
wej edukacji kulturalnej. A to powoduje, 
że nie można merytorycznie rozliczać 
kierowników instytucji kulturalnych 
z działalności, bo w sytuacji, kiedy nie 
ma koncepcji strategii rozwoju kultu-
ry, ani merytorycznego, nieustającego 
nadzoru – zostają tylko sprawozdawcze 
statystyki uczestnictwa, jako miara 
sukcesów.

Oznacza to w praktyce, że tak na-
prawdę funkcjonuje tylko kryterium se-
lekcji negatywnej: im bardziej bezmyślna 
oferta – tym lepsza statystyka uczestnic-
twa. W ostatecznym rozrachunku po-
wielanie banału i frazesu kulturalnego 
– nie podlega ocenie – wystarczą liczby.

Brak stabilnych reguł w postaci ofi-
cjalnego dokumentu także utrudnia 
pracę co ambitniejszym pracownikom 
instytucji kulturalnych, bo jeśli prze-
grają wyścig o widownię ambitnymi 
ofertami – już są w strefie zagroże-
nia. To błędne koło trzeba przerwać, 
bo to jest zbyt kosztowne zaniechanie 

jednego z podstawowych, choć niewy-
miernych warunków długofalowego 
rozwoju miasta. Nie mniej ważnego 
jak komasacja gruntów, uzbrajanie te-
renów czy udane inicjatywy w zakresie 
budownictwa.

Przełamanie anachronicznych 
nawyków nie będzie łatwe, ale bez tej 
pracy – powtórzmy – nie będzie har-
monijnego rozwoju miasta. I nie chodzi 
tu o „promocyjne” fajerwerki (żeby 
przez dwie minuty cała Polska zoba-
czyła w telewizji!), chodzi o ciągłą pracę 
od podstaw dla siebie; metodą kropli 
drążącej skałę ignorancji, ogłupiającego 
zamulania umysłów pop-kulturą, kse-
nofobicznego strachu przed otwartością 
na świat, pokrywanego pozą radosnego 
samozadowolenia.

Nowe otwarcie dla kultury już na-
stąpiło w skali kraju. Byłoby dobrze, aby 
ta nowa inicjatywa stała się i naszym 
udziałem w postaci oficjalnego doku-
mentu o długofalowej strategii rozwoju 
kultury, poprzedzonego rzetelnym na-
mysłem i sformułowanego według kry-
teriów wyprowadzonych z pogłębionej 
wiedzy o kulturze. Innej drogi nie ma, 
jeśli nie chcemy iść ścieżką w maliny.

STANISŁAW PISKOR

-----------------------------------
Stanisław Piskor – pisarz, historyk 
sztuki; członek Polskiego PEN Clubu 
i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
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Panie Premierze,
Nad Polską wisi groźba regresu 

cywilizacyjnego. Wiele obszarów kraju 
to pustynie, których mieszkańcy wy-
kluczeni są z dostępu do kultury, czego 
skutkiem jest pogłębienie analfabetyzmu 
funkcjonalnego oraz zahamowanie 
rozwoju kapitału intelektualnego społe-
czeństwa. Dzieje się to mimo sukcesów 
polskiej sztuki, teatru, filmu, muzyki 
i literatury, które są powodem głoszonej 
publicznie naszej wspólnej dumy.

Kongres Kultury Polskiej, który odbył 
się we wrześniu 2009 roku, uświadomił 
konieczność przywrócenia kultury do ży-
cia publicznego. Prawdziwe reformy 
w kulturze zaczynają się od wprowa-
dzenia edukacji medialnej i kulturowej 
do systemu szkolnictwa, od gruntownych 

zmian prawnych w zakresie finanso-
wania i udostępniania dóbr kultury, 
od inwestycji w infrastrukturę kultural-
ną i stworzenia programów wspierania 
twórców, bibliotek, organizacji poza-
rządowych i instytucji publicznych. Dziś 
kultura jest dobrem nielicznych. Naszym 
podstawowym celem jest umożliwienie 
wszystkim – zgodnie z art. 73. Konstytu-
cji – korzystania z dóbr kultury i uczest-
nictwa w kulturze współczesnej.

Edukacja medialna i kulturowa ro-
zumiana jako umiejętność obcowania 
z tradycją, wzorcami i kodami, czytania 
tekstów kultury i poruszania się w świe-
cie wiedzy i współczesnych mediów, jest 
fundamentem, na którym można budo-
wać twórcze, aktywne i obywatelskie po-
stawy nowoczesnego społeczeństwa. (...)

Panie Premierze,
Polski nie stać na ignorowanie 

kwestii dostępu do kultury. Po 20 
latach należy wreszcie wstrzymać 
procesy grożące społeczną zapaścią, 
a do tego prowadzące do zaniecha-
nia klasy politycznej i drastycznych 
oszczędności na edukacji i kulturze 
wbrew modelowi nowoczesnego 
państwa. Jesteśmy szóstą unijną 
gospodarką (PKB liczone według 
parytetu siły nabywczej), ale na-
kłady Państwa na kulturę per capita 
sytuują nas na przedostatnim miej-
scu. Mamy prawo oczekiwać, by zli-
kwidowanie tej dysproporcji stało 
się ambicją Pańskiego gabinetu. (...)

(GAZETA WYBORCZA, 2010-04-08, 
ISTOTNE FRAGMENTY PUBLIKACJI)

Apel Obywateli Kultury do Prezesa Rady Ministrów
Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów

Miejsce województwa w państwie
Reforma administracyjna z lat 1998 – 99 nie tylko powołała do życia 
powiaty, ale także całkowicie zmieniła status województwa. Można 
powiedzieć, że po reformie nie zmieniła się tylko nazwa, zaś pozycja 
i zadania województwa uległy radykalnej transformacji.
Przede wszystkim, dzięki zmniejszeniu liczby województw (z 49 do 16) 
możliwe stało się ich postrzeganie jako regionów. Duże województwa 
powstały właśnie dlatego, by stało się możliwe zarządzanie sprawami 
publicznymi w skali ponadlokalnej, ale jeszcze nie ogólnopaństwowej, 
a więc regionalnej.
Chodziło także o przygotowanie struktur państwa do funkcjonowania 
w Unii Europejskiej. Polityka regionalna to jeden z najważniejszych 
obszarów działania UE. Działania pomocowe (fundusze strukturalne, 
fundusz spójności) są w największym stopniu adresowane właśnie 
bezpośrednio do regionów. Bardzo ważne jest bowiem uwzględnienie 
w ramach każdego państwa członkowskiego różnic w poziomie rozwoju, 
możliwościach i potrzebach poszczególnych jego obszarów. Stosując 
wyłącznie skalę całego kraju nie da się prowadzić efektywnej polityki 
rozwojowej.

Po upływie ponad dekady trudno jeszcze mówić o powstaniu szesnastu 
silnych regionów zdolnych do określenia własnej tożsamości i interesów. 
Proces budowania samorządności na poziomie regionalnym wciąż jednak 
postępuje. Sprzyja mu realizacja w oparciu głównie o środki europejskie 
polityki rozwoju regionalnego oraz ograniczanie pozycji wojewody.

Misja samorządu województwa
Samorząd województwa odpowiada przede wszystkim za politykę 
regionalną i stworzenie konkurencyjnych warunków rozwoju 
gospodarczego na danym terenie, za rozwiązanie głównych 
strukturalnych problemów regionu i współdziałanie w tym zakresie 
zwłaszcza z rządem, ale również i samorządami lokalnymi. Jedynie 
w ograniczonym zakresie samorząd województwa zarządza niektórymi 
dziedzinami życia zbiorowego i odpowiednimi instytucjami użyteczności 
publicznej o charakterze regionalnym (kultura, oświata, ochrona zdrowia).
Główną rolą samorządu województwa nie jest więc bezpośrednie 
administrowanie określonymi sferami zadań publicznych, ale przede 
wszystkim kreowanie rozwoju regionu. W związku z tym, porównując 
z gminą czy powiatem w zakresie czynności podejmowanych przez 
samorząd, w województwach dominują działania planistyczne czy 
programujące, wyznaczające strategiczne cele rozwojowe. Stąd, 
podstawowym przejawem działalności samorządu województwa jest 
– zgodnie z ustawą o samorządzie województwa – strategia rozwoju 
województwa. Jest to dokument o charakterze ogólnym i programowym. 
Strategia nie kreuje w sposób bezpośredni praw czy obowiązków 
w sferach nią objętych, ale wyznacza kierunki działań rozwojowych, 
w ramach których występują określeni beneficjenci.

C.D.N.
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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
AZOT

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

PODWALEBORY

CENTRUM

CENTRUM

CENTRUM

Jak on tu dojechał?

Odwiedziliśmy ulicę Bielań-
ską, na której trwają prace 
związane z budową kanału. 

Droga dojazdowa do wielu domów 
była nieprzejezdna. W dwa dni póź-
niej udało się to rozwiązać.

– Nie da się dojść, ani dojechać 
do domów – skarżyli się w środę miesz-
kańcy domów przy ulicy Bielańskiej. 
Firma „Skawex” wykonuje tutaj na zle-
cenie Urzędu kanalizację. Kolektory 
będą odbierały ścieki mieszkańców 
okolicznych ulic.

Obecny na miejscu Andrzej Bu-
chacz z Wydziału Inwestycji Miej-
skich zobowiązał wykonawcę robót 
do poprawienia dojazdu do posesji. 
Firma zobligowała się, że przed świę-
tami tak się stanie.

Gdy ponownie odwiedziliśmy Bie-
lańską w Wielki Piątek drogi dojazdowe 
do domów był właśnie wyrównywane 
walcem. Zarówno radny Paweł Bań-

Witam, jestem jednym z miesz-
kańców Jaworzna, konkretnie z ul. 
Młyńskiej.

Wysyłam wam zdjęcia z Google 
maps, abyście dokładnie wiedzieli, 
o którym miejscu mówię. Potocznie 
zwane jest „Azotka”, ale to teren na-
leżący niby pod Starą Hutę. Kolorem 
fioletowym zaznaczyłem miejsca, 
w których jest najwięcej śmieci. Jasno 
niebieski to ścieżki znajdujące się 
w tym „niby lesie”. Czerwony to rury 
ciepłownicze (też ujęte na zdjęciach). 
Niebieski to niby rzeczka (taki ściek).

Już od paru lat teren, który po-
kazałem na zdjęciu jest zanieczysz-
czany. Nie są to śmieci mieszkań-
ców ul. Młyńskiej ani ul. Chopina 
– bo my mamy swoje kontenery 
na śmieci i z nich korzystamy.

ŁUKASZ GOGULSKI

W piątek (2 kwietnia) urzędni-
cy otworzyli oferty w przetargu 
na sprzątanie dzikich wysypisk 
śmieci na terenach gminnych.

Wiosną, gdy śnieg stopnieje, 
a na drzewach nie ma jeszcze liści, jak 
na dłoni widać śmieci pozostawiane 
w przydrożnych rowach, czy na leśnych 
polankach. Urząd Miejski przeznaczył 
200 tysięcy złotych na ich usunięcie.

Choć każdy właściciel budynku 
powinien mieć podpisaną umowę 
na wywóz śmieci, urzędnicy na bieżąco 
zbierają od mieszkańców informacje 
o powstających wysypiskach. Aktu-
alnie zlokalizowanych jest 15 takich 
miejsc.

Do przetargu przystąpiło pięć firm. 
Cena usunięcia jednej tony śmieci wy-
nosi około 300 złotych.

P.JAMRÓZ

Szybka interwencja 
na Bielańskiej

Likwidują dzikie wysypiska

Mapa dzikich wysypisk Klasyczne dzikie wysypisko

Wybryk wandala?

Zatoczka za znakiem zachęca 
do parkowania

Każdy wyrzuca co chce, nikt 
jednak nie chce sprzątać

Dojazd do posesji poprawiono

Plac Jana 2 Ul. Paderewskiego 8

„Bunkier” na śmieci

Oskubany rurociąg

Takie coś stoi pod Carrefourem od kilku dni BARTOSZ PAWEŁCZYK

Pod „Słoneczną”

Pułapka 
parkingowa

Dwa centralne 
śmietniska

Czy ktoś tą posesją zarządza?

kowski z Borów oraz mieszkańcy ulicy 
byli zadowoleni.

To nie koniec jednak uciążliwości 
związanych z inwestycją. Ale w przy-
szłości możliwe będzie wykonanie 
dobrej nawierzchni na tej ulicy. Jeśli 
tylko będą pieniądze, zaznacza Andrzej 
Buchacz. P.JAMRÓZ

Posesja przy Placu Jana 5 przeszła z rąk 
administracji miejskiej w ręce pry-
watne. Wydawać by się zatem mogło, 
że będzie zarządzana ze szczególną 
pieczołowitością. Okazuje się jednak, 
że budynek stał się raczej lokatą kapi-
tału dla kolejnych właścicieli, których 
w ciągu niespełna roku zmieniło się już 
dwóch. A co z obowiązkami właściciela?

Ktoś by pomyślał, że dzikie wy-
sypiska pojawiają się najczę-
ściej z dala od ludzkich oczu. 

Może i jest to prawda, lecz prawdą jest 
także to, że pod latarnią najciemniej. 
Prezentujemy zatem dwa duże wysypi-
ska odpadów w centrum Jaworzna. Po-
niżej dwie fotografie wraz z adresami.

– To świadome działanie straży 
miejskiej, która czyha na obywatela, 
aby wlepić mu mandat – takie przeko-
nanie ma już wielu jaworznian.

Czy nie można dla przejrzystości 
postawić znaku „zakaz parkowania”, 
lub przynajmniej „zakaz zatrzymy-
wania i postoju”? – Takie postawienie 
sprawy byłoby uczciwe wobec kierow-
ców – kwituje jeden z nich.



24 Ogłoszenia drobne

REKLAMA NA NAJWIĘKSZYM EKRANIE 
W JAWORZNIE

TWOJĄ DROGĄ DO SUKCESU
Tel. 504 282 392

Filtry do wody 
zmiękczacze 

Montaż i sprzedaż. 
Malowanie 

pomieszczeń.
Tel. 798 251 294

PRACA
Zatrudnię sprzedawcę

do pracy na terenie Jaworzna
Umowa prowizyjna

CV: pracajaw@gmail.com
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Związek Inwalidów Wojennych RP w Jaworznie poszukuje 
organizacji pozarządowej z terenu Jaworzna do wspólnego 
użytkowania lokalu przy ul. Dwornickiego 7 w Jaworznie. 

Zainteresowaną organizację prosimy  o pilny kontakt. 
Tel. 798 806 803

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

CERAGEM 
prosty sposób na chory kręgosłup

Ceragem – Gabinet Masażu Kręgosłupa 
zaprasza po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Tel. 603 941 504

43-609 Jaworzno, Al. Piłsudskiego 58/12

Działanie Ceragemu na organizm człowieka: zapobiega i leczy 
schorzenia kręgosłupa, prostuje kręgosłup i miednicę, rozluźnia zesztyw-
niałe mięśnie, pobudza system nerwowy, zwiększa tempo przemiany ma-
terii, poprawia krążenie, wzmacnia system odpornościowy.

Masaż to jeden  
z najstarszych sposobów 
postępowania leczniczego. 
Korzystny wpływ bodźców 
mechanicznych na organizm 
znano już 
w starożytnych czasach. 
Masaż to zespół zabiegów, 
które oddziaływują w różny 
sposób na tkanki i narządy 
naszego ciała, dzięki czemu 
zmienia się funkcjonowanie 
naszego organizmu, 
znika stres, zmęczenie, 
ustępują dolegliwości 
ze strony układu 
mięśniowo-szkieletowego.

Ceragem – specjalne łóżko do ma-
sażu kręgosłupa, łączy w sobie zalety 
kilku technik – zwykłego masażu, 
akupresury, termopunktury i termo-
terapii. Trwający 40 minut zabieg roz-
grzewa i rozluźnia wszystkie mięśnie 
przykręgosłupowe, poprawiając ich 
ukrwienie. Pozwala to na uwolnienie 
organizmu od bólu, przy okazji wpro-
wadzając pacjenta w stan rozluźnienia 
i relaksu.

Wskazania do korzystania z masażu Ceragem: dysko-
patie, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów, reumatyzm, gościec 
stawowy, zespoły rwy kulszowej, rwy udowej, zespoły przeciążeniowo-
bólowe kręgosłupa, bóle i zawroty głowy pochodzenia kręgosłupowego, 
zespół szyjny, zaburzenia trawienia, nietrzymanie moczu i inne.

Trwałe efekty zagwarantuje seria zabiegów wykonanych całościowo, 
jak i na poszczególne partie ciała.

Każda osoba nie korzystająca dotychczas z masaży otrzymuje 
1 bezpłatny masaż próbny.

���������
�'��H�����'�����4.
?
'��! ;�.���. ���

����7'��
'
����	������'

��������������������������
�'��H�����'�����4.�'� H���������'������'��������4.4.
?
'��! ;�.���. ���?
?
'��! ; .�� . ! ; ;�.���. �� ���

����7'��
'
����	������'����������7'��
'
����	���
�
'
��������		��������� ����'

��

�
�	
!���

�B<	�H�
	<��!�

���	'
�
$


(�
��$�

�G��

Tytani i smoki w „Heliosie”
Już dziś warto sobie zarezerwować 

czas na obejrzenie widowiskowego 
filmu „Starcie tytanów” w wersji 3D, 
który już można oglądać na ekranach 
katowickiego „Heliosa”. Za sprawą 
tego filmu przeniesiemy się w świat 
mitologii i bogów. Perseusz, urodzony 
jako bóg, ale wychowany jak człowiek, 
nie jest w stanie uratować swojej ro-
dziny przed Hadesem – mściwym 
bogiem świata zmarłych. Nie mając 
nic do stracenia mężczyzna zgłasza 
się na ochotnika, by poprowadzić wy-
prawę do zakazanego świata Hadesa 
i pokonać go, zanim ten odbierze moc 
Zeusowi i sprowadzi na ziemię chaos.

W „Heliosie” również propozy-
cja dla dzieci, film animowany „Jak 

wytresować smoka?”. Producenci 
„Shreka”, „Madagaskaru” i „Kung Fu 
Pandy” przedstawiają film na pod-
stawie książki Cressidy Cowell „Jak 
wytresować smoka? 3D”, której akcja 
rozgrywa się w świecie Wikingów 
i dzikich smoków. Bohaterem filmu 
jest nastoletni Wiking mieszkający 
na wyspie Berk, gdzie walki ze smo-
kami są codziennością.

A dla naszych czytelników ma-
mypodwójne zaproszenie na wybrane 
seanse do „Heliosa”. Wystarczy tylko 
odpowiedzieć na pytanie: Jakimi ży-
wiołami włada Neptun? Szczegółowy 
repertuar kina na stronie www.helio-
snet.pl . W związku z żałobą narodową 
prosimy o wcześniejsze sprawdzenie 
seansów kinowych!

Kinoteatr „Rialto” zaprasza
W nadchodzącym tygodniu Ki-

noteatr „Rialto” zaprasza na kilka 
ciekawych wydarzeń kulturalnych 
i filmowych. Na sobotę zaplanowano 
otwarcie Festiwalu Filmów Niezależ-
nych Kiloff oraz pokaz filmu „Berlin: 
Symfonia Wielkiego Miasta” wraz 
z muzyką na żywo, którą zapewni 
zespół 10.000 szelek. W poniedziałek 
i we wtorekbędzie można nadrobić 
zaległości filmowe i zobaczyć fil-
my „Tlen” i „Wszystko co kocham”. 
Na szczególną rekomendację zasłu-
guje eksperymentalny film rosyjski 
„Tlen”, gdyż do Polski sporadycznie 
docierają filmy od naszych wschod-

nich sąsiadów. Natomiast w środę 
w ramach Międzynarodowego Dnia 
Ziemi zaplanowano projekcję filmu 
„Home – S.O.S. Ziemia!”. Z kolei 
w czwartek czeka nas promocja książ-
ki Mieczysława Bieńka „Hajer jedzie 
do Dalajlamy”, na którą wstęp jest wol-
ny za okazaniem bezpłatnej wejściówki 
odebranej w kasie Kinoteatru „Rialto”. 

Z nadchodzących wydarzeń w „Rial-
cie” zarekomendować jeszcze warto 
„Orientalną Noc” jaką zaplanowano 
na sobotę 24 kwietnia.

A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenie na f i lm 
do „Rialta”. Kto jest reżyserem filmu 
„Tlen”? Szczegółowy repertuar kino-
teatru na stronie www.rialto.katowi-

ce.pl. W związku z żałobą narodową 
prosimy o wcześniejsze zapoznanie się 
ze zmianami w repertuarze!

Bezpłatny koncert 
w 70. rocznicę zbrodni 
katyńskiej

W związku z żałobą narodową 
zostały odwołane koncerty w Fil-
harmonii Śląskiej. Jedynie w sobotę 
tj. 17 kwietnia o godzinie 19-stej 
w Katedrze Chrystusa Króla w Ka-
towicach odbędzie się bezpłatny 
koncert w 70. rocznicę zbrodni 
katyńskiej. Poniżej drukujemy in-
formacje na temat koncertu.
17.04.2010, sobota godz. 19:00 – 
Katedra Chrystusa Króla, Katowice 
– Koncert w 70. rocznicę zbrodni 
katyńskiej
Orkiestra Symfoniczna i Chór Fil-
harmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyry-
gent, Bożena Harasimowicz – so-
pran, Jadwiga Rappé – alt, Adam 
Kruszewski – baryton, Andrzej 
Lipski – aktor, Jarosław Wolanin – 
przygotowanie chóru. 
Program: 
Karol Szymanowski – Stabat Mater 
Wojciech Kilar – Angelus.

Laureci poprzedniego tygodnia: 
Krystyna Chmielowska, Rialto - Ar-
kadiusz Malina. Gratulujemy!
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Uczestnicy wymiany polsko - czeskiej w Kutnej Horze

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Młodzież 
I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
mają zaszczyt zaprosić uczniów Gimnazjów oraz ich Rodziców 
na dzień otwarty, który odbędzie się w sobotę 24.04.2010 r. 
w godzinach od 9:00 do 12:00.

W programie:
– Zapoznanie z ofertą dydaktyczną szkoły,
– Konsultacje z Gronem Pedagogicznym,
– Udział w lekcjach pokazowych,
– Przedstawienie tradycji I LO.

ZAPRASZAMY!

Po wielu tygodniach 
planowania i dogrywania 
szczegółów wymiany 
uczniowskiej, pełni zapału 
i ciekawości poznania 
nowych przyjaciół 
z zaprzyjaźnionej czeskiej 
szkoły ázium Jiřího Ortena, 
rankiem w pierwszy dzień 
kalendarzowej wiosny, 
zwany potocznie Dniem 
Wagarowicza wyruszyliśmy 
w 6-godzinną podróż 
do Kutnej Hory.

Późnym niedzielnym popołu-
dniem żółty autobus z Polski dotarł 
przed gmach szkoły, w której mu-
rach niecierpliwie czekali na nasze 
przybycie uczniowie klasy 2A wraz 
z wychowawczynią Iloną Gem-
biczką. Po krótkim przywitaniu 
i przedstawieniu ramowego planu  
8 dniowego pobytu 20 uczniów 
Technikum nr 6 im. Jana III So-
bieskiego i ich opiekunów, wszyscy 
rozjechali się do domów swoich 
czeskich partnerów.

Od poniedziałkowego poranka 
cała grupa realizowała niezwykle 
ciekawy program, który pozwolił 
na zaprzyjaźnienie się, zgłębienie 
wiedzy o historii i kulturze Czech, 
a także poznanie podstaw języka 
czeskiego. Już wtedy dało się za-
uważyć, że językiem komunikacji 
podczas naszej wizyty w Czechach 
będzie kombinacja polskiego, cze-
skiego i angielskiego - oczywiście 
z elementami języka niewerbalnego.

I tak… w poniedziałek uczniowie 
Technikum nr 6 zwiedzili sale lek-
cyjne i inne pomieszczenia szkoły, 
a także obszar okalający budynek. 
Następnie podzieleni w 4 osobowe 
grupki brali udział w wybranych 
lekcjach. Kolejno wraz z czeskimi 
kolegami uczestniczyli w zabawach 

„ice-breakers”, poznawali zawiłości 
alfabetu czeskiego oraz uczyli się 
hymnu Republiki Czeskiej. Oprócz 
zajęć wokalnych, w których wyka-
zali się imponującymi zdolnościa-
mi muzycznymi, nasi uczniowie 
mogli również sprawdzić swoje 
umiejętności plastyczne w pracow-
ni ceramicznej, gdzie lepili z gliny 
lampki górnicze, a także sprawność 
fizyczną podczas prób wspinaczki 
na ścianki w auli szkolnej. Wieczór, 
grupa polsko – czeskiej młodzieży 
spędziła na zorganizowanym ad hoc 
spotkaniu w miejscowej kręgielni.

Wtorek upłynął nam na zwie-
dzaniu niezwykłej, z uwagi na swój 
wystrój kaplicy – Kostnicy w Se-
dlcu, a także Katedry św. Bartło-
mieja, byłego żydowskiego getta 
z cmentarzem żydowskim oraz 
średniowiecznego rynku w pobli-
skim Kolinie. Po południu nasza 
wycieczka dotarła do oddalonej o 70 
km od Kutnej Hory mekki miłośni-
ków czeskiej motoryzacji – miasta 
Mladá Boleslav, w którym od po-
czątku ubiegłego stulecia produko-
wane są samochody marki Škoda. 
Po obejrzeniu tamtejszego muzeum 
oraz robiącej wrażenie na zwiedza-
jących linii produkcyjnej części 
samochodowych oraz końcowego 
etapu montażu nowych aut, bogatsi 
o nowe doświadczenia wróciliśmy 
do naszej bazy.

Kolejne dwa dni spędziliśmy 
w Kutnej Horze, gdzie zwiedzaliśmy 
zabytki tego niezwykle bogatego 
w ważne wydarzenia historyczne 
miasteczka. Odwiedziliśmy m.in. 
Katedrę św. Barbary, rezydencję 
i mennicę królewską Włoski Dwór 
oraz Kolegium Jezuickie. W prze-
rwach uczniowie zapoznawali się 
z czeskimi zwyczajami, historią 
stosunków polsko-czeskich i wy-
dobycia srebra w Kutnej Horze. 
Mieli również okazję uczestniczyć 
w projekcji filmu – rewelacyjnej 
czeskiej komedii, a także zmierzyć 
się w sportowych starciach czesko 
– polskich zespołów. W meczu piłki 
nożnej „nasi” byli górą, co zapo-

wiada emocjonujący rewanż w Ja-
worznie.

Na piątek zaplanowano wyciecz-
kę do Pragi. Jeszcze przed połu-
dniem gościliśmy w malowniczo 
usytuowanym Instytucie Polskim 
w Pradze, gdzie zapoznano nas z ob-
szarami działalności tej instytucji, 
której głównym zadaniem jest bez 
wątpienia promocja polskiej kultury 
na terenie Republiki Czeskiej. Samo 
zwiedzanie stolicy Czech odbywało 
się w dość niekonwencjonalny spo-
sób. Polscy uczniowie, podzieleni 
zostali na 4 grupy, z których każda 
musiała wypełnić zadanie Rabiego 
Löwa, polegające na znalezieniu 
w mieście dziewięciu miejsc znaj-
dujących się w szczególnych dla 
historii i kultury miasta punktach 
oraz wypełnieniu diagramu sym-
boli. Po zakończeniu tej wyjątkowo 
interesującej gry miejskiej i krótkim 
spacerze po czarujących uliczkach 
stolicy wróciliśmy do Kutnej Hory.

Sobota była dniem podsumowań. 
Cała grupa wzięła udział w grze 
zespołowej Milionerzy, której py-
tania konkursowe weryfikowały 
wiedzę z zakresu historii i kul-
tury Czech, a także o miejscach 
i ludziach poznanych w trakcie 
wymiany. W trakcie wspólnego 
ogniska pożegnalnego przy akom-
paniamencie gitary rozbrzmiewały 
szlagiery polskiej i czeskiej muzyki 
rozrywkowej.

Pierwszy etap wymiany polsko - 
czeskiej zakończył się w niedzielne 
przedpołudnie, kiedy to po długich 
pożegnaniach z czeskimi przyja-
ciółmi odjechaliśmy do Jaworzna. 
Rozstaliśmy się, ale nie na długo, 
bowiem już w czerwcu licealiści 
z Kutnej Hory przyjeżdżają do Ja-
worzna z rewizytą.

Czeską relację z pierwszego eta-
pu wymiany młodzieży między 
szkołami można przeczytać na stro-
nie internetowej kutnohorskiego 
liceum: http://www.gymkh.cz/view.
php?nazevclanku=vymena-polsko-
&cisloclanku=2010040003.

MAŁGORZATA MARTYKA

Relacja z pobytu uczniów Technikum nr 6 im. Jana III Sobieskiego  
w republice Czeskiej

I Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kościuszki 
w Jaworznie otrzymało 
Certyfikat Jakości „Szkoła 
Przedsiębiorczości”, 
który zaświadcza, 
że placówka pełni rolę 
lokalnego centrum 
edukacji ekonomicznej, 
marketingowej 
i finansowej, doskonale 
przygotowującej 
młodzież wobec wyzwań 
współczesnego rynku 
pracy.

Fundacja Młodzieżowej Przed-
siębiorczości we współpracy z Mi-
nisterstwem Edukacji Narodowej 
oraz z pomocą Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości i Fundacji 
Promocji i Akredytacji Kierun-
ków Ekonomicznych po raz drugi 
przyznała szkołom gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym z terenu całej 
Polski Certyfikat Jakości „Szkoła 
Przedsiębiorczości. W tym elitar-
nym gronie placówek oświatowych, 
które dbają o jakość nauczania 
i wychowania w obszarze szeroko 
rozumianej edukacji ekonomicz-
nej, nauki przedsiębiorczości oraz 
zarządzania finansami znalazło 
się I Liceum Ogólnokształcące im.  
T. Kościuszki w Jaworznie.

„Szkoła Przedsiębiorczości” 
to powszechnie uznany znak ja-
kości wyróżniający szkoły, które 
lepiej niż inne placówki edukacyjne 
kształtują postawy przedsiębiorcze 
wśród swoich wychowanków, dbają 
o jakość nauczania i wychowania 
w obszarze edukacji ekonomicznej 
i f inansowej oraz współpracują 
z loka lnym, gospodarczo-spo-
łecznym otoczeniem. Społeczność 
szkolna I LO pod przewodnictwem 
pani dyrektor B. Palian i pani koor-
dynator K. Knapik musiała spełnić 
wymagania na każdym z dwóch 
etapów przyznawania certyfikatu, 
realizując zadania z zakresu czte-

rech wskazanych przez organiza-
torów obszarów: przygotowania 
do aktywności na rynku pracy; 
uczenia świadomego gospodaro-
wania f inansami; umiejętności 
współpracy; odpowiedzialności 
za własną edukację ekonomiczną.

Kapituła Certyfikatu Jakości 
„Szkoła Przedsiębiorczości”, w skład 
której weszli m.in.: K. Szumilas – 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, S. Kluza – 
Przewodniczący Komisji Nadzoru 
Finansowego, B. Lublińska-Ka-
sprzak – Prezes Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, czy  
M. Rocki – Prezes Fundacji Promo-
cji i Akredytacji Kierunków Ekono-
micznych, wzięła pod uwagę sposób 
przygotowania uczniów do plano-
wania ścieżki edukacyjnej i budo-
wania kariery zawodowej, warunki 
tworzone w szkole do prowadzenia 
edukacji w zakresie rynku pracy, 
wiedzy ekonomicznej i finansowej, 
a także możliwość udziału uczniów 
w pozaszkolnych formach edukacji 
z zakresu przedsiębiorczości.

Społeczność szkolna I LO su-
miennie zrealizowała wszystkie 
standardy, zaskakując zapałem 
i rzetelnością wykonywanych za-
dań. Kapituła Certyfikatu Jakości 
„Szkoła Przedsiębiorczości” prze-
konała się, że nasza jaworznicka 
„Jedynka” stwarza uczniom wa-
runki do różnorodnych działań, 
przedsięwzięć i projektów, w  któ-
rych wykorzystują oni zdobytą 
wiedzę i kształtują umiejętności 
z zakresu f inansów i ekonomii, 
czego dowodzi choćby rokroczny 
udział naszych licealistów w „Dniu 
Przedsiębiorczości”, kiedy to róż-
norodne firmy i przedsiębiorstwa 
z obrębu Jaworzna oraz pobliskich 
miast umożliwiają uczniom I LO 
praktyki na wybranym stanowi-
sku pracy tak, aby mogli się oni 
zapoznać z określonymi wymaga-
niami zawodowymi oraz uzyskać 
szczegółowe informacje na temat 
sposobu prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej. Dlatego 
też w gronie blisko 80 szkół z całej 
Polski znalazł się też reprezentant 
Jaworzna – I Liceum Ogólnokształ-
cące im. T. Kościuszki.

P.H.
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Diakon Przemek

Występy przedszkolaków

Pierwsza pomoc

Tor przeszkód

Tradycyjnie od kilku lat Szkoła 
Podstawowa nr 6 oraz Komenda 
Policji w Jaworznie przy współ-
pracy z Kuratorium Oświaty w Ka-
towicach i MCKiS w Jaworznie 
organizują powiatowe eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju „Bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym 
dla szkół podstawowych, którego 
celem jest podnoszenie kultury 
społeczeństwa i poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, w tym 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
szkolnej.

Tegoroczne potyczki uczniów 
miały miejsce 9 kwietnia i składały 
się z części teoretycznej i praktycz-
nej. Część teoretyczna składała 
się z testu dotyczącego przepisów 
ruchu drogowego, znajomości zna-
ków oraz wiadomości z pierwszej 
pomocy. Druga część – sprawno-
ściowa – polegała na udzieleniu po-
szkodowanemu pierwszej pomocy 
i pokonaniu rowerem kilku prze-
szkód. W eliminacjach brało udział 
8 szkół: Szkoły Podstawowe nr 3, 5, 
6, 7, 9, 18, 20, 22.

Najlepsi okazali się zawodnicy 
ze Szkoły Podstawowej nr 18: Tomasz 
Jochymek, Mikołaj Kiełbasa, Mateusz 
Smoliło – opiekun pani Maria Zapór 
(I miejsce); II miejsce zajęła drużyna 
ze Szkoły Podstawowej nr 20: Kacper 
Gniadek, Paweł Michalik, Wojciech 
Paluch (najlepszy zawodnik Turnie-

8 kwietnia br. w Gimnazjum nr 2 
w Jaworznie odbył się powiatowy 
etap Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym. W imprezie organizowanej 
przez Gimnazjum nr 2 w Jaworz-
nie oraz Komendę Miejską Policji 
w Jaworznie wzięło udział 6 trzy-
osobowych drużyn reprezentują-
cych gimnazja z terenu naszego 
miasta. Zawodnicy rozwiązywali 
test ze znajomości przepisów ru-
chu drogowego i zasad pierwszej 
pomocy; następnie każdy z uczest-
ników pokonał rowerowy tor prze-
szkód; na koniec każdy zespół 
wykonał zadanie praktyczne z za-
kresu pierwszej pomocy. Sędziami 
turnieju byli: nadkom. Konrad 
Konopacki oraz sierż. szt. Robert 
Woźnica (tor przeszkód).

Każda z konkurencji była punk-
towana, co po podliczeniu pozwo-
liło wyłonić najlepsze drużyny 
tj.: I miejsce – Gimnazjum nr 3, 
skład: Jakub Kosowski (najlepszy 
zawodnik indy widualnie), Ar-
kadiusz Piątek, Bartłomiej Guja 
(drużyna ta będzie reprezentować 
Jaworzno na etapie okręgowym 
turnieju); II miejsce – Gimnazjum 
nr 8, skład: Daniel Kocot, Paweł 
Niżyński, Krzysztof Tyrcha; III 
miejsce – Gimnazjum nr 1, skład: 
Piotr Królik, Łukasz Piechulski, 
Jakub Ptasiński.

Z jakim kolorem kojarzy się grzech? 
Czy Bóg zapomina o odpuszczonych 
grzechach? Czy na ziemi można się 
czuć „jak w niebie”? Dlaczego Biblia 
mówi o grzechach jak szkarłat, jak 
purpura? Czy można sobie wyobrazić 
dzień swojego zmartwychwstania? 
Kto nie chciałby żyć wiecznie? Ile 
guzików jest przyszytych do sutanny 
księdza? Co to znaczy: „tuningowana 
sutanna? Co to jest cingulum?

Na te i inne pytania uczniów odpo-
wiadał jeszcze nie ksiądz (będzie nim 
22 maja 2010r.) ale diakon Przemek 
zaproszony trzeciego dnia Rekolekcji 
Wielkopostnych tj. 31.03.2010 r. do  
SP 6. Dzień wcześniej uczniowie 
na spotkaniu z katechetką usłyszeli 
budzącą zainteresowanie opowieść 
o życiu św. Jana Marii Vianney’a – 
patrona kapłanów, po czym wraz 
z wychowawcami udali się do klas, 
by narysować kapłana (klasy I – III) 
i napisać list (klasy IV – VI).

W trudzie powstawały listy i wypra-
cowania, życzenia i rysunki na temat: 
„Kapłan w oczach dziecka”; „Zadania 
Kapłana”; „Kapłan - pomocnik Jezusa”; 
„Kapłan- mój idol czy mistrz”? Ale tak 
naprawdę nikt nie mógł się doczekać 
spotkania z prawdziwym kapłanem. 
Kiedy więc następnego dnia zjawił się 
w szkole, zasypany został gradem py-
tań przez przygotowanych „szkolnych 
dziennikarzy” i brać szkolną.

Trzeba przyznać, że wszystkich ze-
branych interesowały wypowiedzi dia-
kona co było widać na uśmiechniętych, 
a nieraz otworzonych ze zdziwienia 
twarzach! Bo jakże się nie dziwić temu, 
że diakon Przemek jest absolwentem 
SP 6, że wychowawcami były panie:  
J. Ciołczyk i L. Kuciel, że uczył się 
wzorowo (co potwierdziła pani wy-
chowawczyni) i miał celujący z religii.

Niezwykłą okazją 
do świętowania w Przedszkolu 
Miejskim nr 1 w Jaworznie 
są jubileuszowe obchody 
55-lecia istnienia tej placówki, 
które przypadają w tym 
właśnie roku.

Obchody 50-lecia istnienia 
Przedszkola nr 1 były bodźcem 
do opracowania monografii Przed-
szkola w pracy dyplomowej ab-
solwentki GWSP, zatytułowanej 
„Przedszkole Miejskie nr 1 w Ja-
worznie w aspekcie jego funkcjono-
wania w latach 1955-2004.

Monografia jest pierwszym źró-
dłem otwartym przedstawiającym 
historię powstania i funkcjonowa-
nia Przedszkola w latach 1955-2004.

W jubileuszowej uroczystości 
mieli zaszczyt wziąć udział rodzice 
i przyjaciele przedszkola, a uświet-
nili ją swoją obecnością: inspektor 
Wydziału Edukacji, Kultury i Spor-
tu – Alicja Knawa oraz jaworzniccy 
radni: Renata Chmielewska, wice-
przewodniczący Rady Miasta Paweł 
Bańkowski, Grzegorz Radko, Wa-
cław Chudzikiewicz, Jerzy Małocha.

Kultywując tradycje ludowe 
i regionalizm, przedszkolaki w wio-
senno-świątecznym programie 
artystycznym zaprezentowały go-
ściom swoje talenty, przywiązanie 
do ziemi ojczystej i piękna polskiej 
przyrody, oraz zwyczaje związane 
z wiosną i świętami wielkanocnymi.

Wszyscy zaproszeni oczarowani 
byli pięknymi strojami ludowymi 
przedszkolaków i choreografią.

Po gromko oklaskiwanym spek-
taklu słowno-muzycznym Dyrektor 

Przedszkola Agnieszka Matuszew-
ska zaprosiła gości na poczęstunek 
świąteczny. Przy zastawionych 
stołach nawiązywano przyjaźnie, 
prowadzono rozmowy, była możli-
wość oglądania kronik przedszkola. 
Ciekawostką jest zachowanie pierw-
szej kroniki przedszkola opisującej 
działania placówki w latach 50, 60, 
70-tych.

Dopełnieniem uroczystości było 
obdarowanie gości pięknymi, wiel-
kanocnymi stroikami upamiętnia-
jącymi niezwykły jubileusz.

Z okazji jubileuszu Wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Jaworzna 
Paweł Bańkowski wręczył pani 
Dyrektor list gratulacyjny, w któ-
rym w imieniu Rady Miejskiej 
w Jaworznie, całej społeczności 
placówki życzył kolejnych, wspa-
niałych osiągnięć i pomyślności 
w wykonywaniu tego niełatwego 
zadania, zadowolenia z sukcesów 

wychowanków oraz wdzięczności 
Rodziców, będącej najlepszym po-
dziękowaniem dla Pracowników.

List gratulacyjny przesłał rów-
nież Zastępca Prezydenta Miasta Ja-
worzna Dariusz Starzycki, w którym 
czytamy: „Dla każdego człowieka 
przedszkole jest miejscem, w któ-
rym poznajemy elementarne prawa, 
na podstawie których funkcjonuje 
całe otoczenie – przyroda i spo-
łeczeństwo. To właśnie tutaj, nasi 
najmłodsi mieszkańcy zdobywają 
pierwszą wiedzę oraz umiejętności. 
Niech ten jubileusz Przedszkola 
będzie okazją, aby podziękować 
Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej 
i całemu personelowi administra-
cyjno-obsługowemu za codzienny 
trud wkładany w w ychowanie, 
nauczanie i opiekę, a także zaan-
gażowanie na rzecz kształtowania 
młodych pokoleń.

GRAŻYNA FILIPIUK

A co najważniejsze: dlaczego zde-
cydował się zostać księdzem? Czy Bóg 
maczał w tym palce? Po skończeniu 
Liceum o profilu biologiczno-chemicz-
nym złożył dokumenty do Wojskowej 
Akademii Medycznej, bo jak powie-
dział: „chciałem zostać lekarzem, ale 
podobały mi się mundury”. I został 
lekarzem,… ale będzie leczył inaczej… 
I ma mundur… ale jaki długi i czar-
ny… Jednym słowem: „niezbadane 
są wyroki boskie…”. Wiemy o tym, 
jednak na co dzień o tym nie myślimy, 
ale Rekolekcje to nie co dzień. Reko-
lekcje to szczególny czas, czas zadumy 
i refleksji nad Miłością, która zbawia, 
nad sensem życia człowieka.

Żegnając diakona uczniowie ofia-
rowali rysunki i listy, zadedykowali 
piosenkę: „Masz w sobie wiarę”, która 
pochodzi z filmu High School Musical. 
Wręczone kwiaty i życzenia świąteczne 
dopełniły podziękowania za spotka-
nie: „życzę ci pysznego jajka, świąt 
jak bajka, a w koszyku pisanek niech 
pilnuje baranek”.

„BO WIELKOŚĆ NIE JEDNO MA IMIĘ”.
ORGANIZATOR: JANINA LAZUR

Najlepsze drużyny otrzymały 
nagrody (przede wszystkim sprzęt 
sportowy i osprzęt rowerowy) uzy-
skane dzięki Fundacji „Energetyka 
na Rzecz Polski Południowej”; część 
upominków przekazała też stacja 
paliw „STATOIL” w Jaworznie.

Składamy serdeczne podziękowa-
nia dla sponsorów nagród oraz wszyst-
kich osób zaangażowanych w organi-
zację turnieju: Dyrekcji i nauczycielom 
Gimnazjum nr 2 w Jaworznie oraz 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaworznie.

NADKOM. KONRAD KONOPACKI

SPECJALISTA WRD KMP W JAWORZNIE

ju) – opiekun pan Włodzimierz Żak; 
III miejsce – drużyna Szkoły Podsta-
wowej nr 6: Jakub Żyła, Bartłomiej 
Grybel, Michał Cygnar – opiekun pani 
Joanna Rejdych.

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom, ponieważ rywalizacja była 
bardzo zacięta i trudna, wymagała 
od uczestników znajomości wielu 
trudnych zagadnień, sprawności 
fizycznej oraz zachowania „zimnej 
krwi” podczas udzielania pierwszej 
pomocy. O wynikach zdecydowały 

wiedza i umiejętności oraz zdaniem 
uczniów niewielki łut szczęścia 
zwłaszcza przy pokonywaniu toru 
przeszkód.

Szkoła Podstawowa nr 18 i Szkoła 
Podstawowa nr 20 zakwalifikowały 
się do dalszego etapu Turnieju, któ-
ry odbędzie się 23 kwietnia w Gra-
bowej – Życzymy powodzenia!

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim osobom i instytucjom, dzięki 
którym można było zrealizować 
to przedsięwzięcie! IW
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