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w Radzie 
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Zapraszamy do programu telewizji 
CTv Jaworzno, gdzie mogą Państwo 
obejrzeć audycję motoryzacyjną 
„AutoExpert”, której sponsorem jest 
Stacja Kontroli Pojazdów PKM. 
W najbliższym odcinku test 
samochodu marki „Volvo XC 90” oraz 
porównanie silników na gaz, benzynę  
i olej opałowy.

W szpitalu 
zawrzało

czytaj na str. 2

czytaj na str. 2

czytaj na str. 3

Od dłuższego czasu mieszkańcy 
ulicy Świstackiego borykają się 
z problemem, jakim są wybryki 
okolicznej młodzieży. Grupka 
młodych ludzi, prawdopodobnie  
z sąsiedniej ulicy – Wandy, zamie-
nia życie ludzi zamieszkujących tę 
ulicę w koszmar. 

Do redakcji zgłosił się jaworznian 
mieszkający przy ulicy Świstackiego. 
Przybył jako reprezentant wszystkich 
poszkodowanych przez grasującą tam 
młodzież. Wierzy, że jeżeli policja  
i straż miejska nie potrafią im pomóc, 
nam uda się rozwiązać problem po-
prawy bezpieczeństwa osób mieszka-
jących przy ul. Świstackiego.

Od dłuższego czasu grupa mło-
dzieży, składająca się z 8 osób nacho-
dzi ludzi mieszkających przy ulicy 
Świstackiego. Nękani mieszkańcy 
znają już nazwiska 3 młodych ludzi, 
którzy nie dają im spokoju. Jak się 
dowiedzieliśmy, nie będą się wahali 
wykorzystać tej wiedzy na policji.

Grupa ta demoluje domy, okrada 
mieszkańców i wyzywa ich od najgor-
szych. – Zaczęło się wszystko od tego 
jak chcieli ukraść sąsiadowi bramkę. 
Stanąłem w obronie i teraz na mnie się 
wyżywają – mówi rozżalony jaworz-
nian. Z początku chuligani zaczęli ob-
rzucać jego okno śnieżkami. Wkrótce 
jednak śnieg zamienili na jajka. 

To jednak nie jest jedyna ofiara tam-
tejszego chuligaństwa. – Pod koniec wa-
kacji nie mogłam wyjść na ogródek, gdyż 
obrzucali mnie gruszkami i jabłkami,  
a następnie rzucali mi po oknach – mówi 
kolejna ofiara miejscowego gangu.

Z relacji poszkodowanych do-
wiedzieliśmy się także, że chuligani 

Gang na ulicy 
Świstackiego?

przez noc kradną materiały budow-
lane i inne przedmioty nadające się 
na złom, po czym łupy sprzedają  
w skupach złomu.

Poszkodowani wielokrotnie in-
terweniowali w tej sprawie na policji, 
a także w straży miejskiej. Ci zaś na 
miejsce przyjeżdżali samochodami 
służbowymi, co ostrzegało młodych 
ludzi i ułatwiało im ucieczkę. 

– My nie chcemy z nimi walczyć, bo 
może to tylko przerodzić się w gorszą 
agresję. Chcemy, by ktoś się nimi zajął 
– mówi jeden z poszkodowanych.

Obiecywano mieszkańcom spo-
tkanie z dzielnicowym, który miał 
podać propozycję rozwiązania pro-
blemu. Na spotkanie przyszła Anna 
Banasik, która tymczasowo zastępuje 

dzielnicowego i żadnych pomysłów 
na razie nie przedstawiła. Doradzi-
ła jedynie mieszkańcom, by wysłali 
stosowne pismo do urzędu miasta o 
oświetlenie miejsca ich zamieszkania, 
by utrudnić działanie napastnikom.

Zapytaliśmy także radnego Jerze-
go Małochę, który mieszka na tejże 
ulicy, o jego działania w tej kwestii. 
– Nie znam sprawy, bo nikt do mnie się 
nie zgłosił. Dopiero od was się dowia-
duję, że moi sąsiedzi mają problemy 
z chuliganami – zaczął zaskoczony 
radny. – Zainteresuję się tą sprawą, 
rozeznam i postaram się włączyć do 
jej rozwiązania – zakończył stanow-
czo Małocha.

Czekamy na rezultaty.
P. Długajczyk

Coś się dzieje w Hucie Szkła?

Pogróżki, kradzieże i obrzucanie jajkami – tak chuligani 
terroryzują mieszkańców ul. Świstackiego 

Kiedy zrobią 
Luszowicką?
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koncert
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Hospicjum 
– Grupa 
Wsparcia
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Wszystko 
zaczęło się  
w 1949 r.
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Najszybsze 
ptaki świata, 
jerzyki, 
zagrożone  
w Jaworznie
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Duc in altum 
– wypłyń  
na głębię
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Wigilia  
po góralsku
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W poniedziałek wieczorem za-
dzwoniła do nas czy telniczka, 
której mąż pracuje w „91-Plus 
Huta Szkła Szczakowa” sp. z o.o. 
– Jak oni mogą tak robić, ludzie 
nie otrzymali od 10 stycznia wy-
płat. Przecież mamy opłaty za 
mieszkanie, za prąd, co się z nami 
teraz stanie? – z żalem w głosie 
mówiła do naszego dyżurnego 
redaktora.

Czytelniczka dzwoniąc miała 
przekonanie, że dowiemy się i na-
piszemy o najbliższej przyszłości 
Huty Szkła. Od rana we wtorku 
indagowaliśmy władze huty. Udało 
nam się jedynie porozmawiać z Ra-
dosławem Smorczewskim, pełno-
mocnikiem do spraw finansowych. 
Niestety, prezes Jerzy Beza zakazał 
mu udzielania informacji, a sam 
skutecznie nas unikał.

Jest to dla nas bardzo niepokojące. 
W lutym ubiegłego roku, kiedy huta 
była na kolejnym zakręcie, to sami 
właściciele przyjechali w z Holandii  
i usilnie zabiegali o spotkania z prezy-
dentem Silbertem, rozmawiali także  
z nami, odwiedzając nas w redakcji.  
A wszystko po to, aby stworzyć sprzy-
jający klimat ze strony środowiska 
oraz ze strony wierzycieli dla rato-
wania firmy. Sam prezydent Silbert 
zabiegał o to, aby nie odcinano im 
gazu, który jest niezbędny do produk-
cji szkła. Wtedy byliśmy potrzebni. 
Co zatem się stało, że władzom huty 
na nikim już nie zależy?

Niestety, przyszłość huty pozo-
staje w sferze domysłów. Faktem jest 
jedynie to, że 28 maja 2007 roku Sąd 
Rejonowy Katowice-Wschód, Wy-
dział X Gospodarczy postanowieniem  
o sygn. akt X GU 70/07/1 ogłosił upa-

dłość „91-Plus Huta Szkła Szczakowa”  
sp. z o.o. z możliwością zawarcia 
układu, pozostawiając zarząd własny 
Upadłego. Zbliża się termin głosowa-
nia układu, którego wynik może prze-
dłużyć byt spółki. I tu może być różnie. 
Nie wiemy jednak, jakie są rokowania, 
co do możliwości zawarcia układu.

Sprawy obowiązku wypłacania 
wynagrodzeń biegną innym torem,  
i mamy nadzieję, że pod presją lub sa-
moistnie władze huty zaczną wreszcie 
spłacać zaległe wynagrodzenia.

Sprawę huty traktujemy po raz 
kolejny jako szczególnie ważną  
i będziemy Państwa informować  
o istotnych wydarzeniach z nią zwią-
zanych. Mamy nadzieję, że uda nam się 
uzyskać wyjaśnienia ze strony prezesa 
Jerzego Bezy, który podobno ma być 
uchwytny w przyszły poniedziałek.

józef Matysik
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Samochody Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2007!
Salon: Jaworzno ul. Katowicka 19b tel. 32/753-00-85

Świetnie położony lokal na rynku 
miasta stał dwa lata bezużytecznie, bo 
zarząd MPGK z początkiem 2006 roku 
przypomniał sobie, że korzysta z niego 
nieuprawniony najemca. Wcześniej 
pracownicy MPGK wykazując brak 
zainteresowania lokalem doprowa-
dzili do zadłużenia najemcy na ponad 
10 tys. złotych i urządzenia tam przez 
„dzikich” najemców kwiaciarni. 

Choć nowi płacili czynsz umowny 
terminowo, zostali zmuszeni do oddania 
lokalu i poddania się procedurze prze-
targowej. Nie pomogły pisma, prośby  
o usankcjonowanie najmu i przyrzeczenie 
spłaty zadłużenia poprzedniego najemcy. 
Nie pomogła informacja, że prowadzący 
kwiaciarnię są skoligaceni z dłużnikiem 
i przejęli rolę jego pełnomocnika. Ne-
gocjacje przeprowadzone wówczas na 
samym szczycie władzy doprowadziły do 
pozwolenia korzystania z lokalu do czasu 
rozstrzygnięcia przetargu.

– To było nasze życie. Zawsze miałem 
do czynienia z kwiatami. Przystąpiłem 
wtedy do ogłoszonego przetargu, bo 
bardzo mi zależało na tej kwiaciarni. 
Najlepszym tego dowodem są remonty 

Pięć tysięcy niespłaconego długu i ponad dwadzieścia tysięcy 
bezpowrotnie straconych wpływów do gminnej kasy, to efekt zarządzania 
przez MPGK gminnym mieniem

Pod pozorem 
przestrzegania 
procedur

i wyposażenie jakie wspólnie z żoną zro-
biliśmy – mówi były już dziś najemca. 
Przetarg wygrał, ale cena za najem metra 
kwadratowego jaką wynegocjował była 
ponad pięciokrotnie wyższa od dotych-
czasowej. Do dziś żyje w przekonaniu, 
że konkurent był podstawiony.

Nie było go stać nawet na kaucję, 
która wynosiła ponad 10 tys. złotych 
– dwukrotny czynsz. Przepadło mu 
wadium, a poczynione udogodnienia 
w postaci przerobionego poddasza na 
biuro, prowadzących do niego schodów 
i zainstalowanych urządzeń sanitarnych 
pozostały w lokalu do dziś. Miały być 
przedmiotem „dogadania się” nowego 
najemcy lokalu z poprzednikami poza 
procedurą przetargową.

– To zapis z protokołu zdawczo-od-
biorczego sporządzonego jeszcze przez 
pracowników MPGK – mówi Tomasz 
Jewuła dyrektor MZNK, który przejął 
lokal pod administrowanie. Miały być, 
bo do dziś nie są. Na dwa lata przepadł 
byłemu najemcy potencjalny zwrot 
włożonych pieniędzy w remont, prze-
padł też dochód z lokalu dla gminy, 
bo do tej pory lokal stoi pusty. Dopiero  

w ubiegłym tygodniu ogłoszony przez 
nowego administratora, MZNK, prze-
targ dawał szansę na jego wynajęcie. Nie 
odbył się jednak bo zabrakło kworum 
komisji. Na przetarg przyszedł też były 
najemca, który ma kolejne pretensje do 
administratora. – Chętni na lokal mieli 
być informowani o zostawionych w nim 
moich urządzeniach, za które trzeba 
zapłacić, a takiej informacji nie było 
– twierdzi. – Taka informacja niała być 
podana uczestnikom przed rozpoczęciem 
negocjacji – wyjaśnia dyrektor Jewuła. 
Jak się okazało możliwości były takie jak 
prowadzone przez MPGK dokumenty, 
usłyszeliśmy. 

To jak działał i działa zarząd MPGK 
pokazuje nie tylko przykład podejścia 
do kwiaciarni, przerzucenia kosztów 
zbędnie zamówionej mocy grzewczej 
na lokatorów os. Awaryjnego czy blo-
kada wejścia do domu przez źle zamon-
towany domofon na OTK. Niestety  
w ocenie jaworznian te i inne przykłady 
traktowania obowiązków przez zarząd 
i pracowników spółki pozostawiają po 
sobie głównie poczucie krzywdy, roz-
goryczenia i złości. gH, jiM

Zamiast zarabiać na siebie lokal stoi pusty, chociaż chętnych do wynajmu nie brakuje

Od piątku za pomocą łącza inter-
netowego możemy obserwować 
nie tylko obraz emitowany przez 
kamerę internetową znajdującą się 
wewnątrz hali MCKiS-u, ale także 
udostępniony został obraz z lodowi-
ska znajdującego się przy hali.

W zeszłym tygodniu został uru-
chomiony podgląd na sztuczne lo-
dowisko. – Jest to duże ułatwienie 
dla osób, które zechcą skorzystać  
z lodowiska, a nie chcą trafić na naj-
większy tłok. Będą oni mogli zerknąć 
jaka liczba osób zajmuje lodowisko 
i wtedy zdecydują czy warto przyjść 
– mówi Mirosław Ciołczyk, dyrektor 
MCKiS-u do spraw sportu. Kame-

Od dłuższego czasu wewnątrz pojaz-
dów PKM-u znajdują się informacje 
ostrzegające pasażerów przed kie-
szonkowcami. Niestety, mimo tych 
ostrzeżeń coraz częściej dochodzi do 
przykrych zetknięć ze złodziejami. 
Jedną z ofiar kieszonkowca został  
42-letni mieszkaniec naszego miasta.

15 stycznia w południe, mężczy-
zna podróżował autobusem linii J. 
Podczas jazdy został on okradziony. 
Jaworznianin został pozbawiony port-

ry zainstalowane są także w celach 
bezpieczeństwa. Obecnie lodowisko 
jest „podglądane” przez 3 kamery  
z monitoringu, gdzie rejestrowany jest 
obraz. Jest to konieczne w chwili, gdy-
by doszło do jakiegoś nieprzyjemnego 
incydentu. Swoje pociechy mogą też  
w ten sposób kontrolować rodzice.

Na stronie internetowej www.sokol.
jaw.pl znajduje się zakładka, która udo-
stępnia obraz z jednej z zainstalowa-
nych kamer. W okresie letnim miejsce 
lodowiska zostanie zagospodarowane 
na parking – Jednak nie świadczy to  
o tym, że zimą lodowiska nie będzie 
– uspakaja M. Ciołczyk. 

P.Długajczyk

Lodowisko pod 
stałą kontrolą

Możemy zobaczyć w Internecie jak inni radzą sobie na lodzie

Seria kradzieży 
w autobusach 

fela, w którym znajdowały się pieniądze  
i dokumenty osobiste. Zawartość skra-
dzionego portfela wynosi 1 100zł. 

Ident yczne zda rzenie mia ło 
miejsce 14 stycznia. W tym przy-
padku podobnie jak i poprzednio 
ofiarą był mężczyzna podróżujący 
PKM-em. Kieszonkowiec skradł 

mu portfel i dokumenty. Tym ra-
zem straty jednak są mniejsze. 
Wynoszą 20zł.

P.Długajczyk

Tylko w pustym autobusie nie trzeba bać się kieszonkowców



3Co tydzień nr 4/85�
�3 stycznia �008 roku
Miasto Jaworzno Aktualności

Na razie pielęgniarki 
raczej nie mają co liczyć 
na podwyżki. Spotkanie 
przedstawicielek związków 
z dyrekcją szpitala nie 
przyniosło oczekiwanego 
efektu. Dyrektor powiedział, 
że nie jest cudotwórcą. 
Pielęgniarki czekające na 
wynik rozmów przywitały 
Józefa Kurka gwizdami.

W poniedzia łek, 21 stycznia  
o 9.00, rozpoczęło się planowane 
na ten dzień spotkanie przedstawi-
cielek związków pielęgniarek i po-
łożnych z dyrekcją szpitala. Około 
10.00 przed gabinetem zaczęły się 
zbierać pielęgniarki oczekujące na 
wynik rozmów. Niestety szefowa 
związków nie miała dobrych wia-
domości:

– Stawki będą 
prawdopodobnie do końca 
roku takie same.  
W zależności od tego, jaki 
będzie kontrakt, mogą być 
podwyżki – powiedziała 
zebranym Irena Pawelec, 
przewodnicząca Związku 
Zawodowego Pielęgniarek  
i Położnych w szpitalu.

Obecnie stawka zasadnicza wy-
nagrodzenia dla pielęgniarki wyno-
si od 1.500 do 1.700 złotych brutto.  
– Proszę sobie wyobrazić pielęgniarkę 
samotną, czy jest w stanie utrzymać 
się za 1.000 złotych. Opłacać czynsz, 

– Dyrektor jest zarządzającym, a nie cudotwórcą – mówi Kurek
– Nie odpuścimy – odpowiadają pielęgniarki

W szpitalu zawrzało

media. Nie wystarczy jej na życie 
– powiedziała nam zbulwersowana 
pielęgniarka z izby przyjęć. Przed-
stawicielki związków zapropono-
wały dyrekcji, aby ich stawka wzro-
sła do 3.000 zł w tym roku, 3.500  
w przyszłym i 4.000 w 2010. Prosiły 
również o zróżnicowanie wynagro-
dzenia w zależności od kwalifikacji 
pielęgniarki. – Ostatecznie stanęło 
na tym, że do 31 stycznia dyrekcja 
ma przedstawić szacunkowy, ewen-
tualny wzrost płac zasadniczych  
o 100 do 200 złotych. Niewiele nam 
to daje – mówi Irena Pawelec.

Dyrektor szpita la , gdy tylko 
opuścił gabinet, przywitany został 
przez zebrane pielęgniarki pomru-
kiem niezadowolenia. Odezwały się 
gwizdy. Józef Kurek nie rozmawiał 
z zebranymi.

Tegoroczny bud ż et  szpit a la 
wzrósł w porównaniu do ubiegłego 
roku tylko o 300 tysięcy złotych. 
– Gdyby spełnić żądania pracowni-
ków, słuszne w większości, to całego 

budżetu szpitala nie starczyłoby na 
zrealizowanie podwyżek i jeszcze 
trzeba by kilka milionów dołożyć 
– wyjaśnia Józef Kurek.

 Dyrektor powiedział, że nie ma 
pieniędzy i nie jest w stanie obiecać 
podwyżki, bo byłoby to nieuczciwe. 
Skomentował również działania 
Rządu. – Jeśli pani minister mówi, 
że trzeba poszukać pieniędzy u dy-
rektorów, to ja wpuszczę panią mi-
nister do gabinetu, może u mnie je 
znajdzie – mówi Kurek. Powiedział 
nam również, że śląski NFZ dostał 
w tym roku środki wyższe tylko  
o 3 % w stosunku do ubiegłego i do-
póki nie będzie radykalnego zwięk-
szenia funduszy dla służby zdrowia 
to nie uda się jej uzdrowić.

Pielęgniarki na razie czekają do 
końca miesiąca, ale mówią, że nie 
odpuszczą. Najprawdopodobniej za-
kończy się to wejściem w spór zbioro-
wy z dyrekcją. Już teraz pojawiły się 
głosy, za tym, by odejść od łóżek.

P.jaMroz

Minister skarbu Aleksander Grad 
odwiedził 21 stycznia należący do 
Grupy PKE – Południowy Kon-
cern Węglowy. W kopalni „Jani-
na” w Libiążu (woj. małopolskie) 
przedstawiciel rządu spotkał się  
z prezesem PKE Janem Kurpem 
oraz zarządem PKW. Ministra 
interesowały m.in. kilkuletnie do-
świadczenia PKE w konsolidacji.  

W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież loka lni parlamentarzyści : 
poseł Tadeusz Arkit oraz senator 
Janusz Sepioł.

– To mój pierwszy wyjazd w teren 
po objęciu funkcji w rządzie. Wiem, 
że w grupie Tauron wiąże się duże 
nadzieje z przyszłością. Spółki mają 
poważne plany inwestycyjne – powie-
dział minister Grad. Zapowiedział 
szybką prywatyzację grupy.

Energetyka zaangażowała się ka-
pitałowo w górnictwo w 1998 roku, 
kiedy należąca dziś do PKE (a wów-
czas będąca samodzielną spółką) 
Elektrownia „Jaworzno III” utworzyła 
z Nadwiślańską Spółką Węglową, na 
bazie przeznaczonej do likwidacji  
i generującej straty kopalni „Jaworz-

Minister w PKW

Południowy Koncern Energetyczny SA, wchodzący w skład holdingu 
Tauron Polska Energia SA, jest drugim pod względem wielkości produ-
centem energii w kraju (495�,7 MWe, �399,7 MWt) – firma dysponuje  
14-proc. udziałem w krajowej mocy zainstalowanej elektrycznej i 16-proc. 
rynkiem produkcji ciepła w województwie śląskim. 
Tauron Polska Energia SA rozpoczął działalność 9 maja �007 roku, kiedy 
– zgodnie z rządowym „Programem dla elektroenergetyki” - wniesiono 
do spółki akcje: EnergiiPro SA, Enionu SA, Południowego Koncernu Ener-
getycznego SA i Elektrowni Stalowa Wola SA. 
Tauron jest podmiotem obejmującym swoim działaniem 17 proc. po-
wierzchni kraju. Spółka jest drugim pod względem wielkości producen-
tem energii elektrycznej w Polsce oraz liderem pod względem sprzedaży 
energii zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. 

no”, Zakład Górniczo-Energetyczny 
„Sobieski Jaworzno III”. Udało się 
uratować prawie 3 tys. miejsc pra-
cy, a zakład do dziś osiąga jedne  
z najlepszych w polskim górnictwie 
wskaźniki (wskaźnik wydobycia na 
zatrudnionego wynosi ponad tysiąc 
ton na pracownika na rok). W 2003 
roku – wykorzystując doświadczenia 
wyniesione z Jaworzna – na bazie 
przeznaczonej do likwidacji kopal-
ni „Janina” powstała kolejna spółka  
z udziałem PKE Zakład Górniczo-
Energetyczny „Janina” w Libiążu.

Dwa lata później postanowiono 
połączyć obie spółki w jeden podmiot 
– Południowy Koncern Węglowy. 
Akcjonariuszami firmy są obecnie 
PKE (akcjonariusz większościowy) 
i Kompania Węglowa. Spółka do-
starcza PKE około 3,5 mln ton wę-
gla (koncern w ciągu roku zużywa 
11 mln ton paliwa) przy wydobyciu 
dochodzącym do 5,5 mln ton na rok. 
Obecnie trwają negocjacje na temat 
powiązania kapitałowego z PKW ko-
palni „Bolesław Śmiały”, która dziś 
należy do Kompanii Węglowej.

(iW)

16 stycznia zostało dokończone 
Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy Południowego 
Koncernu Energetycznego. Roz-
patrywano jeden merytoryczny 
punkt – zmiany w składzie Rady 
Nadzorczej. Obrady przerwano  
20 grudnia na wniosek przedsta-
wiciela większościowego akcjona-
riusza - holdingu Tauron Polska 
Energia. W związku z dokonanymi 
w grudniu zmianami w Zarządzie 
Taurona firma ta nie przedstawi-
ła wtedy nowych kandydatów do 
Rady Nadzorczej PKE. 16 stycznia 
jedynym kandydatem Taurona 
była Joanna Strzelec-Łobodzińska, 
prezes Zarządu tej spółki.

3 stycznia Tauron ogłosił na swoich 
stronach internetowych konkurs, w któ-
rym poszukiwał kandydatów na sześć 
miejsc w RN PKE. 16 stycznia firma ta 
rekomendowała jednak tylko jednego 
kandydata do Rady Nadzorczej PKE 
– Joannę Strzelec-Łobodzińską. Walne 
podjęło uchwałę o powołaniu nowego 
członka Rady Nadzorczej PKE.

Po podjęciu tej decyzji Rada Nad-
zorcza PKE liczy 11 osób. Zgodnie 
ze statutem spółki może ona składać 
się z 12 osób (sześciu reprezentan-
tów właściciela 85 proc. akcji spółki, 
czyli Tauron Polska Energia, jeden 
reprezentant Skarbu Państwa i pięciu 
przedstawicieli załogi). Od kilku mie-
sięcy RN pracowała w 10-osobowym 

Dokończono Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy PKE

Joanna Strzelec-Łobodzińska  
w Radzie Nadzorczej PKE

składzie. We wrześniu i listopadzie 
rezygnacje złożyli dwaj przedstawi-
ciele Taurona (w listopadzie przewod-
niczący Filip Grzegorczyk).

Obecnie Rada Nadzorcza PKE 
pracuje w następującym składzie: Jo-
anna Strzelec-Łobodzińska, Ireneusz 
Komoszyński, Katarzyna Mikołaj-
czyk, Zbigniew Rawiński i Wiesław 
Włodek (wszyscy reprezentują Tau-
ron Polska Energia), Lidia Pyzik-So-
nik (Skarb Państwa), Andrzej Dziu-
bany, Tadeusz Gadaczek, Kazimierz 
Kasprzak, Eugeniusz Lizończyk i 
Marian Kasperczyk (reprezentanci 
załogi PKE).                                (iW)

Alkohol 
powodem 
kolejnej 
awantury
Po południu, 15 stycznia, na policję 
zadzwoniła mieszkanka Podłęża skar-
żąca się na swojego męża. Mężczyzna 
będący pod wpływem alkoholu awan-
turował się i znęcał nad swoją żoną.

Po zgłoszeniu przez kobietę przestęp-
stwa, na miejsce przyjechał 2-osobowy 
patrol. Na widok policji mężczyzna 
wpadł w furię. Zaczął atakować funk-
cjonariuszy. Po tym incydencie posta-
nowiono wezwać posiłki, a następnie 
wspólnymi siłami starano się uspokoić 
awanturnika. Bezskutecznie. Mężczy-
zna zaatakował jednego z policjantów. 
Wówczas postanowiono użyć gazu obez-
władniającego, co umożliwiło spokojne 
wyprowadzenie mieszkańca Podłęża. 
– Jest to kolejny przypadek, kiedy alkohol 
doprowadził do zamiany kłótni rodzinnej 
w przestępstwo jakim była napaść na 
funkcjonariusza policji – mówi Jacek 
Sowa nadkomisarz Komendy Miejskiej 
Policji w Jaworznie.

P.Długajczyk

Udogodnienia dla kombatantów
Na mocy Ustawy z września 2007 roku zostały 
rozszerzone uprawnienia dla kombatantów. Przepisy 
te wprowadzają pewne ułatwienia nie tylko dla 
kombatantów, ale także dla ich rodzin.
Uprawnienia jakie otrzymują wiążą się z nowelizacją 
ustawy o świadczeniach usług finansowanych ze 
środków publicznych. 

Uprawnienia te dotyczą kombatantów 
represjonowanych w latach 1944- 1956. Jedno 
z nadanych uprawnień to otrzymanie prawa do 
bezpłatnego zaopatrywania się w wybrane lekarstwa. 
Kolejnym uprawnieniem jest korzystanie, bez 
skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,  
z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, które są 
finansowane ze środków publicznych. 

Kombatantom przyznano także, z wyjątkiem inwalidów 
wojennych i wojskowych, uprawnień do korzystania 
poza kolejnością z świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

P.Długajczyk

Pielęgniarki czekały przed drzwiami dyrektora

Joanna Strzelec-Łobodzińska



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

ul Narutowicza 1 ....................................................................................... tel. 618-16-18

P O G O t O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 ................................ tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Chrzanów, ul. Trzebińska 78D ...........................................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

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. Zielona, dojazd gratis............................... tel. 615 03 00, 801-81-87
Osiedle Stałe, dojazd gratis ..................................................................... tel. 801-88-95
Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd gratis ................................................... tel. 801-80-93
Bezpłatne zamawianie z tel. stacjonarnych .........................................tel. 800 100 919
Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis .................................................... tel. 801-84-64
TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis,  .......................... tel. 0607-258-227, 801-84-55

U r Z ę d Y
Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33,  .........................................................tel. 618-15-00
Wydziały: Inżynierii, Ochr. Środ. i Rolnictwa, WSO dla działalności gospodarczej, ul. 
Dwornickiego 5 ................................................................ tel/fax  618-16-71, 618-15-00
Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Północna ............................................tel. 618-17-50
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ................................................... tel. 616-54-94
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b ...............................tel. 618-19-00
Powiatowy Urząd Pracy Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12 ...........................tel. 266-36-35
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ............................................................... tel. 616-38-32
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ...............................tel. 615-51-39
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ............................ tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 ......................................................... tel. 616-33-47
ZUS-Jaworzno, ul. Grunwaldzka 52a ................................... tel.  616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 ............tel. 615-08-30, 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 

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. 616-50-88
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
HSO Szczakowa,  ul Kolejarzy 81 ............................................................. tel. 617-74-41
PCC Rail Szczakowa ...............................................................tel. 758-47-11, 617-74-61
MPGK, ul. Inwalidów Wojennych 5 ................................................. tel. 752-52-93 do 5
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 ................................................................ tel. 616-44-61
Netia Telekom Silesia Informacja ............................................................ tel. 751-00-05
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

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. 616-20-71
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 ....................................................... tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15 ................................................................ tel. 751-90-00
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 ............................................tel. 618-27-65, 618-20-37

k A S Y 
SKOK im. „Jan Kanty”,ul. Szczakowska 4/17 .......................................... tel. 752-36-77

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. Pocztowa 5 ......................................... tel. 616-35-37
Biblioteka Pedagogiczna ......................................................................... tel. 616-26-95
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 Konsumenta, Plac Górników 5 ..................................... tel. 618-17-77
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. Gwarków 1, 8.00 - 15.00 .................................................tel. 616 -74-44  
Hospicjum  24h/dobę......................................................................tel. (0601) 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 17.00-19.00 ...................tel. 509 97 33 18

A P t e k I 
Damian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do 22.00 ........................ tel.  616-32-42
Św. Barbary CAŁODOBOWA, ul. Plac Górników 5a  ................................................. tel.  616-61-36
Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b tel. 032 616 61 17, 751 25 08

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

I n n e
TOZ ...............................tel.  0 506-056-079, 0 505 146 403, 615-09-21 śr.-czw. 17-19
Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo) .............tel. 615-0-150

I N F O R M A T O R

Biuro ogłoszeń przy ul. Św. Barbary 7, tel. 751 91 30 fax 752 00 50, e-mail: biuro@ct.jaworzno.pl
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Miasto Jaworzno

Serdeczne podziękowania rodzinie, 
sąsiadom, znajomym oraz wszystkim 

pozostałym, którzy towarzyszyli  
w ostatniej drodze 

Śp. Apolonii Patucha 

składają: córki

Serwis informacyjny

numer zamknięto 22 stycznia 2008 r.

Z notatnika policmajstra
oPrac. jiM

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
dw

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

Kaplica Pożegnalna Bezpłatna 
43-600 Jaworzno ul. Królowej Jadwigi 2 
tel/fax 032/ 616 35 98, 0 502 298 696

Całodobowy Czynny
dw

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

tel. 032/ 751 95 92 czynne całą dobę 
bezpłatna kaplica pożegnalna

dw

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

tel. 032/ 615 04 15, 0 603 129 790 czynne 
całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna

dw

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

dw

43/D/08

14 stycznia
Około godziny 7.00, w 
autobusie linii „J” nieznany 
sprawca skradł z kieszeni 
kurtki portfel męski z za-
wartością dokumentów oraz 
pieniędzy w kwocie  
1.100 zł na szkodę mieszkań-
ca Jaworzna.

15 stycznia
Nieznany sprawca wybił szybę 
w oknie mieszkania bloku przy 
ul. Sulińskiego, a następnie, 
po wejściu do środka, skradł 
sprzęt RTV oraz elektronarzę-
dzia wartości 1.000 zł.

Około godz. 12.00, w autobu-
sie linii „J” nieznany sprawca 
skradł z kieszeni kurtki portfel 
męski z zawartością doku-
mentów na szkodę mieszkań-
ca Jaworzna.

16 stycznia
Na parkingu przy ul. Bursz-
tynowej nieznany sprawca 
urwał lusterko zewnętrzne 
oraz porysował karoserię 
w samochodzie osobowym 
marki „Fiat Punto”. Straty 
- około 1.200 zł na szkodę 
mieszkańca Jaworzna.

17 stycznia
Około godziny 13.30, w sklepie 
przy ul. Grunwaldzkiej nie-
znany sprawca skradł z torebki 
damskiej portfel z zawartością 
dokumentów i pieniędzy w 
kwocie 135 zł.

Mieszkaniec Jaworzna 
zgłosił, że w listopadzie 
2007 roku pożyczył swoje-
mu znajomemu na dwa dni 
konsolę gier „Playstation 
II”. Pomimo wielokrotnych 
upomnień znajomy do 
chwili obecnej nie oddał 
konsoli.

19 stycznia
Około godziny 19.00 patrol 
policji, na ul. Lipowej, zatrzy-
mał 41-letnią mieszkankę 
Jaworzna, która będąc w stanie 
nietrzeźwym pozostawiła  
w mieszkaniu bez opieki swoje 
dzieci, 8-letnią dziewczynkę i 
rocznego chłopca, narażając je 
na bezpośrednią utratę zdrowia 
i życia. Dzieci zostały umiesz-
czone w szpitalu miejskim  
w Jaworznie.

Około godziny 17.30, w lokalu 
przy ul. Piłsudskiego, patrol 
policji, podczas interwencji, 
zatrzymał dwóch mieszkań-
ców Jaworzna, w wieku  
21 lat, którzy wszczęli awan-
turę i zniszczyli krzesło oraz 
dekorację lokalu. W trakcie 
zatrzymania u jednego z 
mężczyzn ujawniono i zabez-
pieczono narkotyki w postaci 
suszu roślinnego (2.82 grama).

20 stycznia
W godzinach popołudniowych 
nieznany sprawca, poprzez 
wyważenie drzwi balkono-
wych, wszedł do domu jedno-
rodzinnego przy ul. Stokrotki 
i z wnętrza skradł telewizor 
wartości 3.000 zł.

Około godz. 5.40 trzech nie-
znanych mężczyzn, ubranych 
w kaptury weszło na teren 
sklepu stacji paliw K&J w 
Jaworznie, przy ul. Grun-

waldzkiej. Jeden ze sprawców, 
po zamówieniu jednej butelki 
wódki uderzył pięścią w twarz 
sprzedawcę, dwóch pozosta-
łych sprawców, w tym czasie 
skradło z półki dwie zgrzewki 
piwa puszkowego Żywiec, 
w ilości 48 sztuk. Sprawcy 
oddalili się samochodem 
osobowym nieznanej marki.

Około godz. 13.30, na  
ul. Energetyków, patrol policji 
zatrzymał mieszkańca Jaworzna, 
lat 51, który kierował samocho-
dem osobowym marki „Merce-
des”, będąc w stanie nietrzeź-
wym (ponad 1,5 promila).

Komunikat 
Drogówki
W dniu 3 stycznia 2008 roku, 
około godz. 15.30, na ul. 
Bursztynowej, w rejonie bloku  
nr 2, doszło do najechania 
samochodu marki „Opel Cali-
bra”, koloru czerwonego,  
o początkowych numerach rej. 
SJ... na zaparkowany samo-
chód marki „Audi”.
Sekcja Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji  
w Jaworznie zwraca się z proś-
bą do świadków zdarzenia o 
kontakt telefoniczny z prowa-
dzącym postępowanie młod-
szym aspirantem Zbigniewem 
Krukiem - tel. 61-83-388, lub 
osobisty - Komenda Miejska 
Policji w Jaworznie ul. Naru-
towicza 1.

„Oddał swe życie gdzieś tam wysoko, tam gdzie sprawy ziemi są 
tak odległe, blask słońca tak czysty, a Bóg tak blisko” 

Jan Zumbach

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach  
dzielili z nami smutek i żal, uczestniczyli  

we Mszy Świętej oraz ceremonii pogrzebowej 

Śp. Pawła Czech
serdeczne podziękowania składa:  
żona z synkiem i całą Rodziną

dw

Szczere wyrazy wdzięczności  
i podziękowanie za serce i troskliwą opiekę 

udzieloną mojemu Mężowi 

Śp. Markowi Bystry 
dla Pani ordynator Anny Tomali dla 
wszystkich lekarzy i pielęgniarek  

z oddziału Intensywnej Opieki Medycznej 
Szpitala w Jaworznie składa:  

Iwona Bystry z synami
50/D/08

49/D/08

Serdeczne podziękowanie za udział  
w uroczystościach pogrzebowych 

Śp. Marka Bystry

rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom  
i wszystkim uczestnikom składa:  

żona z synami

dw

Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala w Jaworznie 
w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników składa 

szczere kondolencje i wyrazy współczucia 

Pani Danucie Milner 
z powodu śmierci Męża. Niełatwo jest pogodzić się  

z tym, czym czasem obarcza nas życie.  
Pozostaje mieć nadzieję i wiarę  

w sens tych doświadczeń...

Sekcja Kryminalna Komendy 
Miejskiej Policji w Jaworznie 
prowadzi poszukiwania za  
zaginionym w dniu 10.01.2008 
roku na terenie Jaworzna pana: 
JERZY GARŚCIA s. Tade-
usza, Czesławy zd. Dryka, 
ur. 12.04.1961 w Bochni 
PESEL- 61041215532, zam. 
Jaworzno ul. Podgórska 
37
Rysopis: wiek z wyglądu 46 
lat, wzrost ok. 186, średniej 
budowa ciała, waga ok. 95 kg, 
twarz owalna, cera ciemna, 
oczy koloru ciemnego, nos 
średni prosty, włosy krótkie 
szpakowate  posiadał zakola, 
czoło wysokie, uszy przyle-
gające średnie, nie posiada 
ubytków w uzębieniu.
Znaki szczególne: w oko-
licy pachwiny posiada blizną 
pooperacyjną po przepuklinie 
po stronie prawej.
Ubiór w chwili zaginięcia: 
spodnie najprawdopodobniej 
jeansy, buty skórzane brązowe 

Ktokolwiek widział

za kostkę, kurtka szaro-stalowa 
zimowa ¾, pozostała część 
garderoby nie jest znana. Wy-
mieniony w dniu 10.01.2008 r 
ok. godz. 6.30 wyszedł z domu 
udając się do pracy. Do dnia 
dzisiejszego nie powrócił, ani też 
nie nawiązał kontaktu z rodziną.
Osoby, które posiadają jakiekol-
wiek informacje mogące przy-
czynić się do ustalenia miejsca 
pobytu zaginionego, proszone 
są o kontakt z Zespołem Poszu-
kiwań Sekcji Kryminalnej KMP 
Jaworzno nr tel. 032 61 83 384 
lub z oficerem dyżurnym jed-
nostki nr tel. 997 
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Z konferencji prasowej prezydenta

Aktualności

Prezydent Paweł Silbert i Marcin Marzyński

Na drogi i na zdrowie
O tym, na jakie inwestycje 
drogowe w tym roku 
zostały przeznaczone 
pieniądze z budżetu 
miasta na 2008 rok i Planie 
Promocji Zdrowia mówił 
na piątkowej konferencji 
prasowej prezydent Paweł 
Silbert.

72 miliony na drogi
W 2006 roku miasto przeznaczyło 

na inwestycje drogowe 31 milionów 
złotych, w ubiegłym 42,4. W budże-
cie na 2008 rok zapisano na ten cel  
72 miliony złotych. Najwięcej pienię-
dzy, bo prawie 40 milionów pójdzie 
na dalszą realizację projektu Miasto 
Twarzą do Autostrady. Miasto będzie 
się również starać o pieniądze z Unii 
Europejskiej. W przypadku II etapu 
inwestycji MTdA wnioskowana kwota 
dofinansowania ze środków unijnych 
wynosi 57 milionów. – Jeśli nam się uda 
uzyskać dofinansowanie dla II etapu, to 
wtedy będziemy mogli spokojnie myśleć 
o kolejnych etapach. Jeżeli się nie uda 
tego dofinansowania uzyskać będzie 
nam już bardzo trudno rozwiązać pro-
blemy komunikacyjne na tym odcinku 

między Osiedlem Stałym a ulicą Orląt 
Lwowskich, czyli mowa o budowie ob-
wodnicy osiedla Dąbrowa Narodowa 
– powiedział Paweł Silbert.

W tym roku zaplanowane są 
również modernizacje ulic Wiosny 
Ludów, Młynarskiej, Bielańskiej  
i Darwina. A remontowane będą uli-
ce Widokowa, Skałka, Małgorzaty, 
Krakowska, Traugutta, Olszewskie-
go, Towarowa, Botaniczna i Kruka. 
Zapytaliśmy, czy modernizacje ulic 
oznaczają wykonanie na nich na-
wierzchni asfaltowej. – Nie mogę przy-
siąc, że w każdym przypadku będzie 
to nawierzchnia asfaltowa, bo pewnie  
w niektórych przypadkach, a szczegól-
nie w Długoszynie być może pojawi się 
tylko kostka, żeby te nawierzchnie były 
podobne to tych, które już tam funk-
cjonują – wyjaśnił Silbert.

W budżecie jest również zabez-
pieczony 1 milion 80 tysięcy złotych 
na modernizację ul. Luszowickiej  
w Ciężkowicach. Szerzej na temat tej 
ulicy piszemy obok.

W centrum miasta niebawem 
zmieni się układ drogowy. Po zakoń-
czeniu II etapu MTdA planowane jest 
ograniczenie ruchu kołowego w rejo-
nie rynku, którego dotyczy projekt 
przebudowy i modernizacji „Rynek 
od nowa”. Cały ruch poprowadzony 
zostanie ulicą Grunwaldzką, która 
stanie się dwukierunkową. W ra-

mach przygotowań do tego, w 2008 
roku planowana jest przebudowa 
nawierzchni ulicy Sławkowskiej,  
a także budowa łącznika ulicy Zielo-
nej z Sienkiewicza. Powstaną również 
projekty przebudowy ulic Słowackie-
go i Waryńskiego.

Promocja zdrowia
Na najbliższym posiedzeniu Rady 

Miasta zostanie zaprezentowany 
Program Promocji Zdrowia, czyli 
działań prozdrowotnych prowa-
dzonych przez miasto na 2008 rok. 
Środki na zadania z zakresu ochrony 
zdrowia realizowane przez gminę 
pochodzę z Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, bu-
dżetów zakładów opieki zdrowotnej, 
sponsorów, firm farmaceutycznych, 
Unii Europejskiej i dotacji gminy 
przyznawanych organizacjom po-
zarządowym.

Dodatkowo w budżecie gminy 
zapisano w tym roku 1 milion 400 
tysięcy złotych, które będą prze-
znaczone na program opieki geria-
trycznej i rehabilitacyjnej pacjentów 
przewlekle chorych i w terminalnej 
fazie choroby (400 tys.) oraz pro-
gram wielospecjalistycznej reha-
bilitacji, opieki i pielęgnacji dzieci 
niepełnosprawnych z terenu miasta 
(blisko milion).

Jak się okazuje dzieci i młodzież 
mają duże problemy z otyłością.  
W 2005 roku odnotowano najwyższy 
wskaźnik osób leczonych na otyłość 
w województwie, wyniósł on 336 
osób na 10 tysięcy mieszkańców. 
Dlatego nadal realizowany będzie 
program pod nazwą „Trzymaj formę” 
zapoczątkowany w ubiegłym roku 
przez Powiatową Stację Sanitarno 
– Epidemiologiczną. Program zakła-
da kształtowanie wśród dzieci i mło-
dzieży właściwych nawyków żywie-
niowych, również kontrole tego, co 
sprzedają sklepiki w szkołach, a także 
wczesną diagnostykę nadciśnienia, 
nadwagi i promocję aktywnych form 
spędzania wolnego czasu.

Nadal prowadzony będzie rów-
nież program „Serce na start”, w tym 
szkolenia nowych nauczycieli – re-
alizatorów programu pierwszej po-
mocy przedmedycznej oraz trenerów 
dziecięcych i młodzieżowych grup 
sportowych. W lutym powinny ruszyć 
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 
dla szkół gimnazjalnych i szkół pod-
stawowych. – Odbieramy wielokrotnie 
takie sygnały również od nauczycieli, 
że oni chętnie by takie zajęcia popro-
wadzili i nauczyli dzieci i młodzież, jak 
się udziela pierwszej pomocy, tylko już 
czasami zapomnieli o tym, stąd jest 
odpowiedź na takie zapotrzebowanie 
– powiedział prezydent. jiM

– Miasto twarzą donikąd – tak mó-
wią mieszkańcy ulicy Luszowickiej 
w Ciężkowicach, gdy kolejny raz 
słyszą o inwestycjach drogowych 
realizowanych w mieście, a dojazd 
do ich domów przez błoto i koleiny 
jest niemożliwy. Jak się okazuje  
w budżecie są zabezpieczone pienią-
dze na zrobienie nawierzchni, ale 
prace nie ruszą dopóki nie będzie 
zrobionej kanalizacji.

Mieszkańcy zdezorientowani
Sprawa budowy nawierzchni na  

ul. Luszowickiej ciągnie się od wielu lat. 
Mieszkańcy tak naprawdę nie wiedzą 
na jakim jest etapie. Nie mają żadnych 
informacji z urzędu ani od radnego 
przewodniczącego RM, radnego z ich 
dzielnicy, Janusza Ciołczyka. – Pan prze-
wodniczący, jak zaczął pierwszą kaden-
cję, to tu codziennie gonił. Chodził, mó-
wił, że postara się. Teraz jest III kadencja  
i w ogóle się nie interesuje – powiedziała 
nam jedna z mieszkanek ulicy.

Z informacji jakie mieszkańcy 
ulicy mają wynika, że droga miała być 
robiona już dwa lata temu, ale coś nie 
wypaliło. Teraz znowu na przeszko-
dzie stoją problemy z odprowadze-
niem wody. Są zdezorientowani, dla-
tego udajemy się do Janusza Ciołczyka 
dowiedzieć się o co chodzi.

Radny i trudności obiektywne
U przewodniczącego RM dowiadu-

jemy się, że pieniądze na remont ulicy 
są zapisywane w budżecie miasta już od 
2004 roku. Dlaczego więc do tej pory 
mieszkańcy jeżdżą po błocie? – Z tego 
powodu, że wyszły trudności obiektywne 
związane ze złą dokumentacją w pew-
nym okresie zrobioną, trzeba było na-
stępną dokumentację zrobić. Następnie 
wyszedł też problem związany z odpro-
wadzeniem wód deszczowych – wyjaśnia 
Janusz Ciołczyk.

W budżecie na 2008 rok zabezpie-
czone są środki w wysokości 1 miliona  
80 tysięcy złotych na remont Luszowic-
kiej. – Nie kto inny, ale ja od lat za tym, 
żeby ul. Luszowicka znalazła się w bu-
dżecie chodziłem – mówi Ciołczyk. Teraz 
nie chce jednoznacznie określić kiedy 
rozpoczną się jakieś prace na drodze, bo 
nie chce nikogo wprowadzić w błąd.

MZDiM – tylko bieżące 
utrzymanie

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów mówi, że droga jest w kręgu 
jego zainteresowań, tylko jeśli chodzi 
o bieżące utrzymanie, czyli wyrów-
nywanie jej nawierzchni i utwardza-
nie frezem lub tłuczniem. Natomiast 
modernizacją drogi zajmuje się Urząd 
Miasta. – Nie jest to łatwy temat – mówi 
Gardoń. – Nie stanowi tutaj problemu 
nawierzchnia drogowa, problem jest  
w odwodnieniu tej ulicy. W okolicy nie 
ma żadnego odbiornika, do którego 
można by odprowadzić wody deszczowe 
i nie dotyczy to tylko ul. Luszowickiej, ale 
dużej części Ciężkowic.

Co z tą wodą
Barbara Lędzka z Wydziału Inwe-

stycji Miejskich w UM wyjaśnia nam, 
że projekt dla Luszowickiej jest goto-
wy, ale nie ma pozwolenia na budowę  

z powodu braku odwodnienia. Wydział 
przygotował koncepcję odwodnienia 
tego terenu do rowów melioracyjnych 
lub dołów chłonnych na łąkach „Brze-
ziny”, ale te tereny objęte są Progra-
mem Ochrony Środowiska dla Miasta 
Jaworzna i nie ma zgody na odprowa-
dzanie tutaj wód opadowych.

Obecnie nad nową koncepcją od-
wodnienia pracuje Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Na 
pewno odwodnienie będzie wykonane 
w formie krytej kanalizacji burzowej, co 
pociągnie za sobą dodatkowe środki. Na 
co w takim razie pójdzie 1 milion 80 ty-
sięcy? – Będzie na pewno wykonana do-
kumentacja techniczna i mamy nadzieję, 
że uda nam się przeprowadzić przetarg 
na wykonanie tych robót i jakąś część, ale 
to tylko moje odczucie i moja nadzieja, że 
uda nam się rozpocząć roboty w tym roku 
– wyjaśnia Barbara Lędzka.

Na co tak naprawdę będą prze-
znaczone te pieniądze nie wie nawet 
prezydent Paweł Silbert. Na ostatniej 
konferencji prasowej odesłał nas znowu 
do MZDiM-u. W wodociągach dowie-
dzieliśmy się, że koncepcja odwodnie-
nia między innymi części Ciężkowic, 
w której jest Luszowicka będzie kon-
sultowana w najbliższych tygodniach 
z MZDiM, wydziałami Ochrony Śro-
dowiska i Inwestycji w Urzędzie i po 
wprowadzeniu poprawek przekazana 
do wykonania projektów technicznych. 
Kiedy to nastąpi, nie wiadomo. Jedno 
jest pewne, droga jest zaprojektowana 
i będzie robiona dopiero po rozwiąza-
niu problemu odwodnienia. Jak mówi 
Barbara Lędzka, na pewno ta inwestycja 
nie zakończy się w ciągu tego roku, więc 
mieszkańcy Luszowickiej mogą liczyć 
tylko na frez i tłuczeń MZDiM-u.

P.jaMroz

Kiedy zrobią 
Luszowicką?

Mieszkańcy pamiętają, że od wojny nic tutaj nie zostało zrobione

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi 
„Kolejarz” w Jaworznie Szczakowej 
Organizuje Akcję Krwiodawstwa, w dniu 07.02.2008 r., 

w godz. 8.00-11.00 w Domu Kultury Jaworzno Szczakowa, na którą 
serdecznie zaprasza wszystkich członków Klubu i mieszkańców Jaworzna 

i okolic. Akcję poprowadzi Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Katowicach. Chętni, którzy chcą oddać krew 

proszeni są o przybycie po lekkim posiłku wraz z dowodem osobistym.

Podziękowania
Za zaangażowanie w przygotowanie kiermaszu świątecznego „Pomóż-

my Dawidowi”, zorganizowanemu w SP nr 1 w Jaworznie w dniach  
11 i 1� grudnia ub.r. oraz pomoc rzeczową i finansową dla:

– pani Anny Szczepaniak - nauczycielki plastyki SP nr 1
– nauczycielom SP nr 1, którzy pragną pozostać anonimowi
– pani Annie Duda - nauczycielki PM nr 9 w Jaworznie
– pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie
– pani Monice Szostak - pedagoga z Sosnowca
– pani Beacie Tadusz - nauczycielki Szkoły Specjalnej w Sosnowcu
– uczestnikom Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie

WycHoWaWczyni, ucznioWie kl. iiia oraz roDzice

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Jaworznie „Stara Huta” 
składa serdeczne podziękowania p. Komendantowi 

oraz Zespołowi Państwowej Straży Pożarnej za usunięcie zagrożenia 
(wycinka drzew) z obrębu działki �74 

Prezes zarząDu r.o.D j. PazDan

Mieszkańcy ul. Luszowickiej żalili się naszej dziennikarce
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meChAnIkA POJAZdOWA nAPrAWA AGd nAPrAWA rtV remOntOWO-BUdOWLAne LPG Inne USŁUGI

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

dw

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

dw

www.tynkowanie.com.pl

maszynowe
DECOR. Tel. 0 504 813 359, 753 28 22

dw

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

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

dw

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

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

dw

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

dw

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
101/12

TELEGAZ – 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”
dw

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

Biuro han.: ul. Słowackiego 1 (róg Jaworznianki), tel. 751 95 47
Zakład produkcyjny J-no Ciężkowice, ul. Kruka 15A

fax 616 14 71, kom. 0606 537 606
dw

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
dw

Kup
on

rab
ato

wy

5%

dw

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

Tel. 752 92 85, 0-509-924-240

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

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065 204/10

Układanie kostki brukowej
odwodnienia, transport. Tel. 0 501 537 287, 711 95 40

dw

Rolety zewnętrzne aluminiowe 
175 zł/m2 brutto.

Żaluzje, rolety wewnętrzne, pomiar i montaż gratis.
Bramy – automatyka. Usługi wod.-kan., c.o., gaz. Remonty.

FACHBUD, Jaworzno ul. Sienkiewicza 4c (za Agorą)
tel. 616 47 00, 0 601 435 839

dw

AGD – Serwis NARES

Pralki, lodówki, piece. Naprawy w domu klienta.
Tel. całodobowo: 625 09 22; 0 691 188 112

Udzielamy gwarancji na naprawy.
1082/D/07

dw

Montaż anten Tel. 0 602 627 046, 752 73 23,
Tel. 753 10 36 – „Bajkoland” 

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

dw

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.
dw

dw

AUTO GAZ – PROMOCJA
12 lat doświadczenia montaż, serwis

BOSCH – SERVICE
APP – Jaworzno, ul. Katowicka 19b,

tel. 032 752 94 27
(dawniej Auto Gaz Kaszyca)

ZHU MOTOBIK Polskie Składy Oponiarskie serwis opon, 
opony, felgi ceny promocyjne, mechanika

sprzedaż wymiana olejów ul. Grunwaldzka 184 (przy SP nr 6) 
tel. 032 752 89 50; 0 502 996 794

dw

Meble na każdą kieszeń!!!
Kuchnie na wymiar, zabudowy wnęk, szafy z drzwiami 
suwanymi. Meble: pokojowe, łazienkowe, młodzieżowe

Komody, sypialnie, garderoby itd.
Przerabianie i odnawianie mebli. Zadzwoń 61 50 235

dw

Serwis RTV-VIDEO ul. Sławkowska 10 (centrum), 
tel. 616 60 73,0 504-154 658,

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
dw

„AUTO-RENOWA” blacharstwo, lakiernictwo 
Krzysztof&Rafał Wiernek, ul. Królewska Jaworzno
tel. 032 617 75 08, 0 698 176 638, 0 608 139 494

Pomoc drogowa e-mail: autorenowa@neostrada.pl
mechanika, diagnostyka silników, spawanie i wymiana tłumików

dw

dw

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

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

dw

Wejdź na 
www.motosklep.net

Transport – wszystko 0 502 150 710
HDS – załadunek, rozładunek, łyżka, hak, palety

piasek, ziemia, kamień, żwir, skalniaki, żużel
Koparko-ładowarka: wyburzenia; wywóz: gruzu, śmieci

Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe
176/12

dw

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

Czynne 10.00-17.00; sob. 9.00-13.00
skracanie spodni, wszywanie zamków do spódnic i spodni, 

wszywanie zamków do kurtek

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów,

spodni jeansowych. Tel. 751 97 48

dw

Nowoczesne systemy malarskie
tapety natryskowe (gotele, Sigmulto) farby piaskowe  

i inne. Remonty – wykończenia
„FABRYKA KOLORU” 500 265 956, 508 294 140

fabrykakoloru.eu, fabrykakoloru@o2.pl

176/10

Kostka brukowa najlepszych firm, 
sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. Faktury 

VAT. Krótkie terminy wykonania. Dekoracyjne układanie 
kostki brukowej. Własne maszyny. Największe rabaty. 

Gwarancje. 
Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

dw

Kompleksowe wykończenia wnętrz, 

malowanie, panele, gładzie, flizy itp. 
Solidnie, tanio 

tel. 0 662 129 657

dw

PARKIETY
sprzedaż, montaż, renowacja

M.H.U. „Wiśniowy Sad” Jaworzno ul. Wilcza 11 
tel. 0 662 281 641; 032 751-49-87

EKSPRESOWA DOSTAWA GAZU NA TELEFON
Propan-butan w butlach 11 i 33kg

Gazy techniczne: tlen acetylen, CO2 i inne
„GRAFI” Sprzedaż butli i akcesorii gazowych 

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

dw

Towary z zajęć komorniczych 
komputery, sprzęt RTV i AGD, tel. komórkowe, audio – wieże, 

sprzęt samochodowy, elektronarzędzia
Jaworzno ul. Paderewskiego 8 

tel./fax 032/ 752 15 08, 032/ 752 19 22

dw

Renowacja 
starych mebli – skup

tel. 0 506 144 201

STACH GAZ 
dostawa gazu na telefon propan – butan 

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

33/01

ogłoszenie własne

Cyfryzacja płyt winylowych 12,20 zł brutto
Cyfryzacja kaset magnetofonowych przerzucanie na CD

60 min. – 15,00 zł brutto; 90 min. – 20,00 zł brutto
Cyfryzacja kaset video VHS – przerzucanie na DVD 30,00 zł brutto

Cena negocjowana. tel. 032/ 751 91 30

dw

Próby szczelności 
instalacji gazowych

roczne i sezonowe, konserwacja i naprawy. Projektowanie 
montaż instalacji gazu, 
co, wody, kanalizacji.

Montaż wkładów kominowych 
kwasoodpornych. Inst – Gaz

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

dw

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

4/01

FRB „IZAR” 
wykonuje wykończenia wnętrz, 

elewacje budynków, kanalizacje, elektryka 
tel. 0 608 36 58 93, 0 501 485 311

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

38/01
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

Tekst płatny

Zaproszenie 
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad  

Marka Niechwieja 
do siedziby redakcji „Co tydzień” przy ul. św. Barbary 7  

w każdą środę w godz. 15.00 - 19.00 i czwartek  
w godz. 8.00 - 11.00. Z konsultacji może korzystać każdy,  

kto zapisze się wcześniej, 
dzwoniąc pod numer telefonu 032 751-91-30.

mgr MAREK NIECHWIEJ KANCELARIA PRAWNA W JAWORZNIE 
przy ul. MIKOŁAJA REJA 47,  

43-600 JAWORZNO (Stara-Huta) tel. (0-32) 753 05 67; tel. kom. 0 661 914 296
e-mail: kancelaria@e-legis.pl; www.e-legis.pl 

czynna: poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 14.00 – 20.00

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

Zabijał dla przyjemności Siłaczka  
z Botanicznej

Zdaniem sądu, zasmakował 
w zabijaniu bezdomnych. 
Kiedy usłyszał wyrok nie 
powiedział nic – złapał 
się tylko za głowę. Prosił 
przecież sąd o niski 
wyrok. W ostatnim słowie 
zapewnił wręcz, że jest 
niewinny. Został skazany na 
dożywocie.

Skazany Daniel W. ma na swoim 
koncie dwa zabójstwa i dwie próby do-
konania morderstwa. W sumie dostał 
za te przestępstwa dwa dożywocia, 25 
i 15 lat pozbawienia wolności. Kara 
łączna to dożywocie z możliwością 
ubiegania się o wcześniejsze wyjście z 
więzienia po odsiedzeniu 40 lat.

Dla obserwatorów procesu wy-
rok nie jest niespodzianką. Wszyscy 
spodziewali się surowej kary. Tym 
bardziej że oskarżony początkowo 
przyznał się do winy i złożył wyczer-
pujące wyjaśnienia. Choć później 
zmienił linię obrony i zaczął wszyst-
kiemu zaprzeczać, nikt już mu nie 
dawał wiary. Podał bowiem zbyt dużo 
szczegółów zbrodni, znał zbyt wiele 
faktów (o których nie wiedzieli nawet 
policjanci), by być niewinnym.

Daniel W. po raz pierwszy zabił  
w lipcu 2006 roku. Pobił przypadko-
wo spotkanego bezdomnego Marka 
B. tak dotkliwie, że ten zachłysnął 
się własną krwią (za to został ska-

zany na 15 lat więzienia). „Być może 
jeszcze wtedy nie miał zamiaru zabić” 
– tłumaczył w uzasadnieniu wyroku 
sędzia. Chciał tylko wyładować swoją 
niechęć wobec niższej rasy, jaką jego 
zdaniem byli bezdomni. Według 
oskarżonego bezdomni to „śmiecie  
i najniższa kategoria społeczeństwa”. 
„Do wykasowania” – jak mówił cza-
sie śledztwa. Marek B. nie oddychał 
i nie wykazywał żadnych funkcji 
życiowych. Spodobało mu się. To 
najprawdopodobniej wtedy doszedł 
do przekonania, że zabicie człowieka 
nie jest trudnym i wyczerpującym 
zadaniem. Zasmakował w zabijaniu. 
I rozpoczął polowanie.

Miesiąc później zauważył na ulicy 
kolejną ofiarę. Szedł za Januszem S. 
aż do jego legowiska w komórce na 
tej samej ulicy. Podciął mu nożem 
gardło. Tym razem już chciał zabić. 
Nie przewidział tylko, że ludzką skó-
rę  i mięśnie tak trudno ciąć. Rana 
jaką zadał Januszowi była rozległa, 
ale płytka. Fachowo chwycił ofiarę za 
włosy, odginając głowę i szyję w tył. 
Przeciął jednak tylko skórę i zewnętrz-
ną warstwę mięśni. Odstąpił także od 
pierwotnego zamiaru zdjęcia ofierze 
skalpu. Tak domniemywali lekarze, 
analizując odwarstwienie skóry na 
czole poszkodowanego. Daniel nie 
przyznał się jednak do takiej chęci. 
Pozostawił zakrwawionego Janusza 
w komórce. „Ale mężczyzna przeżył” 
– mówił w trakcie procesu prokurator. 
Szybka pomoc i doskonale przeprowa-
dzona operacja przywróciły mu życie 
i... głos. To był cud.

Oprawca nie poprzestał na jed-
nym mordzie. Był żądny krwi. Nadal 
chodził po ulicach w poszukiwaniu 
kolejnej ofiary. Zaatakował kompletnie 
pijanego inwalidę poruszającego się na 
wózku inwalidzkim. Dusił go taśmą. 
I tym razem był przekonany, że zabił. 
Jednak Kazimierz W. przeżył. Prze-
wieziony do szpitala odurzony alkoho-
lem i trwającym bezdechem nawet nie 
wiedział, że został zaatakowany.

Tydzień później w nocy zabójca 
trafił na dworzec kolejowy. Dość długo 
szukał kolejnej ofiary. Znalazł leżącego 
na pustym peronie Jana B. Zadał mu 
kilka ciosów nożem. Potem próbował 
taksówką odjechać z miejsca zbrodni, 
ale został zatrzymany przez policję. 
Funkcjonariuszy wezwali świadkowie 
zabójstwa przebywający na innym pe-
ronie i niewidoczni dla mordercy.

Początkowo policja nie łączyła śmier-
ci Marka B. z napadem na Janusza S. 
Nie wiedziała też o próbie morderstwa 
Kazimierza W. Tu w ogóle nie było 
zgłoszenia popełnienia przestępstwa. 
Zatrzymany Daniel W. sam przyznał 
się do ataków na tych bezdomnych. 
Nigdy nie powiedział jednak, dlaczego 
to robił. Nie lubił bezdomnych. Opo-
wiadał o swoich zbrodniach na nich  
z uśmiechem, bez żalu.

Aby dalej nie zabijał, 27-letni Da-
niel W., musi być w miejscu odosob-
nionym orzekli sędziowie. Nie chce się 
leczyć dobrowolnie, bo jak utrzymy-
wał nie chce się zmienić. Wciąż więc 
jest niebezpieczny. Dlatego może wyjść 
z więzienia dopiero po 40 latach.

PitaWal

Ekwiwalent pieniężny 
(cz. III)

Ekwiwalent powinien zostać wy-
płacony przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, dlatego do właściwego 
inspektoratu lub oddziału kieruje-
my odpowiedni wniosek. Musi on 
zawierać następujące dane: 1) Imię  
i nazwisko osoby uprawnionej; 2) Nu-
mer PESEL albo rodzaj dokumentu 
tożsamości obcokrajowca; 3) Adres 
zamieszkania osoby uprawnionej;  
4) Numer świadczenia osoby upraw-
nionej oraz 5) Nazwę przedsiębior-
stwa robót górniczych. Do wniosku  
o wypłatę ekwiwalentu – określo-
nego w Art. 7 ust. 2 Ustawy równo-
cześnie należy dołączyć dokument 
potwierdzający uprawnienie do 
ekwiwalentu, a także określają-
cy jego wysokość (np. 2,5 tony,  
3 tony, etc.) oraz świadczenie oso-
by uprawnionej o niepobieraniu  
w latach 2002 – 2007 albo za ich 
część – ekwiwalentu lub bezpłatnego 
węgla w naturze. Harmonogram wy-
płaty ekwiwalentu został dokładnie 
określony w Art. 7 Ust. 7 Ustawy. Za 
rok 2002 winien on być wypłacony  
w 2007 r. Obecnie, tj. 2008 r. należy 

się wypłata ekwiwalentu za 2003 r. Za 
lata 2004-2005 – w 2009 r., za 2006-
2007 – w 2010 r., za 2008-2009 w 2011 
r., za 2010-2011 w 2012 r. – i w ten spo-
sób aż do 2015 r. Warto nadmienić, że  
w przypadku obcokrajowców ko-
nieczne jest dowiedzenie, że za-
mieszkują oni na terenie państwa 
polskiego. Nie wystarczy zatem ich 
zameldowanie, ani obywatelstwo 
polskie. Konieczne jest ich faktyczne 
zamieszkanie. Co istotne – z ekwi-
walentu nie dokonuje się potrąceń, 
ani egzekucji. To oznacza, że nie 

może on (np.) stać się przedmiotem 
postępowania komorniczego w celu 
zaspokojenia jakichkolwiek wierzy-
cieli. Natomiast do ewentualnego 
dochodzenia zwrotu nienależnie 
pobranego ekwiwalentu stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach  
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2004 r., NR 
39, POZ. 353, z późn. zm.), dotyczą-
ce dochodzenia zwrotu nienależnie 
pobranych świadczeń z tytułu ubez-
pieczeń społecznych.

Od pewnego czasu usiłuję przygo-
tować opracowanie aktualizujące 
treści przyrodniczej ścieżki dy-
daktycznej po kompleksie leśnym 
Dobra – Wilkoszyn. Od 29 kwietnia 
1993 roku, o czym zapewne wielu 
wie, jest to Obszar Chronionego 
Krajobrazu.

Ma on jednak o wiele większą 
wartość, skoro 50 ha tego obszaru 
jako powierzchnia nr 548 znajduje 
się w bazie danych sieci ostoi CO-
RINE Biotopes. Ten realizowany od 
1985 roku program, z którego później 
wyłoniła się sieć Natura 2000, pole-
ga na identyfikacji, inwentaryzacji  
i opisie miejsc, których ochrona jest 
szczególnie istotna dla zachowania 
dziedzictwa przyrodniczego Europy. 
Dlatego będę tutaj zaglądał często, 
licząc na ciekawe odkrycia.

Dominator
Wśród drzew leśnych na tym tere-

nie znaczący udział ma sosna pospo-
lita – Pinus sylvestris. To zrozumiałe, 
skoro jej udział w lasach Polski sięgał 
jeszcze nie tak dawno 75%. Dzisiaj 
zapewne po kolejnych pożarach czy 
huraganach pustoszących wielkie 
kompleksy leśne nie jest to już praw-
dziwe. Każdy dominator w końcu 
znajdzie swojego pogromcę. 

Przecież po każdej katastrofie 
pustoszącej las następuje przebudo-
wa drzewostanu, czyli sadzenie zu-
pełnie innych gatunków, nierzadko 
liściastych. Tutaj w wyniku huraganu 
powstało kilka luk w drzewostanie, 
które w tej chwili uzupełnia się sadząc 
modrzewia prawdopodobnie europej-
skiego. Była tutaj także sosna Banksa, 
ale jest sukcesywnie usuwana i być 
może już wkrótce jedynym śladem jej 
istnienia będą rozkładające się sterty 
gałęzi z charakterystycznymi łukowa-
to wygiętymi szyszkami. 

Na skraju lasu
Drzewa narażone na ekstremalne 

zjawiska nierzadko przybierają dzi-
waczne formy. W przypadku sosen 
rosnących na skraju lasu objawia się 
to krępym pokrojem. Korony takich 
drzew są osadzone nisko, nierzadko 
są skierowane w jedną stronę, czyli do 
światła. Gdzie indziej, tak jak to kilka 
lat temu opisywałem z Wysokiego 
Brzegu, są skierowane w jedną stronę, 
nachylając się zgodnie z przeważają-
cym kierunkiem wiatru. Tak pokrę-
cone drzewa stanowią inspirację dla 
twórców bonsai.

Sosna, którą zauważyłem na skra-
ju lasu, w odległości około 500 m od 
ostatnich zabudowań przy ulicy Bo-
tanicznej, jest takim właśnie maksi-
bonsai, chociaż ukuty przeze mnie na 
tę okoliczność zwrot przeczy idei tej 
sztuki. Pień naszej bohaterki ma około 
40 cm średnicy. Drzewo dorasta do  

5 metrów wysokości. Jego korona wy-
raźnie ucieka od ściany przyległego lasu. 
Kiedy podejdziemy bliżej, zauważymy, 
że pasmo zdrowego drewna łączące ko-
ronę z korzeniami jest nikłe. W znaczny 
stopniu pień jest spróchniały, stoczony 
przez gigantyczne larwy. Na mój gust to 
dzieło potomstwa chrząszczy z rodziny 
kózkowatych, czyli spuszczela domowe-
go. Owad ten żyje oczywiście w lasach 
iglastych, ale często jest spotykany  
w drewnie budulcowym.

To, że drzewo to wciąż trwa tam, 
gdzie los rzucił jego nasionko, wynika 
z faktu pewnego szczęśliwego zbiegu 
okoliczności w jego nieszczęsnej sy-
tuacji. Po pierwsze, wody gruntowe 
zalegają tutaj stosunkowo płytko,  
a w takich warunkach sosna nie ro-
śnie wysoko. Po drugie pomiędzy 

drzewem a skrajem lasu jest niewielka 
otwarta przestrzeń, którą od zachodu 
i południa osłania niewielki zagajnik. 
Dlatego dobrze byłoby nie ingerować 
w ten układ, gdyż próchniejące drew-
no, zmiękczone ponadto przez grzy-
by może zachęcić do zamieszkania  
w nim pewne gatunki os, które są 
bezlitosne dla innych szkodników 
lasu. Reasumując, nie ma tego złego 
co by na dobre nie wyszło. 
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Ogłoszenie własne
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USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

CB radio ALAN 100+

krótkofalówka 
COBRA MT200

do komunikacji na 
krótkie odległości 

(do 5 km). 
Nie wymaga 
pozwolenia  

i opłat. 

P.P.U.H. Black Electronics
Jaworzno ul. Grunwaldzka 96

Tel. sklepu 032 615 63 51

C B  R A D I A

Szeroki asortyment: 
uchwytów, anten i CB Radia

dw

www.blackelectronics.com.pl

Taśmy VHS oraz kasety magnetofonowe odchodzą  
w przeszłość. Płyty winylowe odeszły już w przeszłość.

Możesz jednak zachować swoje archiwalne nagrania w nienaruszalnym stanie, 
dokonując ich cyfryzacji!

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
Przegrywamy również z cyfrowego zapisu na VHS lub kasetę magnetofonową 

– ceny jak wyżej. Dokonujemy również montażu nagranego materiału: 
wycięcie zbędnych scen, dodanie napisów, zdjęć lub lektora.

Prosty montaż – 250 zł brutto. Wyrafinowany montaż – cena negocjowana.

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

tel. (032) 751-91-30

dw

dw
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Kiedy dwa lata temu 
ktoś, jak się okazało 
niezbyt kompetentny, ze 
środowiska siatkarskiego 
uznał zespół Energetyka 
za typowych „chłopców do 
bicia”, zawodnicy naszego 
zespołu zaczęli o sobie mówić 
„Dostarczyciele Jaworzno”. 

Z humorem i niezwykłym zębem 
nasi siatkarze ogrywali kolejnych ry-
wali stając się sensacją ligi, zajmując 
ostatecznie czwartą lokatę. W tym 
roku, nie można było spotkać osoby, 
która tak śmiało mogła wypowiadać 
się na temat drużyny Mariusza Ło-
zińskiego, skład budził wśród rywali 
respekt i przed sezonem mówiono  
o energetycznych jak o czarnym koniu 
rozgrywek pierwszej ligi.

Los lubi być okrutny i działać na 
przekór. Po czternastej kolejce, która 
rozegrana została w miniony week-
end, trudno już znaleźć odpowied-
nie słowa, które opisałyby sytuację,  
w której znajduje się zespół Łozińskie-
go. Historia słynnych już „Dostarczy-
cieli” niestety przyjęła teraz odmienny 
charakter. Nikt o zespole z Jaworzna 
nie wypowiada się tak lekceważąco, 
jednak energetyczni rzeczywiście oka-
zali się drużyną, która każdego rywala 
obdarowuje punktami.

Gdy w poprzedniej rundzie do 
Jaworzna przyjechał zespół Orła 
Międzyrzecz nikt nie spodziewał się, 
że to właśnie beniaminek zdobędzie 
komplet punktów. Zespół Mariusza 
Łozińskiego był wówczas po dwóch 
kolejkach w czołówce tabeli, mając 
na swoim koncie 5 punktów i bardzo 
udany mecz w Bielsku.

Po zakończonym spotkaniu nikt nie 
panikował, uznano porażkę z siatka-
rzami z Międzyrzecza za typowy błąd 
w sztuce i skupiano się na dalszych roz-
grywkach. Nikt wtedy nie śmiał nawet 
przypuszczać, że w drugiej rundzie ze-
spół Energetyka jadąc do Międzyrzecza 
będzie musiał stoczyć na tym bardzo 
gorącym terenie bój o uniknięcie przed-
ostatniej pozycji w tabeli, co w praktyce 
przekłada się na najgorszą pozycję wyj-
ściową w ewentualnych barażach. 

Po porażce z poprzedniego z zespo-
łem BBTS-u, ostatnie nadzieje prysły 

Po meczu z pierwszej rundy siatkarze 
rezerw MCKiS-u wracali z Radomia 
w smutnych nastrojach, dozna-
jąc dotkliwej porażki w spotkaniu  
z drugą drużyną Jadaru Radom.  
W tamtym spotkaniu o sile zespołu 
ówczesnych gospodarzy stanowił Woj-
ciech Żaliński, na co dzień trenujący  
w pierwszym zespole, który od dwóch 
lat występuje na parkietach PLS. Ten 
wielce utalentowany junior w radom-
skim meczu rozbił zespół Zbigniewa 
Błaszczaka potężnymi zagrywkami, 
które na długo pozostały w pamięci 
naszych siatkarzy.

Od tego czasu nastąpiło kilka zmian. 
Drużyna radomska zmieniła nazwę, 
po utworzeniu Radomskiego Centrum 
Siatkówki, z jej nazwy zniknął Jadar, 
a wspomniany Żaliński stał się co raz 
mocniejszą postacią w drużynie z PLS-
u. W przeddzień sobotniego spotkania  
w Jaworznie, Żaliński wybiegł w Rze-

szowie w podstawowym składzie Jadaru  
i było już wiadomo, że w sobotę do Ja-
worzna ten zawodnik nie przyjedzie.

Nasi siatkarze, a zwłaszcza przyj-
mujący, na tę wiadomość odetchnęli  
z ulgą, głęboko wierząc, że zespół z Ra-
domia bez swojego asa jest już zespo-
łem jak najbardziej do pokonania.

Jak pokazało sobotnie spotkanie 
te nadzieje nie były bezpodstawne. 
Bo bardzo emocjonującym spotkaniu  
z Fartem Kielce, jaworzniccy kibice 
mieli ponownie okazję zobaczyć mecz, 
w którym o każdą piłkę walczono na 
100% swoich możliwości. To co naj-
ważniejsze, zespół Błaszczaka, który 
notabene grał bez podstawowego za-
wodnika Piotra Deszcza, po drama-
tycznym piątym secie zszedł z parkietu 
jako zwycięzca, inkasując tym samym 
dwa bardzo cenne punkty.

Aż strach pomyśleć, jak wyglą-
dałaby sytuacja na parkiecie gdyby  

niczym bańka mydlana. Drużyna 
MCKiS-u straciła już ostatecznie szansę 
na uniknięcie baraży i nie dziwi więc 
zmiana podejścia do meczów ligowych 
przez trenera Łozińskiego, który skupił 
się na przygotowaniu do baraży. Dziwi 
natomiast fakt i trudno tu doszukać 
się logicznego myślenia, że zmiany we 
wspomnianym podejściu nastąpiła 
przed meczem z drużyną Orła. 

W drużynie MCKiS-u chyba zapo-
mniano już o poprzednim sezonie, gdzie 
kluczowym do utrzymania w pierwszej 
lidze okazał się piąty mecz barażowy, 
który został rozegrany na naszym te-
renie. Odpuszczenie i „dogrywanie” 
ligi może okazać się zgubne, gdyż po 
sobotniej demolce w Międzyrzeczu nasz 
zespół osiadł na samym dnie ligowej ta-
beli i wszystko wskazuje na to, że będzie 
w barażach startował z najgorszej, dzie-
siątej pozycji, co oznacza, że ewentualne 
piąte spotkanie będzie rozgrywane na 
terenie rywala.

Mecz w Międzyrzeczu był kolejną 
bolesną porażką, którą zanotowali na 
swoim koncie nasi siatkarze. Po meczu 
z Bielskiem drużyna miała z pewnością 

spore problemy z odbudowaniem mora-
le wewnątrz zespołu. Dodatkowo urazu 
nabawił się Krzysztof Szopa i w trybie 
awaryjnym do Energetyka sprowadzony 
został z drużyny rezerw Piotr Deszcz. 

Gospodarze do tego spotkania 
byli jednak nie w lepszej sytuacji. Do 
sobotniego spotkania zespół Orła miał 
aż 6 porażek z rzędu i za wszelką cenę 
chcieli to w sobotę przełamać.

Po kilku minutach wyrównanej gry, 
nasz zespół po raz kolejny pogubił się 
na całej linii, psując wszystko, co się da, 

a gospodarze z każdą minutą powięk-
szali przewagę. Trener Mariusz Łoziński 
szukając rozwiązania postanowił zmie-
nić na pozycji atakującego Damiana 
Parkitnego, w miejsce którego wszedł 
Maciej Kordysz. Próba nowej pozycji 
jest dość ciekawym pomysłem, jednak 
znów pojawia się pytanie, po co do 
zespołu wezwany został Deszcz, który 
niejednokrotnie już udowodnił, że moż-
na na niego liczyć, jednak tym razem 
jego wyjazd do Międzyrzecza okazał się 
przysłowiową „wycieczką”. 

Zmiana pozycji Kordysza nie wnio-
sła nic pozytywnego i w trzecim secie 
Kordysz grał już na swojej nominalnej 
pozycji przyjmującego. Zanim jednak 
doszło do trzeciej partii, kibice w Mię-
dzyrzeczu podczas drugiej odsłony 
mogli przez chwilę zobaczyć wyrów-
naną grę po obu stronach siatki, która 
zaowocowała dość ciekawą końcówkę, 
którą niestety nasi siatkarze przegrali.

Trzecia partia ponownie była już 
„wykonywaniem wyroku” i nasz zespół, 
stracił kolejną szansę na 3 punkty i dając 
swojemu bezpośredniemu rywalowi 
bezpieczną dziewiątą lokatę. Tak ostre 
słowa, mówiące o dostarczeniu punktów 
mogą boleć, jednak trudno oprzeć się 
wrażeniu, że koncepcja trenera Łoziń-
skiego o przygotowaniu swojej formy 
na baraże polega właśnie na takowym 
„dostarczaniu”, co skończy się najgorszą 
pozycją w tabeli. Trudno jednak znaleźć 
motywację do walki z kolejnymi, silny-
mi rywalami, jak choćby Trefl Gdańsk, 
który już w sobotę przyjeżdża do Ja-
worzna, po zapewne „swoje” 3 punkty, 
jednak kiedy zespół ma ćwiczyć nowe 
propozycje swojej gry, jeśli właśnie nie w 
warunkach meczowych? Zastanawiające 
jest też również podejście, które z góry 
zakłada, że po porażającej serii kilku, jak 
nie kilkunastu porażek z rzędu zespół 
Energetyka nagle, jakby na zawołanie, 
wygra 3 z pięciu spotkań. Wspomniane 
podejście wróży tylko i wyłącznie kata-
strofę, która jak pokazał mecz w Mię-
dzyrzeczu wisi nad zespołem z Jaworzna. 
Przegranie „w godzinę z prysznicem”  
z Orłem wskazuje, że na dzień dzisiejszy 
nasz zespół jest oprócz spalskiego SMS-
u najsłabszą drużyną w lidze, co więcej,  
w meczach barażowych słabszych dru-
żyn niż Orzeł  nie będzie, dlatego pozo-
staje tylko apelować: panowie wciąż jest 
wiele punktów do zdobycia, nie dostar-
czajcie ich swoim rywalom! reD1.

Energetyk, czyli „Dostarczyciele” 

w ciężkich momentach zespół re-
zerw mógł liczyć na Deszcza, jednego  
z liderów zespołu, jednak ze zdobycia 
dwóch punktów cały zespół był niezwy-
kle szczęśliwy. Wygrana 15:13 w tie-bre-
aku była fenomenalna, więc radość jest 
jak najbardziej uzasadniona.

Niestety, dopisane po sobotnim 
spotkaniu dwa punkty, nie zmieniły nic  
w układzie tabeli. Zespół Błaszczaka 
wciąż zajmuje ostatnią pozycję, jednak 
sytuacja nie wygląda już tak tragicznie. 
Jeśli zespół będzie grał z takim zaanga-
żowaniem można śmiało wierzyć, że 
to nie były ostatnie dwa punkty w tym 
sezonie. Pojawiło się światełko w tunelu 
dające nadzieję, że zespół trenera Błasz-
czaka nie będzie na straconej pozycji,  
w zbliżających się co raz większymi 
krokami barażach i w przyszłym roku 
nasi niezwykle ambitni zawodnicy wciąż 
będą grać na poziomie drugoligowym. 

reD 1.

Dramat z happy endem

Kiedyś zawodnicy MCKiS-u zostali na starcie uznani za „dostarczycieli punktów” po czym zajęli 
czwarte miejsce w lidze, zyskując respekt wszystkich rywali. W tym sezonie jest dokładnie odwrotnie

KaDEtKI I KaDEcI W fINałach. Siatkarskie drużyny kadetów i kadetek osiągnęły 
kolejny szczebel rozgrywek o Mistrzostwo Śląska, awansując do finałów tych 
rozgrywek. Drużyna kadetek prowadzona przez trenera Wojciecha Gryca, nie miała 
najmniejszych problemów z zajęciem pierwszego miejsca w grupie, tracąc w trzech 
spotkaniach z Bielsko-Białą, Cieszynem i Tychami zaledwie � sety. Z kolei kadeci pod 
batutą Ryszarda Pyszczka, bez straty seta pokonali siatkarzy z Dąbrowy Górniczej  i 
Rybnika, ale w takim samym stopniu ulegli Górnikowi Radlin, co nie przeszkodziło 
im oczywiście w awansie.

BEZ KOSZyKarZy. Drużyna MCKiS AND-BUD Jaworzno nie przystąpiła do spotkania 
z krakowską Wisłą z powodu licznych chorób, które wyeliminowały większość kadry 
zespołu. Spotkanie przełożono, ale termin odrobienia zaległości nie jest jeszcze 
znany. Zawodnikom, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. K. Repeć
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Miasto Jaworzno

Jak to się stało, że zetknąłeś się 
z Shidokan?

– Wszystko zaczęło się 4 lata temu, 
kolega wziął mnie na trening do Sensei 
Mariusza Radlińskiego i tak już zosta-
ło. Początkowo mówiłem rodzinie, że 
to tylko treningi i nie będzie żadnych 
zawodów, szybko okazało się, że jed-
nak będzie inaczej.

ale przecież, gdy słyszy się  
o takich walkach – w klatce to 
na myśl przychodzą filmy typu 
„Quest”, czyli turnieje na śmierć 
i życie, powodujące poważne 
obrażenia. Ja początkowo my-
ślałem, że może to nie jest le-
galny sport…

– No tak, ja walczę w ringu, choć  
w klatce jest akurat bezpieczniej, gdyż 
nie ma możliwości wypadnięcia poza 
ring. Zapewniam że wszystko jest 
całkowicie legalne, istnieje Polskie 
Stowarzyszenie Shidokan Karate oraz 
zagraniczne federacje mieszanych sztuk 
walk (MMA), moja dyscyplina jest  
w tym względzie tak samo normalna jak 
każda inna dyscyplina na świecie. 
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to 
również nie mogę się zgodzić, by 
Shidokan, czy formuła MMA, w 
której startuje była najniebez-
pieczniejsza z sportów walki. 
Wydaje mi się, że dyscyplina tak 
powszechna jak boks jest 
o wiele bardziej 
niebezpiecz-
na, widząc,  
z jakimi 

urazami 
p r z y c h o -
dzi się mierzyć 
bokserom, czy jakie 
zmiany zachodzą w za-
wodnikach tego sportu po 
kilkunastu latach kariery.  
W formule MMA są sę-
dziowie, którzy interweniu-
ją widząc, że dany zawodnik 
nie jest w stanie już podjąć 
rywalizacji. Oczywiście jak  
każdy sport walki Shidokan 
niesie za sobą pewne ryzyko, ale 
to jest wkalkulowane. 

Ciekaw jestem jak rodzice zare-
agowali, gdy powiedziałeś im o 
tym, co masz zamiar trenować?  
Z pewnością brat (Bartłomiej 
– piłkarz I ligowego GKS-u Bełcha-
tów) przyzwyczaił ich do bardziej 
tradycyjnego sportu? 

– Rzeczywiście, początkowo rodzice 
mówili „nie ma mowy”, ale ja odpowie-
działem, że to tylko treningi, że w żad-
nych zawodach nie będę uczestniczył. 
Jednak, gdy już zacząłem brać udział  
w turniejach, to rodzina przywykła, 
choć wiadomo, że przed każdymi za-
wodami jakiś niepokój się pojawia, ale 
to zrozumiałe. W tym miejscu wypada 
podziękować bliskim, za wytrwałość.

Znajomi pewnie cieszą się, bo 
nigdzie nikogo nie muszą się 

Sport

Na granicy zasad
Jak powszechnie wiadomo, w Jaworznie o sportowych mistrzów jest bardzo trudno. Jeszcze ciężej jest 
wskazać na zawodnika, który plasowałby się na 2. miejscu na świecie – a tak właśnie jest w przypadku Marka 
Chwalibogowskiego, uprawiającego sport walki Shidokan, startującego w formule MMA

Shidokan – to dyscyplina sportu, na którą decydują się tylko najbardziej wytrwali i naj-
bardziej odważni zawodnicy sportów walki. Jeśli ktoś kiedyś oglądał film z obrazem walki MMA 
– czyli formuły, w której startuje Marek wie, że nie są to przelewki. Na ringu każda metoda jest 
odpowiednia do osiągnięciu celu – pokonania rywala. Stosuje się, więc różnej maści dźwignie, 
duszenia czy uderzenia, a upadek na ziemię nie powoduję przerwania walki, lecz jest tylko 
naturalnym przejściem do zmagań w parterze:

MMa – czyli formuła, w jakiej startuje jaworznianin, jest ograniczona w sposób minimalny: 
każdy zawodnik może zmierzyć się z każdym, bez względu na styl walki, jaki reprezentuje, i bez 
względu na wiek. MMA jest połączeniem boksu, kick-boxingu i muay thai, ze stylów „uderzanych”, 
brazylijskiego jiu-jitsu, zapasów i submission wrestlingu wśród stylów chwytanych. Walka jest 
widowiskowa, bardzo emocjonująca – o tym, kiedy należy ją przerwać decyduje tylko sędzia, lub 
sam zawodnik uderzając ręką o matę lub poddając się. Jeśli oczywiście, jest w stanie taki ruch 
wykonać. Możliwe jest rozstrzygniecie na punkty, ale to nie zdarza się zbyt często. Ten krótki opis 
mimo starań nie oddaje jak bardzo spektakularna to dyscyplina – to trzeba po prostu zobaczyć. 

k.rePeć.

obawiać, mówią do ciebie per 
„twardziel”?

– Myślę, że nie muszą się obawiać 
(śmiech), ale prawda jest taka, że cza-
su, by gdzieś wyjść to za bardzo nie 
mam. Rano studiuję (na katowickim 
AWF), a popołudniami trenuję, ale 
wiadomo: sport wymaga poświęceń.  
A co do „twardziela” to nikt tak do mnie 
się nie zwraca, koledzy z AWF mówią 
za to do mnie po prostu MMA.

Połączyć naukę ze sportem na 
pewno nie jest łatwo?

– Tak, ale na całe szczęście uczelnia 
poszła mi w tym wypadu na rękę i mam 
indywidualną organizację studiów. 
Dzięki temu mogłem tak rozplanować 
zajęcia, by nie było zbędnych okienek, 
i póki, co większych problemów z łącze-
niem nauki z Shidokan nie ma.

ale wróćmy do początków star-
towania. Wspomnienia pierw-
szego startu, kiedy to było, oraz 
przede wszystkim czy się nie 
bałeś? 

– Pierwszy start był po za-
ledwie półtora miesiąca tre-
ningów, z tym ze wtedy 
walczyłem tylko w kategorii 
tajskiego boksu. Jeśli chodzi 
o start to oczywiście, że się 
bałem, pomyślałem sobie: 

„Co ja tutaj robię  
i jak stąd uciec”. 

Jednak tre-
ma nie 

potrwa-
ła d ługo, 

wa l k ę  w y -
grałem i prze-

konałem się, że re-
spekt do przeciwnika 
to ważna sprawa, ale 
powinien być umiar-
kowany. Podobnie 
było z pierwszą zawo-

dową walką w MMA,  
w Warszawie, na im-

prezie zamkniętej dla 
VIP-ów, Gdy zobaczyłem 

mojego rywala – postawne-
go, wyglądającego po prostu 
bardzo groźnie to też przez 
myśl przebiegł „może być 

ciężko”. Ale już po wygranej przeze 
mnie walce okazało się, że wcale nie 
było źle, a mój rywal to bardzo sym-
patyczny człowiek.

Czy w Shidokan są jakieś Mi-
strzostwa Świata, Polski, czy 
rozgrywki ligowe? Jak to  
wygląda?

– Tak oczywiście, że są Mistrzo-
stwa Świata, w tym roku odbywały 
się w ostatni dzień czerwca w Niem-
czech, i udało mi się w nich zdobyć 
srebrny krążek. W całym turnieju 
stoczyłem cztery walki, gdyż taka jest 
maksymalna liczba walk, jaką można 
zgodnie z przepisami stoczyć jednego 
dnia. Jeśli chodzi o ligę, to na Ślasku 
jest amatorska liga, w której obecnie 
jestem sklasyfikowany na 1. miejscu. 

Są jeszcze Superliga, ALMMA (ama-
torska liga MMA) oraz kilka innych 
regionalnych lig.

Potykałeś się z zawodnikami za-
granicznymi, jakie masz wspo-
mnienia z walki z cudzoziem-
cami, i które nacje są w twoim 
sporcie najbardziej znaczące?

– Znaczy w wspomnianym turnieju 
o Mistrzostwo Świata, najpierw spo-
tkałem się z Anglikiem – Florianem 
Riehlem, który mimo niepozornej 
postawy okazał się bardzo trudnym 
przeciwnikiem. Był bardzo dobry  
w stójce (czyli walce na stojąco), więc 
robiłem wszystko, by ściągnąć go do 
parteru. Ostatecznie wygrałem sto-
sując trójkątne duszenie nogami, ale 
to była chyba najtrudniejsza walka  
w życiu. Następny na rozkładzie był 
Niemiec – Dominik Adam, z którym 
udało mi się wygrać stosunkowo ła-
two. Przeciwnikiem w walce półfina-
łowej był z kolei Amerykanin Mike 
Mulineux, który wcześniej wygrał 
Mistrzostwo Świata w grappingu, 
więc wiedziałem że muszę jak najdłu-
żej walczyć w stójce, by mieć większe 
szanse na zwycięstwo. Jednak przeciw-
nik szybko pokazał klasę i sprowadził 
mnie do parteru, nie pozwoliłem jed-
nak założyć sobie chwytu kończącego. 
Druga runda była lepsza, ugodziłem 
rywala tak zwanym low-kickiem, 
po czym znowu zeszliśmy do parte-
ru. Udało mi się kontrolować walkę  
w gardzie i dzięki założeniu duszenia 
gilotynowego, rywal poddał się. Ogólnie 
to narodowości, które w tej dyscyplinie 
wiodą prym to przede wszystkim Brazy-
lijczycy, Rosjanie i Amerykanie.

Finał stoczyłeś z Tomaszem Je-
ruszką, którego bardzo dobrze 
znasz. 

– Tak, znam bardzo dobrze, po-
nieważ razem trenujemy i co tu dużo 
mówić Tomasz jest lepszym, dużo 
bardziej doświadczonym zawodni-
kiem w porównaniu ze mną. Kwestią 
było tylko sprawienie koledze jak 
największych problemów, ale co do 

końcowego rezultatu to chyba nie było 
wątpliwości.

amatorskie Mistrzostwo Świata 
to potężny sukces, pewnie po 
takim sukcesie zapukali spon-
sorzy?

– No właśnie, niestety nie, a co by 
tu dużo mówić jakieś wsparcie, by się 
przydało. Dzięki temu, że osiągnąłem 
taki rezultat, mgr Jacek Świat zapro-
ponował mi swoją pomoc jako przed-
stawiciel firmy „ORMA”, która układa 
profesjonalne, indywidualne treningi 
siłowe, wytrzymałościowe oraz diety 
dla sportowców np. polskich olimpij-
czyków. Koszt takiego przygotowania 
to 3 tysiące złotych, z których z uwagi 
na osiągnięte wyniki zostałem zwol-
niony, jednak inna kwestie stanowią 
suplementy, stymulujące prawidłowy 
rozwój organizmu, i fundusze na wy-
jazd na turnieje. Myślę, że kwota rzędu 
200 złotych miesięcznie za specyfiki 
nie jest zbyt duża, ale dla studenta nie 
są to małe pieniążki. Cóż, liczę ze ktoś 
życzliwy się zgłosi i mnie wspomoże, 
reklamując przy okazji swoją firmę. 
W tym miejscu musze podziękować 
trenerowi Radlińskiemu, który poma-
ga i niejednokrotnie z własnej kieszeni 
dopłaca do startów.

Nie pomyślałeś żeby porzucić 
Shidokan i z swoimi umiejętno-
ściami zająć się sportem bar-

dziej znanym, jak np. kick-bo-
xingiem?

– Nie, nie ma dla mnie takiej opcji, 
po pierwsze, dlatego że świetnie się  
w tym odnalazłem i jest to bezsprzecz-
nie moja pasja. Poza tym, po co 
zmieniać coś w czymś się jest dobrym.  
W krajach Europy Zachodniej, Ja-
ponii oraz w Stanach Zjednoczonych 
Shidokan i formuła MMA to naj-
bardziej rozwijający się sport walki, 
robiący naprawdę furorę. 

Myślisz, że turniej Shidokan  
w Jaworznie to dobry marke-
tingowo pomysł, który przycią-
gnąłby liczną widownię?

– Uważam, że na pewno tak. Shi-
dokan jest bardzo widowiskową dyscy-
pliną, popularną wśród młodych ludzi. 
Powiem szczerze, ze raz już starałem 
się taki turniej zorganizować, ale po-
mysł wtedy nie przeszedł, ale może 
taka galą w Jaworznie jeszcze kiedyś 
zobaczymy.

Jakie masz najbliższe plany?
– Najbliższe plany, oprócz zalicze-

nia sesji na studiach, to występ w moc-
no obsadzonym turnieju w okolicach 
Krakowa, 9 lutego. Później być może 
wyjedziemy na turniej do Francji, ale 
to nie jest jeszcze pewna sprawa. Póki, 
co są załatwiane sprawy formalne do-
tyczące tego wyjazdu.

K.Repeć

o wejście do półfinału Marek rywalizował z Niemcem Dominikiem adamem. Z powodzeniem
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Plebiscyt na 
sportowca roku 2007

regulamin

Lista 
kandydatów

Paweł Cygnar
Radosław Jarzynka

Gabriel Kuprewicz
Bartłomiej Pieczonka

Wojciech Szwed
Kamil Młodziński
Sebastian Balner

Grzegorz Remin
Daniel Goldammer

Bogdan Szczotka
Mariusz Grochowski

Lucjan Fudała
Piotr Deszcz

Jarosław Tepling
Monika Pielecka

Piotr Czarnota
Tomasz Śnieg

Mariusz Suwaj
Krzysztof Włodarczyk

Dariusz Boś

Sportowiec roku 2007 
weź udział w zabawie!

Dziś prezentujemy 
sylwetki 20 kandydatów 
do tytułu Sportowca roku 
2007 wybranych przez 
zespół redaktorów „Sport 
– co tydzień”. Kolejnymi 
nominowanymi przez 
naszych czytelników są 
Mariusz Suwaj, Krzysztof 
Włodarczyk i Dariusz Boś. 
W ten sposób zamknęła 
się już lista sportowców 
nominowanych do tytułu 
Sportowca roku 2007. Swoje 
głosy na zamieszczonych na 
tej stronie kuponach, mogą 
Państwo oddawać w siedzibie 
redakcji, mieszczącej się przy 
ulicy świętej Barbary 7.

1. Organizatorem plebiscytu jest redak-
cja gazety „ Co tydzień”.

2. Kandydaci zgłoszeni do udziału po-
winni mieć na swoim koncie znaczne 
sukcesy sportowe z roku 2007. Powin-
ni również, być mieszkańcami Jaworz-
na, lub ewentualnie reprezentować 
barwy jaworznickiego klubu, sekcji, 
stowarzyszenia sportowego etc.

3. 15 kandydatów nominują redaktorzy 
sportowi gazety „Co tydzień” i telewi-
zji CTv.

4. 5 kandydatów nominują czytelnicy.
5. Kandydatów można zgłaszać bez-

pośrednio w redakcji, listownie lub 
telefonicznie: Redakcja „ Co tydzień”, 
ul. św. Barbary 7, 43-600 Jaworzno, 
tel. 032-751-91-20.

6. Czytelnicy spośród 20 kandydatur, 
wybierać będą 5 sportowców. Osta-
teczna kolejność ustalona zostanie 
na podstawie ilości punktów, które 

otrzymają poszczególni kandydaci. Na 
podstawie poprawnie wypełnionego 
kuponu sportowcom przysługiwać 
będzie za pierwsze miejsce – 25 pkt, 
za 2. – 20 pkt, za 3. – 15 pkt, za 4. – 10 
pkt za 5. – 5 pkt.

7. Jedna osoba może dostarczyć dowol-
ną liczbę kuponów.

8.  Organizatorzy powołają specjalną 
komisję, której zadaniem będzie 
przeliczenie głosów i na tej podstawie 
wyłonienie laureatów plebiscytu.

9. Wyniki imprezy zostaną opublikowa-
ne na łamach gazety „Co tydzień”.

10. Zwycięzca konkursu zostanie uho-
norowany specjalną nagrodą, ufun-
dowaną przez redakcję „Co tydzień” 
i telewizję CTv – f ilm o laureacie 
plebiscytu.

11. Nagrody otrzymają także czytelnicy 
„Co tydzień,” którzy zostaną wyło-
nieni w losowaniu kuponów.

PaWEŁ CYGNaR 

Piłka nożna. Wiosną jego gra w III lidze 
była nieustannie nagradzana brawami 

kibiców Szczakowianki. Jesienią w I-ligo-
wym Zagłebiu Sosnowiec.

RaDoMIR JaRZYNKa

Piłka nożna-Strzelał w III lidze, miał pro-
pozycję gry w II lidze, lecz ostatecznie 

został w Jaworznie, strzelając w A-klasie 
na potęgę.

GaBRIEL KUPREWICZ

Narty wodne. Zdobywca 3. miejsca w Eu-
ropie U-19, mistrzostwa i 3 wicemistrzostw 

Polski Juniorów

BaRTŁoMIEJ PIECZoNKa

Zdobywca 1. miejsca w Europie U-19, Mi-
strzostwo i wicemistrzostwo Polski Junio-

rów. Reprezentant kraju.

WoJCIECH SZWED

Piłka nożna. Wiosną jeden z tych, którzy 
przyczynili się do pozostanie Victorii  

w IV- lidze. Na jesień podstawowy zawod-
nik Rozwoju Katowice.

KaMIL MŁoDZIŃSKI

Boks. Zwycięzca �5 walk z rzędu, zdobyw-
ca wielu tytułów i złotych medalów  

w tym roku. Reprezentant Polski  
o wielkim talencie.

SEBaSTIaN BaLNER

Sporty siłowe. Zwycięzca klasyfikacji  
z roku �005 roku nadal w świetnej formie. 

Każde kolejne zawody, to pewny medal  
dla Jaworzna.

GRZEGoRZ REMIN

Koszykówka. Od lat najlepiej i najrówniej 
grający koszykarz drugoligowego 

AND-BUD-u.

DaNIEL GoLDaMMER

Koszykówka. Srebrny medal juniorskich 
Mistrzostw Polski. Reprezentant Polski na 

Mistrzostwach Europy w Sofii.

BoGDaN SZCZoTKa

Kulturystyka. Wrócił po 3 latach do zawo-
dów, wygrywając prestiżowe zawody  

w Opawie i Wiedniu, oraz zajmując 5. miej-
sce w Mistrzostwach Świata.

MaRIUSZ GRoCHoWSKI

Siłowanie na rękę - Zwycięzca Pucharu 
Polski w kategorii 95 kg zarówno na prawą 

i lewą rękę.

LUCJaN FUDaŁa

Siłowanie na rękę. Wychowanek Tytana 
Jaworzno i trenera Grochowskiego. Najsil-
niejsza lewa ręka w Polsce. Zwycięzca Pu-
charu Polski w kategorii lewej i prawej ręki 

PIoTR DESZCZ

Siatkówka. Przyjmujący i lider siatkarskich 
rezerw, które w tym roku wywalczyły 

awans do I ligi.

JaRoSŁaW TEPLING

Siatkówka. Najrówniej grający siatkarz 
słabo spisującego się w tym roku zespołu 

Energetyka. Środkowy bloku.

MoNIKa PIELECKa

Siatkówka. Liderka drugoligowego MCKiS, 
który w ubiegłym sezonie był rewelacją 

rozgrywek.

KUPON KONKURSOWY

Moi kandydaci do tytułu sportowca 2007

1. ...........................................................................................

2. ...........................................................................................

3. ...........................................................................................

4. ...........................................................................................

5. ...........................................................................................

Imię i nazwisko ...........................................................................

Adres ...........................................................................

Telefon ...........................................................................
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SPoRTY SIŁoWE

PIŁKa NożNa

 
miejskie Centrum kultury i Sportu 
Jaworzno, ul. mickiewicza 2 www.sokol.jaw.pl

reklama

siatkóWka: aZs cZęstocoWa - mckis jaWorZno 3:1 

ogólnopolski program „Bieg po zdrowie”
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 16.00 na stadionie MCKiS 
ul. Moniuszki. WSPÓŁORGANIZATOR- Urząd Miejski w Jaworznie

FEriE na sPortoWo
Zajęcia sportowo – rekreacyjne pod nadzorem instruktorów sportu.
II tydzień od �1 do �5 stycznia
Hala mckis ul. Grunwaldzka 80
11.00 – 13.00 uczniowie szkół podstawowych ; 13.00 – 15.00 uczniowie szkół gimnazjalnych 
i starsi, poniedziałek-piątek: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka 
siatkowa. W trakcie trwania ferii będzie możliwości skorzystania ze stołów do tenisa stoło-
wego w godzinach 8.00 – �0.00 (rakietki we własnym zakresie).
Hala mckis ul. inwalidów Wojennych 18 (osiedle stałe)
1�.00 – 13.30 uczniowie szkół podstawowych ; 13.30 – 15.00 uczniowie szkół gimnazjalnych 
i starsi, poniedziałek-piątek: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka 
siatkowa. W trakcie trwania ferii będzie możliwości skorzystania ze stołów do tenisa stoło-
wego w godzinach 1�.00 – 15.00 (rakietki we własnym zakresie).
Hala mckis ul. Zwycięstwa 30 (jeleń)
10.00 – 1�.00 uczniowie szkół podstawowych; 1�.00 – 14.00 uczniowie szkół gimnazjalnych i star-
si, poniedziałek-piątek: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka nożna
klub „niko” ul. korczyńskiego (Byczyna)
,,Ferie z szachami” – ogólnodostępne zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00
Lodowisko mckis
Czynne w godzinach od 8.00–14.00 i 15.00-�1.45, promocyjne ceny � zł – normalny, 1 zł – ulgowy

i LiGa siatkóWki męŻcZYZn
MCKiS Energetyk Jaworzno – Gdańsk �6 stycznia �008 (sobota) godz. 18.00
hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 bilety: 8 zł normalny, 4 zł ulgowy

ii LiGa kosZYkóWki męŻcZYZn
MCKiS AND-BUD Jaworzno – Chorzów �6 stycznia �008 (sobota) godz. 14.00
hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80, wstęp wolny!!!

ii LiGa siatkóWki koBiEt
MCKiS Jaworzno – Płomień Sosnowiec �6 stycznia �008 (sobota) godz. 16.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe) wstęp wolny!!!

Finałowy turniej mistrzostw Śląska juniorek
MCKiS Jaworzno ; KS Częstochowianka ; MKS BKS Aluprof Bielsko-Biała 
VC Victoria MOSiR Cieszyn : MOSiR I Mysłowice
Od 30 stycznia do 1 lutego �008 godz. 15.00, � i 3 lutego �008 godz. 10.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe) wstęp wolny!!!

FinaŁ Plebiscytu na najlepszego „sportowca i trenera mckis w roku 2007”
Zawodniczki i zawodników wyróżnionych w pierwszym etapie głosowania wybierać można z 
listy umieszczonej na naszej stronie. Do tytułu „Trenera Roku” uczestnicy głosowania w pierw-
szym etapie wytypowali Marcina Lichtańskiego, Mariusza Grochowskiego i Jacka Sowę. 
Zapraszamy do udziału w drugim etapie internetowego głosowania: www.sokol.jaw.pl
JKSZ MCKiS Jaworzno ogłasza nabór do sekcji szachowej dla dzieci od lat sześciu.
Zajęcia odbywają się w Klubie ,,Niko” Byczyna przy ul. Korczyńskiego w każdy wtorek, czwar-
tek oraz piątek od godz. 16.00 do �0.00

W poniedziałkowe popołudnie,  
14 stycznia, obiekt w Szczakowej 
znów tętnił życiem. Lider wznowił 
treningi i rozpoczął ciężki okres 
przygotowawczy. W 23-osobowej ka-
drze znalazło się trzech nowych za-
wodników, którzy są testowani pod 
kątem przydatności do zespołu. 

To 18-letni wychowanek Szczako-
wianki, który ostatnio występował  
w drużynie MCKiS-u Sokoła Michał 
Biskup, 19-letni napastnik Victorii 
Jaworzno Przemysław Ochmański 
oraz 20-letni pomocnik MKS-u 
Sławków Maciej Pacula. Z wyżej wy-
mienionej trójki, Michał Biskup ra-
czej na pewno pozostanie zawodni-
kiem Klubu Piłkarskiego, los dwóch 
pozostałych dopiero się rozstrzygnie. 
Szkoleniowiec nie ukrywa, że nadal 
poszukuje lewonożnego obrońcy 
oraz bramkarza. Na witrynie klu-
bowej, która dodajmy powróciła, ale 
już jako nieoficjalna znaleźć może-
my zaproszenie na trening. Trener 
JSP Szczakowianki zdementował 
natomiast informację jakoby prowa-
dzone były rozmowy z bramkarzami 
Orła Balin, czy też pomocnikiem  
z Gromca. Sermak dodał, że prowa-
dzili rozmowy z golkiperem MKS-u 
Trzebinia, ale te, póki co, utknęły  
w martwym punkcie. 

Drużyna do rundy rewanżo-
wej będzie przygotowywać się na 
własnych obiektach. Jak przyznaje 
Andrzej Sermak, zespół ma uroz-
maicone treningi, ukierunkowane 
we wstępnej fazie na przygotowanie 
motoryczne. – Pracujemy głównie 
nad siłą i wytrzymałością, na zmianę 
korzystamy z hali lub ćwiczymy na ze-
wnątrz – powiedział trener. Zapewne 
dojdzie do zajęć jeszcze siłownia. 
Zawodnicy jednak przyznają, że 
po długiej przerwie najgorsze były 
pierwsze dni. U kilku pojawiła się 

Mecz z Częstochowianką miał być 
dla zawodniczek trenera Krzyszto-
fa Zabielnego próbą sił, testem czy 
nasze siatkarki po bardzo dobrej 
serii zwycięstw i jednej porażce 
z Politechniką Gliwicką, zbliżyły 
się do drużyn, które znajdują się  
w środkowej części tabeli i z któ-
r ymi nasz zespół musi podjąć 
próbę walki o punkty, które tak są 
potrzebne, by wygrać rywalizacje 
o ósme miejsce w tabeli z drugą 
drużyną bielskiego BKS-u.

Sobotnie spotkanie pokazało, że 
mimo, że po raz kolejny nasze dru-
goligowe siatkarski są w stanie podjąć 
wyrównaną walkę, jednak do zdobyczy 
punktowych wciąż brakuje przysło-
wiowej kropki nad i. Częstochowianki 
to zespół, który z pewnością prze-
wyższa nasz zespół doświadczeniem 
i ograniem na parkietach drugiej ligi, 
co miało dokładnie odzwierciedlenie  
w sobotnie popołudnie.

Trener Zabielny już po meczu miał 
mieszane uczucia. – Nasza gra wy-
glądała momentami bardzo dobrze.  
W połowie trzeciego seta głęboko wie-
rzyłem, że wywieziemy z Częstochowy 
punkt, a nawet może pokusimy się  
o zwycięstwo, jednak zabrakło nam do 
tego naprawdę niewiele. Przegraliśmy 
końcówkę trzeciej partii, co wpłynęło 
bardzo negatywnie na moje dziewczyny 
i już w czwartej partii nie były w stanie 
powrócić do formy choćby z drugiego 
seta. Zagraliśmy mecz naszym żelaznym 
składem, który z każdym meczem gra co 
raz solidniej, widać zgranie i wzajemną 
współpracę na boisku. Nie udało się, ale 
z pewnością nie mamy co składać broni. 
Najważniejsze mecze przecież jeszcze 
przed nami, musimy się skoncentrować 
przede wszystkim na bezpośrednim spo-
tkaniu w Bielsku, ale to nie oznacza, że 
inne mecze są dla nas mniej ważne. We 
wtorek znów jedziemy na mecz, z które-

go będziemy starali się wrócić do domu 
z punktami. Jeśli będziemy grać równo 
i na takim poziomie jak w tych dwóch 
bardzo dobrych setach w Częstochowie 
na parkiecie może wydarzyć się wszystko 
– powiedział.

Słowa trenera Zabielnego mówią 
wszystko o sobotnim spotkaniu. Nasz 
zespół po przegranej w pierwszym 
secie złapał odpowiedni rytm gry, co 
przełożyło się na bardzo dobrą zarówno 
ofensywę. Po dwóch setach był remis  
i jak to często bywa w meczach siatkar-
skich, przy takim wyniku decydujący 
był set trzeci. Siatkarki Zabielnego od 
pierwszej piłki grały jak najlepiej potra-
fią, jednak gospodynie tego spotkania 
wcale nie zamierzały oddać pola walki. 
W wyrównanej końcówce trzeciej par-
tii częstochowianki, które jak już było 
wspomniane od lat występują w zbli-
żonym składzie na parkietach drugiej 
ligi, wykorzystały swoje doświadczenie 
i po grze „na przewagi” to one wygrały 
trzecią partię. 

Ostatecznie mecz zakończył się 
porażką naszych dziewczyn 3:1, jed-
nak postawa na parkiecie ekipy Za-
bielnego wstydu nie przynosi. Okazję 
do odrobienia strat z Częstochowy 
jaworznianki będą miały już we wto-
rek, kiedy to zmierzą się we Wrocławiu 
z drużyną rezerw Gwardii. Zespoły 
znają się bardzo dobrze, i choć fawo-
rytkami spotkania bezsprzecznie będą 
gospodynie, to nasz zespół nie jest na 
straconej pozycji. Co raz dojrzalsza 
gra, większe zaufanie do partnerek na 
parkiecie wynikające z kilku ostatnich 
spotkań w jednym składzie może już 
wkrótce zaprocentować. Do meczu  
w Bielsku pozostało sporo czasu, nikt 
więc nie miałby pretensji, by punkty 
zdobyte z innym rywalkami okazały 
się wystarczające do zajęcia upragnio-
nego ósmego miejsca w tabeli.

reD1.

Zabrakło niewiele

Sukces rodzi się w bólach

Z uśmiechem na twarzy – oby tak przez cały sezon, aż do awansu

Pomimo, że rozgrywki A klasy startują końcem marca, podopieczni 
Andrzeja Sermaka już w zeszły poniedziałek rozpoczęli przygotowania 
do drugiej rundy. To będzie długi i bardzo owocnie przepracowany okres 
zapewnia szkoleniowiec. W zespole pojawiły się 3 nowe twarze.

Grzegorz Proksa, Młodzieżowy 
Mistrz Świata w boksie Federacji 
World Champion WCB & IBF, 
któr y swoją bokserską karierę 
rozpoczynał w Victorii Jaworzno, 
będzie pod okiem innego mistrza  
z Jaworzna, Bogdana Szczotki 
przygotowywał się do kolejnych 
ważnych walk w swojej karierze.

Od poniedziałku, 14 stycznia, 
Grzegorz Proksa będzie trenował pod 
okiem mistrza kulturystyki Bogdana 
Szczotki. Pierwszy tydzień treningi 
będą odbywać się w Katowicach. 
Ich celem jest przygotowanie siłowe  
i wytrzymałościowe do kolejnych 
ważnych walk w karierze Proksy.

Bokser jest wychowankiem klubu 
bokserskiego Victorii. Tutaj stawiał 
pierwsze kroki i jest mocno związa-
ny z naszym miastem. – Jaworzno 
zawsze jest głęboko w moim sercu, za-
wsze to powtarzam i nic się w nim nie 
zmienia. Dziękuję za wielkie poparcie  
i pozdrawiam wszystkich moich kibi-
ców – powiedział mistrz. Podkreślił 

również ogromną rolę jaką odegrał  
w jego karierze trener Victorii Robert 
Kopytek: – Dzwonimy do siebie po każ-
dej walce i dyskutujemy na jej temat. Jest 
to wspaniały człowiek i jestem dumny, 
że mógł mnie trenować – powiedział. 
Po karierze klubowej rozpoczął walki  

Grzegorz Proksa rozpoczyna kolejny etap swojej bokserskiej kariery

Proksa trenuje pod okiem Szczotki
w międzynarodowych federacjach, do tej 
pory nie przegrał. – Z pasów młodzieżo-
wych, z racji wieku musiałem zrezygno-
wać. Skończyłem 23 lata w listopadzie  
i te pasy już są dla młodszych. Ja zostaję 
niepokonanym Mistrzem Świata i z tego 
jestem bardzo dumny. I rozpoczynam 
kolejny etap – mówi Proksa.

Bokser ma na oku walkę z jed-
nym z mistrzów w swojej kategorii. 
Na razie jest w rankingach niewiele 
poza pierwszą piętnastką, ale powoli 
zaczyna się przebijać na szczyt i ma 
nadzieję na walkę z mistrzem jeszcze 
w tym roku. Pierwsze spotkanie ma 
zaplanowane w marcu, jego dokład-
na data jest jednak uzależniona od 
telewizji, która będzie robiła tego 
dnia medialne show. – Na pewno 
będę walczył poza Polską. Teraz do-
grywamy wszystko, dużo się wokół 
mnie dzieje. Myślę, że do połowy lu-
tego powinienem mieć już wszystko 
poukładane i przyjdę podzielić się 
swoimi planami do państwa – mówi. 
Trzymamy za słowo. jiM

niewielka nadwaga po okresie świą-
tecznym, ale jak zapewnia Sermak 
szybko się z nią uporają. 

A w sobotę na bocznym boisku 
drużyna rozegrała wewnętrzną gier-
kę, w której zespół rezerwowych 
pokonał pierwszy sk ład 4:2. Na 
listę strzelców wpisali się Bolisęga 
trzykrotnie oraz Ochmański, a dla 
pokonanych dwie bramki zdobył Ja-
rzynka. Niestety warunki były dosyć 
ciężkie. – Górna warstwa podłoża już 
nie jest zmrożona, ale poniżej ciągle 
spoczywa „skorupa”. Do tego docho-
dzi deszcz, i na boisku mamy wiel-
kie błoto – podsumowuje Sermak.  
W najbliższą sobotę piłkarze Jaworz-
na, rozegrają pierwszy w tym roku 
mecz sparingowy. Rywalem LZS Nad-
wiślanin Gromiec. Przypomnijmy, że 
w tej rundzie, która planowo powinna 
wystartować w świąteczny weekend 
22-23 marca, nasz zespół rozegra  
10 spotkań na własnym boisku.

Składy z gry kontrolnej:
1. skład: Józefiak – Rapacz, Ada-

mus, Podralski – Zięba, P. Sermak, 
Lichota, Boś – Jarzynka, Machaj oraz 
w II połowie Rejdych. 

2. skład: Dworecki – M. Stru-
ski, Stachura, A. Sermak, B. Struski 
– Ochmański, Pacula, Chojnowski, 
Biskup, Rejdych - Bolisęga, Fuchs.

Plan spotkań kontrolnych:
26 styczeń LZS Nadwiślanin Gromiec – VI liga
2 luty LZS Gorzów – B klasa 
9 luty Górnik Jaworzno (mecz o Puchar 

Prez ydenta miasta Jawor zna)  
– V liga

16 luty Garbarz Zembrzyce – V liga 
23 luty AKS Niwka – V liga
24 luty Memoriał im. Mirosława Stadlera
27 luty Orzeł Balin – V liga
1 marca KS Chełmek – A klasa
9 marca KS Olkusz (stadion Hutnika Kraków) 

– V liga
Prk
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Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”

zaprasza na kursy prawa jazdy 18.02.08 
i 03.03.08 r. kat. A, B, C, D 

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

dw

dw

cEntrum

BIURa 
RaCHUNKoWE

dw

Biuro Rachunkowe Anna Kurek 
poleca kompleksowe usługi 

księgowe: ewidencja VAT, 
deklaracje podatkowe, 

składki ZUS, wynagrodzenia, 
prowadzenie ksiąg 

rozrachunkowych, zwrotu VAT-u 
z budownictwa VZM 

ul. Wybickiego 46, 
43-605 Jaworzno 

tel. 032/ 615 56 92, 0 505 088 175

Biuro Rachunkowe
Jaworzno ul. Stara 10 

tel. 032/ 66 00 639 (po 16)
0 501 752 138

obsługa w zakresie prowadzenia:
ksiąg rachunkowych, podatko-

wych, ksiąg przychodów i rozcho-
dów, ryczałtu rejestru VAT

Sporządzanie: rocznych zeznań i 
informacji podatkowych, deklaracji 

ZUS, obsługa w zakresie kadr

dw

cEntrum

sporządzanie zeznań 
podatkowych, prowadzenie 

podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów, prowadzenie 

ryczałtu ewidencjonowanego, 
pełna obsługa 

kadrowo – płacowa. 

tel. 0 501 468 113, 
032/ 752 69 95 

ul. Klonowa 13/�6 Jaworzno

Świąteczny wystrój sceny oraz deko-
racje plastyczne sali klubowej two-
rzyły wyjątkowy nastrój i podniosłą 
atmosferę. Spotkanie wypełniły bo-
gatym programem artystycznym or-
ganizatorzy i środowiska twórcze.

Wydarzeniem inaugurującym sezon 
artystyczny w mieście od kilku ostat-
nich lat jest koncert noworoczny, 
cieszący się ogromnym powodze-
niem wielbicieli lekkiej i przyjemnej 
muzyki klasycznej.

Na scenie Hali Widowiskowo-
Sportowej już po raz ósmy, w nie-
dzielę, 13 stycznia, mieszkańcy mia-
sta mieli okazję wysłuchać pięknej 
muzyki słynnych kompozytorów 
światow ych Straussa, Kalmana, 
Lehara, Abrahama, Stolza oraz zna-
komitych przebojów musicalowych 
i filmowych w wykonaniu orkiestry 
symfonicznej z udziałem solistów 
oraz podziwiać kunszt wykonawczy 
par tanecznych.

Pomysłodawcą i inicjatorem tych 
wspaniałych koncertów zakwalifi-
kowanych do bardzo atrakcyjnych 
wydarzeń kulturalnych jest miesz-
kaniec naszego miasta Jan Wolański, 
były solista polskich scen operowych, 
obecnie współorganizator życia mu-
zycznego w mieście.

W programie niedzielnego kon-
certu wystąpiła Orkiestra Filharmonii 
Zabrzańskiej pod batutą dyrektora ar-
tystycznego Sławomira Chrzanowskie-
go oraz znakomici soliści: Agnieszka 
Bochenek-Osiecka – sopran, jaworz-
nianka Elżbieta Janus – mezzosopran, 
Mieczysław Błaszczyk – tenor, Adam 
Szerszeń – baryton. Zadebiutował 19-
letni jaworznianin Miłosz Lipowiecki 
student Akademii Muzycznej w Ka-
towicach. Wystąpiły także dwie pary 
taneczne Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
w układzie tańców klasycznych.

Całość programu prowadził Sła-
womir Chrzanowski z prezentacją 

solistów, utworów, ponadto bawił hu-
morystycznymi anegdotami.

W zakończeniu 1 cz. koncertu 
prezydent Jaworzna Paweł Silbert 
złożył życzenia na Nowy Rok 2008, 
organizatorzy MCKiS w czasie prze-
rwy zaprosili wszystkich na lampkę 
szampana. 2 cz. koncertu zawierała 
słynne fragmenty musicali oraz muzy-
ki filmowej, co było zmianą w dotych-
czasowej konwencji koncertów, m.in.
przebój Franka Sinatry „Strangers in 
the night” w wykonaniu A. Szerszenia 
oraz „Modlitwa” Fostera z polskim 
tekstem w wykonaniu duetu A. Osiec-
kiej i M. Błaszczyka.

W żywej polce, pełnych tempera-
mentu rytmach Straussa „Grzmoty, bły-
skawice” w wykonaniu orkiestry wystą-

piły dwie pary taneczne w efektownych 
układach tanecznych. Na pożegnanie 
„Żegnajcie przyjaciele” wystąpili wszy-
scy soliści, nagrodzeni na stojąco burzą 
oklasków przez zebraną publiczności. 
Koncert zakończyła orkiestra na bis 
„Marszem Radetzkego”. zofia Żak

Noworoczny koncert

W bożonarodzeniowy klimat oko-
licznościowego wieczoru wprowadził ze-
spół „Jaworznianek” wystawieniem „Ja-
sełek”, z udziałem wszystkich członkiń 
w różnych formach wyrazu: dialogów, 
śpiewie solo, wierszach, monologach, 
wspólnym śpiewaniu.

Uczennice Gimnazjum z Jelenia 
Sylwia Kulikowska i Marta Walkow-
ska z zespołu „Nota-Bene” prowadzo-
nego przez Ewelinę Karwetę instruk-
tora MCKiS-u śpiewały aranżowane 
kolędy „Mizerna cicha stajenka licha”, 
„Z kolędą na cały rok”, „Z narodze-
nia Pana dzień dziś wesoły” i inne 
z podkładem muzycznym. Własne 
wiersze recytowały członkinie STK 

W klubie „relaks” w Niedzieliskach 16 stycznia odbyło się już po raz 
drugi wspólne noworoczne spotkanie przy świątecznym stole  
z opłatkiem, rodzin legionistów, członków Stowarzyszenia twórców 
Kultury i zespołu śpiewaczego „Jaworznianki”.

Wspólny opłatek
Alicja Dudek „Grudniowa noc”, 
„Do Betlejem”, „Kapliczka” i Ma-
ria Radziwolska „Złota gwiazdka”, 
„Oczekiwanie”. Kolędy i pastorałki 
śpiewano przy akompaniamencie 
akordeonistki Anny Jachimczyk. Przy 

płonących świecach, udekorowanych 
stołach, ciepłym poczęstunku składano  
sobie wzajemnie życzenia.

Noworoczne życzenia złożyła wszyst-
kim obecnym Grażyna Kieszek kie-
rownik klubu. Prezes Stowarzyszenia 
Twórców Kultury Bolesław Fraszczyński 
podziękował wszystkim członkom za 
całoroczną pracę w sekcjach: plastycz-
nej, literackiej, rękodzieł z przedstawie-
niem harmonogramu prac i wystaw na 
rok 2008 w związku z przypadającym 
jubileuszem 25-lecia działalności. Od 
zespołu „Jaworznianki”, który także bę-
dzie obchodził jubileusz 25-lecia w tym 
roku, życzenia  przekazała  długoletnia 
członkini Zuzanna Łaźnia. zofia Żak

Kolejny już raz 
zorganizowaliśmy  
spotkanie opłatkowe  
rodzin osieroconych  
i zaprzyjaźnionych z nami.

Odbyło się ono 17 stycznia 2008 r.  
w sali spotkań przy Sanktuarium 
MBNP na Osiedlu Stałym. Jak co roku 
była też część artystyczna, którą tym ra-
zem zaprezentował nam zespół „Cięż-
kowianki”. Fantastyczne, pełne ciepła  
i radości pastorałki i kolędy wpro-
wadziły nas w nastrój spontanicznej 
radości, za co bardzo dziękujemy 
Paniom z zespołu „Ciężkowianki”. 
Dziękujemy także ks. Dziekanowi 
Józefowi Lendzie za udostępnienie 
nam sali, byśmy mogli spotkać się  
z naszymi przyjaciółmi. Radość dzie-
lona podwójną radością, boleść dzie-
lona połową boleści.

Chyba nikt nie mógłby zakwestio-
nować prawdy płynącej z tych słów. 
Przełamują one tabu żałoby, stanu, 
który stał się i wstydliwy i trudny, by  
o nim rozmawiać.

A gdyby spojrzeć na żałobę jako 
na proces pełny przeżyć psychicznych  
i doznań fizycznych wtedy dostrzeże się 
w nim pewną dynamikę. Pojawienie się 
takiego procesu jest efektem doznawa-
nych utrat związanych ze zmianami ży-
ciowymi, nie tylko ze śmiercią bliskich. 
Tracimy bowiem możliwości, marzenia, 
miłość, rozstajemy się z ludźmi, tracimy 
relacje. To wszystko uruchamia w nas 
proces żałoby, to również wpływa na ja-
kość naszego życia, która niewątpliwie 

Hospicjum – Grupa Wsparcia

zależy od umiejętności przechodzenia 
przez ten proces.

Każda strata wymaga odżałowania, 
co w praktyce oznacza pozwolenie so-
bie na gniew, smutek, łzy, na dzieleniu 
się swoimi uczuciami i niezamykaniu 
się w sobie. Praca nad żalem po stracie 
oczyszcza skutecznie z resztek przeszło-
ści i otwiera na zmianę. Jest to proces 
długotrwały, polegający na stopniowym 

emocjonalnym odrywaniu się od kogoś, 
do kogo byliśmy przywiązani. Skutkiem 

tego oderwania jest otwarta rana, której 
tylko stopniowe i delikatne leczenie 
może przywrócić nas do stanu zdrowia 
i ponownego otwarcia na życie. 

Grupa Wsparcia dla osób przeży-
wających różnego rodzaju straty, w tym 
szczególnie stratę po bliskiej osobie, jest 
miejscem, gdzie możesz rozpocząć proces 
leczenia swoich ran. Taka grupa powstaje 
w Hospicjum, a pierwsze jej spotkanie 
odbędzie się końcem lutego br. 

Już teraz zapraszam na spotkania, 
na których udzielane będzie wsparcie  
i pomoc w przeżywaniu trudnego okre-
su żałoby. O dokładnym terminie, go-
dzinie i miejscu spotkania poinformuję  
w kolejnych numerach gazety.

Danuta cHWirut

HosPicjuM HoMo-HoMini iM. ŚW. Br. alBerta

Podczas koncertu wystąpiły dwie pary taneczne

dw dw

o g ł o s z e n i a

o g ł o s z e n i e

o g ł o s z e n i e

Wsparcie dla osieroconych rodzin jest bardzo ważne

Spotkanie przebiegało w wyjątkowym nastroju
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Kursy zawodowe: 
wózki widłowe
Biuro: Jaworzno, 

ul. grunwaldzka 35, 
tel/fax: 751 56 65, 751 73 55
pon.-pt. 8:00 - 18:00

Ośrodek 
szkolenia 

kierowców 

„Cargo”

dw

AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW
Jaworzno - Dąbrowa Narodowa ul. Katowicka 19b (przy salonie PEUGEOT)
tel. 032 752 94 27, 616 48 56

oferujemy:
► MECHANIKA • DIAGNOSTYKA • ELEKTRYKA • ELEKTRONIKA
► M�N���� ������ ������N�CZ�C� � �Z�B ��M�C�������C�M�N���� ������ ������N�CZ�C� � �Z�B ��M�C�������C�
► ������� �������� �����C�����C�������� �������� �����C�����C�
► ���M���Z�C�� �� ���N� ������� � �B��������M���Z�C�� �� ���N� ������� � �B�����
► M�N���� ����M��� � �����M��� Z�B�Z���CZ��M�N���� ����M��� � �����M��� Z�B�Z���CZ��
► M�N���� � ������� �N�����C�� ��Z����C�M�N���� � ������� �N�����C�� ��Z����C� 
 13 ��� ��Ś�����CZ�N�� (dawniej �uto �az �aszyca)
► ��N����� ������ Z������Z�N�� � ��M��C������ N� ��N�� ����N����CZN����N����� ������ Z������Z�N�� � ��M��C������ N� ��N�� ����N����CZN��
► B�Z����N� ���� ���N� ��M��C������ � C����N�CZ���B�Z����N� ���� ���N� ��M��C������ � C����N�CZ���

OBSŁUGUJEMY SAMOCHODY WSZYSTKICH MAREK!!!

�la naszych �lientów pomoc assistance 24h/dobę

NAJLEPSZA K ADRA,
NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SPRZĘT TO NASZ ATUT
SAMOCHODY ZASTĘPCZE NA CZAS NAPRAW Y

Serwis 
Samochodowy

ZAPRASZAMY:
7.00-20.00
SOBOTA:

8.00-13.00

Zamknij DRZWI
 przed zimą

AZOT ul. Młynarska 3 
PIECZYSKA ul. K. Pniaka 2

Tel. 032 753 09 09, 
032 617 74 99, 

0 604 965 494

Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne

***   OKNA   ***   DACHY   ***   ELEWACJE   ***   WYKOŃCZENIA   ***
dw

dw

Firma 
MAGBUD 

Sp. z o.o.
zatrudni:

► pracowników  
budowlanych

► murarzy
► tynkarzy
► fliziarzy
► monterów  

płyt gipsowych
Ofertę prosimy 

kierować na adres:
e-mail: kadry@magbud.com.pl

tel. 032/ 627 61 12

Firma
zatrudni:

mistrza produkcji

Wymagania:
�� realizacja planów 

produkcyjnych
�� rozliczanie i kontrola 

procesów produkcyjnych
�� organizacja pracy  

i kierowanie podległym 
zespołem

Ofertę prosimy 
kierować na adres:

e-mail: kadry@magbud.com.pl
tel. 032/ 627 61 12

dw

OKNA I DRZWI PCV

VITAKO
Jaworzno – Szczakowa, ul. Cicha 10 
tel. /fax 614 14 39; 0 606 971 838 

(obok stadionu Szczakowianki)

NAJKRÓTSZY 
TERMIN REALIZACJI

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne
www.progress-ce.edu.pl
Szkoła języków obcych

BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

EDukacja

dw

Reklama w telewizji 
już od 300 zł netto

Ogłoszenie własne

Firma zatrudni:
► magazyniera
��ymagania:
�� uprawnienia do kierowania 

wózkami widłowymi
�� prawo jazdy kat. B
�� dyspozycyjność
► kierowcę samochodów 

ciężarowych
��ymagania:
��  prawo jazy kat. C+�
�� kurs na przewozy rzeczy
Ofertę prosimy kierować na adres:

e-mail: kadry@magbud.com.pl
tel. 032/ 627 61 12

dw
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10/01

Profesjonalny salon kosmetyczny „ANEW SKIN” 
ul. Szczakowska 92, 43-600 Jaworzno (obok „FITNESS SZOK”) 

czynne: pon, wt, czw, pt 10.00-18.00, śr, sob 9.00-13.00 
tel. 0 608 650 939 mega promocje: makijaże na studniówkę i nie tylko, 
solarium natryskowe, ultradźwięki, lifting, tipsy, body wrapping i wiele 

innych zabiegów. Przyjdź i sprawdź!!!

Zdrowie

dw

Praktyka Lekarska Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej 
układu moczowego, narządów szyi i tarczycy gruczołów piersiowych 

lek. med. Zbigniew Ciszewski RADIOLOG
w przychodni MCM – Podłęże nr 8 ul. Piłsudskiego 80 pokój nr 24

Środa, czwartek 15.30-17.00 tel. dom 032 751 27 87

GaBINET USG

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
41/01

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

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

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

40/01

43/01

Wyrób i naprawa protez, koron, mostów,
ap. ortodontycznych, protez szkieletowych

Protezy niepękające
Tel.751-12-41, 0-694-245-071

ul. Grunwaldzka 225/54

Pracownia protetyki dentystycznej Grzegorz Koczur 
43-600 Jaworzno, ul. Skotnica 28, tel. 614 10 32, kom. 0 604 897 883

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

44/01

SToMaToLoDZY

53/01

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 dorosłych i dzieci

– profilaktyka, leczenie zachowawcze w pełnym zakresie
– piaskowanie, scaling ultradźwiękowy
– wybielanie
– estetyczne uzupełnienia protetyczne
– usuwanie zębów
– radiowizjografia (RTG)

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

Specjalista Chirurgii Urazowej i Ortopedii
Dr n. med. Jerzy Cholewiński.

Leczenie schorzeń i urazów kości, stawów i mięśni,
terapia manualna, USG narządu ruchu. Centrum Promocji Zdrowia, 

ul. Paderewskiego 43. Rejestracja tel. 752 24 64
48/01

oRToPEDZI

42/01

GABINET REHABILITACJI LECZNICZEJ ul. Farna 14
mgr Ewa Baczyńska-Lorenc rej. tel. 0 606 191 808 Indywidualna 

terapia skolioz i wad postawy u dzieci. Masaż leczniczy oraz 
leczenie dolegliwości kręgosłupa. Rehabilitacja w schorzeniach 

neurologicznych i ortopedycznych. 
Grupowa gimnastyka specjalistyczna dla pań

REHaBILITaCJa

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.
46/01

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. 616 37 41
100/10

CHIRURDZY

45/01

oPTYCY

54/01

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

porcelanowe, protezy szkieletowe i akrylowe.
ul. Nosala 4/2, 43-600 Jaworzno, tel. 032/ 615 07 89

dw

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.
46/01

INNE

55/01

URoDa

Szkoła Modelowania Sylwetki 
i Promocji Zdrowego Stylu Życia

Iwona Wrzesień 
mgr rehabilitacji ruchowej

Gabinet masażu 
czynny codziennie godz. 17.00

43-600 Jaworzno ul. Paderewskiego 43 
(hotel Brojan) tel. 0 516 53 40 45

Zapisy na gimnastykę odchudzającą
oraz Nordic Walking

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

50/01

PEDIaTRZY

28/01

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci
Jaworzno Ciężkowice ul. Ks. Mroczka 72 A (budynek nowej apteki)

przyjmuje wt. 17.00-18.00 tel. 0 608 434 877

dw

Medycyna estetyczna
poczuj energię piękna

TMT System – mezoterapia bezigłowa – zmarszczki, cellulit, 
fotoaging, rozstępy, przebarwienia, 

mikrodermobrazja diamentowa,  
botox, lipoliza, wypełnianie, modelowanie ust. 

Jaworzno ul. Farna 14, 
tel. 032/ 614 14 11, 0 608 421 853 

www.esteuroda.pl

Specjalistyczna Prywatna Praktyka Lekarska 
lek. med. Marta Musiał-Sieroń 

specjalista chorób wewnętrznych 
przyjmuje worek, piątek 16.00-18.00 tel. 0 601 356 564

Jaworzno, ul. Grunwaldzka 82 (Budynek „Cech-u”) 
12/01

64/01

Gabinet Kosmetyki Estetycznej ERJOT 
mgr Renata Szpala i Europejskie Centrum Odchudzania 

mgr Anna Kurek-Górecka zapraszają do gabinetu
ul. Grunwaldzka 229 

tel. 0 607 290 420 w poniedziałki od 16.00-17.00 zapraszamy na 
porady dietetyczne, bezpieczne odchudzanie tel. 0 605 599 123

Gabinet Lekarski

34/01

lek. med. Michał Pieczara 
specjalista chorób 

wewnętrznych 
przyjmuje pon., czw. 

17.00-19.00 
tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

dw

Ceragem 
Życie bez bólu
Gabinet Masażu Kręgosłupa 

zaprasza wszystkich ze schorzeniami 
kręgosłupa (rwa kulszowa, dyskopatie, 
zwyrodnienia, bóle szyjne, piersiowe, 

lędźwiowe) 
na 40-minutowe masaże 
kamieniami nefrytowymi 
na specjalistycznym łóżku 

CERAGEM
od poniedziałku do piątku 9.00-17.00 

Jaworzno Al. Piłsudskiego 58/12 (Podłęże) 
tel. 032/ 616 57 15, kom. 0 603 941 504
2 masaże gratis dla każdej nowej osoby

Klasyczny masaż leczniczy
Mięśni pleców, kręgosłupa i mięśni kończyn

stefan kobielak
tel. 032 615 64 60; 0 784 091 773

Wykonuję masaż także w domu klienta

Zlecony przez lekarza powoduje:
– ustąpienie bóli mięśni powstałe w wyniku nadmiernego wysiłku,
– relaksuje
– usuwa naprężenie mięśni,
– poprawia kondycję mięśni i jędrność skóry,
– eliminuje tkankę tłuszczową 

dw
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PoDWaLE

jan kantY

PODŁęZE

Ikona PrL-u, samochód 
– odkrycie tamtych czasów, 
szczyt marzeń wielu rodzin – 
fiat 126p, tuż obok śmietnika! 
Myśleliśmy, że nie da się nas 
zaskoczyć. Widzieliśmy już 
chyba wszystko – wersalki, 
choinki, okna i inne 
niepotrzebne w domu sprzęty. 
Jednak taki widok jak ten, 
który zobaczyliśmy w sobotnie 
popołudnie, wprawił nas  
w osłupienie. 

Przeglądając fora internetowe dla 
miłośników Polski Ludowej i rankin-
gu rzeczy kultowych, śmiało można 
powiedzieć, że popularny „maluszek” 
zajmuje wysoką pozycję w pierwszej 
dziesiątce. Jak powiedział nam Kamil 
Jarząbek – odpowiedzialny za program 
„Auto Expert” w telewizji CTv, maluch 
wielu Polakom kojarzy się z pierw-
szym samochodem i tak naprawdę  
z  początkiem przygody motoryza-
cyjnej, mają do niego ogromny sen-
tyment. Nieskomplikowana budowa  
i prostota to jego największe atuty. Co 
w takim razie powinien zrobić nieczuły 

Ideał sięgnął bruku Powtarzane wciąż apele o usunięcie 
w końcu pozostałości po ubiegło-
rocznej kampanii wyborczej przy-
noszą połowiczny skutek. 

kierowca, kiedy samochód nie nadawał 
się już kompletnie do użytku? Należało 
udać się do najbliższej stacji demon-
tażu pojazdów. Jak wyjaśniono nam 
w firmie „Olmet” z Tarnowskich Gór, 
zajmującej się tego typu działalnością, 
w przypadku, kiedy samochód jest  
w stanie dotrzeć tam o „własnych 
siłach”, tym lepiej dla nas – za zo-

stawienie samochodu jeszcze nam 
zapłacą, jeśli nie jest w stanie i trzeba 
go będzie holować, to i tak niewielka 
dla nas strata – kwota, którą otrzyma-
my, będzie po prostu niższa. Wyjątek 
stanowi sytuacja, kiedy masa pojazdu 
jest niższa niż określony procent masy 
początkowej samochodu, czyli od tego, 
ile ważył on po zakupie. Wtedy za 

każdy brakujący kilogram uiszczamy 
określoną opłatę. Nie pokusiliśmy się, 
aby zajrzeć pod maskę i przekonać się, 
czy wszystkie elementy są na swoim 
miejscu, czy też pojazd był niekomplet-
ny. Mamy tylko nadzieję, że amator 
motoryzacji nie poddał się stereoty-
pom mówiąc, że „ma dość jeżdżenia  
z silnikiem na kolanach”.

Za mocny klej

Powoli sami mieszkańcy 
mają dość tego, co ich otacza. 
Oburzeni mówią, że już nie 
tylko kontenery, ale zwykłe 
ulice i chodniki zalewane 
są górą śmieci – umyślnie 
bądź nawet przez zwykłych 
przechodniów. 

Taki krajobraz zastaliśmy przy 
Piłsudskiego, niedaleko SP nr 7.  
A tego już za wiele. Ale co z tego, 
jeżeli dziewięć na dziesięć osób za-
dba o środowisko, jedna natomiast 
zadba tylko i wyłącznie o swoje 
własne podwórko?

Tego już za wiele

Niestety, nawet waga nie uchroni nowo nabytych przez miasto 
koszy przed upadkiem. Pocieszający jest fakt, że te, ze względu 
właśnie na swoje gabaryty, trudniej przewrócić. To dopiero drugi 
zarejestrowany przez nas w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Stoi, a 
raczej leży, tuż przy ZUS-ie

Ten kontener przy ulicy Szczakowskiej sam nadawałby się 
najlepiej na śmietnik. Pomijając to, że jest zardzewiały, można by 
przynajmniej wymienić lub chociaż naprawić ogrodzenie, które go 
otacza. Tak, aby wyraźnie oddzielić śmieci od reszty otoczenia

Tuż przy ZUS-ie

Śmietnik na śmietnikSchody przy pawilonach 
handlowych na Glinianej 
wymagałyby, aby ktoś im się 
bliżej przyjrzał. codzienne 
pielgrzymki klientów 
tamtejszych sklepów 
potrzebują przecież jakiegoś 
zabezpieczenia. a te stopnie 
kruszą się powoli, ale za to 
skutecznie.

Kiedyś się rozsypią

Część wskazanych przez nas 
plakatów rzeczywiście zniknęła. 
Głównie te w ścisłym centrum 
miasta. Niestety, nie pamiętano  
o wszystkich. Słup ogłoszeniowy przy 
Krakowskiej w dalszym ciągu zdobią 
dwa nazwiska, a portrety jednego  
z kandydatów. Częściowo próbowa-
no je chyba usunąć. Bezskutecznie. 
Jak widać, czasem nawet mocny klej 
nie zapewni sukcesu. 
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Wyślij e-mail 

dzielnice@ct.jaworzno.pl

 Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22

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

na temat dzielnicy, 
w której mieszkasz.

Widzisz coś, 
czego nie widzą inni.

od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 8.00 – 16.00

Przyjedziemy na miejsce! 
Dla nas każda sprawa 

jest ważna

PsZcZELnik

AZOTKA

aZotka

jELEń cEntrum

„Zrób zdjęcie” – konkurs

Sponsorem 
konkursu 
jest

Parkowanie na styk
Druga połowa stycznia. Moknąc  
w strugach deszczu wydaje się, że 
zima już za pasem. Brak śniegu 
skazuje nas zatem na takie widoki, 
jak ten przy ulicy Młynarskiej – tuż 
obok przystanku Szelonka. 

Jaworzno słynie z kreatywnych  
i pomysłowych obywateli. To zdjęcie 
przysłała nam pani Magdalena Ga-
cek, w załączonym liście czytamy: 

„Złośliwi mogliby stwierdzić, że 
zaparkowanie samochodu w ten spo-
sób nie udałoby się żadnej kobiecie. 

Trzeba docenić odwagę i pomysło-
wość, bo jak wiadomo z braku laku w 
Jaworznie parkujemy, gdzie tylko się 
da – nawet, ryzykując, pomiędzy dwa 
blisko stojące słupki”. Zwyciężczyni 
gratulujemy i zapraszamy do redakcji 
po odbiór nagrody.

czy problemy z dojazdem 
spowodowane przerwaną 
przez drogowców budową 
nowej nawierzchni i chodników 
przy Jarzębinowej to powód 
nieopróżniania koszy do 
segregacji śmieci? Z dwóch  
z nich szkło i makulatura prawie 
wypadają – jak widać, za 
niedługo braknie w nich miejsca. 
Najwyższy czas, by je opróżnić.

Pusty sobotni plac targowy 
na Małym rynku zyskał 
i jednocześnie stracił. 
Zniknęła tablica ogłoszeń, 
pozostały jedynie dwa 
słupki. Miejsce uświetnił 
za to niebieski worek, 
całkowicie wypełniony 
śmieciami. 

Gdyby tablica stała na swoim 
miejscu, być może ktoś pokusiłby się 
o zamieszczenie krótkiej lecz treści-
wej informacji „zakaz wyrzucania 
śmieci”. Taki widok nie jest najlepszą 
reklamą handlu, i nieważne, czy aku-
rat w dzień targowy, czy nie.

Jeleń już ponad miesiąc temu wzbo-
gacił się o nowy przystanek. Ku na-
szemu zdziwieniu, w dalszym ciągu 
wygląda jak nowy. 

I nie jest to żadna złośliwość, bo 
niejednokrotnie w innych częściach 
miasta nowe przystanki były dewa-
stowane już po kilku dniach. Wanda-
li na początku nie odstraszały nawet 
wzmożone patrole policji. Ale jak 
widać, do czasu. Zarówno dodatkowi 
funkcjonariusze, jak i filmy z moni-
toringu, pokazywane w szkołach, 
przyniosły chyba w końcu pożądane 
efekty. I teraz nawet tam, gdzie nie 
ma kamer, mieszkańcy mogą korzy-
stać w pełni z publicznego mienia. 
Oby jak najdłużej. 

AntyreklamaJeszcze się trzyma

Najwyższy czas

rondo przy ul. Młynarskiej, 
leżące na trasie drogi krajowej 
nr 79 – małe, wąskie, ale  
w miarę bezpieczne, aby na nie 
wjechać, trzeba zwolnić. 

Ale chyba nie każdy kierowca 
posiada jednak odrobinę wyobraźni. 
Ten znak może być tego przykładem 
– jak poinformował nas oficer dy-
żurny komendy miejskiej, Andrzej 
Piechota, nie odnotowano w tym 
miejscu w ostatnim tygodniu żad-
nego wypadku. Ale w takim razie  
w jaki sposób znak został uszkodzo-
ny? I co tam robi fragment karoserii 
samochodu? Nie każdy taki przy-
padek zostaje zgłoszony na policję, 
czasem po prostu kierowcy, któremu 
nic się nie stało, udaje się uciec. Jed-
nak następnym razem można już nie 
mieć takiego szczęścia.

Brak śniegu 
kłuje w oczy

Nie można tego nazwać ani par-
kiem, ani lasem. Placyk cały pokryty 
jest śmieciami. Spacer wzdłuż drogi 
również nie napawa optymizmem 
– śmieci na poboczu aż do samego 
ronda. Chyba byłoby lepiej, gdyby 
w niektórych miejscach śnieg padał 
przez cały rok… przynajmniej byłoby 
schludniej.

Uderzył w znak i uciekł
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o g ł o s z e n i A

agencja nieruchomości DomnEt 24
 zmiana siedziby firmy jaworzno ul. Farna 12
WyBraNE OfErty:

Działki:
6000 m2 Warpie 230 tys zł
Domy:
Centrum 147m2 270 tys zł
Ciężkowice 167 m2 520 tys zł
Wynajem pom. biurowe w centrum Jaworzna

Mieszkania:
Centrum 3 pok. 60 m2 – 170 tys.
Grunwaldzka 1 pok. 31m2 90 tys.
OFERTA SPECJALNA - kupujący nie ponosi 
kosztów prowizji. Dom 200 m2 – 440 tys zł 
www.domnet24.pl
tel. 602 737 900, 032 616 23 32

o g ł o s z e n i A

styczeń w Bibliotece:
Języki w Bibliotece:

Poniedziałki (godz.17.00; 18.00) – język angielski – prowadzi Daniel Chećko
Wtorki (godz. 16.30; 18.00) – język włoski – prowadzi Joanna Pieróg
Środy (godz. 16.30) – język rosyjski – prowadzi Tatiana Swiridowa
Soboty (godz. 11.00) – język hiszpański  – prowadzi Dariusz Pilecki

Biblioteka dzieciom:
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czytanie – czytamy z radością, słuchamy z przyjemnością
Środy (godz. 17.00) – Spotkania z literkami – nauka pięknego pisania
Czwartki (godz. 17.00) – Mały artysta – zajęcia plastyczne

14.01 - 26.01.2008 – Ferie w Bibliotece
Spotkania - imprezy:

16.01 (godz. 18.00) – Salon autorski - spotkanie z Andrzejem Kalininem – prowadzi  
dr Stanisław Piskor

17.01 (godz. 16.00) - Akademia Filmowa dla Dzieci - prowadzi dr Ewa Sałużanka
17.01 (godz. 18.00) – Podróże: Kierunek - Ameryka Południowa – prowadzą Sebastian 

Brachmann i Aleksandra Adamczyk
22.01 (godz. 18.00) – Wieczór wspomnień z okazji wyzwolenia Jaworzna z udziałem 

świadków tamtych dni – prowadzi Zofia Żak
23.01 (godz. 18.00) – Spotkania z nie-Filozofią – Koniec historii - cywilizacja postę-

pu... na przykładzie książki Francisa Fukuyamy „Koniec historii”– prowadzi  
Marek Niechwiej

24.01 (godz. 16.30) – Klub Filmowy – prowadzą – Bernadeta Marzec, Magdalena  
Stachańczyk

25.01 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariuszowe – prowadzi dr Ewa Sałużanka
29.01 (godz. 18.00) – „Góry Polski” – spotkanie autorskie z Tomaszem Rzeczyckim
30.01 (godz. 18.00) – Malarstwo nowoczesne  – Impresjonizm – prowadzi dr Stanisław 

Piskor

NIERUCHOMOŚCI
��� �� ��M biuro nieruchomości. 
Tel. 032/ 752 04 15; 0607 281 231. 
ul. �runwaldzka 43/16 (Centrum 
przystanek „Merino”). 

dw

Biuro nieruchomości Parcela. 
Działki, domy, mieszkania. Tel. 
032/ 751 91 51 od 9.00 – 16.00.
www.parcela.jaw.pl. ZMIANA 
SIEDZIBY FIRMY: ul. Królowej 
Jadwigi 22 (dawna Ciastkarnia 
ANIA”)

dw

�gencja �ozwoju �okalnego �.�. w 
�aworznie informuje, iż posiada wolne 
lokale do wynajęcia w pawilonie “�ło-
neczna” przy ul. �linianej 12. 
Tel. 032/616 42 58

dw

�o wynajęcia małe magazyny i 
pomieszczenia biurowe ul. �zelonka 1 
Tel. 0601 520 180

82/11

Nieruchomości �oździewicz, ��yjąt-
kowe nieruchomości- wyjątkowe 
okazje www.g-an.pl 664033200

dw

�przedam M3 (��andy) 
tel. 0 606 26 49 77

10/d/08

��ynajmę pokój w mieszkaniu 54 
m2 na �igancie (małżeństwu lub 1 
osobie) w cenie 350 zł od 1.02 
tel. 0 501 836 452

37/d/08

�upię działkę do 1000m2 lub dom 
tel. 0 698 667 864, 753 10 49

38/d/08

Zamienię kawalerkę własnościową na 
mieszkanie spółdzielcze, lokatorskie, 
komunalne (za dopłatą) 
tel. 0 662 144 841

56/d/08

�przedam działkę budowlaną Ciężko-
wice 1335 m2 tel. 0 513 156 853

54/d/08

��ynajmę pokój w zamian za pomoc w 
pracach domowych tel. 032/ 617 77 86

57/d/08

�przedam lub wynajmę 54,5 m2 �od-
wale �V piętro tel. 0 503 031 081

55/d/08

�przedam mieszkanie 36m2 �eopold 
tel. 0 502 315 833

48/d/08

�przedam M3 (�igant) 51 m2 
tel. 0 664 724 505

52/d/08

��ynajmę lokal na działalność gospo-
darczą w �ibiążu tel. 0 602 100 777, 
032/ 627 11 82

22/01

�przedam mieszkanie 60 m2 Centrum 
tel. 0 502 30 88 66

1083/d/07

Centrum przedwojenna willa 350/740 
m2 tel. 0 601 81 57 19

1064/d/07

��ynajmę mieszkanie osobom odpo-
wiedzialnym najchętniej emerytom i 
osobom ze stałym dochodem 
tel. 0 885 957 789

dw

�przedam kiosk ogólnospożywczy 
tel. 0 504 093 958

1066/d/07

�przedam 36m2 nowe budownictwo 
Chorzów 2 tel. 0 663 68 38 22

7/d/08

�okal do wynajęcia w Centrum 
�aworzna (�ynek) na działalność 
handlową, usługową, biuro, gabinet 
tel. 0 501 417 212

19/d/08

�przedam garaż z wyposażeniem 
(�portowa) tel. 032/ 615 53 56

27/d/08

�iosk odsprzedam tel. 0 692 869 843
33/d/08

�upię parcelę rolno �� budowlaną 
tel. 032/ 751 55 55, 0 602 603 486

45/d/08

�iełda wynajmie magazyny + biura, 
sprzedam pawilon handlowy 100m2 
tel. 0 604 28 28 70

29/01

�o wynajęcia biuro przy �atowic-
kiej. �el. 0601 51 56 75

dw

�przedam działkę budowlaną 29 
arów �� �ipnik (za Myślenicami, 
Małopolskie). Tel. 508 987 893

58/d/08

PRACA
�rzyjmę do pracy kierowcę kat. C+�, 
C emerytów do prac pomocowych 
przy produkcji i pracowników produk-
cji tel. 032/ 616 10 02, 616 12 96

153/12

Firma zatrudni kierowcę do 
rozwozu gazu propan-butan 
tel. 0 691 555 055, 
0 601 43 16 65

dw

Zatrudnię ekspedientkę 
tel. 032/ 616 40 41, 0 509 363 575

8/01

Zatrudnię do tynków maszynowych 
tel. 0 603 422 822

179/12

Zakłady Mięsne „�N�M�Ę�” ul. 
�owstańców �tyczniowych 9, Chrza-
nów zatrudnią pracowników mroźni, 
rozbioru, konfekcji (pakowanie wędlin)  
oraz magazynierów 
tel. 032/ 625 74 29, 625 74 10 lub 
rekrutacja@unimies.com.pl

dw

Zatrudnię barmankę 
tel. 0 603 422 822

179/12 

Zatrudnię do składu budowlanego z 
doświadczeniem i kontaktami 
tel. 0 604 28 28 70

29/01

�rzyjmę samodzielną fryzjerkę 
tel. 0 603 715 902

30/d/08

Zatrudnię instruktora nauki jazdy kat. 
B tel. 0 604 287 884

25/d/08

�urtownia części ��� zatrudni osobę 
na stanowisko magazynier �� kie-
rowca. �odania na adres: �aworzno 
ul. �atowicka 19 B

dw

Zakłady Mięsne „�N�M�Ę�” ul. 
�owstańców �tyczniowych 9, Chrza-
nów zatrudnią pracowników działu 
handlu oraz kierowców z kat. B i C 
tel. 032/ 625 74 29, 625 74 10 lub 
rekrutacja@unimies.com.pl

dw

Zatrudnię magazyniera �� kierowcę w 
hurtowni spożywczej z uprawnieniami 
do kierowania wózkiem widłowym i 
prawem jazdy kat. B 
tel. 032/ 61 77 033

88/01

Firma finansowo �� prawnicza zatrudni 
osoby do działu obsługi klienta 
(�aworzno) tel. 0 508 178 554

42/d/08

Zatrudnimy blacharzy samochodo-
wych tel. 032/ 616 31 10

dw

�rzyjmę osoby do firmy sprzątającej 
tel. 0 662 61 19 83

105/01

Zatrudnię kobietę wiek do 30 lat do 
sprzątania w sklepie na 1/2 etatu 
�aworzno ul. �aderewskiego 8

dw

USŁUGI
Gaz – ekspresowa dostawa 
na telefon. Propan-Butan w 
butlach 11 i 33 kg. Gazy tech-
niczne: tlen, acetylen, Co2 i 
inne. Sprzedaż butli i akcesorii 
gazowych. „GRAFI” ul. Kra-
kowska 9. Tel. 032/ 751 83 83; 
751 83 33

136/051

TELEWIZORY – naprawy 
domowe. Tel. 032/ 751 57 69.

7/01

NAPRAWA TELEWIZORÓW u 
klienta Bajda Krzysztof, Serwis 
RTV. Tel.032/ 752 95 99; 
0 603 090 508

26/d/08

Czyszczenie dywanów, wykła-
dzin, tapicerki meblowej, 
samochodowej. Usługi pro-
fesjonalne. MIMAR. 10-lat na 
rynku. Tel. 032/ 751 15 74; 
0 607 237 819

1072/d/07

Naprawa pralek, lodówek, zmywarek 
tel. 032/ 752 53 81, 0 503 703 972

1036/d/07

Aparaty cyfrowe Foto Image ul. 
Sienkiewicza 11 
tel. 032/ 751 91 23

037/d/07

Zdjęcia przez internet 0,39 gr/sztuka, 
www.zdjecia.jaw.pl

dw

Videofilmowanie, fotografia 
reportażowa, okolicznościowa, 
przegrywanie z kaset na DVD, 
tel. 032/ 616 39 96, 
0 503 783 232

1038/d/07

Komputer odmawia posłuszeń-
stwa?! Obsługa firm, usługi 
informatyczne, projektowanie 
znaków graficznych; tel. 0 509 
974 865, 754 10 91 po 18.00 
627 91 76

45/04

ZAKŁAD  SZKLARSKI tel. 032/ 
615 02 27, www.galas.pl

91/09

Cyklinowanie nowe technologie. 
Hurtownia lakierów i klejów. 
Wypożyczalnia cykliniarek Tel.  
(032) 623 78 98 www.dim-hurt.pl

46/10

Cyklinowanie tel. 032/ 624 04 30
dw

�cieplenia, dachy, remonty, tapety 
natryskowe, farby piaskowe  
tel. 0 606 971 838

dw

�emonty, flizy, hydraulika 
tel. 032/ 751 28 08, 0 500 70 64 32

3/d/08

�okrycia dachowe papami termo-
zgrzewalnymi 25zł/m2 gwarancja 10 
lat tel. 0 792 013 569

73/10

�afelkowanie tel. 0 664 934 189
1010/d/07

�zbest acekol, eternit, demontaż,  
docieplanie granulatem 
tel. 0 792 013 569, 033/ 858 20 18

73/10

Budowa domów remonty, usługi wod-
kan, co, tel. 0 667 112 760

46/d/08

�erwis komputerowy w domu klienta 
tel. 0 697 701 094

dw

Malowanie, gładź, techniki 
malarskie, wykończenia wnętrz 
tel. 0 884 219 971, 
0 600 948 328

5/d/08

�afelkowanie, ocieplanie, gładzie, 
parkiety tel. 32/ 615 63 88

1079/d/07

�apety natryskowe tel. 0 508 294 140, 
500 265 956 fabrykakoloru.eu

150/07

Cyklinowanie, szybko, solidnie 
tel. 0 506 101 072

dw

Przewóz mebli, inne usługi 
transportowe 
tel. 0 604 273 244

15/d/08

Malowanie, gładzie, kafelkowanie, 
profesjonalnie, terminowo 
tel. 0 600 660 208

958/d/07

�ynki maszynowe 
tel. 0 603 422 822

179/12

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

�� �BX- wesela, studniówki, przyjęcia 
okolicznościowe. �feruję nagłośnie-
nie i prowadzenie imprez 
tel. 0 507 124 834

208/10

Flizowanie, malowanie 
tel. 0 605 835 147

1057/d/2007

��ięźby, pokrycia dachowe, wykoń-
czenia, płyty karton �� gips, prace 
ogólnobudowlane, montaż okna 
dachowe tel. 0 792 013 569

dw

�emonty tel. 032/ 751 02 44, 
0 668 853 409

9/d/08

�emonty ogólnobudowlane (przysto-
sowanie łazienek dla niepełnospraw-
nych) tel. 032/ 615 18 31

31/d/08

�erwis komputerowy u klienta nowe, 
używane części komputerowe pro-
jektowanie aplikacji internetowych 
���+M��Q�+���X 
tel. 0 798 238 635

35/d/08

�ransport do 1 �ony. �el. 0 604 
133 038

58/d/08

Montaż szaf z drzwiami suwanymi 
�� tanio. �el. 0604 133 038

58/d08

MOTORYZACJA
�uto �omis Myszor. �aworzno, ul. 
�ąbrowska 1, skup za gotówkę, 
sprzedaż, zamiana, pośrednictwo. 
Tel. 032/ 615 67 96.

48/10

�utoskup. Tel. 032/ 623 94 68, 
0505 254 985

11/12

�kup samochodów  osobowych 
całych, pokolizyjnych. Tel. 0 32/ 622 
72 72; 0 605 46 63 70

41/04

�upię każde dostawcze. Tel. 0 32/ 
622 72 72; 0 605 46 63 70

41/04

�ażde auto kupię. Tel. 032/ 623 94 
68; 0 888 222 318 gotówka

12/12

�upię �ublina i inne dostawcze. 
Tel. 032/ 623 94 68; 0 888 222 318, 
gotówka

11/12

�utoskup stan obojętny również z 
zastawem bankowym. �otówka 
tel. 032/ 622 72 92, 660 819 819, 
510 967 260

471/d/07

�uto-�kup samochodów, osobowe, 
dostawcze �� gotówką. �łacimy najle-
piej. Tel. 0 501 172 900, 
032/ 249 53 03

67/03

�uto-�kup kupię każde auto. �tan 
obojętny. Tel. 032/ 623 50 61, 
0 605 76 10 82

100/04

AUTO-SKUP osobowe, dostaw-
cze, całe, uszkodzone 
tel. 0 508 780 508

6/01

Złomowanie samochodów 
tel. 0 509 303 507

39/d/08

�przedam �pel Meriva 2003 r, 1,7 
��C�, klimatyzacja, skóra, pełne 
wyposażenie tel. 0 662 041 362

53/d/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
�upię �kcje ��� cena do negocjacji 
tel. 0 696 367 017

34/d/08

�przedam łóżko piętrowe, szafę, 
biurko, materac zagłówki firmy V�X 
jedna całość tel. 0 698 373 776

47/d/08

�omputer �uron 1200 zamienię na 
�laystation 2 tel. 0 698 373 776

47/d/08

�przedam 80 sztuk złotych monet 
tanio tel. 0 500 030 294 po 16.00

40/d/08

ZDROWIE
Rehabilitacja w neurologii, 
ortopedii tel. 0 505 120 681

dw

�oradnia �sychologiczna 
tel. 032/ 752 24 64, 615 64 06

dw

NAUKA
Biuro tłumaczeń �� wszystkie języki 
tel. 032/ 616 81 58, 508 222 291 
www.remar-tlumaczenia.pl

50/11

„���X” �ursy przygotowujące do 
nowej i starej matury. �osiadamy 
oddziały w �atowicach, Chorzowie i 
�aworznie �� zapisy �� nr 16 sala Nr 
19, pon-pt w godzinach 15-17. Tel. 
032/ 782 61 68, kom. 0 889 346 358

31\01

Nauka gry �� keyboard, fortepian 
tel. 0 510 283 022

1080/d/07

„���X” średnie wykształcenie najkró-
cej!- �ursy ��. �osiadamy oddziały w 
�atowicach, Chorzowie i �aworznie 
�� zapisy �� nr 16 sala Nr 19, pon-pt 
w godzinach 15-17. Tel. 032/ 782 61 
68, kom. 0 889 346 358

69\01

JĘZYKI OBCE
���� �ĘZ��� ���Z���������. 
�ozpoczęcie 6.02.08r. 
Tel. 0 695 77 33 97, gg 317 01 82

1049/D/2007

�ekcje �ngielskiego! �rofesjonalnie. 
�łumaczenia. Tel. 0 692 223 739 
Zapraszam!

36/01

INNE
�am ziemię, gruz 
tel. 0502 150 710

bezpl

�ddam małe kotki 
tel. 032/ 616 33 41

bezpłatne

�zukam właściciela dla dobrze 
wychowanego kotka. ��iadomość w 
redakcji 032/ 751 91 30

bezp

Szybka dostawa gazu w butlach 
11kg, cena 46zł tel. 032/ 616 17 
19, 0 696 67 52 51

11/01

2 szczeniaki mieszańce (matka 
doberman) 7- tygodniowe oddam w 
dobre ręce tel. 032/ 616 15 12

bezpłatne

�uczka z 2 szczeniaczkami wyrzu-
cona szuka domu. ��iadomość w 
redakcji tel. 032/ 751 91 30

bezpłatne

SZUKAM PRACY
Zaopiekuję się dzieckiem. �olidnie za 
poręczeniem  tel. 032/ 752 10 76

bezp

Maturzysta poszukuje pracy, aby 
zarobić na ukończenie szkoły 
tel. 032/ 751 91 30

bezp

�meryt �� wykształcenie średnie 
tech, dyspozycyjny, prawo jazdy kat. 
B, sumienny, lojalny podejmie pracę 
okolice �aworzna tel. 0 691 853 533

bezp

TAXI
��X�!!! 0 601 431 749

6/d/08

Wystawę fotografii i grafiki komputerowej  „Kolory wyobraźni - czyli po drugiej 
stronie obrazu” autorstwa jaworznickiego artysty Mariana Folgi można oglądać 
w Galerii „Kameralna”  ul. Mickiewicza 2 od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00 - 18.00 do 16 lutego br. Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy. 

akcja „Zima w mieście” w centrum Kultury ul. Mickiewicza 2
23 stycznia - środa
10.00 - 12.00 otwarte zajęcia z rytmiki (4-6 lat) sala lustrzana Hala MCKiS    
10.00 - 12.00 pracownia plastyczna gr.I
12.00 - 14.00 pracownia plastyczna gr. II
14.00 - 16.00 pracownia plastyczna gr. III
12.00 - 14.00 warsztaty taneczne 
14.00 - 16.30 warsztaty taneczne
17.00 - 20.00 warsztaty muzyczne na bas, gitarę i perkusję
24 stycznia - czwartek
10.00 - 12.00 pracownia plastyczna gr.I
12.00 - 14.00 pracownia plastyczna gr. II
12.00 - 14.00 warsztaty taneczne 
14.00 - 16.30 warsztaty taneczne
25 stycznia - piątek
10.00 - 12.00 pracownia plastyczna gr.I
12.00 - 14.00 pracownia plastyczna gr. II
12.00 - 14.00 warsztaty taneczne 
14.00 - 16.30 warsztaty taneczne
17.00 - 20.00 warsztaty muzyczne na bas, gitarę i perkusję
Warsztaty Muzyczne - instruktorzy: Bas - Paweł Ptasznik Gitara - Grzegorz 

Kapołka Perkusja - Piotr Ptasznik
Warsztaty taneczne - instruktor Bartosz Rodzik
Warsztaty wokalne - instruktor Aleksander Brzeziński
Otwarta Pracownia Plastyki - instruktor Barbara Kleider 
Otwarte Zajęcia Rytmiki - instruktor Renata Gacek

Dom Kultury „Jeleń”
23 stycznia  godz. 9.00 Wycieczka do kopalni srebra w Tarnowskich Górach.
 godz. 12.00 „Figurki z modeliny” – zajęcia plastyczne.
 godz. 15.00 Gramy  w scrabble.
24 stycznia godz. 10.00 Wyjazd na basen.
 godz. 12.00 „Taneczne figury” – zajęcia muzyczne.
 godz. 16.00 Gra w piłkarzyki.
25 stycznia godz. 10.00 Wyjazd na lodowisko.
 godz. 12.00 „Wyszywamy i ozdabiamy serwetki” – zajęcia krawieckie.
 godz. 16.00 Warcaby – rozgrywki.
26 stycznia godz. 9.00 Zajęcia na hali sportowej – piłka halowa.
 godz. 14.00 Gry i zabawy stolikowe.

Dom Kultury „Szczakowa”
21-25 stycznia godz. 14.00 „Zimowa szkółka muzyczna” – nauka gry na pianinie 

dla początkujących dzieci i młodzieży.
24 stycznia godz. 16.00 „Studio piosenki” – nauka śpiewania dla dzieci i 

młodzieży - w programie: zajęcia z emisji głosu, ćwiczenia dyk-
cyjne, podstawa pracy scenicznej.

21-25 stycznia godz. 10.00 „Zima w ceramice i na rysunku” – zajęcia plastyczne.
24 stycznia godz. 10.00 „Wejdź na scenę , nie rób scen” – warsztaty teatralne 

dla początkujących.
25 stycznia godz. 15.00 „Martwa natura ” - zajęcia z rysunku. „Impresja 

zimowa” – zajęcia z batiku dla młodzieży.
29 stycznia godz. 16.00 Zabawa karnawałowa dla dzieci.

Klub „Dobra”
25 stycznia godz. 10.00 „Zabawy przy choince” – pożegnanie ferii.
30 stycznia godz. 17.00 „Wieczór z poezją” – czytamy wiersze Adama Mickiewicza.

Klub „Gigant”
14-25 stycznia 10.00-17.00 Akcja „Zima w mieście 2008” Zorganizowana forma 

wypoczynku. W programie: wyjazdy na lodowisko, do kina 
Helios, zabawy ruchowo-sprawnościowe, kulig w Kroczymie-
chu, „Szczypta kultury muzealnej”, wyjazd do Parku Wodnego, 
„Zobacz, co w sobie kryję?” - zajęcia z rzeźby.

31 stycznia godz. 16.00 „Zimowy decoupage” – zajęcia plastyczne.
Klub „Kasztan”

23 stycznia godz. 11.00 „Autoportret” – rysunek pastelą.
Klub „Niko”

23 stycznia godz. 11.00 Bal karnawałowy dla najmłodszych.
24 stycznia godz. 11.00 Estrada młodych – prezentacja umiejętności arty-

stycznych.
Klub „Podłęże” 

23 stycznia godz. 11.00 Projekcja filmu dla dzieci.
 godz. 15.00 Aerobik z elementami tańca.
24 stycznia godz. 10.00 Wyjście na lodowisko.
 godz. 15.00 Karaoke – konkurs muzyczny dla dzieci i młodzieży.
25 stycznia godz. 10.00 Wyjazd do Stadniny Konnej w Ciężkowicach.
 godz. 14.00 Bal przebierańców dla dzieci

Klub „Pod Skałką” 
24 stycznia godz. 15.00 Turniej tenisa stołowego – finał.
25 stycznia godz. 15.00 Zakończenie ferii – rozdanie nagród.

Klub „relaks”
23 stycznia godz. 14.00 Quizy i zagadki.
24 stycznia godz. 15.00 Bal maskowy dla dzieci.
 godz. 18.00 Zakończenie ferii dla młodzieży.
25 stycznia godz. 11.00 Wyjście na lodowisko.
 godz. 15.00 Zajęcia plastyczne.
29 stycznia godz. 10.30 63. rocznica oswobodzenia obozu Auschwitz-Birkenau 

- spotkanie z Marią Macą byłą więźniarką.

Godziny i terminy zajęć w placówkach mogą ulec zmianie. 
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Miasto Jaworzno Historia

Niezwykła historia młodości pani Marii Pierzchalskiej

Wszystko zaczęło się w 1940 r. (cz. V)
O, Polsko nasza, Ziemio nasza święta, 
Gdzie twoje Syny, gdzie twoje orlęta? 
Dzisiaj w Sybirskie tajgi przyjechali. 
Czy kiedy ciebie będziem oglądali...

fragment „Pieśni wygnańców 
z Ojczyzny”

Medal Komisji Edukacji 
Narodowej przyznany Marii 
Pierzchalskiej

Z afryki, poprzez Włochy, 
do Polski

Po raz pierwszy od siedmiu lat 
pani Maria miała więc znów zoba-
czyć swą Ojczyznę. Jednak nie swoje 
rodzinne Kresy. Gdyż te już w 1943 
roku, na mocy ustaleń w Teheranie, 
zostały uznane za część państwa 
radzieckiego. Pożegnanie z Afryką 
nastąpiło w lipcu 1947 roku. Podróż 
do Polski odbywała się na polskim, 
niedużym okręcie „Cairro”. Statek ten 
dopłynął tylko do Włoch, do Genui, 
i tam długo oczekiwano na dalszy 
transport. Pani Maria wraz ze swoją 
przyjaciółką Janiną spędziły czas na 
zwiedzaniu miasta i Włoch. Zwie-
dzono Mediolan, Rzym i Watykan. 
Udało się pani Marii zobaczyć nawet 
ówczesnego Ojca Świętego Piusa XII. 
Potem nastąpiła dalsza podróż pocią-
giem Czerwonego Krzyża do Polski. 
– Była niesamowita liczba pasażerów 
z Francji, Włoch, było też bardzo 
dużo księży. W moim przedziale byli 
praktycznie sami księża – mówi pani 
Maria. – Dojechaliśmy w końcu do 

Polski. Widok był okropny. Przytłacza-
jący. Pomimo, iż tyle przeżyłam przez 
te lata nigdy nie widziałam wojny. 
Zniszczenia robiły na mnie bardzo 
wielkie wrażenie – dodaje.

Po przybyciu do Polski pani Maria 
udała się do miasta Dziedzice niedale-
ko Oświęcimia, do Urzędu Repatria-
cyjnego, by zarejestrować się i otrzy-
mać skierowanie do nowego miejsca 
pobytu. – Byłam znów sama bez 
opieki, gdyż pani Józefa pojechała do 
swej rodziny do Krakowa. Dużo ludzi 
natomiast kierowało się do centrum 
i na ziemie odzyskane. W Urzędzie 
Repatriacyjnym dano mi skierowanie 
jednak również do Krakowa, do Sióstr 
Prezentek, które prowadziły szkołę  
i dawały utrzymanie. Pomimo, że ko-
rzystając z pobytu miałam okazję być 
nawet na kolonii, nie czułam się tam 
dobrze. Czułam się w zamknięciu. 
Tryb życia był strasznie monotonny  
– tłumaczy pani Maria. – Udałam się 
więc do jednej z sióstr, by o tym powie-
dzieć. W zasadzie nie było pomysłu co 
ze mną zrobić do momentu gdy powie-
działam, że chcę zostać nauczycielką. 
Urok tego zawodu przybliżyła mi jesz-
cze w rozmowie na statku pewna pani, 
która pracowała w tym zawodzie, gdy 
opowiadała o kształtowaniu młodych 
ludzi poprzez swoją własną wiedzę 
– kontynuuje.

W Liceum Pedagogicznym  
w Krzeszowicach

Pani Maria opuściła więc sio-
stry i udała się do krakowskiego 
kuratorium oświadczając, że chce 
zostać nauczycielką. Skierowano 
do Krzeszowic, do Pałacu Potoc-
kich, gdzie ówcześnie mieścił się 
internat Państwowego Zak ładu 
Wychowawczo Nau kowego im. 
Tadeusza Kościuszki i Szkoła Peda-
gogiczna. Dyrektorem zakładu był 
Stanisław Jedlewski z Warszawy, 
którego żona była polonistką. Jak 
cały system oświaty w rządzonej 
przez komunistów Polsce, tak i ten 
ośrodek był konsekwentnie podda-
wany procesowi ideologizacji. Tak 
wspomina pobyt w nim pani Maria: 
– W Krzeszowicach uczęszczałam 
do Liceum Pedagogicznego, gdzie 
dali mnie od razu do trzeciej klasy, 
przez wzgląd na odbytą edukację  
w Afryce. Z początku było mi bardzo 
ciężko, nie mogłam przyzwyczaić się 
do klimatu jaki tam panował, do tej 
niebywałej euforii proradzieckiej. 
Najgorsze dla mnie, byłego sybi-
raka, były pierwsze dwa tygodnie. 
Pamiętam, że nie mogłam nawet jeść 
z tego przygnębienia. Raz dyrektor 
w rozmowie ze mną poprosił mnie 
i uprzedził, bym w razie wizytacji 
pracowników Ministerstwa Oświaty 

pod żadnym pozorem nie opowiada-
ła o gehennie i przykrościach, jakich 
doznałam od sowietów. Później gdy 
faktycznie przyjechali, wykorzystał 
moją osobę dla komunistycznej, an-
tybrytyjskiej propagandy. Po prostu 
przedstawił mnie wizytatorom i po-
wiedział, że ja, gdy byłam w Afryce 
widziałam jak Anglicy biją murzy-
nów co oczywiście było bezczelnym 
kłamstwem. Dobrze jedynie, że ci 
wizytatorzy nie pytali o przyczynę 
mojego tam pobytu.

W Krzeszowicach pani Maria 
odbywała wiele rozmów z kole-
żankami i kolegami ze szkoły. Ra-
czyła ich pięknymi opowieściami  
o przeżytych czasach w tylu prze-
cież miejscach, a zwłaszcza w Afry-
ce. Wiele osób również zwierzało 
się jej ze swego życia jak i opowia-
dało o nieznanych losach swojej 
rodziny. Właśnie dzięk i jednej  
z takich rozmów zupełnie przy-
padkowo wyszła sprawa koleżanki 
pani Marii, Bolesławy Bartniczek. 
– Mieszkałam z Bolą w interna-
cie . Raz zaczęła mi opowiadać, 
że nie zna losu swojej mamy i nie 
wie gdzie jest. Gdy zaczęła mi ją 
opisywać nagle wszystko stało się 
dla mnie jasne. „Przecież byłam 
z nią w Afryce!” – powiedziałam. 
Mieszkałyśmy razem w jednym po-

koju. Najprawdopodobniej jest teraz  
w Anglii, bo tam odnalazła swojego 
męża. Dzięki tej rozmowie kole-
żanka pani Marii po jakimś czasie 
odnalazła swoją mamę. 

Pobyt w Liceum Pedagogicznym 
przyniósł kolejne niespodziewane, 
ale jakże przyjemne wydarzenie. 
Otóż okaza ło się , że interesuje 
się jej osobą nie byle kto, bo pro-
fesor ASP w Krakowie Jerzy Fed-
kowicz, znany i ceniony malarz 
kolorystycznych pejzaży, martwej 
natury i portretów. Dlaczego tak 
się stało? Pani Maria opowiada: 
– Powodem tego było podpisanie 
przez naszą klasę Apelu Sztokholm-
skiego i umieszczenie listy naszych 
nazwisk w Gazecie Krakowskiej. 
Moje panieńskie nazwisko brzmiało 
Fedkowicz co zwróciło uwagę tego 
profesora. Okazało się bowiem, że 
to jakaś moja dalsza rodzina o czym 
w ogóle nie widziałam. Odnalazł 
mnie i tak nawiązaliśmy kontakt. 
Opisałam mu historię swojego ży-
cia i dość często odwiedzałam go  
w Krakowie.

Nowy dom – Szczakowa
Okres związany z maturą jest 

ostatnim okresem młodości, o któ-
rym opowiedziała mi pani Maria. 
Jest to również koniec długiej wę-
drówki, ale i początek życia zawo-
dowego i osobistego już na stałym 
miejscu zamieszkania, w Szcza-
kowej, gdzie pani Maria mieszka 
do dziś. – W roku 1950 zdałam 
pomyślnie maturę i zgodnie z ów-
czesnymi posunięciami władz ko-
munistycznych otrzymałam nakaz 
pracy w Szkole Podstawowej nr 9 na 
Górze Piasku, skąd po roku dostałam 
przeniesienie do Szkoły Podstawowej 
nr 10. Warto dodać, że Szczakowa 
w tamtym okresie nie przynależa-
ła jeszcze do Jaworzna. Wcześniej 
jednak odbyłam miesięczny kurs  
w Lidzbarku Warmińskim. Profesor 
Fedkowicz bardzo chciał bym poszła 
na studia do Krakowa i chciał nawet 
załatwić dla mnie zwolnienie z naka-
zu pracy. Jednak nie chciałam i tak 
znalazłam się w Szczakowej, gdzie 
mieszkam już od ponad 50 lat.

W Szczakowej więc, która obec-
nie stanowi integralną część na-
szego miasta, otworzył się kolejny 
etap życia pani Marii. Tutaj za-
mieszkała. Tutaj rozpoczęła pracę 
jako nauczycielka, otwierając przed 
młodymi uczniami bogaty świat 
historii, geografii, języka polskiego. 
O jakości tej pracy świadczą liczne 
odznaczenia, w tym Medal Eduka-
cji Narodowej. Tutaj wyszła za mąż  
i założyła rodzinę. Tutaj poznała no-
wych znajomych, często racząc ich 
do dziś opowieściami, których i ja 
miałem okazję wysłuchać. Przeżyła 
pani Maria burzliwe, ale i niesamo-
wite dzieciństwo. Wiele z tych wy-
darzeń było wydarzeniami tragicz-
nymi, ale i były też przecież chwile 
zupełnie odmienne. Zanim pani 
Maria dotarła do obecnego miejsca 
zamieszkania przebyła kawał świata 
począwszy od Syberii, Uzbekista-
nu, Iranu, Indii, Afryki. Taki był 
los polskich zesłańców. Pani Maria 
jest jednym z nich. Jest jednym  
z tych dzieci, które opuszczając 
ZSRR doświadczyły dobroci Han-
ki Ordonówny. To również o niej 
później Hanka Ordonówna pisała  

w swojej książce „Tułacze dzieci”, 
choć może nie wymieniając z imienia 
i nazwiska. Oprócz pamiątek, zdjęć, 
pamiętników o dzieciństwie pani 
Marii przypominają także oficjalne 
dokumenty i odznaczenia. Legity-
macja Kombatancka i legitymacja 
Związku Sybiraków, do którego pani 
Maria należy od samego początku. 
Legitymacja Osoby Represjonowa-
nej przyznana w 2004 roku, oraz 
Krzyż Zesłańców Sybiru nadany  
28 listopada 2006 roku, a przyzna-
wany osobom zgodnie z brzmieniem 

ustawy,  deportowanym w „hołdzie 
dla ich męczeństwa oraz wierności 
ideałom wolności i niepodległości.” 
Na pewno przez wiele lat swojego 
życia pani Maria nie mogła mówić 
wszystkiego o swoich przeżyciach. 
Zwłaszcza o okresie spędzonym  
w ZSRR. Warto docenić więc to, że 
teraz pani Maria chętnie zgodziła 
się o wszystkim opowiedzieć. A za-
poznając się z tą opowieścią lepiej 
zrozumiemy historię tamtych lat  
i to, jak przeżywali ją po prostu 
zwykli ludzie, często dzieci. Bo pani 
Maria jest jednym z nich. 

MirosłaW Wójcik

Maria Pierzchalska wraz z klasą. Rok szkolny 1977/78

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 10 w Jaworznie luty 
1976. Maria Pierzchalska siedzi druga z prawej

Krzyż Kawalerski orderu 
odrodzenia Polski przyznany 
Marii Pierzchalskiej za 
trzydziestoletnią szczególnie 
wyróżniającą pracę 
pedagogiczną
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Miasto JaworznoNasze sprawy

Jak je ratować? O tym dowiedzą 
się państwo z cyklu artykułów, 
które ukażą się w najbliższych 
wydaniach „co tydzień”. 
Podejmuję temat teraz, 
zimą, gdy jerzyki są jeszcze 
na zimowiskach w afryce. 
Właśnie teraz jest szansa, na 
to, by zdążyć z usunięciem 
zagrożeń dla jerzyków, przed ich 
przylotem w końcu kwietnia.  

Najszybsze ptaki świata, jerzyki, 
zagrożone w Jaworznie (część I)

Młody jerzyk w gnieździe. Rys. M. Surowiec

Charakterystyczne kształty jerzyków w locie

Jerzyki są ptakami często mylonymi z jaskół-
kami. Są  jednak od nich nieco większe i bar-
dziej smukłe. Mają czarnobrunatne, jednoli-
te upierzenie. Jaskółki natomiast mają białe 
podbrzusze. Jerzyki latają znacznie wyżej, w 
koloniach. Ich wąskie, sierpowate skrzydła 
mają rozpiętość do 40 cm. Ich szczególna, 
wyróżniająca je wśród ptaków anatomia 
sprawia, że są przystosowane do spędzania 
prawie całego życia w locie i jedynie do 
zawieszania się na chropowatościach piono-
wych ścian. Nie potrafią żyć wśród drzew i na 
ziemi jak inne ptaki. Dlatego też powinniśmy 
je chronić w szczególny sposób. 

Odkąd w Jaworznie istnieją budyn-
ki wielorodzinne, popularnie zwane 
blokami, rokrocznie, koło 23 kwiet-
nia, w ciągu jednej nocy na naszym 
niebie pojawiają się kolonie jerzyków. 
Ich polska nazwa pochodzi od patrona  
23 kwietnia, Jerzego. Rzadko kto wie, 
że przybywają do nas z południa Afry-
ki i Madagaskaru, pokonując trudną, 
pełną zagrożeń trasę ponad 20 tysięcy 
kilometrów, by w Jaworznie odbyć lęgi 
i wychować młode jerzyki. 

Po przylocie krążą nad naszymi osie-
dlami i odszukują swoje dotychczasowe 
siedliska, miejsca, gdzie były ich gniazda. 
Zawsze do nich wracają. 

Kiedyś jerzyki gniazdowały wśród 
skał, w górach. Teraz nasze osiedla trak-
tują jak tereny skaliste.  Dzieje się tak  
z dwóch powodów. Znalazły tu bezpiecz-
ne siedliska i obfitość pożywienia. 

Przede wszystkim, w otworach 
wentylacyjnych stropodachów znalazły 
bezpieczne miejsca na gniazda. Otwory 
te są zwykle ocienione, położone wyso-
ko, więc niedostępne dla drapieżników. 
Rozmiar otworów (zwykle o średnicy 
8 do 10 cm), uniemożliwia penetrację 

gniazd przez inne ptaki, zwłaszcza dra-
pieżne. Skupiskom ludzi w budynkach 
wielorodzinnych i związanym z nimi 
śmietnikom towarzyszą ogromne ilości 
owadów fruwających (muchy, komary, 
meszki, żądłówki itp). Dla nas te owa-
dy są niezwykle uciążliwe i roznoszą 
choroby. Dla jerzyków stanowią jedyne, 
wysokobiałkowe pożywienie. Jerzyki są 
u nas tylko przez trzy miesiące, ale ich 
przylot i pobyt zbiega się z największym 
wysypem tych owadów.

Jerzyki są więc dla nas niezwykle 
pożyteczne. Nie doceniamy ich sani-
tarnej roli w naszym otoczeniu. Nie 
zastanawiając się nad tym głębiej. Nie-
raz latem, stwierdzamy, że „jakoś w tym 
roku nie ma komarów i much”. Okazuje 
się, że już jerzyki zrobiły swoje. To one 
całymi dniami, od świtu do zmroku, 
ciągle w locie, niestrudzenie czyszczą 
nasze najbliższe otoczenie z tych owa-
dów. Np. opanowały do perfekcji tech-
nikę płoszenia much wygrzewających 
się na ścianach naszych bloków. Jeden 
szyk jerzyków płoszy muchy, a drugi je 
wyławia i tak dzieje się na zmiany. Taka 
taktyka pozwala wykarmić pisklęta 
wszystkim jerzykom. 

Zbadano, że para jerzyków kar-
miąc w sezonie dwoje piskląt niszczy 
około miliona owadów!

Nie jesteśmy w stanie „wypłacić 
się” jerzykom za lata wytrwałego 
oczyszczania naszego miasta. Nie 
dość, że nie odpłacamy się za to, to 
wyrządzamy im wielką krzywdę. 

W Jaworznie, podobnie jak w ca-
łym kraju, w wyniku akcji ocieplania 
budynków osiedlowych, likwiduje się 
siedliska jerzyków. Wszystkie wloty do 
stropodachów są kratowane i zakleja-

ne styropianem. Pisał też o tym 17.10. 
br. Pan Grzegorzek w nr 42/838 „Ct”,  
w artykule „Traktat o siedlisku”.  

Zarządcy osiedli tłumaczą ten fakt 
przepisami prawa budowlanego, audy-
tem energetycznym podczas ocieplania, 
dotacjami, kredytami, terminami, pogo-
dą, względami sanitarnymi, wymogami 
technologi firmy „Atlas”, itd., itd. Nie 
chcą przyjąć do wiadomości, że szczegó-
łowe przepisy prawne nie mogą kolido-
wać z obowiązującą Ustawą o ochronie 
przyrody (2004), Rozporządzeniem 
Ministra Ochrony Środowiska (2004) 
oraz Konwencją Bońską. Wymienione 

akty prawne zakazują m.in. niszczenia 
siedlisk ptaków będących pod ścisłą 
ochroną gatunkową. Do tych ptaków 
należy jedyny, gniazdujący w Jaworznie 
jerzyk, Apus apus. 

Jeśli nadal nie będziemy przestrzegali 
prawa o ochronie przyrody, los jerzyków 
w Jaworznie będzie przesądzony. 

W następnych artykułach przy-
bliżę fascynujące cechy jerzyków,  
a także proste, tanie i sprawdzone  
w innych miastach, sposoby zacho-
wania siedlisk jerzyków w budynkach 
wielorodzinnych. 

oPracoWała: BarBara MakoWska, toz

Na przełomie listopada i grudnia  
w 14 szkołach na terenie miasta re-
alizowano program profilaktyczny 
pod nazwą „Trzeci Elementarz”, 
czyli Program Siedmiu Kroków au-
torstwa Fundacji Rozwoju Profilak-
tyki Edukacji i Terapii Problemów 
Alkoholowych ETOH.

Adresatem podjętych działań 
profilaktycznych byli uczniowie naj-
starszych klas szkół podstawowych 
i najmłodszych klas gimnazjalnych. 
Zgodnie z intencją autorów główne 
założenie programu to „takie wy-
posażenie młodych ludzi, aby w mo-
mencie krytycznym umieli podjąć 
mądrą decyzję, tzn. że nie sięgają po 
używkę. Moment krytyczny to taki 
moment, kiedy nastolatek świadomie, 
samodzielnie sięga po substancje. 
Wtedy nie ma przy nim ani rodzica, 
ani nauczyciela”.

W trakcie cyklu 8 półtoragodzin-
nych zajęć z młodzieżą powadzonych 
przez pedagogów szkolnych (wcze-
śniej odpowiednio przeszkolonych 
przez instruktora p. Bożenę Kozłow-
ską) uczniowie zdobyli podstawową 
wiedzę nt. środków psychoaktywnych 
oraz niebezpieczeństw wynikających 
z ich używania. Dowiedzieli się rów-
nież, jak unikać tych zagrożeń oraz 
przyswoili sobie sztukę odmawiania 
w różnych sytuacjach życiowych, a 

szczególnie związanych z presją grupy 
rówieśniczej. Uczestnicy programu 
poznali sposoby na zorganizowanie 
satysfakcjonującej zabawy bez sięga-
nia po środki uzależniające i nauczy-
li się konstruktywnych zachowań  
w kontaktach z ludźmi.

Tematyka spotkań (każdemu po-
świecono 2 lekcje) przedstawiała się 
następująco:
Krok pierwszy Poszukiwanie szczę-

ścia,
Krok drugi Chemiczna pułapka,
Krok trzeci Używanie i naduży-

wanie,
Krok czwarty Uz a le ż n i e n i e  j e s t 

śmiertelną chorobą,
Krok piąty Alkohol i nasze uczu-

cia,
Krok szósty Sztuka odmawiania,
Krok siódmy Zdrowe i dobre życie.

Ponieważ jedynym skutecznym 
sposobem wpływania na przekonania 
i postawy młodych ludzi jest mówie-
nie jednym głosem przez dom i szko-
łę, nie mogło w programie zabraknąć 
obecności rodziców. Wzięli oni udział 
w spotkaniach z pedagogami, dowia-
dując się o celu i tematyce spotkań,  
a także zapoznali się książkami i bro-
szurami poruszającymi problematykę 
tzw. profilaktyki domowej. 

Chociaż zajęcia Trzeciego Ele-
mentarza odbywały się na terenie 

szkół, to nie tylko tematyką, ale  
i formą łamały szkolne schematy. 
Wypowiedzi uczniów w trakcie dys-
kusji nie podlegały ocenie, a wyko-
rzystywanie prac pisemnych oparte 
było na zasadzie pełnej dobrowolno-
ści i anonimowości. Każdy z uczest-
ników miał prawo do niezabierania 
głosu na omawiany temat lub powie-
dzenia w dowolnym momencie stop, 
gdy uznał to za stosowne.

Ciekawe materiały pomocnicze  
w postaci kompletu u lotek d la 
każdego ucznia w przystępny spo-
sób podsumowujących tematykę 
poszczególnych k roków, f i lmy, 
ankiety, a przede wszystkim róż-
norodność metod pracy – pra-
ca w małych grupach, mini wy-
kład, burza mózgów, odgrywanie 
ról i scenek oraz wyjście z ławek  
i usadowienie wszystkich uczestni-
ków spotkań w kręgu, pozwoliły na 
odejście od mało przekonywającego 
moralizatorstwa i nadmiernego stra-
szenia, stwarzając atmosferę zaan-
gażowania, otwarcia i spontaniczno-
ści, sprzyjającą nabywaniu, nowych, 
ważnych umiejętności życiowych. 
Być może niebawem przyjdzie mło-
dym ludziom zdać z nich egzamin  
w świecie czyhających na nich po-
kus. Gdy wtedy przynajmniej część 
z nich będzie umiała samodzielnie 

podjąć mądrą decyzję, uznamy, że 
nasze działania profilaktyczne od-
niosły pożądany skutek.

Oto anonimowe opinie wszystkich 
obecnych na ostatnim spotkaniu 
uczniów kl. 6 z SP 19:
1. Nauczyłam się, że trzeba mieć w życiu swoje 

zdanie, być sprawiedliwym i nie nadużywać 
alkoholu.

2. Zajęcia bardzo mi się podobały. Dowiedzia-
łam się wielu nowych informacji nt. uza-
leżnień. Nauczyłam się również, że w życiu 
trzeba mieć własne zdanie oraz że nie można 
nadużywać alkoholu, palić papierosów i uży-
wać narkotyków.

3. Program bardzo mi się podobał, dlatego że 
dowiedziałam się bardzo ważnych rzeczy 
na temat nadużywania. Nauczyłam się, jak 
mówić „nie”, gdy ktoś będzie mnie namawiał 
do wzięcia jakiegoś narkotyku lub czegoś 
innego.

4. W kl. 6 te zajęcia są bardzo potrzebne. To 
trudny wiek. Zwłaszcza wtedy młodzież nie 
odróżnia dobra od zła. Pomysł był naprawdę 
bardzo dobry.

5. Zajęcia ogólnie podobały mi się. Uważam, 
że te wiadomości mogą mi się w życiu przy-
dać.

6. Dużo się nauczyłam i nie wezmę alkoholu, 
narkotyków, papierosów do buzi. Te zajęcia 
pomogły/pomogą mi podjąć decyzję o niepi-
ciu, niećpaniu i niepaleniu.

7. Zajęcia nauczyły mnie, jak odmawiać wypi-
cia alkoholu lub wzięcia prochów. Uważam, 

że takie zajęcia powinny być prowadzone  
w szkołach.

8. Pomogły mi zrozumieć, jak alkohol szkodzi 
zdrowiu.

9. Zajęcia były super. Dużo z nich wiem.
10. Te spotkania mi pomogły. Więcej na ten 

temat wiem i na pewno będę unikać picia 
alkoholu.

11. Ogólnie mi się podobało. Raczej wykorzystam 
tę wiedzę. Wiele się nauczyłem.

12. Zajęcia pomogły mi zrozumieć, dlaczego 
ludzie piją. Teraz wiem, jak się zachować 
w trudnej sytuacji, np. jeśli ktoś każe mi 
wypić alkohol itp. Według mnie były bardzo 
przydatne.

13. Te zajęcia były raczej potrzebne, lecz wątpię, 
że ktoś z nich skorzysta. W sumie niektóre 
dziewczyny wzięły to sobie do serca. Jednak 
nie wydaje mi się, że któryś z chłopaków 
będzie tym zainteresowany.

14. Najbardziej mi się spodobały rozmowy  
o uzależnieniach. Dużo się nauczyłem, że nie 
powinno się pić/brać alkoholu/narkotyków, 
bo wtedy życie przestaje być życiem.
Z poczuciem rzetelnie wypełnione-

go zadania składamy serdeczne podzię-
kowania Władzom Miasta i Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Jaworznie za sfinanso-
wanie tego ze wszech miar przydatnego 
naszym uczniom projektu 

realizatorki PrograMu - 
PeDagoDzy sP 1, 6, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 22,

g 2, 3, 4, 5, 12

„Życie (z uzależnieniem) przestaje być życiem”
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tak duży sukces 
jaworznickiego gimnazjum 
nie mógł przejść bez echa. 
Wszak niełatwo zdobyć tytuł 
Super Szkoły.

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.”
Jan Paweł II

Gimnazjum nr 8 w Jaworznie składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim osobom, które swoim wsparciem 
finansowym, czasem i poświęceniem przyczyniły się 
do otwarcia nowej sali multimedialnej. Dziękujemy 
rodzicom naszych uczniów: Bogusławowi Głowaczowi, 
Zygmuntowi Stokłosie, Bronisławowi Szklarczykowi, 
Eugeniuszowi Niechajowi, Grażynie Jasicy, Annie i Mi-
rosławowi Kańskim, Andrzejowi i Marii Okoniom.
Szczególne wyrazy wdzięczności przekazujemy 
właścicielom firm handlowych i usługowych: 
Elżbiecie i Robertowi Śmierciakom, Małgorzacie i 
Markowi Knapikom, Lucynie Zakrockiej, Agnieszce 
i Adrianowi Żurawikom.
Słowa podziękowań kierujemy również do radnej 
naszej dzielnicy pani Renaty Chmielewskiej i księdza 
Marcina Zbanucha.

Dyrektor, raDa PeDagogiczna i MłoDzież giMnazjuM nr 8.

Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące  
w Sosnowcu ogłasza konkurs 
literacki pod honorowym 
patronatem Biskupa Diecezji 
Sosnowieckiej - adama 
Śmigielskiego SDB  
i Prezydenta Miasta Sosnowca 
– Kazimierza Górskiego

Edycja pierwsza: Co powiem moim 
dzieciom o papieżu Janie Pawle II?

Celem konkursu jest refleksja nad 
myślą Jana Pawła II i propagowanie 
Jego nauczania, ujawnianie talentów 
i promocja uzdolnionych twórców, 
publikacja najlepszych prac. 

Konkurs przeznaczony jest dla 
wszystkich zainteresowanych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych Diecezji 
Sosnowieckiej. Forma prac literackich 
jest dowolna (np. opowiadanie, kartka 
z pamiętnika, wspomnienie itd.).

Na konkurs należy zgłaszać utwory 
dotąd niepublikowane i nienagradza-
ne w innych konkursach literackich. 
Wszystkie utwory powinny być indy-
widualne (1 autor). Każdy uczestnik 
ma prawo zgłosić tylko jedną pracę 
wydrukowaną w trzech egzempla-
rzach w formacie A-4 (mile widziana 
dyskietka). Prac nie wolno podpisy-
wać. Należy je oznaczyć własnym go-
dłem, a w osobnej zaklejonej kopercie 
zamieścić kartę zgłoszeniową.

Oceny prac pod względem  ory-
ginalności, wartości artystycznych  
i językowych dokona jury w składzie: 
dr Aleksandra Niewiara – języko-
znawca, wykładowca Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, mgr Da-
nuta Wilkowska – nauczyciel języ-
ka polskiego Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Sosnowcu,  
ks. dr Paweł Sobierajski – duszpasterz 

akademicki, wykładowca Uniwersy-
tetu Śląskiego i Akademii Muzycznej  
w Katowicach.

Prace należy składać lub nadsy-
łać do dnia 10 marca 2008 roku na 
adres:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące

ul. Mariacka 18
41-�05 Sosnowiec

z dopiskiem: Konkurs Literacki
Do finału zostanie zakwalif i-

kowanych łącznie 10  najlepszych 
utworów. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mają dyplomy i upominki. Dla auto-
rów najlepszych 10 finałowych prac  
przewidziane są następujące nagro-
dy: finaliści – nagrody książkowe;  
2 wyróżnienia – odtwarzacze MP3; 
III miejsce – 400 zł; II miejsce – 700 
zł; I miejsce – 1000 zł oraz publikacja 
w tygodniku „Niedziela”.

Uroczyste zakończenie kon-
kursu wraz z wręczeniem nagród  
i wyróżnień odbędzie się w cza-
sie Forum Młodzieży Katolickiej  
w Sosnowcu w czerwcu 2008 r.  
O terminie i miejscu wręczenia na-
gród wszyscy uczestnicy zostaną po-
wiadomieni listownie, telefonicznie 
bądź za pośrednictwem internetu.                                                               
Komisarz konkursu

ks. ryszarD gęgotek

POMOC DLA HOSPICJUM HOMO-HOMINI 
IM. ŚW. BRATA ALBERTA W JAWORZNIE

Wszystkich, którzy już nam pomogli i tym, którzy  
w tym roku zechcą pomóc przekazując 1 % 
podatku dochodowego informujemy, że wypeł-
niając formularz podatkowy wystarczy podać
– nazwę: Hospicjum Homo-Homini im. św. br.nazwę: Hospicjum Homo-Homini im. św. br. 

Alberta w Jaworznie
– nr KRS: 0000008274nr KRS: 0000008274
– kwotę : ?????? złkwotę : ?????? zł

Zarząd Hospicjum Homo-Homini 
im. św. br. Alberta

W grudniu ub. roku odbyła 
się wycieczka młodzieży 
z Warsztatu terapii  
Zajęciowej (WtZ) pod 
kierownictwem pani Ewy 
Lichtańskiej do Bukowiny 
tatrzańskiej.

14 grudnia młodzież i terapeuci 
wyruszyli na wycieczkę. W trakcie 
podróży na miejsce w autobusie 
pa nowa ła m i ła  at mosfera .  Na 
miejscu uczestników podzielono 
i przyznano im pokoje. Później 
wszyscy wybrali się na spacer. Wie-
czorem odbyła się uroczysta wigilia 
warsztatowa, na której przygrywali 
górale. Kierowniczka WTZ dzięko-
wała młodzieży i terapeutom za 15 
lat wspólnej pracy na warsztatach. 
Były również podziękowania dla 
Wiesława Gomółki kierowcy, który 
woził młodzież na wszystkie wy-
cieczki. W trakcie wigilii wystąpił 
zespół teatra lny. Były życzenia 
świąteczne i śpiewanie kolęd. Jedną 

Wigilia po góralsku

Sala komputerowa
11 stycznia 2008 roku  w Gimnazjum nr 8 w Jeleniu odbyło się uroczyste otwarcie 
sali komputerowej. Przypomnijmy, że gimnazjum zdobyło w ubiegłym roku 
tytuł Super Szkoły i główną nagrodę tj. pracownię multimedialną.

z atrakcji wyjazdu był przygoto-
wany przez górali kulig. Młodzież 
i terapeuci zwiedzili okolice Bu-
kowiny Tatrzańskiej. Wycieczka 
trwała dwa dni. Wszyscy byli bar-
dzo zadowoleni ze wspólnej wigi-

Na uroczystość przybyło wielu gości, 
między innymi: Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Sportu i Zdrowia pan Zbi-
gniew Mika oraz dyrektor Miejskiego 
Zespołu Obsługi Placówek Oświato-
wo-Wychowawczych pani Bogusława 
Śledzińska, prezes Zarządu Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Jaworznie pani Henryka Stachań-
czyk, Przewodnicząca Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego 
Solidarność Nauczycielska pani Teresa 
Smyl, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
22 pani Maria Świat, Dyrektor Gimna-
zjum nr 8 w latach 1991-2007 pani Teresa 
Banasik, radna dzielnicy Jeleń pani Re-
nata Chmielewska, Kierownik Zespołu 
Obiektów Miejskiego Centrum Kultury i 
Sportu w Jaworznie Adam Żurawik.

Pani dyrektor Gimnazjum nr 
8 Wiesława Czempińska powitała 
zgromadzonych słowami piosenki 
„...Świat nie jest taki zły, świat wcale 
nie jest zły...”, jeżeli można razem  
z młodzieżą wygrywać tak wspania-
łe nagrody, a przy udziale rodziców  

i władz miejskich udaje się moderni-
zować szkołę. Uczniowie, w tym rów-
nież absolwenci gimnazjum, pod kie-
runkiem opiekunów panów S. Kurka 
i Z. Pytera oraz pani E. Kamińskiej 
przedstawili z tej okazji spektakl, 
dzięki któremu szkoła zdobyła głów-
ną nagrodę. Oprócz nagrodzonego 
spektaklu uczniowie zaprezentowali 
swoje artystyczne umiejętności w po-
kazach tańca i śpiewu oraz w przed-
stawieniu kabaretowym. 

Najważniejszą częścią impre-
zy było przecięcie wstęgi i otwar-
cie nowej pracowni komputerowej 
przez przedstawiciela Urzędu Mia-
sta pana Naczelnika Zbigniewa 
Mikę i przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego Karolinę Mróz. Po 

lii, która przebiegła w rodzinnej 
atmosferze. Wyjazd ten na pewno 
utkwi nam w pamięci. Mamy na-
dzieję, że jeszcze nie raz przeżyje-
my taką przygodę.

PaWeł siDełko

Kulig był okazją do podziwiania zimowych krajobrazów

Duc in altum – 
wypłyń na głębię

tradycyjnym przecięciu wstęgi od-
była się część nieoficjalna, podczas 
której uczniowie mieli możliwość 
zaznajomienia się z nową pracownią,  
a przybyli goście zostali zaproszeni 
na poczęstunek. 

s. PaWlik i e. kaMińska

Uczniowie zaprezentowali swoje artystyczne umiejętności w pokazach tańca
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Miasto JaworznoXVI Finał WOŚP

Góra grosza 
Przedszkole nr 2 na Osiedlu 

Stałym od 4 lat gra w WOŚP or-
ganizując akcję „Góra Grosza”. 
Przedszkolaki rozpoczynają akcję 
już od września. – Zbieramy ze 
względów wychowawczych, żeby 
uczulić dzieci na drugiego człowie-
ka i pokazać, że wspólnymi siłami 
można zrobić więcej – powiedziała 
Krystyna Stachurska, organizator 
akcji „Góra Grosza”. W tym roku 
przedszkolaki przekazały swój dar 
serca w kwocie 483,00 zł.

Grają w szkole 
i na ulicach

Uczniowie Zespołu Szkół Zawo-
dowych PKE SA Elektrowni Jaworz-
no III po raz drugi zbierali pieniądze 
na WOŚP w swojej szkole wśród 
uczniów i nauczycieli – Jako opiekun 
wolontariatu szkolnego chcę uwraż-
liwić młodzież na potrzeby drugiego 
człowieka – powiedziała Barbara 
Guja, nauczyciel języka polskiego 
i organizator zbiórki. W tym roku 
uczniowie w szkole zebrali 181,59 gr. 
Natomiast w dzień finału na ulicach 
Jaworzna zbierało 15 uczniów szkoły 
wraz z Barbarą Gują.

W XVI Finale WOŚP 
zebraliśmy 55.144,66 zł
Dodatkowo zasililiśmy orkiestrowe konto kwotą – 439,54 zł. Otrzymaliśmy ją od: Przedszkola nr 1 – 77,22 gr, Marii Stolarzewicz, 
która do redakcji przyniosła 14,32 zł oraz od Szkoły Podstawowej nr 5 – 348 złotych. Wszystkim przedszkolakom, uczniom, 
nauczycielom i osobom prywatnym serdeczne dzięki. 

???

Wędrowniczki i wędrownicy z hufca ZHP Jaworzno
Benedykt Kleszcz podbił serce 
publiczności

Maciej Senior z uczniami SP 1 gra z orkiestrą od wielu lat

Szkoła Podstawowa nr 1 
zagrała na medal

W tym roku 51 wolontariuszy ze 
SP nr 1 uzbierało łącznie 9.852 zło-
tych. Tradycją szkoły stało się zbiera-
nie pieniędzy uczniów z dyrektorem 
szkoły Maciejem Seniorem, wicedy-
rektorką Eleonorą Brandys-Poziomką 
oraz nauczycielami: B. Cierniowską, 
H. Gierałtem, J. Janik, M. Chrystow, 
D. Błońską, B. Ćwiękała, E. Bombol,  
J. Warchoł, K. Osękowskim. Corocz-
nie z dziećmi i nauczycielami kwestują 
rodzice. W tym roku do kwesty przy-
łączyli się: M. Musiał, D. Wojtylas,  
T. Kuczawski, J. Koczur, E. Kamińska, 
M. Łasaj, M. Jaromin, Z. Przystał,  
R. Windys oraz panie Karweta, Łoza, 
Pławecka, Kosobucka i Ziemnicka. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy. 
Pięknie można grać w grupie i SP  
nr 1 jest tego żywym przykładem.

Licytacja
– Proszę o odbiór przedmiotów  

z licytacji do poniedziałku – powie-
działa Urszula Windys, dusza licytacji 
i wielki przyjaciel WOŚP. W tym roku 
z licytacji zebraliśmy 9.015 zł.

Nie byłoby licytacji gdyby nie 
darczyńcy, którzy ofiarowali swe 
dary serca na rzecz Orkiestry. Dzię-
kujemy: Małgorzacie i Stanisławowi 
Karżewiczom, Joannie i Krzyszto-
fowi Czuszek, Wioletcie Kiermasz, 
prezydentowi miasta, posłowi na 
Sejm, Józefowi Przebindowskiemu, 
Kazimierze Sierszeckiej, Joannie 
Dębsk ie j-B ębenek,  Ma r ia now i 
Bębenek, Patrycji Nadolniak, Bog-
danowi Banaś, Małgorzacie i Ada-
mowi Seremet, Kazimierze Budak, 
Marcie Melszyńskiej, Janowi, Ry-

szardowi Drąg, Józefinie Szkółce. 
Do aukcji WOŚP przyłączyły się 
także firmy i stowarzyszenia: Skok 
Jaworzno, PKM, „Art Com”, Bank 
PKO BP SA, sklep „Świat prezen-
tów”, „Nowinex”, „Vena”, Polskie 
Stowarzyszenie na R zecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłow y m, 
Stowarzyszenie Młodzi Demo-
kraci, PHU Machawski – Galeria 
Prezentów, Miejski Zakład Dróg  
i Mostów, Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy, Warsztat Terapii 
Zajęciowej, Stomix Polska sp z o.o., 
Foto Studio Format – Robert Sku-
bis, PKE SA, Poradnia Rehabilita-
cyjna dr Iwona Polak z zespołem, 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzę-
tami, Best Pest M.J. Świętosław-
scy s.j., Art – Introl Irena i Anna 
Bielska, Jaworznicka Grupa Użyt-
kowników Linuksa, Ciastkarnia 
„Puchatek”, klub „Alibi” Mariusz 
Paściak, Automobilklub Mysłowic-
ki. Wszystkim dajemy wielkie serce 
Orkiestry. Wszystkie wylicytowane 
rzeczy prosimy odbierać w redakcji 
w godzinach od 10.00 do 16.00. 

MirosłaWa Matysik 

W redakcji na wolontariuszy czekały smakowite pączki

Nad małymi uśmiechniętymi wolontariuszami podczas kwesty opiekę sprawowali rodzice

Jacek Wawrzyńczak czuwał nad 
realizacją dźwięku


