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XVI finał WOŚP

Zapraszamy do programu telewizji 
CTv Jaworzno, gdzie mogą Państwo 
obejrzeć audycję motoryzacyjną 
„AutoExpert”, której sponsorem jest 
Stacja Kontroli Pojazdów PKM.

Wyprzedaż rocznika 2007

M & M  C a r s  K a t o w i c e
U l .  L o t n i s k o  81  (o b o k  C H  Tr z y  S t a w y)

Te l .  032  20 9  16  6 0

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

13 stycznia 2008 roku
Transmisja na żywo  
w telewizji CTv Jaworzno 
od godziny 12.00

Dzięki 
firmie

ruszyła aukcja przedmiotów,  
z której dochód zasili konto WOŚP
wejdź na www.aukcja.jaw.pl

Uwięzieni 
przez domofon

czytaj na str. 3

czytaj na str. 2

O zaistniałej sytuacji mieszkańcy 
powiadomili Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji. Jednakże 
w związku z okresem świątecznym, 
spółka nie zdecydowała się na podjęcie 
prac. Ponieważ początkowo wylew nie 
zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców, 
MPWiK zdecydował, iż awaria zostanie 
usunięta w czwartek 27 grudnia. Ale 
wraz z informacją, iż woda dostaje się 
do piwnic, podjęto decyzję o odcięciu 
wody w 4 blokach. Zaistniała awaria za-
niepokoiła mieszkańców osiedla, którzy 
obawiają się, iż wraz z końcem roku będą 
rozliczani z wycieku wody. 

Prezes MPWik-u Józef Natonek 
uspokaja twierdząc, iż awaria dotyczyła 
rurociągu przesyłowego i nie obciąża 
ona mieszkańców. Koszty związane  
z awariami sieci głównej pokryje spół-
ka. Jak twierdzi prezes MPWiK-u, 
straty wody spowodowane takimi wy-
ciekami w znikomym stopniu wpływają 
na cenę wody. Iwona GanobIs

W piątek, 28 grudnia, w Szczakowej 
doszło do pożaru. Zaczadzeniu uległ 
właściciel mieszkania. Prawdopo-
dobna przyczyna to zapalenie się 
elektrycznego piecyka.

Około 20.55 policja dostała we-
zwanie od mieszkańców bloku przy 
ul. Koszarowej w Szczakowej. Stwier-
dzili oni że z jednego z mieszkań 
wydostaje się dym. Na miejsce przy-
jechał patrol policji, 3 zastępy straży 
pożarnej i karetka pogotowia.

Strażacy, którzy weszli do miesz-
kania stwierdzili w jednym z pokoi 
niewielki pożar. W całym mieszka-
niu było duże zadymienie. Właściciel 
mieszkania leżał na podłodze, w są-
siednim pokoju. Strażacy wydostali 
mężczyznę na zewnątrz. Karetka za-

brała go od razu do specjalistycznego 
szpitala w Siemianowicach Śląskich. 
Niestety zmarł w wyniku zaczadze-
nia tlenkiem węgla.

Sprawę bada policja. Najprawdopo-
dobniej mężczyzna ogrzewał miesz-
kanie piecykiem. Zasnął w trakcie 
spożycia alkoholu. Pozostawiony bez 
kontroli piecyk zapalił się, co spowo-
dowało pożar w mieszkaniu.

Strażacy ciągle apelują o zachowa-
nie szczególnej ostrożności w trakcie 
użycia różnego rodzaju piecyków 
dogrzewających nasze mieszkania  
z zimowe dni i sprawdzenie instalacji 
gazowych. Statystyki są bezlitosne. 
Pokazują, że w zimowych miesiącach 
jest najwięcej zaczadzeń.

jIm

Ostrzeżenia o niebezpieczeństwie używania 
piecyków dogrzewających mieszkania nie skutkują

Kolejna śmierć

Mikołaj pierwszy 
w Jaworznie 

Od 1 stycznia jaworznickie 
karetki pogotowia będą 
miały tylko podstawową 
obsadę, czyli ratownika, 
kierowcę i pielęgniarkę.  
W zespole zabraknie 
lekarza. Podobny los czeka 
też szpitalną R-kę,  
na której utrzymanie 
zabrakło nie tylko pieniędzy, 
ale i chętnych  
do wyjazdów lekarzy.

– NFZ zmniejszył wysokość kon-
traktu przez co zmieniły się zasady 
funkcjonowania ratownictwa. Pogo-
towie ratunkowe nie będzie posiada-
ło lekarzy w 2 karetkach jeżdżących 
po Jaworznie. Z tego wynika, że ka-
retki będą przywoziły pacjentów do 
nas do szpitala, aby stwierdzić czy 
nadają się oni do hospitalizacji, czy 
też nie – poinformował nas Józef 
Kurek dyrektor szpitala. Zdaniem 
Kurka zwiększono wprawdzie war-
tość punktu do 11 złotych za punkt, 
ale za to obniżona została ich ilość 
za poszczególną procedurę. Tym 
samym pieniędzy zamiast więcej 
jest mniej, bo podpisane do kwiet-

Karetki bez lekarzy
nia aneksy wyliczono z 9 miesięcy 
tego roku, czyli z czasów przesto-
jów strajkowych. Nie ma więc pie-
niędzy na wyższe zasadnicze pensje 
lekarzy, a to warunek pracy w nad-
godzinach. – Na razie kilkunastu 
lekarzy wyraziło pisemną zgodę na 

pracę w nadgodzinach, na pozosta-
łych czekam. Niestety nie ma też 
chętnych lekarzy do obsady na R-kę 
– mówi Kurek. Na razie wszystko 
jest pod kontrolą zapewnia jednak 
dyrektor. Jednak na jak długo?

Grażyna Haska

W Wigilię przy ul. Kwiatowej 
4, Kościuszkowców 2-6, 8-14 
oraz Armii Krajowej 6 na 
Osiedlu Stałym doszło do 
awarii rurociągu. Woda przez 
kilkanaście godzin wypływała 
na trawnik, rozlewała się na 
pobliski chodnik.

Bez wody

Mikołaj Zamorski – pierwszy jaworznianin urodzony w 2008 roku

O godzinie 9.00 w, 1 stycznia 2008 
roku w jaworznickim szpitalu 
przyszedł na świat Mikołaj 
Zamorski. Mikołaj jest pierwszym 
jaworznianinem, który urodził 
się w 2008 roku. Waży 3550 g, 
mierzy 52 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem państwa Magdaleny  
i Grzegorza Zamorskich. Jak mówi 
szczęśliwy tata – Mikołaj jest 
bardzo grzeczny i cały czas śpi.

Przyjście na świat Mikołaja jest 
radością nie tylko rodziców, ale 
całej rodziny. – Mikołaj jest moim 
pierwszym wnuczkiem, jest taki 
śliczny – mówi babcia Urszula 
Sułek. Rodzicom gratulujemy, 
małemu Mikołajowi życzymy 
zdrowia i aby szybko rósł ku 
pociesze rodziców oraz rodziny. 

mIrosława matysIk 
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Bożonarodzeniową szopkę w kościele pod wezwaniem św. Barbary na Podłężu projektowała siostra 
Maria Rutkowska. Montowali: Władysław Zapała i Alfred Wójcik. Oświetlenie przygotował Marcin 
Bochnak. W tle wszystkie pokolenia i stany Polaków

W wyniku poślizgnięcia się na chod-
niku, prawie rok temu Zofia Kieres, 
62-letnia, emerytowana lekarka 
odniosła poważne złamanie nogi. 
Od tej pory nie odzyskała pełnej 
sprawności i bezskutecznie ubiega 
się o odszkodowanie, które pozwoli 
jej normalnie żyć.

Wypadek i jego następstwa
Pani Zofia Kieres poślizgnęła się na 

nieodśnieżonym chodniku 25 stycznia 
2007 roku. Był to drugi dzień ataku zimy. 
Wypadek miał miejsce na chodniku 
biegnącym wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, 
niedaleko miejsca, w którym w prawo 
odbija ulica Pocztowa. Z miejsca wypad-
ku poszkodowaną zabrała karetka.

Od dnia wypadku do 9 lutego Zofia 
Kieres leczona była na Oddziale Chi-
rurgii. Okazało się, że jest to złamanie 
prawego podudzia. Chora cały czas 
leżała z nogą na wyciągu. Z chirurgii 
została przeniesiona z nogą w gipsie 
na Oddział Rehabilitacji, gdzie prze-
szła kolejne stopnie przystosowania do 
samodzielnego poruszania. Do domu 
wróciła dopiero 2 marca. Od tamtej pory 
jednak nie odzyskała stu procentowej 
sprawności. Nie może dalej wykonywać 
pracy we własnym gabinecie lekarskim, 
dzięki której mogła dorobić do skrom-
nej emerytury. – Byłam samodzielna  
i sprawna, obecnie jestem kaleką – mówi. 
– Przeszłam ciężkie cierpienie i poważny 
uszczerbek na zdrowiu, poniosłam duże 
koszty i straciłam pracę.

Obecnie Zofia Kieres wynajmuje 
opiekunkę, która pomaga jej załatwiać 
choćby takie drobne sprawy, jak zaku-
py. Wyjście z domu powoduje u niej 
strach, szczególnie w mroźne dni, gdy 
chodniki są śliskie.

Szukanie odpowiedzialnego
Zofia Kieres w sierpniu zaczęła 

staranie o wypłacenie odszkodowania, 
ponieważ jej zdaniem przyczyną wy-

Rok walki o odszkodowanie nie dał żadnego skutku

Do kogo po... 
odszkodowanie

padku było zaniedbanie w odśnieżaniu 
chodnika. Pierwsze pismo skierowała do 
Urzędu Miejskiego, który nie potrzeb-
nie przekazał je do Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów, ponieważ czasie ubie-
głorocznej zimy za odśnieżanie dróg od-
powiedzialny był Wydział Gospodarki 
Komunalnej UM.

Urząd Miejski miał podpisaną umo-
wę na zimowe utrzymanie dróg od  
1 listopada 2006 do 30 kwietnia 2007  
z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczysz-
czania. Paragraf 18 pt. „Ubezpieczenia”, 
ustęp 3, umowy między Gminą Jaworz-
no, a zarządem MPO, z 27.10.2007 roku 
mówi, że: „Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność materialną za szkody 
i straty oraz roszczenia cywilnoprawne 
osób trzecich wynikłe z niewłaściwego 
wykonania zimowego oczyszczania...”.

MPO chce wyjaśnić,  
ale czy ubezpieczyciel chce

Na pismo skierowane przez Zofię 
Kieres do MPO, w listopadzie przyszła 
odpowiedź. Czytamy w niej, że spółka 

nie przekaże sprawy do firmy, która ją 
ubezpiecza, w celu wypłaty odszkodo-
wania, gdyż „chodnik przy placu parkin-
gowym obok PZU nie jest objęty umową 
zawartą z UM w Jaworznie w zakresie 
zimowego utrzymania”.

Można dojść do wniosku, że miejsce 
wypadku zostało przez nich błędnie 
zidentyfikowane, mimo przeprowa-
dzonej wizji lokalnej z Zofią Kieres. 
– Jesteśmy gotowi wznowić tą sprawę 
– mówi dyrektor MPO, Leszek Piecza-
ra. – Jeśli się pomyliliśmy, to ta pani musi 
naprostować nasze błędy.

Na pewno sprawa będzie się dalej 
ciągnęła, potrzebna będzie przeka-
zanie stosownej dokumentacji me-
dycznej i świadków. Ubezpieczalnie 
nie chętnie oddają swoje pieniądze  
w takich sprawach. Być może pozosta-
nie ostatnia opcja, czyli ubieganie się 
o odszkodowanie na drodze sądowej. 
Te pieniądze są Zofii Kieres potrzebne. 
Pozwoliłyby na dalsze, normalne życie 
i spłacenie długów, które zaciągnęła na 
bieżące wydatki. PIotr jamróz

Miejsce wypadku dziś

Czas świąt dla lekarzy i pielęgniarek 
nie jest momentem odetchnięcia 
od codziennych prac zawodowych. 
Odziały ratunkowe udzielały po-
mocy wielu osobom. Szpitale przyj-
mowały pacjentów ze złamaniami. 
Ambulans kilkanaście razy wyjeż-
dżał do wypadków, w tym jednego 
poważnego na autostradzie A-4. 

Podczas tego wypadku w wyniku 
obrażeń  zginęły dwie osoby. – Minione 
święta należały do typowych, w porów-
naniu z innymi latami rzeczywiście 
było więcej pacjentów, ale byliśmy na 
to przygotowani – opowiada dyrektor 
jaworznickiego szpitala.

Kolejnymi osobami, którzy praco-
wali podczas świąt byli funkcjonariusze 
policji. W okresie świątecznym patro-

Wszystko co dobre, szybko się kończy. I tak też 
było w przypadku Świąt Bożego Narodzenia.  
Dla większości z nas dni świąteczne były okresem 
odpoczynku w gronie najbliższych, dla innych zaś 
okresem wzmożonej pracy.  
Mowa tu o funkcjonariuszach policji, straży 
pożarnej oraz pogotowia

Już po świętach
le wyjeżdżały w teren 59 razy. W tym  
16 interwencji domowych, zaś reszta 
wyjazdów odbyła się w miejsca publicz-
ne. W przeciągu 3 dni miały miejsca  
4 włamania do samochodów przy ulicy 
Szymanowskiego i zniszczenie pojazdu 
przy ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej. 

Okres świąt Bożego Narodzenia 
był okresem wzmożonej pracy także 
dla pracowników izby wytrzeźwień. 
Zaskakujące jest to, że w porównaniu z 
innymi latami niewielka liczba trafiła 
do zakładu. Jednak biorąc pod uwagę 
cały rok 2007 i liczbę osób, które trafiły 
do izby wynosi ona 5000. Biorąc pod 
uwagę ubiegłe lata można stwierdzić, 
że jest to liczba przerażająca. Miejmy 
nadzieję, że w przyszłym roku liczba ta 
zmaleje. P.DłuGajczyk

W okresie świątecznym doszło do 
czterech włamań do samochodów 
zaparkowanych w rejonie bloków 
przy ul. Szymanowskiego.

W nocy z 25 na 26 grudnia, właści-
ciel Forda Fiesty, do którego włamał się 
złodziej, utracił warte 800 zł radio CB. 
Z kolei w Fordzie Eskorcie skradzio-
no radioodtwarzacz Sony o wartości 
400 zł, o takiej samej wartości radio 
samochodowe marki LG skradziono 
z Volkswagena Golfa.

W drugi dzień świąt, o godzinie 
4.30 z oficerem dyżurnym telefonicz-
nie skontaktowała się mieszkanka 
Osiedla Tadeusza Kościuszki, infor-
mując, że jej mąż zatrzymał mężczy-
znę, który włamywał się do ich samo-
chodu marki Renault. – Natychmiast 
na miejscu pojawił się policyjny patrol, 
który przejął nietrzeźwego, 19-letniego 
mieszkańca Podłęża – relacjonuje nad-
komisarz Jacek Sowa.

Sprawca, po rozbiciu szyby bocznej 
w Reno usiłował skraść radioodtwa-

Złodzieje czekają na chwilę naszej nieuwagi

Seria włamań  
do samochodów

rzacz samochodowy. Czujność i inter-
wencja właściciela pojazdu skutecznie 
zapobiegła ucieczce włamywacza. – Do 
tego przestępstwa doszło w rejonie pozo-
stałych włamań, będziemy sprawdzali 
związek zatrzymanego włamywacza  
z pozostałymi zdarzeniami – wyjaśnia 
nadkom. Jacek Sowa.

Również w drugi dzień świąt 
doszło do zatrzymania sprawcy 
uszkodzenia zaparkowanego w są-
siedztwie bloku przy ul. Insurekcji 
Kościuszkowskiej samochodu marki 
Skoda. O godzinie 3.00 anonimowy 
mieszkaniec Jaworzna skontaktował 
się z oficerem dyżurnym mówiąc, że 
na Osiedlu Skałka doszło do uszko-
dzenia samochodu.

W wyniku interwencji patrolu 
pol icji ,  zatrzymany zosta ł nie-
trzeźwy, 18-letni mieszkaniec tego 
osiedla, który uszkodził Skodę wy-
ginając wycieraczki przedniej szyby 
oraz niszcząc zewnętrzne lusterka. 
Straty wyniosły 500 zł. jIm

27 grudnia doszło do zderzenia się 
dwóch samochodów. Kierujące ko-
biety z wypadku wyszły z lekkimi 
ranami. Gorzej z pasażerem jednego 
z samochodów.

Tuż po świętach, w czwartek 
przed południem doszło do wypadku 
na skrzyżowaniu dróg Matejki z Ob-
wodnicą Miejską. W zdarzeniu tym 
brały udział dwa samochody Opel 
Vectra i Suzuki. Oba samochody były 
kierowane przez kobiety. 

Jadąca z ulicy Matejki kobieta 
kierująca Opla Vectrę nie ustąpiła 
pierwszeństwa nadjeżdżającemu 
samochodowi przez co doszło do 
czo łowego z derz enia .  Poprz ez 
zderzenie ucierpiała sprawczyni 
wypadku oraz pasażer drugiego sa-

Niebezpieczne skrzyżowanie 

mochodu. Ten drugi wylądował na 
obserwacji w szpitalu z poważnymi 
obrażeniami. Jak wynika ze wstęp-
nych badań obie kobiety nie były 
pod wpływem alkoholu. Zdarzenie 
to będzie badane przez Sekcję kry-
minalną Jaworznickiej Policji.

P.DłuGajczyk

Szopka na Podłężu
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Przypominamy, że do akcji WOŚP w Jaworznie włączył się Automobilklub 
„Jawor”, który będzie woził po jaworznickich wertepach każdego 
mieszkańca, który wykupi w naszej redakcji bilet, widniejący powyżej,  
za jedyne 10 złotych. Pieniądze ze sprzedaży biletów zasilą konto WOŚP.
Przypominamy także o tym, że trwa aukcja przedmiotów, z których dochód 
zasili konto WOŚP. Chętnych do udziału w aukcji zapraszamy na stronę:

www.aukcja.jaw.pl

XVI finał WOŚP

Dostojny jubilat cieszył się, że mógł 
doczekać tak osobliwego i wyjąt-
kowego dnia. Otoczony nie tylko  
troskliwą opieką ze strony najbliż-
szych, zarazem fachową opieką le-
karską córki Alicji Ludwig-Zemuła, 
zięcia Andrzeja Wojnara, nadal 
cieszy się niezłą kondycją fizyczną 
oraz bardzo  dobrym poziomem 
intelektualnym.

Obchodzone urodziny „okrągłego 
wieku” budzą zainteresowania władz  
naszego rządu, miasta, mieszkańców, 
sąsiadów, przyjaciół oraz mediów.

W udzielonych wypowiedziach dla 
CTv Jaworzno Sz. Jubilat przekazał 
wiele cennych informacji historycz-
nych z czasów nam odległych, bo jesz-
cze za  panowania cesarza Franciszka 
Józefa oraz marszałka Józefa Piłsud-
skiego, którego spotkał w Krakowie 
a gen. Józefa Hallera w Oświęcimiu. 
Przeżył okres I i II wojny światowej.

Pan Karol Ludwig pochodzi  
z Oświęcimia. Na krótko przed wybu-
chem II wojny przyjechał do Jaworzna, 
gdzie podjął pracę. W trudnych cza-
sach okupacji hitlerowskiej ożenił się  
z jaworznianką panią Genowefą Bał-
dys i osiadł już na stałe w Jaworznie.

W życiu rodzinnym był najlepszym 
mężem, wspaniałym ojcem trzech 
córek. Doczekał się trojga wnucząt  
i dwojga prawnucząt Kajtusia i Alicji.

W latach młodości i w tzw. „wie-
ku męskim” oraz do późnych lat był 
mężczyzną bardzo przystojnym, kul-
turalnym o pogodnym usposobieniu, 
bez cech denerwowania się.

Przez długie lata był pracowni-
kiem administracyjnym kopalni „Jan 

100 lat Karola Ludwiga
Karol Ludwig, mieszkaniec Jaworzna, 27 grudnia obchodził 
piękny i szczególny jubileusz swoich 100. urodzin

Kanty”, do osiągnięcia uprawnień 
emerytalnych. Aktywnie udzielał się 
w życiu kulturalnym miasta, przez 
długi okres śpiewał w chórze męskim 
„Hejnał” oraz grał na skrzypcach  
w zespole chóru mieszanego i orkie-
stry symfonicznej, wykonując także 
partie solowe. Wielkim hobby pana 
K. Ludwiga było także malowanie 
olejnych obrazów, które zdobią ściany 
mieszkania a w zaciszu domowym 
lubił grać na fortepianie.

Statystyki odnotowują wydłużenie 
sie życia ludzkiego, gdzie liczebnie do-
minują kobiety, jak mieszkanka Często-
chowy 115 lat, w Jaworznie kilkanaście  
kobiet ponad 1 wiek życia. Z mężczyzn, 
to gen. St. Maczek, z ostatnich doniesień 
prasowych mieszkaniec Tychów, War-
szawy, Krakowa i innych.

Dar długich lat życia tkwi przede 
wszystkim w przekazie genetycz-

nym oraz uzależniony jest w du-
żym stopniu od warunków życia, 
odpowiedniej diety, usposobienia, 
poczucia bezpieczeństwa i opieki. 
Dostojny Jubilat nie stosuje żad-
nej specjalnej diety, z ulubionych 
potraw najbardziej rozkoszuje się 
kotletem schabowym z kapustą, 
śledziami i kaszanką.

Do chwili obecnej interesuje się 
na bieżąco sprawami miasta, kraju, 
świata, ogląda telewizję, słucha ra-
dia, czyta gazety. Dla niezoriento-
wanych o wieku szacownego pana, 
można śmiało mniemać o ki lka 
dziesiątek lat mniej.

Szanownemu Jubilatowi życzymy 
dalszych dobrych lat w zdrowiu, po-
myślności, zadowoleniu i doczekania 
następnego okrągłego jubileuszu.

zofIa żak

Do życzeń Dołącza sIę reDakcja ct

Od pierwszych chwil przygotowań 
koncertu muzycy zespołu „Anima-
tions”, głównie Tomek Konopka, 
zapewniali nas, że publiczność nie 
zawiedzie. I rzeczywiście tak było. Już 
od 18.20. sala teatralna MCKiS zaczę-
ła się powoli zapełniać, aż w pewnym 
momencie nie było ani jednego wolne-
go miejsca. Publiczność, w wieku od 
kilku do kilkudziesięciu lat, siedziała 
gdzie tylko się dało. Nawet schody  
i przedsionek był pełny.

A muzyka była rzeczywiście ener-
giczna i energetyzująca. Ciekawe aranża-
cje kolęd fantastycznie wykonane przez 
wokalistkę Martę, w tym lekko jazzujące 
standardy świąteczne. Równie ciekawe, 

przejmujące i warte wsłuchania się były 
pozostałe utwory zespołu, w których 
każdy z muzyków Animations włożył 
mnóstwo uczucia. A solowy występ per-
kusisty Pawła na mnie osobiście wywarł 
niesamowite wrażenie. Sądzę, że i na 
pewnej pani, która od początku do koń-
ca koncertu siedziała z przysłoniętymi 
uszami (bo rzeczywiście było głośno), 
ale mimo to pięknie poruszała się w rytm 
muzyki – było to niesamowite.

Paweł Larysz – ten niesamowity 
perkusista – na koniec powiedział, 
że dobrze jest robić rzeczy prosto  
z serca, dla innych, nie oczekując 
nic w zamian. I życzył nam, byśmy 
odważyli się czasem spontanicznie  

Koncert, który odbył się 28 grudnia miał niepowtarzalny charakter  
i klimat. Takiego koncertu na rzecz Hospicjum w Jaworznie jeszcze nie było

Kolędowanie w rytmie rocka

i bezinteresownie robić coś dla kogoś. 
Tak jak Animations dla Hospicjum. 

Za to, w imieniu całego Hospicjum, 
w tym naszych podopiecznych z całego 
serca, dziękuję: Bartkowi, Kubie, Tom-
kowi, Pawłowi i występującej gościnnie 
Marcie. Dziękuję także tym, którzy 
pomogli nam, także z dobrego serca, 
przygotować tą „kulturalną zakąskę”: 
p. Robertowi Buremu z „Text Artu”,  
p. Krzysztofowi Porębskiemu z „Biuro 
Landu” oraz pracownikom MCKiS, 
zaangażowanym w koncert.

Serdecznie dziękuję i do zobaczenia 
na kolejnej kulturalnej imprezie.

Danuta cHwIrut 
HosPIcjum Homo-HomInI Im. św. br. alberta

Od paru dni w naszym bloku przy 
Morcinka 5 zainstalowano domo-
fon, który miał niejako usprawnić 
nam życie. Jednakże pomysł ten 
okazał się totalną gafą zarządzają-
cego. Niby szybko i sprawnie zain-
stalowano nam domofony, lecz nikt 
wcześniej nie dał nam kluczy do 
drzwi wejściowych.

W dniu wigilii prace zakończo-
no, i wracając od rodziny, okazało 
się, że mam problem z dostaniem 
się do swojego mieszkania. Drzwi 
zamknięte elektrycznie i brak klu-
czy. Następnie po wprowadzeniu 
odpowiedniego kodu stałem się 
szczęśliwcem, bo mogłem wejść na 
klatkę, ale moje szczęście nie trwało 
długo, bo wieczorem poruszaliśmy 
się po niej po omacku. Okazało się, 
że ktoś nie przeliczył energii po-
trzebnej na to i wybijało prąd.

W pierwszy dzień po świętach, 
dostaliśmy klucz od drzwi, ale już 

Uwięzieni przez... 
domofon

O tym, że pracownicy MPGK najpierw robią a potem myślą 
dawaliśmy na naszych łamach ostatnio liczne przykłady. Dziś 
tylko dlatego, że nie doszło do tragedii, zdarzenie,  
o jakim napisał do nas jeden z mieszkańców Morcinka 5, 
może śmieszyć. Mniej natomiast śmieszy fakt, że już przed 
13.00 ostatniego dnia roku ani w sekretariacie MPGK, ani na 
centrali telefon nie odpowiadał. Z wyjaśnieniami na temat 
zagadkowego domofonu poczekamy zatem do przyszłego roku.

następnego dnia znów moc zasila-
nia nie wytrzymała, i na korytarzu 
panowała znów ciemność.

Paranoją okazał się fakt, iż znajo-
ma, która chciała się do mnie dostać, 
po dłuższej chwili zrezygnowała, bo 
z braku energii domofon był nie-
czynny, a drzwi zamknięte. 

Pytam: A gdyby komuś była nie-
zwłocznie potrzebna pomoc lekar-
ska? Czy ktoś faktycznie, próbując 
nas uszczęśliwić dogodnościami 
elektroniki, nie pomyślał, że robi 
nam obóz zamknięty, bez możli-
wości dotarcia nikogo ze świata 
zewnętrznego?

Szukając odpowiedzi, myślę, że 
tej osobie też nikt nie przeliczył po-
trzebnej mu mocy mózgowej i po 
prostu nastąpiło bezzwrotne u niego 
spięcie i awaria. Aż wstyd, że to lu-
dzie nami zarządzający, którzy dbają  
o nasze dobro i wygody.

stanIsław soczówka

Karolowi Lidwigowi życzenia składają wnuczka ze swoją rodziną

Pracownicy Hospicjum wraz z wykonawcami w pamiątkowym ujęciu po zakończeniu koncertu



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
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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 Hades 
Jaworzno ul. Gagarina 9a tel. 032/ 615 68 19, 

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

Zgłoszenia przyjmuje Oddział PTTK w Jaworznie 
od godz. 10.00 – 18.00, tel. 032 616 39 52, 032 616 39 08, 0 603 275 115, 

ul. Grunwaldzka 35 (róg Zacisze). http://www.pttk.jaworzno.pl
Serdecznie zapraszamy!

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

Komisja Turystyki Pieszej zaprasza
19.01.08 r. – Ojcowski Park Narodowy – 145 Rocznica Powstania Styczniowego. Cena: 

14 zł, 15 zł, 16 zł 

Komisja Krajoznawcza zaprasza
13.01.08 r. – wyjazd na spektakl „Wojna na trzecim piętrze” do Teatru Śląskiego w Ka-

towicach. Cena: 30 zł, 40 zł (Wpłaty do 3 stycznia )
17.01.08 r. – wyjazd na spektakl „Prywatna klinika” do Teatru Śląskiego w Katowicach. 

Cena: 40 zł, 50 zł (Wpłaty do 4 stycznia )
31.01.08 r. – wyjazd na spektakl „Skrzypek na dachu” do Teatru Rozrywki w Chorzowie. 

Cena: 35 zł, 50 zł (wpłata do 11 stycznia) 
04.02.08 r. – wyjazd na spektakl „Boska” do Teatru Rozrywki w Chorzowie. Cena:  55 zł, 

105 zł, 110 zł (wpłata do �8 grudnia) 
13.03.08 r. – wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na rock – operę „Jezus Christ 

Superstar”. Cena: 38 zł, 50 zł (wpłaty do �� lutego)

Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza
06.01.08 r. – wyjazd do ON w Szczyrku. Cena: �3 zł, �5 zł, �8 zł
13.01.08 r. – wyjazd do ON „Cieńków” w Wiśle Malince. Cena: �3 zł, �5 zł, �8 zł
12-19.01.08 r. – Obóz narciarsko – snowboardowy – Wierchomla. Cena: 1�50 zł, 1�75 

zł, 13�5 zł  

Serdeczne podziękowanie dla 
rodziny, sąsiadów, znajomych, kolegów 
oraz wszystkim uczestnikom ceremonii 

pogrzebowej 

Śp. Józefa Michalskiego 
składa: żona, dzieci, rodzina

1076/D/07

28 grudnia
Patrol Dzielnicowych, podczas 
interwencji domowej, zatrzymał 
rodziców 12-letniego Daniela, 
którzy sprawowali nad nim 
opiekę będąc w stanie nie-
trzeźwym. Podczas badania na 
zawartość alkoholu w wydycha-
nym powietrzu  matka miała 
1,24 mg/l natomiast ojciec 1,11 
mg/l. Nieletni został przekazany 
pod opiekę swojej siostrze.

29 grudnia
W sobotę, 29 grudnia doszło 
do kolizji samochodu policji, 
którym funkcjonariusze 
jechali na interwencję. Nikt 
nie ucierpiał. Około godziny 
17.20 radiowóz Policji jadący 

na interwencję na sygnałach 
wpadł w poślizg na śliskiej 
nawierzchni ulicy Chopina. 
Samochód uderzył w słup 
oświetleniowy.

Policjanci Sekcji Prewencji jechali 
na interwencję do jednego z 
jaworznickich lokali gdzie według 
zgłoszenia kilku mężczyzn terro-
ryzowało nożem pracowników. 
Radiowóz uległ niewielkiemu 
uszkodzeniu. Policjanci nie odnieśli 
żadnych obrażeń. Nie uległ również 
zniszczeniu słup oświetleniowy.

Patrol Policji zatrzymał 
sprawcę kolizji – mieszkańca 
Jaworzna, który będąc  
w stanie nietrzeźwym (1,38 

mg alkoholu na litr wydy-
chanego powietrza) kierował 
samochodem marki Hyunday.

30 grudnia
Policjanci Sekcji Prewencji za-
trzymali dwóch mieszkańców 
Jaworzna, w wieku 23 lat, przy 
których ujawniono i zabezpie-
czono środki odurzające.

Policjanci Ruchu Drogowego 
zatrzymali mieszkańca Jaworz-
na, który kierował samochodem 
marki Polonez w stanie nietrzeź-
wym. Wynik badania: 0,50 mg/l.

31 grudnia
Nieznany sprawca włamał się do 
samochodu marki Fiat Siena sto-

jącego na parkingu osiedlowym, a 
następnie skradł radioodtwarzacz 
CD o wartości 650 zł.

1 stycznia
W noc sylwestrową policja podjęła 
30 interwencji. Były to zakłócenia 
spokoju publicznego oraz awantu-

Życzenia Świąteczne
Południowy Koncern Węglowy 
S.A. Jaworzno;

Piekarnia S.C. A.I.A. Skoczylas, 
ul. Kościuszki Jaworzno;

Janina Banasik, Zakład Ciast.-Piek. 
ul. Kaczeńców Jaworzno;

Pracownia Cukiernicza „Stefanka” 
Przebindowscy, Dygutowicz 

ul. Kaczeńców Jaworzno;
Śląski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Katowicach, 
Biuro terenowe Bieruń;

Kwiaciarnia „Gramir” S.C. 
Grażyna Kozień, Mirosław Kozień 

ul. Jagiellońska Jaworzno;
Pan T. Kaczmarek Radny dzielnicy;

Pani Janina Banasik wraz z personelem 
MOPS w Szczakowej;

Pan Tomczyk dyr. O. S.W. w Szczakowej;
Pan L. Pieczara Dyr. MPO Jaworzno;

Pan Marek Starczyk;
Pan Jakub Smolik;

Pan Waldemar Gogola

Niechaj Dobry Jezus, którego przyjście 
na świat przeżywamy obdarzy wszystkich 

Państwa potrzebnymi łaskami.
Życzy Parafialne Koło „Caritas” 

w Jaworznie Szczakowej
Boże Narodzenie 2007

Człon kow ie jaworznick iego 
koła Polskiego Towarzystwa 
Niedowidzący jaworznianie na 
nowy rok mają niewiele życzeń. 
Jednym z nich jest to, by w auto-
busach PKM usłyszeli do jakie-
go przystanku się zbliżają 

Spotkanie opłatkowe w siedzi-
bie jaworznickiego koła PTN, na 
które przybyło kilkunastu człon-
ków, modlitwą rozpoczął ksiądz 
proboszcz z Kolegiaty Św. Woj-
ciecha i św. Katarzyny, Eugeniusz 
Cebulski. Był tradycyjny opłatek, 
życzenia i śpiewanie kolęd. 

Koło funkcjonuje dzięki dotacji 
Urzędu Miasta i sponsorom. I to wielu 
hojnych sponsorów trzeba im życzyć 
w nowym roku. – Więcej pieniędzy, 
potrzeba nam po to, aby koło mogło się 
prężnie rozwijać. Potrzebna jest pomoc 
dla naszych członków, by mogli kupić 
sobie lepsze urządzenia – mówi prze-
wodniczący koła Polskiego Towarzy-
stwa Niedowidzących Jerzy Janas. 

– Wzrok naszych członków 
ciągle się niestety pogarsza. Mimo 

tego możemy jednak być nadal 
samodzielni – t łumaczy prze-
wodniczący.

– Najważniejsze to bezpiecz-
nie móc się poruszać. Tymczasem  
u nas jest jeszcze dużo do zrobie-
nia. Dużym ułatwieniem dla nas 
byłyby bardziej przejrzyste oznako-
wane przyjścia dla pieszych i lepiej 
oświetlone autobusy PKM, by moż-
na było przeczytać dokąd one jadą. 
Przykładem, że to możliwe jest 
autobus linii 307. Takie ułatwienie 
służyłoby nie tylko nam, słabowi-
dzącym – dodaje J. Janas.

Kolejna sprawa, na którą uwa-
gę zwracają osoby słabowidzące, 
to brak nagłośnienia w auto-
busach. – Kierowca na każdym 
przystanku mógłby informować 
pasażerów, gdzie się znajdują. 
Będzie to duże ułatwienie dla 
osób niewidzących, czy też nie-
dowidzących – mówi Jerzy Janas 
prezes jaworznickiego koła nie-
widomych w Jaworznie.

P. DłuGajczyk

By wzrok się już  
nie pogarszał

ry domowe. Od petardy poparze-
niu uległa 16 letnia jaworznianka. 
Petarda wybuchła i dziewczyna 
doznała poparzenia gałki ocznej. 
W dzielnicy Pieczyska dokonano 
zniszczeń 13 betonowych przęseł 
ogrodzeniowych. Straty około 2 
tys. złotych.
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Z konferencji prasowej prezydenta

Podsumowań czas

Aktualności

Dział dziecięcy nowej biblioteki

2000 zł – dokładnie tyle 
zdobędzie najlepszy 
jaworznicki maturzysta 2008 
roku, którego jury konkursu 
„Talent i Praca” wybierze 
latem bieżącego roku spośród 
zgłoszonych kandydatur.  
To już druga edycja konkursu. 
Przypomnijmy, że laureatką 
pierwszej edycji została 
absolwentka II LO – Dominika 
Słowik. Zmieniają się 
jednak zasady konkursu. 
Pan Witold Kotulski i jego 
córka, pani Olga Kotulska 
zostali sponsorami nagrody 
w kat. przedmiotów mat. 
- fiz. Najlepszy maturzysta 
zostanie więc wybrany  
w dwóch kategoriach:  
z przedmiotów 
humanistyczno-społ.  
i mat. – fiz. Obaj zwycięzcy 
dostaną po 2000 zł nagrody. 
Regulamin konkursu 
przedstawiamy poniżej.

Zasady ogólne
1.	 Konkurs	„Talent	 i	praca”	jest	konkursem	na	

najlepszego	maturzystę	szkół	ponadgimna-
zjalnych	Jaworzna	z	przedmiotów:
a/	 humanistycznych	 i	 historyczno-społecz-

nych,
b/	 matematyczno-fizycznych	łącznie	z	zawo-

dowymi.
2.	 W	każdej	grupie	przedmiotów	nagrodę	sta-

nowi	2000	zł	(słownie:	dwa	tysiące	złotych)		
i	medal	pamiątkowy.

3.	 W	każdej	grupie	przedmiotów	nagroda	przy-
znawana	jest	tylko	jednej	osobie	i	nie	podlega	
podziałowi.

4.	 Fundatorami	nagród	są:
a/	 prof.	 dr	 hab.	 Marian	 Bębenek	 i	 jego	

żona	Janina	Dębska-Bębenek	z	przed-
miotów	humanistycznych	i	historyczno	
społecznych,

b/	 Witold	Kotulski	i	jego	córka	Olga	Kotulska	
z	przedmiotów	matematyczno-fizycznych	
łącznie	z	zawodowymi.

5.	 Kandydatów	do	nagród	zgłaszają	dyrektorzy	
szkół	 ponadgimnazjalnych	 Jaworzna	 lub	
upoważnione	przez	nich	osoby.

6.	 O 	 w y b o r ze	 lau r eatów	 d e c yd uj e	 j u r y		
w	składzie:
–	 Pani	 Stanisław	 Helbin	 –	 długoletni	

nauczyciel	 i	 wychowawca	 młodzieży,	
harcmistrz,	była	przewodnicząca	Komisji	
Edukacji	Rady	Miasta.

–	 Ks.	dr	Lucjan	Bielas	–	wykładowca	Papie-
skiej	Akademii	Teologicznej,	kaznodzieja,	
wychowawca	młodzieży.

–	 Pan	prof.	dr	hab.	Jan	Skoczyński	-	filozof		
i	polonista	z	Uniwersytetu	Jagiellońskie-
go,	publicysta.

–	 Pan	 Jan	 Wolański	 –	 wybitny	 artysta	
–	 śpiewak,	 solista	 Opery	 Narodowej		
w	Warszawie.

–	 Pan	Artur	Żurawik	–	doktor	nauk	praw-
nych.

7.	 Patronem	 medialnym,	 depozytariuszem	
nagród	 do	 chwili	 wręczenia	 i	 zamkniętych	
kopert	 z	 danymi	 osobowymi	 kandydatów	
opatrzonych	 godłami	 jest	 redakcja	 gazety	
„Co	Tydzień”.

8.	 Nagrody	wręcza	się	laureatom	publicznie.

Zgłaszanie kandydatur
1.	 Dyrektorzy	 jaworznickich	 szkół	 ponad-

gimnazjalnych	 lub	 osoby	 przez	 nich	 upo-
ważnione	zgłaszają	po	jednym	kandydacie		
z	 każdej	 nagradzanej	 dziedziny	 do	 dnia		
15	lipca,	przekazując	Redakcji	„Co	Tydzień”	
,	 lub	sekretarzowi	jury	wymagane	regula-
minem	konkursu	dokumenty.

2.	 Kandydatami	 do	 nagród	 mogą	 być	 tylko	
abiturienci,	którzy	zdali	maturę	tzw.	rozsze-
rzoną.

3.	 Zgłoszenie	 kandydatów	 składa	 się	 z	 dwóch	
zasadniczych	części:
a/	 wypełnionego	arkusza	zgłoszeniowego	

(Zał.	 Nr	 1	 Regulaminu)	 opatrzonego	
godłem,	wraz	z	załącznikami	potwier-
dz ając ymi	 inne	 niż	 w yniki 	 matur y	
osiągnięcia	 kandydata	 (na	 kopiach	
zaświadczeń,	 dyplomów,	 nagród	 etc	
należy	 zatrzeć	 imię,	 nazwisko	 oraz	 te	
elementy,	które	pozwalają	identyfiko-
wać	płeć	kandydata).

b/	 zalepionej	 koperty	 opatrzonej	 godłem	
kandydata,		zawierającej	jego	dane	oso-
bowe,	adres,		nr	telefonu,	nazwę	szkoły.

4.	 Po	 upływie	 terminu	 dokonywania	 zgło-
szeń,	 arkusze	 zgłoszeniowe	 	 przekazane	
do	redakcji	sekretarz	jury	dołącza	do	pozo-
stałych	i	po	ustaleniu	z	przewodniczącym		
terminu	 oceny	 kandydatur	 przedkłada	
członkom	jury	do	oceny.

5.	 Zamknięte	 koperty	 z	 danymi	 osobowymi	
kandydatów	pozostają	w	Redakcji	do	chwili	
sporządzenia	I-szej	części		protokołu	jury.

Zasady działania Jury
1.	 Członkowie	Jury	pracują	społecznie.
2.	 Jury	wybiera		Przewodniczącego	i	Sekretarza	

na	1-szym	posiedzeniu.
3.	 Przewodniczący	zwołuje	i	prowadzi	wszyst-

kie	 spotkania	 sądu	 konkursowego,	 odpo-
wiada	 za	 prawidłowy	 przebieg	 konkursu		
i	właściwe	stosowanie	regulaminu.

4.	 Sekretarz	sporządza	i	kompletuje	powstałą	
dokumentację	 konkursu,	 współpracuje	
ze	 szkołami	 i	 redakcją	 Gazety,	 	 na	 bieżąco	
nadzorując	prawidłowy	przebieg	zgłaszania	
kandydatów		.

5.	 Każdy	z	członków	Jury	ocenia	kandydatów	
do	 nagrody	 dysponując	 36	 punk tami,		
z	czego:
a/	 wyniki	 matury	 z	 przedmiotów	 punktuje	

się	indywidualnie	za	każdy	przedmiot	od	
0-6	punktów.

b/	 opinię	 –	 rekomendację	 wychowawcy	
punktuje	się	od	0	do	3	punktów.

c/	 opinie	–	 rekomendację	 dyrektora	punk-
tuje	się	od	0	do	3	punktów.

6.	 Członkowie	Jury	po	zapoznaniu	się	z	arkusza-
mi	zgłoszeniowymi	i	ewentualnymi	załącz-
nikami	umieszczają	swoją	ocenę	punktową	
w	rubryce	do	tego	przeznaczonej	na	swojej	
kopii	arkusza	każdego	z	kandydatów.

7.	 Sekretarz	 Jury	 po	 otrzymaniu	 ocenionych	
arkuszy	sporządza	zbiorowy	arkusz	ocen	.

8.	 Sekretarz	 sporządza	 I-sza	 część	 protokołu	
załączając	 do	 niego	 dokumentację	 z	 oceny	
kandydatów	 i	 po	 przedłożeniu	 go	 Redakcji	
otrzymuje	do	otwarcia	kopertę	z	nagrodzo-
nym	godłem.

9.	 W	obecności	pozostałych	członków	Jury	
przewodniczący	 ujawnia	 nazwisko	 lau-
reata,	 a	 sekretarz	 sporządza	 II-gą	 część	
protokołu.

10.	 Pozostałe	koperty	Jury		niszczy		bez	otwie-
rania,	co	również	notuje	się	w	II-giej	części	
protokołu.

11.	 Jury	samo	decyduje	o	ilości,	miejscu	i	termi-
nach	spotkań.

12.	 Czas	przeznaczony	na	działania	Jury	powinien	
się	zamknąć	najdalej	do	końca	września.

Wręczenie nagrody
1.	 Patron	medialny	w	porozumieniu	z	fundato-

rami	i	członkami	Jury	ustala	formę,	miejsce,	
czas	 publicznego	 wręczenia	 nagród	 laure-
atom.

2.	 Sekretarz	jury	o	dokonanym	wyborze	powia-
damia	dyrektora	szkoły	i	laureatów	nagród.

3.	 Laureaci	potwierdzają	podpisem	akty	daro-
wizn	 dotyczące	 otrzymanej	 kwoty	 i	 meda-
lu.

4.	 Dokumenty	darowizn	i	wszystkie	pozostałe	
dokumenty	 powstałe	 w	 trakcie	 trwania	
konkursu,	z	wyjątkiem	zniszczonych	kopert,	
sekretarz	Jury	przekazuje	fundatorom.

Talent i praca
Najlepszy maturzysta Jaworzna roku 2008

Regulamin konkursu

Koniec roku to czas 
podsumowań i właśnie 
podsumowanie 2007 roku 
było tematem  
przewodnim ostatniej 
konferencji prasowej  
w Urzędzie Miejskim.  
Paweł Silbert omówił 
działania jego ekipy 
w minionym roku. 
Na opisywanie tutaj 
wszystkiego, nie starczyłoby 
całej strony, dlatego 
pokusiliśmy się  
o sporządzenie subiektywnego 
mini rankingu większych  
i mniejszych inwestycji,  
o których mówił prezydent.

Miejsce 5
Informatyzacja Urzędu

Ni e  c h o d z i  t u  o c z y w i ś c i e  
o zwiększanie się liczby kompu-
terów w magistracie, tylko nowe 
możliwości kontaktu z urzędni-
kami, takie jak komunikator in-
ternetowy Skype. Poza tym nasze 
pisma krążą już między wydziałami  
w formie elektronicznej, a osoby, 
które posiadają certyfikowany pod-
pis elektroniczny mogą załatwiać 
swoje sprawy w urzędzie praktycz-
nie nie wychodząc z domu.

Można powiedzieć, że to mało 
istotne dla funkcjonowania mia-
sta, a le każdy z nas musi mieć 
świadomość, że przyszłość jawi się 
jeszcze bardziej zelektronizowana 
i nasz Urząd musi nadążać z wdra-
żaniem nowinek.

Miejsce 4
Wymiana oświetlenia 

ulicznego
Jesteśmy jednymi z pionierów w 

Polsce. 9 tysięcy lamp ulicznych jest 
właśnie wymienianych na energo-
oszczędne. Wiele osób skarży się, że 
nowe lampy są ciemniejsze. Paweł 
Silbert wytłumaczył, że oświetlenie 
spełnia wszystkie wymogi i jest te-
raz równomierne w całym mieście. 
Po prostu trzeba się do nowego 
światła przyzwyczaić. Dzięki tej 
inwestycji wydatki miasta na prąd 
maja się zmniejszyć o 60 procent. 
Poczekamy, policzymy.

Miejsce 3
Miasto Twarzą do Autostrady

Choć wydawałoby się, że zrobie-
nie porządnych dróg w mieście jest 
priorytetem, projekt MTdA plasu-
je się dopiero na trzecim miejscu  
w naszym rankingu. A to dlatego, że 
zakończył się dopiero pierwszy etap 
budowy nowej trasy siedemdziesiątki 
dziewiątki i trwają zaawansowane 
prace przy etapie drugim. Jak mówi 
sam główny specjalista od tego pro-
jektu, Tomasz Tosza, w prawidłowy 
sposób trasą będzie funkcjonowała 
dopiero gdy będzie w całości.

Miejsce 2 
Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych w Jeleniu
Może mało efektowna inwestycja, 

bo większość jaworznian rzadko 
odwiedza Jeleń, ale ma ogromne zna-
czenie dla miasta. Dzięki wybudo-
waniu dróg i odwodnieniu terenów, 
w okolicach autostrady powstały in-
teresujące tereny dla inwestorów. Lo-
kowane tam inwestycje to możliwość 
zatrudnienia jaworznian, pieniądze 
do kasy miasta i być może otwarcie 
węzła autostrady w Jeleniu.

Miejsce 1 Nowa Biblioteka
Tutaj oceny dokonali sami miesz-

kańcy. Podczas dnia otwartego nowy 
gmach odwiedziło blisko 10 tysięcy 
jaworznian i chyba nie było takiego, 
który nie byłby nim zachwycony.

Wiele osób mówiło że nie ma 
pieniędzy, dostaliśmy 14 milionów 
złotych z Unii. Mówili że brzydki bu-
dynek będzie psuł unikatowy rynek, 
teraz jest jego perełką. Mówiono, że 

za drogi projekt, ale jeśli już coś ro-
bić, to robić dobrze.

Wreszcie możemy korzystać  
z książek i zbiorów multimedialnych 
w komfortowych warunkach, ale 
pracownicy biblioteki mają ogromne 
ambicje i chcą stworzyć z tego miej-
sca silny ośrodek kultury. Biblioteka 
już teraz stała się alternatywą dla 
Miejskiego Centrum Kultury i Spor-
tu. Regularnie są tutaj organizowa-
ne wystawy. Działa wiele klubów. 
Organizowane są odczyty, wykłady 
i spotkania z ciekawymi ludźmi.  
W budynku działa biblioteka peda-
gogiczna, która do tej pory mieściła 
się w trudno dostępnym miejscu.

Biblioteka jest na pierwszym 
miejscu rankingu ponieważ na pew-
no wyróżnia się na tle pozostałych 
zrealizowanych w tym roku przez 
miasto projektów. Słabych punktów 
nie stwierdzono.

jIm

Dominika Słowik – ubiegłoroczna laureatka konkursu
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Tworzą dość kameralną 
grupę. Przychodzą do 
Ośrodka Pomocy Dzieciom 
i Rodzinie na Podłężu 
co tydzień. Nie krępują 
się rozmawiać o swoich 
problemach z dziećmi, 
udzielają sobie rad, 
wspierają się wzajemnie. 

Rak szyjki macicy jest jednym 
z najczęstszych nowotworów 
złośliwych występujących 
wśród kobiet. W Polsce notuje 
się najwyższą zachorowalność 
ze wszystkich krajów Unii 
Europejskiej. Choroba rozwija 
się długo, przez wiele lat może 
nie dawać żadnych dolegliwości. 
Warunkiem wczesnego 
wykrycia raka szyjki macicy, 
pozwalającym na całkowite 
wyleczenie jest regularne 
wykonywanie wymazów 
cytologicznych. 

Co roku 4000 Polek dowiaduje się, 
że ma raka szyjki macicy. Połowa z 
nich umiera, bo zgłosiła się do lekarza 
zbyt późno.

Czynniki rozwoju raka szyjki 
macicy:

– Przewlekłe zakażenie wirusem 
HPV (brodawczaka ludzkiego)

– Wczesne rozpoczęcie współżycia 
płciowego

– Duża liczba porodów
– Wieloletnie palenie papierosów
– Niski status socjo-ekonomiczny

Populacyjny Program Profilaktyki 
i Wczesnego Wykrywania Raka Szyj-
ki  Macicy skierowany jest do kobiet w 
wieku od 25 do 59 lat, które w okresie  
ostatnich 3 lat nie miały wykonanego 
wymazu cytologicznego w gabinecie 
ginekologicznym realizującym kon-
trakt z NFZ. W ramach programu 
wykonywane są bezpłatne badania 
cytologiczne.

Organizatorami programu są: 
Ministerstwo Zdrowia, Narodowy 
Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzy-
stwo Ginekologiczne.

Adresy gabinetów na terenie 
miasta Jaworzno, w których 
można wykonać bezpłatne 

badania cytologiczne:
– SP ZOZ Szpital Wielospecjali-

styczny ul. Chełmońskiego 28, tel. 
(032)75-19-782 wew. 152

– NZOZ Centrum Medyczne „Trój-
ka” ul. Partyzantów 9, tel. (032)71-
51-395

– NZOZ Centrum Medyczne „Trój-
ka” ul. Promienna 51, tel. (032)71-
51-096

– PŚZiPZ  ELVITA – Jaworzno III 
NZOZ GZLA ul. Pl. Górników 5A,  
tel. (032)61-41-210
Kobiety w Polsce nie muszą niepo-

trzebnie umierać z powodu raka szyjki 
macicy. Gdyby każdej kobiecie choć raz 
w życiu wykonano badanie cytologicz-
ne – ryzyko śmierci z powodu tego no-
wotworu obniżyłoby się o 40%. Szcze-
gółowe informacje dostępne na stronie 
internetowej www.rakszyjki.org.

(Iw)

Szkoła rodzenia, znajdująca się przy 
Zespole Lecznictwa Otwartego na 
Leopoldzie obchodzi 30 lat swojej 
działalności.

Jest najstarszą w Jaworznie. ZLO 
przez wszystkie lata dążyło do jej 
prężnego rozwoju, co niewątpliwie 
sprawiło, że cieszy się ona coraz 
większym zainteresowaniem nie 
tylko ze strony przyszłych matek, ale 
także ojców. Jak mówi Prezes ZLO 
Zofia Orzechowska , nie narzekają 
na brak klientów. 

Jubileusz Szkoły Rodzenia dy-
rekcja ZLO wraz z pracownika-
mi obchodziła 19 grudnia w Sali 
Teatralnej MCKiS-u. Z tej okazji 
przygotowano krótki program ar-
tystyczny. Były także przemówienia, 
wykłady, życzenia i kwiaty.

Po pierwszych 30 latach dzia-
łalności ZLO ma w planach dalsze 

dążenie do rozwoju szkoły. Redakcja 
w imieniu własnym, oraz wszyst-
k ich zwłaszcza tych przyszłych 

Andrzejki wyzwalają zazwyczaj  
w nas uczucia metafizycznych prze-
powiedni, wizji na przyszłość, szcze-
gólnie tych optymistycznych. Tak 
było i u nas. Woskowe „obrazy”, 
karciane wróżby i horoskop numero-
logiczny, zrodziły klimaty i specyfikę 
tego święta. Również świat fantazji i 
bajek stworzony przez dzieci z Przed-
szkola Nr 17 w Szczakowej był udzia-
łem naszych podopiecznych, którzy 
zostali zaproszeni na przedszkol-
ną inscenizację w Domu Kultury  
w Szczakowej, przez młodych wyko-
nawców i ich opiekunów.

Pełna beztroskiego humoru, wie-
lobarwnych strojów dziecięca insce-
nizacja wzbudziła zachwyt i uznanie. 
Natomiast spotkanie mikołajkowe 
było połączone z loterią fantową. Każ-
dy z nas stawał się gospodarzem fanta, 
po odpowiedzi na pytania z różnych 
„beczek”. Dużą estymą w Naszym 
Domu cieszą się zawsze występy ze-
społów ludowych.

Gościliśmy: „Szczakowianki”  
i „Ciężkowianki”. Zespół ze Szcza-
kowej pod batutą Pana Dariusza 
Feca potwierdził po raz kolejny swój 
artystyczny kunszt i świetną relację 
z publicznością. Z kolei „Ciężko-
wianki” pod kierownictwem pani 
Anny Jachimczyk, zainscenizowały 
tradycyjny zwyczaj kiszenia kapu-
sty. Okraszona humorem i poparta 
rekwizytami scenka obyczajowa, 
ubawiła i wprowadziła w doskona-
ły nastrój naszych podopiecznych.  
W drugiej części występu, usłyszeli-
śmy piosenki w dużej mierze z teksta-
mi uczestniczek zespołu.

Byłą też uroczysta kolacja wigilij-
na. Zawsze w tym dniu spotykamy się 
przy świątecznym stole, a nastrój jest 
podniosły i pełny nostalgii. Tradycyj-
ne potrawy, wzruszające kolędy, pięk-
nie przystrojone stoły co rok dowodzą 
naszej wspólnoty ducha i ciała.
kIerownIk DzIenneGo Domu Pomocy sPołecznej 

elżbIeta raDzIęDa z PensjonarIuszamI

Dla dobra rodziny

6 grudnia 2007 r. skończył się ko-
lejny cykl warsztatów umiejętności 
wychowawczych „Jak kochać i mą-
drze wychowywać swoje dziecko”. 
Warsztaty, prowadzone przez peda-
gog Katarzynę Kotulską i Karolinę 
Kazimierczak, powstały z inicjatywy 
Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzi-
nie w Jaworznie. – Cykl warsztatów 
obejmował 10 spotkań o różnej tema-
tyce. Przede wszystkim uczymy komu-
nikacji, ale również rozpoznawania 
potrzeb dzieci. Obecnie jesteśmy na 
etapie emocji i uczuć. Rozmawiamy o 
tym, jak kształtować wrażliwość emo-
cjonalną dzieci, jak dbać o rozwój ich 
inteligencji emocjonalnej, ale również 
próbujemy uczyć rodziców, jak radzić 
sobie z emocjami i postępować w sytu-
acjach kryzysowych – mówi pedagog 
Katarzyna Kotulska. Zajęcia mają 
przede wszystkim charakter prak-

tyczny. Teoria jest wprowadzana w 
niewielkich ilościach, głównie po to, 
by uczestnicy mogli lepiej zrozumieć 
dane zagadnienie. – Ćwiczenia rodzice 
wykonywali indywidualnie lub w gru-
pach – mówi Karolina Kazimierczak, 
odbywająca praktykę w ośrodku. – Na 
przykład odgrywają scenki, w których 
jedna osoba wciela się w postać dziec-
ka, a druga w postać rodzica. 

Uczestnicy zajęć uczą się tego, 
jak polepszyć swoją komunikację 
z dzieckiem, poznają bariery ko-

munikacyjne, starają się dostrzegać 
swoje błędy i naprawiać je. Jednak 
wiedza nie pochodzi jedynie od 
prowadzących zajęcia. – Spotkania 
bardzo mi pomogły – mówi pani 
Gabriela ,  jedna z uczestniczek 
– Staram się teraz więcej rozmawiać 
z synem, inaczej się wyrażam. Chcę 
pokazać mu, że naprawdę intere-
sują mnie jego problemy. Poza tym 
wiem, że nie jestem sama ze swoimi 
problemami i inni mają podobne. 
Dzięki temu możemy pomóc sobie 
nawzajem, poradzić czy uspokoić  
– dodaje. Pani Agnieszka, mama 
9-letniej Sabinki, podkreśla, że 
wymiana doświadczeń także jest 
ważna. – Tak mało mamy dziś cza-
su dla bliskich, często zapominamy 
o okazywaniu im uczuć. Warsztaty 
pokazują nam, że można inaczej 
pos tę powa ć  –  mów i .  K a rol i na 

Kazimierczak przyznaje, że zaję-
cia mają swoją specyfikę. – Mała 
grupa sprzyja lepszej komunikacji, 
nie ma oporu przed mówieniem  
o trudnych sprawach. Jest za to za-
ufanie i poczucie wspólnoty – mówi 
pani Karolina. Pedagog Katarzyna 
Kotulska dodaje: – Możemy się też 
pochwalić tym, że mamy w grupie 
jednego tatę. Do tej pory mężczyźni 
nie przychodzili w ogóle na spotka-
nia lub wykruszali się w trakcie ich 
trwania. Tymczasem przychodzi na 

zajęcia małżeństwo, które bardzo 
dobrze współpracuje. Myślę, że to 
duży postęp. 

Warsztaty umiejętności wycho-
wawczych są przedsięwzięciem cy-
klicznym. Odbywają się kilka razy  
w ciągu roku. Wziąć udział w zaję-
ciach może każdy rodzic. W przyszło-
ści organizatorzy planują rozszerzyć 
te spotkania i włączyć do nich wspól-
ne zajęcia rodziców i dzieci. 

– Lepszy kontakt z dzieckiem to 
jedna korzyść, ale tu też chodzi o nas 
samych. Ja też pracuję nad swoim za-
chowaniem – podsumowuje pani Ela, 
jedna z uczestniczek zajęć. – Myślę, że 
naprawdę warto wziąć udział w takich 
warsztatach – dodaje.

Od stycznia rusza kolejny cykl 
warsztatów, na które już dziś zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych.

blanka bakowIcz

Ostatnie tygodnie były dla pensjonariuszy 
Dziennego Domu Pomocy Społecznej czasem 
spotkań, występów i przypomnieniem 
tradycyjnych zwyczajów.

Dzieje się w DDPS-ie

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy

30 lat Szkoły Rodzenia

Bezpłatne badania

matek życzy dalszych zaszczytnych 
jubileuszy

P.DłuGajczyk

Szkoła cieszy się wśród przyszłych rodziców dużą popularnością

Pedagog Katarzyna Kotulska i Karolina Kazimierczak wraz z uczestniczkami warsztatów
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meChAnIkA POJAZdOWA nAPrAWA AGd nAPrAWA rtV remOntOWO-BUdOWLAne LPG Inne USŁUGI

dw

WULKANIZACJA – sprzedaż opon
komputerowe wyważanie kół Łubowiec

ul. Czwartaków 4 (koło Cmentarza)
czynne pn- pt 8.00 – 17.00, sob.9.00 – 13.00

tel.032/752 98 17

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

dwWywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

158/11

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 

117/11

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
111/11

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

tel. 616 14 71, kom. 0606 537 606
118/11

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

175/11

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

113/11

AGD – Serwis NARES

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

Udzielamy gwarancji na naprawy.
959/D/07

116/11

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.
174/11

102/11

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

114/11

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
115/11

„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

176/11

173/11

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

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

119/11

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
dw

1034/D/07

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

112/11

Całodobowa wypożyczalnia przyczep

lawety, dłużyce, przyczepy na motocykle i quady. 
Trzebinia ul. Długa 65a, tel. 0 602 751 281

172/11 

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

dw

Kompleksowe wykończenia wnętrz, 

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

tel. 0 662 129 657

120/11

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
203/10

96/11

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

50/11

Wywóz nieczystości płynnych 
tel. 032/ 615 12 81, 0 501 223 351

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

31/11

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

dw

Montaż mebli 
montaż szaf – drzwi przesuwne 

zabudowa wnęk 
tel. 0 604 133 038

dw

ZHU MAWI 
naprawa sprzętu AGD AMICA, INDESIT, BEKO i inne 

sprzedaż części zamiennych Jaworzno ul. Matejki 24 
tel. 032/ 751 63 63, 668 163 163
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Reklama

ogłoszenie własne

Reklama w telewizji 
CTv Jaworzno
już od 300 zł netto

dw

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”

zaprasza na kursy prawa jazdy 
28.01.; 18.02.08 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

PROGRESS

Centrum 
edukacyjne

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

BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

EDUKACJA

dw

dwdw

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

Firma
zatrudni:

►	magazyniera
Wymagania:
–	 uprawnienia	do	kierowania	

wózkami	widłowymi
–	 prawo	jazdy	kat.	B
–	 dyspozycyjność

►	kierowcę samochodów 
ciężarowych

Wymagania:
–		 prawo	jazy	kat.	C+E
–	 kurs	na	przewozy	rzeczy

Ofertę prosimy 
kierować na adres:

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

dw

BIURA 
RACHUNKOWE

dw

Ogłoszenie bezpłatne

dw

Najtaniej Perfumy 
Oryginalne np. Chaneel, Gucci, Davidoff itd. 

W promocyjnych i bardzo niskich cenach. Ul. Szczakowska 
2 B tel. 032/ 616 81 26, 0 608 47 64 05

dw

Hurtownia 
kosmetyków PLUS 

Jaworzno zatrudni:
1. Przedstawiciela handlowego:

Wymagania:
► wykształcenie min. średnie
► doświadczenie w sprzedaży
► znajomość rynku lokalnego (Śląsk)
► prawo jazdy kat. B
► umiejętność przekonywania i negocjacji

2. Magazyniera:
Wymagania:

► wykształcenie min. średnie,
► praca na zmiany (dzienna i nocna),
► doświadczenie mile widziane,
► sumienność,
► dokładność
► dyspozycyjność

Oferty CV prosimy przesyłać na adres: plushurt@pro.onet.pl

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 
rachunkowo-kosztorysowe 

usługi podatkowe, ZUS, US 
kompleksowa obsługa firm. 

Licencja MF 
ul. Chopina 84, 

tel/fax 032/ 753 12 73, 
0 602 685 484 

e-mail h_walek@poczta.onet.pl

dw

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

dw

Prezydent Miasta Jaworzna 
informuje

od 2 do 23 stycznia 2008 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, będzie wywieszony wykaz 
obejmujący nieruchomości gminne przeznaczone do wydzierża-
wienia, położone:

► w rejonie łącznika ul. A. Krajowej z ul. Długoszyńską – pod 2 istniejące 
garaże typu „blaszaki”,

► przy ul. Gojawiczyńskiej – pod uprawy rolne,
► w rejonie ul. Grunwaldzkiej – pod ogród przydomowy,
► przy ul. Katowickiej – pod istniejący kiosk handlowy,
► przy ul. Paderewskiego – pod istniejący kiosk handlowy,  
► przy ul. Armii Krajowej – pod istniejący kiosk handlowy,
► przy ul. Podlesie – pod ogród przydomowy,
► w rejonie ul. Małgorzaty – pod ogród przydomowy,
► przy ul. Grunwaldzkiej, Królowej Jadwigi, Pocztowej, Łukasiewicza 

– pod istniejące konstrukcje reklamowe,
► przy ul. Długoszyńskiej – pod ogród przydomowy.

ogłoszenie bezpłatne

Komunikat 
Urzędu Skarbowego

N a c z e l n i k  U r z ę d u  S ka r b o we g o  
w Jaworznie informuje, że w dniach 
24, 27 i  31 g ru d n ia 20 07 o ra z  
3 stycznia 2008 roku nastąpi zmiana 
czasu pracy Urzędu:

24.12 – 7.00-15.00; 
27.12 – 7.00-18.00; 
31.12 – 7.00-15.00; 
3.01 – 7.00-18.00
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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

Ciemiernik biały

Szaleniec

Ośnieżona trzcina

Zima to pora, kiedy można po-
dziwiać wiele rodzajów bieli. Co 
prawda, nasze słownictwo wzglę-
dem śniegu nie jest tak bogate jak  
u Eskimosów, ale nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby podczas zimowych 
spacerów podziwiać cuda tworzone 
przez wodę w stanie stałym. Na mój 
gust, najciekawsze efekty daje zja-
wisko sublimacji, czyli zamrażania 
pary wodnej. Nim jednak przejdzie-
my do rzeczy warto zauważyć, że 
zimą kwitnie także kilka ciekawych 
gatunków roślin. 

Ciemiernik
Kiedy zima jest wyjątkowo niezde-

cydowana, wówczas wszystko zdarzyć 
się może. Minionej zimy, znaczy się  
w sezonie 2006/2007 w grudniu tak-
że kwitło wiele gatunków roślin. Do 

najciekawszych przypadków należał 
wawrzynek wilcze łyko, który tego 
sezonu uczynił to znacznie wcześniej 
od oczaru chińskiego. Ciekawym 
zjawiskiem było także kwitnienie 
forsycji. Kwiaty wypuściło także wiele 
chwastów, ale im to się zdarza. 

Są jednak byliny, które progra-
mowo zakwitają o tej właśnie porze 
roku. Bohaterem naszej akcji jest 
rodzaj bylin z rodziny jaskrowatych. 
Ciemiernik – Helleborus, który  

z racji specyficznej pory kwitnienia 
nosi rosyjską nazwę moroznik. Ich 
kwitnienie przypada na miesiące zi-
mowe. O tej porze roku nie mają co 
liczyć na owady i dlatego preferują 
samozapylenie. U roślin różne formy 
samozapłodnienia są normą. 

W ogrodach może właśnie zakwi-
tać ciemiernik biały – Helleborus 
niger. Oczywiście, znawcy języków 
zauważą rażącą sprzeczność po-
między polski a łacińskim epitetem 
określającym gatunek. Wszelako to 
nie błąd, ale drobne nieporozumienie. 
Polska nazwa dotyczy barwy kwiatu, 

Kilka odcieni bieli
zaś łacińska barwy korzeni i wszyst-
ko jasne. Sądzę, że warto pokusić się 
o posiadanie takiego dziwa w swoim 
ogrodzie. Ciemierniki są także rośli-
nami leczniczymi, ale zarazem trują-
cymi i dlatego lepiej traktować je jako 
nietuzinkowe ozdoby, szczególnie 
jeśli chcemy niemalże cały rok cieszyć 
się okazałymi kwiatami.

Lodowe impresje
Woda w postaci stałej to lód i to 

niezależnie, czy mamy do czynienia  
z jednym z płatków śniegu, czy też 
krystalicznie szklistą taf lą. Z racji 
specyficznej budowy cząsteczki za-
wsze buduje konstrukcje na planie 
sześciokąta, o czym nie zawsze pamię-
tają twórcy symboli do zimowych re-
klam. Zdarzyło mi się oglądać płatki 
śniegu o pięciu ramionach. 

Ale dość narzekania. Podziwiaj-
my urodę lodu pod postacią szadzi, 
znanej także jako szreń. Powstaje 
ona drogą sublimacji. Znaczy się na 
początku był lód lub śnieg, który po-
stanowił ulotnić się niepostrzeżenie, 
pomijając stan ciekły. Niestety, na 
swojej drodze napotkał przeszkody 
pod postacią suchych traw, innej nie-
gdyś zieleniny oraz drzew i krzewów. 
Te były na tyle zimne, że przechwy-
ciły ulatniający się śnieg i zamieniły 

go z powrotem w lód, nadając mu 
najdziwniejsze kształty. To też może 
być intrygująca ozdoba zimowego 
ogrodu i dlatego nie warto spieszyć się 
z porządkowaniem, a szczególnie usu-
waniem suchych badyli. Dodatkowe 
efekty kolorystyczne uzyskamy, gdy  
w ogrodzie pozostawimy kolorowe 
owoce. Dopóty, dopóki nie zjedzą ich 
ptaki będzie na co popatrzeć w mroź-
ne poranki. To, jak bardzo cenimy so-
bie tego rodzaju widoki znajduje wy-
raz w nieudolnym naśladownictwie, 
jakim jest pokrywanie świątecznych 
ozdób sztucznym śniegiem.

– Ja was tu wszystkich spalę! – usły-
szeli klienci baru. Chwilę potem 
Tomasz Ł. zaczął wylewać ben-
zynę z kanistra, który przyniósł  
w reklamówce. Poparzeniom uległo 
20 osób. 5-letnie dziecko w stanie 
ciężkim trafiło do Centrum Pedia-
trii. 26-letni Łukasz K. zmarł kilka 
godzin później w szpitalu. Lekarze 
mówili, że nie miał najmniejszych 
szans na przeżycie. Taki był bilans 
ofiar tragedii, jaką spowodował pi-
jany mężczyzna.

Dlaczego 33-letni Tomasz Ł.,  
o którym sąsiedzi mówią „zwyczajny, 
normalny człowiek”, zrobił coś tak 
potwornego? Świadkowie twierdzą, 
że z każdym wypitym piwem Ł. robił 
się coraz bardziej agresywny. Widać 
było po jego zachowaniu, że szuka 
zwady. Pierwszą awanturę wszczął 
idąc do ubikacji – zaczepił stojącego 
w przejściu mężczyznę.

– Chcę przejść! – zaczął krzyczeć. 
– To daj za to dwie dychy – odpowie-
dział w żartach ktoś siedzący obok. 
W tym czasie do baru wszedł pan 
Jacek i usiadł przy jednym ze stolików 
obok drzwi, przy którym byli już jego 
koledzy. – Nie zdążyłem jeszcze kupić 
piwa, kiedy ten mężczyzna wyszedł z 
ubikacji. Stanął przy naszym stoliku 
i zapytał, czy z niego się śmiejemy 
– opowiadał świadek tragicznych 
zdarzeń. – Zapewniliśmy, że nie z nie-
go. Prosiliśmy, aby spokojnie usiadł. 
Nie reagował na nasze prośby. Mogę 
teraz powiedzieć, że był w stanie, 
który moja mama określa „białą go-
rączką”. Minęło kilka minut. Awan-
turnik znów podszedł do ich stolika. 
– Zaczął na nas wylewać benzynę, na 
innych ludzi, krzesła i stoliki. Później 
pamiętam tylko pstryknięcie zapal-
niczki i wszystko wkoło zaczęło płonąć 
– wspomina pan Jacek, spoglądając 

na obandażowane dłonie. Wewnątrz 
wybuchła panika. Ogień płonął 
głównie przy drzwiach wyjściowych. 
Tymczasem sprawca, nie bacząc na 
płomienie ogarniające pomieszcze-
nie wychodzi spokojnie, przez ni-
kogo nie zatrzymywany. Barmanka  
w tym czasie wzywa straż pożarną. Ja-
cek i jego koledzy wyprowadzają z baru 
osoby, które nie mogły wyjść o wła-
snych siłach. – Wyprowadziłem jedne-
go człowieka. Dłonie i twarz studziłem  
w śniegu przed barem i wróciłem się po 
kobietę. Wyprowadziłem ją i znowu tam 
wróciłem. Gdzieś znalazłem gaśnicę  
i  próbowałem ją uruchomić. Oczywi-
ście nie zadziałała. Próbowaliśmy ga-
sić wodą noszoną z zaplecza wiadrem 
– opowiadał inny  bywalec baru.

Na miejsce pożaru przyjechały 
cztery wozy strażackie. W środku było 
jeszcze 6 osób. Pożar, który do tej pory 
zdążył opanować większą część budyn-
ku, ugaszono bardzo szybko. Prawie 
natychmiast po zawiadomieniu straży 
pożarnej przed budynkiem zaparko-
wały samochody policji. Ci, których 
obrażenia nie były zbyt ciężkie opisali 
policjantom co się stało. Bez problemu 
wytypowano mężczyznę, który mógł 
być podpalaczem. Chwilę później, gdy 
policjanci wchodzili do jego mieszka-
nia, stał przy telefonie. Okazało się, że 
dzwonił do... oficera dyżurnego policji 
z informacją o pożarze. Został zatrzy-
many. Przewieziono go na komisariat 
policji. Wstępne badanie wykazało, że 
jest pijany – miał 2,63 promila alkoho-
lu – jak zeznał, wypił cztery duże piwa  
i dwie setki wódki.

Podczas przesłuchania w proku-
raturze siedział ze spuszczoną głową. 
Na pytania odpowiadał spokojnie, 
bez cienia emocji. Twierdził, że on 
nie podpalił baru, że to był przypa-
dek. No i że był pijany i właściwie nie 

wie, jak do tego doszło. – Mówił, że 
kiedy jeden z mężczyzn nie chciał mu 
podać ręki, sięgnął po reklamówkę, 
a papieros, którego trzymał w dłoni, 
wywołał tragedię – opowiadał proku-
rator prowadzący sprawę podpalenia. 
Te zeznania istotnie różniły się od 
tego co opowiadali poszkodowani. 
– Byli przecież naoczni świadkowie.  
Widzieli jak polewał benzyną ludzi 
siedzących przy stoliku, odpalał za-
palniczkę – dodał po chwili.

Tomasz Ł. mieszka zaledwie kilkaset 
metrów od baru, jest mężem i ojcem 
dwójki dzieci (8 i 10 lat). Na co dzień 
pracuje w państwowym przedsiębior-
stwie. Zawód wyuczony to murarz-
tynkarz. Lubił wypić i to nie było dla 
nikogo tajemnicą. Ale taka tragedia? 
Sąsiedzi nie potrafią odpowiedzieć 
na pytanie, dlaczego to zrobił. Nigdy 
wcześniej nie był karany, nie miał żad-
nych problemów z policją. – Przecież to 
jest normalny sąsiad, którego widuje się 
przed blokiem i mówi mu się dzień dobry 
– mówi jedna z jego sąsiadek.

Prokuratura wystąpiła o tymczaso-
wy areszt trzymiesięczny dla Tomasza Ł. 
Otrzymał zarzut zabójstwa, odpowie 
też za podpalenie i usiłowanie zabój-
stwa innych osób. Grozi mu dożywo-
cie. Motyw działania oskarżonego 
bez trudu wyjaśnił psycholog uczest-
niczący jako biegły w postępowaniu. 
– Główna przyczyna i chyba jedyna to 
alkohol. Osoby, które spożywają alko-
hol, mają zniekształcony obraz sytuacji 
oraz obniżoną tolerancję. Jeżeli docho-
dzą do tego czynniki psychologiczne, 
takie jak kompleksy, niewłaściwa sa-
moocena oraz pewne fakty, to łatwo 
jest o agresywne zachowanie. Ponadto 
alkohol nie sprzyja przewidywaniu 
następstw swojego czynu. Tak właśnie 
było w tym przypadku – wyjaśnił.

PItawal

Kiedy należy się 
świadczenie od ZUS-u (cz. III)

Warto też zwrócić uwagę na 
jeszcze jedną możliwość. Może być 
tak, że wedle orzeczenia komisji 
lekarskiej osoba nie kwalif ikuje 
się do renty, natomiast na skutek 
okoliczności pozostaje bez środków 
do życia i nie jest w stanie podjąć 
pracy. Art. 83 cyt. Ustawy o emery-
turach i rentach z FUS przewiduje, 
że ubezpieczonym oraz pozostałym 
po nich członkom rodziny, którzy 
wskutek szczególnych okoliczności 
nie spełniają warunków wyma-
ganych w ustawie do uzyskania 
prawa do emerytury lub renty, nie 
mogą – ze względu na całkowitą 
niezdolność lub wiek – podjąć 
pracy lub działalności objętej ubez-
pieczeniem społecznym i nie mają 
niezbędnych środków utrzymania, 
Prezes Zakładu może przyznać 
w drodze w yjątku świadczenia  
w wysokości nieprzekraczającej od-
powiednich świadczeń przewidzia-

nych w ustawie. Wówczas wniosek 
o przyznanie świadczenia składa 
się bezpośrednio do Prezesa ZUS-u  
w Warszawie. Należy jednak wziąć 
pod uwagę konieczność udowodnie-
nia tzw. „szczególnych okoliczno-
ści”, dla których przewidziany jest 
specjalny tryb z art. 83. warto też 
nadmienić, że rentę na warunkach 
i w wysokości innej niż określone 
w ustawie – w uzasadnionych przy-
padkach – może przyznać Prezes 
Rady Ministrów. Jest to również tzw. 

świadczenie, przyznawane w szcze-
gólnym trybie, które jest rozpatry-
wane z pominięciem zwykłej drogi 
formalnej, tj. wniosku do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, odwoła-
nia do sądu pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych i ewentualnie odwołania 
od postanowienia sądu I instancji do 
jednostki nadrzędnej. Jeżeli odwo-
łanie do II instancji sądowej zawie-
dzie – w niektórych przypadkach 
zasadna jest kasacja, gdy wykażemy 
prawne uchybienia.
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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

dw

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 164
Tel. 032 616 35 71; 
032 75 11 997 – 24h
e -mail: biuro@nowinex.com.pl

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
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reklama

Na zaproszenie Unii 
Tarnów, drużyna MCKiS 
Sokół Jaworzno trampkarzy 
starszych rocznik '94 
wyjechała na prestiżowy 
turniej piłkarski  
„O Czarną Jaskółkę”,  
w ramach promocji miasta 
Jaworzna w województwie 
małopolskim, oraz 
podkarpackim. 

W turnieju wzięło udział osiem 
drużyn: Unia Tarnów, Stal Mielec, 
Juventa Starachowice, Sandecja Nowy 
Sącz, Krakus Nowa Huta, Tłoki Go-
rzyce, Stal Stalowa Wola, oraz Sokół 
Jaworzno. Podczas turnieju mecze 
rozgrywane były systemem każdy  
z każdym, a przed nimi jaworznianie 
wręczyli swoim rywalom szereg ga-
dżetów, promując swoje miasto. Od 
samego początku drużyna Sokoła 
prezentowała wysoką formę poko-
nując kolejno: Stal Stalową Wolę 3:0, 
Juventę Starachowice 6:3. W trzecim 
meczu z Sandecją Nowy Sącz, po wy-
równanej walce jaworznianie wygrali 
1:0, a zwycięską bramkę zdobył na 
5 sekund przed końcem spotkania, 
kapitan zespołu Kamil Włodyka. Na-

stępnie pokonali Krakusa Nową Hutę 
4:0. W meczu ze Stalą Mielec padł 
remis 3:3. W przedostatnim swoim 
meczu drużyna Sokoła pokonała go-
spodarzy Unię Tarnów 1:0, natomiast 
w ostatnim pewnie zwyciężyła 5:1  
z Tłokami Gorzyce. Wygrywając 6 me-
czów i 1 remisując zwyciężyli w całym 
turnieju, otrzymując pokaźne trofeum. 
Tytuł Króla Strzelców otrzymał kapi-
tan Sokoła Jaworzno Kamil Włodyka 
zdobywając 10 bramek, a wyróżnienie 
przypadło koledze z drużyny Grze-
gorzowi Tomasiewiczowi. Wręczenie 

Jaskółka zdobyta

nagród uświetnił czołowy żużlowiec 
Unii Tarnów Stanisław Burza.

Sk ład d r u ż y ny:  D.  Kot y z a ,  
I. Knapczyk, S. Podralski, J. Urban, 
G. Tomasiewicz, K. Włodyka, Ł. Łu-
kowicz, M. Kowalczyk, T. Warzecha,  
A. Seweryn, K. Kabara, M. Lenczow-
ski, P. Frączek. Trenerem drużyny jest 
Andrzej Dylowicz.

Strzelcy bramek: Włodyka 10, 
Warzecha 4, Tomasiewicz 3, Kowal-
czyk 2, Podralski 2, Urban 1, Len-
czowski 1. 

V.I.P.

Sportowego roku 2008
Żelaznego zdrowia, 

wspaniałych 
sportowych 

osiągnięć i przede 
wszystkim szczęścia 

w życiu osobistym, 
wszystkim 

związanym  
z jaworznickim 

światem sportu, 
życzy sportowa 

redakcja  
„Co tydzień”. 

Andrzej Sermak (I trener 
Klubu Piłkarskiego Jaworzno) 

– Chciałbym 
wszystkim spor-
towcom, życzyć 
przede wszyst-
kim zdrowia, bo 
to jest przecież 
dla nas najważ-

niejsze. Mam nadzieję, że w 2008 
roku sport w Jaworznie będzie miał 
się lepiej, niż w roku 2007. Jeśli cho-
dzi o moją drużynę, to wiadomo, że 
życzę nam wygrania ligi, przejścia 
baraży, by w przyszłym sezonie za-
grać już wyżej.

Włodzimierz Kromka 
(kierownik bokserskiej sekcji 

Victorii Jaworzno)
– Spokoju  

w naszej bok-
serskiej sekcji, 
bo jeś li będą 
dobre warun-
ki do treningu, 
to o wyniki je-
stem spokojny, 
na pewno nie będą gorsze niż w ze-
szłym roku, a powinny się poprawić. 
Po za tym wszystkim jaworznickim 

sportowcom w 2008 roku życzę dużo 
niezbędnego zdrowia, i sportowego 
szczęścia.

Mirosław Ciołczyk (dyrektor 
do spraw sportu MCKIS) życzy:

– Życzę ja-
worznickie -
mu sportowi 
z n a l e z i e ni a 
m e c e n a s a , 
który zagwa-
ra n t o wa ł b y 
udział druży-
ny z naszego miasta w najwyższym 
szczeblu rozgrywek w prestiżowej 
dyscyplinie sportu. Drużynom 
MCKiS życzę zrealizowania za-
dań, jakie zostały im postawione 
w trwającym sezonie startowym. 
Seniorskim zespołom utrzymania 
się w lidze centralnej, młodzieżo-
wym medali Mistrzostw Śląska  
i Mistrzostw Polski. Sportowcom 
startującym w rozgrywkach indy-
widualnych  zdobycia jeszcze więk-
szej ilości medali w Mistrzostwach 
Polski. Wszystkim sportowcom 
zdrowia, wytrwałości i osiągania 
coraz lepszych wyników. 

V.I.P.

Urząd miejski sponsorował przejazd młodym piłkarzom, miał 
tylko jedną prośbę – wygrajcie – i wygrali wszystko: turniej 
drużynowy i klasyfikacje indywidualną

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

II LIGA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
MCKiS AND-BUD Jaworzno – Dąbrowa Górnicza 5 stycznia �007 (sobota)
godz. 17.00 hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 wstęp wolny!!!

II LIGA SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
MCKiS Jaworzno – Fart Kielce 5 stycznia �007 (sobota) godz. 17.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe) wstęp wolny!!!

II LIGA SIATKÓWKI KOBIET
MCKiS Jaworzno – SMS Sosnowiec 9 stycznia �007 (środa) godz. 18.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe) wstęp wolny!!!

PÓŁFINAŁOWY TURNIEJ MISTRZOSTW ŚLĄSKA KADETEK I KADETÓW
11-13 stycznia �007 Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe)
Z udziałem drużyn:
Kadetki: MCKiS Jaworzno, BKS Aluprof I Bielsko-Biała, MOSM I Tychy, 
VC Victoria-MOSiR Cieszyn
Kadeci: MCKiS Jaworzno, SK Górnik Radlin, TS Volley Rybnik, 
MKS Dąbrowa Górnicza

I LIGA SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
MCKiS Energetyk Jaworzno – Włókniarz Bielsko-Biała 1� stycznia �007 (sobota) godz. 
18.00 hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 bilety: 8 zł normalny, 4 zł ulgowy

II LIGA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
MCKiS AND-BUD Jaworzno – MOSiR Krosno 1� stycznia �007 (sobota)
godz. 14.00 hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 wstęp wolny!!!

Zajęcia z siatkówki dla chłopców rocznika 1995 i 1996
środa i czwartek – 17.00-19.00 – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 5 (Os. Stałe)

Plebiscyt na najlepszego „Sportowca i trenera MCKiS w roku 2007”
Zawodniczki i zawodników wyróżniających się w �007 roku wybierać można z listy 
umieszczonej na naszej stronie. Do tytułu „Trenera Roku” nominowaliśmy wszyst-
kich trenerów i instruktorów sportowych zatrudnionych w MCKiS. Zapraszamy do 
udziału w internetowym głosowaniu: www.sokol.jaw.pl

Szczęśliwego Nowego Roku 2008, samych sukcesów 
oraz wielu sportowych emocji życzy MCKiS Jaworzno!
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Wspomnień czar 

STYCZEŃ
Jiu-jutsu

Dwukrotnie szanse na zaprezentowanie swoich 
umiejętności mieli zawodnicy z Guja Jiu-jutsu  
Team Jaworzno. Najpierw podczas jaworznickiego 
turnieju o Puchar Komendanta Miejskiej Policji, 
a następnie w Chrzanów Open. Starty przyniosły 
łącznie 9 złotych medali!

Boks
W ostatnich dniach stycznia bokserzy Victorii Jaworzno 
zdobyli 8 złotych medali na turnieju z okazji 62. rocznicy 
wyzwolenia Oświęcimia.

LUTY
Boks
Włodzimierz Kromka i Fiodor Łapin zostali uhonorowani 
prestiżową nagrodą – statuetką Stanleya, 

dla odpowiednio najlepszego sędziego i najlepszego 
trenera boksu w Polsce.

Grzegorz 
Prosa wygrał 
plebiscyt, „Co 
tydzień” i CTv 
dla najlepszego 
sportowca 
roku 2006 w 
Jaworznie. 
Wręczeniu  
nagród  
w plebiscycie 
towarzyszyła 
uroczysta gala.

MARZEC
Wyciskanie
4 medale zdobyli jaworzniccy mocarze w Ogólnopolskim 
Turnieju w Wyciskaniu Sztangi leżąc.

Jujitsu
Jak co roku, na hali MCKiS odbyły się Mistrzostwa Polski 
seniorów w Jujitsu.

Boks

Victoria Jaworzno wygrała drużynowe Mistrzostwo Śląska 
Juniorów. Indywidualnie najlepsi na Śląsku byli: Kamil 
Młodziński, Przemysław Gorgoń, oraz Adrian Wróbel.

Piłka nożna
Szczakowianka Jaworzno wznowiła rundę wiosenną 
w rozgrywkach piłkarskiej III ligi. Ruszyły również 
rozgrywki w niższych ligach.

Siatkówka
Siatkarze MCKiS-u awansowali do rozgrywek II ligi.  
W turnieju decydującym o awansie w Parzęcewie zagrali 
koncertowo, tracąc tylko jednego seta!

KWIECIEŃ
Koszykówka

JBL MCKiS Jaworzno utrzymał się w koszykarskiej II lidze.

Siatkówka
Siatkarze pokonali zespół SPS Zduńska Wola i w 

dramatycznych okolicznościach utrzymali w Jaworznie  
I ligę. Po sezonie nowym trenerem I-ligowców został 
Mariusz Łoziński, który zastąpił trenera Zbigniewa 
Błaszczaka.

MAJ
Piłka nożna
Ruszyła sprawa sądowa w sporze pomiędzy PZPN  
a Szczakowianką Jaworzno. Jaworznicki klub 
domaga  
się prawie 10 milionów złotych odszkodowania.

CZERWIEC
Koszykówka

Juniorzy MCKiS-u pod wodzą trenera Marcina 
Lichtańskiego wywalczyli srebrny Medal Mistrzostw 
Polski! Jaworznianie przeszli długą drogę do 
wymarzonego sukcesu, a jedynym lepszym zespołem 
była ekipa Prokomu Sopot.

Piłka nożna

Rozgrywki zakończyła piłkarska III liga. 
Szczakowianka zajęła ostatnie bezpieczne miejsce w 
tabeli. Czas pokaże,  
że sukces piłkarzy na boisku nie znajdzie przełożenia  
w klubowych biurach. 

Piłka nożna
Młodzi trampkarze Szczakowianki Jaworzno 
prowadzeni przez trenera Andrzeja Dylowicza 
odnieśli niebywały sukces zdobywając tytuł 
najlepszej drużyny na Śląsku.

2008 rok już się rozpoczął, ale my 
raz jeszcze powrócimy do wydarzeń 
minionych 365 dni. W fotograficznym 
skrócie przedstawiamy najważniejsze 
wydarzenia ze świata sportu.
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LIPIEC
Koszykówka

W Jaworznie zorganizowany został streetballowy 
turniej. Impreza okazała się sporym sukcesem, licznie 
gromadząc widownię freestylowych popisów.

Wyciskanie

Sebastian Balner uplasował się na 6. pozycji  
w Mistrzostwach Europy w wyciskaniu sztangi.

Piłka nożna
Piłkarska drużyna 
Szczakowianki 
Jaworzno 
przestała istnieć, 
i wycofała się 
z rozgrywek 
III ligi. Na jej 
gruzach powstał 
Klub Piłkarski 
Jaworzno, 
który po wielu 
perturbacjach 
dostał pozwolenie 
na grę w A-klasie. 
Przerwa w letnich 
rozgrywkach 
obfitowała 
w transfery: 
Paweł Cygnar 
(Szczakowianka) 
przeniósł się 
do Zagłębia 
Sosnowiec, 
Maciej Budka 
(Szczakowianka) 
do GKS-u Katowice 
a Wojciech Szwed 
(Victoria) do 
Rozwoju Katowice.

SIERPIEŃ
Piłka nożna
MCKiS przejął młodzieżowe grupy piłkarskie 
Szczakowianki.

Koszykówka
Tomasz Śnieg i Daniel Goldammer wzięli udział  
w Mistrzostwach Europy juniorów.

Lekkoatletyka

Po raz dwunasty odbył się Bieg Uliczny po Jaworznie. 
Zwycięzcą został Kenijczyk Joel Komen

WRZESIEŃ 
Boks
Po raz III w Jaworznie zorganizowano bokserski turniej 
Victoria Cup. Imprezę zdominował zespół gospodarzy, 
który wygrał złoty medal klasyfikacji drużynowej, 
licznie gromadząc nagrody indywidualne.

Piłka nożna
Zespól FC Szczakusie utworzony z zawodników MCKiS-u 
Sokół prowadzonych przez trenera Andrzeja Dylowicza 
wygrał ogólnopolski turniej Real Junior Cup, pod 
patronatem Jerzego Engela.

Narty wodne

Wspaniały sezon we wrześniu zakończyli narciarze 
wodni. Największą pociechę sprawili nam Bartosz 
Pieczonka I Gabriel Kuprewicz, którzy po sukcesach 
zarówno w domu (tytuły Mistrzów Polski) jak i i 
na wielu międzynarodowych imprezach, zajęli w 
klasyfikacji Pucharu Europy odpowiednio pierwsze i 
trzecie miejsce.

PAŹDZIERNIK 
Wystartowały rozgrywki siatkarskie i koszykarskie. 

Boks
Klaudia Kluczkowska z drużyny Victorii Jaworzno 
zdobyła srebrny medal w bokserskich Mistrzostwach 
Świata kobiet

Kulturystyka
Bogdan 
Szczotka, 
utytułowany 
jaworznicki 
kulturysta, 
powrócił po 
trzyletniej 
przerwie 
do startów 
w między 
narodowych 
zawodach. 
Efekt – złote 
medale w 
Wilnie i 
Opawie oraz 

wysokie 5. miejsce w Mistrzostwach Świata w 
Korei.

LISTOPAD
Armwrestling
Siłacze z sekcji MCKiS Tytan Jaworzno, okazali 
się rewelacją Pucharu Polski, wygrywając 
klasyfikację drużynową. Lucjan Fudała po raz 
kolejny okazał się najsilniejszym człowiekiem na 
lewą rękę w kraju.

Trial 
Jaworzno gościło Finał Mistrzostw Polski w Trialu.

Jujitsu
Tradycyjnie w Jaworznie rozegrano Mistrzostwa 
Polski w Jujitsu.

Lekkoatletyka
Drużyna MCKiS Jaworzno odniosła ogromny 
sukces zdobywając srebrny medal w Drużynowych 
Mistrzostwach Świata w gimnastyce artystycznej

Piłka nożna
Kolejna afera w jaworznickim futbolu. Tym razem 
na celowniku prokuratury wylądowała Victoria 
Jaworzno, a konkretnie jej zarząd.
Zakończyła się runda jesienna piłkarskich 
rozgrywek. Kapitalną rundą mogą poszczycić 
się podopieczni Andrzeja Sermaka, piłkarze KP 
Jaworzno. Zajęli oni pewne pierwsze miejsce na 
półmetku rozgrywek i są pewnymi kandydatami 
do awansu. Żadna z drużyn nie znajduje się na 
miejscu spadkowym.

GRUDZIEŃ
Boks
Kolejny sukces bokserów Victorii Jaworzno. 
Podopieczni Roberta Kopytka zdobyli 3 medale 
Pucharu Polski. Złotem może pochwalić się 
Kamil Młodziński, srebrnym krążkiem Krzysztof 
Włodarczyk, a brązem Jacek Kopiel.

V.I.P.

rok 2007 w sporcie
Posumowanie roku �007
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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 pełna 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.	 Pierwszy	 kupon	 plebiscytowy	 już	
dziś.

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

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

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

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

12.	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.

RADOSŁAW 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 ...........................................................................

oPrac. V.I.P.
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Jest 6 listopada 2007 roku. 
Na dworze mróz szczypie 
w policzki, ale nasza 
niezłomna  
i niezniszczalna klasa stoi 
uparcie pod szkołą i czeka 
na resztę uczniów ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 
Bardzo cieszyliśmy się,  
że możemy pomóc biednym 
i wygłodzonym pieskom. 
A przy okazji mieliśmy 
„zahaczyć”  
o Muzeum Pożarnictwa  
w Mysłowicach. 

Gdy dotarliśmy na miejsce, pierw-
sze co poczuliśmy to smród – wprost 
nie do wytrzymania. Potem dopiero 
zauważyliśmy około 100 psów różnej 
rasy. Po zaniesieniu karmy i koców 
oraz innych rzeczy potrzebnych do 
poprawy warunków życia tych bied-
nych, wygłodniałych zwierząt, zaję-
liśmy się zwiedzaniem schroniska. 
Najpierw z kilkoma koleżankami 
zajrzałyśmy do małego szczeniacz-
ka. Był prześliczny. Po zabawie z nim 
rozglądałyśmy się bardzo uważnie. 
Nagle natknęłyśmy się na owczarka 
niemieckiego z nr 21, miał przekrwio-
ne oczy, był bardzo chudy i smutny. 
Bardzo się wzruszyłam jedna z mich 
koleżanek powiedziała bardzo ważne 
słowa: – One myślą, że jak tu przyjeż-
dżamy to je zabierzemy ze sobą, zosta-
wiamy je i one tracą nadzieję.

Wtedy do mnie dotarło. One nie 
potrzebują tego, co im przywieźli-

śmy. One potrzebują naszej miłości, 
pies to nie zabawka, która szczeka, 
to członek rodziny, który umie oka-
zać miłość, radość, wdzięczność, 
smutek, złość, który potrzebuje 
swojego miejsca w naszym życiu 
oraz zrozumienia jego potrzeb.

Ta wycieczka otworzyła mi oczy 
na wiele spraw. W imieniu wszyst-
kich psów, dziękuję tym, którzy 
się nimi opiekują, troszczą o nie. 
Potępiam osoby, które biorą ma-
łego szczeniaczka jako zabawkę,  
a gdy pies dorośnie wyrzucają go 
na ulicę. Skazany na głód i wałęsa-
nie po ulicach, są zdane wyłącznie 
na siebie. Tracą zaufanie do ludzi  
i mogą stać się agresywne. Nigdy 
nie zapomnę tych wielkich i smut-
nych psich oczu, w pat rzonych 
z nadzieją w nas, że może ktoś 
weźmie jednego z nich do domu i 

zaopiekuje się nim. Po prostu poko-
cha. Wszyscy wróciliśmy do domu 
dużo mądrzejsi i bardzo wzruszeni. 
Wycieczkę tę zapamiętam do końca 
życia, ponieważ była to niezwykła 
lekcja życia. 

marta kulIG, klasa 6c

Takie przemyślenia mieli ucznio-
wie z Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie, 
którzy odwiedzili Schronisko dla 
Zwierząt w Mysłowicach. Przez cały 
październik aktywnie angażowali 
się w akcję pomocy i przynosili do 
szkoły różne potrzebne rzeczy. Nad 
całością akcji czuwali nauczyciele 
pani M. Harmaj, pani B. Piechowicz, 
pani E. Odrzywolska, R. Janikowska. 
Jesteśmy przekonani, że takie formy 
działania staną się tradycją w naszej 
szkole i nie tylko.

orGanIzatorzy akcjI zs nr 3 w jaworznIe

Uczniowie wraz z wychowawczy-
niami mgr Barbarą Bożek, mgr 
Urszulą Józefiak, mgr Beatą Król 
oraz mgr Sylwią Obacz dzięki ini-
cjatywie Pracowników Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie 
mieli okazję wielozmysłowo poznać 
świat, co pozytywnie wpłynęło na 
trwałość zdobytej wiedzy.

Przeprowadzone zajęcia ekolo-
giczne spotkały się z miłym przy-
jęciem dzieci . Do uczestnictwa  
w warsztatach zachęciła ich nie-
zw yk ła w ycieczka do lasu oraz 
zwiedzenie stacji uzdatniania wody  
w Dziećkowicach. Przeżycia i emo-
cje towarzyszące uczniom pozytyw-
nie wpłynęły na udział i aktywność 
w dalszych zajęciach.

„Świąteczna Paczka” to akcja or-
ganizowana przez Stowarzyszenie 
Betlejem (kadrę i wolontariuszy 
Centrum Integracji Społecznej) 
już po raz trzeci na bazie doświad-
czeń krakowskiego Stowarzysze-
nia Wiosna. 

W Gimnazjum nr 3 akcja jest 
organizowana po raz pierwszy. 
Uczniowie oraz pracownicy szkoły 
przygotowują  paczkę dla jednej z 
potrzebujących rodzin w mieście. 

Nie będą to typowe paczki, w których 
znajdują się słodycze, mikołaje.

„Świąteczna Paczka” realizuje 
konkretne marzenia rodziny, do 
której Stowarzyszenie udaje się  
z ankietą i dostarcza najbardziej 
potrzebne rzeczy – zgłoszone przez 
potrzebujące rodziny. Świąteczna 
Paczka jest próbą zareagowania 
naszej szkoły  na prawdziwą biedę, 
zwłaszcza tę ukrytą.

m. D-s

7 grudnia 2007 w Bibliotece Ślą-
skiej odbyła się w ystawa ręko-
dzieła artystycznego Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Uroczystość 
rozpoczęła się kolędą: „Kolęduj-
my wszyscy wraz, bo już na to 
wielki czas”. Tradycja spotkań 
w dziale integracyjno-bibliote-
rapeutycznym tej placówki sięga 
roku 2003 r.

W t y m roku gospodarze Bi-
blioteki Śląskiej zaprosili osoby 
niepełnosprawne z wielu śląskich 
ośrodków a także władze Jaworzna, 
z prezydentami: Pawłem Silbertem 
i Mariuszem Rechulem oraz delega-
cję MOPS-u. Na spotkanie zawitał 
ks. bp Adam Śmigielski.

Wystawę otworzył prezydent 
Jaworzna pan Paweł Silbert. Spo-
tkanie opłatkowe rozpoczęli ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycz-
nej z Chorzowa, wykonując ko-
lędę (Beata śpiew i Wojtek klawi-
sze). Natomiast aktorzy: Urszula 
Pitraś, Anna Lichtańska, Stefania 

Świąteczna Paczka 2007

Jednym z niezwykle istotnych elementów 
wspierających uczniów w prawidłowym rozwoju 
są pozalekcyjne zajęcia ekologiczno-przyrodnicze. 
Stąd pomysł na przygotowanie, a następnie udział 
uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 22  
w warsztatach ekologicznych, które odbyły się  
w dniach 29-31.10.2007 r. w Chełmie Śląskim.

Ekologiczne 
wędrówki

Miarą naszego 
człowieczeństwa jest 
stosunek do zwierząt

W czasie tych spotkań wszyscy 
byli bardzo zaangażowani, wykazy-
wali się dużą pomysłowością, chętnie 
pracowali w grupach. Nawet ucznio-
wie mający trudności z opanowa-
niem wiedzy, doskonale radzili sobie  
z nowymi zadaniami. Samodzielnie 
dochodzili do określonych prawd  
i zasad, umieli wyciągać wnioski,  
a co za tym idzie doskonale się bawili. 
Trzecioklasiści uczyli się także, jak 
atrakcyjnie, bezpiecznie i pożytecznie 
spędzać wolny czas. 

Warsztaty edukacyjno-ekologicz-
ne uzmysłowiły uczniom ważność 
ochrony gatunkowej roślin, zwie-

rząt i środowiska przyrodniczego. 
Wprowadziły elementy zaskocze-
nia, stworzyły możliwość spotkania  
z ciekawymi ludźmi oraz umożliwiły 
dostrzeżenie interesujących przyrod-
niczo i ekologicznie miejsc.

Dyrektor, wychowawcy i ucznio-
wie klas III, składają gorące podzię-
kowania dla Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Bronisławy Chechelskiej-Paligi i pani 
inspektor Haliny Larysz za wspania-
łe zorganizowanie i sfinansowanie 
warsztatów ekologicznych. 

Również gorące podziękowa-
nia kierujemy do Prezesa Zarządu 
Fundacji Ekologicznej ,,Ekologia” 
w Chełmie Śląskim p. Genowefy 
Powązki za miłą gościnę i atrakcyj-
nie zorganizowany czas. Wdzięczni 

uczniowie klas III a, b, c wraz z wy-
chowawcami S.O. Dyrektor SP 22  
w Jaworznie p. mgr Maria Świat, wy-
chowawczyni klasy III b p. mgr Beata 
Król wraz z uczniami serdecznie 
dziękują wszystkim rodzicom i panu 
konserwatorowi Zdzisławowi Bara-
nowi za wspaniałą pracę, ogromne 
zaangażowanie i środki finansowe 
przeznaczone w modernizacje sali 
kształcenia zintegrowanego. 

Już po raz kolejny mogliśmy się 
przekonać, że dzięki ludziom wielkie-
go serca, nasza szkoła staje się coraz 
piękniejszą i przyjazną dzieciom.

klasa III b wraz z wycHowawczynIą

Stec, Michał Pichta, i Paweł Sidełko  
z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
zaprezentowali przybyłym gościom 
„Słowo na Boże Narodzenie”, specjal-

nie przygotowane na tę uroczystość. 
Po występach podzielono się opłat-
kiem, składając sobie życzenia. 

Paweł sIDełko

Wystawa witraży i opłatek  
w Bibliotece Śląskiej

Zwierzęta w schronisku nie są najszczęśliwsze

Do uczestnictwa w warsztatach zachęciła uczniów niezwykła 
wycieczka do lasu

Spotkanie opłatkowe z udziałem władz miasta
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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

Fundacja 
„Energetyka na Rzecz 
Polski Południowej” 

ogłasza nabór na stanowisko:
Robotnik Hodowli Zwierząt 

Stajenny (4 osoby)

Wymagania: 
» dyspozycyjność (praca zmianowa)
» obsługa pojazdów mechanicznych (prawo 

jazdy kat. T mile widziane)
» umiejętność pracy ze zwierzętami (prefero-

wane osoby z wykształceniem rolniczym)

Miejsce wykonywana pracy: Hippiczny Ośrodek Reha-
bilitacyjno – Rekreacyjny w Jaworznie Ciężkowicach

Oferty należy składać w terminie 
do 16 stycznia 2008 r. w siedzibie Fundacji
„Energetyka na Rzecz Polski Południowej”

Ul. Promienna 51
43 – 603 Jaworzno

Tel. 032/ 715 – 32- 45

N OWO  O T WA R T Y  PU B  S AVA N A  2
dysponuje dwoma 

salami na 40 i 130 osób
Gwarantujemy: 
wyjątkowy styl, 

organizację 
wszelkich przyjęć 

okolicznościowych, 
wyśmienite posiłki, 
nowoczesny sprzęt, 
profesjonalną kadrę 

kucharsko-kelnerską, 
niepowtarzalny klimat

Zapraszamy do Koźmina na ul. Jesienną 16 d Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr telefonu: 032 613 18 45, 0 601 539 445, 0 696 626 645

Przyjmujemy zamówienia na organizację imprez na 2008 rok zapewniamy także cattering

ogłoszenie własne

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 – �50 zł brutto
Wyrafinowany montaż – cena negocjowana

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

tel. (03�) 751-91-30
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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
65/11

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

64/11

67/11

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. 

68/11

STOMATOLODZY

78/11

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
72/11

ORTOPEDZI

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. 

66/11

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.
94/10

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
69/11

OPTYCY

79/11

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

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

rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

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

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

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

ENDOKRYNOLOG

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

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

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

SUKNIE ŚLUBNE

dw

dw

Ordyna Alfred lek. med. pracy ul. Puszkina 5 (SP nr 5)
Osiedle Stałe, tel. dom 615 53 39,615 52 34

pon., środa 16.00 – 18.00
Badania profilaktyczne, badania kandydatów na kierowców,

w tym świadectwo kwalifikacji.

98/05

NZOZ Centrum Promocji Zdrowia ul. Paderewskiego 43 
tel. 032 752 24 64 ZAPRASZMY na WARSZTATY ANTYSTRESOWE !
prowadzone przez doświadczonych psychologów. Nauka relaksacji  

i umiejętności radzenia sobie ze stresem w domu oraz w pracy.
Ilość miejsc ograniczona!

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.
70/11

INNE

dw

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

99/10

PEDIATRZY

dw

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

W Domu Kultury  
w Szczakowej (MCKiS)  
przy ul. Jagiellońskiej 3, 
10 stycznia 2008 r.  
o godz. 16.00 
odbędzie się 
spotkanie  
z przedstawicielem 
firmy „Medicus”  
z Wrocławia mgr 
inż. Michałem Kidą, 
zajmującym się 
systemem implantów 
ślimakowych.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkie osoby zaintereso-
wane implantami ślimakowy-
mi na prezentację procesorów 
mowy, implantów ślimako-
w ych oraz akcesoriów do 
procesorów mowy. 

Michał Kida zosta ł za-
proszony do naszego miasta 
przez działające przy Poradni 
Psychologiczno – Pedago-
gicznej Jaworznickie Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Osób 
Niedosłyszących i Niesłyszą-
cych, którego prezesem jest 
Zbigniew Wacławek.

Implant ślimakowy jest 
elektroniczną protezą na-
rządu słuchu, zapewniającą 
osobom niesłyszącym i głę-
boko niedosłyszącym odbiór 
dźwięków. Implant to urzą-
dzenie znane, bezpieczne  
i szeroko stosowane na całym 
świecie od blisko 30 lat.

System implantu ślima-
kowego jest jedyną szansą 
d la  osób,  k tór y m apa ra-
ty słuchowe nie przynoszą 
korz yśc i .  G łębok ie wady 
s ł uchu t y pu odbiorczego 

uniemożliwiają prawidłowe 
przetwarzanie sygnału aku-
stycznego, nawet wzmocnio-
nego, przez aparat słuchowy.  
W takich sytuacjach użyt-
kownicy aparatów słucho-
wych nie mają szans na sły-
szenie śpiewu ptaków, szumu 
rzek i czy ludzk iej mow y. 
Jedynym sposobem na po-
wrót do świata dźwięków 
jest dla nich bezpośrednia 
stymulacja nerwu słuchowe-
go – poprzez zastosowanie 
implantu ślimakowego. Sys-
tem implantu ślimakowego 
jest urządzeniem, łączącym 
w sobie najnowszą wiedzę  
z dziedziny medycyny, audio-
logii, inżynierii biomedycz-
nej, elektroniki i ergonomii. 
Nowocz esna tech nolog ia  
w połączeniu z wieloletnimi 
doświadczeniami stanowią 
podstawę bezpiecznego sto-
sowania tej jedynej na świe-
cie protezy narządu zmysłu.

W Polsce systemy ślima-
kowe stosowane są już po-
nad 12 lat, a łączna grupa 
użytkowników przekracza 
1500 osób. Zarówno wie-
dza medyczna i techniczna 
wybitnych polskich specja-
listów, jak też skuteczność 
i  bezpieczeńst wo metody 
stanowiły również podstawę 
do pełnego uznania tej formy 
leczenia przez system opieki 
zdrowotnej w Polsce. Już 
od wielu lat wszelkie koszty 
związane z procedurą kwali-
fikacyjną, zakupem systemu 
implantu ślimakowego, ope-
racją i rehabilitacją są w pełni 
finansowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia.

w ImIenIu stowarzyszenIa

mGr katarzyna wItosIńska

surDoPeDaGoG - loGoPeDa

PoraDnIa PsycHoloGIczno – 
PeDaGoGIczna w jaworznIe

Implanty ślimakowe 
szansą dla osób  
z uszkodzonym słuchem
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PODŁęŻE

Mimo iż mamy środek 
zimy, to już teraz warto 
pomyśleć o organizacji 
czasu dla młodzieży 
naszego miasta.
Taki widok, jak ten zastany 
na Towarowej, to wręcz 
modelowy przykład stanu, 
w jakim znajduje się wiele 
placów zabaw, boisk czy 
miejsc, w których najczęściej 
przebywają dzieci – zarówno 
te młodsze, jak i te starsze.

Warto pomyśleć zawczasu

Czasem jakiś nieznajomy zdobędzie się na miły gest. Taki jak ten, dla 
dzielnych pracowników MPO przy jednym z koszy na Alei  
J. Piłsudskiego. Mimo iż torba jest w środku pusta, to i tak niejeden 
uśmiechnie się na widok wizerunku misia, grzecznie czekającego  
w kolejce do sortowni

Podarunek

Do urządzenia tego śmietnika brakuje już tylko chyba stoliczka. 
Najlepiej takiego, do którego można by krzyknąć: Nakryj się!

Prawie jak w domu

Zima starannie przykrywa 
niektóre „tajemnice” lasu.
Są jednak takie rzeczy, 
których po prostu nie da się 
ukryć. Jak np. to krzesło, 
znalezione w lesie na Podłężu. 
Niestety, rzadko udaje się 
kogoś przyłapać na gorącym 
uczynku, stąd pozostaje nam 
jedynie dokumentowanie 
przypadków bałaganiarstwa 
naszych rodaków

Leśne tajemnice przykryte

Puszki po farbie, kanapy 
po raz n-ty.
Tak wygląda poświąteczny 
krajobraz w wielu 
dzielnicach Jaworzna, 
choć widok pustego 
kontenera w towarzystwie 
śmieci obok – nie jest 
domeną tylko i wyłącznie 
świąt.

(Po)świąteczne porządki

Te ławeczki na Towarowej 
również wymagają 
interwencji. O wiele 
przyjemniej siedzi się na 
takich, w których wszystkie 
deski są w komplecie. Zima 
i wiosna to często dobry 
okres, aby sprawdzić  
i ocenić „stan szkód”  
w takich miejscach naszego 
miasta jak parki czy 
osiedlowe place zabaw. 

Ławeczki konferencyjne
Urwane kosze do gry 
stały się codziennością. 
Pisaliśmy już o takich 
„wirtualnych” na Gigancie. 
I choć nie jest to wina 
zarządcy boiska, a często 
osób korzystających  
z niego, w mniej lub 
bardziej przepisowy 
sposób, to do zadań 
zarządców należy troska  
o stan takiego miejsca. 

Dla ludzi z wyobraźnią
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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

STARA HUTA

PODŁĘŻE

Rozumiemy, że kontenery 
są czasem za małe,  
aby pomieścić taki nadmiar 
wszelkiego rodzaju 
rupieci, zwłaszcza dużych 
gabarytów. Ale las,  
mimo swoich dużych 
rozmiarów i pojemności, 
wcale nie wydaje się 
lepszym miejscem na 
składowanie tego typu 
przedmiotów. 

Niekiedy wystarczy po prostu 
zapytać sąsiadów, znajomych, ludzi 
wokół siebie, czy ktoś nie zechciałby 
wymienić swojego zestawu wypo-
czynkowego, będącego nierzadko  
w gorszym stanie niż ten, którego my 
chcemy się pozbyć. 

Co przedstawia 
dodatkowy znak 
umieszczony na samym 
dole? – Nic. 
Co zasłania? – Właściwie 
też nic.
A co odkrywa? – Bardzo 
kiepskie poczucie 
humoru, bo kapryśnej 
pogody i silnego wiatru 
nie można raczej 
posądzić o tak precyzyjne 
umieszczenie kawałka 
kartonu. 

Dodatkowe oznakowanie?

Na moment powrotu tych 
objętych ochroną ptaków 
przyjdzie nam poczekać 
do 25 marca, jak mówi 
zacytowane w tytule 
przysłowie.  
I choć nie w każdej 
kulturze, to w polskiej 
bocian cieszy się 
dużym szacunkiem. Nic 
dziwnego, skoro ma swój 
specjalny status, jako ptak 
przynoszący szczęście, 
często w realnej postaci. 

Chociaż wygląda na wór 
pełen prezentów, to 
bynajmniej nim nie jest.  
6 grudnia minął już 
dawno, więc św. Mikołaja 
nie możemy posądzać  
o nieroztropność.  
Zresztą, takich „zgub” 
jest w Jaworznie więcej, 
czasem w workach, 
czasem bez. 

I temu, kto je „gubi” nie chodzi  
o estetykę, czy dbałość o środowi-
sko, ale o to, jaki sposób jest wy-
godniejszy, aby pozbyć się niepo-
trzebnych śmieci. Zdaje się zatem, 
że w Nowy Rok wchodzimy z tymi 
samymi, starymi nawykami.

Kto zgubił ten worek?

Tegoroczna zima nas nie rozpieszcza. Wczesne opady śniegu, później 
dodatnie temperatury. Teraz dosłownie „powiało chłodem”. Ale dla 
wielu osób taka sytuacja jest korzystna. Lodowisko w centrum cieszy 
się dużym powodzeniem. Jedynie śniegu trochę brak...

Kapryśna  
zima

Na zwiastowanie bocian 
w gnieździe stanie

Komu zestaw, temu w las

JELEń
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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

Działki:
Ciężkowice 700 m� 4� tys. zł
Centrum �600 m� �65 tys. zł
Domy:
Centrum 147 m� �70 tys. zł
Ciężkowice nowe domy 164 m�

Mieszkania:

60 m� stan deweloperski 167 tys. zł
33 m� Osiedle Stałe 90 tys. Zł
Lokale użytkowe – wynajem
- lokale biurowe w Centrum
- lokal handlowy �00 m�

tel. 0 602 737 900, 
032 616-23-32

Styczeń w Bibliotece:
Języki w Bibliotece:

Poniedziałki (godz. 17.00; 18.00) – język 
angielski – prowadzi Daniel Chećko
Wtorki (godz. 16.30; 18.00) – język wło-
ski – prowadzi Joanna Pieróg
Środy (godz. 16.30) – język rosyjski  
– prowadzi Tatiana Swiridowa

Biblioteka dzieciom:
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czyta-
nie – czytamy z radością, słuchamy  
z przyjemnością
Środy (godz. 17.00) – Spotkania z liter-
kami – nauka pięknego pisania
Czwartki (godz. 17.00) – Mały artysta 
– zajęcia plastyczne

14.01 – 26.01.2008 –
 Ferie w Bibliotece

04.01 (godz. 17.00) –  Podróże: Alpy - spo-
tkanie z Piotrem Fijołem i Sebastianem 
Pycią połączone z wystawą zdjęć.
08.01 (godz. 13.00) – Zawody przyszło-
ści – prezentacja dla maturzystów
08.01 (godz. 18.00) – Klub Książki 
– prowadzą – Anna Chebel, Katarzy-
na Pokuta
09.01 (godz. 18.00) – Wernisaż malar-
stwa Joanny Partyki
10.01 (godz. 16.30) – Klub Filmowy 
- prowadzą – Bernadeta Marzec, Mag-
dalena Stachańczyk
10.01 (godz. 17.00) - „Cześć, Stare-
nia!” - niekończąca się opowieść  
o Z. Cybulskim – prowadzi M. Szczawiński

11.01 (godz. 18.00) – Wieczór indyjski: 
Historia Indii – połączona z projekcją 
filmu historycznego „ Asoka Wielki”
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
��.01 (godz. 18.00) – Wieczór wspo-
mnień z okazji wyzwolenia Jaworzna
z  udziałem świadków tamtych dni 
– prowadzi  Zofią Żak
�3.01 (godz. 18.00) – Spotkania 
z nie-Filozofią – Koniec historii 
- cywilizacja postępu ... na przy-
kładzie książki Francisa Fukuyamy 
„Koniec historii”– prowadzi Marek 
Niechwiej
�4.01 (godz. 16.30) - Klub Filmowy 
- prowadzą – Bernadeta Marzec, Mag-
dalena Stachańczyk
�5.01 (godz. 16.00) – Warsztaty scena-
riuszowe - prowadzi dr Ewa Sałużanka
�9.01 (godz. 18.00) – „Góry Polski” 
– spotkanie autorskie z Tomaszem 
Rzeczyckim
30.01 (godz. 18.00) – Sztuka nowo-
czesna – Impresjonizm – prowadzi  
dr Stanisław Piskor

NIERUCHOMOŚCI
GEO	–	DOM	biuro	nieruchomości.	
Tel. 032/ 752	04	15;	0607	281	231.	
ul.	Grunwaldzka	 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

Agencja	Rozwoju	Lokalnego	S.A.	w	
Jaworznie	informuje,	iż	posiada	wolne	
lokale	do	wynajęcia	w	pawilonie	“Sło-
neczna”	przy	ul.	Glinianej	12.	
Tel.	032/616	42	58

dw

Do	 wynajęcia	małe	magazyny	 i	
pomieszczenia	biurowe.	Ul.	Szelonka	
1.	Tel.	0601	520	180

82/11

Nieruchomości	Goździewicz,	Wyjąt-
kowe	 nieruchomości	 -	wyjątkowe	
okazje	www.g-an.pl	664033200

166/110

Pilnie	sprzedam	działkę	budowlaną	
Pszczelnik	1000m2 
tel. 0	500	030	294

1024/d/07

Wynajmę	 lokal	Centrum	Jaworzna	
(Rynek)	 na	działalność	usługową,	
gabinet,	biuro tel.	0	501	417	212

1055/d/07

Sprzedam	mieszkanie	M3	 48m2	
(Os.	Stałe) tel.	032/	616	54	56	wie-
czorem

dw

Sprzedam	60	m2	(Centrum)	
tel.	0	502	308	866

1015/d/07

Poszukuję	mieszkania	do	wynajęcia	
tel. 0	512	830	518

1081/d/07

Sprzedam	mieszkanie	60	m2	Centrum 
tel.	0	502	30	88	66

dw

Sprzedam	stragan	na	placu	targowym	
w	Chrzanowie tel.	0	501	722	754

101/12

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

1064/d/07

Sprzedam	64	m2	(3	pokoje)	Leopold 
tel. 0	608	609	149

1069/d/07

Sprzedam	garaż	Podłęże	 (Wilcza) 
tel.	0	692	859	365

1073/d/07

Sprzedam	kiosk	ogólnospożywczy 
tel.	0	504	093	958

1066/d/07

Sprzedam	mieszkanie	53	m2	Cypry-
sowa tel.	0	668	631	757

1078/d/07

Wynajmę	M3	Centrum	Jaworzna	
tel.	032/	622	89	73	wieczorem

1068/d/07

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

153/12

Zatrudnię	piekarzy	
tel.	0	509	222	404

1059/d/07

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

dw

Przyjmę	murarzy,	tynkarzy,	zbrojarzy,	
majstrów.	Tel.	032/	752	96	50

15/12

Zatrudnię	młodego	mężczyznę	do	
sklepu	RTV,	CV	Jaworzno	ul.	Pade-
rewskiego	8

108/12

Przyjmę	operatywnego	kierownika	
budowy	z	udokumentowanymi	upraw-
nieniami. Tel.	0	504	056	613,	
0	509	03	56	19

15/12

Przyjmę	kierowcę	kat.	C+E 
tel.	0	790	489	793

1048/d/07

Zatrudnię	kierowcę	C+E 
tel.	0	601	43	44	21

1/12

Hurtownia	warzywno	 –	 owocowa	
zatrudni	na	stanowisko	kasjer-	sprze-
dawca,	magazynier,	zastępca	kierow-
nika tel.	0	509	218	571

53/12

Zatrudnię do sieci barów 
restauracyjnych w Katowicach: 
managera, handlowca 
tel. 0 606 364 708

118/12

Salon	dekoracji	okien	w	Jaworznie	
poszukuje	krawcowej	z	umiejętnością	
szycia	firan tel.	0	510	288	386

35/12

Zakłady	 Mięsne	 „UNIMIĘS”	 ul.	
Powstańców	Styczniowych	9,	Chrza-
nów	zatrudnią	pilnie	magazynierów 
tel.	032/	625	74	29,	625	74	10	 lub	
kadry@unimies.com.pl

dw

Przyjmę	piekarza,	pomoc	piekarską	
tel.	0	601	156	473,	668	171	409

1074/d/07

Zakłady	 Mięsne	 „UNIMIĘS”	 ul.	
Powstańców	Styczniowych	9,	Chrza-
nów	zatrudnią	portierów	(mile	widziani	
renciści	oraz	osoby	z	umiarkowanym	
stopniem	niepełnosprawności) 
tel.	032/	625	74	29,	625	74	10	 lub	
kadry@unimies.com.pl

dw

Zatrudnię	do	 tynków	maszynowych 
tel.	0	603	422	822

1789/12

Opiekunka	do	dzieci	w	wieku	5,	10	lat	
od	16.00-21.00	tel.	032/	616	19	08,	
509	85	81	04

1077/d/07

Zakłady	 Mięsne	 „UNIMIĘS”	 ul.	
Powstańców	Styczniowych	9,	Chrza-
nów	zatrudnią	pracowników	mroźni,	
rozbioru,	konfekcji	(pakowanie	wędlin)	
i	wędzarzy tel.	032/	625	74	29,	625	
74	10	 lub	 rekrutacja@unimies.com.pl 
rekrutacja@unimies.com.pl

dw

Zatrudnię	barmankę 
tel.	0	603	422	822

179/12

Zatrudnię	mechanika	ze	znajomością	
obsługi	komputera.	
Tel.	032/	616	27	44

dw

Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne Niemcy, Europa 
Zachodnia tel. 071/ 385 20 18

180/12

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.

49/01

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

1036/d/07

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 technolo-
gie. Hurtownia lakierów i klejów. 
Wypożyczalnia cykliniarek 
Tel.  (032) 623 78 98 
www.dim-hurt.pl

46/10

Cyklinowanie	tel.	032/	624	04	30
dw

Adaptacja poddaszy, remonty 
tel. 0 502 38 50 23

167/11

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

37/05

Usługi	parkieciarskie	
tel.	032/	751	06	96,	0	880	331	743

854/d/07

Pokrycia	 dachowe	papami	 termo-
zgrzewalnymi	24zł/m2	gwarancja	10	
lat	tel.	0	792	013	569

73/10

Kafelkowanie tel.	0	664	934	189
1010/d/07

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

73/10

Serwis	komputerowy	w	domu	klienta 
tel. 0	697	701	094

dw

Remonty,	wykończenia,	 instalacje,	
wod-kan,	co,	tel.	0	500	259	633

2/11

Transport	do	1	Tony 
tel.	0	604	133	038

33/12

Kafelkowanie,	 ocieplanie,	 gładzie,	
parkiety	tel.	32/	615	63	88

1079/d/07

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

150/07

Cyklinowanie, szybko, solidnie 
tel. 0 506 101 072

dw

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

958/d/07

WILDE-	Parkiet	układanie,	cyklinowa-
nie,	malowanie,	olejowanie	parkietów	
tel.	0	506	101	072

44/10

Tynki	maszynowe	
tel.	0	603	422	822

179/12

DJ	LBX-	wesela,	studniówki,	przyjęcia	
okolicznościowe.	Oferuję	nagłośnie-
nie	i	prowadzenie	imprez 
tel.	0	507	124	834

208/10

Pogotowie komputerowe 
szybko, tanio w domu klienta 
tel. 0 609 547 991

116/12

Flizowanie,	malowanie 
tel.	0	605	835	147

1057/d/2007

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

dw

Kompleksowe	wykończenia	wnętrz	
malowanie,	panele,	gładzie,	flizy	itp.	
Solidnie,	tanio tel.	0	662	129	657

dw

Transport:	węgiel,	miał,	 kruszywo	
budowlane	wywrotka	2,5T 
tel.	0	604	974	119,	0	501	228	449

1018/d/07

MOTORYZACJA
Auto	Komis	Myszor.	 Jaworzno,	ul.	
Dąbrowska	 1,	 skup	 za	 gotówkę,	
sprzedaż,	 zamiana,	pośrednictwo.	
Tel.	032/	615	67	96.

48/10

Autoskup.	Tel.	032/	623	94	68,	
0	505	254	985

11/12

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

41/04

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

41/04

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

12/12

Kupię	 Lublina	 i	 inne	 dostawcze.	
Tel.	032/	623	94	68;	0	888	222	318,	
gotówka

11/12

Lawety, przyczepy wypożyczal-
nia – całodobowa Chrzanów 
tel. 0602 751 281

129/10

Autoskup	 stan	obojętny	 również	 z	
zastawem	bankowym.	Gotówka	
tel.	 032/	622	72	92,	660	819	819,	
510	967	260

471/d/07

Auto-Skup	samochodów,	osobowe,	
dostawcze	–	gotówką.	Płacimy	najle-
piej.	Tel.	0	501	172	900,	
032/	249	53	03

67/03

Auto-Skup	kupię	każde	auto.	Stan	
obojętny.	Tel.	032/	623	50	61,	
0	605	76	10	82

100/04

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam	 suknię	 ślubną	 rozmiar	
34/36 tel.	0	693	606	808

1075/d/07

Sprzedam	TV	21”	Sanyo	z	TXT	180	
zł	tel.	032/	752	22	13

1070/d/07

Sprzedam	łyżwy	damskie	z	butami	nr.	
38	nowe tel. 032/	616	27	94

1071/d/07

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

dw

Poradnia	Psychologiczna	
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

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

1080/d/07

JĘZYKI OBCE
KURS	JĘZYKA	HISZPAŃSKIEGO.	
Rozpoczęcie	6.02.08	r.	
Tel.	0	695	77	33	97,	gg	317	01	82

1049/D/2007

Lekcje	Angielskiego!	Profesjonalnie.	
Wszystkie	poziomy	zaawansowania. 
Tel.	 032/	7444	752,	692	223	739.	
Zapraszam!

178/12

INNE
Dam	ziemię,	gruz	
tel.	0502	150	710

bezpl

Oddam	małe	kotki 
tel.	032/	616	33	41

bezpłatne

Chwilówki	032/	751	91	11.	
17/12

Pożyczka	na	miesiąc	
032/	751	95	53

17/12

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

bezpłatne

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

bezp

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

bezp

TAXI
TAXI!!!	
Tel.	0	601	431	749

915/d/07

TAXI	!!!	
Tel.	888	075	214

1046/d/07

Osiedle Stałe
5	stycznia	 godz.	13.00	–	Sanktuarium	Matki	Bożej	Nieustającej	Pomocy	

–	Jaworzno	Osiedle	Stałe	Koncert	Galowy	-	V	Diecezjalnego	
Festiwalu	Kolęd	i	Pastorałek.

Centrum Kultury (Centrum) 
6	stycznia	 godz.	19.00	–	Sala	Teatralna	ul.Mickiewicza	2.	Premiera	musi-

calu	„Jasełka”	w	wykonaniu	młodzieżowego	chóru	„Getsema-
ni”	z	parafii	Św.	Barbary	w	Jaworznie.	Reżyserami	spektaklu	są	
Monika	Górecka	i	Anna	Prokop

Do	15	stycznia	 –	Z	cyklu	„Mistrzowie	rysunku	europejskiego”	–	Lajos	Bardocz.	
Wystawa	prac	plastycznych	w	„Galerii	Obecna”	ul.	Mickiewicza	
2.	Wystawę	można	oglądać	od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	
8.00	-	18.00.	Wstęp	wolny

13	stycznia	 godz.	18.00	–	Hala	Widowiskowo	–	Sportowa	ul.	Grunwaldzka	80.
KONCERT	NOWOROCZNY	w	wykonaniu	Orkiestry	Symfonicznej	Filharmonii	

Zabrzańskiej	pod	batutą	Sławomira	Chrzanowskiego	wraz	
z	solistami:	Agnieszką	Bochenek-Osiecką	(sopran),	Elżbietą	
Janus	(mezzosopran),	Mieczysławem	Błaszczykiem	(tenor)	i	
Adamem	Szerszeniem		(baryton).

Ponadto	wystąpią	pary	tanecznym	z	programem	autorskim.
Koncert	składa	się	z	2	części	:	
I	część	–	najsłynniejsze	arie,	duety,	walce,	
II	część	–	fragmenty	orkiestrowe	z	oper	i	operetek.
Bilety	w	cenie	20	zł	i	30	zł	do	nabycia	w	kasach	MCKiS	oraz	sklepie	muzycznym	

„Melodia”	
Artystyczny	Ruch	Amatorski	działa	wg	tygodniowego	harmonogramu	zajęć

Dom Kultury „Jeleń” 
6	stycznia	 godz.	11.00	Występ	zespołu	„Jaworowe	Ludki”	w	programie	

świątecznym	„Kolędowanie”.
Zajęcia	w	zespołach	i	kołach	zainteresowań	w	okresie	ferii	zostają	zawieszone.	

Codziennie	można	korzystać	z	gier	świetlicowych,	telewizyj-
nych,	stołu	pingpongowego.

	
Dom Kultury „Szczakowa” 

9	stycznia	 godz.	12.00	Zajęcia	plastyczne	i	ceramiczne	dla	dzieci	z	SP	16.
	W	pozostałe	dni	miesiąca		zajęcia	w	zespołach	i	kołach	zainteresowań	odby-

wają	się	wg	tygodniowego	harmonogramu		pracy	placówki.

Klub „Dobra”
4	stycznia	 godz.	16.00	„Mój	Nowy	Rok”	-	robimy	prace	rysunkowe.
	Codziennie	można	korzystać	z	gier	świetlicowych,	stołu	pingpongowego.
	

Klub „Gigant”
9	stycznia	 „Sroga	zima	wokół	nas”-	konkurs	plastyczny	dla	dzieci	w	wieku	

6-10	lat,	technika	dowolna.
	

Klub „Kasztan”
8	stycznia	 godz.	9.00	„Dzień	Babci	i	Dziadka”	–	impreza	artystyczna		

w	wykonaniu	uczniów	SP	19	w	Jaworznie.
	W	pozostałe	dni	miesiąca	zajęcia	klubowe	i	kół	zainteresowań	odbywają	się	

wg	stałego	harmonogramu	placówki.
Codziennie	w	godzinach	otwarcia	klubu	można	korzystać	z	gier	świetlicowych,	

telewizyjnych,	tenisa	stolowego,	bilarda,	darta,	stanowiska	
internetowego.

	
Klub „Niko”

5	stycznia	 godz.	17.00	Spotkanie	Emerytów	i	Rencistów.
W	pozostałe	dni	miesiąca		zajęcia	w	zespołach	i	kołach	zainteresowań	odby-

wają	się	wg	tygodniowego	harmonogramu	pracy	placówki.
Codziennie	możliwość	skorzystania	z	hali	sportowej	(dla	dzieci	i	młodzieży)		

-	po	uprzednim	uzgodnieniu	godzin.
	

Klub „Podłęże” 
W	okresie	ferii	zimowych	placówka	czynna	od	godz.	9.00-17.00
8	stycznia	 godz.	16.00	Turniej	piłkarzyków	dla	dzieci	do	15.	roku	życia.
Codziennie	od	godziny	12.00	zajęcia	grup	socjoterapeutycznych	–	pomoc	

w	odrabianiu	lekcji,	zajęcia	profilaktyczne,	gry	i	zabawy	
świetlicowe.

	
Klub „Relaks”

3	stycznia	 godz.	16.00	Turniej	tenisa	stołowego	o	tytuł	„Mistrza	Stycznia”.
8	stycznia	 godz.	17.00	Wystawa	prac	uczestników	warsztatów	plastycznych.
9	stycznia	 godz.	16.00	Przegląd	Kolęd	i	Pastorałek	z	udziałem	zespołów	

śpiewaczych.
W	każdy	poniedziałek	miesiąca	zajęcia	sportowe	na	sali	gimnastycznej	w	SP	3.
	W	czasie	wolnym	od	stałych	zajęć	można	korzystać	z	gier	świetlicowych,	

telewizyjnych,	stołu	pingpongowego	
	

Klub „Strażak” 
3	stycznia	 godz.	15.30	„Zobacz	czy	potrafisz?”	-	zabawa	z	puzzlami	

–	układanie	na	czas.	
8	stycznia	 godz.	17.00	Spotkanie	opłatkowe	z	zespołem	śpiewaczym	

Dąbrowianki.
Codziennie	można	korzystać	z	gier	świetlicowych,	stołu	pingpongowego.
	

Klub „Wega”
4	stycznia	 godz.	18.00	Piątkowy	seans	filmowy	–	filmy	na	zimę.
8	stycznia	 godz.	17.00	Spotkanie	opłatkowe.
Zajęcia	w	zespołach	i	kołach	zainteresowań	odbywają	się	wg	tygodniowego	

harmonogramu	pracy	placówki.
Codziennie	można	korzystać	z	gier	świetlicowych,	komputerowych,	stołu	

pingpongowego.

Godziny	i	terminy	zajęć	w	placówkach	mogą	ulec	zmianie.
Z	wyłączeniem	ferii	,zajęcia	zespołów	i	kółek	zainteresowań	odbywają	się	

według	tygodniowego	harmonogramu	pracy	placówek.
W	pozostałych	placówkach	środowiskowych	MCKiS	odbywają	się	zajęcia	w	ze-

społach	i	kołach	zainteresowań	wg	tygodniowego	harmonogra-
mu		pracy		placówek.	Codziennie	można	również	korzystać	z	gier	
świetlicowych,	telewizyjnych,	stołów	pingpongowych,	itp.
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Niezwykła historia młodości pani Marii Pierzchalskiej

Wszystko zaczęło się w 1940 r. (cz. II)

Spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków w Sosnowcu, 2005 rok (czwarta w drugim rzędzie od prawej – Maria Pierzchalska)

Mapa współczesnej Europy z zaznaczoną drogą tułaczki Marii Pierzchalskiej

W obozie
– To było coś strasznego. Składa-

jący się z pięciu baraków obóz nazy-
wał się Toporok. Zakwaterowano nas  
w tych starych zapluskwionych drew-
nianych barakach. Spaliśmy na pry-
czach z sianem. Ciągle dokuczało 
niesamowite zimno – zaczyna swoją 
opowieść Maria Pierzchalska. – Aby 
się jakoś ogrzać paliło się cały czas  
w dużym piecu chlebowym. Racje żyw-
nościowe były bardzo szczupłe. Jedliśmy 
raz dziennie kaszę jęczmienną w oleju, 
którą i tak po otrzymaniu trzeba było 
dogotowywać. Poza tym rozdzielano 
200 g chleba dla każdego pracownika, 
a dla dzieci 100 g. Dorośli zesłańcy mu-
sieli pracować przy karczowaniu tajgi, 
dzieci natomiast w międzyczasie posy-
łano do rosyjskiej szkoły. Moja babcia 
wyszukiwała więc najrozmaitszych 
powodów bym tam, do rosyjskiej szkoły, 
nie poszła. Życie nie dość, że ciężkie było 
ciągle pod kontrolą. Dwa razy dziennie 
przychodzili pracownicy NKWD. Rzecz 
ciekawa – kontynuuje pani Maria – ale 
paradoksalnie dzięki drastycznym wa-

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”

runkom pogodowym i niesamowitym 
mrozie sięgającym nawet minus pięć-
dziesięciu stopni Celsjusza, w obozie 
nie było chorób.

Niełatwy kilkumiesięczny pobyt 
na Syberii wiązał się niestety z odej-
ściem tych członków rodziny pani 
Marii, którzy byli jej najbliźsi, którzy 

mieszkali razem z nią w Telechanach  
i razem z nią zostali wywiezieni  
i dzielili los Sybiraków. – Ojciec zmarł 
obozie na zawał, wcześniej jednak 
zdążył pożegnać się ze mną. Natomiast 
pozostałych członków mojej rodziny, 
prócz babci zabrano w grupie 18 osób 

niby do innego obozu. Zostali roz-
strzelani, choć wtedy nie wiedzieliśmy 
jeszcze o tym – wspomina pani Maria. 
Nie wiadomo jak dalej potoczyłyby 
się syberyjskie losy pani Marii, gdyby 
nie wydarzenia wojenne i politycz-

ne, które bezpośrednio wpłynęły na 
życie wszystkich zesłańców. Otóż  
22 czerwca 1941 roku III Rzesza rozpo-
częła realizację planu „Barbarossa”, co 
było zakamuflowanym kryptonimem 
uderzenia na Związek Radziecki. Woj-
na między tymi dwoma niedawnymi 
sojusznikami i błyskawiczne postępy 
wojsk niemieckich w pierwszych fa-
zach kampanii spowodowały całko-
wity zwrot w polityce zagranicznej 
państwa radzieckiego i stosunku do 
niego samego państw alianckich. 
ZSRR był teraz gotów tworzyć wraz  
z państwami znajdującymi się w sta-
nie wojny z III Rzeszą wielką koalicję 
antyhitlerowską. Łączyło się to oczy-
wiście ze zmianą stosunku do Polaków 
i oficjalnego przedstawicielstwa pań-
stwa polskiego – emigracyjnego rządu  
w Londynie. 

Amnestia
Bilateralne stosunki polsko-ra-

dzieckie zostały ponownie wznowione 
na mocy układu pomiędzy premierem 
Sikorskim a ambasadorem ZSRR  
w Londynie, Iwanem Majskim, który 
został podpisany 30 lipca 1941 roku. 
Na jego podstawie Związek Radziecki 
uznał za nieważne traktaty niemiec-
ko-radzieckie z 1939 roku (art.1), 
oraz wyraził zgodę na utworzenie 
na terytorium ZSRR Armii Polskiej 

pod dowództwem osoby wyznaczo-
nej przez rząd RP w porozumieniu 
z władzami ZSRR (art.4). To jak  
w późniejszym okresie Związek Ra-
dziecki potraktował legalny polski 
rząd w Londynie jest powszechnie 
wiadome. Bardzo istotną kwestią tego 
porozumienia prócz artykułów wspo-
mnianych powyżej, była treść pod-
pisanych równolegle dwóch tajnych 
protokołów, a szczególnie protokołu 
drugiego, dzięki któremu ogłoszona 
została tzw. amnestia dla wszystkich 
obywateli polskich pozbawionych swo-
body na terytorium ZSRR, czyli jeń-
ców wojennych i cywilnych zesłańców. 
Było to wybawienie dla wielu naszych 
rodaków wykonywających niewolni-
czą pracę w radzieckich łagrach. Co 
prawda, było to wybawienie tylko od 
łagrów, gdyż praktyczne wykonywa-
nie postanowień tego porozumienia 
budzi wiele wątpliwości, ale i tak 
uzyskanie statutu człowieka wolne-
go przez więźniów było wydarze-
niem, otwierającym możliwość zmian  
w  ich egzystencji. Niestety, amnestia 
nie wiązała się z możliwością powrotu 
do swoich domów. 

Przebywająca w tamtym czasie  
w dalszym ciągu na Syberii pani Maria 
wspomina: – To było lato 1941 roku. 
Jak to miało miejsce co dzień przyszło 
do naszego baraku dwóch członków 
NKWD. Tym razem jednak przynieśli 
ze sobą nieoczekiwaną informację. Za-

komunikowano nam, że jesteśmy zwol-
nieni, że mamy możliwość swobodnego 
przemieszczania się i zamieszkania, ale 
tylko na terenie Związku Radzieckiego. 
Zmuszano też nas do podpisania oby-
watelstwa rosyjskiego. 

Tak kończył się półtoraroczny 
pobyt pani Marii w sybirskich ła-
grach. Otwierał się kolejny etap, któ-
ry pomimo, iż  przyniósł wolność w 
pierwszym etapie wcale nie był wolny 
od udręki, ciężaru codziennego życia 
na nieznanej ziemi oraz chwil pełnych 
grozy. Czym bowiem było to uczu-
cie wolności po tak długim okresie 

spędzonym na Syberii i co niosło tak 
naprawdę ze sobą? Czyż nie oznaczało 
to znalezienia się w sytuacji, w której 
przy braku możliwości powrotu do 
domu, było się skazanym na zupełną 
samotność, na dalszą podróż w nie-

znane, na zaczynanie wszystkiego od 
nowa, bez dachu nad głową, bez zna-
jomości otoczenia, możliwości i celu? 
Pani Maria wraz z babcią po otrzyma-
niu amnestii postanowiły udać się na 
tereny bardziej południowe, by już nie 
doświadczać nigdy więcej okrutnej 
syberyjskiej zimy.

mIrosław wójcIk

Maria Pierzchalska – odznaczona przez prezydenta RP
Spotkanie sybiraków w Sosnowcu 1995 r. M. Pierzchalska (z lewej)

Legitymacja Związku Sybiraków
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Pedagog z pasją podróżnika (cz. II)

Marek Eminowicz. Rodowity krakowianin ormiańskiego pochodzenia. Absolwent historii UJ uczestnik i działacz turystyki górskiej.

Marek Eminowicz. Rodowity 
Krakowianin ormiańskiego 
pochodzenia. Absolwent 
historii UJ. Rozmowę  
z krakowskim gościem, 
historykiem, podróżnikiem, 
globtroterem, erudytą, 
pasjonatem wielu dziedzin 
w studiu CTv Jaworzno 
prowadziła Zofia Żak.

Na terenie V Liceum Ogólno-
kształcącego im. A. Witkowskiego 
w Krakowie organizowane były wy-
stawy fotograficzne z zagranicznych 
wojaży i wypraw z udziałem uczniów 
pod przewodnictwem Marka Emi-
nowicza historyka, nauczyciela tejże 
szkoły, jak: „Jedwabnym szlakiem” 
(1994 r.) oraz inne ciekawe, m.in.  
z Pakistanu, Indii.

Przytoczę wypowiedź jednego  
z byłych uczniów tej szkoły Andrzeja 
Nowaka, dzisiaj historyka, prof. UJ, 
który na łamach „Gościa Krakowskie-
go” z października 2007 r. tak mówił 
o M. Eminowiczu: „Wzór nauczycie-
la. Szalona pasja tego człowieka do 
przekazywania własnych fascynacji 
historycznych, pokazywanie historii 
w miejscach, gdzie działy się ważne 
wydarzenia, składają się na fenomen 
tego wyjątkowego nauczyciela”.

„Ct”: – Czy odwiedził Pan Arme-
nię, kraj swoich przodków ?

Marek Eminowicz: – W Armenii 
byłem tylko jeden raz, było to w roku 
2001 na uroczystościach z okazji 
1700-lecia chrztu Armenii. Należę 
do Ormiańskiego Towarzystwa Kul-
turalnego oraz Katolickiej Gminy 
Ormiańskiej.

W ogłoszonym plebiscycie „Ga-
zety Krakowskiej” został Pan 
uhonorowany tytułem Człowie-
ka Roku 1995.

– No tak, ale nie tylko ja.

Jest Pan autorem dwóch ksią-
żek, a właściwie albumów. W 
jednym z nich spisał Pan histo-
rię swojego ormiańskiego rodu, 
sięgając do XVII wieku „Rodzi-
na Eminowiczów”. Drugi album 
to „Rody magnackie” o znanych 
polskich rodach: Branickich, 
Czartoryskich, Małachowskich, 
Lubomirskich, Potockich, San-
guszków i wielu innych.

– W książce „Rodzina Eminowi-
czów” udokumentowałem kilkanaście 
pokoleń mojego rodu, sigając do XVII 
w. kiedy w roku 1628 Murad Eminowicz 
przybył z Adrianopola do Lwowa, tam 
ożenił się, wszedł do gminy ormiań-
sko-lwowskiej i stał się protoplastą 
rodu Murad Eminowiczów. Z czasem 
potomkowie naszej rodziny przenieśli 
się do Krakowa, gdzie zamieszkali na 
stałe. „Rody magnackie” opracowali-
śmy wspólnie z Janem Robotyckim.

W książce „Rodzina Eminowi-
czów” przedstawił Pan sylwetki 
przodków, m.in. pradziadka 
Wincentego III Dołęga Eminowi-
cza, powstańca styczniowego, 
który pełnił służbę jako naczel-
nik Straży Pożarnej Krakowa  
i był jedną z najpopularniej-
szych postaci Krakowa, brata 
swojego ojca Kazimierza Emi-
nowicza szer. 4 kompanii 5 p.p. 
Legionów obrońcy Lwowa 1901-
1919, który spoczywa na cmen-
tarzu Orląt Lwowskich oraz 
swojego ojca Juliusza członka 
ruchu oporu ZWZ w czasie oku-
pacji hitlerowskiej, który zginął  
w Oświęcimiu w roku 1942.

– Starałem się pokazać korzenie  
i losy mojej ormiańskiej rodziny, spo-
lonizowanej od kilku wieków.

Ten dokumentalny album opra-
wiony w płótnie, którego na 
stronie tytułowej koloru biało-
czerwonego zdobią herby Lwo-
wa, Krakowa i rodowy Dołęga 
podarował Pan Ojcu św. Janowi 
Pawłowi II.

– Było to w roku 1996 w letniej re-
zydencji Castel Gandolfo we Włoszech, 
dokąd udałem się wraz z rodziną. 

Czy zamierza Pan jeszcze napi-
sać jakąś książkę ?

– Nie wykluczam tego, może coś 
napiszę. Ale wiem, że akurat o mnie 
będzie napisana książka przez mojego 
byłego ucznia, obecnie przyjaciela.

Zapewne będzie barwna i inte-
resująca, jak sam bohater. Jest 
Pan pasjonatem wielu dziedzin, 
jak turystyka wielkiego forma-
tu, autor książek historycznych, 
bardzo zaangażowany w dzia-
łalności związkowej, licznych 
stowarzyszeniach, ponadto go-
ścinny, obeznany w sztuce kuli-
narnej. Uważam, że to rozległe 
zainteresowania.

– Spotykam się z ludźmi wielu 
środowisk, kolegami ze związku, kom-
batantami, przyjaciółmi z różnych 
stowarzyszeń i kół także spoza Kra-
kowa. Moich przyjaciół często goszczę 

w swoim mieszkaniu lub mojej chatce 
górskiej koło Suchej.

Zaciekawiło mnie Stowarzysze-
nie b. absolwentów V LO i Przy-
jaciół, którego Pan jest współ-
organizatorem i honorowym 
członkiem zarządu, które dzia-
ła już ponad 30 lat. Zapewne 

nie ma wielu tak specyficznych 
stowarzyszeń, które świadczą 
o integracji, głębokiej więzi i 
trwałej przyjaźni międzyludz-
kiej od lat.

– Dumą moją jest posiadanie ma-
leńkiej chaty k. Suchej ze wspaniałym 
widokiem na Babią Górę, gdzie na 25 
m2 goszczę absolwentów V LO i przy-
jaciół. Przez 30 lat przewinęło przez 
nią kilkaset osób, są wśród nich słynni 
ludzie nauki, sztuki, polityki, a wielu z 
nich to moi wielcy przyjaciele.

„Chata była i jest nadal w pew-
nym sensie przedłużeniem 
lekcji u Profesora, możliwości 
obcowania ze sobą na trochę 
innych prawach” – to fragment 
wypowiedzi jednej z absol-
wentek.

– Pobyty w górskiej chacie mają 
swoją dokumentację przeznaczoną 
dla każdego roku kalendarzowego, 
aktualnie zapisywany jest 30. tom, 

wszystkie napęczniałe od wklejonych 
zdjęć, pamiątkowych zapisów i czasem 
wierszy okolicznościowych.

Owszem, przeglądnęłam, natra-
fiłam na bardzo humorystyczny 
wiersz z roku ubiegłego z okazji 
Pana urodzin, zacytuję frag-
ment:

„Żaden ząb czasu Go nie nagryzie
I zawsze będzie on jary
Choć dla nas wszystkich, jak wieża 

w Pizie
Marek od dawna był »Stary«
Zakonserwował Go dym »Am-

phory«
I duszne skieła wyziewy
Dlatego kocha on do tej pory
Kobiety, wino i śpiewy”

A jakie przyrządza Pan potra-
wy ?

– Jestem człowiekiem mięsolub-
nym, najczęściej sporządzam pasztety 
z dziczyzny lub innego mięsa, golonki 
na wiele sposobów, grochówkę.

W kwietniu 2006 roku w Ja-
worznie odbyła się dwudniowa 
konferencja naukowa „Obóz 
dwóch totalitaryzmów Ja-
worzno 1943-56” z udziałem 
naukowców, historyków, przed-
stawicieli IPN-u, autorów ksią-
żek, publicystów, kombatantów 
Oddz. „Jaworzniaków”, człon-
ków Związku Oddz. Okresu 
Stalinowskiego z całej Polski, 
władz naszego miasta. W dru-
gim dniu prowadził Pan pro-

gram konferencji jako modera-
tor. We wrześniu 2006 r. uczest-
niczył Pan w uroczystościach 
miejskich związanych  
z 50-leciem likwidacji jaworz-
nickiego więzienia.

– Przyjeżdżamy do Jaworzna 
wspólnie z kolegami kombatanta-
mi Związki „Jaworzniacy” zawsze 
ze sztandarem Oddz. Kraków na 
wszystkie uroczystości czy zjazdy.  
W tym mieście pozostawiliśmy trwałe 
pamiątki naszej ciężkiej pracy przy 
budowie bloków na Osiedlu Stałym 
i pracy w tutejszych kopalniach, tu 
spędziliśmy naszą młodość, jak od-
zwierciedla hasło „Wolność można 
odzyskać, młodości nigdy”.

Jaka jest Pana maksyma życio-
wa ?

– Carpe diem – chwytaj dzień.
Dziękuję Panu za interesującą 

rozmowę.
zofIa żak

Marek Eminowicz z żoną wręcza album rodzinny Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

Marek Eminowicz przy grobie Kazimierza Eminowicza na 
cmentarzu Orląt Lwowskich

Od lewej ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski kapelan 
Duszpasterstwa Ormian
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Nauczyciele na medal
Genowefa Hanusiak 

Genowefa Hanusiak jest emeryto-
wanym nauczycielem od roku 1998. 
Pracowała w Szkole Podstawowej  
nr 1 w Jaworznie w latach 1966-1998 
jako nauczyciel matematyki. Pani 
Hanusiak od pierwszych lat pracy do-
strzegała potrzebę pomocy uczniom 
słabym dydaktycznie, wywodzącym 
się ze środowisk ubogich lub zagrożo-
nych patologią (głównie alkoholową). 
To właśnie dla tych dzieci poświęcała 
swój prywatny czas, prowadząc przez 
wiele lat nieodpłatne korepetycje  
z matematyki. Społecznie organizowała 
wiele akcji charytatywnych, z których 
całkowity dochód był przeznaczany na 
potrzeby dzieci z rodzin ubogich. 

Nauczanie matematyki przez pa-
nią Hanusiak stało zawsze na bardzo 
wysokim poziomie, o czym świad-
czy fakt doskonałego przygotowania  
z tego przedmiotu wielu roczników 
absolwentów szkoły podstawowej, 
którzy z bardzo dobrymi wynikami 
zdawali egzaminy do szkół średnich 
na terenie miasta i województwa. 

Tą postawą pełną empatii i po-
święcenia dla drugiego człowieka, 
pani Hanusiak zdobyła sobie sympa-
tię i uznanie uczniów i ich rodziców. 
Wielu z nich do dziś pamięta o swej 
byłej nauczycielce. 

Była nauczycielem, którego pracę 
oceniano wyróżniająco, jednakże 
z powodów politycznych (odmowa 
przynależności do PZPR), była trak-
towana jak nauczyciel bez przywi-
lejów, np: nie otrzymywała godzin 
ponadwymiarowych, a jednocześnie 

była zmuszana do prowadzenia nie-
odpłatnych zastępstw. Pani Hanusiak 
podejmowała wiele działań związa-
nych z „Solidarnością”. Redagowała 
gazetki, informacje, komunikaty. W 
latach 1980-1981 (okres zawieszania 
krzyży w szkołach), aktywnie współ-
pracowała z rodzicami uczniów i 
osobiście kierowała tymi akcjami 
na terenie całego miasta Jaworzna, 
ryzykując utratę miejsca pracy. To 
osobiste zaangażowanie pani Ha-
nusiak  przyniosło efekt w postaci 
zawieszenia krzyży w większości 
jaworznickich szkół. Aby zintegro-
wać pracowników oświaty i osoby 
duchowne, pani Hanusiak organi-
zowała mecze piłki nożnej między 
nauczycielami a księżmi. Uzyskane 
fundusze z tego typu akcji pani Ha-
nusiak przekazywała w całości na 
potrzeby rodzin wielodzietnych lub 

osób prześladowanych za przekona-
nia polityczne. 

W roku 1980 pani Hanusiak 
zainicjowała akcję zakładania Kół 
Związkowych NSZZ „Solidarność” na 
terenie jaworznickich szkół. W okre-
sie stanu wojennego zajmowała się 
kolportażem prasy podziemnej. Pani 
Hanusiak w sposób permanentny 
podejmowała walkę o przestrzeganie 
wartości chrześcijańskich w szkole, za 
co często była szykanowana przez ów-
czesną dyrekcję szkoły i nauczycieli 
- członków PZPR. Za swą niezłomną, 
pełną odwagi postawę oraz patrio-
tyczne działania była inwigilowana 
przez SB, MO oraz dyskryminowa-
na przez  ówczesne lokalne władze 
oświatowe. 

Pani Hanusiak wielokrotnie wy-
stępowała w obronie praw pracow-
niczych, przez kilka kadencji była 
członkiem Zarządu Komisji Mię-
dzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Uczestniczyła także we wszystkich 
akcjach protestacyjnych organizowa-
nych przez Związek „Solidarność”. 

Całokształt trudnych działań pani 
Hanusiak został nagrodzony Złotą 
Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty 
NSZZ „Solidarność” (w 2002 roku). 
Otrzymała również Nagrodę Inspek-
tora Oświaty i Wychowania (w 1983 
roku), Nagrodę dyrektora szkoły (w 
1992 roku), a także w 2007 roku na-
grodę: Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej. Życzymy pani powodzenia i 
wielu  sukcesów w życiu osobistym. 

oPracowały: marta fIGura, 
anna smyl-wIśnIewska

Genowefa Hanusiak

W nastrój świąt Bożego 
Narodzenia w Miejskim 
Przedszkolu nr 14 
wprowadziły jasełka, 
w wykonaniu dzieci  
z warsztatów medialnych. 
To wspaniała okazja to 
przypomnienia dzieciom, 
a także dorosłym, co tak 
naprawdę wydarzyło się tej 
grudniowej nocy.

W przedstawieniu wzięły udział 
dzieci, które od września uczestni-
czą w warsztatach medialnych. Zaję-
cia te są prowadzone przez p. Bożenę 
Świderską i p. Monikę Wiśnicką. 
Był to już drugi poważny występ 
dzieci przed większą publicznością. 
15 listopada prezentowały się w no-
wym budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej podczas konkursu dzien-
nikarskiego JaworPress.

Jasełka w Przedszkolu nr 14 są 
już tradycją. W tegorocznej insce-
nizacji nie zabrakło Świętej Rodziny  
z Dzieciątkiem oraz innych barw-
nych postaci. Dziewczynki wystąpiły  
w strojach krakowskich, a także jako 
aniołki. Natomiast chłopcy wcielili 
się w rolę pastuszków oraz osiołka, 
baranka i innych zwierzątek, któ-

Świąteczny nadszedł czas

rych pełna była betlejemska szopka. 
W przedstawienie zostało również 
wplecione wiele kolęd w wykonaniu 
młodych aktorów.

Rodzicie, goście oraz pozostałe 
przedszkolaki nagrodzili występ dzieci 
wielkimi brawami, oczywiście na stojąco 
- jak dla wielkich aktorów przystało.

małGorzata smolIk

Święta Bożego Narodzenia przy-
noszą szczególną niepowtarzalną 
atmosferę spotkania przy wigilij-
nym stole, z opłatkiem w dłoniach 
wyciągniętych do zgody, przebacze-
nia i pokoju.

19 grudnia, o godzinie 16.00  
w świetlicy Szkoły Podstawowej  
nr 1 przy pięknie udekorowanym 
stole, przy blasku świec zgromadzili 
się rodzice naszych uczniów.

Goście zostali serdecznie po-
w ita ni przez dy rek tora szkoł y 
pana Macieja Seniora, który zło-
ż ył  wsz yst k i m ż yczenia c iepła  
i spokoju, połamał się z zebranymi 
opłatkiem. Przy kawie i ciastku 
rodzice obejrzeli przedstawienie  

„A nadzieja znów wstąpi w nas,
Nieobecnych pojawią się cienie,
Uwierzmy kolejny raz,
W jeszcze jedno Boże Narodzenie”

Anielskie świętowanie

Od 10 do 13 grudnia 2007 r. 
Gimnazjum nr 3 gościło 
uczniów klas szóstych 
z następujących szkół 
podstawowych: SP7, SP6, 
SP16, SP3.

Podczas tej wizyty szóstoklasiści 
zobaczyli to, co im przygotowali 
starsi koledzy - m.in. uczniowie 
klas profilowanych. Uczniowie kla-
sy sportowej zaprezentowali pokaz 
wspinaczki oraz jujitsu, przedsta-
wiciele klasy dziennikarsko-me-
dia lnej opow iedziel i  o gazetce 
szkolnej „Gim-media”. W związku 
z tym, że niedawno w szkole ob-
chodziliśmy Dzień bez przemocy 
i nasza szkoła przystąpiła do pro-
jektu „Szkoła bez przemocy”, Koło 
Teatralne przedstawiło gościom 
program edukacyjny związany z tą 

Centra lne Muzeum Poż arnic-
twa w Mysłowicach na początku 
grudnia ub. r. odwiedziły dzieci z 
Przedszkola Społecznego.

w wykonaniu swoich dzieci. Mon-
taż słowno-muzyczny pt. „Aniel-
skie świętowanie” przygotowały 
pa n ie :  Ag n iesz k a Roż nowsk a , 
Monika Wojciechowska, Dorota 
Struzik, scenografię i kostiumy zaś 
pani Anna Szczepaniak.

Anioły zastanawiały się, dlaczego 
ludzie nie wierzą w Boże Narodzenie. 
Dlaczego ograniczają się tylko do 
prezentów, choinki, wystroju domu. 

Po dłuższych rozważaniach stwier-
dziły, że jeżeli człowiek nie zechce 
zostać Bożym dzieckiem na całe życie, 
to nigdy nie zauważy w Malutkim 
Chłopczyku z Betlejem prawdziwego 
Boga, Stwórcy tego świata.

jj

W muzeum pożarnictwa

Dzieci z Przedszkola nr 14 wystawiły swoje jasełka

Dzieci zobaczyły zbiory, któ-
re stanowią kolekcje tematyczne, 
sk ładające się na dokumentację 
histori i polsk iego pożarnictwa. 
W muzeum znajdują się zbiory od 
drugiej połowy IX wieku do czasów 

współczesnych. Zbiory uzupełnia 
kolekcja z innych krajów.

Warto zapoznać dzieci z historią 
od najmłodszych lat. Nasi podopiecz-

ni pierwszy raz widzieli sztandary, 
odznaczenia, mundury, pojazdy 
konne i samochody pożarnicze,  
a także uzbrojenie strażaków. Nasze 
przedszkolaki były zachwycone.

mGr maGDalena mIstarz, monIka DzIubka

Dzień otwarty w Gim. nr 3

tematyką. Młodzi artyści-malarze 
z klasy artystycznej przygotowali 
swoje pierwsze prace, które można 

było podziwiać na wystawionej Mi-
nigalerii. Było to pierwsze takiego 
rodzaju spotkanie, a że szkoła ma 
wiele do zaoferowania, już nie-
długo odbędzie się kolejna wizyta 
klas szóstych. Mamy nadzieję, że  
z ochotą zobaczą to, co im przygo-
tują gimnazjaliści.

a. myrlak

Rodzice obejrzeli spektakl „Anielskie świętowanie”

Pokaz wspinaczki

Zachwycone przedszkolaki przed wozem strażackim
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W codziennym zabieganiu zatrzy-
mać się mógł każdy, kto 18 grudnia 
2007 r. przybył na popołudniowe spo-
tkanie do SP-14, z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia. Zebra-
li się licznie mieszkańcy dzielnicy 
Bory, zaproszeni goście, nauczyciele, 
pracownicy szkoły, uczniowie. Boże 
Narodzenie - jak je przeżywamy? 
Co tak naprawdę o nim wiemy? Czy 
wszechobecne komercyjne podejście 
do świąt nie przykryło nam gęstą 
mgłą wydarzenia, które miało miejsce  
w Betlejem? Być może wielu traktuje 
tę historię jak legendę, zaś dla innych 
szokujące jest odkrycie, że przy Nowo 
narodzonym nie było choinki, górali,  
a na dachu nie leżały sterty puszystego 
śniegu. Dojrzały chrześcijanin powi-
nien wiedzieć jaka jest istota narodze-
nia Zbawiciela.

Teatr szkolny „Pod Skrzydłem”, 
pod kier. p. Urszuli Taborskiej, sku-
piający dzieci  z klas I- IV, przygoto-
wał spektakl pt. „Pójdźmy z Gwiazdą”.  
W sposób nieszablonowy wprowa-
dził zgromadzonych w klimat świąt. 
Tegoroczne jasełka nie stanowiły 
kolejnej kopii historii losów pasterzy, 
Heroda, czy królów podążających do 
betlejemskiej stajenki. Różnorodne 
formy teatralne, środki artystyczne  

i gra aktorów, pozwoliły na głębokie 
przeżycie przekazywanych treści. 
Pod postaciami Gwiazdy, Wróżki, 
Szczęściarza, jak też poszukującego 
wciąż sensu tłumu, ukazali wartości 
powierzchowne, które mogą przy-
słaniać prawdziwy sens Tajemnicy 
betlejemskiej Nocy. „Kariera! Suk-
ces! Sława! Zabobony! Pieniądze!” 
– to ostrzeżenia przed brakiem głębi, 
zapomnieniem, co naprawdę ważne. 
Może w głowach widzów pojawiło 
się pytanie: „Czego szukam? Gdzie 
się podziało to „moje” Boże Naro-
dzenie? Czy ja także mogę być jego 
świadkiem?”.

Owszem! W dotknięciu Tajemnicy 
Narodzenia pomogła scena obowiąz-
kowego spisu ludności. Długa kolejka 
ludzi: „Następny! Imię? Józef. Wiek? 
30 lat. Zawód? Cieśla...” Bardzo wyra-
zista gra aktorów, ubogacona dźwię-
kami żydowskiej muzyki i tańcem 
przeniosły do Betlejem. A przecież 
tak naprawdę w tej kolejce mógł za 
Józefem stać każdy z nas. Dzisiaj. 

Kolejny obraz – stajenki. Uboga 
scena, jak całe Boże Narodzenie. Te-
atr cieni. Maryja ukazująca światu w 
swych dłoniach małego Jezusa, Zba-
wiciela. Aktorzy podkreślali słowem, 
że każdy z nas ma zaproszenie do 

szopki, gdzie rodzi się Boża Dziecina. 
Wystarczy tylko podjąć trud wędrów-
ki. Drugą część spotkania wzbogacili 
uczniowie z klasy pierwszej. Mali ko-
lędnicy, Pasterze, Wół, Osioł, Anioł, 
Maryja, Józef i Królowie złożyli ze-
branym życzenia. Uświadamiali, że  
tak naprawdę w każdym z nas jest 

Okres przedświąteczny był okazją 
do wigilijnych spotkań w wielu cie-
kawych miejscach i społecznościach, 
w gronie uczniów, pracowników czy 
przyjaciół. Tradycyjne łamanie się 
opłatkiem stało się popularne nie 
tylko w kręgu naszych rodzin, zago-
ściło wszędzie tam, gdzie spotykają 
się ludzie, gdzie łączą ich takie czy 
inne więzi. W ten sposób umacniane 
są wzajemne relacje, a przez trady-
cyjny biały opłatek wszyscy czujemy 
się jedną wielką rodziną. 

Wychodząc naprzeciw potrzebie 
poczucia takiej właśnie wspólnoty 
czy rodziny w szerszym wymiarze, 
Wigilia z opłatkiem została zorga-
nizowana w piątek przed święta-
mi dla Oazy Dzieci Bożych, która 
spotyka się już od prawie dwóch 
lat przy parafii św. Jana Kantego 
w Niedziel iskach. Od września 
2007 roku została utworzona tutaj 

Tym razem impreza odbędzie się 
w piątek, 4 stycznia, w godzinach 
od 16.00 do 19.00. Jak zwykle nie 
zabraknie wielu atrakcji. Zebrane 
w czasie koncertu dobrowolne dat-
ki zostaną przeznaczone na zakup 
mebli do sal szkolnych.

Program przedsięwzięcia zawiera 
mnóstwo ciekawych punktów. Ucznio-
wie byczyńskiej szkoły prezentować 
będą swoje umiejętności w wielu dzie-
dzinach: muzycznych, aktorskich, 
językowych oraz tanecznych. Nauczy-
ciele przygotowali ponadto: kawiarenkę  
z pysznymi ciastami, galaretkami  
i zapiekankami, sklepik z popcornem, 
loterię z atrakcyjnymi nagrodami, 
ciasteczka ze szczęśliwą wróżbą na 
2008 rok, kiermasz prac uczniowskich,  
a także wystawę szopek betlejemskich 
w wykonaniu najmłodszych. Będzie też 
studio karnawałowego tatuażu dla dzie-
ci, będzie można wykonać pamiątkowe 
zdjęcie, poznać zwierzątka mieszkające 
w sali przyrodniczej – w minizoo. 

Problem z Bożym Narodzeniem

odrobinę pracowitego Józefa, anioła, 
upartego osła i woła, który czasem 
ryczy na całe gardło. 

Uroczystość połączona była z kier-
maszem świątecznym, na którym moż-
na było nabyć świąteczne stroiki, ozdo-
by i dekoracje, wykonane przez uczniów 
szkoły. Dziękujemy wszystkim, którzy 

wspierali uroczystość i przygotowane 
widowisko: Wychowawcom, szczegól-
nie p. S. Wiśniewskiej, p. D. Liszce, Wy-
chowawcom klas I, Dyrekcji szkoły, ks. 
D. Grojcowi, Rodzicom, Nauczycielom, 
Przyjaciołom, MCKiS w Jaworznie, sa-
morządowi szkolnemu przy SP-14.

 urszula taborska

Nikt dziś nie ma czasu, każdy goni szczęście, 
na koniec zostawia to, co najważniejsze.
Stój człowieku! Zatrzymaj się na chwilę! 

Boże Narodzenie w autobusie
dziecięca grupa, której celem jest 
formacja religijna dzieci połączona 
z propozycją ciekawego spędzania 
wolnego czasu. Dzieci uczestniczą 
w cot ygodniow ych piąt kow ych 
spotkaniach, przychodzą również 
na sobotnie próby instrumentalno 
– muzycznej scholki. W niedzielę 
podczas mszy o 11.30. wzbogacają 
liturgię pięknym śpiewem i grą na 
instrumentach. W wolnym czasie, 
zwykle w soboty, uczestniczą w cie-
kawych wycieczkach, np. do teatru, 

kina, Rura Park, na lodowisko, czy 
do Zoo. Wigi lia zorganizowana 
w salce parafialnej była kolejnym 
wspólnym spotkaniem, tym razem  
w innej, bo w świątecznej scenerii. 
Na początku ks. Marek odczytał 
fragment z Ewangelii o narodzeniu 
Chrystusa, następnie dzieci przed-
stawiły krótką scenkę pt. „Boże 
Narodzenie w autobusie”. Po tej 

inscenizacji rozpoczęło się wspól-
ne kolędowanie, które zakończył 
łamany w gronie dzieci wigilijny 
opłatek połączony z dziecięcymi 
życzeniami. Na wigilijnym stole, 
zamiast karpia i barszczyku, zna-
lazły się słodycze i napoje. Zapach 
przystrojonej, zielonej choink i 
zapowiadał prawdziwą Wigi l ię, 
którą za kilka dni wszyscy przeżyją  
w gronie własnej rodziny. Dzieci już 
wcześniej zasmakowały świątecznej 
atmosfery, gdy na początku grudnia 
odwiedził je św. Mikołaj, oczywiście 
przynosząc symboliczne prezenty. 
Natomiast pierwszy tegoroczny 
śnieg był okazją do zjeżdżania na 
„jabłuszkach” z najbliższej górki  
w pobliżu plebanii. 

Jak mówi ks. Marek, spotkania 
Oazy Dzieci Bożych mają charakter 
otwarty: – Zapraszamy do nas wszyst-
kie chętne dzieci. Naszym pragnieniem 
jest, aby Kościół na Niedzieliskach 
był wypełniony dziećmi, które mogą 
przeżyć tutaj swoje spotkanie z Bo-
giem, a zarazem w ciekawy sposób 
spędzić swój wolny czas. Zachęcam do 
zajrzenia na naszą parafialna stronkę  
w internecie – www.jankanty.jaworz-
no.iap.pl, aby zobaczyć przygody na-
szych podopiecznych. IP

Już po raz piąty Zespół Szkół nr 1 w Byczynie 
organizuje koncert charytatywny dla 
mieszkańców osiedla.

Dzieci zapraszają
W bibliotece multimedialnej go-

ście obejrzą wystawę zdjęć „Z życia 
naszej szkoły” oraz będą podziwiać 
świadectwa sukcesów uczniów w 
postaci dyplomów i pucharów. To 
wszystko odbędzie się w świątecznej 
scenografii opracowanej przez na-

uczycieli  i uczniów szkoły. Do akcji 
w tym roku włączył się zespół ludowy 
„Byczynianki”.

– W poprzednich latach po po-
dobnych imprezach – dzięki hojności 
naszych mieszkańców – udało się do-
posażyć: świetlicę szkolną w pomoce 
dydaktyczne, pracownię komputerową, 
zakupić krzesła do pracowni mate-
matycznej, stoliki i krzesła do czytelni 
multimedialnej oraz stołki do sali języ-
ka angielskiego – informuje dyrektor 
Zespołu Szkól nr 1, Ewa Sowa.

Dyrekcja i nauczyciele oraz dzieci 
i młodzież byczyńskiej szkoły już dziś 
serdecznie zapraszają mieszkańców 
dzielnicy i nie tylko.

katarzyna GnIaDek

Uczniowie występujący  w przedstawieniu wraz z opiekunami

Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w wielu dziedzinach

Dzieci przedstawiły krótką scenkę pt. „Boże Narodzenie w autobusie” 

Wigilijny opłatek


