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Wyjazd 
młodych

Na nowy rok 
nowy dyrektor

XVII Finał 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej 
Pomocy

Zaproszenie
na wykład

czytaj na str. 2

Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza 
wszystkich zainteresowanych na 
kolejny wykład ks. dr. Lucjana Bielasa 
pt. „Małe wspólnoty w Kościele 
według św. Pawła”. Wykład odbędzie 
się we wtorek, 30 grudnia �008 r., 
o godz. 18:00 w budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej – Rynek 17.

czB

Tragiczny 
finał rodzinnej 
kłótni

czytaj na str. 3

czytaj na str. 3
Na dwa dni przed Wigilią Bożego 
Narodzenia na rynku zapanowała 
świąteczna atmosfera. Harcerze 
z Hufca ZHP w Jaworznie przeka-
zali Betlejemskie Światło Pokoju, 
które przybyło z Groty Narodzenia 
Pańskiego władzom i mieszkańcom 
miasta.

Polscy harcerze w akcję prze-
kazywania Betlejemskiego Światła 
Pokoju, które co roku zostaje roz-
palone w Grocie Narodzenia Pań-
skiego w Betlejem, włączają się od 
18 lat. W tym roku po raz pierwszy 
naczelniczka Związku Harcerstwa 
Polskiego, Małgorzata Sinica, ode-
brała światło od austriackich skau-
tów w Wiedniu. W nocy z 13 na 14 
grudnia światło przekroczyło granicę 
Polski w Tatrach i następnie niesione 

przez harcerzy trafiło do wszystkich 
w kraju i zostało przekazane dalej, na 
Białoruś i Litwę.

Harcerze z jaworznickiego hufca 
przygotowali dla mieszkańców mia-
sta przekazanie światła w prawdziwie 
świątecznej oprawie. 22 grudnia pod 
choinką na rynku, przy dźwiękach 
śpiewanych na żywo kolęd, płomień 
braterstwa został przekazany przez 
komendanta jaworznickiego hufca 
Pawła Dudę w asyście marszałka Bo-
gusława Śmigielskiego i komendanta 
śląskiej Chorągwi ZHP Andrzeja 
Lichoty, na ręce prezydenta Pawła 
Silberta. – Będę się ogrzewał tym 
światełkiem w święta. Po raz szósty 
je otrzymuję. Pięknie byłoby, gdyby 
to światełko prowadziło nas do Betle-
jem, do tego miejsca, gdzie się naro-

dził Jezus Chrystus, którego życiowe 
przesłanie, to ziemskie przesłanie. 
Zawsze było przepełnione miłością 
do drugiego człowieka, do bliźniego 
– powiedział prezydent, odbierając 
symbol świąt i braterstwa.

Harcerze lampiony z płonącym 
światłem rozdali także zgromadzo-
nym na rynku radnym, wiceprezy-
dentom miasta i proboszczowi kole-
giaty św. Wojciecha i św. Katarzyny 
księdzu Eugeniuszowi Cebulskie-
mu. Ogień otrzymali także wszyscy 
mieszkańcy, którzy przyszli na uro-
czystość. Wcześniej harcerze roznieśli 
Betlejemskie Światło do wszystkich 
parafii w Jaworznie, aby dotarło do 
mieszkańców i mogło zapłonąć w każ-
dym domu.

p.jamróz

Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom Jaworzna

Płomień 
braterstwa

Od prawej: Paweł Duda, marszałek Bogusław Śmigielski, komendant śląskiej Chorągwi ZHP Andrzej 
Lichota (zasłonięty światełkiem) przekazali Światełko Pokoju na ręce prezydenta Pawła Silberta

W kolejnym wydaniu 
naszej gazety 
zaczynamy 
publikować 
porady jednego 
z lokalnych 
policjantów, o tym 
jak postępować 
z pieniędzmi 
i zgromadzonym 
majątkiem, 
by nie stracić 
oszczędności 
życia, ale umiejętnie je pomnażać. 
Aspirant Fortuna, bo o nim mowa, 
po służbie interesuje się finansami. 
Dotychczas doradzał znajomym, ale 
niebawem wszyscy poznamy jego 
receptę na to, jak być bogatym. No 
może chociaż, jak nie być biednym 
i nie dać się wykorzystać różnym 
instytucjom i osobom, które często 
żerują na najmniej świadomych. 
Kim jest tajemniczy Fortuna? 
Czytajcie i zgadujcie. Także 
w Internecie: www.fortunaradzi.pl 
Partnerami merytorycznymi 
publikacji są Narodowy Bank Polski 
i Stowarzyszenie Gazet Lokalnych.

redakcja

Już wkrótce 
porady aspiranta 
Fortuny

Święta mają dwa oblicza. Z jednej 
strony jest to spokojny czas spędza-
ny w rodzinnej atmosferze, z drugiej 
normalna praca służb ratunkowych 
i policji.

Jak mówi Jacek Drąg z Komendy 
Miejskiej Policji, w te święta nie było 
dużo roboty. Odnotowano 66 inter-
wencji. – Ogólnie bardzo spokojnie. Nie 
odnotowaliśmy żadnej kolizji drogowej, 
żadnego wypadku, nie było przestępstw. 
Jedyne co, to były interwencje domowe, 
interwencje publiczne i inne. To bardzo 
mało i te święta dla nas przynajmniej był 
bardzo miłe – mówi Jacek Drąg.

Więcej pracy mieli lekarze szpitalnej 
izby przyjęć i pogotowia ratunkowego. 
– W trakcie świąt izba przyjęć miała 
pełne ręce roboty. Przyjęliśmy około 
100 pacjentów. Większość z nich po 
udzieleniu pomocy została odesłana do 
domu – mówi Mahdi Al-Jeabory, lekarz 
z izby przyjęć.

63 wyjazdów odnotowano w staty-
stykach pogotowia ratunkowego i 80 
wyjazdów jaworznickiej R-ki. – Było 
więcej niż zwykle wyjazdów – mówi 
Ryszard Dec z pogotowia. – Sporo 
z powodów dolegliwości gastrycznych. 
Dolegliwości ze strony układu krążenia. 

Niestety zdarzały się również nad-
użycia alkoholu i ich skutki w postaci 
napadów epilepsji. Obyło się bez jakiś 
drastycznych wypadków drogowych, 
czy dosyć częstych w tym okresie zra-
nień w kuchni, oparzeń. U nas obyło 
się bez tego. Było też sporo urazów 
z powodu poślizgnięć.

Wielu jaworznian też pozwoliło sobie 
na święta mocno zakrapiane alkoholem. 
Do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień od 
Alkoholu przez święta i poświąteczny 
weekend trafiły 34 osoby, w tym 2 ko-
biety i jeden nietrzeźwy 15-latek.

p.jamróz

Święta w statystykach służb

Orkiestrowe 
przygotowania

Zarząd Południowego Koncernu 
Energetycznego zdecydował, że 
Elektrownia Jaworzno III będzie miała 
od 1 stycznia nowego dyrektora. 
Joachim Adamczyk odchodzi do 
Elektrowni Łaziska, jego miejsce 
zajmie Kazimierz Szynol. 
Taka jest decyzja i prawo Zarządu PKE, 
choć oficjalnego uzasadnienia nie 
dostałem. Sadzę, że chodzi o lepsze 
wykorzystanie mojego doświadczenia 
– powiedział nam Joachim Adamczyk, 
który w jaworznickiej elektrowni 
przepracował ponad 30 lat. Nowy 
dyrektor Kazimierz Szynol wcześniej 
pracował w Łaziskach i Centrum 
Zarządzania PKE w Katowicach. 
W branży cieszy się opinią fachowca 
specjalizującego się głównie 
w zagadnieniach technicznych 
i europejskich. (iw)

czytaj na str. 2

Ostatnia sesja 
w tym roku

czytaj na str. 2

Solidarność z 
potrzebującymi

Trwają przygotowania do XVII 
Finału WOŚP. Już 11 stycznia �00 
jaworznickich wolontariuszy 
wyruszy w miasto kwestować na 
rzecz dzieci cierpiących na choroby 
nowotworowe. Otrzymaliśmy już 
z Warszawy tekturowe puszki, które 
złożył pan Jerzy Tomkiewicz, od lat 
pomagający w przygotowaniach do 
finału WOŚP w Jaworznie.

mm
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WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWE!
Chcesz obniżyć koszty administrowania?

Zadzwoń do nas!
Oferujemy wysoki standard – niskie koszty

zarządzania wspólnotami 
mieszkaniowymi.

Gwarantujemy
uczciwość, rzetelność i profesjonalizm 

Zapewniamy jawność działania. 

Przygotowania do uroczystej wigilii 
zaczęły się w ub. poniedziałek. Potra-
wy przygotowała grupa terapeutów, 
młodzież zaangażowała się w deko-
racje sali i stołów. W środę odbyła 
się spowiedź wraz z Mszą świętą, a w 
czwartek uroczysta wigilia.

Na te spotkanie kierownik WTZ 
Tomasz Górny zaprosił gości: Prezy-
denta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Tadeusza Kaczmarka, dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Czesława Smalcerza, dyrektora 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Szczakowej Jerzego Tomczyka, 
ks.Mariusza  Socałę, przedstawicieli 
zaprzyjaźnionych szkół, przedstawi-
cieli Zarządu Polskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Jaworznie oraz 
rodziców uczestników WTZ. 

Kierownik WTZ Tomasz Górny 
serdecznie przywitał przybyłych 

W czasie rodzinnej kłótni, 
w jednym z mieszkań na 
Podwalu, w ruch poszedł 
kuchenny nóż. 18-letni 
mężczyzna trafił do szpitala 
z raną kłutą klatki piersiowej. 
Mimo starań lekarzy zmarł 
w wyniku odniesionych 
obrażeń. Prokuratura 
postawiła zarzut zabójstwa 
ojcu zmarłego.

22 grudnia, około 4.50, Komenda 
Miejska Policji została przez lekarza 
jaworznickiego szpitala poinformo-
wana o pacjencie, który został przy-
wieziony z raną kłutą klatki piersiowej. 
– Na miejscu pojawili się natychmiast 
policjanci – relacjonuje nadkomisarz 
Jacek Sowa z KMP. – Czynności z oso-
bą nie mogły być jednak realizowane, 
ponieważ w pierwszej kolejności lekarze 
nieśli pomoc rannemu. Niestety obraże-
nia były na tyle poważne, że ten młody 
mężczyzna zmarł.

Policjanci z pionu kryminalnego 
ustalili, że w mieszkaniu, w któ-
rym 18-latek został ugodzony no-
żem, przebywały dwie osoby. Dalsze 
czynności przyniosły zatrzymania, 

Tragiczny finał rodzinnej kłótni

najpierw ojca denata, mężczyzny 
w wieku 41 lat. Po pewnym czasie 
konkubiny ojca, 35-letniej miesz-
kanki Chrzanowa. Oboje w stanie 
nietrzeźwym trafili do policyjnego 
aresztu.

Policjanci zabezpieczyli także ku-
chenne noże, które mogły posłużyć 
jako narzędzie zbrodni. Hipoteza 
śledczych mówi o kłótni rodzinnej, 
która wywiązała się między ojcem, 
konkubiną i chłopakiem. W wyniku 
niej doszło do przepychanki, jeden 

z uczestników chwycił za kuchenny 
nóż i zadał śmiertelny cios.

Policja prowadzi czynności pod 
ścisłym nadzorem Prokuratury Rejo-
nowej. Na dzień dzisiejszy już wiemy, 
że ojcu zmarłego postawiono zarzuty 
zabójstwa, za co grozi mu od 8 lat do 
dożywotniego pozbawienia wolności. 
Sąd kazał zatrzymać go w areszcie na 
okres 3 miesięcy. Konkubina została 
zwolniona po przeprowadzonych 
czynnościach.

p.jamróz

Ostatnia sesja Rady Miejsk iej 
w tym roku w swoim porządku 
zapisanych miała wiele ważnych 
pun k tów. Na pocz ątek poszł y 
zmiany personalne na stanowisku 
sekretarza miasta. Z tej funkcji 
odwołany zosta ł Dariusz Sta-
rzycki, a powołana Ewa Sidełko 
– Paleczny, do tej pory naczelnik 
Biura Promocji i Informacji Urzę-
du Miejskiego. Zmiana na funkcji 
nastąpiła w wyniku decyzji prezy-
denta Pawła Silberta o powołaniu 
Dariusza Starzyckiego na wice-
prezydenta. Od czasu rezygnacji 
Mariusza Rechula był wakat na to 
stanowisko we władzach miasta. 
Rada Miejska przy 14 głosach za i 6 
wstrzymujących się przegłosowała 
uchwałę o odwołaniu sekretarza, 
a przy 18 za i 2 wstrzymujących 
powołała Ewę Sidełko-Paleczny.

Najwięcej czasu i uwagi radni po-
święcili jednak budżetowi miasta na 
2009 rok. Przed głosowaniem nad 
tą ważną uchwałą doszło do długiej 
wymiany zdań między opozycją 

i prezydentem oraz radnymi popie-
rającymi go. Ostatecznie wynik gło-
sowania był pozytywny dla uchwały 
zaproponowanej przez Pawła Sil-
berta. 13 radnych głosowało za, 4 
przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. 
Dochody miasta w przyszłym roku 
wyniosą 296 milionów złotych. 65 
milionów wpłynie do kasy miasta 
z tytułu podatków i opłat lokalnych, 
których przyszłoroczne stawki po-
zostają na takim samym poziomie 
jak w 2008 roku. Zadłużenie miasta 
wyniesie 147,5 miliona, a wydatki 
360 mln. Dokładnie budżet rozpi-
sany jest na internetowej stronie 
miejskiej.

Radni nie wyrazili także zgody na 
utworzenie w hotelu „Brojan” salonu 
gier automatycznych przez firmę 
„Casino Gold”.

Na koniec sesji przewodniczący 
Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek 
złożył wszystkim serdeczne życzenia 
z okazji zbliżających się świąt i No-
wego Roku.

p.jamróz

Ostatnia sesja w tym roku

Ostatnia tegoroczna sesja Rady Miejskiej, która 
odbyła się 22 grudnia, przebiegła spokojnie  
i szybko mimo wielu ważnych dla miasta punktów, 
między innymi przyszłorocznego budżetu

Spotkanie organizowane 
jest przez ekumeniczną 
wspólnotę Taize. 
Uczestniczyć w nim będzie  
młodzież z całego świata.

Z Polski wyjedzie około 8 tys. 
osób, w tym 26 z Jaworzna. – Jesteśmy 
ambasadami naszego miasta – mó-
wili przed odjazdem. Młodzież od 
Urzędu Miasta otrzymała koszulki 
z herbem Jaworzna. – Jedziemy tam 
pogłębić wiarę, uczestniczyć w spotka-
niach ekumenicznych, poznać zwy-
czaje, kulturę – powiedział Dawid 
Domagalski kierownik jaworznickiej 
grupy. – Młodzież w Brukseli przywi-
ta Nowy Rok, który jest Świętem Na-
rodów. Jest zabawa, są tańce i  radość 
wszystkich narodów – z uśmiechem 

Wyjazd młodych
Na Europejskie Spotkania Młodych do Brukseli w niedzielne południe 
wyjechała młodzież z naszego miasta

mówi Dawid Domagalski. Przed 
wyjazdem swego błogosławieństwa 
udzielił ks. proboszcz Eugeniusz Ce-

bulski. Młodzież wróci do Jaworzna 
za tydzień. 

(mm)

Zatrzymanie podejrzanego

Tuż przed wyjazdem

Wigilia w Warsztatach Terapii Zajęciowej

gości i złożył wszystkim świąteczne 
życzenia. Po uroczystym przywita-
niu, grupa uczestników WTZ zagrała 
kilka utworów dla gości pod batutą 
Moniki Włodarczyk-Raczek. Były 
wspólne rozmowy, dzielenie się opłat-
kiem, składanie życzeń oraz wspólne 
kolędowanie. W tym dniu panowała 
miła rodzinna atmosfera. 

paweł Sidełko

Przy wigilijnym stole
Szopka z Kolegiaty św. Wojciecha i św. Katarzyny
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Na spotkaniu w Salonie Literackim (7 
stycznia, godz. 18.00) prof. Marian Ki-
siel przedstawi panoramę literackiego 
środowiska katowickiego.

Prof. dr hab. Marian Kisiel (ur. 
1961) – poeta, krytyk literacki, badacz 
współczesnej literatury polskiej, m.in. 
twórczości Adama Czerniawskiego, 
literatury przełomu październikowego. 
Absolwent polonistyki na Uniwersytecie 
Śląskim (1986), obecnie jako profesor jest 
dyrektorem Instytutu Nauk o Literatu-
rze Polskiej i prodziekanem Wydziału 
Filologicznego. Współpracownik wielu 
czasopism literackich i społeczno-kul-
turalnych, m.in. jako zastępca redak-
tora naczelnego almanachu „Kwartał” 
(1987), kierownik działu krytyki i eseju 
w miesięczniku „Śląsk” (1995-2003). 
Bibliografia naukowa Mariana Kisiela 
zawiera blisko 60 prac. Jest członkiem 
kilku towarzystw naukowych, m.in.: 
Komisji Historycznoliterackiej Polskiej 
Akademii Nauk; Komitetu Nauk o 

Literaturze Polskiej Akademii Nauk. 
Opublikował cztery tomiki poetyckie: 
Nie śnijcie mnie w waszych snach, So-
snowiec, 1983; Kronika nocy. Wiersze z 
lat 1982-1990. Warszawa, 1992; Gdy stoję 
tak nieruchomo. Wiersze – przekłady 
– imitacje. Katowice: 1993; Bliżej zimy 
niż lata. Wiersze – przekłady – imitacje, 
Katowice 1995.

Marian Kisiel już jako student zwró-
cił uwagę środowiska literackiego cie-
kawymi wypowiedziami i recenzjami 
w prasie literackiej, a także osobistym, 
wyraźnym tonem poezji. Z biegiem lat, 
jako pracownik Uniwersytetu Śląskiego, 
poświęcił wiele uwagi, zwłaszcza jako 
krytyk, twórczości pisarzy środowiska 
tego regionu. Szczególnie środowisko 
sosnowieckie ma mu wiele do zawdzię-
czenia. 

Marian Kisiel potrafi umiejętnie 
łączyć zainteresowania lokalnym śro-
dowiskiem pisarskim z tym, co dzieje 
się w literaturze ogólnopolskiej, co jest 
wartością samą w sobie. Tym stylem 
działania, pozbawionym taryfy ulgowej, 
wpisuje je w ogólnopolski plan życia 
literackiego.

Jako profesor skupił wokół siebie 
młodych, zdolnych badaczy współcze-
snej literatury m.in. Pawła Majerskiego, 
w tym również poetów, np. Grzegorza 
Olszańskiego, co powoduje, że uniwer-
sytecka polonistyka nie tylko bada, ale 
i stymuluje życie literackie. Ta strategia 
literacka powoduje, że regionalna za-
ściankowość powoli uniwersalizuje się, 
nie tracąc na oryginalności, by wspo-
mnieć np. znakomitą książkę Stefana 
Szymutki Nagrobek ciotki Cili. 

(Sp)

Nie tylko bada, ale  
i stymuluje życie literackie

prof. Marian Kisiel

w celu wcześniejszego 
wykrywania nowo-

tworów poprzez 
zakup odpowied-
nich ultrasono-
grafów w celu 
wykonywania 
regularnych, 
ok resow ych 
badań prze-
s i e w o w y c h 
u  d z ie c i  do 
10 roku życia 
– szacunkowo 
około 3 apara-
tów na każde 
województwo, 

–  u d z i e l i ć 
wsparcia osiem-
nastu ośrodkom 

onkologii i hema-
tologi i dziecięcej  

w celu uzupełnienia 
najbardziej potrzebnej aparatury 
diagnostycznej i leczniczej.

Jeżeli Państwo okażecie się hoj-
ni i zebrane środki finansowe na 
to pozwolą, to drugi raz w historii 
WOŚP pomoc otrzymają wszyst-
kie hospicja dziecięce w Polsce. Za 
pierwszym razem zostały zakupio-
ne samochody i sprzęt niezbędne 
do bezpośredniego wspomagania 
opieki nad chorymi dziećmi. Po-
dobne potrzeby występują w ho-
spicjach również dzisiaj.

(iw)

Każdego roku w Polsce 
rozpoznaje się chorobę 
nowotworową u około 1200 
– 1300 osób do 18 roku życia. 
Mimo rzadkiego występowania 
i systematycznej poprawy 
wyników terapii (70-80% 
wyleczeń), nowotwory u dzieci 
i młodzieży nadal powodują 
śmierć większej liczby 
nieletnich niż inne choroby. 

Statystycznie wśród przyczyn 
zgonów zajmują drugie miejsce po za-
truciach, wypadkach i urazach. Z tego 
powodu stanowią istotny problem w 
medycynie wieku rozwojowego.

Dzieci ze schorzeniami onkolo-
gicznymi mają w Polsce bardzo dobrą 
i fachową popiekę medyczną. Jednak 
poważnym problemem jest późne dia-
gnozowanie nieletnich. Tylko u około 
10% raka wykrywa się w początkowej 
fazie, a wczesna diagnostyka jest nie-
zwykle istotna, gdyż w wielu przypad-
kach decyduje o życiu.

Objawy nowotworu (na co zwraca 
uwagę prof. Adam Jelonek) najczęściej 
są mało charakterystyczne. Rodziców 
powinny zaniepokoić zmiany w wy-
glądzie czy zachowaniu (np. dziecko 
nagle staje się apatyczne lub lękowe). 
Ponadto powiększone węzły chłon-
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ne, utrzymu-
jąca się gorączka. 
Choroba może cofnąć 
rozwój dziecka lub doprowa-
dzić do fobii szkolnej, czy gwałtowne-
go pogorszenia się charakteru pisma. 
Zaobserwować można obniżenie 
sprawności fizycznej, zmianę sposobu 
poruszania się, zaburzenia widzenia. 
Niepokojące są też poranne wymioty 
i bóle głowy.

Aby zapewnić lekarzom zaplecze 
diagnostyczne dla wczesnego wykry-
wania chorób nowotworowych u dzie-
ci oraz poprawić efekty leczenia Fun-
dacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w 2009 roku zamierza:

– udzielić wsparcia ośrodkom 
podstawowej opieki zdrowotnej  

Grażyna Haska:  O tym jak działa 
samorząd lokalny wiemy wszy-
scy. Niewielu jest natomiast 
takich, którzy wiedzą jak działa 
samorząd województwa i jaki 
ma wpływ na nas, mieszkańców 
poszczególnych miast. Co to jest 
Urząd Marszałkowski? 

Bogusław Śmigielski: Samorząd 
województwa ma funkcje podobne do 
powiatu, ale w szerszym zakresie. To nie 
tylko koordynator działań powiatowych, 
ale też wpisane w ustawę zadania wła-
sne województwa, takie jak: utrzymanie, 
budowa i remonty dróg wojewódzkich, 
prowadzenie szpitali wojewódzkich 
z usługami na zdecydowanie wyższym 
poziomie i zakresie specjalistycznymi, 
to dostarczanie wody hurtowej, bo to 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągowe, to też Górnośląska Agencja  
Rozwoju Regionalnego. I wreszcie za-
rząd województwa, to jeden z najwięk-
szych udziałowców lotniska Katowice. 
To od nas zależy rozwój tego lotniska. Od 
1 stycznia również Koleje Regionalne. 
Jesteśmy zatem nie tylko samorządem, 
ale też dużym przedsiębiorcą. Budżet 
marszałka wynosi ok. 3 mld złotych 
i złożony jest z dwóch części: dochodów 
własnych i unijnych, które przydzielo-
ne są do finansowania Regionalnego 
Programu Operacyjnego. To program, 
który sami stworzyliśmy, i jasno mówi, 
na co wydamy i w jaki sposób wydamy 
te pieniądze. 

A wspólne przedsięwzięcia z Ja-
worznem?

Samorząd województwa to też fun-
dusze, którymi marszałek wspomaga 
poszczególne powiaty. To pieniądze 
i unijne, i rządowe. to np. te, dotyczą-
ce sprzedaży wody. Jeśli się powiodą, 
woda i dla Jaworzna może być tańsza. 
To dofinansowanie projektu „Miasto 
Twarzą do Autostrady”. To też pienią-
dze dla stowarzyszeń, przedsiębiorców, 
z których Jaworzno mało korzysta. To 
pula ponad 1,6 mln zł. Liczę ciągle na 
to, że szefowie jaworznickich stowa-
rzyszeń, świetlic środowiskowych czy 
przedsiębiorcy wystartują do konkur-
sów, jakie ogłasza marszałek i sięgną 
po te pieniądze .

Koniec roku blisko, jakie przed-
sięwzięcia uzna Pan za satys-
fakcjonujące w tym roku ?

Wiele rzeczy się udało. Mam satys-
fakcję w różnym stopniu. Są większe  
i mniejsze.

Do dużych zaliczam zmontowanie 
tak dobrej, stałej koalicji, że zarząd 
województwa może podejmować dzia-
łania z myślą o tym, że można je skoń-
czyć, że będzie wsparcie polityczne. To 
podstawa tego, by podjąć działania 
reformujące województwo śląskie.

I takie działania też są podjęte. 
Rozpoczęliśmy budowę strategii dzia-
łania w kilku dziedzinach. W strategii 
dla woj. śląskiego, informacyjnej, czy 
działania dotyczące zaprojektowania 
stadionu śląskiego. Gotowy jest już 
projekt budowlany i przygotowany 
jest wniosek o pozwolenie na bu-
dowę. Przygotowaliśmy to w takim 
standardzie, jaki wymagany jest dziś 
w Europie. Porządnie tak, by mógł on 
funkcjonować na szerokim polu.

To projekt związany z EURO 
2012?

My nie budujemy go na EURO, 
ale dla Śląska. Stadion ma spełniać 
funkcję ponadregionalną, ale liczymy, 
że kluby będą chciały z niego korzy-
stać. I korzystają. Często gra tu Ruch 
Chorzów, są Derby Śląska, a PZPN 
uchwalił już, odbędzie się tu Puchar 
Polski. Będą też duże imprezy masowe, 
koncerty. To ma być dla mieszkańców 
Śląska. By nie musieli siedzieć w domu 
czy pubie. Musimy inwestować w kul-
turę, To także wymóg inwestorów, 
którzy przyjeżdżając ze swoimi ro-
dzinami oczekują godziwej rozrywki. 
Mamy już 230 mln złotych na kulturę 
i przyrzeczenie ministra kultury na 
współfinansowanie co najmniej 3 du-
żych inwestycji. Będą to Filharmonia 
Śląska, Muzeum Śląskie i Koszęcin 
- siedziba zespołu Śląsk.

Jakie są plany na 2009 rok?
Cztery nasze priorytety. Chcemy 

skończyć to, co zaczęliśmy: stadion, 
WPKiW w Chorzowie i lotnisko 
– brama południowej Polski. Chce-
my, by z funkcji regionalnej stało się 
międzynarodowym lotniskiem i by 
zostało siedzibą jednego z towarzystw 
lotniczych. Poza tym  oczywiście drogi, 
i skończenie DTŚ, a także przebudowa 
filharmonii za 40 mln złotych. Jest tego 
naprawdę dużo.
Dziękuję za rozmowę.

W planach na przyszły rok cztery priorytety, 
m.in. Stadion Śląski, Wojewódzki Park 
Kultury i Wypoczynku i katowickie lotnisko

Urząd marszałkowski to 
samorząd i wielki pracodawca

Z Marszałkiem Śląskim – Bogusławem Śmigielskim 
rozmawia Grażyna Haska.

Bogusław Śmigielski z harcerzami na jaworznickim rynku podczas 

18 grudnia na rynku pod choin-
ką zorganizowała Wigilię, na którą 
przygotowanych zostało aż 500 porcji 
tradycyjnych potraw: pierogów, ryby 
i barszczu. Natomiast 22 grudnia 20 
rodzin otrzymało świąteczne paczki 
żywnościowe.

Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ 
„Solidarność” Miasta Jaworzno składa 
podziękowania wszystkim darczyńcom  
i sponsorom, dzięki którym możliwe 
było zorganizowanie Wigilii i świą-
tecznych paczek dla potrzebujących. Są 
to: Prezydent i Rada Miasta Jaworzno, 
Elektrownia Jaworzno III, SKOK Ja-
worzno, Południowy Koncern Węglowy, 
Fundacja Energetyka na Rzecz Polski 
Południowej, Elvita Jaworzno III, Knauf, 
PSS Społem w Jaworznie, Stowarzysze-
nie Prywatnych Kupców „Manhattan”, 
Stowarzyszenie Manhattan, Fundacja 
Patria. Dziękujemy firmie Pastel za zor-
ganizowanie poczęstunku i paczek. TS

Solidarność z 
potrzebującymi

Jaworznicka „Solidarność”, 
podobnie jak w poprzednich 
latach, nie zapomniała  
o najuboższych mieszkańcach 
naszego miasta
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Miasto Jaworzno

I N F O R M A T O R
P O L I C J A

Komenda Miejska, ul Narutowicza 1 ....................................................tel. 997, 61-83-200

S T R A ż  P O ż A R N A

Komenda Miejska, ul. Krakowska 22 ....................................................tel. 998, 751-87-15

S T R A ż  M I e J S k A
Straż Miejska – Plac Górników 5 .......................................................... tel. (032) 61-81-618

P O G O T O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................. tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, 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
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22 tel. (032) 61-81-890

P R Z e W O Z Y ,  P O S T O J e  T A X I
Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis ......................................................tel. 801-84-56
TAXI Centrum, ul. 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  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala . tel. (032) 61-81-500
 ..................................................................................................................... fax.(032) 61-81-501
strona internetowa: .................................................................................. www.jaworzno.pl
strona biuletynu Informacji publicznej (BIP): ............................. www.bip.jaworzno.pl
Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5 ............... tel. (032) 61-81-720
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ....................... tel. (032) 61-81-505
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33 .................................... tel. (032) 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 ..................................... tel. (032) 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 ................................. tel. (032) 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33 .................tel. (032) 61-81-511
Wydział SW świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b ..................... tel. (032) 61-81-786
Wydział SW świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ........... tel. (032) 61-81-940
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. 614-23-00, fax 614-23-10

I N F O R M A C J A  d L A  P O d R ó ż N Y C h
PKM Centrala ......................................................................................................tel. 753-55-00
PKM Rozkład jazdy (całodobowo) .................................................................tel. 753-55-40
PKS (Chrzanów) ..................................................................................................tel. 623-24-58
PKP informacja dla podróżnych...............................................................................tel. 9491

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. 614-12-17
Promocja Zdrowia, ul. H. Sawickiej 2 ............................................................ tel. 615-57-52
Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 .........................................................tel. 616-44-82
ZOZ, ul. Grunwaldzka 235 ...............................................................................tel. 616-40-63

C e N T R A L e  Z A k Ł A d ó W  P R A C Y
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51 ............................... tel. 615-50-71
91–plus Huta Szkła Szczakowa, ul. Kolejarzy 81 .........................................tel. 617-74-41
PCC Rail Szczakowa........................................................................tel. 758-47-11, 617-74-61
MPGK, ul. Inwalidów Wojennych 5....................................................... tel. 752-52-93 do 5
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 ..........................................................................tel. 318-60-00
Netia Informacja .........................................................................................tel. 0 801-801-913
PKM, ul. Krakowska 9........................................................................................tel. 753-55-00
Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena ............................tel. 616-44-42
Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37 .........................tel. 618-50-00

B A N k I
Bank Przemysłowo-Handlowy SA ,ul. Sądowa 5.............................tel. 752-04-36 do 39
Bank Spółdzielczy, ul. Stojałowskiego 10 ................................................... tel. 616-34-95
Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka 54 ....................................................... tel. 616-39-99
Bank Śląski, ul. Narutowicza 1a ............................................................... tel. 0 801 222 222
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 .............................................................. tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15......................................................................... tel. 616-67-27
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 ..................................................tel. 618-21-06, 618-20-37

k A S Y 

SKOK „Jaworzno”, ul. Gwarków 2 .................................................................. tel. 618-13-00

M I e J S k I e  I N S T Y T U C J e
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 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 Konsumentów – Plac Górników 5 ........................ tel. (032) 61-81-777
Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39 ..........................................tel. 614-11-95

S P O Ł e C Z N e  I N S T Y T U C J e
Hospicjum, ul. Gwarków 1, 8.00 - 15.00....................................................... tel. 616 -74-44  
Hospicjum 24h/dobę ............................................................................. tel. (0 601) 51-91-02
Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; ........ 751-73-28
Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 16.00 - 20.00 ............................tel. 616-27-79
Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek 15.30-19.30 ....................tel. 509 97 33 18

A P T e k I 
Damian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do 22.00 .............................. tel. 616-32-42
Św. Barbary CAŁODOBOWA, ul. Plac Górników 5a  ...........................................................tel. 616-61-36
Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b .............tel. 032 616 61 17, 751 25 08
Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka 204 .................................................tel. 616 88 88

S P O T k A N I A  A A
Os. Stałe (salka przy kościele): pn (przych.-Podłęże)-wt. 18.00, sob. 17.00, 
czw. 17.00 (o/Mimoza)
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych 
ul. Olszewskiego 28 - pt. od 17.00
Spotkania grupy Al-Anon odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.00 
w klubie „Szczak” (remiza) na Górze Piasku.  .....................................................................tel. 513 404 941

I N N e
Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo) .............. tel. 615-0-150

Serwis informacyjny

Numer zamknięto 29 grudnia 2008 r.

Z notatnika policmajstra
oprac. jim

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

ul. Łukasiewicza 2 (Os. Stałe) 
telefony całodobowe 032/ 752 60 75, 

616 85 67, 0 600 390 300
1933/d/08

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
1932/d/08

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

1931/d/08

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

1931/d/08

2181/D/08
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Życie towarzyskie

IMPREZY DOTOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA JAWORZNA
Zapisy uczestników w Oddziale PTTK w Jaworznie ul. Grunwaldzka 35 

(róg Zacisze) tel. 032-6163952, 6163908, 0-603275115 w godz. 10-18. 
ht tp://www.pt tk.jaworzno.pl, Ilość miejsc ograniczona!!! 

Decyduje kolejność wpłat. Serdecznie zapraszamy!

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

komisja Turystyki Pieszej zaprasza
17.01.09 r.  �3 Zimowy Rajd Pieszy Szlakiem Obrońców Wieży Spadochro-

nowej – Katowice, Panewniki, Park Kościuszki. Cena: 18 zł, �0 zł, 
�� zł, (do 8 stycznia)

komisja krajoznawcza zaprasza
03.01.09 r. Tatry - Oravice (Słowacja) – narty, góry i baseny termalne. Cena:  

38 zł, �� zł

komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza
17.01.09 r. wyjazd na narty – Zawoja - ON Mosorny Groń  - Trasa piesza dla 

zaawansowanych turystów: Przeł. Krowiarki – Markowe Szczawia-
ny – Przeł. Brona – Babia Góra – Markowe Szczawiany – Zawoja. 
Cena: �5 zł, 30 zł, 35 zł

23/24-31.01.09 r. Obóz narciarsko – snowboardowy – Włochy – Alpy Retyckie.  
Cena: 16�5 zł, 16�0 zł, 1670 zł

Z okazji 50. Godów Józefy  
i Władysława Żbik najserdeczniejsze 
gratulacje oraz życzenia zdrowia, 
spokoju i pomyślności na dalsze lata 
wspólnego życia składają córki z ro-
dzinami.

Stu lat w miłości i zdrowiu, niech 
towarzyszy Wam szczęście. Wasz 
bagaż życiowy – mądrość – przykła-

dem dla innych niech będzie. Annie i 
Kazimierzowi Krupa w 45. rocznicę 
ślubu życzą: syn i córka z rodziną.

Serdeczne podziękowania dla 
Pana Jurka oraz Pana Tadeusza, 
wszystkim mieszkańcom Jaworzna 
za nieocenioną pomoc w trudnych 
chwilach składa wdzięczna Małgo-
rzata Osada.

Spełnienia marzeń i nadziei, jakie 

niesie ze sobą nadchodzący 2009 

rok życzy wszystkim naszym 

przyjaciołom, sympatykom, 

czytelnikom gazety „Co tydzień”  

i mieszkańcom naszego miasta

Zarząd i Członkowie 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 

– Koło w Jaworznie

Serdeczne podziękowania przyjaciołom, 
sąsiadom, kolegom, koleżankom oraz 

firmie Energomont i ZRE za modlitwę, 
złożone wieńce i kwiaty oraz udział  

w ostatniej drodze 

śp. Piotra Szczeliny 
składa: żona z rodziną.

23 grudnia
Patrol policji zatrzymał 
24-letniego mieszkań-
ca Osiedla Tadeusza 
Kościuszki, który od 
roku znęca się fizycznie 
i psychicznie nad 21-
letnią żoną. W trakcie 
awantury groził jej po-
biciem i pozbawieniem 
życia. Mężczyzna był 
w stanie nietrzeźwym 
i został umieszczony 
w izbie wytrzeźwień. 
Komenda Miejska Policji 
prowadzi w tej sprawie 
dalsze postępowanie.

Kwadrans przed godz. 
19.00 patrol drogówki 
na ul. Koszutskiej 
zatrzymał 40-letniego 
jaworznianina, który 
kierując samochodem 
osobowym marki „Seat 
Toledo” w stanie nie-
trzeźwym (2,8 promila), 

spowodował kolizję 
drogową z prawidłowo 
zaparkowanymi pojaz-
dami „Toyota Yaris” oraz 
„Volkswagen Polo”.

O godz. 6.00 na ul. św. 
Wojciecha, kierujący 
samochodem marki 
„Suzuki Vagon”, 52-letni 
mężczyzna, w rejonie 
przejścia dla pieszych 
potrącił przechodzącą 
w miejscu niedozwolo-
nym, 58-letnią kobietę. 
Piesza doznała stłucze-
nia biodra oraz nogi i 
została przewieziona 
na leczenie szpitalne. 
Uczestnicy zdarzenia 
byli trzeźwi.

27 grudnia
W godzinach rannych 
funkcjonariusze jaworz-
nickiej drogówki zatrzy-
mali na ul. Wiosny Ludów 

37-letniego mieszkańca 
Ostrowca Świętokrzy-
skiego, który pomimo 
zakazu sądu, obowiązu-
jącego go do 2010 roku, 
kierował samochodem 
marki „Peugeot Partner”. 
Dodatkowo kierowca był 
stanie nietrzeźwym, wy-
nik badania wskazał 1,1 
promila w wydychanym 
powietrzu. Mężczyzna 
trafił do aresztu.

Kilka minut przed godz. 
22.00, na ul. Grunwaldz-
kiej policjanci ruchu 
drogowego zatrzymali 
44-letniego mieszkańca 
Jaworzna, który będąc 
w stanie nietrzeźwym 
(1,2 promila), kierował 
samochodem marki 
„Mercedes Sprinter”. 
Zatrzymano prawo jaz-
dy, a mężczyzna trafił 
do aresztu.

28 grudnia
Na ul. Towarowej nie-
znany sprawca dokonał 
włamania do mieszka-
nia poprzez wyłamanie 
drzwi balkonowych. 
Złodziej skradł aparat 
fotograficzny marki 
„Sony”, komplet kluczy 
do mieszkania, biżute-
rię złotą oraz niewielką 
sumę pieniędzy. Po-
szkodowana, 54-letnia 
kobieta, wyceniła straty 
na 2.000 złotych.

Na ul. Morcinka nie-
znany sprawca dokonał 
włamania do piwnicy, 
poprzez wyrwanie 

metalowego skobla 
zabezpieczającego 
drzwi wejściowe i skradł 
dwa damskie rowery 
górskie, na szkodę 48-
letniego mężczyzny. 
Suma strat, to około 
400 złotych.

29 grudnia
49-letnia mieszkanka 
dzielnicy Dąbrowa Na-
rodowa zgłosiła, że od 
9 lat do chwili obecnej, 
jej 27-letni syn znęca się 
nad nią fizycznie oraz 
psychicznie. Sprawca 
został zatrzymany przez 
patrol policji i osadzony 
w areszcie.

2183/D/08

2183/D/08

7

Serdeczne podziękowania wszystkim 
uczestnikom pogrzebu za modlitwę, słowa 
otuchy, złożone wieńce i kwiaty oraz udział 

w ostatniej drodze 

śp. Grzegorza Ryby
 składa mama z rodziną

Serdeczne podziękowanie za wsparcie duchowe oraz 
opiekę medyczną w ostatnich dniach życia mego syna 

śp. Grzegorza Ryby 

dla pracowników Hospicjum Homo – Homini,  
dr Elżbiety Matusk oraz pielęgniarek: pani Joasi  

oraz pani Ewy, składa wdzięczna mama
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Miasto Jaworzno Rozmowa ze Starzyckim

Z Jaworznem związany jest 
Pan służbowo od co najmniej 
paru lat, czy prywatnie 
również?

Wiele osób kojarzy mnie z Chrzano-
wem. Rzeczywistość jest jednak inna. 
W Jaworznie mieszkam od około 10 
lat, tutaj też urodzili się moi synowie. 
Domyślam się, że mit o tym, że jestem 
z Chrzanowa, wziął się stąd, że przez 
cztery lata pracowałem w tamtejszym 
Starostwie Powiatowym jako dyrektor 
Wydziału Organizacyjnego i Spraw 
Obywatelskich. Wówczas, po reformie 
administracyjnej, przypadło mi współ-
tworzenie od podstaw pracy powiatu 
i starostwa. Przez ten czas mieszkałem 
jednak w Jaworznie. Nawet dzisiaj, pra-
cując w jaworznickim urzędzie, spoty-
kam osoby, które pytają mnie co słychać 
w Chrzanowie. Uśmiecham się wówczas. 
Wiem, że na siłę nic nie zmienię.

Jak Pan trafił do Jaworzna?
W wyniku kompromisu. Moja żona 

pracowała w Katowicach, ja w Trzebinii, 
a Jaworzno było po prostu „pośrodku”. 
Początkowo wynajmowaliśmy kawa-
lerkę, potem kupiliśmy mieszkanie 
i uznaliśmy Jaworzno za nasze miejsce. 
Od tamtej pory minęło 10 lat. 

Jest Pan członkiem 
Stowarzyszenia Jaworzno 
Moje Miasto...

Tak. W Jaworznie nie tylko chciałem 
mieszkać, ale i działać. Dość szybko 
związałem się z grupą sympatyków 
i zwolenników przemian w naszym 
mieście. Włączyłem się w organizację 
Stowarzyszenia Jaworzno Moje Mia-
sto. Mogłem pomóc z racji swojego 
doświadczenia zawodowego. Dzisiaj 
śmiało mogę powiedzieć, że powołanie 
do życia JMM odbyło się przy moim 
dużym udziale. 

Czy już wówczas myślał Pan 
o pracy w jaworznickim 
urzędzie?

W pierwszych dniach po wygranych 
wyborach prezydent Silbert skontak-
tował się ze mną i zapytał jak szybko 
mogę rozpocząć pracę w Jaworznie. 
Wiedział, że administracja wymaga 
głębokich zmian i potrzebował do tego 
ludzi z doświadczeniem. Już wtedy 
polegał na moich kompetencjach. W 
urzędzie pojawiłem się kilka tygodni 
później. Już wcześniej jednak dużo dys-
kutowaliśmy o meandrach związanych 
z funkcjonowaniem samorządu. Pracę 
na stanowisku naczelnika Biura Pre-
zydenta Miasta rozpocząłem 1 grudnia 
2002 r., półtora roku później zostałem 
sekretarzem miasta. 

Wiele osób kojarzy Pana 
z program poprawy 
bezpieczeństwa „Tarcza”.

Tak, i jestem z tego dumny. Pomysł 
na wprowadzenie „Tarczy” w Jaworz-
nie zrodził się w wyniku wielu dys-
kusji z prezydentem Silbertem nad 
programem poprawy bezpieczeństwa 

Z końcem roku prezydent Silbert zdecydował o zmianach na najwyższych 
szczeblach władzy w naszym mieście. 22 grudnia powołał na stanowisko 
zastępcy prezydenta Dariusza Starzyckiego, swojego najbliższego 
współpracownika, od 13 lat związanego z administracją samorządową. 
Kim jest Dariusz Starzycki i czym zajmie się w pierwszej kolejności na 
nowym stanowisku? O tym porozmawialiśmy z nim samym. 

Czy będzie dobrym 
zastępcą prezydenta?

miasta. Ubolewaliśmy, że dotychcza-
sowe starania miasta w tym zakresie 
nie przynoszą oczekiwanych efektów. 
Uznaliśmy, że aby zrobić coś dobrze, 
trzeba skupić uwagę na konkretnych 
problemach Jaworzna w tym zakre-
sie. Statystyki podpowiedziały: walka 
z aktami chuligaństwa i wandalizmu. 
Na bezsensownym niszczeniu mienia 
tracili wszyscy: miasto, mieszkańcy, 
zarządcy nieruchomości. To był strzał 
w dziesiątkę. Do programu przystąpiło 
wiele instytucji i organizacji. Poparli go 
także mieszkańcy. W efekcie realizacji 
tego programu Jaworzno otrzymało 
tytuł „Bezpiecznej gminy” przyznany 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. „Tarcza” pracuje 
na naszą korzyść także dzisiaj, bo to 
nie była przecież jednorazowa akcja. 
Z numerów interwencyjnych „Tarczy” 
mieszkańcy skorzystali już ponad 6 
tys. razy. W dalszym ciągu kładziemy 
nacisk m.in. na rozbudowę systemu 
monitoringu miasta. Kontrolą objęte 
zostały wszystkie wjazdy do Jaworzna. 
Myślę, że to dzięki takim inicjatywom 
nasze miasto uznawane jest za najbez-
pieczniejsze w regionie. 

Jakimi innymi sprawami 
zajmował się Pan jako 
sekretarz miasta?

Tak naprawę wszystkim, co gwaran-
towało sprawne funkcjonowanie naszej 
jednostki. Od organizacji pracy urzędu 
po sprawy kadrowe. Najwięcej jednak 
czasu spędzałem nad dokumentami, 
analizując uchwały, zarządzenia, czy 
też procedury. Wszystko po to, by być 

przygotowanym na zmiany. Samorząd 
przecież wciąż otrzymuje nowe zada-
nia. Bardzo często jednak bez czasu 
na ich wdrożenie, na przygotowanie 
pracowników, zapoznanie z nowymi 
przepisami. Wielkim sukcesem było 
przyznanie naszej jednostce certyfikatu 
ISO. W ten sposób została doceniona 
praca urzędników i potwierdzone sta-
rania o jakość naszej pracy. Certyfikat 
ten odnawiamy co roku. Poddajemy 
się także ocenie mieszkańców, zleca-
jąc badania opinii publicznej. Dobra 
ocena wystawiona przez mieszkańców 
urzędnikom potwierdziła się również 
w tym roku. Nie mam wątpliwości, ze 
zatrudniamy fachowców, tyle tylko, że 
bardzo często działamy w sztywnych 
ramach prawnych.

Od sześciu lat jest Pan 
związany ze szpitalem, 
będąc przewodniczącym rady 
społecznej tej jednostki.

Zanim prezydent powierzył mi tę 
funkcję wiele osób przestrzegało mnie 
przed szpitalem, jako miejscem wiecz-
nego konfliktu personalnego. Rzeczy-
wiście, początki były trudne. Dzisiaj 
rada społeczna jest jednak miejscem 
rozwiązywania problemów i rzeczowej 
rozmowy o trudnych tematach szpitala. 
Pamiętam, że nie raz uczestniczyłem 
w mediacjach w sporach miedzy dyrek-
cją a pielęgniarkami, lekarzami. Zawsze 
udało się znaleźć porozumienie. To, że 
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworz-
nie tak dobrze się rozwija, to zasługa 
prezydenta i jego konsekwentnej polityki 

inwestycyjnej w tym zakresie. Nieoce-
niony wkład ma także dyrektor szpitala 
i jego personel. Jestem pełny uznania dla 
ich pracy i dobrze wspominam naszą 
dotychczasową współpracę. 

Czy organizacja 
Forum Społeczeństwa 
Informacyjnego wynika 
z Pana zainteresowań, 
czy potrzeb miasta w tym 
zakresie?

Jednego i drugiego. Jestem zdecydo-
wanym zwolennikiem idei społeczeń-
stwa informacyjnego. Rozwój nowych 
technologii jest szansą dla miasta, stąd 
mój zapał w mobilizowaniu przede 
wszystkim służb miejskich do integracji 
działań w tym temacie. Dzisiaj miasto 
prowadzi dwa duże projekty „Innowa-
cyjne Jaworzno” oraz dostęp do szero-
kopasmowego internetu. Pozyskaliśmy 
na ten cel środki zewnętrzne i z pewno-
ścią robimy krok w przód, zapobiegając 
ewentualnemu wykluczeniu cyfrowemu 
naszych mieszkańców. 

Jest Pan tez inicjatorem 
przebudowy jaworznickiego 
rynku?

To zadanie powierzył mi do realizacji 
prezydent. Czy to potrzebne przedsię-
wzięcie? Nie będę nikogo przekonywał, 
gdyż w ostatnich badaniach Pentora 
zdecydowana większość jaworznian 
poparła ten projekt. Sporo pracy już za 
nami. Mam nadzieję, że w 2010 rynek 
będzie świecił nowym blaskiem. 

Za Panem sześć lat 
pracy w urzędzie. Jakie 
przedsięwzięcie związane 
z pracą utkwiło Panu 
szczególnie w pamięci?

Nie mam wątpliwości, że był to 
Rok Jana Pawła II w Jaworznie. By-
łem odpowiedzialny za jego organi-
zację wraz z zespołem powołanym do 
tego zadania. To potężne przedsię-
wzięcie, angażujące sporo środków 
ale też i osób. Śmierć Jana Pawła II 
złączyła jaworznian wokół idei, jaką 
stały się obchody Roku Papieskiego 
i chęci współpracy przy organizacji 
wielu przedsięwzięć utrwalających 
naukę i przesłanie Ojca Świętego. To 
był niezwykły czas. 

Jest Pan szefem Prawa 
i Sprawiedliwości 
w Jaworznie. To dobrze dla 
miasta?

Myślę, że tak. I cieszę się, że to między 
innymi działania członków PiS powo-
dują pozytywne zmiany w tym mieście. 
Potrafimy na lokalnej płaszczyźnie 
zgodnie współpracować na korzyść 
Jaworzna, wpływać na jego wizerunek. 
Taka sytuacja jest wynikiem pracy 
wielu środowisk. Inni mogą nam tego 
zazdrościć. 

Czym będzie się Pan 
zajmował na nowym 
stanowisku, pracę jakich 
wydziałów będzie Pana 
nadzorował?

Prezydent powierzył mi nadzór 
nad w ydzia łami Spraw Oby wa-
telskich, Strażą Miejską, Zarzą-
dzaniem Kryzysowym i Ochroną 
Ludności, Zamówień Publicznych, 
Zdrowia i Spraw Samorządowych, 
Geodezji Kartografii oraz Zespołem 
ds. Windykacji Należności. Z więk-
szością tych wydziałów pracowa-
łem do tej pory. Mam więc spore 
doświadczenie. Nowym obszarem 
jest natomiast opieka społeczna. 
Jej w pierwszej kolejności poświę-
cę sporo uwagi. Nie mam jednak 
specjalnych obaw, bo wiem, że ten 
obszar do tej pory był bardzo dobrze 
prowadzony.

Jakimi przemyśleniami 
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia chciałby 
się Pan podzielić 
z mieszkańcami?

To niewątpliwie najpiękniejszy czas 
w roku. Okres refleksji, spokoju i radości, 
ciepłych życzeń. To także czas, w którym 
dokonujemy podsumowań i snujemy 
plany na kolejny rok. Życzę wszystkim 
Państwu, aby bilans tego roku był po-
zytywny, aby z nowymi nadziejami 
pozwolił wejść w 2009 rok. Wszystkiego 
dobrego!

rozmawiała Grażyna HaSka.

Dariusz Starzycki z synami
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Miasto JaworznoDo dalszej dyskusji

Od lewej: Tadeusz Kaczmarek, Ewa Sałużanka, Stanisław Piskor

Wnioski z dyskusji:
Na poziomie władz miejskich:

1. Zatrudniać kompetentne osoby na kierowniczych stanowiskach MCKiS-u.
2. Powołać radę ds. kultury przy prezydencie, stworzoną z autorytetów z dziedziny 

kultury.
3. Utworzyć referat kultury w Wydziale Edukacji Kultury i Zdrowia.
4. Zachować proporcję pomiędzy sportem a kulturą, poprzez zmniejszenie hegemonii 

sportu, który  powinien 
q skupić się na obowiązkowych zadaniach gminy w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
q uzależnić ambicje sportu zawodowego od sponsoringu dużych firm, a nie od 

budżetu miasta.
5. Okolicznościowe imprezy masowe powinny być z wyprzedzeniem planowane przez 

władze miasta i finansowane z wyodrębnieniem osobnego budżetu , natomiast 
MCKiS może być wykonawcą jako dysponent obiektów i odpowiedniej kadry.

Na poziomie MCKiS-u:
1. Zatrudniać kompetentne osoby, wg realnych kwalifikacji; a przede wszystkim 

kompetentnie wykorzystać kwalifikacje wielu osób aktualnie pracujących w MCKiS-
ie. 

2. Podstawowa zasada programowa: kultura tworzona i upowszechniana przez MCKiS 
powinna być alternatywą dla kultury masowej, a MCKiS nie powinien służyć za 
placówkę dystrybucyjną interesów show-biznesu. 

3. Równorzędnie wynagradzać instruktorów kultury i artystów w stosunku do 
pracowników działu sportowego i administracji (obecne dysproporcje są krzywdzące 
dla pracowników kultury).

4. Artystą nie przestaje się być nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Skoro 
cierpimy na brak artystów, to nie można ich spychać na margines życia z powodu 
prawa do emerytury, osłabiając jakość pracy w MCKiS-ie.

5. Likwidacja marketingu, jeśli efekty jego pracy przewyższają koszty utrzymania 
działu. 

6. Utrzymać sieć klubów, świetlic i mniejszych domów kultury w dzielnicach 
i osiedlach, ponieważ w warunkach urbanistycznych Jaworzna (miasta szczególnie 
rozczłonkowanego) są to jedyne miejsca umożliwiające realizację lokalnych inicjatyw 
kulturalnych, ale i stanowią  jedyny środek podtrzymywania lokalnych więzi 
społecznych. 

7. Wprowadzić zrównoważoną koncepcję programową w działalności kulturalnej 
MCKiS-u, wprost proporcjonalną do struktury demograficznej miasta, na czterech 
podstawowych poziomach:
q Realizacja okolicznościowych imprez masowych, np. z okazji Dni Jaworzna, 

dożynek, wybranych świąt państwowych itp. – wg zaplanowanego zakresu 
w porozumieniu z władzami miasta;

q Opieka nad ruchem amatorskim (np. STK), oraz aktywnością artystyczną dzieci 
i młodzieży (teatry, zespoły muzyczne, pracownie plastyczne, fotograficzna, 
filmowa, itd). Tu trzeba wyraźnie zaznaczyć że aktualnie jest to realizowane na 
dobrym poziomie.

q Edukacja kulturalna: dotyczy to młodzieży starszych klas ponadgimnazjalnych 
i dorosłych. Na tym poziomie nie chodzi o uczestnictwo czynne (uprawianie 
sztuki), ale o uczestnictwo w życiu kulturalnym, czyli w ofercie zawodowej 
kultury artystycznej (w spotkaniach autorskich, spektaklach teatralnych, 
koncertach, wystawach, klubach dyskusyjnych, (w tym także realizowanych 
przez licea z udziałem młodzieży – tzw. prezentacje, ale uzupełnione 
o animatora prowadzącego dyskusje na podstawie prezentacji);

q Forum obywatelskie – dla dorosłych: dyskusje w sprawach publicznych, zarówno 
lokalnych, jak i krajowych, a nawet międzynarodowych z różnych dziedzin. 
W tym zakresie – także oferta kulturalna. Nie na zasadzie zblokowanych 
kilkudniowych prezentacji, jak dotychczas prezentuje się teatr czy muzykę, 
ale systematycznie, w regularnych prezentacjach, np. raz na dwa miesiące. To 
wywołuje nawyk odbiorczy. Tego rodzaju oferta kulturalna powinna być starannie 
wyselekcjonowania z tego co dzieje się ciekawego w kraju, przez instruktorów 
wyspecjalizowanych w danych dziedzinach kultury artystycznej.

Powinniśmy wykreować imprezę, która byłaby „znakiem firmowym” Jaworzna. Mógłby 
to być festiwal twórczości bazującej na integralnym tworzywie słowa i obrazu, pod 
roboczym tytułem „transfiguracje”. Istnieje festiwal takiej  twórczości eksperymentalnej 
w Berlinie, może udałoby się wypłynąć na szersze wody?

Sugestie dla mediów:
1. Zachować profesjonalizm przekazu w zakresie rozróżniania różnych poziomów 

kultury, np. amatorów od twórców profesjonalnych, kultury masowej od kultury 
artystycznej itd. Zaciemnianie kryteriów jest działaniem przeciwnym skutecznemu 
upowszechnianiu kultury.

2. Zrezygnować z lokalnej taryfy ulgowej w wartościowaniu bez pokrycia, ponieważ 
wywołuje to nastroje ksenofobiczne (nasi są wartościowi, bo nasi, a nie dlatego, że są 
wartościowi), co skutecznie przeszkadza profesjonalnej edukacji kulturalnej.

Na spotkaniu jedynie zasygnalizowano 
i pozostawiono do rozważenia następujące 
tematy:

1. Czy sport ma egzystować razem z kulturą pod skrzydłami MCKiS-u? 
2. Czy należy koordynować pracę trzech instytucji kultury w mieście: MCKiS-u, Miejskiej 

Biblioteki Publicznej i jaworznickiego muzeum, aby te instytucje uzupełniały się, a nie 
powielały niektórych form działania. A jeśli tak, to w jaki sposób?

3. Zastanawiano się również nad koncepcją przekazania pod skrzydła Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych wszystkich obiektów MCKiS-u, co sprawiło 
by, że jedna i druga instytucja działałby w zakresie swoich kompetencji: MZNK 
zarządzaniem nieruchomościami, a MCKiS kulturą i sportem.

Jaka kultura 
w tym mieście?

Stanisław Piskor – prozaik, eseista. 
Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Doktoryzował się na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Śląskiego.
Był redaktorem czasopism kulturalnych 
i programów artystycznych w TVP, 
współzałożycielem i sekretarzem Komitetu 
Porozumiewawczego Środowisk Twórczych 
i Naukowych w Katowicach (1980 – 81).
W kadencjach 1990 – 92 i 1995 – 97 był 
prezesem Oddziału Katowickiego SPP, 
a w latach 2000 – 2005 był sekretarzem, 
a następnie wiceprezesem Zarządu Głównego 
SPP. Członek Polskiego PEN Clubu.
20 publikacji, w tym 7 książek: Zeznania, 
(wiersze) 1975; Ruchomy kraj, (powieść) 
1980; O tożsamości polskiej, (eseje) 1988; Na 
moście Europy, (eseje) 1992; Transfiguracja, 
(eseje) 1993; Strategia kultury, (eseje) 2000; 
Belfont, (powieść - w przygotowaniu do 
publikacji).
Hobby: obserwacja sztuki współczesnej i życia 
politycznego. Maksyma: Szanujmy wszelkie 
władze, a zwłaszcza umysłowe!

Ewa Sałużanka – reżyser. Ukończyła 
nauki polityczne na UŚ oraz teatrologię na UJ. 
Pracuje jako wykładowca na Wydziale Radia 
i Telewizji UŚ oraz w MCKiS-ie jako instruktor 
teatralny.
Dorobek: 1994 – film dokumentalny pt. 
„Gizela jest żoną górnika” nagrodzony na 
XXXII Festiwalu Filmów Dokumentalnych 
w Krakowie; 1997 – „Ciechowski, ty 
masz szczęście”; 1997 – „Dziennik uczuć” 
– scenariusz i reżyseria; 2003 – obrona 
pracy doktorskiej pt. „Aktor nieprofesjonalny 
w procesie pracy nad rolą”; 2004 – „Julka na 
afisz” – musical-libretto, teksty piosenek, 
reżyseria; 2005 – „Sama słodycz” – musical-
libretto, teksty piosenek – spektakl złożony 
w ZAIKS.
Od roku 1979 jako asystent reżysera: „Białe 
tango”; „Żeniac”; „Alternatywy 4”; „Wiktor”; 
„Przejście”; „Psalmus”.
Od roku 1983 jako II reżyser: „Szczęśliwy 
brzeg”; „W imieniu obrony”; „1944”;„Poczekaj 
błyśnie”; „Ojcowizna”; „Dolina nadziei”; 
„Marie Vandamme”; „Tramwajada”; „Triumph 
of the Spirit”.

Tadeusz Kaczmarek – z zawodu 
nauczyciel, ukończył nauki  społeczne 
w Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz 
pedagogikę specjalną. Od dwudziestu lat 
pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
im. Jana Pawła II. Społecznie zaangażowany 
w działalność szczakowskiego Koła Towarzystwa 
Przyjaciół Miasta Jaworzna. Członek zarządu 
Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto.
Przewodniczący Rady Miejskiej. Radny 
trzecią kadencję. Cieszy się dużym poparciem 
społecznym. W dwóch ostatnich wyborach 
samorządowych w kadencji 2002 – 2006 
i 2006 – 2010 uzyskał największe poparcie 
społeczne spośród wszystkich kandydatów 
ubiegających się o mandat radnego. W kadencji 
1998 – 2002 pełnił w Radzie Miejskiej funkcję 
przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu 
i Turystyki. W dwóch kolejnych kadencjach był 
przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa 
i Spraw Samorządowych.
Prywatnie miłośnik kultury i sztuki. Zawsze 
na widowni podczas ważnych wydarzeń 
kulturalnych w naszym mieście.

Odpowiedź na postawione w tytule 
pytanie wydaje się być pilna, ponie-
waż kierunki wskazane na przed-
ostatniej sesji Rady Miejskiej przez 
dyrektora Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu Mariana Milera nie 
sprzyjają jej rozwojowi, a sam szef 
tej instytucji osiągnie w 2009 roku 
wiek emerytalny.

Na zaproszenie Ct oraz telewizji 
CTV Jaworzno do redakcji przy ul. 
św. Barbary przybyli: Ewa Sałużanka, 
Stanisław Piskor i Tadeusz Kaczmarek, 
aby porozmawiać na temat nowego 
– zdecydowanie innego sposobu rozwi-
jania i upowszechniania kultury w tym 
mieście. Dyskusja była długa i burzliwa, 
stąd powielanie jej zapisu w gazecie by-
łoby tworzeniem artykułu o tak dużej 
objętości, że mało kto mógłby przez 
niego przebrnąć. Osoby zainteresowane 
tym tematem mogą wysłuchać argu-
mentów, jakie padły podczas dyskusji 
w redakcji w zapisie telewizyjnym, któ-
ry będzie emitowany od 1 stycznia 2009 
w CTV Jaworzno. Pragnę się zatem 
skupić na najważniejszych sygnałach, 
które sprawiły, że sformułowano takie, 
a nie inne wnioski.

Nie ulega żadnych wątpliwości, że 
uczestnikom dyskusji zależy na roz-
wijaniu i rozpowszechnianiu kultury 
w Jaworznie, a ich kompetencje w tym 
zakresie wydają się być niepodwa-
żalne. Na dowód tego prezentujemy 
poniżej ich dokonania w tej dziedzi-
nie, nadmieniając, że ze względu na 
ograniczoną ilość miejsca czynimy 
to skrótowo.

Jednym z fundamentalnych głosów 
w dyskusji było pytanie postawione 
przez Stanisława Piskora: Czy do bu-
dowy domu zatrudnimy przypadkową 
osobę, czy też inżyniera budownictwa? 
Odpowiedź nasuwa się sama, lecz sto-
sując analogię do sytuacji w jaworznic-
kiej kulturze, logika zwykłego człowie-
ka się tu nie potwierdza. Stąd wniosek 
oczywisty, aby do zarządzania kulturą 
zatrudniać ludzi kompetentnych w tej 
dziedzinie.

Sformułowane przez dyskutan-
tów wnioski odnoszą się do różnych 
instytucji, ponieważ każda z nich ma 
inną funkcję oraz musi wykonać inne 
zadania. Gmina musi potrafić ocenić 
różne działania na niwie kultury, 
a zdarzyć się może, że szef gminy nie 

musi być w tym zakresie biegły. Po-
wstała zatem propozycja, aby powołać 
radę ds. kultury przy prezydencie, 
w której zasiądą autorytety świata 
kultury i sztuki.

W Wydziale Kultury, Edukacji 
i Zdrowia osadzono (wymieszano) 
szereg dyscyplin niezwiązanych ze 
sobą w żaden sposób, stąd głos Tade-
usza Kaczmarka, aby wydzielić referat 
kultury, który sprawiłby, że miałaby 
ona pewną autonomię w ramach wy-
działu, i niekoniecznie trzeba zwięk-
szać przez to zatrudnienie.

Wiele wniosków padało z wielkim 
osobistym przekonaniem ze strony 
uczestników dyskusji. Były jednak 
tematy, co do których rozmówcy nie 
czuli się do końca kompetentni, choć 
wydają się one bardzo ważne i trzeba 
będzie je także rozstrzygnąć w naszym 
mieście. Tę część przemyśleń zapisano 
w ostatniej grupie wniosków.

Wnioski przedstawione obok w ru-
bryce poddajemy publicznemu osądo-
wi. Ze strony osób zainteresowanych 
rozwojem kultury w mieście liczymy 
na głosy krytyki lub głosy wsparcia.

józef maTySik
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Zakłady usługowe
MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE USŁUGI

1953/d/08

Nagrobki importowane 
ul. Martyniaków 8 

tel. 0 501 066 253, 0 600 334 658, 032 715 24 37

1864/d/08

SPUH Spektra oferuje:
usługi: wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 tys. L, 
usługi rolnicze, koszenie, pielęgnacja terenów zielonych dla 

firm i ogrodów przydomowych
sprzedaż: pasz, zbóż, siana, słomy, ziemi ogrodniczej, torfu, 

kory, nawozów rolniczych i ogrodniczych. 
Do wynajęcia: warsztat, pomieszczenia socjalno-biurowe o 

pow. 209m2 (Byczyna ul. Gwardzistów 145c)
Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO

Jaworzno ul. Dąbrowska 22a 
tel. 032/ 615 51 25, 0 502 687 330

1945/d/08

Próby szczelności instalacji gazowych
roczne i sezonowe, konserwacja i naprawy. Projektowanie 

montaż instalacji gazu, co, wody, kanalizacji. Montaż 
wkładów kominowych kwasoodpornych i węglowych. 
Inst – Gaz ul. Szelonka 1 tel. 616 29 74, 0601 520 180

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

2046/d/08

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

1936/d/08

www.tynkowanie.com.pl

www.wylewkimaszynowe.com
DECOR. Tel. 0 504 813 359, 753 28 22

1947/d/08

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

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

1939/d/08

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

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

1938/d/08

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

1951/d/08

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
2043/d/08

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”
1944/d/08 WYRÓB ŻALUZJI i ROLET

MONTAŻ – SPRZEDAŻ  P.P.H.U. „PAT-DAM”
Biuro han.: ul. Słowackiego 1 (róg Jaworznianki), tel. 751 95 47

Zakład produkcyjny J-no Ciężkowice, ul. Kruka 15A
fax 616 14 71, kom. 0606 537 606

1952/d/08

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.

Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
2045/d/08

Kup
on

rab
ato

wy

5%

1937/d/08

AGD – SERWIS
GWARANCJA – 12 MIESIĘCY

Podłączanie piecy elektryczno-gazowych
Tel. 0 666 126 999, 0 509 924 240, 752 92 85

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

doszczelnianie, regulacje tel. 616 35 20, 0 602 738 065
2117/d/08

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065 2117/d/08

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

2118/d/08

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

Tel. 032 615 50 47; 625 09 22; 0 691 188 112
Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy.

1689/d/08

1845/d/08

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

1703/d/08

1940/d/08

Zakład Kamieniarski Marek i Zygmunt Odrzywolscy
ul. Baranowskiego 216 tel. 032 616 16 86 wew. 28,

616 19 73, 0 602 670 921. Nagrobki z granitu i lastrika, 
elementy betonowe do piwnic

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.
2120/d/08

1936/d/08

AUTO GAZ – PROMOCJA
14 lat doświadczenia montaż, serwis

BOSCH – SERVICE

APP – Jaworzno, ul. Katowicka 19b,
tel. 032 752 94 27

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

1949/d/08

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
2119/d/08

„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

1950/d/08

1943/d/08

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

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

Tel. 0 502 150 710
HDS – załadunek, rozładunek, łyżka, hak, palety

piasek, ziemia, kamień, żwir, żużel
Kamienie ozdobne: grysy, muraki, otaczaki, skalniaki

Koparko-ładowarka: wyburzenia; 
wywóz: gruzu, śmieci

Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

1795/d/08

2077/d/08

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

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

wszywanie zamków do kurtek również skórzanych

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów, 

płaszczy damskich i męskich
Tel. 751 97 48

1954/d/08

TAPETY NATRYSKOWE 
„FABRYKA KOLORU” 

tel. 500 265 956, 508 294 140
fabrykakoloru@o2.pl

1942/d/08

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm, 
sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. Faktury 
VAT. Krótkie terminy wykonania. Artystyczne układanie kostki 
brukowej. Własne maszyny. Największe rabaty. Gwarancje. 

Duży jesienny rabat
Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

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
1948/d/08

1584/d/08

ANTYKI SOFII & KAZ
Renowacja starych mebli – skup

ul. Wielki Dół 13 (Jeleń) tel. 0 696 545 772
032 660 10 57

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

1946/d/08

2044/d/08

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

2121/d/08

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

1817/d/08

„EW-MAR” 
firany – zasłony, rolety – żaluzje, karnisze, 

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

tel. 032/ 616 34 46, 0 507 445 126

1941/d/08

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

                      Michtex Strus-Bud 
 tel. 0 504 136 250 tel. 0 504 191 981

2103/d/08

LUK-GAZ
Dostawa butli z gazem 11 kg

Dostawy cały tydzień od 6.00 do 20.00
Zamówienia cały dobę

Tel. 032 616 85 55; 509 243 418

2104/d/08

PARKIETY
sprzedaż, montaż, renowacja

Jaworzno ul. Wilcza 11 
tel. 0 662 281 641; 692 385 150; 032 751-49-87

2105/d/08

Awaryjne otwieranie mieszkań 
i samochodów. 
Montaż zamków. 

Zabezpieczenia po włamaniach 24 h. 
Tel. 669 30 30 30
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2185/d/08

1957/d/08

HIT SEZONU!

ekO - PRO Sp. z  o.o.
Jaworzno – Jeleń ul. Zwycięstwa 16 A

Reto-Groszek (ekogroszek)
paczkowany (�5kg), luzem – Gwarancja jakości

ekobrykiet import z Niemiec
Do pieców centralnego ogrzewania, pieców kaf lowych, kominków itp.
Rewelacyjnie się spala – lepiej od węgla – trzyma żar – niski popiół

Super ceny!!!       tel. 504 47 45 45
transport do �0 km GRATIS       Zadzwoń pon-sob 8.00-16.00

1960/d/08

P O Ż YC Z K A 
W TWOIM DOMU
SZYBKA WYGODNA

BEZPIECZNA

„PROFINET”
0 801 16 90 16

(INFOLINIA 35 gr za połączenie)

RATY MIESIĘCZNE SPŁACANE 
W DOMU W CZASIE WIZYT

NASZEGO PRZEDSTAWICIELA

Kontakt z przedstawicielem 
0 691 116 881 
0 722 045 168

www.profi-net.pl

1959/d/08

Ośrodek 
Szkolenia 
Kierowców 
„ZBYSZKO” 

zaprasza na kurs prawa jazdy 
kategorii B Konkurencyjne ceny

z tym ogłoszeniem taniej (rabat) !
Biuro: Jaworzno, ul. Sądowa 5a, 

czynne: poniedziałek, piątek 10.00-16.00 
sobota 10.00-13.00 tel. 032/ 752 04 35, 

0 504 814 307, 0 698 878 846 

www.oskzbyszko.jawnet.pl

1956/d/08

OKNA I DRZWI PCV

VITAKO
OCIEPLENIA DACHY

Jaworzno – Szczakowa, ul. Cicha 10 
tel. /fax 614 14 39; 

0 606 971 838 

(obok stadionu Szczakowianki)

NAJKRÓTSZY TERMIN REALIZACJI

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”

zaprasza na kursy prawa 
jazdy 

05.01.09. r. kat. A, B, C, D, e 
Biuro: Jaworzno ul. Farna 

2a czynne: pon. – pt. 10.00 
– 17.00

1958/d/08

2086/d/08

SZKŁO I LUSTRA NA WYMIAR
Pełny wybór szkła

i luster, szlifowanie wiercenie,
fazowanie, witraże, akcesoria

i kleje, usługi szklarskie,
transport, montaż

Jawor zno ul.  Ciężkowicka 4 6
tel./fax: 032 615 02 27; w w w.galas.pl

2055/d/08

1961/d/08

dw

Wykony wanie 
us ług 

robot y ziemne 

Catapiler 0,3 M/3, 
koparka Zettelmayer, 
koparka kołowa Zeppelin

tel. 032/ 627 6112

ogłoszeniA

Pani Alicja Dudek była honoro-
wym gościem wtorkowego spotka-
nia w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Jaworznie. Zaprezentowana 
przez nią poezja w prowadzi ła 
wszystkich przybyłych gości w 
świąteczny nastrój.

W spotkaniu autorskim p. Alicji, 
które nazwane zostało „Wigilijny 
Wieczór”, przedstawione zostały 
utwory jeszcze niepublikowane,  
a związane tematycznie ze zbliżają-

cymi się świętami. Twórczość naszej 
uznanej i cenionej jaworznickiej po-
etki jest pełna ciepła, wrażliwości i 
wnikliwej obserwacji przyrody. 

Na spotkaniu przybliżone zostały 
zwyczaje poprzedzające Wigilię, jak 
również dotyczące samego wieczoru 
wigilijnego: zastawiony świąteczny 
stół, kolorowa choinka.

Można było skosztować tradycyj-
nego makowca i kompotu z suszo-
nych owoców.

O świątecznych przygotowa-
niach dowiedzieliśmy się również 
z wierszy p. Alicji: „Na wesoło”, 
„Wigilia”. Wiersze skierowane dla 
młodszych odbiorców recytowała 
Paulina Mika.

W podniosłą i świąteczną atmos-
ferę wprowadziły nas kolędy zapre-
zentowane przez Martę Olech. 

Spotkanie przygotowały i pro-
wadziły Małgorzata Hezner i Mał-
gorzata Stokłosa. iw

Gdy noc grudniowa zapada

Celem konkursu było zwiększenie 
wiedzy i świadomości dzieci o przy-
należnych im prawach, rozbudze-
nie kreatywności oraz promowanie 
sztuki dziecięcej. Prace prezentowały 
naprawdę wysoki poziom i co naj-
ważniejsze widać, że były wykona-
ne samodzielnie. I miejsce zdobyła 
Wiktoria Buczek (PM 25), II miejsce 
Karolina Juras (PM 19), III miejsce 
Emilia Listowska i Kamila Dziubek 
(PM 18). Wśród osób wyróżnionych 
znalazły się: Nikola Koczur i Paulina 
Patyk (PM 1), Wiktoria Starczynowska 
(PM 18), Wenessa Blecharz (PM 18), 
Aleksandra Osmenda (PM 25), Wik-
tor Rudzki (PM 19), Weronika Sińska 
i Klaudia Gałek (PM 24). Wszystkim 
laureatom serdecznie gratulujemy,  

18 grudnia rozstrzygnięty został 
Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny: „Mam 
prawo do szczęścia”, zorganizowany przez 
Przedszkole Miejskie nr 10 w Jaworznie

Mam prawo do szczęścia

Jak co roku do naszego Przedszko-
la nr 14 zaprosiliśmy rodziców i in-
nych członków rodzin na wspólną 
Wigilię.

Pani katechetka wraz z grupą IV 
„Jeżyki” oraz wychowawczyniami: 
Anną Matusik i Tatianą Siwek przygoto-
wały występ „Hej kolęda, kolęda”. Były 
wiersze, kolędy i gromkie brawa. Potem 
było już tradycyjnie bożonarodzeniowo: 
wszyscy składali sobie życzenia i łamali 
się opłatkiem. Panie kucharki przygoto-
wały wigilijny poczęstunek, a przy cho-
ince wszyscy śpiewali kolędy. Panowała 

Spotkanie wigilijne

a najciekawsze prace znajdą się na wy-
stawce w bibliotece miejskiej. mS

Wystawa prac

„Gdy noc grudniowa zapada, budzi się czarowny sen…”

Spotkanie prowadziły Małgorzata Hezner i Małgorzata Stokłosa

naprawdę miła, świąteczna i rodzinna 
atmosfera. TaTiana Siwek 

Grupa IV „Jeżyki”

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

Prosty montaż – �50 zł brutto
Wyrafinowany montaż – cena negocjowana

Wydawnictwo GM sp. z o.o.
�3-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7

tel. (03�) 751-91-30
2184/d/08

Nie daj  się 
w ylosować!

Wybierz 
najlepsze 

OFe

Tel.  505 80 0 102
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Kępnica przed lasem

Przełom Kępnicy w lesie

Z szafy prokuratora

1710/d/08

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

Miłość i zbrodnia

Zaproszenie
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad  

 mec. 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.

mec. 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, piątek w godz. 14.00 – 20.00 i wtorek 17.00 – 21.00

Szerokie koryto rzeki

BliZej prawa

Kępnico, gdzie jesteś?

Uwaga: kredyt!
Powołując się na swego rodzaju 

doświadczenie w udzielaniu porad 
prawnych, chciałbym zwrócić się do 
potencjalnych kredytobiorców oraz po-
życzkobiorców. Istnieje bowiem trend, 
by na święta, bądź w okresie Nowego 
Roku, zaciągać kredyty albo pożyczki 
u jakże miłych wierzycieli w celu zasob-
niejszego przeżycia tego okresu. Uwaga: 
taki kredyt możemy wspominać przez 
kilka kolejnych świąt. Co więcej: może 
się nam potem kojarzyć z komorni-
kiem. Pamiętać bowiem należy o jednej 
podstawowej rzeczy: zawierając np. 
umowę o kredyt, zaciągamy zobowią-
zanie. To znaczy, że taka umowa rodzi 
skutki prawne w postaci obowiązku 
wywiązania się z umowy. Jest ona za-
wsze konstruowana przez wierzyciela 
w taki sposób, żeby go chroniła i zabez-
pieczała na wszelkie możliwe sposoby. 
Wielokrotnie kruczki prawne tkwią 
właśnie w szczegółach. Pamiętajmy, że 
w momencie podpisania umowy nie 
ma już później dyskusji na temat tego, 
czy zrozumieliśmy, czy w ogóle czy-
taliśmy jej postanowienia. Podpis pod 
tekstem świadczy o tym, że zaciągamy 
zobowiązanie. Teraz bardzo łatwo jest 
zaciągnąć kredyt, jednakże trudniej go 
spłacić. Nie ma wymówki, że jesteśmy 

niewypłacalni, że mamy ciężką sytu-
ację finansową. Nawet spadkobiercy 
– w przypadku zdarzenia losowego 
– będą ścigani do zapłaty, a wierzyciel 
bardzo prosto uzyska w sądzie tzw. ty-
tuł wykonawczy, na podstawie którego 
potem będzie uprawniony do wszczęcia 
postępowania komorniczego. Należy 
zatem kilkakrotnie zastanowić się, czy 
warto zaciągać kredyt, czy może lepiej 
czegoś sobie odmówić. Święta bowiem 
mogą nas wiele kosztować, a potem 
odmawiać sobie będziemy przez kilka 
lat – na rzecz sądów i komorników, nie 
wspominając już o kolosalnych odset-
kach, które przekroczą sam kredyt. Nie 
pomogą tłumaczenia, że ktoś był chory, 
że nie wiedział, co podpisuje. Udowod-
nienie wady oświadczenia woli np. 
przy podpisywaniu umowy pożyczki 
jest de facto niewykonalne. To samo 

dotyczy poręczycieli, żyrantów. Oni 
na równi z pożyczającymi są zobligo-
wani do spłaty. Oni de facto na równi 
z nimi zaciągają tzw. zobowiązanie 
solidarne. To znaczy, że mogą potem 
być „wezwani do zapłaty całej sumy, 
niezależnie od pozostałych zobowią-
zanych. „Ścigany” będzie w pierwszej 
kolejności ten, kto ma większe lub 
łatwiejsze do wykazania dochody. 
Nawet ich nieruchomości nie ukryją 
się przed komornikiem. I jeszcze jed-
na, być może bardziej filozoficzna, 
niż prawna, uwaga: pamiętajmy, że to 
jednak święta powinny być dla nas, 
a nie my dla świąt. A zatem rozważmy 
podstawowe pytanie, które tyczy się 
każdego z nas: czy warto „najpierw 
być”, czy może „najpierw mieć”. To 
drugie – czasami może okazać się dla 
nas zdradliwe.

Jedną z ważniejszych jaworznickich 
rzek, jak wynika z lektury hasła w en-
cyklopedii PWN, jest Kępnica. Rzeki 
tej na pewno nie wymieniał Stanisław 
Polaczek, który na początku XX wieku 
dość szczegółowo omówił jaworznic-
kie cieki. Tu jednak wielce prawdopo-
dobnym jest połączenie tej rzeki z By-
czynką, której przebieg przedstawił 
nader pokrętnie i nieprawdopodobnie. 
O rzece tej wspominałem już w po-
przednim odcinku, traktując ścieżkę 
wzdłuż jej brzegu jako potencjalny 
trakt wywozu urobku z kamieniołomu 
na Biskupiej Kopie. 

Źródła
Aby znaleźć się w dolinie na-

szej bohaterki, należy przyjechać 
do Cezarówki Dolnej i wysiąść na 
przystanku przed Korzeńcem. Znaj-
dująca się po północnej stronie ulicy 
Krakowskiej szeroka nieznacznie 
rozwidlająca się dolina, opierająca się 
zachodnim ramieniem o spory kom-
pleks leśny, a wschodnim dochodzą-
ca trawersem Korzeńca niemalże po 
ulicę Bratków, to jej obszar źródłowy. 
Dlatego każdy, kto tutaj się buduje, 
musi liczyć się z tym, że rzeka kie-
dyś ożyje i zechce złożyć mu wizytę. 
Rzeka znajduje się w pewnym sen-
sie w stanie śmierci klinicznej lub 
śpiączki od lat 60. dwudziestego 
wieku. Ponieważ łąki na dnie doli-
ny są bogate w rośliny uwielbiające 
wilgoć, a przez większą część roku 
nie sposób przejść tutaj suchą nogą, 
należy przypuszczać, że prowadzi tu 
ona podziemny tryb życia.

Zostało w lesie
Przejdźmy teraz na południową 

stronę ulicy Krakowskiej. Tutaj pod 
drogą znajduje się niewielki mostek, 
spod którego do krawędzi lasu prowa-

dzi niezbyt szeroki rów melioracyjny, 
jak się zapewne wielu wydaje. A to 
Kępnica właśnie. Teraz wystarczy 
wejść do lasu, wzdłuż którego od pół-
nocy biegnie ulica Kaczeńców i udać 
się na jego północną krawędź.

Tu znajdziemy bardzo szeroką, po 
części meandrującą, klasyczną dolinę 
rzeczną. Na jej stromej skarpie rosną 

okazałe brzozy i sosny. Pomiędzy 
nimi znajdują się rachityczne świerki. 
Dno byłego cieku nie zostało jesz-
cze zaanektowane przez drzewa, co 
świadczy o niekorzystnym dla nich 
środowisku. Nawet olsze nie były 
zainteresowane, a to jest wielce za-
stanawiające. Oczywiście, nie brak tu 
bardzo młodych drzewek tego gatun-
ku, ale nie są specjalnie ekspansywne. 
Na razie łanami pojawia się tutaj mię-
dzy innymi sadziec konopiasty oraz 
trzcina pospolita. W pełni lata o wiele 
łatwiej można podziwiać bogactwo 
flory bagiennej.

W przybliżeniu tam, gdzie z kra-
wędzi lasu wyraźnie widać zabudowę 
Byczyny, rzeka raptownie skręca na 
południe, niespiesznie meandrując. 
W tym przełomowym miejscu trafi-
liśmy na zwałkę budowlaną. Czyżby 
była to próba budowy zbiornika zapo-
rowego w oczekiwaniu na spodziewany 
powrót rzeki. Sądzę, że mieszkańcy nie 
są aż tak przewidujący. To raczej kolej-
ny przejaw ostrej akcji protestacyjnej 
przeciwko polityce ekologicznej rządu. 

Oczywiście takich instalacji nie brakuje 
również w obszarze źródłowym, gdzie 
bez trudu trafiliśmy nawet na składo-
wisko eternitu.

Wieczny żywot Kępnicy, nawet jeśli 
będzie się ledwo sączyć pół metra pod 
powierzchnią gruntu, warunkuje budo-
wa geologiczna tej okolicy. Chociaż wła-
śnie już tu, tuz za wielkim przełomem, 
na dnie doliny znajdują się niewielkie 
kałuże. Woda na pewno pojawia się 
dalej, bliżej MOP-ów przy autostradzie. 
W odcinku poświęconym Korzeńcowi 
wspominałem o falach morza, które 
w miocenie szalało w tej okolicy. Było 
ono również w tej dolinie i pamiątką po 
jego aktywności są grube pokłady iłów, 
które między innymi były podstawą 
egzystencji tutejszej cegielni. Pozostałe 
elementy rzeźby terenu, w tym strome 
brzegi Kępnicy oraz niewielkie wzniesie-
nia, na których rośnie las, zostały wymo-
delowane w piaskach, które trafiły tu po 
ostatnich zlodowaceniach. Samo koryto 
także swoje lata ma i na pewno powstało 
na długo przed przegrodzeniem doliny 
zaporą ulicy Krakowskiej.

Za 21 ciosów zadanych Beacie, swojej 
byłej już dziewczynie, niespełna 21-
letni Grzegorz S. spędzi w więzieniu 
ćwierć wieku. Taki wyrok sądu za-
padł po ponadrocznej rozprawie.25 
lat pozbawienia wolności zażądał 
prokurator i na tyle skazano zabójcę 
dziewczyny.

Miał motyw. Kilka dni przed 
zabójstwem Beata zerwała z nim. 
Grzegorz nie mógł przyjąć do siebie 
tej wiadomości. Nie wyobrażał sobie, 
że jego dziewczyna może spotykać 
się z kimś innym. Wywołał ją przed 
blok i uderzył nożem ponad 20 razy. 
Beata wykrwawiła się przed przyjaz-
dem karetki pogotowia. Grzegorza 
znaleziono dopiero następnego dnia, 
zjawił się w izbie przyjęć w szpitalu 
i pytał o stan dziewczyny.

Byli zwyczajną parą nastolatków. 
Uczyli się, chodzili na randki. Trzy-
mali się za ręce i tańczyli na dyskote-
kach. Ona była spokojną dziewczyną, 
miała być fryzjerką. Grzegorz też 
nie wyróżniał się niczym spośród 
rówieśników, może tym, że był zbyt 
zazdrosny, impulsywny, porywczy. 
To właśnie jego zachowanie było po-
wodem zerwania.

W połowie kwietnia ubiegłego 
roku Grzegorz uderzył Beatę w twarz. 
Tego dziewczyna nie mogła ścierpieć. 
Zerwała z nim. Nie chciała go więcej 
widzieć. Nie chciała być dłużej z kimś, 
kto w tak agresywny sposób wyraża 
swoje zdanie, przekonuje do swoich 
racji, usiłuje podporządkować sobie 
bliską osobę. Może zaczęła się bać, 
że chłopak dalej będzie używał siły. 
Może nie spodobało jej się to, że się-
gnął po argument najbardziej prymi-

tywny, cios w twarz. Postanowiła dla 
własnego bezpieczeństwa odejść.

Powiedziała to Grzegorzowi, ale 
on nie przyjął tego do siebie. Beata 
nadal miała być jego dziewczyną. Po 
zerwaniu cały czas usiłował się z nią 
skontaktować, być może porozmawiać, 
namówić do ponownych spotkań. 
Grzegorzowi w końcu udało się skon-
taktować z Beatą. To było rano, dziew-
czyna wcale nie chciała się spotykać 
ze swoim byłym chłopakiem. Może 
wtedy przyznała się, że ma już nową 
sympatię, a o Grzegorzu zapomniała. 
Może przyznała, że jest już umówiona 
na wieczór, że dla niej Grzegorz jest 
już przeszłością. Kiedy dotarło to do 
niego, swoją porażkę postanowił uto-
pić w alkoholu. Być może to alkohol 
wzmocnił w nim agresję, może wtedy 
zrodziła się okrutna myśl. 

Wieczorem, ok. godz.22, przyszedł 
pod blok Beaty. Dziewczyna wkrótce 
się zjawiła. Spacerowała z psem. Choć 
nie miała ochoty na rozmowę, zgo-
dziła się. Może nie chciała przeciw-
stawiać się będącemu pod wpływem 
alkoholu Grzegorzowi. Może myśla-
ła, że jeżeli wysłucha go, to pozwoli 
jej odejść do mieszkania. Weszli do 
klatki, a tam Grzegorz spełnił to, do 
czego teraz sam nie chce się przyznać. 
Wyjął nóż. Uderzył 21 razy. Beata 
upadła kilka metrów od wejścia do 
klatki schodowej.

Leżącą przed blokiem Beatę zoba-
czyli przechodzący nieopodal chłopcy. 
Któryś z nich widział plecy oddalają-
cego się szybko człowieka. Ale było 
zbyt ciemno, by go rozpoznać. Ktoś 
zaczął pościg. Ktoś inny krzyknął, 
żeby wezwać pogotowie. Przed klatką 

tłum zaczął się zwiększać. Beata leżała 
na brzuchu. Ktoś chciał ją podnieść, 
pomóc, ale kałuża krwi była coraz 
większa. Beata umierała, bo jej chło-
pak kochał ją zbyt mocno. 

Grzegorza złapano, kiedy przyszedł 
do szpitala pytać o zdrowie Beaty. Tam 
został zatrzymany. Nie przyznawał się 
do winy. Twierdził, że nie mógł jej za-
bić, bo zbyt mocno ją kochał. Mówił, 
że nic z tego wieczoru nie pamięta, bo 
dużo wypił. Na rozprawach robił wra-
żenie zagubionego. Rzadko spoglądał 
na salę. Dokładnie po 18 miesiącach 
postępowania przygotowawczego, 
a potem sądowego, sąd uznał, że to 
Grzegorz jest winien śmierci Beaty.

Zabił okrutnie. Uzasadnienie wy-
roku było obszerne i trwało długo. 
Sąd uznał, że kara 25 lat pozbawienia 
wolności jest adekwatną do czynu, 
jaki popełnił Grzegorz. Nie uwzględ-
niono wniosków oskarżycieli posiłko-
wych, czyli rodziców, o wymierzenie 
najwyższego obecnie wymiaru kary, 
jakim jest dożywocie. Sąd uznał, że 
Grzegorz S. jest winien zabójstwa ze 
szczególnym okrucieństwem.

Za okoliczności łagodzące sąd 
uznał młody wiek oskarżonego, do-
brą opinię, jaką mieli o nim sąsiedzi, 
nauczyciele, środowisko, w jakim żył 
i niekaralność. 

Wyrok jest nieprawomocny i może 
ulec zmianie. W ciągu najbliższych 
dni strony, a więc zarówno oskarżyciel 
jak i obrońca zabójcy, mogą złożyć 
odwołanie. Jeżeli kara 25 lat więzienia 
utrzymałaby się w mocy, o skrócenie jej 
wykonywania Grzegorz mógłby starać 
się najwcześniej po połowie tego czasu.

piTawal
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RADIA CB

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 96
Tel. sklepu 032 615 63 
51
Tel. serwisu 032 752 16 
81
www.blackelectronics.
com.pl
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OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
 

» budowa budynków,
» montaż pokryć dachowych, 
» nadbudowa budynków, 
» adaptacja pomieszczeń, 
» wykończenie wnętrz, 
» docieplenia budynków.

Jaworzno Batorego 30 Tel. 0 601-48-20-22
1796/d/08

Zbudujemy Twój dom

1753/d/08

1715/d/08

W kAżdY PONIedZIAŁek ROZPOCZęCIe kURSU 
NA PRAWO JAZdY kAT. „A”, „B”

T Y L k O  U  N A S ! ! !  P R A W O  J A Z d Y  O d  16  L AT ! 
Z a p i s z  s i ę  n a  p r a w o  j a z d y  k a t .  B 1 , 

a  z a  k u r s  k a t .  B  z a p ł a c i s z  a ż  o  3 0 %  m n i e j !

Trwa nabór na kursy: 
– obsługa wózka jezdniowego 
– kurs spaw acza 
– kurs ADR
– uprawnienia SEP do 1 kV, 
– Certyfikat Kompetencji Zawodowej 

Przewoźnika

Uwaga na czas remontu Biuro Obsługi zostało przeniesione 
do naszego Centrum Szkoleniowego na ul. krakowską 9 

(obok PkM) pon. 8.00 - 20.00, wt.-pt. 8.00 - 16.00
tel. 751 56 65, 615 67 26, fax 615 67 25; www.cargo.edu.pl

Chcesz reklamować się w Internecie?
pokażemy Ci nasze możliwości

na www.jaw.pl – tel 32 751 91 30
ogłoszenie własne

ogłoszenie własne



Zamień stare kasety
płyty i taśmy

na nowoczesne nośniki, 
które przetrwają 

długie lata 
bez straty jakości

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

tel. (032) 751-91-30
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Nowy klub 
bokserski  
w Jaworznie

Kto na 
Krakowskiej?

czytaj na str. 14

czytaj na str. 12, 13

Medale  
w Rudzie 
Śląskiej

Co się działo? 
Rok 2008  
w sporcie

Mirosławowi Ciołczykowi, dy-
rektorowi do spraw sportu MCKiS, 
życzymy, by przyszły rok obfitował 
w kolejne sukcesy sekcji sportowych 
MCKiS-u, by siatkarze zaczęli grać na 
poziomie swoich płac (żartujemy?), 
by organizowano więcej tak udanych 
przedsięwzięć jak mistrzostwa IPA 
czy Festiwal Energii, by ciągle postę-
powała poprawa infrastuktury spor-
towej w naszym mieście i żeby na to 
wszystko starczyło pieniędzy.

Włodzimierzowi Kromce i całemu 
JAWOR TEAM (boks) życzymy, aby 
nowo założony klub boksu miał takie 
same sukcesy i doczekał się z biegiem 
lat takiej tradycji jak dawna sekcja 
Victorii Jaworzno. By JAWOR TEAM 
klub miał poparcie od władz miasta, by 
bokserzy nigdy już nie musieli treno-
wać przed halą, a nie na hali.

Kamilowi Młodzińskiemu (boks) 
życzymy stałego miejsca w kadrze 
narodowej i ciągłej motywacji do 
wspinania się na wyżyny bokserskich 
umiejętności.

Andrzejowi Sojce i całej Szcza-
kowiance życzymy, by w spokoju  
i z całkowitą przejrzystością działań 
tworzono klub na miarę potencjału 
piłkarskiego w Jaworznie.

Andrzejowi Sermakowi (trener 
Szczakowianki) życzymy ambitnych pił-
karzy, którzy swoim zaangażowaniem 
dorównają szkoleniowcowi, awansu do 
IV ligi w tym lub następnym sezonie.

Mariuszowi Łozińskiemu (trener 
MCKiS PKE Energetyk Jaworzno) po-
dobnie jak Andrzejowi Sermakowi ży-
czymy zawodników tak ambitnych jak 
sam szkoleniowiec. Oby poprawiły się 
wyniki i przede wszystkim frekwencja 

na siatkówce, oby drużyna Energetyka 
stała się wizytówką miasta.

Marcinowi Lichtańskiemu (trener 
MCKiS JBL Jaworzno) życzymy dalszej 
i konsekwentnej pracy z młodzieżą, bo 
przynosi ona świetne rezultaty, jak rów-
nież tego, by doczekał się pod swoimi 
skrzydłami zawodnika na miarę NBA.

Krzysztofowi Zabielnemu (trener 
siatkarek MCKIS) życzymy utrzyma-
nia zespołu w II lidze.

Romanowi Madejowi (trener 
Victorii Jaworzno) i Piotrowi Pier-
ścionkowi (trener Górnika Jaworzno) 
życzymy stabilnej kadry zawodniczej 
i sytuacji w klubie, która pozwoli 
realizować najśmielsze plany obu 
panów.

Grzegorzowi Radko, Zbignie-
wowi Siewniakowi i Andrzejowi 
Śliwińskiemu (kolejno: prezesowi, 
wicepezesowi i trenerowi Zgody By-
czyna) życzymy tylko jednego – pew-
nego awansu do V ligi.

Januszowi Ciołczykowi i Markowi 
Musiałowi (prezes, trener Ciężkowianki 
Jaworzno) życzymy również tylko jedne-
go – utrzymania zespołu w V lidze.

Mariuszowi Grochowskiemu, 
Lucjanowi Fudale i wszystkim „Tyta-
nom” (armwrestling) życzymy jeszcze 
lepszego roku niż poprzedni (o ile to 
możliwe) oraz tego, aby armwrestling 
na trwałe został wizytówką sportowe-
go sukcesu naszego miasta.

Martynie Bierońskiej (jujitsu) 
życzymy kolejnych medali w naj-
ważniejszych imprezach jujitsu na 
świecie. Może jeszcze tego, by z jujitsu 
zrobiono dyscyplinę olimpijską.

Stefanowi Andrzejowi Badeń-
skiemu (prezesowi Polskiej Federacji 
Ju-Jitsu) życzymy, by dalej opiekował 
się jujitsu tak jak potrafi i żeby Jaworz-
no dalej organizowało Puchar Polski 
w Ju-Jitsu.

Grzegorzowi Tuckiemu (opie-
kun sekcji wspinaczkowej, Klub K2)  
życzymy wspinaczkowej ofensywy  
w Jaworznie, zarówno pod względem 
ilości imprez, jak i poprawy infra-
struktury. Oraz oczywiście takiej 
promocji i docenienia wspinaczki  
w mediach, jak na to zasługuje.

Markowi Chwalibogowskiemu 
(Shidokan) życzymy uważania na po-
zycje „północ-południe”, a tak zupeł-
nie poważnie – kolejnych wygranych 
walk i uczniów na miarę instruktora.

Sebastianowi Balnerowi (wyci-
skanie) – 250 kilo, 300 kilo? Tylu kilo 
podniesionych na sztandze, żeby reszta 
rywali do niej w ogóle nie podeszła.

Annie i Bogdanowi Szczotce (fit-
ness, kulturystyka) życzymy konty-
nuowania wspaniałej sportowej pasji 
w rodzinie i dalszych sukcesów na 
światowych imprezach.

Stadionowi przy Krakowskiej ży-
czymy ligowych spotkań piłkarskich 
drużyn z Jaworzna na wiosnę.

Krzysztofowi Repeciowi (rzut po-
chodnią) – rozpoczęcia treningów.

Wszystkim sportowcom, trenerom 
i działaczom życzymy połamania nóg, 
worka pieniędzy i czasu na odpo-
czynek. Przede wszystkim szczęścia 
zarówno w życiu osobistym jak i w 
rywalizacji sportowej. 

k.repeć

Sportowego 
Roku 2009!

Koniec starego roku to czas podsumowań.  
Takie też podsumowanie mogą znaleźć Państwo na stronie 12.  

Natomiast początek nowego roku – to czas życzeń.  
Zatem, wywiązując się z tradycji  

i obyczaju, redakcja sportowa „Co tydzień”  
składa życzenia branży sportowej.

Stało się! Długo pocztą pantoflową 
rozchodziły się wieści o możliwym 
utworzeniu nowego klubu 
bokserskiego w naszym mieście.
W końcu otrzymaliśmy oficjalną 
informację na ten temat.  
Od 1 stycznia bokserzy będą 
trenować w Jaworznickim Klubie 
Bokserskim Jawor Team. 

� złote i � brązowe medale zdobyli 
jaworzniccy bokserzy Victorii 
Jaworzno na turnieju imienia 
Franciszka Kika w Rudzie Ślaskiej.
Złoto zdobyli: Przemysław 
Gorgoń, po wygraniu walki 
z Marcinem Pasiekiem, Krzysztof 
Kopytek, po wygraniu walki 
z Andriejem Panasjukiem, 
Wojciech Piwowarczyk, 
po wygraniu z Szymonem 
Lisowskim, oraz Patryk 
Ławnicki, po wygraniu 
z Konradem Wójcikiem. Brązowe 
krążki przypadły w udziale 
Bartłomiejowi Nowatkowskiemu, 
po przegraniu walki z najlepszym 
zawodnikiem turnieju – Antonem 
Kmitem i Krzysztofowi 
Karniewskiemu po przegraniu 
walki z Olegiem Bandrowskim.
– Był to bardzo silnie obsadzony 
turniej, z bardzo silną 
reprezentacją Lwowa oraz 
zawodnikami z Czech. Łącznie 
startowało 72 zawodników 
z 15 polskich ekip. Świetne 
walki, szczególnie Bartka 
Nowatkowskiego, który przegrał 
na punkty 2: 1. Dla mnie 
dyskusyjnie, ale po boksie na 
bardzo wysokim poziomie – mówi 
nam Włodzimierz Kromka, 
kierownik drużyny. Sekcja 
pragnie podziękować Urzędowi 
Miejskiemu za zorganizowanie 
transportu na ten turniej. – 
Niestety, z przyczyn organizacyjno-
finansowych, nie byliśmy w stanie 
wyjechać na turniej o Złote 
Rękawice w Krakowie – mówi nam 
kierownik. Oby po raz ostatni 
takie przeszkody stawały na 
drodze bokserów.

k.repeć

Z wynajęciem stadionu miejskiego 
jest jak z brazylijską telenowelą. 
Nikt nie wie, kto w najbliższej 
rundzie zagra na obiekcie przy 
ulicy Krakowskiej. Po nieudanych 
negocjacjach z krakowskimi 
klubami, wznowione zostały 
rozmowy z przedstawicielami 
katowickiego GKS-u.
Po raz pierwszy o wynajęciu 
stadionu zrobiło się głośno 
w lipcu. Krakowskie kluby, których 
obiekty czeka modernizacja, 
rozpoczęły poszukiwania stadionu 
zastępczego. Jedną z alternatyw 
miało być Jaworzno. Temat 
powrócił niedawno. Przedstawiciele 
miasta i władz krakowskich klubów 
były już po pierwszych rozmowach, 
jednak do podpisania umowy nie 
doszło. – Prezes Wisły stwierdził, że 
może jednak uda się rozegrać rundę 
wiosenną na własnym stadionie. 
W takiej sytuacji nie ma mowy 
o przenosinach do Jaworzna samej 
Cracovii. Jednego klubu nie byłoby 
stać na dostosowanie naszego 
obiektu do wymogów licencyjnych 
– powiedział „Gazecie Wyborczej” 
Mirosław Ciołczyk, dyrektor ds. 
sportu w MCKiS.
Zakończenie rozmów 
z przedstawicielami krakowskich 
klubów oznacza zielone światło 
dla działaczy z Katowic. GKS już 
od dłuższego czasu szuka obiektu, 
na którym będzie mógł rozgrywać 
swoje spotkania podczas remontu 
własnego stadionu. – Przyznaję, 
że po nieudanych negocjacjach 
z przedstawicielami z Krakowa 
wróciliśmy do rozmów z działaczami 
GKS-u – powiedział Mirosław 
Ciołczyk.

r.Bz

Lodowisko  
już otwarte
Już od kilku dni trwają intensywne 
przygotowania do otwarcia 
lodowiska przed halą MCKiS. Choć 
aura nie sprzyja, być może już  
w poniedziałek będzie można 
wybrać się na łyżwy. To właśnie 
z powodu pogody nie udało się 
otworzyć lodowiska na święta. 

Wstęp na lodowisko jest płatny. Do 
godz. 13.00 za �5 minut zapłacimy 
tylko � zł, bilet dla dzieci i młodzieży 
uczącej się kosztuje tylko 1 zł. Wstęp 
na lodowisko po godz. 13 to koszt 
� zł i � złote bilet ulgowy za �5 min. 
Wypożyczenie pary łyżew także za �5 
min. kosztuje � zł 

iw
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Co się działo? 
Rok 2009 jeszcze się nie rozpoczął, 
ale my już teraz powrócimy 
do wydarzeń minionych 365 
dni. W fotograficznym skrócie 
przedstawiamy najważniejsze fakty 
ze świata jaworznickiego sportu.

STYCZEŃ
BOKS

Kamil Młodziński wygrywa walkę z Radosławem 
Kuśnierskim na oświęcimskiej gali boksu „Szukamy 
nowego Tigera”. Tym samym bokser Victorii Jaworzno 
znalazł się w elitarnym gronie kilkunastu bokserów 
objętych stypendium Dariusza Michalczewskiego 
„Równe Szanse”. 

LUTY
PLEBISCYT

Głosami czytelników „Co tydzień” Wojciech Szwed 
został Sportowcem Roku 200. Zaraz za byłym 
piłkarzem Victorii uplasował się siatkarz MCKiS-u 
Jaworzno Piotr Deszcz. Trzecie miejsce przypadło 
Gabrielowi Kuprewiczowi – narciarzowi wodnemu z 
klubu „Boreasz”

BOKS
Victoria Jaworzno zdobyła tytuł najlepszej drużyny 
bokserskiej na Śląsku, zdobywając na mistrzostwach 
w Myszkowie 9 medali. Ponadto najlepszym śląskim 
bokserem został Przemysław Gorgoń.

MARZEC
SIATKÓWKA

Siatkarze II-ligowego MCKiS Energetyka Jaworzno 
zajęli na koniec sezonu 9. pozycję i utrzymali się 
w lidze. Jaworzno miało potykać się z Bielskiem o 
pozostanie 
w I lidze, ale ostatecznie baraże odwołano.

KOSZYKÓWKA

Trzech jaworznickich juniorów: Radosław Lemański, 
Dawid Grochowski i Daniel Goldammer zdobyło 
brązowy medal Mistrzostw Polski juniorów w 
koszykówce, grając na zasadzie wypożyczenia w 
zespole z Rudy Śląskiej. 
Koszykarze AND-BUD Jaworzno zajęli ostatecznie 
siódmą lokatę na zakończenie rozgrywek drugiej ligi 
koszykarzy.

PIŁKA NOŻNA

W silnie obsadzonym turnieju trampkarzy halowej piłki 
nożnej zorganizowanym przez MCKiS drużyna Sokoła 
Jaworzno trenera Andrzeja Dylowicza zajęła świetną, 
3. pozycje. Wygrał Rozwój Katowice, a druga była 
Concordia Knurów. Najlepszym zawodnikiem turnieju 
wybrany został kapitan Sokoła Kamil Włodyka.

BOKS
Kamil Młodziński Mistrzem Polski! Jaworznicki 
zawodnik wygrał Mistrzostwa w Elblągu, zapisując 
piękny rozdział w swojej przygodzie z boksem. 
Victoria Jaworzno okazała się 3 drużyną w całej Polsce, 
zostawiając w pokonanym polu ponad 60 drużyn z 
całego kraju.

KWIECIEŃ
KOSZYKÓWKA
Koszykarze II liceum Ogólnokształcącego wygrali 
Licealiadę Województwa Śląskiego.

SIATKÓWKA
Rezerwy MCKiS Energetyk Jaworzno spadły z II ligi.

ARMWRESTLING

MCKiS Tytan Jaworzno zdobył tytuł drużynowego 
Mistrza Polski. Zawodnicy trenera Mariusza 
Grochowskiego zdobyli 41 medali, w tym aż 14 złotych.

FITNESS
Anna Szczotka zdobyła srebrny medal Mistrzostw 
Polski w fitnessie, rozgrywanych w Płońsku

PIŁKA NOŻNA

W IV Międzynarodowych Mistrzostwach Policji, 
zorganizowanych w Jaworznie, wygrała IPA 
Jaworzno. Impreza okazała się sporym sukcesem, 
w rozrywkach wzięło udział prawie 30 zespołów 
z całej Europy.

MAJ
KOSZYKÓWKA
Rozegrano drugą edycję SKOK Jaworzno Cup. 

SHIDOKAN
Marek Chwalibogowski został w Warszawie Mistrzem 
Polski w Shidokan
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Rok 2008 w sporcie
CZERWIEC

PIŁKA NOŻNA

KP Jaworzno prowadzone przez Andrzeja Sermaka po 
zwycięstwie nad Łazowianką Łazy zapewniło sobie 
awans do V ligi.

FUTBOL AMERYKAŃSKI
W Jaworznie rozegrano mecz futbolu amerykańskiego 
pomiędzy zespołami Silesia Miners i Warsaw Eagles.

FITNESS
Anna Szczotka zdobyła IV miejsce w Mistrzostwach 
Europy rozgrywanych w Skopje.

LIPIEC
TRIATHLON

W cyklicznych zawodach triathlonowych Stalowy Sokół 
wygrał podobnie jak przed rokiem Marcin Zdziebło.

SIERPIEŃ
LEKKOATLETYKA
Henryk Szost wygrał trzynastą edycję jaworznickiego 
biegu ulicznego.
Dominik Macherek zdobył złoty medal w pchnięciu kulą 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 

WRZESIEŃ
JUJITSU
Martyna Bierońska została triumfatorką i jednocześnie 
najlepszą zawodniczką Pucharu Polski, który odbył się  
w Jaworznie.

4X4

Po raz pierwszy w Jaworznie zorganizowano zawody 
trialu samochodów terenowych. Pierwszą imprezę 4x4 
wygrał Miroslav Hudecek w Suzuki Vitara

LEKKOATLETYKA
Daria Ciupek i Piotr Westenholz wygrali maraton  
w Bornholmie.

PAŹDZIERNIK
WYCISKANIE

Sebastian Balner zdobył zloty medal Mistrzostwa 
Świata w wyciskaniu sztangi na ławeczce leżąc.

LISTOPAD
PIŁKA NOŻNA
Zakończyły się rozgrywki piłkarskie w rundzie 
jesiennej. W IV lidze Victoria zajęła 10. pozycję. 
W V lidze Szczakowianka uplasowała się na 3. miejscu, 
Górnik Jaworzno na pozycji 8., a Ciężkowianka 
skończyła rundę na ostatnim – 16. miejscu. 
W A-klasie Zgoda Byczyna zakończyła rozgrywki  
na 2. pozycji.

TRIAL

k.repeć

W Jaworznie odbyła się kolejna edycja drużynowych 
Mistrzostw Polski w Trialu. Najlepszą drużyną okazała 
się AQUiLLA LOTO

WYŚCIGI SAMOCHODOWE: 

W nowatorskiej imprezie Jawor Sprint, w której 
kierowcy ścigali się po nowo otwartym odcinku 
jaworznickiej obwodnicy, zwyciężył Zbigniew 
Matuszczyk w Mitsubishi Lancer Evo 6

GRUDZIEŃ
JUJITSU

Matyna Bierońska zdobyła srebrny medal Mistrzostw 
Świata, które odbyły się w Szwecji.

ARMWRESTLING
Armwrestlerzy MCKiS Tytan Jaworzno wygrali 
drużynowe Mistrzostwo Polski. Imprezę rozegrano 
w Jaworznie, a zawodnicy z naszego miasta zdobyli 
10 złtych, 12 srebrnych i 15 brązowych medali. 
Niekwestionowaną gwiazdą imprezy okazał się Lucjan 
Fudała który był bezkonkurencyjny na lewą rękę. 
Sportowy rok 2008 został zwieńczony w najlepszy 
sposób z możliwych.
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Sportu w Jaworznie

106. Katarzyna Stolarczyk Piłka siatkowa udział w rozgrywkach II Ligi Kobiet w piłce siatkowej Miejskie Centrum Kultury i 
Sportu w Jaworznie

107. Agnieszka Lipka Piłka siatkowa udział w rozgrywkach II Ligi Kobiet w piłce siatkowej Miejskie Centrum Kultury i 
Sportu w Jaworznie

108. Przemysław Gworek Koszykówka udział w rozgrywkach II ligi koszykówki Miejskie Centrum Kultury i 
Sportu w Jaworznie

109. Krzysztof Kurdubski Koszykówka udział w rozgrywkach II ligi koszykówki Miejskie Centrum Kultury i 
Sportu w Jaworznie

110. Daniel Małek Koszykówka udział w rozgrywkach II ligi koszykówki Miejskie Centrum Kultury i 
Sportu w Jaworznie

111. Wacław Adamczyk Koszykówka udział w rozgrywkach II ligi koszykówki Miejskie Centrum Kultury i 
Sportu w Jaworznie

112. Michał Matysiak Koszykówka udział w rozgrywkach II ligi koszykówki Miejskie Centrum Kultury i 
Sportu w Jaworznie

113. Adam Molski Koszykówka udział w rozgrywkach II ligi koszykówki Miejskie Centrum Kultury i 
Sportu w Jaworznie

114. Wojciech Jagiełka Koszykówka udział w rozgrywkach II ligi koszykówki Miejskie Centrum Kultury i 
Sportu w Jaworznie

115. Przemysław Pazoła Koszykówka udział w rozgrywkach II ligi koszykówki Miejskie Centrum Kultury i 
Sportu w Jaworznie

116. Paweł Kurzawa Koszykówka udział w rozgrywkach II ligi koszykówki Miejskie Centrum Kultury i 
Sportu w Jaworznie

117. Jacek Wróblewski Koszykówka udział w rozgrywkach II ligi koszykówki Miejskie Centrum Kultury i 
Sportu w Jaworznie

118. Damian Tokarski Koszykówka udział w rozgrywkach II ligi koszykówki Miejskie Centrum Kultury i 

Sportu w Jaworznie

119. Piotr Sobczak Koszykówka udział w rozgrywkach II ligi koszykówki Miejskie Centrum Kultury i 
Sportu w Jaworznie

120. Grzegorz Remin Koszykówka udział w rozgrywkach II ligi koszykówki Miejskie Centrum Kultury i 
Sportu w Jaworznie

121. Dawid Grochowski Koszykówka Udział w rozgrywkach II ligi koszykówki, III miejsce w 
Mistrzostwach Polski U-20 (junior starszy), I miejsce 
w  Mistrzostwach Polski  Szkół  Ponadgimnazjalnych, 
reprezentant w kat. U-18, U-20

Radny – Janusz Ciołczyk

122. Daniel Goldammer Koszykówka Udział w rozgrywkach II ligi koszykówki, III miejsce w 
Mistrzostwach Polski U-20 (junior starszy), I miejsce 
w  Mistrzostwach Polski  Szkół  Ponadgimnazjalnych, 
reprezentant w kat. U-18, U-20

Radny – Janusz Ciołczyk

123. Radosław Lemański Koszykówka Udział w rozgrywkach II ligi koszykówki, III miejsce w 
Mistrzostwach Polski U-20 (junior starszy), I miejsce 
w Mistrzostwach Polski Szkół Ponadgimnazjalnych, 

Radny – Janusz Ciołczyk

124. Marcin Orzeł Siłowanie na rękę II miejsce na prawą i lewą rękę kat do 70 kg (junior) 
w Mistrzostwach Polski, członek kadry narodowej

Radny – Janusz Ciołczyk

125. Natan Kajdas Siłowanie na rękę I miejsce na prawą rękę w kat do 80 kg (junior) w 
Mistrzostwach Polski, III miejsce na prawą rękę w kat 
do  80  kg  (senior)  w Mistrzostwach Polski,  członek 
kadry narodowej, IV miejsce na prawą rękę w kat do 
80 kg (junior) w Mistrzostwach Europy

Radny – Janusz Ciołczyk

126. Dominik Mocherek Lekkoatletyka – pchnięcie kulą i rzut 
dyskiem

I  miejsce  w  Mistrzostwach  Polski  Juniorów  w 
pchnięciu kulą, IV miejsce w Mistrzostwach Polski w 
rzucie dyskiem, I miejsce na Olimpiadzie Młodzieży w 
rzucie  dyskiem,  VI  miejsce  w  halowych 
Mistrzostwach Polski w pchnięciu kulą 

Komisja Kultury, Sportu i 
Turystyki Rady Miejskiej w 
Jaworznie

LAUREACI SPORTOWEJ NAGRODY MIASTA 
JAWORZNA W ROKU 2008

Dokończenie z poprzedniego numeru

Stało się! Długo pocztą 
pantoflową rozchodziły 
się wieści o możliwym 
utworzeniu nowego klubu 
bokserskiego. W końcu 
otrzymaliśmy oficjalną 
informację na ten temat. 
Od 1 stycznia bokserzy będą 
trenować w Jaworznickim 
Klubie Bokserskim Jawor 
Team. 

Prezesem klubu został Robert 
Śmierciak, wiceprezesem Włodzi-
mierz Kromka, trenerem Robert 
Kopytek. W klubie będą boksować 
zawodnicy dotychczas zrzeszeni 
w sekcji bokserskiej Victorii Jaworz-
no, planowany jest również nowy 
nabór dla najmłodszych i otworzenie 
drugiej grupy wiekowej! O nowym 
klubie rozmawiamy z wiceprezesem 
do spraw organizacyjno-sportowych 
Włodzimierzem Kromką.

Dlaczego zdecydował się pan na 
współtworzenie nowego klubu, 
innymi słowy: czym było spo-
wodowane opuszczenie sekcji 
w Victorii Jaworzno?

– Zadecydowały przede wszystkim 
czynniki organizacyjne, ale również 
finansowe. W ubiegłym roku nie mo-
gliśmy jako sekcja Victorii zrealizować 
naszych planów. Musieliśmy odpuścić 
wiele turniejów. Praktycznie jeździli-
śmy tylko na największe imprezy. Po-
dobnie startowali tylko najlepsi zawod-
nicy, z najdłuższym stażem. Ci, którzy 
powinni zdobywać doświadczenie, albo 
jeździli za własne pieniądze albo po 
prostu nie boksowali i tracili możliwość 
rozwoju. W maju wyrzucono nas nawet 
z hali. Na pewno tych przyczyn było 
sporo. Priorytetami są dobro i dalszy 

Nowy klub bokserski w Jaworznie

rozwój zawodników. Niestety obecnie 
nie jest to już możliwe w Victorii.

Jak doszło do powstania klubu?
– O realizacji pomysłu zaważyły 

stanowiska władz miasta jak i osoba 
pana Roberta Śmierciaka. Spotkaliśmy 
się z prezydentem Pawłem Silbertem 
i prezydentem Jackiem Nowakiem i po 
tym spotkaniu ostatecznie zapadła de-
cyzja o powstaniu nowego klubu. Pan 
Robert Śmierciak to świeża krew dla 
boksu i jednocześnie bardzo konkret-
na osoba. Władze dały nam zielone 
światło i obiecały pomoc w realizacji 
planów, dostrzegając i rozumiejąc po-
trzebę i rolę boksu w naszym mieście. 
Z tego można się tylko cieszyć.

Jak finansowany jest klub 
i w czym miasto będzie 
pomagać?

– Jesteśmy klubem, który nie 
prowadzi działalności gospodarczej. 

Oznacza to, że pieniądze możemy 
pozyskiwać na zasadzie darowizn. 
Na to też liczymy. Na pewno po-
moc finansową uzyskamy od pana 
prezesa, który będzie starał się zor-

ganizować innych sponsorów dla 
klubu. Liczymy też na pieniądze 
z oferty miejskiej w ramach szko-
lenia młodzieży. Klub z pewnością 
ma możliwości na zagwarantowanie 
odpowiedniego szkolenia i rozwoju 
bokserskiego zawodników. 

Gdzie będą się odbywać trenin-
gi i jakie są plany klubu na naj-
bliższe miesiące?

– Miasto w planach ma przygo-
towanie budynku na Osiedlu Stałym 
(przy ul . Inwalidów Wojennych) 
typowo pod zajęcia bokserskie, co 
dałoby nam podstawę do jeszcze 
prężniejszej działalności. Na sali 
byłby ring i wszystko, co potrzebne 
do prawdziwego treningu bokser-
skiego. W pobliżu znajdują się takie 
obiekty, jak: basen, boisko Górnika 
i hala sportowa. Prezydenta Nowak 
zapewniał mnie, że już wstępnie 
w okolicach maja/czerwca budynek 
mógłby być gotowy na przyjęcie 
zawodników. Muszę przyznać, że 
takie podejście władz miasta jest dla 
mnie czymś wspaniałym i szansą 
na spełnienie jakiś moich skrom-
nych marzeń o jaworznickim boksie 
w odpowiednim wydaniu. 

Jak tylko będzie odpowiednie 
zaplecze w infrastrukturze, roz-
poczniemy nabór dla najmłodszych 
adeptów. Zorganizujemy dwie grupy 
oraz zatrudnimy jeszcze jednego 
szkoleniowca. Planujemy współ-
pracować ze Szkołą Podstawową 
numer 5. Planów jest dużo i liczę, że 
wszystko pójdzie po naszej myśli.

Czy zawodnicy, którzy 
dotychczas boksowali 
w Victorii, odnajdą się teraz 
w Jawor Team?

– Tak, dokładnie. Mam nadzieje, że 
zarząd Victorii zachowa się elegancko 
i nie będzie robił problemów nowemu 
klubowi w przekazaniu zawodników, 
czy sprzętu. Przecież chodzi o rozwój 
zawodników, a nie o jakieś wzajemne 
pretensje. 

Kiedy po raz pierwszy zoba-
czymy na ringu bokserów Jawo 
Team?

– W planach mamy wyjazd na 
ostatni weekend stycznia na turniej 
w Żywcu. Tam już wystąpimy w no-
wych strojach i zaczniemy naszą nową 
bokserską drogę. 

k.repeć

Włodzimierz Kromka
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Miasto Jaworzno Dla młodzieży

Są młodzi i wrażliwi, a jako wierni 
obserwatorzy i słuchacze stanowią 
dziennikarskie perełki. To właśnie 
z myślą o nich rok temu zorganizo-
wano pierwszy Jaworpress. 

Wszyscy ci, którym nie udało się 
zaprezentować w pierwszej edycji Miej-
skiego Konkursu Dziennikarskiego, ale 
także zeszłoroczni uczestnicy, którzy 
po raz kolejni chcieli pochwalić się 
efektami żmudnej pracy, dostali swoje  
5 minut. Można powiedzieć, że do-
słownie 5 minut, ponieważ właśnie tyle 
trwała prezentacja szkolnego pisma 
przed siedmioosobowym jury, w skład 
którego wchodzili m.in. dyrektor MBP 
Jacek Maro i redaktor naczelna Ma-
gazynu Margines Małgorzata Smolik. 
Oczywiście, każda gazetka była wcze-
śniej pieczołowicie przeglądana, bo to 
jej zawartość merytoryczna i szata gra-
ficzna w pierwszej kolejności były brane 
pod uwagę przy ocenie.

W programie konkursu dla młodych 
dziennikarzy przewidziano warsztaty, 
a czas obradowania jury uczniom i ich 
opiekunom urozmaiciła swym wystę-
pem młodzież II LO. Uczniowie II LO 
wraz z wychowawcą Urszulą Kałużą-
Byrczek zajęli się nie tylko przygoto-
waniem oprawy artystycznej, ale także 

Jaworpress II

rejestracją gości i czuwali, by konkurs 
przebiegał bez przeszkód, zgodnie  
z harmonogramem. 

Zaszczytne pierwsze miejsca zajęły 
tytuły: „Pchełka”, gazetka Szkoły Pod-
stawowej nr 19 i „Gimzetka” redagowana 
przez uczniów Gimnazjum nr 1.

Organizowany przez MBP i II 
LO im. Cz. Miłosza „Jaworpress” jest 
jedynym tego rodzaju konkursem  
w Jaworznie. Dzięki tego typu przed-

sięwzięciom można szybciej zauważyć 
i wypromować talenty dziennikarskie. 
Jeśli podkreśla się i docenia wszelaką 
aktywność dziennikarską, automatycz-
nie wśród dzieci i młodzieży tworzą się 
nowe priorytety i ciekawe alternatywy 
spędzania czasu pozaszkolnego. I tak 
„Jaworpress II” przeszedł do historii 
jako „przeprowadzony na wysokim 
poziomie, konkurs z ideą”.

a.piecucH

Każdy uczestnik konkursu miał swoje pięć minut

W listopadzie III Liceum 
Ogólnokształcące było 
organizatorem wyjątkowego 
spotkania.

Wyjątkowi goście w III LO

W ramach realizacji programu 
„Uczenie się przez całe życie – Come-
nius” przeprowadzono pierwsze spo-
tkanie sześciu szkół partnerskich biorą-
cych udział w projekcie noszącym tytuł 
„Spójrz w lustro”. Spotkanie było bardzo 
interesujące, gdyż przybyło na nie aż 41 
osób z odległych miejsc w Europie, tzn. 
z Danii, Niemiec, Estonii, Hiszpanii i 
Włoch. Polscy uczniowie mieli okazję 
poznać swoich rówieśników ze szkół 
partnerskich, pracując wspólnie przy 
projekcie. Niezbędna okazała się oczywi-
ście znajomość języków obcych. Każda 
z reprezentacji szkół przygotowała się 
gruntownie do warsztatów w Polsce, 
podczas których dokonano wyboru logo 
projektu (zwyciężyła szkoła z Hiszpanii), 
przedstawiono prezentacje wszystkich 
krajów pod kątem panujących stereo-
typów oraz rozpoczęto redagowanie 

gazetki poświęconej projektowi. Dzięki 
uprzejmości lokalnych mediów uczest-
nicy spotkania zapoznali się z pracą 
lokalnych gazet, telewizji i agencji re-
klamowej. W programie warsztatów 

znalazła się także wycieczka do Krako-
wa, podczas której nie tylko podziwiano 
zabytki, lecz zwrócono uwagę na język 
współczesnej reklamy.

Zarówno polscy, jak i zagraniczni 
uczestnicy spotkania przyznają, że było 
ono bardzo udane. Młodzież bardzo 
szybko się zintegrowała, zwłaszcza, 
że uczniowie korzystali z gościnności 

rodzin polskich. Mimo iż pogoda była 
typowo jesienna, goście zapewniali, że 
bardzo im się w Jaworznie podobało. 

BarBara BadowSka

Grupa uczestników warsztatów noszących tytuł „Spójrz w lustro”

Grupa z Niemiec na Wawelu

Tradycją ZSP nr 2 w Jaworznie jest 
organizowany co roku konkurs 
piosenki niemieckiej. 14 grudnia 
2008 r.  odbyła się piąta edycja 
konkursu. Wyłoniono zwycięzcę, 
który weźmie udział w drugim etapie. 
Organizatorką i pomysłodawczynią 
konkursu jest mgr Ewelina Pielka, 
której w tym roku pomagała mgr 
Małgorzata Jochemczyk i uczniowie 
klasy 3 F IV LO. Celem tej imprezy jest 
zainteresowanie młodzieży kulturą 
niemieckiego obszaru językowego.
Uczniowie biorący udział w konkursie 
mają możliwość wyrażenia własnych 
emocji poprzez muzykę.

V Konkurs Piosenki Niemieckiej
W konkursie wzięli udział ucznio-

wie klas: 1B, 1D, 1E, 1F, 2A i 2F. Zwy-
ciężyła Edyta Pająk - reprezentantka 
klasy 1B, przygotowywana przez 
mgr. Aleksandra Bilskiego. Laureat-
ka zaśpiewała piosenkę „Ein biβchen 
Frieden”. Drugie miejsce zajęła Daja-
na Wojciechowska z klasy 2A, której 
akompaniował Marcin Dzięcioł, 
opieką artystyczną tego występu 
zajęła się mgr Małgorzata Jochem-
czyk. Trzecie miejsce wyśpiewał duet 
z klasy 1D – Aleksandra Chechelska 
i Anna Olszak – przygotowywany 
przez mgr Ewelinę Pielkę.

V Konkurs Piosenki Niemieckiej 
był ważnym wydarzeniem w ZSP nr 
2. Zapraszamy za rok!

iw

Laureatka zaśpiewała piosenkę „Ein biβchen Frieden”

Plakat 
zapraszający 
jaworznian 
na spotkanie 
z Grzegorzem 
Olszańskim w MBP 
przedstawiał 
postać młodego 
mężczyzny 
w dredach 
– reprezentanta 
grupy poetyckiej 
noszącej nazwę 
„Na dziko”.

Gość Salonu Literackiego dr. 
Stanisława Piskora to wykładow-
ca poetyki na Uniwersytecie Ślą-
skim, poeta nowej fali. Polonista 
z wykształcenia, z potrzeby duszy 
poeta , poszukuje now ych kon-
wencji artystycznych. Wychodzi 
z szablonów krytyczno-literackich 
i robi krok naprzód. Podejmuje 
walkę ze sztucznym wizerunkiem 
świata wykreowanym przez me-
dia, chociaż przyznaje, że jest to 
walka z wiatrakami. Zatem żeby 
być skutecznym, jego bronią staje 
się ironia.

Co jest tworzywem Olszańskie-
go? Korzysta ze znanych i lubianych 
utworów literackich oraz z zapa-
miętanych sekwencji f ilmowych. 
Pomysły czerpie również z życia, 
mimo że nie chce wpadać w pułap-
kę biografizmu. Krytycy literaccy, 

Zaczynał na dziko, skończył 
na postmodernizmie

jak np. K. Maliszewski, gubią się 
w ocenach poezji przedstawiciela 
grupy „Na dziko”, nie znajdują 
klucza do jej interpretacji. Wydaje 
się, że autorowi chodzi o połącze-
nie różnych czynników i elemen-
tów w interesujący sposób. Ważna 
w tych utworach jest struktura 
językowa, a lepiszczem kadrów 
z życia są prozaizmy, frazeologizmy 
i anakoluty. Zaprezentowana twór-
czość przypomina kolaż literacki, 
nasyca realiami tkankę wiersza, aby 
zlikwidować barierę między sztuką 
a rzeczywistością.

Grzegorz Olszański nie pisze dla 
tłumu, nie stawia diagnoz, ale oce-
niając jego twórczość pamiętajmy 
o tym, że akceptacja swobody i do-
wolności artystycznej jest zawsze 
miernikiem wolności.

j. perończyk opp i lo

Grzegorz Olszański
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Miasto JaworznoZ życia szkół

Już po raz szósty w naszej szkole odbyła 
się akcja „Zbiórka dla Burka”, zorgani-
zowana w ramach Edukacji Ekologicz-
no – Humanitarnej pod patronatem 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, 
koła w Jaworznie. Akcję rozpoczęli-
śmy w Miesiącu Dobroci dla Zwierząt 
– październiku. Uczniowie z wielkim 
zaangażowaniem włączyli w zbiórkę 
karmy, koców, misek i innych rzeczy 
potrzebnych zwierzętom schronisku. 
Zebraliśmy aż 170 kg karmy. Każdy 
ofiarodawca otrzymał serduszko, które 
brało udział w losowaniu nagród.

SP 7 dla Burka

Uroczyste podsumowanie akcji 
odbyło się 28 listopada. Na nasze 
spotkanie zaproszenie przyjęła pani 
Grażyna Bogacz-Sokół prezes To-
warzystwa Opieki nad Zwierzętami, 
Koło w Jaworznie, pan doktor wete-
rynarii Ryszard Czerwonka, który 
losował główne nagrody dla uczniów. 
Były to: dwie MP 4, 3 dwuosobowe 
bilety do kina Helios w Sosnowcu, 
plecak turystyczny, upominki pla-
styczne, koszulki firmowe i inne 
drobne podarunki.

W ramach naszej akcji przepro-
wadzony został konkurs plastyczny 
pt. „Moje ulubione zwierzątko”. 

Prace w formie plakatu zdobiły na-
szą aulę, gdzie każdy uczeń mógł 
obejrzeć i przeczytać informacje  
o danym zwierzęciu. Nagrodzono 
następujących uczniów: Sz. Domaga-
ła – I a, O. Wilk – I e, O. Klose - III d, 
D. Mocek – III d, D. Ciastoń – I e, N. 
Noszczyńska – III d, A. Kaźmierczak 
– III c, A. Kowal – IV a, P. Paszkot – VI 
d, K. Stocerz – VI d, N. Musiał – IV 
a, A. Kowalska – VI d, P. Gałka – VI 
a, J. Jałowiecka – Vd.

W trakcie spotkania pani Grażyna 
Bogacz -Sokół przeprowadziła konkursy 
nt. życia zwierząt. Wiedzę uczniów na-
grodziła drobnymi upominkami.

W części artystycznej, która umi-
liła nam spotkanie udział wzięli 
uczniowie klasy II b pod czujnym 
okiem pani Sylwii Kędroń i Katarzyny 
Nędza, uczniowie klasy III b z wy-
chowawczynią Renatą Dziubek oraz 
uczennica klasy VI b, która zagrała 
na flecie piękny, wesoły utwór.

Organizatorzy akcji „Zbiórka 
dla Burka” pani Agnieszka Stanek, 
Elżbieta Wojnarowska, Małgorzata 
Kurek i Joanna Kulczyka – Szumia-
ło serdecznie dziękują wszystkim 
uczniom, wychowawcom, rodzicom 

za włączenie się do akcji na rzecz 
zwierząt. Dziękujemy również na-
szym sponsorom, bez których nie 
moglibyśmy ufundować tylu na-
gród dla dzieci: pani Teresie Drozd 
z HPSP Gorzów z siedzibą w Kro-
śnie, panu Markowi Grochmalowi 
z Firmy Produkcyjno-Usługowej  
w Odrzykoniu, pani Aleksandrze 
Jaromin, Firmie Igies & Igies, Szkole 
Języków Proteus, Dyrekcji kina He-
lios w Sosnowcu

Do zobaczenia i już zachęcamy do 
udziału w przyszłorocznej akcji na 
rzecz zwierząt.
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Dzieci z wielkim zaangażowaniem włączyły się w akcję

Jedna z prac
Jak co roku dla uczniów i ich 

rodziców została przygotowana spe-
cjalna uroczystość. W ceremonii 
pasowania uczestniczyli również 
znamienici goście, których obecność 
nadała szczególną rangę naszej im-
prezie. Przybyli: Teresa Rajca-Biszty-
ga – wiceprezes Południowego Kon-
cernu Węglowego, Krzysztof Lehnort 
– prezes Firmy Elvita, Kazimierz Wa-
lasik – prezes Fundacji Energetyka na 
Rzecz Polski Południowej, Zbigniew 
Mika – naczelnik Wydziału Edukacji 
Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta 
Jaworzna, Mirosław Ciołczyk – za-
stępca dyrektora ds. sportu MCKiS 
Jaworzno, Jacek Kielski – przewodni-
czący Rady Rodziców oraz Dyrekcja 
Szkoły Podstawowej nr 5.

Uroczystość została urozmaico-
na występami młodych artystów. 
Szkolny kabaret „SKOK w BOK”, 
prowadzony przez mgr Renatę Fe-
sper i mgr Jolantę Guję, zaprezen-
tował oryginalne przedstawienie 
„Przyjaciele są wśród nas”.

W tańcach latynoamerykańskich 
zaprezentowały się uczennice SP 5 
Nikolina i Martyna Leśniak wraz 
z partnerami Mateuszem Dziurdzi-
kowskim i Adrianem Miechem. Wie-
lu wrażeń dostarczył również występ 
Klaudii Pałki przygotowany przez 
panią mgr Beatę Kobiałkę.

Uroczystość w Szkole Podstawo-
wej nr 5 stała się okazją do złożenia 
podziękowań za pomoc okazaną 
placówce, zawsze otwarte serca 
i chęć wspomagania inicjatyw, któ-
re nie doczekałyby się realizacji bez 
wsparcia ludzi dobrej woli.
Na sz cz egól ne s łowa na sz ego 
uznania i wdzięczność zasłużyli: 
Teresa Rajca-Bisztyga – wicepre-
zes Południowego Koncernu Wę-
glowego, Andrzej Szymkiewicz 
prezes Południowego Koncernu 
Węglowego, Adam Bisztyga – pre-
zes BM RECYKLING, Krzysztof 
Lehnort – prezes firmy Elvita, Ka-
zimierz Walasik – prezes Fundacji 
Energetyka na Rzecz Polski Połu-
dniowej, Marian Koszyk i Roman 
Obertyn z firmy KNAUF, Mał-
gorzata Świętosławska – prezes 
firmy BEST PEST, Sylwia i Michał 
Kędroń z firmy AGROPAK.

Spotkanie odbyło się w miłej 
atmosferze, przy kawie i ciastach, 
upieczonych przez mamy małych 
spor towców. Nad ca łośc ią i m-
prezy czuwali wychowawcy k las 
sportowych – mgr Ewa Maj i mgr 
Bernadeta Halusiak oraz nauczy-
ciele wychowania fizycznego mgr 
Teresa Łozińska i mgr Magdalena 
Kasowska.

iw

Stało się już tradycją, że uczniowie klas IV 
sportowych, na początku swojej przygody 
z siatkówką w Szkole Podstawowej nr 5, zostają 
pasowani na sportowca

Pasowanie 
sportowców 
w SP nr 5

Mirosław Ciołczyk dyrektor ds. sportu MCKiS-u pasuje nowych 
sportowców w SP nr 5

Tradycyjnie, jak co roku,  
w dniu 13 grudnia  
w naszej szkole po raz 
kolejny odbył się konkurs 
kolęd i pastorałek.

W obecności dyrekcji, nauczy-
cieli, uczniów i rodziców zaprezen-

Świąteczne spotkania w SP 16
towali się przedstawiciele wszyst-
k ich k las .  Kon kurs przebiega ł  
w dwóch etapach. W pierwszym wy-
stępowali uczniowie klas IV-VI. Za 
tę część odpowiedzialne były panie: 
E. Zyzańska i M. Wojciechowska.

Po zakończeniu występów jury 
ogłosiło wyniki: I miejsce otrzymał 
zespół z klasy VIa za wykonanie pa-
storałki „Tobie mały Panie”, dwoma 
drugimi miejscami w yróżniono 
klasy: IVb i VIb wspomaganą wo-

kalnie przez wychowawcę pana D. 
Chrapka, a zaszczytne III miejsca 
przyznano klasie Vb i Va. Wśród 
solistek bezkonkurencyjna okaza-
ła się Weronika Liszka uczennica 
k lasy IVa, w której w ykonaniu 
usłyszeliśmy pastorałkę „Na sianie 
w żłobie śpi”. 

W następnym etapie uczniowie 
klas I-III popisali się świetną znajo-
mością nie tylko kolęd, ale również 
świątecznych piosenek. Uroku wy-
stępom dodawały piękne stroje ma-
łych artystów. Tę część konkursu 
wzorowo przeprowadziły panie: A. 
Grabska i R. Szymonek. Po długich 
obradach I miejsce otrzymała prze-
pięknie śpiewająca solistka z klasy 
IIIa Magdalena Mida, II miejsce 
przyznano zespołowi z klasy IIa, 
a III miejsce zajął zespół najmłod-
szych uczniów z klasy Ib.

Poziom występów był bardzo wy-
soki. W szczególny nastrój wprowadził 
nas występ szkolnego zespołu folklo-
rystycznego „Lajkonik”.

(G.S.)Występ zespołu folklorystycznego „Lajkonik”
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Lek. stom. Leszek Ochlust
pełny zakres usług, wysokiej jakości korony,

mosty porcelanowe, protezy szkieletowe
Gabinet czynny: pon. i cz. od 16.00 do 19.00

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44
1977/d/08

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

1974/d/08

1975/d/08

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. 

1976/d/08

STOMATOLODZY

1978/d/08

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
1986/d/08

ORTOPEDZI

1985/d/08

GABINET REHABILITACJI Jaworzno Przychodnia Podwale ul. Nosala
mgr Ewa Baczyńska-Lorenc rej. tel. 0 606 191 808 Indywidualna 

terapia skolioz i wad postawy, masaż, przeciwbólowa terapia 
kręgosłupa. Fizykoterapia: laser, pole magnetyczne, jonoforeza, 

diadynamic, elektrostymulacja. Grupowa gimnastyka specjalistyczna 

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.
1989/d/08

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

1988/d/08

CHIRURDZY

1983/d/08

OPTYCY

1979/d/08

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

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

1984/d/08

PEDIATRZY

1981/d/08

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

GABINET USG

1981/d/08

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

rej. tel. 0 694 809 708 032/ 751 58 85 pon, śr. 10.00 – 14.00
Badania: piersi, szyi, tarczycy, jamy brzusznej 

i miednicy mniejszej, tkanek miękkich.

1982/d/08

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. 500 150 698

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.
1989/d/08

INNE

2101/d/08

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw., pt. 
17.00-19.00 

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

2054/d/08

Lek. Jerzy Partyka specjalista chorób wewnętrznych 
przyjmuje poniedziałki 15.00 do 17.00 
tel. 0 600 828 669, 032 752 24 64 

NZOZ Centrum Promocji Zdrowia ul. Paderewskiego 43 

1987/d/08dw

Klasyczny masaż leczniczy 
mięśni pleców, kręgosłupa 

i kończyn
Stefan Koźbielak 

Tel. 032 615 64 60; 
0 784 091 773

Wykonuję masaż także w domu 
klienta

Zlecony przez lekarza powoduje: 
ustąpienie bóli mięśni powstałe 
w wyniku nadmiernego wysiłku, 

relaksuje, usuwa naprężenie mięśni, 
poprawia kondycję mięśni i jędrność 

1857/d/08

Studio Kosmetyki Nowoczesnej Lorin 
zaprasza na świąteczną promocję. Makijaż sylwestrowy 50 

zł., pernamentne przedłużanie rzęs 200 zł., mikrodermabrazja 
diamentowa 130 zł. Z okazji świąt i zmiany lokalu wszystkie pozostałe 

zabiegi 30% taniej. Tel. 0 608 476 405, 032 616 81 26 

URODA

1827/d/08

Wynajmę gabinety lekarskie 
(w tym zabiegowy) wraz z wymaganym zapleczem 

w nowowybudowanej przychodni 
w Jaworznie (Osiedle Gigant). 

Tel. 0 32 616 19 87, 0 32 616 62 05, 
509 967 891

1980/d/08

Studio Stomatologii estetycznej i profilaktycznej 
stomatologia: zachowawcza, estetyczna, dziecięca wybielanie 
zębów, rentgen panoramiczny, protetyka (nieuczulające protezy 

tytanowe), radiowizjografia – RTG cyfrowy 
Trzebinia ul. Ochronkowa 29, tel. 032/ 753 42 56, 753 31 52

2063/d/08

Psychoterapia dorosłych i młodzieży
Mediacje rodzinne w konflikcie małżeńskim.
Psychoterapeuta, mediator – Danuta Chwirut 

tel. 603 248 940
Praktyka Stomatologiczna dr. n. med. Tatiana Jamróz-Szłapa 

43-603 J-no, ul. Promienna 51 (w firmie „ELVITA przy El. J-no III) 
przyjmuje: sobota rejestracja tel. codziennie 0 609 956 057
pełny zakres usług: protetyka estetyczna: korony, mosty, licówki 

pełnoceramiczne, protezy, leczenie i profilaktyka: materiały najnowszej 
generacji, scaling ultradźwiękowy, wybielanie zębów, chirurgia

2091/d/08
Przekaż 1% podatku za rok 2008 na rzecz

POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH
W JAWORZNIE

(organizacja pożytku publicznego)

Jak przekazać 1% podatku? To niezwykle proste!

1. Oblicz ile podatku masz do zapłacenia.
2. W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego

(PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) wpisz:

Polski Związek Niewidomych
Okręg Śląski Koło Jaworzno

KRS: 0000012847

3. Wpisz kwotę, którą chcesz przekazać.
(nie może ona przekroczyć 1% podatku)

UWAGA
PODATNIK NIE PONOSI KOSZTÓW PRZELEWU. 

PODATNIK NIE MOŻE PODZIELIĆ SWOJEGO
1% PODATKU POMIĘDZY KILKA ORGANIZACJI.
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CIęŻKOWICE

Otwarcie ulicy Sławkowskiej 
sprawiło, że kierowcy 
mogą także swobodnie 
poruszać się pomiędzy 
Sławkowską a Słowackiego, 
przejeżdżając ulicę 
Waryńskiego. Wszystkich 
zmotoryzowanych 
ostrzegamy o zapadniętej 
studzience kanalizacyjnej, 
znajdującej się na 
skrzyżowaniu dwóch 
ostatnich ulic.

Już 6 stycznia będziemy mogli poznać wyniki choinkowego 
plebiscytu, który ogłoszony został przez Wiadomości Zagłębia.  
Do konkursu zgłoszone zostały cztery bożonarodzeniowe 
drzewka: z Sosnowca, Czeladzi, Jaworzna i Dąbrowy Górniczej. 
Swój głos oddać można m. in. za pomocą Internetu, na stronie 
http://www.e-sosnowiec.pl/choinka

Jaworzno zdobyło kolejny 
powód do dumy, po 
wyróżnianej i wysoko ocenianej 
bibliotece miejskiej, przyszła 
pora na halę sportową. 

Obiekt zajął trzecie miejsce w 
rankingu obiektów sportowych wo-
jewództwa śląskiego Gazety Wybor-
czej, plasując się tuż za katowickim 
Spodkiem i niedawno wybudowaną 
halą w Dąbrowie Górniczej. Zwy-
ciężyła m.in. jego wielofunkcyjność, 
funkcjonalność i dostępność obiektu 
dla niepełnosprawnych. Widać, że 
choć hala w Jaworznie nie jest już 
najmłodsza, to wciąż utrzymuje się 
w ścisłej czołówce.

Zgodnie z zapowiedziami kie-
rownika jaworznickiego lodowiska 
Zbigniewa Jelonka w wywiadzie dla 
Ctv, już od poniedziałku będą mo-
gli spędzić go na lodzie i skorzystać 
z tafli zamontowanej tuż przed halą 
sportową.

Od kilku dni trwało tworzenie jej 
powierzchni – wcześniejsze otwar-
cie lodowiska nie było możliwe ze 
względu na pogodę, niesprzyjające 
warunki atmosferyczne powodowały 
roztapianie się lodu. Temperatury 

utrzymujące się przez ki lka dni  
z rzędu poniżej zera umożliwiły  
w końcu budowę lodowiska i w mo-
mencie ukazania się tego wydania 
gazety chętni do skorzystania z tej 
formy rozrywki nie powinni napo-
tkać żadnych przeszkód.

Jak już wspominaliśmy, plany 
przebudowy ulicy Grunwaldzkiej 
sprawiły, że ten rok ma być ostatnim, 
w którym lodowisko znajduje się  
w tym miejscu. Jego ewentualna inna 
lokalizacja nie jest jeszcze znana.

CENTRUM

Kolejny powód do dumy Jaworznianie uwielbiający sporty zimowe  
i rodzinne spędzanie wolnego czasu, a niemający 
go zbyt wiele na wyjazd w góry, będą mogli już 
niedługo pojeździć na łyżwach

Kiedy na łyżwy?

Konieczna wzmożona uwaga

Choinkowa Miss

Te dwa przystanki stojące 
na ulicy ks. Mroczka – 
Ciężkowice Bobrowa Górka, 
spokojnie moglibyśmy 
zaliczyć do „evergreenów” 
naszego Dzielnicowego 
Kalejdoskopu. Temat, 
który, ze względu chyba na 
swoją żywotność, idealnie 
pasuje zawsze do reszty 
prezentowanego materiału. 
Niestety, nie możemy 
powiedzieć, że jesteśmy  
z tego powodu zadowoleni. 
Proces (powolny co prawda, 
ale jednak) „rozkładu” nie 
został przez kogokolwiek 
zakłócony i i pasażerowie, 
korzystający z transportu 
miejskiego, zamiast 
rozkładu jazdy, widzą co 
prawda rozkład, ale  
w postaci rozsypującej się 
ławeczki czy coraz bliższego 
ziemi słupka.

Ciężkowicki „evergreen”
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OS. STAŁE

JEZIORKI

AZOTKA

CIęŻKOWICE

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

Chopina znów z pierwszeństwem
Tydzień temu przywrócona 
została pierwotna 
organizacja ruchu 
na skrzyżowaniu ulic 
Chopina i Fabrycznej. 
Ponownie wprowadzono  
pierwszeństwo dla 
kierowców poruszających 
się ulicą Chopina, natomiast 
ulica Fabryczna stała 
się z powrotem ulicą 
podporządkowaną.

Wcześniejsza zmiana organizacji 
ruchu wynikała z prowadzonych w 
tym rejonie prac, związanych z bu-
dową Trasy Śródmiejskiej. W tym 
czasie część ulicy Chopina wyłączono 
z ruchu, dojazd do centrum miasta 
zapewniono właśnie przez ulicę Fa-
bryczną i Matejki. Po zakończeniu 
inwestycji wrócono także do poprzed-
niej organizacji ruchu.

Wszyscy kierowcy poruszający 
się w tym miejscu powinni zatem 
zachować szczególną ostrożność i 
zwracać szczególną uwagę na usta-
wione znaki drogowe, zwłaszcza iż 
jeszcze do tej pory niektórzy zmo-
toryzowani stosują się do starej or-
ganizacji ruchu.

Na przystanku Turystyczna w Ciężkowicach ktoś wykazał się 
szczególną bezczelnością lub szczególnie... celnym okiem. 
Niebieski worek ze znajomą zawartością wylądował na samym 
środku przystanku

Miniony już rok 2008 przyniósł 
nam tony śmieci, kilometry 
dziurawych, pełnych wody 
dróg, problemy mieszkańców, 
których rozwiązanie okazuje 
się czasem ponad możliwości 
służb miejskich. 

Ale na pewno rozwiązanie tego 
problemu nie powinno przysporzyć 
nikomu żadnych trudności. Okazu-
je się jednak, że zalegające w lasku 
pomiędzy Koźminem a Jeziorkami 
śmieci nie mogą doczekać się wywie-
zienia. Czyżby teren ten był przysło-
wiową ziemią niczyją?

Kolejny przystanek, 
a raczej to, co z niego 
zostało, znaleźć można 
przy ulicy Łanowej, tuż 
przy skrzyżowaniu z 
Kasztanową. Konstrukcja 
ta już kilkakrotnie gościła 
na łamach naszej gazety. 
Ta chwiejąca się, czy może 
lepiej przytrzymywana 
przez rosnące obok drzewo 
prowizorka, zaopatrzona 
została przynajmniej w 
nowy rozkład jazdy. Mimo 
to nie jest na pewno dobrą 
wizytówka miasta. Kiedy 
ktoś ulituje się nad samym 
przystankiem?

Jeszcze w zeszłym numerze śmietnik stojący przy ulicy Langego 
posłużył nam za przykład pozytywnej zmiany. Jednak, to co 
zarejestrowała kamera telewizji Ctv w Wigilię, przypomniało 
o tym, że niektórzy niewiele robią sobie z apeli mieszkańców 
pobliskich bloków, którzy chcą, aby wreszcie zapanował w tym 
miejscu porządek 

Znów jak dawniej

Trafił w sam środek

Kiedy powróci do pionu?

KOźMIN

Przysłowiowa „ziemia niczyja”
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Styczeń w Bibliotece:

Taśmy VHS oraz kasety magnetofonowe 
odchodzą w przeszłość 

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

przegranie taśmy VHS – 30 zł brutto
przegranie kasety magnetofonowej – 20 zł brutto
przegranie płyty winylowej – 20 zł brutto
usuwanie 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
Ogłoszenie własne 1763/d/08

 

• LEKARZ ANESTEZJOLOG – wykształcenie wyższe  medyczne, mile widziany staż pracy,
• LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ – wykształcenie wyższe  medyczne, mile widziany staż 

pracy,
• LEKARZ KARDIOLOG – wykształcenie wyższe medyczne, mile widziany staż pracy,
• LEKARZ CHIRURGII DZIECIĘCEJ – wykształcenie wyższe medyczne, mile widziany staż pracy,
• LEKARZ SPECJALISTA W ODDZIALE RATUNKOWYM – wykształcenie wyższe medyczne, mile 

widziany staż pracy,
• LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU RADIOLOGII – wykształcenie wyższe medyczne, mile widziany 

staż pracy,
• LEKARZ NEONATOLOG LUB PEDIATRA – wykształcenie wyższe medyczne, mile wdziany staż 

pracy,
• LEKARZ NEUROLOG – wykształcenie wyższe medyczne, mile wdziany staż pracy, 
• ZASTĘPCA ORDYNATORA ODDDZIAŁU NEONATOLOGII - wykształcenie wyższe medyczne, mile 

widziany staż pracy,
• KIEROWNIK PORADNI REHABILITACYJNEJ – wykształcenie wyższe medyczne, mile widziany 

staż pracy,
• LEKARZ UROLOG – wykształcenie wyższe medyczne,  mile widziany staż pracy,
• AGENT UBEZPIECZENIOWY – wykształcenie wyższe, mile widziany staż pracy, osoby przedsię-

biorcze i operatywne,
• ŚLUSARZ – MECHANIK – wykształcenie zawodowe kierunkowe, uprawnienia spawacza elek-

tryczno – gazowego,
• OPERATOR URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA SZKŁA – wykształcenie zawodowe, mile widziane 

uprawnienia operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym,
• OPERATOR URZĄDZEŃ DO FORMOWANIA SZKŁA – wykształcenie zawodowe, mile widziane 

uprawnienia operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym,
• OPERATOR URZĄDZEŃ DO ODBIORU SZKŁA – wykształcenie zawodowe, mile widziane upraw-

nienia operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym.
• LAKIERNIK SAMOCHODOWY – wykształcenie min. zawodowe, mile widziany staż pracy 

na powyższym stanowisku, dokładność, odpowiedzialność,
• MECHANIK SAMOCHODOWY – wykształcenie min. zawodowe, mile widziany staż pracy 

na powyższym stanowisku, dokładność, odpowiedzialność,

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

konTakT: powiaTowy urząd pracy w jaworznie

ul. północna 9B, pokój 118 Tel. 032 618-19-18

Języki w Bibliotece:
Poniedziałki (godz. 16.00; 17.00; 18.00)- ję-
zyk angielski – prowadzi Daniel Chećko
Wtorki (godz. 16.30; 18.00) – język włoski 
– prowadzi Joanna Pieróg
Środy (godz. 15.30; 16.30) – język rosyjski  
– prowadzi Tatiana Swiridowa
Czwartki (godz. 15.30; 16.45) – język nie-
miecki – prowadzi  Grażyna Bartczak
Piątki (godz. 15.45; 16.45) – język francuski 
– prowadzi Agnieszka Batko
Soboty (godz. 09.30; 11.15) – język hiszpań-
ski – prowadzi Dariusz Pilecki

Biblioteka dzieciom:
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czytanie 
– czytamy z radością, słuchamy z przy-
jemnością
Środy (godz. 17.00) – Spotkania z literkami 
– nauka pięknego pisania
Czwartki (godz. 17.00) – Mały artysta 
– zajęcia plastyczne
15.01 (godz. 10.00; 12.00) – Spotkania 
autorskie z Grzegorzem Kasdepke
17.01 (godz.10.00 – 12.00) – Zabawy  
i konkursy z Wiolettą Piasecką
17.01 (godz. 12.00) – Spotkanie autorskie  
z Wiolettą Piasecką
22.01 (godz. 12.00) – Spotkanie autorskie 
z Joanną Fabicką

Komputerowy Survival
Środy (godz. 17.00;18.00) – Poznaj swój 
komputer – prowadzi Marcin Mączka i 
Anna B. Błachaniec

Spotkania – imprezy:
06.01 (godz.10.00) -  Klub Książki UTW 
– prowadzi – Anna Sobula
06.01 (godz. 17.00) – Wernisaż fotografii 
Michała Fidytka
07.01 (godz. 18.00) – Salon literacki – spo-
tkanie z prof. dr hab. Marianem Kisielem 
- prowadzi dr Stanisław Piskor
09.01 (godz. 18.00)  – Nasze zdrowie – Po-
konaj stres – spotkanie poprowadzą : psy-
cholog mgr Aleksandra Musiał, farmaceuta 
mgr Anna Kurek-Górecka, kosmetolog mgr 
Renata Szpala
13.01 (godz. 10.00) – Klub Filmowy UTW 
– prowadzi Katarzyna Pokuta
13.01( godz. 13.00) – Projekt „Odbiorca 

na rynku energii”, warsztaty pt. „Sekrety 
oszczędzania”
13.01 (godz. 18.00) – Izrael – spotkanie z 
Tomaszem Rzeczyckim  
14.01 (godz. 18.00) – Spotkania z nie-Filo-
zofią – Biblioteka – filozoficzne centrum 
człowieka – U. ECO – „O bibliotece”– M. 
Niechwiej
15.01 (godz. 16.30) – Klub Filmowy - pro-
wadzą – Anna Chebel, Joanna Gatermajer
15.01 (godz. 18.00) – Świat to biblioteka– 
spotkanie z Maciejem Szczawińskim
16.01 (godz. 13.00) – Nauki Niepotrzebne 
–Na węglowym szlaku – spotkanie z dr 
Iwoną Jelonek 
16.01 (godz. 17.00) – Kultura, czy tortura 
– piątkowe spotkania z teatrem i operą 
–  Janusz Głowacki: „Antygona w Nowym 
Jorku” – wprowadzenie Agnieszka Brania 
i Agnieszka Dłużniak
16.01 (godz. 18.00) – „Ścianka działowa” 
- spotkanie autorskie z Izabelą Sową pro-
mujące najnowszą powieść
21.01 (godz. 13.00) – Filmowa Kuchnia - 
Muzyka filmowa –wprowadzenie Edyta Ka-
szyca – projekcja filmu: „Kopia mistrza” 
21.01 (godz. 18.00) – Malarstwo nowocze-
sne – neoplastycyzm – wykład prowadzi dr 
Stanisław Piskor
22.01 (godz. 18.00) – Trudne drogi do 
wolności – spotkanie z okazji rocznicy 
wyzwolenia Jaworzna
23.01 (godz. 09.00 - 15.00) – Z pozytywną 
energią w Nowy Rok – impreza charyta-
tywna dla dzieci i młodzieży
23.01 (godz. 12.00 – 16.00) –  Jak powstaje 
papier – pokaz otwarty czerpania papieru
23.01 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariu-
szowe - prowadzi dr Ewa Sałużanka
27.01 (godz. 17.00) – Wernisaż Grażyny 
Głowackiej
29.01 (godz. 16.30) – Klub Filmow y 
– prowadzą – Anna Chebel, Joanna 
Gatermajer
30.01 (godz. 17.00) – Kultura, czy tor-
tura – piątkowe spotkania z teatrem  
i operą – Johann Strauss: „Zemsta nieto-
perza” – wprowadzenie Agnieszka Brania 
i Agnieszka Dłużniak
30.01 (godz. 20.00 – 24.00) – Noc z li-
teraturą dla dorosłych – „O Bibliotece  
i bibliofilach”

Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu

Zapraszamy na największy Bal Sylwestrowy w mieście! 
31 grudnia godz. 20.00 – Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Grun-

waldzka 80. Gwarantowana wspaniała atmosfera, 
smaczne jedzenie i zabawa do białego rana,  
a wszystko w atrakcyjnej cenie.  
Wyśmienitą zabawę na żywo zapewni zespół Black 
and White.

Bilety w cenie 360 zł od pary do nabycia w kasach MCKiS w godz. od 
8.00 do 19.00. Szczegółowych informacji udzielamy 
pod nr tel. 032 616 28 79 w.212 lub 225. 

6 stycznia godz. 19.15 – Kolegiata św. Wojciecha i św. Katarzyny 
w Jaworznie. Koncert kolęd i pastorałek  
w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Kameralnej  
„Archetti” oraz zespołu wokalnego Teatralnej Grupy 
Wielozadaniowej MCKiS.

 
10 stycznia godz. 13.00 – Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy – Osiedle Stałe Koncert Galowy 
VI Diecezjalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka” 
Festiwal współfinansowany z budżetu samorządu Województwa 

Śląskiego i Urzędu Miasta Jaworzna.
 
18 stycznia godz. 18.00 – Hala Widowiskowo-Sportowa ul. 

Grunwaldzka 80 Koncert Noworoczny w wykonaniu 
Zespołu Filharmoników Śląskich pod dyrekcją Janu-
sza Powolnego.

Wystąpią również soliści: Iwona Socha – sopran, Rafał Bartmiński 
– tenor, Maciej Bartczak –baryton.

W programie znajdą się najsłynniejsze arie, duety, walce oraz frag-
menty orkiestrowe z oper i operetek.

Bilety w cenie: 20 zł i 25 zł do nabycia od 29 grudnia w kasach 
MCKiS ul. Grunwaldzka 80, ul. Mickiewicza 2,  
w sklepie muzycznym „Melodia” oraz w kiosku  
w Urzędzie Miasta.

NIERUCHOMOŚCI
GEO – DOM biuro nieruchomości. 
Tel. 032/ 752 04 15; 0607 281 231. 
ul. Grunwaldzka 43/16 (Centrum 
przystanek „Merino”). 

1992/D/08

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

1993/D/08

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

1994/D/08

Do wynajęcia  teren ogrodzony 
i biuro pod działalność. Ul. 
Szelonka 1, przy obwodnicy.  
Tel. 0601 520 180. 

1698/D/08

Wynajmę magazyny pod każdą dzia-
łalność tel. 0 604 28 28 70

1214/D/08

Kupię działkę lub dom. 
Tel. 606 13 49 46

78/09

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 44m2, Jaworzno-Pod-
wale. Tel. 696 854 890

1925/D/08

Sprzedam mieszkanie 48 m2 
tel. 0 604 789 791

1914/D/08

Sprzedam kiosk Ruch, ul. 
Matejki 20. Tel. 502 231 281

2037/D/08

Sprzedam 28m2, Podwale. 
Tel. 516 430 400

2112/D/08

Wynajmę garaż przy Hucie Szcza-
kowa. Tel. 669 094 888

2139/D/08

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
Os. Gigant. Tel. 507 266 400

2173/D/08

Pilnie szukam mieszkania do wyna-
jęcia. Tel. 503 944 871

2174/D/08

Szukam kawalerki do wynajęcia na 
terenie Jaworzna. Tel. 609 618 335; 
502 930 868

2175/D/08

Zamienię 51 m2 pełny standard + 
garaż na kawalerkę bez dopłaty. 
Tel. 508 738 303

2135/D/08

Sprzedam działkę z prawem zabu-
dowy pow. 2300 (Ciężkowice). 
Tel. 509 453 870

2178/D/08

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

1996/D/08

Poszukujemy pracowników ochrony, 
techników, elektroników Nowinex 
tel. 032/ 616 35 71

1997/D/08

Zatrudnię przedstawiciela handlo-
wego do składu budowlanego 
tel. 0 604 28 28 70

1214/D/08

Firma budowlana przyjmie do pracy 
dekarzy tel. 0 600 357 258

2065/D/08

Zatrudnię technika farmacji z doświad-
czeniem na 1/2 etatu. Może być na 
rencie. Tel. 502 536 195

2114/D/08

Grafika ze znajomością programów 
Photoshop i Corel Draw 
tel. 0 606 942 863

2126/D/08

Firma budowlana – zatrudnię fachow-
ców budowlanych: płytkarzy, murarzy, 
pracowników do dociepleń. 
Tel. 509 453 870

2178/D/08

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

1998/D/08

NAPRAWA TELEWIZORÓW u 
klienta Bajda Krzysztof, serwis 
RTV tel. 032/ 752 95 99, 
0 603 090 508

2089/D/08

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

1144/D/08

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

2010/D/08

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

1999/D/08

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

1999/D/08

Videofilmowanie, fotografia 
reportażowa, okolicznościowa, 
przegrywanie z kaset na DVD, 
tel. 032/ 616 39 96, 
0503 783 232

2090/D/08

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

2000/D/08

Cyklinowanie.  Hurtownia lakie-
rów . Wypożyczalnia cykliniarek 
Tel. (032) 623 78 98 
www.dim-hurt.pl

2001/D/08

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

2001/D/08

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

1956/D/08

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

2002/D/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

2001/D/08

Przeprowadzki tel. 0 603 199 846
1601/D/08

Przewóz mebli, inne usługi trans-
portowe. Tel. 604 273 244

1804/D/08

Remonty, kafelki, instalacje. 
Tel. 664 780 752

1828/D/08

PHU OLSON tapetowanie, malowa-
nie, instalacje elektryczne, wodno – 
kanalizacyjne kompleksowe remonty 
mieszkań tel. 0 696 442 826

1910/D/08

Docieplanie budynków. 
Tel. 0 502 385 023

1900/D/08

Koparko – ładowarka Man wywrotka 
6 ton, tel. 0 512 496 213

2073/D/08

Adaptacja poddaszy, remonty. 
Tel. 0 502 385 023

1900/D/08

Regipsy. Tel. 0 502 385 023
1900/D/08

Instalacje wod-kan, likwidacja uste-
rek, montaż sanitariatów 
tel. 0 664 780 752

2177/D/08

Przeprowadzki, transport 2 T. 
Tel. 603 199 846

2038/D/08

Matowienie szkła metodą pia-
skowania. Wykonujemy na 
drzwiach, oknach, półkach, 
blatach, lustrach itp. www.
artpj.com. Tel. 507 042 018

2040/D/08

Fotografia ślubna, okolicznościowa 
tel. 0 517 210 164

2056/D/08

Usługi koparko – ładowarką , kanali-
zacje, szamba – eko, roboty ziemne 
tel. 0 515 902 371

2059/D/08

Usługi glazurnicze kompleksowe 
tel. 0 664 780 752

2177/D/08

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

2003/D/08

Autoskup. Tel. 888 222 318, 
0505 254 985

2004/D/08

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

2005/D/08

AUTOSKUP osobowe, dostawcze. 
Tel. 0 32/ 622 72 72; 0 605 46 63 70

2005/D/08

Każde auto kupię. Tel. 0 505 254 985; 
0 888 222 318 gotówka

2004/D/08

AUTO SKUP całe, rozbite, sko-
rodowane, gotówka tel. 032/ 
711 56 39, 0 600 507 385

2006/D/08

Kupię Lublina i inne dostawcze. 
Tel. 0 505 254 985; 0 888 222 318, 
gotówka

2004/D/08

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

2004/D/08

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

148/02

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

2006/D/08

Sprzedam Suzuki Maruti rok 1992. 
Tel. 509 550 697

2108/D/08

AUTO SKUP całe, rozbite, sko-
rodowane, gotówka tel. 032/ 
711 56 39, 0 600 507 385

2006/D/08

Auto skup kupię każdy samochód 
dostawczy, osobowy dobrze zapłacę 
tel. 0 512 675 737

2088/D/08

Opony i alufelgi nawet 30% taniej 
http://www.auto.pl/opony

14/06

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

2007/D/08

CENTRUM PROMOCJI ZDRO-
WIA dostępne poradnictwo: 
ENDOKRYNOLOGA, NEURO-
CHIRURGA, DERMATOLOGA, 
INTERNISTY-KARDIOLOGA, 
DIETEYKA, PSYCHOLOGA 
ORAZ DORADZTWO PERSO-
NALNE – ul. Paderewskiego 43. 
Tel. 615 64 06, 0 501 701 344

2008/D/08

Herbalife – produkty 
tel. 032/ 616 58 16

1192/D/08

Protezy, mosty porcelanowe. 
Tel. 694 245 071

1532/D/08

Protetyka. Tel. 784 53 33 34
1532/D/08

AEROBIK Osiedle Stałe poniedzia-
łek, środa, czwartek godz. 19.00. 
Tel. 607 153 892

1534/D/08

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

2009/D/08

Centrum Edukacji „Myśl”: matema-
tyka, angielski, niemiecki itd. 
Tel. 609 676 191

1676/D/08

INNE
Pilnie potrzebny stacjonarny rowerek 
rehabilitacyjny dla osoby niepełno-
sprawnej. Tel. kontaktowy: (0-32) 
618-18-69; (0-32 618-18-70)

bezpł.

Tresura psów 
tel. 0 608 639 352

2067/D/08

Oddam ziemię, gruz do zarównania 
za darmo Tel. 0 501 727 382 
(9.00-18.00)

bezpł

Ziemia, gruz oddam. 
Tel. 502 150 710

bezpł.

Oddam szczenięta za darmo 
Tel. 0 609 684 751

bezp

Oddam pieska w dobre ręce (szcze-
niaczek 6- miesięczny)  
Tel. 0 888 80 33 69

bezpł

Kocięta oddam za darmo. 
Tel. 607 058 861

bezpł.

Piesek biały w czarne łatki z brązową 
plamą na grzbiecie szuka właściciela. 
Tel. 616 76 84

bezpł.

SZUKAM PRACY
Emeryt podejmie pracę stróża, por-
tiera tel. 0 667 26 36 92

bezp

Osoba z długoletnim stażem i 
doświadczeniem w zakresie trans-
portu/logistyka transportu, czas pracy 
kierowców, znajomość komputera, 
programu Scan Tacho, Tacho Anali-
zer, tachografy cyfrowe. 
Tel. 792 255 962

bezpł.

Kadrowa z doświadczeniem, obsługa 
programów płacowych, programu 
Płatnik, prowadzenie spraw osobo-
wych pracowników. 
Tel. 517 568 584

bezpł.

Szukam pracy – kierowca kat. B+E, 
C, D. Tel. 66 20 41 362

bezpł.

Emerytka czasowa 56 lat podejmie 
każdą pracę. Tel. 0 510 900 760

bezp

Zaopiekuję się dzieckiem po południu 
tel. 0 887 789 771

bezpł

Emerytka energiczna, dyspozycyjna, 
lat 53 szuka pracy jako opiekunka. 
Tel. 667 177 222

bezpł.

Rencistka 45 lat podejmie pracę 
fizyczną. Tel. 507 156 962

bezpł.

Emeryt podejmie pracę jako stróż, 
portier, kierowca tel. 0 696 735 191

bezp

Rencistka 45 lat podejmie pracę 
fizyczną tel. 0 507 156 962

bezp

Emeryt podejmie pracę (prace 
porządkowe, drobne naprawy). 
Tel. 616 60 94

bezpł.

Emerytka 50 lat, energiczna, dyspo-
zycyjna szuka pracy. 
Tel. 723 552 492

bezpł.

Pies szuka dobrego domu – pilne! 
Młoda (ok. 2 letnia) suka rasy Husky 
pilnie potrzebuje dobrego domu i 
odpowiedzialnego właściciela. Jest 
łagodna, zdrowa i jak przystało na 
Husky, bardzo energiczna. Jeśli nikt 
znajdy nie przygarnie, pies trafi do 
schroniska. Tel. 0 505 543 814

bezp

TAXI
TAXI!!! 0 601 431 749

941/D/08

o g ł o s z e n i e
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Historia

Szukamy śladów przeszłości (cz. XIII)
To nie tylko fragmenty ulic, 
bloków, parku. To miejsca, 
które – być może – do dziś 
żyją w sercach mieszkańców 
miasta. Dziś publikujemy 
zdjęcia ofiarowane nam 
przez jedną z naszych 
czytelniczek. 
Czy ktoś z Czytelników 
poznaje te jaworznickie 
zakątki sprzed lat? Niektóre 
z nich zostały zastąpione 
innymi elementami 
architektury, niektóre 
uległy modernizacji, inne 
zaś pozostały niezmienne 
do dziś. 
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Miasto JaworznoNasze sprawy

Twórczość

25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 28)

Nasi pasjonaci sztuki

10-lecie Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej im. mjr pil. Karola 
Pniaka dowódcy 308 Dywizjonu Krakowskiego Myśliwskiego (cz. 2)

90-lecie Lotnictwa 
Polskiego (1918-2008)
Obchody jubileuszowe 
organizowane były  
w trzech miastach: 
Krakowie, Katowicach  
i Jaworznie.

Honorowy patronat nad blokiem 
jubileuszowych obchodów, których 
organizatorem było SLPP, objęli: 
Bogdan Klich – minister obrony na-
rodowej, Marek Nawara – marszałek 
woj. małopolskiego, Bogusław Śmi-
gielski – marszałek woj. śląskiego, 
ks. kard. Stanisław Dziwisz – metro-
polita krakowski, Piotr Uszok – pre-
zydent miasta Katowic, Małgorzata 
Radwan-Ballada – przewodnicząca 
Rady Miasta, Jacek Majchrowski 
– prezydent miasta Krakowa, Paweł 
Silbert – prezydent miasta Jaworzna, 
Józef Krzyworzeka – starosta pow. 
krakowskiego, prof. dr hab. inż. Fe-
liks Stachowicz – dziekan Wydziału 
Budowy Maszyn i Lotnictwa Poli-
techniki Rzeszowskiej.

Kraków Zabierzów-Balice 
– 19 lipca 2008 roku

W tym dniu odbyły się inaugu-
racyjne uroczystości jubileuszowe, 
podczas których dokonano odsłonię-
cia i poświęcenia pomnika „Chwały 
Polskich Skrzydeł”. Odsłonięcia w 
imieniu ministra obrony narodo-
wej i dowództwa sił powietrznych 
dokonał gen. dywizji pil. Zbigniew 
Bielewicz wraz z członkiem zarządu 
woj. małopolskiego Wojciechem Ko-
zakiem oraz wójtem Gminy Zabie-
rzów Elżbietą Burtan. Pomysłodaw-
cą i inicjatorem budowy pomnika, 
poświęconego lotnikom walczącym 
oraz poległym na wielu frontach wo-
jen światowych, było SLPP. Budowę 
pomnika wsparł Międzynarodowy 
Port Lotniczy w Krakowie – Bali-
cach, a wykonawcą został zakład 
kamieniarski w Zabierzowie.

Drugą część uroczystości stano-
wiła ceremonia wręczenia dla SLPP 
sztandaru. W imieniu społeczeństwa 
sztandar wręczył wojewoda krakow-
ski prezesowi SLPP Tadeuszowi Ze-
mule. Sztandar został ufundowany 
i przekazany z okazji 10-lecia dzia-
łalności organizacji w propagowaniu 
historii polskiego lotnictwa.

Katowice-Muchowiec 
– 23 sierpnia 2008 roku

Podczas odbywającego się IV 
Festynu Lotniczego im. 304 Dywi-
zjonu Bombowego Ziemi Śląskiej 

przygotowany był bogaty program 
sportowo-artystyczny oraz spe-
cjalny blok programu lotniczego, 
w którym znalazły się: skoki spa-
dochronowe, samolotowe zawody 
w akrobacji lotniczej, prezentacja 
jednostek wojskow ych, pokazy 
szkolenia i  wa lorów bojow ych, 
pokaz musztry paradnej Garnizo-
nowej Orkiestry Sił Powietrznych, 
pokazy sprzętu, prezentacja balonu 
na ogrzane powietrze oraz konkur-
sy i kwizy.

Na terenie Aeroklubu Śląskiego 
w Katowicach-Muchowcu widzo-
wie mogli podziwiać przelot F-16. 
Maszyna nie mogła wylądować, 
ponieważlotnisko w centrum sto-
l icy regionu nie jest przystoso-
wane do przyjmowania tego typu 
samolotów.

Podczas festynu na katowickim 
lotnisku prowadzona była także 
zbiórka pieniędzy na pomoc dla 
mieszkańców regionu, poszkodowa-
nych przez letnie nawałnice i ulewy.

Stowarzyszenie Twórców 
Kultury w Jaworznie 
zjednuje sobie wszystkich, 
którzy się z nim 
bezpośrednio zetknęli. 
Gdy kierownictwo klubu 
„Relaks”, w którym 
stowarzyszenie do dzisiaj 
ma swoją siedzibę, objęła 
pani Grażyna Kieszek, 
wśród członków tej 
organizacji pojawił się 
niepokój – powróciło 
widmo bezdomności.

Niepewność mieszała się z na-
dzieją. Nowy szef – to nowe porządki. 
Jednak wszelkie obawy okazały się 
nieuzasadnione. Nowa kierownicz-
ka, która również nosi w sobie duszę 
artystyczną, doskonale rozumiała 
role i znaczenie Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w jaworznic-
kim środowisku. Od razu podjęła 
współpracę z organizacją, stwarza-
jąc przyjazny klimat i uczestnicząc 

we wszystkich zebraniach. Na-
tychmiast reagowała na wszystkie 
problemy. „Od ręki” rozwiązywała 
przynajmniej te, które leżały w jej 
kompetencjach, a w innych starała 
się doradzić lub pomóc. W efekcie 
bliskich kontaktów z twórcami od-
żyły jej młodzieńcze marzenia oraz 
zamiłowania plastyczne i powróciła 
do dawnej pasji malarskiej. Talent 
i zainteresowania w tej dziedzinie 
odziedziczyła po ojcu, jednak życie 
zweryfikowało jej plany studiowania 
na ASP. Kiedyś tworzyła głównie gra-
fiki – przeważnie o tematyce ludowej 
oraz portrety. Wszystko jednak lądo-
wało w szufladzie. Po latach sięgnęła 
do zupełnie innej techniki, a mia-
nowicie do akrylu. Zmianie uległa 
również tematyka prac pani Grażyny. 
Obecnie najbardziej lubi malować 
martwą naturę. Po roku przebywa-
nia w artystycznej atmosferze, jaka 
w tej grupie panuje, wstąpiła do 
sekcji plastycznej Stowarzyszenia 
Twórców Kultury, wnosząc swój, 
niemały już, dorobek malarski. 
Przystępując do stowarzyszenia, 
szybko włączyła się w działalność 
na rzecz tej organizacji. To ona zaj-
muje się korespondencją, organizo-
waniem na terenie klubu „Relaks” 
wystaw plastycznych, wieczorków 
poetyckich oraz okolicznościowych 
uroczystości. Posiadając ogromne 
zdolności manualne i wyrobiony 
gust, potrafi zawsze pięknie udeko-
rować salę wspaniałymi kompozy-
cjami i stroikami. Równolegle stara 
się odrobić utracony czas. Rozwija 
swój talent na wszystkich organi-
zowanych przez stowarzyszenie 
warsztatach i plenerach malarskich. 
Chętnie uczestniczy w zbiorowych 
wystawach stowarzyszenia, zarów-
no na terenie Jaworzna, jak i poza 
jego granicami m.in. w Katowicach 
i Bielsku-Białej. Obecnie przygoto-
wuje się do pierwszej indywidualnej 
wystawy swoich prac.

jolanTa HałaS m.
Sztandar SLPP

Tadeusz Zemuła prezes Zarządu 
Głównego SLPP

Jaworzno – Osiedle Stałe 
– Centrum 

– 21 września 2008 roku
Główne uroczystości pod ha-

słem „Chwalebne Dzieje Lotnictwa 
Polskiego” odbywały się pod hono-
rowym patronatem marszałka woj. 
śląskiego Bogusława Śmigielskiego 
i prezydenta miasta Jaworzna Pawła 
Silberta oraz mecenatem szefa Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego w 
Katowicach płk. Zbigniewa Piątka.

Uroczystości zostały zainaugu-
rowane niedzielną uroczystą Mszą 
św. w intencji poległych, zmar-
łych oraz żyjących lotników i ich 
rodzin w Sanktuarium MBNP na 
Os. Stałym. We mszy uczestniczyli 
reprezentanci dowództwa sił po-
wietrznych, dowództwa 2 pułku 
lotniczego w Krakowie 13 eskadry 
transportowej, przedstawiciele jed-
nostek lotniczych w Katowicach, 
Aeroklubu Śląskiego, honorowy 
gość kpt. pil. Antoni Tomiczek we-
teran II wojny światowej Dywizjonu 
bombowego 300, 301 i eskadry do 
zadań specjalnych RAF-u.

Wielkim przeżyciem dla człon-
ków SLPP, braci lotniczej i rodzin 
lotników, było wprowadzenie po 
raz pierwszy nowego sztandaru 
SLPP z okazji jubileuszu 10-lecia 
działalności.

W czasie uroczystości prezes 
Zarządu Głównego SLPP Tadeusz 
Zemuła przedstawił pokrótce rys 

historii Lotnictwa Polskiego. Aktu 
przekazania urny z ziemią poległych 
lotników, także z ostatniej katastro-
fy samolotu CASA w styczniu 2008 
r., na ręce ks. kustosza Józefa Lendy 
i złożenia do galerii urn w Kaplicy 
Lotników dokonali płk. pil. dypl. 
Sławomir Żakowski i kpt. pil. An-
toni Tomiczek.

Finałowa część obchodów jubile-
uszowych odbywała się w godzinach 
popołudniowych w sali teatralnej 
gmachu Sokoła przy ul. Mickiewicza 
2. Wówczas dokonano wręczenia 
odznaczeń i wyróżnień dla kadry 
oficerskiej lotnictwa, uczestniczą-
cej w uroczystości, oraz dyplomów 
uznania i medali okolicznościowych 
10-lecia SLPP dla osób zasłużonych 
za wkład w pracach organizacyjnych 
i współpracę ze stowarzyszeniem.

Obchody w Jaworznie,  
21 grudnia br.,

zakończyły blok imprez 
jubileuszowych.

W niedzielę, 21 grudnia 2008 r. o 
godz. 10.30, w Sanktuarium MBNP 
na Os. Stałym została odprawiona 
Msza św. z ceremoniałem wojsko-
wym w intencji lotników, którą 
sprawował ks. dziekan kustosz Józef 
Lenda. Mszy przewodniczył ks. ka-
pelan dr Lucjan Bielas, który wygło-
sił okolicznościową homilię.

We mszy uczestniczyli przed-
stawiciele dowództwa lotnictwa 
8 Bazy Lotnictwa i 13 eskadry z 
Krakowa z gen bryg. Andrzejem 
Łosińskim, I Śląskiej Brygady Wojsk 
Rakietowych Obrony Powietrznej 
z szefem Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Katowicach płk. 
Zbigniewem Piątkiem, zaproszeni 
goście oraz przedstawiciele władz 
miasta: przewodniczący Rady Miej-
skiej Tadeusz Kaczmarek, Urszula 
Warszawska-Adamczyk – MCKiS. 
Mszę św. uświetniła gra orkiestry 
garnizonowej Sił Powietrznych.

Oficjalne obchody jubileuszowe 
90-lecia Lotnictwa Polskiego i 10-
lecia działalności SLPP zakończo-
no wspólną modlitwą w Kaplicy 
Lotników.

zofia żak
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Niebanalne wydarzenie wymaga nie-
banalnego komentarza. 28 listopada 
w chorzowskim Teatrze Rozrywki 
w ramach XVII Górnośląskiego Fe-
stiwalu Sztuki Kameralnej publicz-
ność, a wśród niej my – uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcącego z Ja-
worzna, mieliśmy okazję zobaczyć 
„Sen nocy letniej” wystawiany przez 
Teatr Oskarasa Koršunovasa.

Nie należy chyba ukrywać, iż wy-
bierając się na sztukę szekspirowską, 
każdy ma już utkane w głębi duszy 
przekonanie co do wyrazu artystycz-
nego oczekiwanego przedstawienia. 
Mając na uwadze niegdysiejszą reklamę 
Levis’a i pamiętne „Jakiż mnie anioł u 
złoża kwiatów budzi?”, i my spodzie-
waliśmy się widoku pięknolicej Tytanii 
i szlachetnie przystojnego Tezeusza. 
Nasze wyobrażenia okazały się jednak 
co najmniej chybione. Jeszcze przed 
samym początkiem spektaklu ogarnę-
ły nas pewne wątpliwości. Wchodząc 
na salę teatralną, niepokój wzbudzała 
nietęga dekoracja. Co bardziej konser-
watywni wielbiciele teatru uspokajali 
się powtarzając jak mantrę, że to tylko 
przedsmak, że doniosą rekwizyty, że to 
tylko początkowa prowokacja. 

Głód estetyczny tej części widowni 
nie doczekał się jednak zaspokojenia; 
ale mniejsza z tym, toż to sztuka kame-

ralna! Dla części publiczności kolejnym 
szokiem – tym razem kulturowym – 
okazał się język przedstawienia. Litew-
ski teatr wystawił wszakże szekspirow-
ski dramat w swoim ojczystym języku, 
co z kolei zmusiło nas do „kinowego” 
śledzenia przebiegu akcji na podstawie 
napisów wyświetlanych nad sceną. Ale 
i to nie był koniec niespodzianek. Jeśli 
ktoś z nas myślał jeszcze przed tym 
spektaklem, że z taką „klasyką klasyki” 
nie da się już zrobić nic zaskakującego, 
że wszystko już wiemy o tekście Szek-
spira – po tym wieczorze z pewnością 
zmienił swoje zdanie. Teatr Oskarasa 
Koršunovasa błyskawicznie wyprowa-
dza bowiem z takiego schematycznego 
rozumowania.

Każdy z aktorów występował na 
przykład w zacnym towarzystwie „płyty 
ze sklejki wielkości drzwi od lodówki”. 
Oczekiwana przez nas Tytania, a raczej 
Tytanie (bo w roli tej obsadzono kilka 
aktorek, a co!) nie były bynajmniej pięk-
nolice. Tezeusz natomiast w ogóle nie 
raczył ukazać widowni swej ziemskiej 
powłoki, co tu dopiero mówić o szla-
chetnym pięknie. Za to postać Dupka 
– w opinii wielu jeden z najmocniejszych 
punktów przedstawienia – odtwarzana 
przez najbardziej charyzmatycznego 
aktora z całej trupy, zaskakuje wydoby-
wając nowe wartości z zakurzonego tek-

stu. Na uwagę zasłużyła również kreacja 
Ryja, grana notabene przez kobietę – bo 
nic w tym ogranym dramacie nie było 
tego wieczoru oczywiste. Nieoczywiste, 
acz wyjątkowe, bo widzów zachwycała 
ta idealnie skomponowana symfonia 
obrazów, tworząca z drewnianych płyt 
i ludzkich ciał przestrzeń mającą w sobie 
coś magicznego, a zarazem prostego; no-
watorskiego, a tak bliskiego. Przestrzeń, 
która została wypełniona nie tylko grą 
aktorską, ale i muzyką, tańcem, śpie-
wem oraz szczyptą wysublimowanej 
erotyki.

Na początku większość z nas miała 
pewne wątpliwości. Chwilę później 
zaczęliśmy się oswajać z niebanalną 
interpretacją, a nim zdołaliśmy się spo-
strzec – każdy z nas zakochał się po uszy  
w tym przedstawieniu. Z punktu widze-
nia przeciętnego widza klasyczna szek-
spirowska aranżacja może uderzyłaby  
w klawisz ogólnoludzkiej fascynacji 
twórczością barokowego „Angielczyka”, 
ale trudno by jej było uniknąć banału, 
czy nawet powiewu nudy. Teatr Oska-
rasa Koršunovasa nie wpuszcza jednak 
nudy na scenę. Wielu z nas obiecało 
sobie, że jeżeli kiedykolwiek będziemy 
mieli jeszcze okazję ten spektakl obejrzeć 
– nie przepuścimy takiej okazji. I wszyst-
kim innym polecamy to samo.

doroTa pajeSTka, klaSa ii e

Szekspir po litewsku

Jedną z nich był towarzyski turniej 
piłki nożnej, zorganizowany dla Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Jaworznie. Celem tej imprezy 
była integracja młodzieży jaworznickiej. 
Projekt skończył się sukcesem, współ-
praca między ZSP nr 2 i Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 
będzie kontynuowana.

Drugim ważnym wydarzeniem 
sportowym w ZSP nr 2 było spotkanie 
z bokserem Grzegorzem Proksą. Pię-
ściarz opowiadał licznie zgromadzonym 
uczniom o swojej niezwykle ciekawej 
karierze sportowej. Uczniowie z zacie-
kawieniem oglądali fragmenty filmów 
rejestrujących zwycięskie walki gościa, 

trofea i mistrzowskie pasy. Spotkanie 
zakończyło się wspólnym zdjęciem  
z mistrzem świata. 

Ponadto uczniowie ZSP nr 2 wzięli 
udział w zawodach organizowanych  
w naszym mieście i regionie. Dziewczęta 
zdobyły II miejsce w miejskim turnieju 
koszykówki i IV w turnieju piłki siat-
kowej. Chłopcy wywalczyli IV lokatę  
w turnieju siatkówki. 

Uczniowie IV LO reprezentowali 
szkołę w turnieju zorganizowanym dla 
klas wojskowych woj. śląskiego Wszech-
stronny kadet, zdobyli II miejsce w za-
wodach piłki siatkowej i zakwalifikowali 
się do finału. Życzymy powodzenia!

iw

Grudzień był dla uczniów ZSP nr 2 miesiącem 
pełnym sportowych emocji. Odbyły się dwie 
duże imprezy

Sportowy grudzień

Wspólne zdjęcie z mistrzem świata – Grzegorzem Proksą

W grudniu po raz V Jaworznickie 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców 
przyznało swoje stypendia. W dwóch 
najważniejszych kategoriach stypen-
dia powędrowały do uczniów III 
Liceum Ogólnokształcącego.

W kategorii przedsiębiorczość sty-
pendium otrzymał uczeń kl. I mate-
matyczno-informatyczno-fizycznej 
– Bartłomiej JODŁOWSKI, który 
doskonale radzi sobie, przekładając 
swoje umiejętności i zainteresowania 
matematyką, informatyką i fizyką na 
praktyczne działania. Skonstruował on 
i wykorzystał takie urządzenia jak: prze-
nośnik taśmowy, mechaniczną łuparkę 
oraz mieszalnik bębnowy.

A oprócz tych działań jest ubiegło-
rocznym laureatem olimpiady z mate-
matyki i finalistą wielu konkursów.

W kategorii nauka stypendium 
otrzymał Jakub Spiechowicz uczeń kl. 
III również o profilu matematyczno-
informatyczno-fizycznym

Jakub realizuje indywidualny tok 
nauki z fizyki. Obecnie, oprócz przygo-
towań do matury, przygotowuje się do 
finału olimpiady fizycznej.

Również wyróżnienie przypadło na-
szej absolwentce z klasy dziennikarsko-
filmowej Angelice PALCE za amatorską 
twórczość filmową. Możliwość reali-
zowania swoich pasji młodzież w ZSO 
zawdzięcza pedagogom, którzy zawsze 
nas wspierają i motywują do pracy oraz 
poświęcają nam swój prywatny czas. 

Młodzież ZSO – Gimnazjum 
nr 4 z Oddziałami Integracyjny-
mi i Oddziałami Dwujęzycznymi 
i III Liceum Ogólnokształcącego 
jest również niedościgniona w za-
kresie działań artystycznych. To 
my właśnie zostaliśmy poproszeni 
przez Jaworznickie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców o uświetnienie 
swoim występem wokalno-instru-
mentalnym i profesjonalną konfe-
ransjerką gali rozdania stypendiów. 
Koncerty, w któr ych w ystępuje 
młodzież pod kierunkiem profesor 
Aliny Musiał, wspaniale integrują 
uczniów liceum i gimnazjum, co 
nie jest bez znaczenia w tak dużym 
zespole szkół .

Uczniowie z III LO najlepsi

Gratulujemy wszystkim nagro-
dzonym, życząc dalszych sukcesów 
i mamy nadzieję, że uzyskane stypen-
dia zmotywują naszych chłopaków do 

jeszcze intensywniejszej pracy. Bądź 
co bądź, jesteście najlepsi w Jaworz-
nie, nie dajcie się prześcignąć!

koleżanki i koledzy z zSo- iii lo i G-4

Uroczystość wręczania stypendiów

Lajkonik w krużgankach, Smok Wawel-
ski w stajence betlejemskiej, śmierć na 
zielonej trawce i Twardowski na księży-
cu? Cóż to za nowatorskie połączenie? 
Jeżeli chcesz przenieść się na jakiś czas 
do niezwykłej krainy legend, baśni  
i magicznych stworzeń, odwiedź wy-
stawę szopek krakowskich restauracji 
Hawełka na rynku w Krakowie.

Pierwsze polskie szopki zostały wy-
konane w XIII w. Zajmowali się tą czyn-
nością budowniczowie, którzy na czas 
zimy nie mieli innej pracy. Swoje dzieła 
sprzedawali na dworach możnowład-
ców. Z upływem lat stało się to tradycją, 
która przechodziła 
z ojca na syna. Po-
między rodami cie-
śli się spory o tytuł 
autora najpiękniej-
szej szopki bożona-
rodzeniowej. Aby 
uniknąć corocznych 
sporów, w dwudzie-
stoleciu międzywo-
jennym ogłoszono 
konkurs na stajen-
kę betlejemską. Od 
tej pory  w każdy 
pierwszy czwartek 
grudnia u stóp po-
mnika Mickiewi-
cza cieśle stawiali 
swe prace różniące 
się zasadniczo od 
tych pierwotnych. 
Drewno zostało zastąpione sreberkami 
kolorowymi foliami, a szopka musiała 
zawierać w swojej konstrukcji naj-
słynniejsze zabytki Krakowa, takie jak 
Wawel, Sukiennice, Kościół Mariacki 
czy Barbakan. 

W tegorocznych salach wystawo-
wych blask bije w oczy. Prace są wyko-

nane z niebywałą precyzją i dbałością 
o szczegóły. Na konkurs dostarczono 
szopki najróżniejszych rozmiarów: 
od kilkumetrowych olbrzymów, po 
filigranowe „szopki-krasnoludki” 
wielkości paznokci. Nie brakuje też 
wszelkiego rodzaju figurek: postaci 
biblijnych i tych związanych z historią 
Krakowa i galicyjskimi zwyczajami. 
Twórcy niektórych szopek zmechani-
zowali swoje figurki, by sprawiały bar-
dziej dynamiczne wrażenia. Znajdują 
się tam m.in. grające na trąbach anioły, 
kołyszący się na księżycu Twardow-
ski, czy znikający w czeluściach jamy 

smok. Obok prac 
profesjonalistów 
można zobaczyć 
stajenki betlejem-
sk ie s t worzone 
przez dzieci.

Okazuje się, że 
konkurs na naj-
piękniejszą szop-
kę można zorga-
nizować nie tylko  
w Krakowie. W I LO 
klasy I i II współza-
wodniczyły ze sobą 
o pierwsze miej-
sce w konkursie na 
szopkę wykonaną  
z jedzenia. Sreberka 
zostały zastąpione 
piernikami, cukier-
kami, waflami i in-

nymi słodkościami.
Uczestnicy tegorocznych edycji kon-

kursów stworzyli małemu Jezuskowi 
wprost królewskie warunki do przyjścia 
na świat. Z mizernej i cichej stajenki 
przeniesiono go do pełnego bogactwa  
i przepychu pałacu.  

joanna BeniSz, maGdalena majmurek, opp w i lo

Mizerna, cicha…?

Czas świąteczny nie jest tylko ma-
gicznym okresem otrzymywania 
prezentów. To również okazja do ob-
darowywania innych – dzielenia się  
z nimi tym, co uzyskujemy od życia. 

Od trzech lat uczniowie II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Czesława Mi-
łosza otwierają swoje serca na potrzeb-
ny innych. Szkolne Koło PCK, którego 
opiekunkami są mgr K. Prokop i mgr A. 
Krawczyk, po raz kolejny zorganizowało 
mikołajkową zbiórkę słodyczy dla dzieci 
z Ogniska Wychowawczego na Osiedlu 
Stałym. Dzięki zaangażowaniu mło-
dzieży oraz hojności sponsorów, których 
znaleziono wśród rodziców, udało się 
uszczęśliwić trzydzieści pięć rumianych 
twarzy. Dla najmłodszej grupy dzieci, 
klasa 2c przygotowała przedstawienie 
mikołajkowe, które odbyło się piątego 
grudnia w naszej szkole. Do akcji przy-
łączyło się również Szkolne Koło LOK, 
które oprócz dostarczenia dużej ilości 

Batonik, który daje uśmiech

słodkości, zorganizowało pokaz pierw-
szej pomocy dla grup starszych.  

Działalność tego typu pozwala nam 
poczuć się potrzebnymi. Na pewno 
każda osoba, która włączyła się do ak-
cji, doznała tego niezwykłego uczucia, 
bo przecież uśmiech dziecka, czy oczy 
pełne radosnych ogników, są najlepszym 
podziękowaniem za okazaną pomoc. 

joanna piecka ii lo

Obdarowane dzieci z Ogniska 
Wychowawczego
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Miasto JaworznoW karnawałowym nastroju

Końcówka roku dostarcza 
wiele radości. Spotkania 
z bliskimi, świąteczny 
odpoczynek, nadzieje, 
plany, postanowienia, 
ale i powtarzający się, 
standardowy dylemat 
– jak przygotować się do 
zabawy noworocznej?

Noc sylwestrowa to jedna z tych 
nocy w roku, kiedy chcemy wyglą-
dać naprawdę wyjątkowo, onie-
śmielać nie tyko partnera, ale i sze-
rokie grono bawiących się z nami 
osób. Jeśli pragniemy spędzić tę noc 
na stoku narciarskim czy rynku du-
żego miasta, potrzebne nam będą 
ciepłe skarpety, czapka i szalik. 
Gdy jednak w planach mamy praw-
dziwy sylwestrowy bal, wyjście do 
klubu lub nawet prywatkę u znajo-
mych, warto pomyśleć o najdrob-
niejszym szczególe noworocznego 
wizerunku. 

Czerń  
z cekinami

Panowie mają łatwiej, bo i wybór 
garderoby ograniczony. Jeśli elegancki 
smoking okaże się… zbyt elegancki, 
pozostaje pachnąca koszula i wypra-
sowane spodnie. W przypadku pań 
sytuacja się nieco komplikuje, a po-
mysłów jest tyle, ile różnych gustów. 
W tę ostatnią grudniową noc panie 
decydują się często na sprawdzoną 
małą czarną, zwykle z dodatkiem 
połyskliwych elementów. Jak pod-
kreślają projektanci mody, tegoroczny 
sylwester rozświetlony zostanie bla-
skiem tysięcy cekinów. Na wielkich 
balach powinny zatem królować 
obszyte cekinami błyszczące suknie, 
a w klubach i na domowych impre-
zach cekinowe bluzeczki i spódnice. 
Kolorami tej nocy będzie natomiast 
czerń w połączeniu ze srebrem, zło-
tem, żółcią oraz czerwienią.

Wśród panów trendy zmieniają 
się nieco wolniej. Styliści na tego-
roczną noc sylwestrową sugerują 
welurowe marynarki. W połącze-
niu z taką marynarką, koszula nie 
będzie już koniecznością. Można ją 
więc zamienić na ciekawy t-shirt, ze 
świecącym wzorem. 

Ważne 
dodatki

Sukienka czy garnitur to nie jedy-
ne elementy noworocznego wyglądu. 
Poza eleganckim strojem ważne 
jest, by czuć się komfortowo, mieć 
dobry nastrój i oczywiście wygodne 
buty. Odpowiedni zapach to z ko-
lei szczegół, któremu poświęcamy 
najmniej uwagi, podczas gdy jest on 
nieodzownym elementem „sylwestro-
wej całości”. Dlatego też zarówno pa-
niom, jak i panom towarzyszy często 
mały f lakonik ulubionych perfum. 
Chcąc się podobać, spora liczba nie 
tylko młodych ludzi decyduje się na 
zakup f lakonu feromonów, który-
mi spryskuje nadgarstki i okolice 

Sen nocy sylwestrowej

szyi. Zwiększają one bowiem naszą 
atrakcyjność, pozwalają nie tylko 
pociągać (i przyciągać) partnera, ale 
przede wszystkim świetnie się bawić.  
– Wciąż jeszcze niewiele osób zdaje 

sobie sprawę z ogromnego wpływu 
feromonów na podświadomość. Ich 
woń wywołuje często automatyczne, 
niekontrolowane zachowania socjal-
ne. Dlatego, gdy stosujemy nawet bez-

Jakie znaczenie w interesach ma 
zapach? Czy wpływa na procesy 
decyzyjne, wyniki negocjacji 
albo zdobywanie potencjalnych 
kontrahentów? Okazuje się, że 
wykorzystywanie zapachów 
to coraz częstsza technika 
manipulacji niewerbalnej.

Pojęcie „marketing zapachowy” stało 
się popularne nie tylko w słowniku spe-
cjalistów od sprzedaży. Fakt, że zapach 
ma niebagatelny wpływ na decyzję 
o zakupie produktu, nikogo już dzisiaj 
nie dziwi. Wykorzystywanie go w celach 
biznesowych staje się natomiast coraz 
bardziej popularną i jednocześnie sku-
teczną formą marketingu. Dlaczego? 

Nieprzypadko-
wy zapach

Zmysł powonienia ma wpływ na stan 
uczuciowy człowieka oraz na funkcjo-
nowanie jego pamięci. Amerykańscy 
naukowcy dowiedli, że odpowiedni 
zapach może zwiększać efektywność 
pracy, redukować stres, czy poprawiać 
koncentrację. Coraz częściej zatem 
w dużych firmach możemy zauwa-
żyć, a raczej poczuć, specyficzną woń, 
której obecność nie jest przypadkowa. 
Znawcy aromaterapii potwierdzają, że 
przyjemny zapach zdecydowanie pozy-
tywnie wpływa zarówno na wydajność 
pracowników, jak i stosunek klientów do 
konkretnej firmy.

– W Japonii odkryto, iż rozpylenie 
w biurach olejku cytrynowego, powoduje 
zmniejszenie ilości błędów popełnia-
nych przez pracowników obsługujących 
komputer aż o 54%. Naukowcy z USA 
dowiedli z kolei, że automaty na monety 

Recepta na lepszy biznes?

przyciągają o 45% więcej klientów, jeśli 
w powietrzu unosi się miły zapach – wy-
znaje Wiktor Koszycki, doradca klienta 
z serwisu Feromony.pl, największego 
w Polsce dystrybutora produktów fero-
monowych. – Bardzo często zgłaszają się 
do nas dyrektorzy firm, bądź przedstawi-
ciele handlowi, którzy, dzięki aplikacji fe-
romonów, liczą na sukces w negocjacjach 
lub podpisany kontrakt – dodaje.

Dlaczego to działa?
Odpowiednio zaprojektowane wnę-

trze, szeroki wybór asortymentu, czy 
doskonała obsługa klienta to niezwy-

kle istotne czynniki w marketingu 
bezpośrednim. Coraz częściej docenia 
się jednak zmysł powonienia i właśnie 
z myślą o nim aromaterapię populary-
zuje się dziś nie tylko w centrach han-
dlowych czy salonach kosmetycznych, 
ale i w dużych korporacjach oraz małych 
firmach.

Badania neurologiczne dowiodły, że 
wszystkie impulsy zapachowe trafiają 
bezpośrednio do układu limbiczne-
go, gdzie rejestrowane są przez naszą 
podświadomość. To właśnie w tym 
miejscu powstają uczucia, skojarzenia, 
emocje, sympatie i antypatie. W ten 
sposób w podświadomości kształtuje 
się pozytywna bądź negatywna reakcja 
na daną woń. 

– Narząd nosowo-lemieszowy, skróto-
wo nazywany VNO, można określić jako 
dodatkowy narząd węchu, który bezpo-
średnio zamienia lotne sygnały zapacho-
we na odpowiednią reakcję w organizmie. 
Dlatego często substancje chemiczne, jak 
na przykład niewyczuwalne feromony, 
wywołują u nas pożądane przez nadawcę 
reakcje – wyjaśnia Wiktor Koszycki. 

Dlaczego pachnące kawą wnętrza cukierni 
gromadzą niejednokrotnie więcej klientów od 
tych, w których kawy się nie podaje?  Dlaczego 
chętnie wstępujemy do perfumerii, mimo iż nie 
zamierzamy zrobić tam zakupów? 

Pomysłów wykorzystania zapachu 
w biznesie jest wiele. Woń jaśminu sty-
muluje elektryczną aktywność mózgu, 
olejek miętowy korzystnie wpływa 
na koncentrację, niweluje zmęczenie 
umysłowe oraz łagodzi bóle głowy, 
a niewyczuwalne feromony wywołują 
pozytywne nastawienie odbiorcy. Nie 
należy jednak zapominać o tym, aby 
z pachnących technik manipulacji ko-
rzystać świadomie oraz być świadomym 
stosowania ich przez naszych partnerów 
biznesowych.

Czy wiesz, że…
Aromaterapia to termin stworzony przez 
francuskiego chemika Rene-Maurice 
Gatefosse, który badał olejki eteryczne 
oraz ich działanie na organizm człowieka. 
Jest to sposób leczenia za pomocą 
pachnących substancji wytwarzanych 
przez rośliny. Metodę tę wykorzystuje 
się od ponad pięciu tysięcy lat, ze 
względu na jej właściwości lecznicze oraz 
poprawiające nastrój.

iS

wonne feromony, stajemy się otwarci, 
skłonni do zabawy, naturalnie przycią-
gamy inne osoby – informuje Wiktor 
Koszycki, doradca klienta z serwisu 
Feromony.pl. 

Sylwestrowe 
szaleństwo już jutro. 
Tej nocy z pewnością 
spotkamy wiernych 
przyjaciół, starych 
znajomych, ale 
i nowe osoby, 
z którymi być może 
przetańczymy kilka 
bardziej gorących 
godzin w roku... Aby 
błyszczeć, nie tylko 
dzięki połyskującym 
cekinom, wybierzmy 
wygodny strój, 
odpowiednie dodatki, 
no i oczywiście 
szampański humor.

Oby ten nadchodzący 2009 rok okazał się lepszy dla nas wszystkich

Dobra atmosfera w pracy sprzyja interesom


