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Makabryczny mord w Jeleniu
Zapraszam na spotkanie z prof. 
Marianem Kisielem – poetą, 
krytykiem, oraz prodziekanem 
Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego. 
Myślę, że może to być także 
okazja dla tych, którzy myślą 
o studiach humanistycznych do 
porozmawiania o realiach tego 
rodzaju studiów.

StaniSław PiSkor
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WCZESNE WYKRYWANIE NOWOTWORÓW U DZIECI

1 stycznia 2009 
roku, jako pierwszy 
w Jaworznie, urodził 
się Damian Radko. 
Szczęśliwymi 
rodzicami są Marta 
i Grzegorz Radko. 
Dumny tata już 
w pierwszy dzień 
wziął malca na ręce. 
Grzegorz Radko jest 
radnym Jaworzna 
i prezesem LKS „Zgoda 
Byczyna”. Damian jest 
drugim dzieckiem 
państwa Radków. 
Malcowi życzymy 
zdrowia i aby szybko 
rósł, a rodzicom 
gratulujemy. 

Na zdjęciu Marta 
Radko ze swoim 
synkiem Damianem 
na rękach – jeszcze 
w szpitalnym łóżku.

Pierwszy 
jaworznianin 
w 2009 roku

W nocy z 23 na 24 grudnia ubiegłego 
roku doszło do zabójstwa 55-letniej 
mieszkanki Jelenia. O dokonanie 
zbrodni oskarżony jest 16-letni miesz-
kaniec województwa zachodniopo-
morskie, który u niej zamieszkiwał.

Nad ranem 24 grudnia, komenda 
miejska policji została poinformowana 
o znalezieniu zwłok kobiety w jednym 
z domów w Jeleniu. Ciało ze skrępowa-
nymi nogami znaleźli mężczyźni, którzy 
wynajmowali u niej mieszkanie. Ślady na 
miejscu zabezpieczyli funkcjonariusze z 
sekcji kryminalnej. – Ustalili, że na ciele 
są ślady przemocy fizycznej, na podstawie 
czego można wnioskować, że przed zgo-
nem mogło dojść do jakiejś szamotaniny 
lub bójki w tym mieszkaniu – relacjonuje 
młodszy aspirant Tomasz Obarski.

Sprawą zajęła się Prokuratura Re-
jonowa. – Znaleźliśmy kobietę ze skrę-
powanymi nogami. Z nielicznymi, ale 
jednak śladami na ciele, śladami krwi  
i pobicia. Mieszkanie było splądrowa-
ne. Wszystko wskazywało, że jednak 
to było zabójstwo – mówi prokurator 
Liliana Sobańska. – Biegli stwierdzili, 
że to było ciężkie pobicie z elementami 
działania na szyję z zachłyśnięciem się 
krwią. Bliższe szczegóły poznamy po 
pełnej sekcji zwłok.

W mieszkaniu kobiety zamiesz-
kiwało trzech mężczyzn. Dwóch z 
nich było pod wpływem alkoholu i 
spało, gdy w pokoju obok doszło do 
zabójstwa. Dopiero rano stwierdzili, 
że kobieta się nie odzywa i wezwali 
policję. Podejrzenia padły na trzeciego, 

który opuścił mieszkanie przed przy-
jazdem policji. To 16-letni mieszkaniec 
województwa zachodniopomorskiego. 
Został zatrzymany w niedzielę, 4 stycz-
nia. Ponieważ chłopak nie ukończył  
17 lat sprawę rozpatrywał Sąd Rodzin-
ny w Jaworznie. Jak powiedziała nam 
Liliana Sobańska, chłopak przyznał się 
do zabójstwa kobiety i został zatrzy-
many w schronisku dla nieletnich na 
okres 3 miesięcy.

Teraz, zgodnie z przepisami, z ak-
tami musi zapoznać się Sąd Rodzinny 
w Człuchowie, który jest właściwy do 
decydowania w tej sprawie, ponieważ 
tam mieszka oskarżony. Pod koniec 
tygodnia będzie wiadomo, czy została 
podjęta decyzja o sądzeniu 16-latka, tak 
jak dorosłej osoby. P.jamróz

Jaworznicka choinka zwyciężyła 
w plebiscycie na najpiękniejszą 
choinkę miejską roku 2008  
w rankingu „Wiadomości Zagłębia”. 
Aż 47 proc. czytelników gazety 
oraz portalu e-sosnowiec.pl oddało 
swój głos właśnie na nią. Jak pisze 
gazeta: „Wyniki odzwierciedlają 
nie tylko urodę samych drzewek, 
ale także zaangażowanie 
mieszkańców  
oraz urzędów miast w promocję 
swoich gmin.”
Przypomnijmy, że nasze 
drzewko stoi w centrum 
miasta, wyposażone jest w 200 
czerwonych kokard, 300 bombek, 
200-metrową girlandę świetlną 
oraz 600 światełek. Jaworznicki 
symbol Bożego Narodzenia mierzy 
10 metrów, waży 810 kg i liczy 11 
tysięcy gałązek. Średnica podstawy 
to ponad 4 metry. 
Na dowód zwycięstwa jaworznicka 
choinka otrzyma od redakcji „WZ” 
i e-sosnowiec.pl pamiątkowy 
kotylion, urząd miejski z kolei 
– dyplom potwierdzający 
zwycięstwo w plebiscycie. 
Gazeta wylosowała także osoby, 
które wzięły udział w plebiscycie 
i oddały głos na choinkę w 
Jaworznie. Zestawy gadżetów UM 
w Jaworznie (kalendarz na 2009 
rok, album „Jaworzno portret 
miasta”, koszulkę, podkładkę pod 
myszkę i kubek) otrzymają: Tomasz 
Toczek, Marta Kacprzyk oraz 
Marcin Pierończyk.

iU

Najpiękniejsza 
choinka 

od 16.00 – zespół szantowy „Pchnąć w tę łódź jeża”
od 17.00 – zespół „Terakota”
od 18.00 – zespół bluesowy „GalHan”
od 19.00 – zespół zespół szantowy  „Szantana”
o godz. 20.00 – przed halą MCKiS „Światełko do nieba”, dzięki PKE S.A.

w przerwach odbędą się liczne konkursy dla dzieci oraz dla osób starszych

Gramy w sali MCK-u 
przy ul. Mickiewicza 2

czytaj na str. 3

czytaj na str. 2
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profesjonalne zabiegi i usługi fryzjerskie Pernamentne przedłuża-
nie i zagęszczanie rzęs metodą Nouveau Lashes od 150 zł, zabiegi 

odmładzające z użyciem fal radiowych od 150 zł, mezoterapia bezi-
głowa od 70 zł, mikrodermabrazja diamentowa od 100 zł, Tipsy 60 zł., 
fryzjerstwo artystyczne w promocyjnych cenach, makijaż i wiele 

innych nowych i profesjonalnych zabiegów. 
Z okazji otwarcia wszystkie usługi 30% taniej, ceny bardzo konkurencyjne 

Jaworzno ul. Szczakowska 2B tel. 608476405; 032 6168126

Studio kosmetyki Nowoczesnej 
i Fryzjerstwa artstycznego zaprasza na:

Od nowego roku policjanci 
w całym kraju posługują 
się nowymi legitymacjami, 
które trudniej podrobić.

Nowe legitymacje wykonane są 
z tworzywa sztucznego i przypominają 
plastikowe dowody osobiste. Na przo-
dzie legitymacji znajduje się nazwa wo-
jewództwa, zdjęcie policjanta i jego dane: 
stopień, imię i nazwisko oraz numer 
identyfikacyjny, wykonany wypukłymi 
literami, możliwy do odczytania także 
przez niewidomych, znaki graficzne: 
godło państwowe, gwiazda policji, napis 
„Policja” oraz termin ważności legity-
macji. Nowe dokumenty mają 3-letnią 
ważność.

Na rewersie umieszczona jest seria 
i numer legitymacji, dane do czytni-
ków kart oraz zdjęcie funkcjonariusze, 
które pojawia się po spojrzeniu na legi-
tymację pod odpowiednim kątem. 

Nowe legitymacje mają być jeszcze 
trudniejsze do podrobienia niż poprzed-
nie. – Te legitymacje mają wiele zabezpie-
czeń. Mamy nadzieję, że utrudnią one 
i nie pozwolą podrabiać tego dokumentu 
przez fałszerzy – mówi młodszy spirant 
Tomasz Obarski.

P.jamróz

Komenda Miejska Policji otrzyma-
ła 6 nowych samochodów. Zakup 
4 radiowozów marki „Kia” w 50 pro-
centach sfinansowało miasto. Samo-
chody zostały oficjalnie przekazane 
policjantom 31 grudnia.

Policjanci otrzymali 4 radiowo-
zy marki „Kia Cee’d”. Samochody 
wyposażone są w silnik Diesla o po-
jemności 2 litrów i mocy 140 koni me-
chanicznych. Do prędkości 100 km/h 
rozpędzają się w ciągu 10 sekund 
i mogą jechać z maksymalną szybko-
ścią 200 km/h. Nowe radiowozy po-
malowane są w barwy obowiązujące 
na terenie Unii Europejskiej.

O zakup nowych samochodów od 
dłuższego czasu starał się komen-
dant jaworznickiej policji. – Komen-
dant, jako człowiek zapobiegliwy, 
kiedyś przyszedł do mnie i poprosił 
o to, żeby się zastanowić, nad tym, 

czy nie moglibyśmy sf inansować 
w części zakupu samochodów. Bo 
jeżeli my dalibyśmy jakieś pienią-
dze jako miasto, to komenda woje-
wódzka poprze wniosek i da połowę 
pieniędzy na zakup aut – mówił 
Paweł Silbert w czasie przekazania 
samochodów do służby.

Miasto na nowe radiowozy wy-
łożyło w sumie 148.000 złotych, 
pozostałe pieniądze pochodziły 
z Komendy Wojewódzkiej Policji. 
Cena jednego auta wynosi od 60 do 
70 tysięcy złotych. Jest to model po-
wszechnie chwalony za funkcjonal-
ność, ale jego zaletami jest też niska 
cena i długi okres gwarancyjny. Kii 
od półtora roku używają także inne 
komendy na śląsku i są z nich bar-
dzo zadowolone. Inspektor Zygmunt 
Jaromin bardzo się cieszy z nowego 
nabytku. – Wspaniała decyzja, jeśli 

chodzi o podniesienie bezpieczeństwa 
w mieście. Niektóre samochody pra-
cują 24 godziny na dobę, zmieniają 
się tylko kierowcy i ta eksploatacja 
jest niesamowita. Te samochody na 
pewno znacznie odmłodzą nasz tabor 
samochodowy i niewątpliwie wpłyną 
na szybkość i sprawność działania 
– mówi komendant policji w Ja-
worznie. – Zdarzały nam się sytuacje 
w samochodach starszych przypadki, 
że następowała awaria i funkcjonariu-
sze przybywali z opóźnieniem, a tego 
chciałbym za wszelką cenę uniknąć.

Oprócz samochodów, do których 
dołożyła się gmina, Komenda Miejska 
otrzymała dwa nieoznakowane samo-
chody zakupione za fundusze resorto-
we. Nowe radiowozy, po poświęceniu 
i oficjalnym przekazaniu, 31 grudnia 
ruszyły na ulice Jaworzna.

P.jamróz

Srebrne kie dla policji

96/d/09

Kolędą „Lulajże Jezuniu” Anna Larysz 
rozpocząła niedzielny koncert Orkie-
stry Miejskiej „Archetii” w Kolegiacie 
św. Wojciecha i św. Katarzyny. 

Po Mszy św. o godzinie dziewiętna-
stej mimo zimna do kościoła przybyło 
wielu wielbicieli muzyki symfonicznej 
wśród nich wiele dzieci i młodzieży. 

Jaworzniccy artyści śpiewali najbar-
dziej znane kolędy. „Cicha noc” i „W 
żłobie leży” śpiewała Marta Złocka, 
Roksana Jarzynka „ Nie było miejsca 
dla Ciebie”, Joanna Kozak zaśpiewała 
kolędę po angielsku „Last Christmas” 
a Małgorzata Synowiec kolędę z filmu 
„Ekspres Polarny”. Młode skrzypacz-
ki: Agata Kmak, Angelika Kumię-
ga i Izabela Kozak zagrały „Wielkie 

Czwarty koncert „Archetti”

Boże Narodzenie”. Orkiestra wystąpiła 
w składzie: I skrzypce:Agata Kmak, 
Anna Dym, Anna Smolarczyk, Urszula 
Ogórek, Justyna Kwarcińska, II skrzypce 
Natalia Łaźnia, Karolina Fedak, Ange-
lika Kumięga, Patryk Dzióbek, Maciej 
Tomasiewicz, Dawid Jadamus, altówki 
Katarzyna Jarczyk i Jerzy Dłubis, wio-
lonczele: Joanna Gutowska, Jakub Gucik 
oraz kontrabas Klaudia Baca. Orkiestrą 
dyrygował Maciej Koczur. „Archretti” 
już po pierwszym swym występie zdo-
była serca jaworznickiej widowni i z każ-
dym kolejnym zdobywa coraz większe 
grono wielbicieli. Publiczność na stojąco 
podziękowała młodym jaworznickim 
muzykom za niedzielny koncert .

mmJaworznicka policja ma sześć nowych samochodów

Noc sylwestrowa była jak co roku 
bardzo pracowitym czasem dla ja-
worznickich policjantów.

W nocy z 31 grudnia na 1 stycz-
nia służbę na ulicach miasta pełniło 
18 funkcjonariuszy. – W zwyczajne 
miesiące interwencji w ciągu tygo-
dnia jest średnio 170 – mówi nad-
komisarz Jacek Sowa z Komendy 
Miejskiej Policji. – Tego jednego 
dnia, 1 stycznia, tych interwencji 
było aż 50. Więc skala porównania 
może być całym komentarzem dla 
tego, co się działo w naszym mieście. 
Działo się bardzo dużo, bardzo czę-
sto pogotowie policji 997 wyjeżdżało, 
dosłownie ratowało ludzkie życie.

50 interwencji w jedną noc
Większość interwencji, jakie przy-

szło policjantom realizować na terenie 
miasta, dotyczyło pijanych osób. W kil-
ku przypadkach policjanci musieli za-
bierać śpiące na ziemi osoby, będące 
pod wpływem alkoholu. Przy tempe-
raturze, która tej nocy spadła poniżej 
zera, zaśnięcie na dworze mogło okazać 
się dla człowieka zabójcze.

– Awantury domowe, uliczne, na-
prawdę mieliśmy ręce pełne pracy. Dzięki 
temu, że te służby były wzmocnione, do-
świadczeniem lat poprzednich na ulicach 
było więcej niż zazwyczaj policjantów, 
mogliśmy nad tą całą sytuacją panować 
– wyjaśnia nadkomisarz Jacek Sowa.

m. toSza, P. jamróz

Dopiero w trzecim podejściu Woj-
ciechowski wyraził zgodę na odejście 
bokserów do Jawor Team bez żadnych 
warunków.

Bez planowanej rekompensaty i żad-
nych warunków wszyscy zawodnicy 
z sekcji bokserskiej Victorii przejdą do 
nowego Jaworznickiego Klubu Bok-
serskiego Jawor Team. Takie słowo dał 
bokserom i działaczom klubu prezes 
Bogusław Wojciechowski po poniedział-
kowym spotkaniu.

W poniedziałek trzech dotychczaso-
wych bokserów Victorii złożyło podania 
do zarządu klubu Victoria o zgodę na 
przejście do JKB Jawor Team. 

Wojciechowski planował sobie, że 
starzy zawodnicy będą siłą napędową dla 
Victorii, przyciągną pasjonatów boksu 
i pieniądze do klubu.

Tymczasem w podaniach o zmianę 
klubu bokserzy swoje decyzje moty-
wowali chęcią trenowania pod okiem 
swojego dotychczasowego trenera Ro-
berta Kopytka i opiekuna Włodzimierza 
Kromki.

Jak Kromka przekonał Wojciechow-
skiego? – Jeżeli przez cały rok nie ma 
pieniędzy na opłacenie trenera, hali. To 
nie wierzę, żeby się znalazły pieniądze 
na prowadzenie sekcji. Wojciechowski 
ustąpił. P.jamróz

Nowe legitymacje

Prezes dał słowo bokserom

Mamy nadzieję, że te srebrne rumaki pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo w mieście

Na zdjęciu pierwsze skrzypce Archetti Fot. Aleksander Tura
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Dyrektor firmy Mat-Pot Damian Po-
tocki-Dalka zamiast usunąć zgłoszo-
ne przez Marka N. usterki, najpierw 
udowadniał mu, że usługa została 
wykonana wzorowo, potem wyzywał 
go i w końcu zniknął, nie tylko z pola 
widzenia p. Marka. My też czekaliśmy 
na spotkanie z nim aż cztery tygodnie. 
Nie doczekaliśmy się do dziś.

Ta historia niech będzie przestrogą 
dla wszystkich potencjalnych klientów 
firmy Mat-Pot z ulicy Krótkiej w Jaworz-
nie. To, czego doświadczył Marek N., 
mieszkaniec Jaworzna, nie pozostawia 
najmniejszych wątpliwości, że padł on 
ofiarą nierzetelnych wykonawców robót 
budowlanych.

Damiana Potockiego-Dalka miesz-
kańca Jaworzna i jednocześnie dyrek-
tora firmy Mat-Pot z ulicy Krótkiej 
w Jaworznie Marek N. znał od kilku lat. 
Znał też właściciela firmy – Mateusza 
Potockiego-Dalki, również mieszkań-
ca Jaworzna. Marek N. ufał swojemu 
przyjacielowi i działając w dobrej wierze 
zlecił mu wykonywanie prostych robót 
budowlanych w Chrzanowie. 

Pan Marek posiada działkę i cieszył 
się na samą myśl, że sprawi sobie na 
niej przyzwoite ogrodzenie. Zwrócił się 
z tym zleceniem do Damiana Potockie-
go, który bez słowa zaakceptował pomysł 
wykonania ogrodzenia i zapewnił, że 
wszystko zrobi z należytą starannością 
i w sposób odpowiadający standardom 
sztuki budowlanej. Przekonał pana Mar-
ka, że osobiście będzie monitował przed-
sięwzięcie i sam zajmie się nadzorem 
nad swoimi pracownikami. Opracował 
nawet projekt i zamówił materiały, za 
które pan Marek zapłacił.

Niebawem na miejscu pojawili się 
pracownicy firmy Mat-Pot, którzy 
rozładowali przywiezione materiały. 
Czterech robotników miało zająć się na 
placu budowy postawieniem prostego 
ogrodzenia, które m. in. miało się skła-
dać z betonowych bloków.

P. Marek, w zaufaniu do firmy Mat-
Pot i swojego przyjaciela Damiana 
Potockiego, bywał na miejscu wykony-
wanych robót, lecz – będąc człowiekiem 
zajętym – nie pilnował stale pracowni-
ków, pozostając w przekonaniu, że czyni 
to dyrektor Damian Potocki. Po około 
miesiącu czasu Damian Potocki formal-
nie wysłał do zleceniodawcy  Marka N. 
pismo z wezwaniem do zapłaty za wy-
konaną pracę. P. Marek trochę zdziwił 
się tego typu zachowaniem, z uwagi na 
fakt, że zawsze osobiście rozmawiał na 
ten temat ze swoim dobrym znajomym. 
Zaskoczyło go również to, że Damian 
Potocki, jako zleceniobiorca zażądał 
zapłacenia całej kwoty za robociznę 
w momencie, gdy praca jeszcze nie zo-
stała w całości wykonana.

By jednak być pewnym swoich podej-
rzeń, p. Marek specjalnie pofatygował się 
na swoją działkę. To, że praca nie została 
zakończona potwierdziło się. Przy okazji 
zauważył niezbyt przyjemny fakt – co 
po części podważyło jego zaufanie do 
firmy Mat-Pot i jej dyrektora. Pracow-
nicy już od rana tego dnia byli w stanie 
wyraźnie wskazującym na spożycie 
alkoholu, a wokoło nich leżały poroz-
rzucane butelki po wódce oraz puszki 
po piwie. Właściciel działki grzecznie 
zwrócił robotnikom uwagę i udał się do 
swojej pracy.

Następnego dnia spotkał się z dyrek-
torem firmy i nadmienił, co zauważył na 

Krótka historia 
firmy z Krótkiej

miejscu budowy. Dyrektor był wyraźnie 
niezadowolony, zaprzeczył, by zdarzenie 
takie mogło mieć miejsce i w zdecydo-
wanie ostrym tonie upomniał się o pie-
niądze za „wykonaną” pracę. 

W kolejnym dniu zadzwonił do 
p. Marka i w rozmowie telefonicznej 
oświadczył mu, że praca została już 
wykonana. A zatem Marek N. osobi-
ście udał się na miejsce budowy, i to, 
co zobaczył, przyprawiło go o zgrozę. 
Praca nie była zakończona, słupy nie 
były zabetonowane, ogrodzenie groziło 
zawaleniem, krzywa, nie zamocowana 
brama nie dała się otworzyć, ogrodzenie 
nie trzymało poziomu, a wokoło – na 

wszystkich sąsiednich wolnych dział-
kach – był po prostu śmietnik. 

Marek N. zatelefonował zatem do 
dyrektora firmy z prośbą o spotkanie na 
miejscu i umożliwienie mu odebrania 
wykonanych robót. W tym momencie 
zdziwił się jeszcze bardziej. Dyrektor 
– niegdyś zaufany przyjaciel – wyzwał 
go słowami wulgarnymi, powszechnie 
uznawanymi za obelżywe, a następnie 
odmówił spotkania na miejscu robót bu-
dowlanych. Oświadczył, że „wykonanej” 
pracy nie będzie po raz kolejny oglądał. 
Jednocześnie z krzykiem upominał się 
o pieniądze i nie uznawał jakichkolwiek 
merytorycznych argumentów ze stro-

ny zleceniodawcy. Odmówił również 
wszelakich poprawek. Za ewentualne 
sprzątanie terenu kazał sobie dodatko-
wo zapłacić.

– To jest wręcz nie do pomyślenia 
i nie do pozazdroszczenia, a tak mu 
zaufałem – mówi rozżalony Marek N. 
– Robotnicy zniszczyli materiał, potłukli 
płyty, uszkodzili bramę, poczynili szkody. 
Ta historia niech będzie przestrogą dla 
wszystkich potencjalnych klientów firmy 
Mat-Pot z ulicy Krótkiej w Jaworznie. To, 
czego doświadczyłem, nie pozostawia 
najmniejszych wątpliwości, że padłem 
ofiarą nierzetelnych wykonawców ro-
bót budowlanych… – powiedział nam 
Marek N.

Pan Marek sprawą budowlanej fu-
szerki zainteresował naszą redakcję. Tak 
z właścicielem firmy Mat-Pot jak i jej 
dyrektorem próbowaliśmy umówić się 
od czterech tygodni. Podczas pierwszej 
rozmowy telefonicznej Damian Potocki 
zobowiązał się, że znajdzie dla nas czas 
na stosowne wyjaśnienia. Obiecał, że za-
dzwoni do nas i umówi się na rozmowę 
przed kamerą. 

Prawie każdego dnia przez ostatnie 
cztery tygodnie dzwoniliśmy do niego 
i firmy, telefon z drugiej strony milczał 
i milczy do dziś. Nie pomogły nawet 
zaproszenia nagrywane na telefoniczną 
sekretarkę dyrektora. Po próbach skon-
taktowania się z szefem firmy Mat-Pot 
pozostały jedynie ślady w naszym bil-
lingu i zachowane nagrania w telewi-
zyjnym archiwum. 

Brak reakcji ze strony firmy to do-
wód, że podejrzenia Marka N. mogą 
być uzasadnione, a szefowie nie mają 
nic do powiedzenia na swoją obronę. 
Potencjalni klienci muszą jednak sami 
zdecydować, czy korzystać z usług takiej 
firmy, czy też nie – bo takie są reguły 
wolnego rynku.

Po długim namyśle, próbując przez 
miesiąc dać szefom Mat-Pot-u możliwość 
wyjaśnienia tego przykrego zdarzenia 
– z czego niestety oni nie skorzystali 
– uznaliśmy, że mamy obowiązek o tym 
poinformować mieszkańców Jaworzna. 
Wszak to jeden z naszych obowiązków, 
aby nasze miasto było lepsze.

Grażyna HaSka

Spotykamy się w dzień finału, tj.  
11 stycznia, w redakcji gazety „Co 
tydzień” o godzinie 7.00. Otrzymacie 
serduszka, identyfikatory, puszki. 
Nie zapomnijcie o agrafce lub smyczy 
do przepięcia identyfikatora.

Kwestujemy na ulicach Jaworzna 
do godziny 16.00. Puszki z pieniędz-
mi do przeliczenia oddajemy Ka-
rinie Gaj, która będzie dyżurowała 
w MCK-u na ulicy Mickiewicza. 
W redakcji przez cały dzień będzie 
pełniony dyżur, można wpaść, za-
grzać się herbatką oraz zdać relację 
ze zbiórki. Nad waszym bezpieczeń-
stwem czuwać będzie jaworznicka 
policja, straż miejska i firma ochro-
niarska „Nowinex”. 

W sali MCK-u prwzy ul. Mickiewi-
cza będą dla was, choć nie tylko, grały 
następujące zespoły muzyczne:

od 16.00 – zespół szantowy „Pchnąć 
w tę łódź jeża”
od 17.00 – zespół „Terakota”
od 18.00 – zespół bluesowy „GalHan”
od 19.00 – zespół zespół szantowy  
„Szantana”
o godz. 20.00 – przed halą MCKiS 
„Światełko do nieba”, dzięki PKE S.A.

w przerwach odbędą się liczne konkursy 
dla dzieci oraz dla osób starszych.

Przypominamy, że od 10.00 do 
15.00 będzie grała Motoorkiestra 
2009, którą organizuje jaworznicki  
automobilklub „Jawor”. Szczegóły tej 
imprezy na stronie 16.

Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy pierwszy raz zagrała 3 stycznia 
1993 roku. Wtedy zbierano pieniądze 
na pomoc dzieciom z chorobami serca. 
I od tej chwili każdego roku na początku 
stycznia tysiące wolontariuszy wycho-
dzą na ulice, aby zbierać pieniądze na 
pomoc dla chorych dzieci. Dlaczego 
jesteśmy hojni? Bo dzieci są bezbronne 
i najczęściej wzbudzają w nas ciepłe 
uczucia. Ponadto do puszki, którą trzy-
ma wolontariusz, możemy wrzucić taką 
kwotę na jaką nas stać. Nikt nie będzie 
kręcił nosem ani nie powie „tak mało?”. 
Zawsze w podziękowaniu za dar płynący 
z naszego portfela dostaniemy czerwone 
serduszko, od lat symbol Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.

Sporo dobrych emocji tak, jak po-
trzebujące dzieci, wzbudza w nas pomy-
słodawca akcji Jurek Owsiak, ponieważ 
o swoich poczynaniach mówi publicznie 
i publicznie rozlicza się ze wszystkich 
pieniędzy. A ludzie, jeśli dają swoje 
ciężko zapracowane pieniądze, to chcą  
dokładnie wiedzieć, na jaki cel zostaną 
one przeznaczone. – Zaufanie, jakim 
Polacy obdarzają Fundację WOŚP po-
woduje, że choć nie mamy zaufania do 
państwa, nie mamy zaufania do wielu 
instytucji życia publicznego, my po raz 
kolejny wygrywamy sondaże – podkre-
śla Krzysztof Dobies rzecznik prasowy 

WOŚP. Na pewno ma to związek z fak-
tem, że Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy jest jedyną tego typy organiza-
cją na świecie. I choć istnieją fundacje 
wspierające działalność szpitali, czy 
wdrażające programy medyczne, żadna 
nie działa na tak szeroką skalę.

Zdaniem profesora Janusza Cza-
pińskiego niezwykle istotny jest udział 
dzieci i młodzieży w akcji WOŚP, gdyż 
w Polsce brakuje okazji do zbiorowych 
działań, a młodzi potrzebują sytuacji, 
gdy „łapią bakcyla do działania na rzecz 
dobra wspólnego. Ważne, że widzą 
swoich kolegów z tymi puszkami. Przez 
moment czują się członkami bardzo do-
brej i ważnej wspólnoty. To gdzieś z tyłu 
głowy im zostanie”.

Warto, by w dniu, gdy będziemy zbie-
rać fundusze na wczesne wykrywanie 
nowotworów u dzieci pomyśleć o tym, 
jak zachowujemy się wobec osób cho-
rych. Może przez kilka chwil pomyślimy 
nad tym, by już nikt nie musiał wpisy-
wać w swój telefon komórkowy motta: 
„Ludzie się śmieją ze mnie, bo jestem 
inna. a ja śmieję się z nich, bo wszyscy 
są tacy sami”. Jest to autentyczne zdanie 
zapisane przez dzisiaj 18-letnią Paulinę, 
u której nowotwór wykryto w 6 roku 
życia. I po wielu latach leczenia dzisiaj 
jest osobą zdrową.

BarBara komorowSka-Czerwonka

Libacja alkoholowa, która miała miej-
sce 3 stycznia w jednym z mieszkań na 
Podłężu zakończyła się bójką. Jeden z jej 
uczestników został ugodzony nożem. 
Jego życiu nie zagraża niebezpieczeń-
stwo. Sprawca został zatrzymany.

W sobotę, 3 stycznia, kwadrans po 
22.00 w jednym z mieszkań przy ul. 
Piłsudskiego, jeden z uczestników libacji 
alkoholowej, 46-letni jaworznianin, ugo-
dził nożem w klatkę piersiową swojego 
sąsiada, również 46-latka. Rannego za-
brało pogotowie ratunkowe. Jego życiu 
nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jeszcze przed przyjazdem na miej-
sce policji pijany sprawca oddalił się 
z miejsca zdarzenia. Po intensywnych 
poszukiwaniach na terenie miasta, 
około 23.00 jeden z patroli drogówki 
zatrzymał go na ulicy Krakowskiej. 
Mężczyzna miał 2 promile alkoholu we 
krwi, został osadzony w areszcie. Jak 
poinformował nas rzecznik Komendy 
Miejskiej Policji młodszy aspirant To-
masz Obarski, zatrzymany najpraw-
dopodobniej będzie odpowiadał przed 
sądem za uszkodzenia ciała.

P.jamróz

Pijany nożownik na Podłężu

Plac przypomina bardziej pobojowisko, niż budowlaną działkę

Już o godzinie 7.00 jaworzniccy wolontariusze 
wyruszą z redakcji „Co tydzień” kwestować na 
ulice Jaworzna. Każdy może wspomóc Orkiestrę, 
wrzucając swój dar serca do specjalnych zielonych 
orkiestrowych puszek. Zapłatą – jak co roku 
– jest czerwone serce Orkiestry. 

Drodzy Wolontariusze
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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 6 stycznia 2009 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
12/d/09

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
11/d/09

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

10/d/09

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. 43 Zimowy Rajd Pieszy Szlakiem Obrońców Wieży Spadochro-

nowej – Katowice, Panewniki, Park Kościuszki. Cena: 18 zł, 20 zł, 
22 zł, (do 8 stycznia)

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: 25zł, 30 zł, 35 zł

23/24 – 31.01.09 r. Obóz narciarsko – snowboardowy – Włochy – Alpy Retyckie. 
Cena: 1625 zł, 1640 zł, 1670 zł 

8/D/09

W imieniu rodziny Staszewskich chcielibyśmy 
podziękować kolegom, przyjaciołom i wszystkim, którzy brali 

udział w ostatniej drodze 

Leszka Staszewskiego 
a w szczególności Niezależnemu Samorządnemu 

Związkowi Zawodowemu Solidarność w Południowym 
Koncernie Węglowym S.A. Zakładu Górniczego Sobieski  
oraz Dyrekcji Południowego Koncernu Węglowego S.A  

za okazanie zmarłemu i rodzinie wsparcia w czasie próby, 
jaką była walka z chorobą.

Z a p r a s z a m y 
n a  k o n c e r t

Wydawać by się mogło, że w starciu 
człowiek – maszyna pierwsza strona 

nie ma praktycznych żadnych szans na 
przetrwanie, nie mówiąc już o zwycięstwie. 

Tym bardziej w bezpośrednim starciu. 

17 stycznia w barze Electric, przy ulicy 
Paderewskiego 8, Hellmute podejmie to 
ryzyko. Pięciu mężczyzn przy pomocy 
samplerów, modułów brzmieniowych, 

klawiatur sterujących oraz gitary z 
przesterem stworzyło oryginalne utwory 

– niesamowite i niepowtarzalne.

Muzyka napisana została do poezji, 
która powstała w latach pięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia w czasach realnego 
socjalizmu. Wiersze te zagrzewają do 
wytężonej pracy, dzięki której starano 

się szybciej dotrzeć do celu, którym jest 
wyprodukowanie jeszcze większej ilości 

maszyn. Maszyny te – być może kiedyś w 
przyszłości – wymyślą nowego człowieka. 

Człowieka idealnego.

28 grudnia
25-letnia kobieta zgłosi-
ła, że w jednym z lokali 
nocnych w centrum mia-
sta nieznany sprawca 
z jej torebki skradł tele-
fon komórkowy marki 
„Sony Ericsson W900I”, 
o wartości 600 złotych.

29 grudnia
Na ul. Zubrzyckiego 
patrol policji zatrzymał 
43-letniego mieszkańca 
Jaworzna, który nie za-
stosował się do poleceń 
sądu i pomimo zakazu 
obowiązującego go do 
2014 r. kierował samo-
chodem marki „Renault 
Twingo”. Sprawca trafił 
do aresztu.

Tuż po godz.12.00, kieru-
jący samochodem marki 
„Dodge”, 47-letni mężczy-
zna, na ul. Katowickiej na-
jechał na tył poprzedza-
jącego go autobusu marki 
„Mercedes”, kierowanego 
przez 45-letniego miesz-
kańca Sanoka. W wyniku 
zdarzenia kierowca „Do-
dge‘a” doznał ogólnych 
potłuczeń i zwichnięcia 
prawego stawu skokowe-
go. Obaj kierowcy biorący 
udział w wypadku byli 
trzeźwi.

30 grudnia
Mieszkaniec Janko-
wic zgłosił, że około 

godz.14.50 nieznany 
sprawca dokonał wła-
mania do samochodu 
marki „Lublin” zaparko-
wanego w rejonie leśnym 
przy ul. Sobieskiego. 
Sprawca wyrwał klamkę 
w drzwiach, a następnie 
skradł piłę spalinową 
Husqvarna, o wartości 
2.000 złotych na szkodę 
firmy „Resbud”.

Mieszkanka Jaworzna 
zgłosiła, że w okresie 
od 22.12.2008 do 
30.12.2008, godz. 11.00, 
nieznany sprawca z bu-
dynku firmy „Art-Com”, 
przy ul. Grunwaldzkiej, 
dokonał kradzieży urzą-
dzeń elektrotechnicz-
nych. Ogólna suma strat 
– ponad 30 tys. złotych.

1 stycznia
Policjanci sekcji prewen-
cji na ul. Chełmońskiego 
zatrzymali 44-letniego 
mieszkańca Jaworzna, 
który słownie znieważył 
interweniujących jaworz-
nickich funkcjonariuszy. 
Mężczyzna został umiesz-
czony w policyjnym 
areszcie.

Około godz.13.00, na ul. 
Katowickiej, patrol dro-
gówki zatrzymał do kon-
troli samochód osobowy 
marki „Fiat 170”, którym 
kierował mieszkaniec Ka-

towic. W czasie kontroli 
okazało się, że kierowca 
prowadzi pojazd bez 
wymaganego przepisami 
ubezpieczenia „OC”. 
Pojazd odholowano na 
parking strzeżony w Ja-
worznie.

2 stycznia
Kilka minut przed godz. 
15.00, na ul. Krakowskiej, 
36-letni jaworznianin, 
kierując w stanie nie-
trzeźwym (1, 4 promila) 
samochodem osobowym 
marki „Fiat Punto”, 
stracił panowanie nad 
pojazdem i wjechał do 
rowu. Kierowca w wy-
niku zdarzenia doznał 
ogólnych potłuczeń 
głowy i w chwili obecnej 
przebywa na obserwacji 
w szpitalu w Jaworznie.

Patrol jaworznickiej 
policji, na ul. Glinianej 
zatrzymał mężczyznę, 
który, będąc w stanie 
nietrzeźwym (2, 9 
promila), kierował 
samochodem fiat uno. 
Kierujący nie posiada 
ponadto uprawnień do 
prowadzenia. Sprawcę 
przestępstwa drogowego 
zatrzymano w areszcie.

4 stycznia
Pracownicy Kopalni 
Piasku „PCC Rail” przy ul. 
Bukowskiej zatrzymali 

30-letniego mieszkańca 
Sosnowca, który po 
uprzednim wybiciu 
szyby w oknie budynku 
Ośrodka Szkoleniowego 
„PCC Szczakowa” wszedł 
do środka i skradł aparat 
telefoniczny marki „Pa-
nasonic” i radio Lifetec 
na szkodę Kopalni Piasku 
w Jaworznie. Straty w to-
ku ustalania.

W środku nocy policjanci 
sekcji prewencji, w jed-
nym z lokali gastrono-
micznych w dzielnicy 
Byczyna, zatrzymali 

dwóch mężczyzn w wieku 
22 i 19 lat, którzy doko-
nali kradzieży obrazu 
zawieszonego na ścianie 
lokalu, wartości 2.000 
złotych. Jaworznianie 
trafili do aresztu.

Nad ranem policjanci 
sekcji prewencji zatrzy-
mali na Placu Górników 
49-letniego mieszkańca 
Jaworzna, który będąc 
w stanie nietrzeźwym (1, 
2 promila) kierował samo-
chodem marki „Kia”. Kie-
rowca został zatrzymany 
w policyjnym areszcie.

Ogłoszenie ekspresowe

Przyjmę do pracy barmankę, 
– Electric Cafe – 600 342 705
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TOZ koło w Jaworznie działa blisko 
8 lat. Nasza działalność prowadzona 
jest zgodnie z celami określony-
mi w par. 8 i 9 Statutu TOZ oraz 
Ustawą o Ochronie Zwierząt z dn. 
21.08.1997 roku.

Główne realizowane przez nas 
cele statutowe to:

q działanie na rzecz humanitarnego 
traktowania zwierząt i prawidłowej 
opieki nad nimi;

q działanie w zakresie przestrzegania 
praw zwierząt, współpraca z właści-
wymi instytucjami zajmującymi się 
ochroną zwierząt; 

q szeroka działalność edukacyjna 
w zakresie ochrony zwierząt, przy-
rody, środowiska, ekologii.

W ramach tych działań zostały 
wykonane między innymi takie 

zadania jak:
q prowadzenie wśród uczniów i miesz-

kańców miasta zbiórki karmy dla 
bezdomnych zwierząt. 

q Zebrano ok. 500 kg karmy, z czego 
400 kg przekazano do schroniska 
w Mysłowicach;

q objęcie opieką kotów wolno żyjących 
w naszym mieście w ramach progra-
mu Urzędu Miasta;

q poszukiwanie nowych właścicieli dla 
porzuconych i bezdomnych zwie-
rząt;

q pomoc w odnajdywaniu zwierząt 
współpraca z lokalnymi mediami 
(gazeta „Co tydzień”, telewizja CTv, 
portal społecznościowy jaw.pl);

q podanie w mediach adresów okolicz-
nych schronisk i hoteli dla zwierząt;

q bezpłatna konsultacja weterynaryj-
na w siedzibie TOZ – współpraca 
z policją, strażą miejską, spółdzielnią 
mieszkaniowa „Górnik” dot. prze-
strzegania regulaminu w związku 
z posiadaniem psa w budynkach 
wielorodzinnych;

q zwalczanie przejawów znęcania się 
nad zwierzętami, udzielanie rad 
i pouczeń;

q działalność interwencyjna inspek-
torów TOZ członków naszego koła 
(przyjęto 105 zgłoszeń, część z nich 
zweryfikowano wspólnie z lokal-
nymi służbami interwencyjnymi: 
strażą miejską, policją, schroniskiem 
w Mysłowicach);

q kontrole w schroniskach TOZ-
owskich, sklepach zoologicznych, 
w ZOO Chorzowie – realizowanie 
długotrwałego projektu „Ochrona 
gatunkowa jerzyków w Jaworznie 
i Polsce” (współpraca z UM, Mini-
sterstwem Ochrony Środowiska);
Dwóch członków naszego koła bie-

rze aktywny udział w pracach Lokalnej 
Komisji Etycznej, która monituje prowa-
dzenie działań i doświadczeń z udziałem 
zwierząt. Jeden przedstawiciel TOZ 
-u jest członkiem Komisji Rewizyjnej 
przy Zarządzie Głównym TOZ w Czę-
stochowie. W ubiegłym roku delegacje 
naszego koła brały udział w 9 ogólno-
polskich konferencjach i szkoleniach. 
Najważniejsze z nich to: Krajowy Zjazd 
Delegatów TOZ w Gdyni, Ogólnopol-
skie Forum Inicjatyw Pozarządowych 
w Warszawie, VIII Konferencja we 
Wrocławiu pt. „Etyczne i prawne aspekty 

Rok z Towarzystwem 
Opieki nad Zwierzętami
Koniec starego roku to czas podsumowań i refleksji, natomiast początek 
nowego roku to czas życzeń i planów na przyszłość. W imieniu wszystkich 
członków TOZ pragniemy podsumować naszą pracę za ubiegły rok, a tym 
samym przybliżyć naszą działalność i zachęcić do współpracy.

ochrony dobrostanu zwierząt”, Krajowy 
Zjazd Członków Komisji Rewizyjnej 
TOZ w Warszawie , spotkania w Klubie 
Ekologicznym w/s programu ochrony 
jerzyka w Polsce – Kraków 2008, Klub 
„Gaja” w Bielsku – Białej oraz szkolenia 
RSPCA.

Bardzo ważnym celem naszej pracy 
jest współpraca z instytucjami oświato-
wo – wychowawczymi na terenie miasta 
w zakresie wychowania dzieci i młodzie-
ży w duchu humanitarnego stosunku 
do zwierząt, szerzenie wiedzy na temat 
prawidłowej opieki nad zwierzętami.

W związku z tym przeprowadzono 
12 lekcji, spotkań i prelekcji w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, szkołach 
ponadpodstawowych i przedszkolach. 
Braliśmy udział w apelach szkolnych 
i innych imprezach przygotowanych 
przez uczniów (rozpowszechnianie 
materiałów proekologicznych i po-
mocy edukacyjnych). Zorganizowano 
wyjazd grupy dzieci do schroniska 
w Mysłowicach i Ośrodka Edukacji 
Leśnej w Katowicach. Do tradycji na-
leży przygotowanie takich imprez jak: 
Światowy Dzień Ziemi IV – V 2008 rok 
(happening, występy eko – parada), 
Konferencja proekologiczna w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej połączona 
z wystawą fotografii Józefa Plocha 
„Chrońmy to, co najcenniejsze”, przy-
pomnienie akcji „Segreguj odpady”, 
„Torbom foliowym – nie”, „Posprzątaj 
po swoim pupilu”, Debata i Forum 
Ekologiczne Młodzieży Jaworzna 

Członkowie TOZ-u podczas wręczenia nagród w konkursie 
fotograficznym im. Józefa Plocha

Centrum wszechświata
14 stycznia 2009 r., we środę, o godzinie 18.00 w Bibliotece Miejskiej 
w Jaworznie odbędzie się kolejna dyskusja z cyklu: „Spotkania 
z nie-Filozofią”, którą poprowadzi mec. Marek Niechwiej. Temat 
rozmowy: Biblioteka jako centrum wszechświata – (Umberto Eco – „O 
Bibliotece”). Serdecznie Zapraszamy.

redakCja

(czerwiec – wykłady dr hab. P. Skubały, 
pracownika Uniwersytetu Ślaskiego, 
prezentacje multimedialne uczniów. 
Konkurs fotograficzny im. Józefa 
Plocha „Przyroda Jaworzna, cząstka 
przyrody Ziemi”, obchody Między-
narodowego Dnia Zwierząt i Miesiąca 
Dobroci dla Zwierząt. Ogólnopolskie 
akcje: „Zbiórka dla Burka”, „Pomóż-
my zwierzętom i ptakom przetrwać 
zimę, niesienie pomocy bezdomnym 
zwierzętom w okresie zimy”. 

Podziękowania
Dziękujemy mieszkańcom Jaworz-

na, młodzieży szkolnej i przedszkola-
kom za współpracę, a dyrektorom szkół 
i przedszkoli, nauczycielom za zrozu-
mienie, pomoc oraz udział w naszych 
imprezach i akcjach. Mamy nadzieję, 
że ta współpraca będzie kontynuowana 
w nowym roku. Gorące podziękowania 
kierujemy do wszystkich sponsorów, 
ludzi dobrej woli za wsparcie finanso-
we, szczególnie za przekazanie 1% od 
podatku na rzecz organizacji pożytku 
publicznego 

Życzenia
W Nowym 2009 Roku życzymy 

wszystkim naszym sympatykom, 
przyjaciołom, czytelnikom „Co ty-
dzień” i mieszkańcom naszego miasta 
wszystkiego co najlepsze, zdrowia, 
spełnienia marzeń i nadziei. 

zarząd i Członkowie towarzyStwa oPieki nad 
zwierzętami koło w jaworznie

Zajęcia organizowane 
w ramach programu 
„Wykorzystaj szansę 
– zdobądź nowe 
umiejętności” rozpoczną 
się 14 stycznia 2009 r.

Program ma na celu przeciw-
działanie zjawisku w ykluczenia 
społecznego młodzieży z woje-
wództwa śląskiego na skutek wa-
runków w jakich przyszło im się 
wychowywać.

– Wśród wielu czynników, które 
utrudniają młodym ludziom spraw-
ne wejście w dorosłe życie, wymienić 
można chociażby panujący w naj-
bliższym otoczeniu alkoholizm, bez-
robocie rodziców, ale także, często 
będąca wynikiem tych pierwszych, 
przestępczość i  l iczne patologie 
– wylicza Katarzyna Szoch-Jędrys 
z Fundacji Świat Dzieciom. – Wdra-
żany przez nas program szkoleń jest 
skutecznym sposobem walki z po-
dobnymi zagrożeniami.

Wśród zajęć, obok ratownictwa 
medycznego, znalazło się także miej-
sce na naukę prawidłowego funkcjo-
nowania w grupie oraz orientację za-

wodową. Do tej pory Fundacja Świat 
Dzieciom przeprowadziła szkolenia 
w Raciborzu, Będzinie, Sosnowcu, 
Katowicach, Zabrzu, Rybniku, Ty-
chach i Pszczynie. W Jaworznie na 
chętnych czeka 60 miejsc.

– Od początku września w orga-
nizowanych przez nas szkoleniach 
certyfikaty Polskiej i Europejskiej 
Rady Resuscytacji zdobyła więk-
szość z 420 przeszkolonych osób 
– mówi Katarzyna Szoch-Jędrys. 
– Zajęcia są ciekawą alternatywą 
spędzania czasu wolnego, jak rów-
nież możliwością nabycia kompe-
tencji zawodowych.

Program „Wykorzystaj szansę – 
zdobądź nowe umiejętności” skie-
rowany jest do młodzieży zagro-
żonej wykluczeniem społecznym, 
w wieku od 15 do 25 roku życia. 
Cała akcja rozpoczęła się we wrze-
śniu ub. i potrwa do stycznia 2009 
roku. Uczestnictwo w szkoleniach 
jest bezpłatne – projekt finansowa-
ny jest w całości ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
oraz budżetu państwa.

Więcej informacji: www.swiat-
dzieciom.pl. Zgłoszenia: Marcin 
Kurnik: 660824805

(iw)

Jaworzno będzie kolejnym miastem,  
w którym krakowska Fundacja Świat Dzieciom 
przeprowadzi szkolenia dla młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym. 

Młodzież nauczy się 
pierwszej pomocy

Decyzją Kapituły 
Laurów Regionalnej Izby 
Gospodarczej nagroda 
Złoty Laur Umiejętności i 
Kompetencji w kategorii 
„Menedżer, lider społeczno-
gospodarczy” został 
przyznany Prezesowi 
Zarządu Elvity Jaworzno III 
Krzysztofowi Lehnortowi. 

Laury Umiejętności i Kompe-
tencji mają już 17-letnią tradycję. 
Przyznawane są corocznie ludziom 
niezwykłym, którzy w minionym 
okresie swoimi umiejętnościami, 
kompetencjami oraz autorytetem 
wsparli procesy zmian w naszym 
regionie i kraju oraz przyczyniają 
się do tworzenia pozytywnego wize-
runku Polski w świecie. Otrzymana 
nagroda stanowi podsumowanie 

10-letniego okresu pracy Krzysztofa 
Lehnorta w Spółce Elvita Jaworzno 
III, jej współzałożyciela, współwła-
ściciela i od momentu założenia 
prezesa zarządu.

W szacownym gronie wyróżnio-
nych najwyższym Diamentowym 
Laurem znaleźli się miedzy innymi: 
Ojciec Święty Jan Paweł II, Prezydent 
Lech Wałęsa, Jan Nowak Jeziorań-
ski, Profesor Zbigniew Brzeziński, 
Prezydent Vaclav Havel, Premier 
Tadeusz Mazowiecki, Prezydent 
Aleksander Kwaśniewski, Kardynał 
Stanisław Dziwisz, Profesor Włady-
sław Bartoszewski, Profesor Leszek 
Balcerowicz.

Tegoroczna ceremonia wręczenia 
Laurów Umiejętności i Kompetencji 
obędzie się 18 stycznia br. w Domu 
Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uroczy-
stość uświetni specjalny koncert ga-
lowy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
pod tytułem „Świat – Europa – Polska 
Tradycja”.

Bwi

Złoty laur dla 
Krzysztofa Lehnorta
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MGSM
 w Jaworznie

ogłasza przetarg ofertowy na

103/d/09

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

98/d/09

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

80/d/09

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 

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

2a czynne: pon. – pt. 10.00 
– 17.00

101/d/09

100/d/09

97/d/09 2116/d/09

Wykony wanie 
us ług 

robot y ziemne 

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

tel. 032/ 627 6112

2180/d/09

Taxi 
Włodek

Samochód luksusowy 
z klimatyzacją i ABS 

Tel. 606 14 65 96 
Dojazd w 1 strefie gratis

Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej „GÓRNIK”
w Jaworznie Al. Tysiąclecia 85

87/d/09

ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący pierwszeństwa 
ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego 
w Jaworznie przy:

– Al. Marsz. J. Piłsudskiego 58/8 – o pow. użytk. 35,15 m², 1 pokój + 
kuchnia, III piętro, c.o., c.w, gaz. cena wywoławcza – 81.900,00 zł.

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy 
ul. Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 14.01.2009 r. o godz. 10.00. 
Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania w dniu 12.01.2009 r. w godzi-
nach 13.00 – 14.00
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 13.01.2009 r. (data 
stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/C Tychy nr 61 1020 2528 
0000 0802 0014 5136.
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni – Dział 
Członkowski /pokój nr 2/.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu lub 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Informacji udziela Dział Członkowski /pokój nr 2/ tel. 0-32  615-57-57.

109/d/09

BIURA RAChUNKOWE

119/d/09

110/d/09

BIURA RAChUNKOWE

111/d/09

BIURA RAChUNKOWE

112/d/09

BIURA RAChUNKOWE

ogłoszenie własne

REKLAMA 

W TELEWIZJI
 

już od 300 zł netto
tel. 032 751 91 30

119/d/09

119/d/09

Księgi rachunkowe 
i podatki 

– licencje

tel. 0 518 062 706

Biuro Prawne Doradztwo 
Podatkowe mgr D. Szwajca 

ul. Grunwaldzka 276/18
tel. 032/ 752 31 11, 752 41 11

rozliczenia roczne, zeznania 
podatkowe, rozliczenia VAT-u 
z materiałów budowlanych, 

rozliczenia firm. 

Biuro Rachunkowe 
„PROMIR” mgr Rola Mirosław

Al. Piłsudskiego 30, 

tel. 032/ 751 37 67, 
0 606 902 823

e-mail: 
promir@promir.com.pl

Biuro Rachunkowe Anna Kurek 
poleca kompleksowe usługi 

księgowe: ewidencja VAT, 
deklaracje podatkowe, 

składki ZUS, wynagrodzenia, 
prowadzenie ksiąg 

rozrachunkowych, zwrotu VAT-u 
z budownictwa VZM 

ul. Wybickiego 46, 
43-605 Jaworzno 

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

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Jaworznie ul. Granitowa 4 ogłasza przetarg ofertowy 
na utrzymanie czystości w budynkach i ich otoczeniu, dotyczy 
budynków przy: 

ul. Bursztynowej 1 – 32 mieszkań – 3 klatki, 
ul. Bursztynowa 2 – 38 mieszkań – 3 klatki, 
ul. Bursztynowa 3 – 33 mieszkania – 3 klatki, 
ul. Bursztynowa 4 – 42 mieszkań – 4 klatki, 
ul. Bogusławskiego 27 – 3 klatki – 18 mieszkań, 
ul. Granitowa 4 – 3 klatki – 32 mieszkania, 
ul. Granitowa 6 – 2 klatki – 18 mieszkań, 
ul. Granitowa 8 – 2 klatki – 20 mieszkań, 
ul. Marmurowa 2 – 1 klatka – 10 mieszkań, 
ul. Marmurowa 4 – 1 klatka – 10 mieszkań.

W zakres robót wchodzi utrzymanie czystości, koszenie traw, pielęgnacja 
krzewów, (koszt środków czystości, piasku, materiałów szorstkich, narzę-
dzi do utrzymania zlecenia winny zostać wkalkulowane do miesięcznej 
kwoty za w/w zakres robót), odczyty wodomierzy (średnio raz na kwar-
tał), roznoszenie korespondencji, sprzątanie stanowiska kontenerowego, 
odśnieżanie w okresie zimowym. 
Ofertę prosimy złożyć w terminie do 20.01.2009 r. w siedzibie Spółdzielni 
(pokój nr 10).
Do oferty należy dołączyć:

– aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności 
gospodarczej lub wypis KRS,

– NIP, REGON
– oświadczenie VAT

125/d/09

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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MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE USŁUGI

72/d/09

Nagrobki importowane 
ul. Martyniaków 8 

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

105/d/09

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

24/d/09

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

23/d/09

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

104/d/09

www.tynkowanie.com.pl

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

20/d/09

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

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

17/d/09

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

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

16/d/09

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

71/d/09

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”
25/d/09

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
30/d/09

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.

Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
22/d/09

Kup
on

rab
ato

wy

5%

14/d/09

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

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.

15/d/09

2118/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

29/d/09

18/d/09

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

13/d/09

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

27/d/09

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

28/d/09

31/d/09

TAPETY NATRYSKOWE 
„FABRYKA KOLORU” 

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

26/d/09

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

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
19/d/09

2188/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

69/d/09

21/d/09

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

77/d/09

„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

70/d/09

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

ogłoszenie własne

Przegrywanie taśm VHS i magnetofonowych 
na płyty DVD/CD

Cyfryzacja taśmy VHS – 30 zł brutto
Cyfryzacja kasety magnetofonowej – 20 zł brutto
Cyfryzacja płyty winylowej – 20 zł brutto
Usuwania trzasków i szumów – 30 zł brutto

Wydawnictwo GM sp. z o.o. 43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7 tel. (032) 751-91-30

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

84/d/09

Firma Mag-Bud Jaworzno
Usługi remontowo – budowlane: gładzie, malowanie, 

suche tynki, kafelkowanie, montaż drzwi.
Tel. 504 041 497; 513 194 008
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Boże oko nad Jaworznem

Różyczka

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

Utopił we wrzątku

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

I stała się jasność

BliZej prawa

Chłodne powitanie
Z początkiem grudnia z potężnym 
hukiem odbyła się w Poznaniu wielka 
hucpa pod hasłem walki ze skutkami 
efektu cieplarnianego. Co prawda stało 
za tym samo ONZ, ale jest to również 
postrzegane za wielki sukces Polski. 
Cóż, ja nie podzielam tego optymi-
zmu. Co więcej, solidaryzuję się z tymi 
naukowcami, którzy są zdania, że nic 
takiego się nie dzieje, to, czego byśmy 
się nie spodziewali. Dla naszego grona 
efekt cieplarniany to fałszywy wniosek 
z prawdziwych przesłanek. Zresztą 
wielokrotnie pisałem o tym na łamach 
naszego tygodnika.

Teraźniejszość
Zima od paru lat bywa nieprzewi-

dywalna. W końcu listopada dała nam 
w pysk i poszła. Co więcej nie raczyła 
wpaść nawet w dniu swego astronomicz-
nego początku. A niebo tego dnia nad 
Jaworznem było prześliczne. Wpierw zza 
chmur popłynęły strugi światła w dół, 
jak w klasycznym efekcie Bożego Oka, 
potem światło strzeliło w górę. W końcu 
stała się jasność.

Obserwując w tym okresie przyro-
dę doszedłem do wniosku, że rośliny 
i zwierzęta również zostały zaskoczone. 
Kiedy w listopadzie leżał jeszcze śnieg, 
widziałem kwitnące nawłocie, ulist-
nione sumaki, oraz mszyce, zawzięcie 
wysysające soki z zielonych gałązek. 
Pierwszego dnia kalendarzowej zimy 
w pobliżu hali niezwykle ciekawie 
prezentowały się wciąż kwitnące róże. 
Dla odmiany, przy ulicy Zacisze do 
kwitnienia przygotowuje się rynianka 
japońska, a kasztanowce miały lepkie 
pączki. W tym wypadku trudno po-
wiedzieć, czy już się obudziły, wiesz-
cząc przedwiośnie, czy też jeszcze nie 
zdążyły zasnąć, aby przeczekać krótkie 
zimowe dni. Inną ciekawostką, zwia-
stunem zbliżającego się przedwiośnia, 
są rozluźniające się kotki leszczyn. 
W tej sytuacji doniesienia o kwitnących 
baziach nie powinny nikogo dziwić.

Niepowstrzymane ocieplenie
Obrońcy środowiska, zwolennicy 

efektu cieplarnianego, zaznaczający 
swoją obecność przy każdej nadarzają-
cej się medialnej okazji, głoszą wszem 
i wobec i każdemu z osobna, że walczą 
o przyszłość Ziemi oraz człowieka. I tu 
są w błędzie. Nie przeczę, że należy się 
troszczyć o przyszłość naszego gatunku, 
skoro zasoby tej planety z jednej strony 
odziedziczyliśmy po naszych przodkach, 
a z drugiej podkradamy naszym potom-
kom. Dlatego powinniśmy podjąć szereg 
działań, aby ograniczyć nasz apetyt.

Nie należy jednak bać się o przyszłość 
planety jako takiej. Dla mechaniki Ukła-
du Słonecznego stan jej powierzchni nie 
ma najmniejszego znaczenia. A i biosfera 
nie takie katastrofy już przetrwała, ot 

chociażby wielkie permskie wymieranie, 
czy też ostatnią mioceńską transgresję 
morską. Globalne ocieplenie to tylko 
drobny epizod w przewidywanych 
jeszcze 5 miliardach lat trwania Słońca 
takiego, jakie znamy.

Uniewinnieni
Aby to zrozumieć, powinno się za-

poznać z dziełem Franciszka Linka pod 
tytułem „Zmiany klimatu i aktywności 
słonecznej w ciągu ostatnich czterech 
tysięcy lat”. Autor udowodnił, że na kli-
mat niebagatelny wpływ ma aktywność 
słoneczna. Niemalże wszyscy znają cykl 

jedenastoletni. Na niego nakłada się 
o wiele ważniejszy dla klimatu 400-letni 
cykl słoneczny. Do tego trzeba uwzględ-
nić zmiany aktywności magnetycznej 
naszej planety, które także zachodzą cy-
klicznie w przedziale 400 – 500 lat. Gwoli 
ścisłości, autor przewidywał, że koniec 
XX wieku będzie pochmurny, szczegól-
nie w nocy, a co za tym idzie chłodny. 

Przypomnę tylko, że pewne minimum 
ochłodzenia dla Polski miało miejsce 
w 1994 roku, kiedy to wiosna wybuchła 
majem. A teraz czeka nas około 200 lat 
ciepłych, po których znowu powieje 

chłodem. Czyżby specjaliści z ONZ nie 
znali tej pracy, Jakby co, zainteresowa-
nym mogę użyczyć egzemplarz. Warto 
wiedzieć, że istnieją prace, które dowo-
dzą, że te same cykle działały także przed 
10 tysiącami lat. Wtedy poskutkowało 
to rewolucją neolityczną, dlatego teraz 
z optymizmem patrzę w przyszłość.

10 stycznia czekam do godziny 9.00 rano 
w Muzeum w Chrzanowie. Pójdziemy 

gdziekolwiek na kilka godzin, aby spalić część 
skutków świątecznego obżarsrwa.

Jestem byłym pracownikiem 
górnictwa. Na podstawie ustawy 
z 6.07.2007 r. o ekwiwalencie pie-
niężnym z tytułu prawa do bezpłat-
nego węgla dla osób uprawnionych 
z przedsiębiorstw robót górniczych 
złożyłem do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych wniosek o wypłatę 
ekwiwalentu. ZUS odmówił mi  
z uwagi na to – jak wskazał – że 
nie byłem pracownikiem PRG, ob-
jętym układem zbiorowym pracy. 
Czy w tej sytuacji odwołanie do 
sądu jest zasadne?

P roble m o d mow y w y p ł at y 
ekwiwalentu pieniężnego z tytułu 
prawa do bezpłatnego węgla do-
tyczy w Polsce tysięcy osób. Co 
więcej – w sprawie wypowiedział 
się już Trybunał Konstytucyjny, 
o którym to orzeczeniu nadmie-
nię w przyszłym tygodniu. Sądy 
często biorą jednak stronę byłych 
pracowników, lecz są związane 
ustawą stanowiącą, że prawo do 
ek w iwa lentu węg lowego przy-
sługuje emer y tom i rencistom 
mającym ustalone prawo do eme-
rytury lub renty, którzy pobierali 
bezpłatny węgiel w naturze od 
przedsiębiorstw robót górniczych 
lub przeszli na emeryturę lub rentę  
z tych przedsiębiorstw oraz wdowy, 

wdowców i sieroty mających ustalo-
ne prawo do renty rodzinnej po by-
łych pracownikach przedsiębiorstw 
robót górniczych, uprawnionych 
do bezpłatnego węgla na podsta-
wie Układu Zbiorowego Pracy dla 
pracowników zakładów górniczych 
z 21.12.1991 r., którzy uzyskali eme-
ryturę lub rentę przed 1.01.2007 r., 
a po dniu 31.12.2001 r. nie pobie-
rali ekwiwalentu. Ponadzakładowy 
Układ Zbiorowy z 21.12.1991 r. ob-
jął swoimi postanowieniami enu-
meratywnie wymienione jednostki 
organizacyjne z branży górniczej, 
czyli kopalnie węglowe i przedsię-
biorstwa robót górniczych. Po no-
welizacji kodeksu pracy jednostki 
wskazane w ponadzak ładow ym 
układzie z 21.12.1991 r. zawarły 
3.10.1995 r. porozumienie Central 
Związków Zawodowych i Związ-

ku Pracodawców o wstąpieniu  
w prawa i obowiązki stron układu, 
a następnie dokonano ponownie 
jego rejest racji  ja ko Ponadza-
kładowego Układu Zbiorowego  
w rozu mieniu kodek su prac y. 
Układ był modyfikowany przez 
protokół nr 7 z 21.11.1995 r., przy-
znający emerytom, rencistom pra-
wo do bezpłatnego węgla w naturze 
oraz protokół z nr 9 z 29.02.2000 r. 
i nr 10 z 16.10.2000 r. Zmiany nie 
rozszerzyły wykazu jednostek or-
ganizacyjnych objętych układem, 
a jedynie aktualizowały w ykaz 
z uwagi na restrukturyzację za-
kwalifikowanych jednostek. Praw-
dopodobnie wśród nich nie było 
zakładu, w którym Pan pracował 
i w tym przypadku sąd podzieliłby 
stanowisko ZUS.

C.d.n.

Zabił swoją 23-letnią 
przyjaciółkę i jej 
niespełna 3-letnią 
córeczkę – tak zdecydował 
wczoraj sąd apelacyjny. 
Sędzia prowadząca sprawę 
nie miała wątpliwości: 
morderca zasługuje 
na karę dożywotniego 
więzienia.

Sąd apelacyjny podtrzymał wy-
rok pierwszej instancji. Resztę życia 
30-letni mężczyzna spędzi w więzie-
niu. Choć przez cały czas trwania 
śledztwa i w czasie procesu Jan P. nie 
przyznał się do winy, wydając wyrok 
sąd był zdecydowany. – Nikt inny 
nie mógł dopuścić się tej zbrodni. 
Nie mogła też być wymierzona inna 
kara, bo tylko w ten sposób można 
zabezpieczyć społeczeństwo przed 
oskarżonym – powiedziała sędzia 
uzasadniając wyrok.

Mariola S. i jej córeczka zginęły 
pod koniec listopada 2001 roku. 
Tragicznej nocy oskarżony był w 
mieszkaniu ofiar. Zaatakował, gdy 
kobieta szykowała się do kąpieli. Bił 
jej głową o wannę, ściany, meble,  
a później utopił we wrzątku. Potem 
zabrał z łóżeczka śpiącą Klaudię 
i także utopił. Prawdopodobnie 
zrobił to, by pozbyć się świadka. 

Następnie zatarł wszelk ie ślady 
swojej obecności w mieszkaniu. 
Skąd więc wiadomo, że to on jest 
mordercą?

Sąd apelacyjny uzasadniał, że 
Jan P. był jedyną osobą, z którą 
kobieta utrzy my wa ła konta kt y 
intymne. Tragicznej nocy Mariola 
S. była ubrana tylko w podomkę, 
nie miała na sobie nawet bielizny. 
W chwili tragedii szykowała się do 
kąpieli, a później snu. Do drzwi 
jej mieszkania nikt się nie włamał, 
a klucze miał tylko Jan P. Ofiara 
musiała znać swego oprawcę, co 
więcej być z nim w int ymnych 
relacjach – skoro czuła się przy 
nim na tyle swobodnie, by chodzić  
w szlafroku.

Sąd uznał, że Jan P. jest winny, 
bo są poszlaki i opinia psychologów.  
W opini i  sądu zbrodnia mia ła 
podłoże seksualne. – To nie było 
morderstwo na tle rabunkowym. 
Do zbrodni doszło po zbliżeniu. 
Zbrodni dokonała osoba porusza-
jąca się po mieszkaniu swobodnie 
i bez obuwia – mówiła sędzia. Po 
drugie, tragicznej nocy oskarżony 
przebywał w mieście, a nie – jak 
zapewniał – poza nim. Według sądu, 
ważnym dowodem w sprawie były 
też opinie biegłych psychologów  
i seksuologów, którzy stwierdzili, że 
Jan P. mógł popełnić morderstwo.  
W końcu sąd dał też wiarę zezna-
niom jednego ze świadków, towa-
rzysza Jana P. z celi. W trakcie roz-
prawy mężczyzna zeznał, że Jan P. 

będąc w areszcie, przyznał się do po-
pełnienia podwójnego morderstwa.  
W czasie jednej z więziennych kłót-
ni miał wykrzyczeć: „Tak zrobiłem 
to, ale nikt mi tego nie udowodni.

Wczoraj Jan P. nie był obecny na 
rozprawie. Na sali siedziały jedynie 
jego krewne. Tuż po ogłoszeniu wy-
roku zapłakane opuściły salę. 

Za podwójne morderstwo 
sąd wymierzył Janowi P. 
najwyższy wymiar kary 
– dożywocie.  
– To człowiek  
z gruntu zły – powiedziała 
sędzia. Podkreśliła, że 
choć oskarżony nigdy 
nie przyznał się do 
popełnienia zbrodni, to 
sąd nie miał wątpliwości, 
że mężczyzna zabił swoją 
znajomą i jej córeczkę.

–  M a n i p u l o wa n i e  k o b i e t a -
mi było jego sposobem na życie.  
A zdaniem biegłych zdolny jest do 
popełnienia podobnej zbrodni tak-
że w przyszłości – dodała. Wyrok 
jest prawomocny. Jednak obrońcy 
skazanego już zapowiadają złoże-
nie do Sądu Najwyższego wniosku  
o jego kasację.

Pitawal
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1964/D/08

***   OKNA   ***   DRZWI   ***   DACHY   ***   ELEWACJE   ***   WYKOŃCZENIA   ***

OKNA DACHOWE

POKRYCIA DACHOWE RYNNY OKNA PCV I DREWNIANE

► FOLIE DACHOWE 

► SYSTEMY KOMINOWE

► KOMINKI WENTYLACYJNE

► WEŁNA, STYROPIAN

► ORAZ WIELE INNYCH

TYNKI GIPSOWESCHODY STRYCHOWE

OKNA PCV I DREWNIANE

DACHY strefa wielkich możliwości

PieCzYsKA 
ul. K. Pniaka 2

Tel. 032 617 74 99, 
0 604 965 494

AzoT 
ul. Młynarska 3
Tel. 032 753 09 09,
0 604 965 495

Reklama

91/d/09

94/d/09

Części  e lek t ron iczne
pr zyr ządy 

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 96

Tel. sklepu 032 615 63 51
Tel. serwisu 032 752 16 81

www.blackelectronics.com.pl

34/d/09

92/d/09

35/d/09

93/d/09

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
 

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

90/d/09

Zbudujemy Twój dom

89/d/09

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

kurs dokształcający kierowców 19.01.2009
Obsługa wózków jezdniowych 26.01.2009
kurs instruktora nauki jazdy 26.01.2009

Trwa nabór na kursy: 
– kurs spawacza 
– 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

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

Chcesz reklamować się w Internecie?
pokażemy Ci nasze możliwości

na www.jaw.pl – tel 32 751 91 30
ogłoszenie własne
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Wywiad  
z trenerem 
Zgody

czytaj na str. 14

Jakub Ławecki  
w pilnej 
potrzebie

czytaj na str. 14

czytaj na str. 13

Energetycy 
mają nowego 
trenera

Na początek 
zwycięstwo

Plebiscyt  
na Sportowca 
Roku 2008

U 24-letniego wychowanka 
Lublinianki Lubin oraz byłego 
zawodnika Szczakowianki 
Jaworzno, a obecnie piłkarza 
Stali Stalowa Wola – Jakuba 
Ławeckiego, lekarze wykryli 
ostrą białaczkę. Przez kilka 
najbliższych miesięcy, aż do 
przeszczepu szpiku kostnego, 
Jakub potrzebuje krwi.
Do pomocy Kubie Ławeckiemu 
przyłączyli się już byli koledzy 
z jaworznickiego zespołu: 
Dariusz Ficulak, Łukasz Antczak 
i Piotr Mrozek. – Byłem z Kubą 
w stałym kontakcie, ale teraz 
jego telefon milczy. Na pewno 
strasznie to przeżywa – wzdycha 
Ficulak. – Wierzę, że w naszym 
regionie nie brakuje osób, które 
pomogą Kubie, bo pomóc może 
każdy! – apeluje Łukasz Antczak. 
Do pomocy Kubie Ławeckiemu 
dołącza się również były trener 
Szczakowianki, a obecnie 
szkoleniowiec czołowej 
drużyny II-ligowej – Kotwicy 
Kołobrzeg, który apeluje 
o pomoc. – Bardzo pragnę, 
abyśmy wspólnie stworzyli 
drużynę dla Jakuba Ławeckiego. 
To fantastyczny młody zawodnik, 
z którym miałem przyjemność 
współpracować w Szczakowiance 
Jaworzno, wielokrotny 
reprezentant Polski drużyn 
młodzieżowych, prawdziwy 
wojownik. Jestem przekonany, 
że wygra ten najważniejszy 
mecz w życiu, ale dziś potrzebuje 
zespołu, drużyny. Stwórzmy mu 
ten zespół.
Jest szansa, że z inicjatywą 
wyjdzie również dawny 
klub Ławeckiego, czyli 
Szczakowianka. Obecnie 
kibice jak i działacze są 
na etapie organizowania 
pomocy piłkarzowi, być może 
oddawanie krwi dla Jakuba 
będzie połączone z Memoriałem 
M.Stadlera, choć szczegółów 
dowiemy się prawdopodobnie 
w przyszłym tygodniu.
Jakub Ławecki, choć ma dopiero 
24 lata, w swojej karierze zapisał 
już wiele występów w klubach 
takich jak Lublinianka Lubin, 
Motor Lubin, drugiej drużynie 
Wisły Kraków, Szczakowiance 
Jaworzno, w której występował 
w sezonie 2005/2006, a także 
Stali Stalowa Wola. Ławecki miał 
również okazję zadebiutować 
w młodzieżowej reprezentacji 
Polski, podczas meczu 
z Węgrami.

r.Bz

Jaki był 2008 rok dla 
jaworznickich sportowców? 
Czy przyniósł zadowolenie 
i radość? Czy MCKiS-owi 
udało się zbudować stabilną 
sportową pozycję?  
O tym rozmawiamy  
z zastępcą dyrektora MCKiS 
Mirosławem Ciołczykiem. 

NEK: Jaki był 2008 rok dla zastęp-
cy dyrektora MCKiS Mirosława 
Ciołczyka?

Mirosław Ciołczyk: – Był to kolej-
ny bardzo pracowity, pełen wydarzeń 
i udany rok. Tutaj muszę podkreślić, 
że zajmujemy się nie tylko upowszech-
nianiem kultury i sportu, ale jesteśmy 
podmiotem administrującym mająt-
kiem o wartości ponad 31 mln zł, na 
który składa się 30 obiektów. Całkowita 
powierzchnia działek to ponad 106 ha 
w tym powierzchnia użytkowa budyn-
ków wynosi prawie 20 tys. m2. Admini-
strujemy: 3 domami kultury,11 klubami 
i świetlicami środowiskowymi, ponadto 
2 halami widowiskowo-sportowymi, 3 
salami gimnastycznymi,3 stadionami 
sportowymi oraz kortami tenisowymi. 
Administrujemy również parkami 
miejskimi w Osiedlu Stałym i Osiedlu 
Podłęże, Ośrodkiem Wypoczynkowo 
– Rekreacyjnym „Sosina” oraz w sezonie 
zimowym – sztucznym lodowiskiem. 
Oczywiście najbardziej nasza dzia-
łalność jest widoczna przy organizacji 
imprez widowiskowo-sportowych oraz 
zajęć prowadzonych w ramach sekcji 
sportowych.

Mijający sportowy rok prawie cał-
kowicie zdominowali jaworzniccy 
armwrestlerzy. Również młodzi 
koszykarze byli rewelacją rozgry-
wek 2. ligi.

– Rok 2008 przyniósł nam dużo 
sukcesów sportowych, m.in. Puchar 
i Mistrzostwo Polski w siłowaniu na 
rękę. W dyscyplinie tej staliśmy się naj-
mocniejszym w kraju ośrodkiem znanym 
również na arenie międzynarodowej. 
Podkreślić należy, że nasz zawodnik jest 
jedynym Polakiem, który zdobył Puchar 
Świata w tej dyscyplinie sportowej. Cieszą 
czołowe miejsca naszych zespołów mło-
dzieżowych: siatkarskich, koszykarskich 
i piłkarskich w swoich ligach, obrona 
złotego medalu Mistrzostw Polski sekcji 
oldbojów, coraz lepsze wyniki młodych 
gimnastyczek i szachistów. Ubiegły sezon 
to  również zmagania drużyn seniorskich 
MCKiS na szczeblu centralnym. W tym 
oczywiście bardzo dobrze spisującej się 
drużyny koszykarzy. 
W sezonie ligowym 2007/2008 
powstała nowej sekcja: piłkarskie 
grupy młodzieżowe „Sokół” Ja-
worzno.

– Obecnie w 12 sekcjach sportowych 
MCKiS w 32 drużynach trenuje ponad 
500 zawodników. W ciągu roku nasza 
instytucja organizuje ponad 300 meczów. 
Sekcja piłki nożnej w chwili powstania 
była oparta na grupach młodzieżowych 
Szczakowianki, która nie była w stanie 
zapewnić zawodnikom odpowiednich 
warunków szkoleniowych. Z czasem pod-
pisaliśmy umowy współpracy z wszyst-
kimi jaworznickimi klubami piłkarskim 
i szkolimy młodych zawodników  wy-
wodzących się z kilku klubów naszego 
miasta. 

Powstała również sekcja aktywna 
rehabilitacja. 

– Bardzo się cieszę, że udało się uru-
chomić  zajęcia dla niepełnosprawnych 
w ramach sekcji aktywnej rehabilitacji. 
Osoby poruszające się na wózku pod 
okiem doświadczonego trenera uczą się, 
jak pokonywać bariery dnia codziennego 
oraz mają możliwość uczestniczyć w roz-
grywkach unihokeja czy bocci.a

Jak Pan skomentuje postawę 
drużyny MCKiS Energetyk Ja-
worzno w sezonie 2007/2008 
oraz początek rozgrywek sezonu 
2008/2009? Tylko cudem siatka-
rze uniknęli spadku do 2. ligi.

– Nasze drużyny seniorskie grały na 
parkietach pierwszej ligi siatkówki męż-
czyzn oraz drugich lig; koszykarzy, siatka-
rzy i siatkarek. Tak mocną reprezentacją 
może poszczycić się niewiele polskich 

miast. W ostatnich latach MCKiS stał 
się solidnym partnerem wielu Związków 
Sportowych. Siatkarze niestety od kilku 
sezonów grają poniżej oczekiwań. Ten 
fakt niepokoi tym bardziej, że są druży-
ną obecnie występującą na najwyższym 
szczeblu rozgrywek w grach zespołowych 
ze wszystkich klubów w Jaworznie. Mam 
nadzieję, że podpisanie umowy sponsor-
skiej z PKE, wzmocnienie kadry nowymi  
zawodnikami  przyczyni się do podnie-
sienia poziomu sportowego. Chcemy 
doprowadzić  do takiej sytuacji, abyśmy 
walczyli o miejsce w górze tabeli, a nie 
o utrzymanie w lidze.  

Jakie plany sportowe ma mene-
dżer, który odpowiada za ponad 
500 sportowców, trenujących 
w 12 sekcjach? 

– Moim celem jest stworzenie takiego 
systemu, aby jak największa liczba dzie-
ci i  młodzieży miała szansę brać udział 
w sporcie rekreacyjnym, ale również dać 
szansę naszej jaworznickiej młodzieży na 
odniesienie sukcesu w sporcie kwalifiko-
wanym. Największą satysfakcję sprawia 
mi powoływanie naszych wychowanków 
do reprezentacji różnego szczebla. Może-
my być dumni, że mamy reprezentantów  
Polski w koszykówce i siatkówce chłopców 
oraz zawodniczki i zawodników powoły-
wanych do reprezentacji województwa 
w siatkówce, koszykówce i piłce nożnej.

Dziękuję za rozmowę.
nek

O tym mówiło się już od kilku dni. 
Od 5 stycznia 2009 roku nastąpiła 
zmiana na stanowisku pierwszego 
szkoleniowca drużyny MCKiS 
Energetyk PKE Jaworzno. Władze 
Klubu podjęły decyzję o rozszerzeniu 
sztabu szkoleniowego. Tym samym 
miejsce Mariusza Łozińskiego zajął 
były trener reprezentacji Polski 
– Wiktor Krebok. Natomiast trenerzy: 
Łoziński i Sowa dalej będą pracować 
z drużyną. Pan Łoziński jest drugim 
trenerem, a Jacek Sowa dalej 
będzie pełnił obowiązki asystenta 
i statystyka.
Mirosław Ciołczyk, zastępca 
dyrektora MCKiS powiedział: – Nie 
ukrywam, że zmiana na stanowisku 
pierwszego szkoleniowca Energetyka 
była podyktowana niezadowalającymi 
nas wynikami zespołu w lidze. Jednak 
przyjście do klubu pana Kreboka 
traktujemy jako wzmocnienie, bo 
w klubie nie będzie większych zmian. 
Pan Krebok cieszy się pełnym zaufanie 
klubu, daliśmy mu zielone światło 
w kwestii podejmowania wszelkich 
decyzji w tym kadrowych. Czy pod 
wodzą nowego trenera uda się wejść 
do play-off? Nie ukrywam, że bardzo 
byśmy chcieli znaleźć się w play-off. 
Nowy trener ma kilka pomysłów na 
poprawę gry drużyny. Miejmy nadzieję, 
że znajdzie to odzwierciedlenie 
w wynikach.
Wiktor Krebok to były trener 
reprezentacji Polski (1994 – 1996), 
która wywalczyła awans do Igrzysk 
Olimpijskich w Atlancie. W minionym 
roku prowadził drużynę BKS Aluprof 
Bielsko Biała.

nek 

Jestem dumny  
z naszej młodzieży

Mirosław Ciołczyk

Wiktor Krebok
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Okradli Antczakową

Wczoraj na przykład zgłosiła się na posterunek na-
uczycielka z naszego liceum. Ktoś jej ukradł portfel, 
w którym z cenniejszych rzeczy były tylko dwie karty 
kredytowe, a ściślej mówiąc: debetowa i kredytowa. 
Zaczęła lamentować, jakby się jej chałupa paliła. Zo-
rientowałem się, że pomyliła komisariat z bankiem.

–Pani Antczakowa – tłumaczę mojej byłej nauczy-
cielce. – To, że ukradli pani karty, nie znaczy, że ukra-
dli pieniądze. Spokojnie. Trzeba szybko zadzwonić do 
banku i zablokować karty. Sam takich kart używam, 
to z grubsza się orientuję, jak postępować, gdy któraś 
zaginie. Banki monitorują większe płatności z karty. 
W ubiegłym roku przed Bożym Narodzeniem kupo-
wałem meble za kilka tysięcy i płaciłem kredytówką. 
Ledwie wyszedłem z salonu już miałem telefoniczne 
pytanie z banku: czy pan wie, że kilka minut wcze-
śniej z pańskiej karty wydano 4 tys. zł? – Wiem – od-
powiedziałem i z satysfakcją pomyślałem: zawodowcy. 
Poczułem się tak bezpiecznie, jak na komisariacie.

Obie karty były na PIN, więc zapytałem Antczako-
wą, czy numery miała zapisane flamastrem na kartach. 
Pytanie wcale nie było głupie, gdyż wiem z doświad-
czenia, że ludzie tak właśnie robią, albo trzymają 
w portfelu kartkę z numerem. – Nie, nie – odparła. 

– Na pewno nie, bo mam je w głowie, co zresztą by-
wało przyczyną problemów – stwierdziła Antczakowa. 
Upewniło mnie to w przekonaniu, że źle nie jest, bo 
bez PIN-u nie da się wyjąć pieniędzy z bankomatu.

Cwaniaczek kelner

Kart trzeba strzec, nie można ich spuścić z oczu. 
Pamiętam, jak nasz policyjny ekspert opowiadał mi 
o węgierskich kelnerach cwaniaczkach. Nigdy tego 
nie widziałem, ale skoro fachowiec tak twierdzi, to 
musi mieć rację. Otóż wspomniani kelnerzy mieli 
gdzieś w marynarce zaszyty miniaturowy skaner. 
Przeciągali w jego okolicy kartę i w ten sposób zczyty-
wali dane, które później wykorzystywali do okradania 
klientów w bankach. Kiedyś wojewódzka przysłała 
nam instrukcje o tym, jak złodzieje elektroniczni 
przechwytują informacje z bankomatów. Były nawet 
zdjęcia, więc dobrze to pamiętam. Na bankomacie, 
tuż nad klawiaturą, umieszczali coś w rodzaju listwy, 
która wyglądała na integralny element urządzenia. 
W listwie była minikamera bezprzewodowa, która 
śledziła wpisywany PIN. Złodzieje siedzieli w samo-
chodzie, odbierali dane z kamery, później okradali 
delikwenta z karty i robili z niej użytek w bankomacie. 
Zanim więc pobierze się gotówkę „ze ściany”, trzeba 
się dobrze rozejrzeć i sprawdzić, czy na bankomacie 
nie ma podejrzanych urządzeń.

Zakupy przez Internet

Andrzej, syn naszego posterunkowego, od ładnych 
kilku lat wszystkie pieniądze trzyma w komputerze, 
tzn. ma w banku normalne konto, ze trzy karty, i mo-
nitoruje je przez Internet. Wyrobił sobie np. specjalną 
kartę do zakupów internetowych. Wygląda jak każ-
da inna, ma swój numer, na niej nazwisko itp. Na co 
dzień jest pusta, nie ma na niej nawet złotówki. Jak 
już Andrzej podejmie decyzję o zakupie, loguje się 
w banku, przelewa na nią odpowiednią kwotę, a na-
stępnie kupuje coś w sklepie internetowym. Przy każ-
dym zakupie postępuje tak samo. Może to i kłopotli-

we, ale bezpieczne, bo nawet jeśli ktoś przechwyci 
numer, to nie zrobi z niego użytku, gdyż karta będzie 
pusta. Taka karta jest więc swoistym jednorazowym 
środkiem płatniczym.

Pieniądze często są motywem przestępstwa. Gdy-
by wszyscy mieli konta bankowe i ograniczyli obrót 
gotówki, mniej byłoby napadów na listonoszy, kie-
szonkowców, włamań. U nas w mieście sporo ludzi 
nie ma konta w banku. Pewnie opatrznie myślą: nie 
mam konta – nie mam problemów...

Inżynier od finansów

Nazywam go inżynierem finansowym, bo to, co wypra-
wia ze swoim internetowym kontem bankowym, jest 
godne podziwu. Na przykład wszystkie wolne środki 
przelewa na specjalne wysoko oprocentowane konto, 
a do bieżących płatności zostawia tylko tyle, ile trze-
ba. W dodatku wszystkie płatności ustawia w kompu-
terze tak, by trafiły do odbiorcy tuż przed terminem. 
Limit na karcie debetowej też sam ustawia przez 
komputer i zwykle jest to niewielka kwota, rzędu 
100 zł. Jeśli utraci kartę, to w najgorszym przypadku 
straci tylko tyle. W sytuacji, gdy Andrzej chce podjąć 
większą kwotę, przed udaniem się do bankomatu jed-
norazowo podwyższa limit i pobiera gotówkę.

On nigdy nie ma większej gotówki przy sobie, 
świadomie narażając się na miano sknery. Twierdzi, 
że pieniądz ma procentować na koncie, a nie marno-
wać się w portfelu. Kupuje tylko na kartę kredytową, 
dzięki czemu ma pełną kontrolę wydatków i więcej 
oszczędności. Rzeczywiste wydatki kredytuje sobie 
aż do 53 dni.  Po tym terminie wszystko spłaca co do 
grosza, unikając okresu odsetkowego. Od kilku lat 
nie był w banku. Wypłatę otrzymuje na konto, wszyst-
kie płatności – np. czynsz, opłaty za prąd, – reguluje 
przelewem z konta internetowego. Płatności ustawia 
w komputerze nawet na rok do przodu (np. za abo-
nament radiowo-telewizyjny), dzięki czemu szybko 
może się zorientować, jakie ma stałe płatności w naj-
bliższych tygodniach.

Chcesz poznać więcej rad aspiranta Fortuny? 
Zadać mu pytanie? Skomentować jego wypowiedzi? 
Odwiedź jego blog internetowy: www.fortunaradzi.pl

Polacy mają ok. 27 milionów kart bankowych, z cze-
go ok. 9 milionów stanowią karty kredytowe. 

Zadłużenie Polaków poprzez karty kredytowe wynosi 
ok. 10 miliardów zł. Połowa posiadaczy kart nie spła-
ca zobowiązań w okresie odsetkowym.

Z analiz prowadzonych w Departamencie Systemu 
Płatniczego NBP wynika, że Polacy preferują go-
tówkę w płatnościach za rachunki masowe (energia, 
telefon, woda, gaz itd.). 
Ponad 75 proc. płatności jest wykonywanych w spo-
sób, gotówkowy, 19 proc. – bezgotówkowy i około 
4,5 proc. w inny sposób niezadeklarowany w bada-
niu. Najczęściej opłacamy rachunki na poczcie (ok. 
30 proc.), gotówką w kasie znajdującej się w punk-
cie obsługi klienta lub u inkasenta (ok. 28 proc.), 
przelewem w oddziale banku (7,6 proc.), przelewem 
przez internet (7,5 proc.), gotówką w kasie własnego 
banku (5,4 proc.) i gotówką u pośrednika/agenta 
w punkcie finansowym, sieci hipermarketów lub 
sklepów (5,3 proc.).

Rodzaje kart bankowych

Karta bankomatowa – służy do dokonywania wypłat 
gotówki w bankomacie bądź innych operacji, jak 
np. doładowanie konta telefonu komórkowego. 

Karta płatnicza – służy do przeprowadzania trans-
akcji bezgotówkowych w punktach handlowo-
usługowych. Praktycznie każda karta płatnicza 
posiada funkcje karty bankomatowej.

Karta wstępnie opłacona – zwana elektroniczną 
portmonetką. Środki, jakie możemy wydać z uży-
ciem tej karty są w niej zakodowane w postaci 
odpowiednich impulsów. Karty te są wykorzysty-
wane jako telefoniczne, parkingowe, do telefonów 
komórkowych.

Karta wirtualna – służy do dokonywania transakcji 
w Internecie. Nie można realizować nią transakcji 
w bankomatach oraz zwykłych punktach handlo-
wo-usługowych.

Karta debetowa – rozliczenie transakcji wykonanej 
z użyciem karty następuje po otrzymaniu przez 
bank informacji o jej przeprowadzeniu. Okres ten 
może wynosić od kilku sekund do kilku dni. Aby 
skrócić ten okres i zwiększyć bezpieczeństwo za-
równo posiadacza karty, jak i swoje, banki blokują 
środki na rachunku posiadacza karty na podsta-
wie tzw. autoryzacji transakcji. Oznacza to, że od 
momentu wykonania transakcji aż do momentu 
jej rozliczenia z rachunku, kwota transakcji jest 
zablokowana na rachunku posiadacza karty. Kartą 
debetową możemy posługiwać się do wysokości 
przyznanego limitu, niezależnie od wysokości 
środków na rachunku.

Karta kredytowa – na podstawie dokumentów bank 
ocenia zdolność kredytową i ustala wysokość limi-
tu kredytowego. Posiadacz karty może wykonywać 
transakcje do wysokości przyznanego limitu kre-
dytowego. Raz w miesiącu bank sumuje wszystkie 
transakcje i wysyła posiadaczowi karty zbiorcze 
zestawienie jego transakcji oraz kwotę zaciągnię-
tego kredytu. Bank nie nalicza odsetek od kredytu, 
jeżeli został on spłacony w określonym terminie 
(np. dwóch tygodni od otrzymania miesięcznego 
zestawienia). Przyznany przez bank kredyt jest 
kredytem odnawialnym.

Karta z odroczonym terminem płatności – zbliżo-
ne zasady funkcjonowania do karty kredytowej. 
Do jej uzyskania zwykle nie trzeba posiadać ra-
chunku bankowego. Bank może zażądać jednak 
przedstawienia gwarancji na określoną kwotę, 
np. w postaci lokaty terminowej. Raz w miesiącu 
bank wysyła zestawienie transakcji wykonanych 
z użyciem karty. Posiadacz karty zobowiązany jest 
do spłaty całości zadłużenia w określonym czasie, 
np. w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania 
zestawienia.

Karta obciążeniowa – warunkiem wydania karty 
jest posiadanie rachunku w danym banku przez 
określony czas, np. trzy miesiące. Bank analizuje 
dochody oraz sprawdza, czy rachunek jest wyko-
rzystywany w sposób prawidłowy. Po upływie tego 
czasu bank wydaje kartę i ustala indywidualny 
limit wydatków.  Posiadacz karty może w ciągu 
miesiąca wykonywać transakcje do wysokości tego 
limitu (niezależnie od kwoty, jaka znajduje się na 
jego rachunku). Określonego dnia bank sumuje 
wszystkie transakcje wykonane z użyciem karty 
i samodzielnie obciąża kwotą transakcji rachunek 
posiadacza karty. Najczęściej w przypadku kart 
obciążeniowych bank nalicza również prowizję od 
wszystkich transakcji (np. 1%) za to, iż kredytował 
wydatki posiadacza karty. 

Kasa do ręki czy na konto? 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Kilka dni temu miałem okazję rozmawiać w wo-
jewódzkiej z policjantami z Paryża. Przyjechali na 
zaproszenie szefa i przy tanim francuskim winie wy-
ciągali różne zawodowe ciekawostki. Są np. we Francji 
policjanci, którzy piszą służbowego bloga. Opowiada-
ją,  jak łapią złodziei, ścigają kierowców, nie kolory-
zują, nie fantazjują, umieszczają na stronie też filmy. 
Sprawdziłem w Internecie – prawda, komentarzy 
dużo. Życie samo pisze ciekawe historie, więc ludzie to 
czytają. Pomyślałem, że i ja, skromny aspirant policji, 
mógłbym prowadzić bloga. Wiele w robocie się dzieje, 
dużo mógłbym wieczorami napisać... 

Fortuna radzi… o bezpieczeństwie obrotu gotówkowego i kartach kredytowych

›

›

›

›

›

KONKURS
Do wygrania carskie monety z czystego złota 
i ponad 1000 atrakcyjnym upominków.

Nagrodzimy osoby, które nadeślą najciekawsze 
i najpełniejsze odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Podaj nazwę banku, któremu powierzył-
      byś swoje pieniądze.

2. Wolisz płacić kartą czy gotówką?

3. Ile bankomatów jest w Twoim mieście? 
      Podaj nazwę tego miasta.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na adres 
e-mail: konkurs@fortunaradzi.pl

Regulamin konkursu na www.fortunaradzi.pl

›

›

›

›

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kart? 
Informacje, opracowania, statystyki i wiele więcej 
znajdziesz odwiedzając stronę: www.nbp.pl

carskie monety z czystego złota carskie monety z czystego złota carskie monety

www.nbp.pl

 z czystego złota  z czystego złota 

www.nbp.plwww.nbp.pl
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regulamin
1. Organizatorem plebiscytu jest redakcja 

gazety „ Co tydzień”.
2. Kandydaci zgłoszeni do udziału powinni 

mieć na swoim koncie znaczne sukcesy 
sportowe z roku 2007. Powinni również, 
być mieszkańcami Jaworzna, lub ewen-
tualnie reprezentować barwy jaworz-
nickiego klubu, sekcji, stowarzyszenia 
sportowego etc.

3. 15 kandydatów nominują redaktorzy 
sportowi gazety „Co tydzień” i telewizji 
CTv.

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

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

6. Czytelnicy spośród 20 kandydatur, wy-
bierać będą 5 sportowców. Ostateczna 
kolejność ustalona zostanie na podstawie 
ilości punktów, które otrzymają poszcze-
gólni kandydaci. Na podstawie poprawnie 
wypełnionego kuponu sportowcom przy-
sługiwać będzie za pierwsze miejsce – 25 
pkt, za 2. – 20 pkt, za 3. – 15 pkt, za 4. – 10 
pkt za 5. – 5 pkt.

7. Jedna osoba może dostarczyć dowolną 
liczbę kuponów.

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

9. Wyniki imprezy zostaną opublikowane na 
łamach gazety „Co tydzień”.

10. Zwycięzca konkursu zostanie uhonoro-
wany specjalną nagrodą, ufundowaną 
przez redakcję „Co tydzień” i telewizję 
CTv.

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

KUPON KONKURSOWY
Moi kandydaci do tytułu Sportowca 2008

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

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

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

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

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

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

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

Telefon ...........................................................................

Plebiscyt na 
sportowca roku 2008

Sportowiec Roku 2008 
– głosuj i wybieraj! Dziś 
rusza coroczna zabawa 
w wytypowanie najlepszego, 
według czytelników, 
sportowca minionego roku 
kalendarzowego.

numery i wskazujcie kolejnych 
kandydatów! Również dziś 
drukujemy pierwsze kupony, na 
których mogą oddawać państwo 
swoje głosy w plebiscycie. Głosy 
przyjmujemy do 13 lutego, 
rozstrzygnięcie plebiscytu 
opublikujemy w gazecie „Co 
tydzień” oraz w telewizji CTv 
Jaworzno 25 lutego 2009 roku.

Dawid Grochowski

Koszykówka. Brązowy medal 
Mistrzostw polski juniorów. 

Podstawowy i wyróżniający się 
zawodnik MCKiS JBL Jaworzno. 

Daniel Goldammer

Koszykówka. Brązowy medal 
Mistrzostw Polski. Jeden z liderów 

MCKiS JBL Jaworzno.

Grzegorz Remin

Koszykówka. Jak co roku 
najpewniejszy punkt w składzie 

MCKiS JBL Jaworzno, przykład dla 
jaworznickiej młodzieży

Sebastian Balner

Wyciskanie. Złoty medalista 
Mistrzostw Świata, regularnie 

zdobywający medale na 
najważniejszych imprezach.

Marek Chwalibogowski

Shidokan. Tytuł Mistrza Polski 
zdobyty w Warszawie, lider 

Shido-ligi, zwycięzca wielu walk 
w przekroju całego roku.

Anna Szczotka

Fitness. IV miejsce w Mistrzostwach 
Europy w Skopje, srebro w 

Mistrzostwach Polski w Plońsku.

Dominik Mocherek

Pchnięcie kulą. Złoty medal 
w pchnięciu kulą na Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży.

Radomir Jarzynka

Piłka nożna. Najlepszy strzelec 
A-klasy i Szczakowianki w dużej 

mierze przyczynił się 
do awansu do V ligi.

Paweł Sermak

Piłka nożna. Jeden z bohaterów 
awansu Szczakowianki do V ligi i jeden 

z nielicznych zawodników, którzy 
w V lidze nie zawiedli oczekiwań.

Kamil Młodziński

Boks. Zdobył Mistrzostwo Polski 
juniorów w Elblągu. Reprezentant 

kraju, jaworznicka nadzieja na 
Olimpiadę w Londynie.

Bartłomiej Nowatkowski

Boks. Mistrzostwo Śląska w Myszkowie 
i brązowy medal Mistrzostw Polski, 

liczne wygrane turnieje 
w mijającym roku.

Kamil Kądziołka

Piłka nożna. Najlepszy strzelec Zgody 
Byczyna, która liczy się w walce 

o awans do V ligi.

Mariusz Grochowski

Armwrestling. Twórca sukcesów 
Tytana Jaworzno i czynny zawodnik, 

zdobywca Mistrzostwa Polski.

lucjan Fudała

Armwrestling. Absolutnie najsilniejsza 
lewa ręka w kraju. Mistrz Polski, 

reprezentant kraju. Jego osiągnięcia są 
wpisane w księdze rekordów Guinessa.

Martyna Bierońska

Ju- jitsu – Srebrna medalistka 
Mistrzostw Świata z Szwecji 

i triumfatorka Pucharu Polski.

Lista kandydatów:
Dziś prezentujemy 15 kandydatur 
wybranych przez redakcję 
działu sportowego gazety „Co 
tydzień”. Przez najbliższy tydzień 
czekamy na państwa propozycje 
– kto jeszcze zdaniem państwa 
powinien zostać nominowany 
do walki o trofeum? Piszcie na 
e-mail sport@ct.jaworzno.pl, 
telefonujcie pod redakcyjne 

Dawid Grochowski
Daniel Goldammer
Grzegorz Remin
Sebastian Balner
Marek Chwalibogowski

Anna Szczotka
Dominik Mocherek
Radomir Jarzynka
Paweł Sermak
Kamil Młodziński 

Bartłomiej Nowatkowski
Kamil Kądziołka
Mariusz Grochowski
Lucjan Fudała
Martyna Bierońska
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KOSZyKóWKAPIŁKA NOŻNA 

Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
Jaworzno, ul. Mickiewicza 2 www.sokol.jaw.pl

1714/d/08

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW 
MCKiS Jaworzno – MOSiR Cieszyn, 
7 stycznia (środa) – godz. 16.30
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum), wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI II LIGI kOBIeT
MCKiS Jaworzno – BBTS II Bielsko Biała, 

8 stycznia (czwartek) – godz. 17.30
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) 

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane 
w ramach akcji ,,Kibicomania 2009”!!!

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW STARSZYCh
MCKiS JBL Jaworzno – LOSSM PZKosz Jaworzno
8 stycznia (czwartek) – godz. 16.30
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) wstęp wolny!

MeCZ kOSZYkóWkI kAdeTóW
MCKiS Jaworzno – MOSM Tychy, 
9 stycznia (piątek) – godz. 16.30

Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) wstęp wolny!

MeCZ II LIGI kOSZYkóWkI MężCZYZN
MCKiS JBL Jaworzno – SSK Basket Kraków
11 stycznia 2009 (niedziela) – godz. 17.00
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) 
Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane 
w ramach akcji ,,Kibicomania 2009” !!!

MeCZ I LIGI SIATkóWkI MężCZYZN
MCKiS PKE Energetyk – MKS MOS Będzin

17 stycznia (sobota) – godz. 18.00
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum)

Ceny biletów: 5,-zł normalny, 2,-zł ulgowy (uczniowie Szkół Gimnazjalnych 
i Ponadgimnazjalnych), wstęp wolny – uczniowie Szkół Podstawowych 

i grupy zorganizowane w ramach akcji ,,Kibicomania 2009” !!!

Zgoda Byczyna to jedyna jaworznicka 
drużyna, która obrała sobie jako cel 
awans do wyższej ligi i na półmetku 
rozgrywek zachowuje realną szansę, 
aby go osiągnąć. Przed startem ligi 
wróżono jej łatwą przeprawę przez 
A klasę, którego sezon wcześniej do-
świadczyła inna drużyna z Jaworzna 
– Szczakowianka. O najbliższych pla-
nach drużyny porozmawiamy z tre-
nerem Andrzejem Śliwińskim. 

Bartek: Panie trenerze: 11 zwy-
cięstw,2 remisy, tyle samo pora-
żek, w konsekwencji – 2. miejsce 
w tabeli – 4 punkty straty do 
liderującego RKS-u Grodziec i 2 
punkty przewagi nad trzecim Pio-
nierem Ujejsce. Jest Pan zadowo-
lony z takiego zakończenia rundy 
jesiennej?

Andrzej Śliwiński: – Ambicje były 
większe. Liczyliśmy na to, że w tym skła-
dzie personalnym, przy tych wzmocnie-
niach, które były latem, będzie lepiej. Roz-
czarowała mnie ta ostatnia część sezonu, 
ale na to złożyło się wiele czynników.

 
Każdego punktu szkoda,  
lecz po którym meczu najciężej 
było pogodzić się z brakiem peł-
nej zdobyczy  
punktowej?

– Najbardziej bolą straty: porażka 
z niżej sytuowaną w tabeli drużyną Prze-
mszy Okradzionów oraz remis z drużyną 
Błękitnych Sarnów, podczas którego za-
trzymał nas były bramkarz m.in Odry 
Wodzisław – Marek Bęben.

Która konfrontacja wypadła jak 
najbardziej po pańskiej myśli, 
tzn. zawodnicy zaprezentowali 
to, czego oczekuje Pan od nich?

– Na pewno nie cały mecz, ale 
zdecydowanie pierwsza połowa wy-
jazdowego meczu z Pionierem Ujej-
sce, kiedy właściwie „rozjechali-
śmy” rywala, strzelając do przerwy  
4 bramki. To był mecz, można śmiało po-
wiedzieć, na III-ligowym poziomie, a ry-
wal to drużyna z aspiracjami do awansu, 
o czym świadczy pozycja w tabeli.

Jak wygląda przerwa zimowa 
w Zgodzie? 

– Do 15 grudnia organizowane były 
zajęcia, których zadaniem było utrzymać 
zawodników w jak najdłuższym kontak-
cie z ruchem, aktywnym wypoczynkiem. 
Ogólnie dominowały zabawy z piłką, 
siatkonoga, jak i ćwiczenia siłowe na 
atlasie. Niestety frekwencja na zajęciach 
nie była najwyższa. Przygotowania do 
rundy zaczynamy od 11 stycznia.

Przewidziane są jakieś ruchy 
kadrowe? Wzmocnienia? Ktoś 
zapowiedział, że planuje odejść 
z klubu?

– Sygnały docierają do nas różne. Nie 
wiem jakie będą decyzje prezesa klubu. Ja 
tylko wyartykułowałem, że jeżeli dalej 
myślimy o zniwelowaniu tej 4-punktowej 
straty to wszelakie osłabienia w zespole 
na pewno skomplikują nam to zadanie. 
Nie dysponujemy kadrą 18 zawodników 
lecz 13-14 i za każdym razem musimy 
liczyć się z kontuzjami i pauzami np. 
przez kartki.

Zaplanowane są jakieś mecze 
kontrolne?

– Tak, mamy zaplanowane. W każdą 
niedzielę od miesiąca lutego będziemy 
grali mecze u siebie albo na wyjeździe. 
Obecnie wiem, że jednym z naszych spa-
ringpartnerów będzie drużyna Fabloku 
Chrzanów. 

Docierają do Pana informacje jak 
rywale wykorzystują czas wolny 
od rozgrywek? 

– Nie interesuje mnie to. Zawsze 
uważałem, że trzeba patrzeć i praco-
wać wyłącznie na siebie. Na pewno 
dalej trudnym rywalem pozostanie 
zespół RKS-u Grodziec, który podczas 
meczu z nami dał się poznać jako po-
układana drużyna z zawodnikami, 
którzy mogliby śmiało sprawdzić się 
w wyższych ligach. Wiem, że zespół 
Grodźca współpracuje z klubem Sar-
macji Będzin, przez co mogą się do-
datkowo wzmocnić.

Swoje mecze rozgrywaliście na 
obiektach w Jeleniu i Byczynie 
oraz na Azotanii. Które z nich było 
dla Was bardziej sprzyjające?

– Ciężko się gra w Byczynie. To tylko 
w pierwszym meczu, kiedy trafiliśmy na 
LKS Wysoka, udało nam się wygrać tak 
wyraźnie, natomiast pozostałe mecze 
u siebie nie zakończyły się takimi oka-
załymi zwycięstwami. Specyfika tego 
boiska, a więc jego długość i szerokość, 
oraz fatalna nawierzchnia, ułatwia-
ły rywalowi prowadzić grę obronną. 
Chcieliśmy sami grać na stadionie Vic-
torii w Jeleniu, lecz ten okazał się dla nas 
dość pechowym. Jeden mecz udało się 
rozegrać na Azotanii, gdzie warunki są 
o wiele lepsze, a sama gra tam sprawia 
przyjemność.

Będzie Pan chciał wprowadzić 
nowe rozwiązania taktyczne 
w drużynie, czy Zgoda dalej bę-
dzie grała swoją piłkę, którą mo-
gliśmy zaobserwować na jesień?

– Nie jest możliwą rzeczą, abym 
na każdym treningu miał pełny skład, 
przez co nie mogę wprowadzić więk-
szych zmian. Pracujemy nad poprawą 
indywidualnych umiejętności tech-
nicznych i taktycznych. Praca nad grą 
całego zespołu będzie podczas meczów 
sparingowych.

Których zawodników drużyny 
chciałby Pan wyróżnić?

– Chciałbym pochwalić przede wszyst-
kim seniorów tj. Jarosława Wacławka 
i Pawła Sawaniewicza, którzy w swoim 
podejściu do piłki zachowują pełen pro-
fesjonalizm – są na większości trenin-
gów.  Dość wysoki poziom reprezentował 
Wierzbik obrońca, który bardzo dużo 
wniósł do zespołu, Sobczak – bardzo 
aktywny, lecz nie zawsze dyspozycyjny 
przez studia. Wyróżniającym się graczem 

jest również Burakiewicz, ten również 
ze względu na kontuzję nie mógł zagrać 
całej rundy

Najlepszy strzelec drużyny to 
Kamil Kądziołka. To uzdolniony 
zawodnik. Jak Pana uważa, czy 
z jego umiejętnościami poradził-
by sobie w wyższych ligach? 
– Kamil dysponuje dobrą motoryką 
oraz strzałem z obu nóg. Na pewno za-
grałby w wyższej lidze bez kompleksów. 
Jednak przy tym zachować trzeba pro-
fesjonalizm. Natomiast jego zmianowa 
praca w fabryce wielokrotnie kolidowa-
ła z treningami czy samymi meczami. 
Dodatkowo pamiętać trzeba o podpo-
rządkowaniu się taktyce, a z tym u Ka-
mila jest różnie. 

Proszę powiedzieć, jak to jest tre-
nować syna? Czy poza treningiem 
udziela mu Pan również trener-
skich rad? Czy życie prywatne 
oddzielone jest od tego sporto-
wego?

– Staram się to oddzielić. Michał jest 
traktowany jak każdy zawodnik, nie 
próbuję go faworyzować. Nawet czasami 
jestem za ostry, bo moje oczekiwania są 
wysokie w stosunku do niego. Należy pa-
miętać, że ma dopiero 16 lat, a w A klasie 
wcale łatwo się nie gra. W drużynach ry-
wali grają zawodnicy mający przeszłość 
nawet III-ligową, więc nie są to, mówiąc 
żargonem piłkarskim „frajerki”.  

Stanowisko trenera pełnił Pan 
również w innej jaworznickiej 
drużynie, jaką jest Victoria Ja-
worzno. W którym z tych klubów 
organizacja była lepsza? Gdzie 
odczuwał Pan większy komfort 
w pracy?

– Różnica klas dość znaczna bo A kla-
sa i IV liga. Powiem tak: spotkałem się 
tutaj z bardzo miłą atmosferą, która 
panuje w tej dzielnicy, przede wszystkim 
sporo pomagają kierownik zespołu Piotr 
Dobrzański, bardzo wiele robią dla tej 
sekcji prezes Grzegorz Radko jak i rów-
nież wiceprezes Zbigniew Siewniak.

Na zakończenia słówko do kibi-
ców drużyny?

– Życzę kibicom wszystkiego najlep-
szego i mam nadzieję, że razem z nami 
będą świętować pod koniec sezonu upra-
gniony awans. 

Dziękuję za rozmowę.
Bartek

Udanie po świątecznej 
przerwie kontynuują 
rozgrywki koszykarze 
drugoligowego MCKiS JBL 
Jaworzno. W minioną sobotę 
podopieczni trenera Marcina 
Lichtańskiego pokonali 
Limbach Limanową 78: 63. 
Pomimo piętnastopunktowej 
przewagi, spotkanie było 
bardzo zacięta i jaworznianie 
musieli mocno się 
napracować, aby odnieść 
kolejne zwycięstwo.

Liczna grupa kibiców, zgroma-
dzona w hali widowisko – sportowej, 
oglądała ciekawe widowisko. Pierw-
sza piątka, jaką desygnował do gry 
trener Lichtański, to: Kurzawa, Gro-
chowski, Goldammer, Molski i wra-
cający po kontuzji Grzegorz Remin. 
Wyjściowy skład mocno zmieniony. 
Cieszy spora ilość minut spędzonych 
na boisku przez młodego Pawła Ku-
rzawę. Spotkanie rozpoczęło się od 
składnych akcji gospodarzy, którzy 
szybko obejmują prowadzenie 5:1. 
Jednak drużyna przyjezdna, oparta 
na wysokich i silnych zawodnikach 
podkoszowych, stopniowo zaczynała 
zyskiwać przewagę. Na całym boisku 
trwała twarda gra. Dobitnie przeko-
nał się o tym Remin, który w jednej 
z akcji podkoszowych, zderzył się 
z zawodnikiem gości i musiał opuścić 
boisko. Od tego czasu to koszykarze 
Rafała Knapa zaczynają kontrolować 
przebieg pierwszej kwarty, dzięki 
mieszanej obronie i skutecznym rzu-
tom. Ostatecznie pierwsza odsłona 

kończy się wynikiem 14:18 dla przy-
jezdnych. W drugiej kwarcie, swoje 
przysłowiowe „pięć minut” miał za-
wodnik MCKiS – Wojtek Bychawski. 
W dalszym ciągu warunki dyktują 
„górale” z Limanowej. Głównie dzięki 
skutecznym zbiórkom i celnym rzu-
tom trzypunktowym. Dodać trzeba, 
że w tym fragmencie gry nasi koszy-
karze grają na niskiej skuteczności 
rzutów z gry. Jaworznianie przegry-
wają już 22:27, gdy swój festiwal 
rozpoczyna kapitan miejscowych 
– Grzegorz Remin. Jego bardzo do-
bra gra w obronie i ataku powoduje, 
że gospodarze wychodzą na prowa-
dzenie i sukcesywnie je powiększają. 
Ostatecznie do przerwy koszykarze 
MCKiS prowadzą 42:35, a Remin 
ma na swoim koncie 17. punktów. 
Końcowe dwie kwarty, nieznacznie, 
ale jednak, kontrolowane były przez 
jaworznian. Dobrze gra Goldammer, 
który w całym spotkaniu notuje  
17 punktów i 9 zbiórek. Jednak to 
popołudnie należy do wspomniane-
go już Remina, który kończy mecz 
z dorobkiem: 26 punktów, 9 zbiórek 
i 4 przechwytów. Brawa należą się 
całej drużynie, gdyż wszyscy grający 
zawodnicy, kończą mecz z dorobkiem 
punktowym.

Po tym zwycięstwie zawodnicy 
drużyny MCKiS JBL plasują się na 
5. miejscu 2. ligi grupy C. Pojawia 
się realna szansa na wyższe miejsce 
w ligowej tabeli, gdyż od następnego 
spotkania do drużyny dołączy Łukasz 
Grzywa. Ten mierzący 207 cm wy-
chowanek trenera Krzysztofa Zapały, 
to były młodzieżowy reprezentant 
naszego kraju. Miejmy nadzieję, że 
wkomponuje się w skład i przyczyni 
się do kolejnych zwycięstw jaworz-
nickiego teamu.

nek

MCKiS JBL Jaworzno – Limbach Limanowa 78:63 
(14:19, 28:16, 21:16, 15:12)

Na początek zwycięstwoWywiad z trenerem Zgody

Andrzej Śliwiński
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Ponieważ nasze obserwacje 
nie są zgodne z tą opinią, 
zmuszeni jesteśmy 
przedstawić fakty:
q Zasiat kowanie wszyst-

kich wlotów do stropodachów w 23 
blokach S.M. Górnik, przeznaczo-
nych do ocieplania w 2008 r., (bez 
uprzedniego powieszenia budek 
lęgowych, co nakazuje inwesto-
rom prawo), skutkowało w okresie 
1.05–1.08.2008 r. śmiercią dużej 
liczby jerzyków. Działo się tak przy 
braku reakcji władz i wbrew zalece-
niom wojewódzkiego konserwatora 
przyrody. Przez trzy miesiące (cały 
pobyt) ptaki walczyły o dostęp do 
swych siedlisk. Ginęły, wciskając 
się we wszystkie szczeliny, m. in. 
nad IV piętrem, w blachy osłania-
jące przerwy dylatacyjne, wpadały 
do mieszkań, na strychy sąsiednich 
domów itp. O tym mówili miesz-
kańcy w majowym programie ja-
worznickiej CTv. Tylko przy jednej 
klatce (Krzywa 11F) znaleźliśmy 6 
jerzyków, które przebiły się przez 
12-metrową warstwę waty mine-
ralnej. Tylko 3 ptaki przeżyły. Po 
zdjęciu blach, podczas ocieplania 
bloku, tylko przy tej klatce, wypadło 
co najmniej 10 martwych jerzyków. 
W skali tylko tego bloku to ponad 70 
martwych jerzyków (fot.3). 
q Po protestach mieszkań-

ców, po raz pierwszy S.M. „Górnik” 
zastosowała w niektórych ociepla-
nych budynkach plastikowe kratki 
z wyłamanymi dolnymi żaluzjami 
(fot.4). Jest to działanie pozytywne, 
gdyż na naradzie w warszawskiej 
siedzibie Radia Tok FM, 24.11.2008 
usłyszeliśmy od ogólnopolskich 
organizacji zajmujących się ochro-
ną ptaków („Bocian”, OTOP, STOP 
itp.), że zarządcy bloków nadal bez-
względnie likwidują siedliska jerzy-
ków w Polsce. Rozwiązanie to ma 
jednak istotne wady. Powierzchnia 
dolnej części tych kratek jest śliska, 
co nie pozwoli jerzykom na zawie-
szanie się. Ostre „zęby”, powstałe po 

I znów przylecą jerzyki
10 grudnia 2008 r. w „Co tydzień” ukazał się artykuł, z którego wynika 
m. in., że w Jaworznie skutecznie chroni się siedliska jerzyków, ptaków 
wędrownych, objętych ścisłą ochroną gatunkową

wyrżnięciu żaluzji będą okaleczać 
ptaki. 

Wydaje się, że jest wystarczająco 
dużo czasu, by zarządcy dostosowali 
terminy ocieplania budynków, 
w których są jeszcze siedliska 
jerzyków, do ich okresu lęgowego. 
Prawo jest po stronie ptaków 
i Jaworzno ma jeszcze szansę na 
uratowanie resztek populacji tych 
pięknych i pożytecznych stworzeń. 

B.a. makowSCy

Jerzyk zakleszczony w blachach

Ten jerzyk nie przeżył po przebiciu się przez 12 cm wełny mineralnej

Śmierć tych jerzyków to efekt zasiatkowania wlotów do ich siedlisk. Spotkała je okrutna śmierć 
w wełnie mineralnej pod pionowymi blachami osłaniającymi przerwy dylatacyjne

Takie kratki stosowano 
na ocieplonym budynku  
w październiku 2008 r. 

Projekt jest skierowany do indywi-
dualnych i instytucjonalnych od-
biorców energii. Pamiętać należy, że 
odbiorcami stajemy się od momentu 
zawarcia umowy na dostawę energii 
elektrycznej, ciepła lub paliw gazo-
wych. Wynika to z art.3 pkt 13 prawa 
energetycznego. 

Najbardziej niedo-
informowany i – rzec 
by można – bezradny, 
jest odbiorca indywi-
dualny, przeciętny – 
w przenośni – szarak 
energetyczny. Jego 
świadomość energe-
tyczna, znajomość 
przysługujących mu 
praw i umiejętność 
korzystania z nich 
jest znikoma. Przy-
sługuje mu prawo do 
informacji i edukacji, 
ale jak ma je egze-
kwować? Odbiorca 
instytucjonalny ma 
łatwiejszy dostęp do 
wiedzy, do specja-
listów i doradców 
energetycznych. Nie 
oznacza to jednak, że 
wystarczający. 

Projekt „Odbior-
ca na rynku energii” 
zrodził się z potrzeby 
doinformowania w szczególności 
odbiorców indywidualnych o przy-
sługujących im prawach, o możli-
wościach, jakie stwarza im Ustawa 
Prawo energetyczne, jaka jest ich 
rola na lokalnym rynku energii, jaka 
jest ich pozycja względem przedsię-
biorstw energetycznych. Warsztaty 
mają ich przygotować do świadome-
go zarządzania energią w gospodar-
stwach domowych, w miejscu pracy, 
w gminie.

W ramach projektu specjaliści 
teoretycy i praktycy będą prowadzili 
warsztaty, których treść chcemy 
dostosować do potrzeb odbiorców. 
Dlatego też zachęcamy do formu-
łowania pytań i przesyłania ich na 
adres e-mail: piorunem@jawnet.pl. 
Pytania te pozwolą zorientować się, 
jakie są faktyczne problemy odbior-
cy i przygotować tematy kolejnych 
warsztatów. 

Pierwsze warsztaty pt. „Efektyw-
ność energetyczna – co to takiego?” 
prowadzili specjaliści z Urzędu Re-
gulacji Energetyki. Prezes Urzędu 
był uprzejmy objąć patronat ho-
norowy nad programem edukacji 
energetycznej w bibliotece, a urząd 
wspiera nas jako partner w jego 
realizacji.

Po warsztatach miała miejsce 
bardzo ożywiona dyskusja. 

W warsztatach wzięli udział: 
wiceprezes SCE Zbigniew Banasik,  
rzecznik praw konsumentów Kry-
styna Banasik, dyrektor MZOPOW 
Bogusława Śledzińska, naczelnik 
Wydziału Edukacji Zbigniew Mika, 
z-ca dyrektora MCKiS Mirosław 
Ciołczyk, kierownik działu Meto-
dyki Promocji i Analiz Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach 
– Dorota Szady, Jolanta Skargo – 
prawnik URE, Piotr Furdzik – URE, 
Rafał Kozłowski – Akademia Eko-
nomiczna w Katowicach, naczelnik 
Biura Promocji i Informacji UM 
pani Ewa Sidełko-Paleczny, redak-
tor naczelny portalu internetowego 
www.powiatchrzanowski.pl – Paweł 
Cudak.

Nie zawiodła młodzież i nauczy-
ciele ze szkół: ZSP nr 5, ZSP nr 4, 
LO nr 3, ZSP nr 1. W spotkaniu 
uczestniczyli również słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Serdecznie dziękuję wszystkim 
za udział i poparcie dla projektu. 
Zapraszam do udziału w kolejnych 

warsztatach, które będą się odby-
wały raz w miesiącu. Najbliższe już 
13 stycznia 2009 r. o godz. 13.00. 
i poświęcone będą oszczędzaniu 
energii.

Warsztaty te są kontynuacją 
poprzednich, które odbyły się w li-
stopadzie 2008 r. i stanowiły wpro-
wadzenie do racjonalnego gospoda-
rowania energią. 

Podczas tych warsztatów chcie-
l ibyśmy przedstawić przydatne 
i ciekawe informacje o sposobach 
zmniejszania rachunków za energię 
i przyczyniania się do jej oszczę-
dzania, a tym samym do ochrony 
środowiska. Chciel ibyśmy rów-
nież wskazać, jak poprzez zmianę 
dotychczasowych przyzwyczajeń 
i oszczędny pobór energii, zmniej-
szyć opłaty za w ykorzysty waną 
w mieszkaniach energię, oraz na co 
należy zwracać uwagę, korzystając 
z domowych urządzeń, chcąc zaosz-
czędzić na opłatach za energię i nie 
zmienić dotychczasowego standar-
du życia.

Poruszane zagadnienia:
1. Porady, jak w szkole można 

oszczędzać energię elektryczną, 
2. Porady, jak w domu można 

oszczędzić energię elektryczną, 
ciepło i gaz – czyli „zmiana 
przyzwyczajeń pomoże Ci 
zaoszczędzić energię”,

3. Oblicz swoje zużycie energii 
elektrycznej,

4. Na co zwracać uwagę, kupując nowy 
sprzęt do domu na przykładzie 
sprzętu AGD,

5. Zagrożenia – czyli parę słów 
o nielegalnym poborze paliw 
i energii.

Należy jeszcze dodać, że warszta-
ty mają pomóc odbiorcom, w szcze-
gólności szkołom w przygotowaniu 
się do świadomego zarządzania 
energią i wzięcia udziału w kon-
kursie pt. „Placówka edukacyjna 
zarządzająca energią”. 

Hr

Co chciałby wiedzieć,  
a o co boi się zapytać
odbiorca na rynku energii?
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Automobilklub Jawor 
11 stycznia 2009 
roku po raz drugi 
organizuje „Moto-
orkiestrę”. Wzorem 
ubiegłego roku od-
będą się przejazdy 
od godz. 10.00 do 
15.00 samochodami 
terenowymi oraz (tego jeszcze nie 
było) quadami! Bilety-cegiełki w ce-
nie 20 PLN będzie można nabyć w re-
dakcji „Co tydzień” od piątku, oraz 
w dniu imprezy u wolontariuszy  
w kamieniołomie. 

Nie tylko reklama

CHEV wyprz I 2009 A4.indd   1 22-12-08   11:34:32

95/d/09

M&M Cars 40-271 Katowice, ul. Lotnisko 81, 
tel. 032 787 33 33; www.mmcars.pl

Motoorkiestra 
Jaworzno 2009

Dla spragnionych ekstremalnych 
przeżyć – niespodzianka! Możli-
wość przejażdżki na fotelu pilota 
rajdowego. Każdy, kto odważy się 
usiąść na prawym fotelu, przeżyje 
niesamowitą przygodę i zasmakuje 
jazdy profesjonalnie przygotowaną 
rajdówką. 

Tereny „Motoorkiestry 2009” to 
malownicze rejony kamieniołomu 
w Pieczyskach, znane z poprzednich 
imprez klubowych. Zainteresowanie 
poprzednią imprezą przerosło nasze 
oczekiwania, ilość chętnych na prze-
jazdy była większa niż się spodzie-
waliśmy, dlatego postanowiliśmy 
powtórzyć akcję.

Trasa jest tak zaplanowana, aby 
zapewnić uczestnikom bezpieczeń-
stwo, dając jednak ogromne emocje. 
Auta będą prowadzić doświadczeni 
kierowcy, mający za sobą wiele imprez 
i rajdów terenowych. W tym roku 
w orkiestrze pomoże nam ATVFUN-
sQUAD, zaprzyjaźnieni amatorzy 
wertepów, jeżdżący na quadach.

Zapowiada się zatem doskonała 
zabawa w leśnej scenerii, dodatko-
wą atrakcją będzie ognisko i moż-
liwość samodzielnego upieczenia 
kiełbasek. 

Cały dochód z imprezy 
przeznaczony jest na Wielką 
Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Wszystkich chętnych 
zapraszamy do zabawy. Sie ma!125/d/09
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ANNABEL suknie Twoich marzeń
ślubne wyprzedaż już od 450 zł, wieczorowe, komunijne

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

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

SUKNIE ŚlUBNE

74/d/09

75/d/09

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

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

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

ENDOKRyNOlOG

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
39/d/09

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

36/d/09

37/d/09

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. 

38/d/09

STOMATOlODZy

40/d/09

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
47/d/09

ORTOPEDZI

43/d/09

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 
dla pań www.rehabilitacja.jaworzno.pl

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.
51/d/09

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

50/d/09

ChIRURDZy

44/d/09

OPTyCy

41/d/09

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

45/d/09

PEDIATRZy

46/d/09

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

GABINET USG

49/d/09

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.
51/d/09

INNE

52/d/09

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 

48/d/09dw

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 

NEUROlOG

117/d/09

Gabinet neurologiczny 
lek. med Andrzej Erd specjalista neurolog 

Jaworzno ul. Biała 8 
środy 17.00-18.00 
tel. 0 603 95 99 23

42/d/09

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

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

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

w tym do świadectwa kwalifikacji.
73/d/09

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.

Przekaż 1% podatku za rok 2008 na rzecz

POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH
W JAWORZNIE
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(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. 
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1% PODATKU POMIĘDZY KILKA ORGANIZACJI.
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SZCZAKOWA

Na skrzyżowaniu ulic 
Kościuszki i Cichej, 
naprzeciw stadionu 
Szczakowianki, leży 
pozostawiony tu, jak 
mówią mieszkańcy – po 
remoncie – gruz i śmieci. 

Tuż przy granicy z Sosnowcem ktoś z niewiadomych dla nas 
powodów pozostawił... śpiwór lub coś, co bardzo w swoim 
wyglądzie go przypomina. A wystarczyło uważnie śledzić 
prognozy pogody. W takie mrozy każdy kawałek ciepłego koca  
czy śpiwora się przyda

Bałaganu ciąg 
dalszy. Znak, który 
najprawdopodobniej 
pierwotnie mówił o 
zakazie zatrzymywania 
się w tym miejscu, teraz 
służy jedynie jako atrapa. 
Aby odczytać cokolwiek 
i nie złamać przepisów 
kodeksu drogowego, 
musimy się nieźle wysilić. 
Wychodząc z samochodu, 
widzimy tylko strzałkę, 
niewskazującą bynajmniej 
kierunku jazdy. Tego, że 
był tu kiedyś jakiś zakaz, 
musimy się domyślić. 
Znaki drogowe dla ludzi  
z wyobraźnią? 

Czy to dziura  
w czasoprzestrzeni? A może 
zejście do podziemnego 
świata? Niestety, musimy 
Państwa rozczarować. 
Odpowiedź jest bardzo 
prozaiczna. To tylko kolejny 
wybrakowany element, 
który znajdujemy po 
drugiej stronie ulicy. Wielki 
dół wygląda groźnie. Aby 
zobaczyć dno trzeba wytężyć 
szyję. Utonąć nie utoniemy, 
ale wszyscy śmiałkowie, 
którzy zdecydują się 
pokonać dystans ulicy 
Batorego, rozciągniętej 
między Jaworznem  
a Sosnowcem, mogą złamać 
nogę.

Kolejny uszkodzony znak 
przy ulicy Batorego.  
Tym razem możemy 
odczytać, o czym informuje, 
ale zarówno tu, jak i przy 
przejeździe kolejowym  
w Ciężkowicach, 
uszkodzony został znak 
drogowy tego samego 
rodzaju. Mamy nadzieję, 
że to zwykły zbieg 
okoliczności, a nie celowe 
działanie.

Zakaz obowiązuje? Zimowe opady śniegu nie przykryły bałaganu, 
który zapanował ostatnio na Batorego

Na zimowe mrozy

Przypadek, czy celowe działanie?

Niedokończona 
jesienna robota?

Wielki dół na ulicy Batorego

Dokonując jakichkolwiek 
prac modernizacyjnych, 
każdy zobligowany jest do 
ich posprzątania. Taki widok 
nie wystawia najlepszego 
świadectwa tym, którzy 
dokonują takiego remontu.
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Dzielnicowy kalejdoskop

JEZIORKI

CIęŻKOWICE

NASZE MIASTO

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

Lustra potrzebne, czy też nie?

Mieszkańcy korzystający 
z przystanku przy ulicy ks. 
Mroczka, sąsiadującego z tym, 
który również opisaliśmy, nie 
mogą doczekać się rozkładu 
jazdy

Lustra przy ulicy Grabańka 
opisywaliśmy już kilka 
miesięcy temu. Ustawione 
wzdłuż drogi, ułatwiają 
wyjazd z przybocznych 
ulic. Niestety, od owych 
kilku miesięcy, od 
kiedy wspomnieliśmy 
o pękniętym lustrze, 
sprawa nie ruszyła z 
miejsca. Jeżeli uszkodzone 
lustro ma spełniać swoją 
funkcję, to powinno zostać 
naprawione, tymczasem 
z samego środka wyziera 
sporych rozmiarów dziura.

Niestety, stały się one 
łatwym celem dla 
szukających łatwej rozrywki. 
Podpalane, powyginane, nie 
były źródłem zadowolenia 
dla mieszkańców. Teraz dwa 
metalowe kosze zniknęły  
z dwóch przystanków przy 
Ks. Mroczka w Ciężkowicach. 

Pozostały betonowe i cięższe, bar-
dziej odporne na działania czynników 
zewnętrznych. Choć i tak mieliśmy 
już niejeden przykład, kiedy nawet 
sporo ważące pojemniki leżały na uli-
cy. Miejmy nadzieję, że mimo wszyst-
ko wytrzymają próbę czasu.

Nowy rok przyniósł 
już pierwsze zmiany 
na lepsze w naszym 
mieście. Noworoczny 
prezent otrzymali 
pasażerowie korzystający 
z przystanków przy 
skrzyżowaniu ulic 
Kasztanowej i Łanowej. 
Miejmy nadzieję, że będzie 
im długo służył. W imieniu 
mieszkańców dziękujemy 
za interwencję.

Przystanek stojący po drugiej stronie także trzyma się już pionu

Już wkrótce przy ulicy Krakowskiej 
możemy się spodziewać widoku no-
wych ekranów akustycznych.

Na tę inwestycję miasto zabezpie-
czyło 400 tys. zł. Do przetargu zgło-
siły się trzy firmy, z których każda 
złożyła ofertę w cenie niższej od tej 

Betonowe kosze pozostały

Rozkładu 
wciąż brak

W mieście, na przystankach autobusowych, oprócz betonowych koszy widocznych 
na zdjęciu, swoje odpadki możemy wyrzucać także do mniejszych metalowych

Trzyma się pionu

Nareszcie stoi prosto

Kolejne ekrany akustyczne

Przybędzie ekranów
zabezpieczonej przez miasto. Nowy 
nabytek pojawi się w sąsiedztwie tych 
już stojących przy skrzyżowaniu ulic 
Krakowskiej i Niemcewicza. W wy-
wiadzie dla telewizji Ctv kierownik 
Referatu Przygotowania i Realizacji 
Andrzej Buchacz powiedział, że prace 
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Styczeń w Bibliotece:

106/d/09

 

• 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)- język 
angielski – prowadzi Daniel Chećko
Wtorki (godz. 16.30; 18.00) – język włoski – pro-
wadzi Joanna Pieróg
Środy (godz. 15.30; 16.30) – język rosyjski  – pro-
wadzi Tatiana Swiridowa
Czwartki (godz. 15.30; 16.45) – język niemiecki 
– prowadzi Grażyna Bartczak
Piątki (godz. 15.45; 16.45) – język francuski 
– prowadzi Agnieszka Batko
Soboty (godz. 09.30; 11.15) – język hiszpański 
– prowadzi Dariusz Pilecki

Biblioteka dzieciom:
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czytanie – czytamy 
z radością, słuchamy z przyjemnością
Środy (godz. 17.00) – Spotkania z literkami 
– nauka pięknego pisania
Czwartki (godz. 17.00) – Mały artysta – zajęcia 
plastyczne
15.01 (godz. 10.00; 12.00) – Spotkania autorskie 
z Grzegorzem Kasdepke
17.01 (g o d z .  10.0 0 – 12.0 0) – Z a b aw y  
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 kom-
puter – prowadzi Marcin Mączka i Anna B. 
Błachaniec

Spotkania – imprezy:
07.01 (godz. 18.00) – Salon literacki – spotkanie 
z prof. dr hab. Marianem Kisielem - prowadzi dr 
Stanisław Piskor
09.01 (godz. 18.00)  – Nasze zdrowie – Pokonaj 
stres – spotkanie poprowadzą: psycholog mgr 
Aleksandra Musiał, farmaceuta mgr Anna Kurek-
Górecka, kosmetolog mgr Renata Szpala
13.01 (godz. 10.00) – Klub Filmowy UTW – pro-
wadzi 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-Filozofią 
– Biblioteka – filozoficzne centrum człowieka 
– U. ECO – „O bibliotece”– M. Niechwiej
15.01 (godz. 16.30) – Klub Filmowy – prowadzą 
– Anna Chebel, Joanna Gatermajer
15.01 (godz. 18.00) – Świat to biblioteka– spo-
tkanie 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 tor tura 
– piątkowe spotkania z teatrem i operą – Ja-
nusz Głowacki: „Antygona w Nowym Jorku” 
– wprowadzenie Agnieszka Brania i Agnieszka 
Dłużniak
16.01 (godz. 18.00) – „Ścianka działowa” 
– spotkanie autorskie z Izabelą Sową promujące 
najnowszą powieść
21.01 (godz. 13.00) – Filmowa Kuchnia - Muzyka 
filmowa –wprowadzenie Edyta Kaszyca – projek-
cja filmu: „Kopia mistrza” 
21.01 (godz. 18.00) – Malarstwo nowoczesne 
– neoplastycyzm – wykład prowadzi dr Sta-
nisław Piskor
22.01 (godz. 18.00) – Trudne drogi do wolno-
ści – spotkanie z okazji rocznicy wyzwolenia 
Jaworzna
23.01 (godz. 09.00 – 15.00) – Z pozytywną 
energią w Nowy Rok – impreza charytatywna 
dla dzieci i młodzieży
23.01 (godz. 12.00 – 16.00) –  Jak powstaje papier 
– pokaz otwarty czerpania papieru
23.01 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariuszowe 
- prowadzi dr Ewa Sałużanka
27.01 (godz. 17.00) – Wernisaż Grażyny Gło-
wackiej
29.01 (godz. 16.30) – Klub Filmowy – prowadzą 
– Anna Chebel, Joanna Gatermajer
30.01 (godz. 17.00) – Kultura, czy tor tura 
– p iąt kowe sp ot k ania z teat rem i  o p er ą 
– J o h a n n St r a u s s :  „ Ze m s t a n i e t o p e r z a ” 
– wprowadzenie Agnieszka Brania i Agniesz-
ka Dłużniak
30.01 (godz. 20.00 – 24.00) – Noc z literaturą dla 
dorosłych – „O Bibliotece i bibliofilach”

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

53/D/09

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”)

55/D/09

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

56/D/09

Do wynajęcia  teren ogro-
dzony, pomieszczenia biurowe, 
pomieszczenia pod działalno-
śćgospodarczą. Ul. Szelonka 1. 
Tel. 0601 520 180. 

24/D/09

Kupię działkę lub dom. 
Tel. 606 13 49 46

78/09

Sprzedam 28m2, Podwale. 
Tel. 516 430 400

2112/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

Sprzedam 33m2, Skałka. 
Tel. 604 121 535

2179/D/08

Sprzedam mieszkanie 48m2. 
Tel. 604 789 791

2188/D/08

Sprzedam 34m2, Siłownia. 
Tel. 661 816 037

4/D/09

Zamienię 28m2 ul. Nowa na większe 
w tej samej okolicy. Tel. 668 232 282; 
751 67 16

5/D/09

Wynajmę mieszkanie 30,5 m2 Skałka. 
Tel. 880 286 519

9/D/09

Sprzedam nowy dom w Ciężkowi-
cach, parterowy z poddaszem użyt-
kowym. Tel. 608 628 244

54/D/09

Sprzedam pilnie własnościowe 46m2 
Sobieski – Górka, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 694 546 997

116/D/09

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

25/D/09

Zatrudnię pracownika do 
obsługi stacji auto-gaz. Tel. 
601 149 372

7/D/09

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

60/D/09

Zatrudnię opiekunkę do 2,5 letniego 
dziecka na 8 godzin dziennie. 
Tel. 517 169 409

85/D/09

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

2065/D/08

Pilnie przyjmę ekspedientkę do 
sklepu ogólnospożywczego. 
Tel. 606 973 627 po 18.00

2187/D/08

Przyjmę do pracy kierowcę. 
Wymagania: prawo jazdy kat. C 
+ ADR podstawowy i cysterny, 
mile widziana praktyka. Kon-
takt: 0 32 616 44 70 
lub 502 309 941

76/D/09

Pizzeria Da Grasso zatrudni osobę 
do wypieku pizzy, kasjerko-kelnerkę 
oraz kierowcę dostawcę z własnym 
samochodem. Tel. 665 700 163/4

99/D/09

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

19/D/09

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

2089/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

81/D/09

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

57/D/09

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

57/D/09

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

82/D/09

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

83/D/09

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

58/D/09

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

58/D/09

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

80/D/09

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

59/D/09

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

58/D/09

Przewóz mebli, inne usługi transpor-
towe. Tel. 604 273 244

1804/D/08

Remonty, kafelki, instalacje. 
Tel. 664 780 752

1828/D/08

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

2073/D/08

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

2177/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

F.H.U. JURGAZ – dostawa gazu 11 
kg. Tel. 696 062 068; 501 549 187

1/D/09

Usługi remontowo – budow-
lane. Adaptacja poddaszy, 
łazienki. Tel. 696 222 894

2/D/09

Videofilmowanie, fotografia. 
Tel. 0 502 051 467

3/D/2009

Schody z drzew egzotycznych, par-
kiety, kafelkowanie. Tel. 615 63 88

78/D/09

BŁYSK – kompleksowe usługi sprzą-
tające: mycie okien, pranie dywanów, 
tapicerki meblowej i samochodowej, 
mycie podłogi, prasowanie, mycie po 
remontach. Najtaniej. 
Tel. 0 32 615 08 73; 664 545 502

107/D/09

Kompleksowe remonty: gładź, 
poddasza. Promocja. 
Tel. 605 835 147

113/D/09

Przeprowadzki. Tel. 509 222 380
115/D/09

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

61/D/09

Autoskup. Tel. 888 222 318, 
0505 254 985

62/D/09

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

64/D/09

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

64/D/09

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

63/D/09

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

65/D/09

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

62/D/09

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

63/D/09

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

65/D/09

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

65/D/09

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

66/D/09

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedaż węgla orzech i eko-
groszek w workach po 25 kg. 
Tel. 606 64 81 46

2186/D/08

Sprzedam Yoreczki miniaturowe. 
Tel. 501 793 793; 0 32 751 82 60

108/D/09

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

67/D/09

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

68/D/09

Herbalife – produkty 
tel. 032/ 616 58 16

1192/D/08

Protezy, mosty porcelanowe. 
Tel. 694 245 071

79/D/09

Protetyka. Tel. 784 53 33 34
79/D/09

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

2009/D/08

Angielski, rachunkowość. 
Tel. 0 503 060 148

2182/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

Nie daj się wylosować. Wybierz naj-
lepszy OFE. Tel. 505 800 102

2184/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

86/D/09

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
9 stycznia godz. 18.00 – Galeria Kameralna ul. Mickiewicza 2 „Czy prawdziwych 

Cyganów już nie ma?” – Wernisaż wystawy Karola Koryczana. Wystawa 
można odwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 18.00 do 
31 stycznia. Serdecznie zapraszamy.

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 Janusza Powolnego. Wystąpią również soliści: Iwona 
Socha – sopran, Rafał Bartmiński – tenor, Maciej Bartczak –baryton. W 
programie znajdą się najsłynniejsze arie, duety, walce oraz fragmenty 
orkiestrowe z oper i operetek. Bilety w cenie: 20 zł i 25 zł do nabycia: w 
kasach MCKiS ul. Grunwaldzka 80, ul. Mickiewicza 2, w sklepie muzycz-
nym Melodia, w kiosku w Urzędzie Miasta.

Dom Kultury „Jeleń”
9,16,23 godz. 12.00 – Język angielski dla seniorów.   
10,17,24 godz. 8.00 - Zabawy i gry w hali sportowej – siatkówka, tenis,koszykówka.
 godz. 10.00 – Klub zabaw i gier planszowych, scrabble, gra w piłkarzyki 
12 stycznia godz. 16.00 – Wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczest-

ników warsztatów w DK „Jeleń” podczas trwania projektu „Szkoła bez 
przemocy” – miejsce wystawy Szkoła Podstawowa nr 22.

13 stycznia godz. 10.00 – Dzielnicowy konkurs kolęd i pastorałek organizowany 
wspólnie z Parafią Św. Krzyża w Jeleniu.

14 stycznia godz. 10.00 – Klub Miłośnika Książki – „Wiersze jakich nie znacie” 
spotkanie z poetką Janiną Wodniak. 

Dom Kultury „Szczakowa”
7 stycznia godz. 10.00 - Zajęcia ceramiczne dla pensjonariuszy Domu Pomocy 

Społecznej.
9 stycznia godz. 16.00 - Otwarta pracownia batiku – wstęp wolny dla młodzieży i 

dorosłych.
16 stycznia godz. 16.00 - „Dla Babci i Dziadka” – batikowe prezenty z okazji ich święta.

Klub „Dobra”
9 stycznia godz. 16.00 - Choinkowa zabawa dla klubowiczów.
16 stycznia godz. 16.00 - „Zimowe widoki” – zajęcia plastyczne.

Klub „Gigant” 
10 stycznia godz. 12.00 - Kinomaniacy – wyjście do MBP na film.
17 stycznia godz. 13.00 - Prezenty z wyobraźnią dla babci i dziadka. 

Klub „Niko”
15 stycznia godz. 17.00 - „Przy wigilijnym stole” – noworoczne spotkanie z kolędą w 

wykonaniu zespołu „Młodzi z Byczyny” i poezją Alicji Dudek.
Klub „Podłęże”

10 stycznia godz. 15.00 – Karaoke.
13 stycznia godz. 15.00 – Turniej piłkarzyków dla młodzieży powyżej 15 lat.
14 stycznia godz. 16.00 – Wystawa prac plastycznych „Tajemniczy ogród” – rysunek 

węglem.
Codziennie od godziny 12.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych - pomoc w odrabianiu 

lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.
Klub „Relaks”

8 stycznia godz. 17.00 – Spotkanie opłatkowe dla rodzin jaworznickich legionistów.
10 stycznia godz. 17.00 – Spotkanie w Klubie Samotnych Serc.  
13 stycznia godz. 17.00 – Noworoczne spotkanie uczestników STK – wystawa 

plastyczna.
Klub „Szczak”

9 stycznia godz. 15.00 – Pomysł na popołudniową nudę – gry i zabawy stolikowe.
Klub „Wega”

9 stycznia godz. 16.00 – Zimowy Turniej Tenisa Stołowego.
16 stycznia godz. 17.00 – Do czego służy terrarium? – rzecz o pająkach.
 
Godziny i terminy zajęć mogą ulec zmianie. Zajęcia zespołów i kółek zaintere-
sowań odbywają się według tygodniowego harmonogramu pracy placówek.

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

Wydawnictwo GM sp. z o.o. 43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7
tel. (032) 751-91-30 Ogłoszenie własne

o g ł o s z e n i e
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Historia

Szukamy śladów przeszłości (cz. XIV)
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
25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 29)

Nasi pasjonaci sztuki

Twórczość
SZUKAM DOMU

gdzie rozdaje się
uśmiechy
na „dzień dobry”,
a dobre słowa
kapią jak miód
na zbolałą duszę.
Gdzie ociera się oczy
przepełnione łzami
i sprawia,
by zajaśniały jak diamenty
od miłości.
Szukam domu,
gdzie oddycha się
miłością
jak powietrzem,
a dobroć
rozdaje szczodrze
jak codzienny chleb.
Gdzie zamyka się
na zawsze
bramy strachu,
a zalęknione serce
upaja się pokojem
i ciszą 
bez granic. 

SPOTKANIE

Pod dłonią
bijące serce niosę
w aleję szumiącą jesienią.
Twoje usta
podnoszą z ziemi
podeptane marzenia –
sklejają strzępy mgły
na minutowe trwanie.
Włosy jasne – jeden piach,
który mnie zasypie

nierozważnym podmuchem.
Oczy krzyżują szpady świateł,
w oczekiwaniu na zaćmienie...
Twoje dłonie –
ucieczka najpewniejsza.
Od twoich ramion
chciałabym nabrać mocy.
Spod twoich bladych powiek
noc tylko wypływa – 
a ja się boję nocy...

TAK TRUDNO CIĘ KOCHAĆ

Tak trudno Cię kochać
W mozole szarych dni,
Gdy przemierzasz własne –
Nieznane mi szlaki
I okrywasz się milczeniem
Jak puchową kołdrą.
Tak trudno cię kochać,
gdy mówisz codziennie o pogodzie
lub cedzisz słowa
bez znaczenia,
gdy rozdajesz fałszywe karty
i zostawiasz po sobie
puste miejsce.
Tak trudno cię kochać,
gdy zamykasz dzień
na klucz
jak przeczytaną książkę,
w oczach masz wiele
znaków zapytania,
a twoje ręce
zawieszone w próżni...
A przecież wystarczy
wyciągnąć ręce,
otworzyć serce,
by zachłysnąć się
miłością
jak powietrzem.

Stowarzyszenie Twórców Kultury 
w Jaworznie to organizacja przy-
ciągająca do swego grona ludzi 
wrażliwych, mających wiele do 
przekazania, lecz z natury nie-
śmiałych i nieumiejących iść przez 
życie przebojem. Tacy zazwyczaj 
przez całe życie coś tworzą lecz ich 
utwory wędrują na dno szuflady. 
W zabieganej codzienności nawet 
nie powstanie im myśl, by kiedyś 
opublikować to, co powstało pod 
wpływem własnych przeżyć, uczuć 
i dążeń. 

Świadkami takiej twórczości są 
najpierw najbliżsi – rodzina, zaufani 
przyjaciele. Choć obawa przed kry-
tyką lub zwykła trema paraliżują, to 
właśnie ci ludzie potrafią zdopingo-
wać do wykonania pierwszego kroku. 
Pani Ewa Musiorska swoje wiersze 
zaczęła pisać w czasach studenckich. 
Są to liryki o charakterze wspo-
mnieniowym, związane tematycznie 
z wydarzeniami rodzinnymi, miej-
scem pochodzenia i wzrastania oraz 
wiersze refleksyjne dotyczące sensu 
życia, istnienia i przemijania. Cza-
sami utwory romantyczne dotyka-
jące najdelikatniejszej sfery ludzkich 
uczuć, najgłębszych pokładów serca. 
Pierwszy raz swoją poezję odważyła 
się zaprezentować publicznie, i to za 
namową córek, dopiero w 2006 roku   
na VII Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim pt. „Nasz Czas 2006” w Ja-
strzębiu Zdroju, na którym otrzyma-
ła wyróżnienie, a zgłoszone wiersze 
zostały opublikowane przez Oficynę 
Wydawniczą „TAD-AD” w alma-
nachu poetyckim zatytułowanym 
„Błękitny gotyk słowa”. Pierwszy 

sukces dodał jej odwagi do pójścia 
tą drogą. Wstąpiła do Stowarzysze-
nia Twórców Kultury w Jaworznie, 
znajdując swoje miejsce w sekcji 
literackiej. Tu nie tylko nabierała 
szlifów, ale również poznawała nowe 
metody i ścieżki docierania ze swoją 
twórczością do szerszej publiczności. 
Jej wiersze znalazły się w kolejnych 
almanachach: „W lustrze czasu” 
i „Poetyckie krajobrazy”. Wystąpiła 
w zbiorowym wieczorku poetyckim 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Jaworznie, gdzie po pewnym czasie 
odbył się jej autorski wieczór. 

Z zawodu nauczycielka, odczu-
wając niedosyt kontaktów z dziećmi 
po przejściu na emeryturę, zaczęła 
pisać utwory wierszem i prozą, z my-
ślą właśnie o najmłodszych. Jedno 
z najpiękniejszych jej opowiadań z tej 
dziedziny, zatytułowane „Spadająca 
gwiazda”, doczekało się wydania 
nakładem 3 tys. egzemplarzy przez 
krakowskie wydawnictwo „WAM”. 
Równorzędnie stara się dotrzeć ze 
swoją twórczością do dzieci i ich 
rodziców poprzez organizowanie 
l icznych porankowych spotkań 
w przedszkolach i młodszych klasach 
szkół podstawowych. Milusińscy 
wychodzą z tych spotkań rozmarze-
ni i zachwyceni. Obecnie twórczość 
dla najmłodszych pochłania ją naj-
bardziej. Wplata w nią swoje dawne 
dziecięce wspomnienia, marzenia 
i przeżycia. Tym sposobem realizu-
je w dalszym ciągu swoje życiowe 
powołanie nauczycielskie, łącząc 
je z drugą pasją jaką jest twórczość 
literacka.

jolanta HałaS m.

Co zrobić, 
Bruksela – stolica Zjednoczonej Europy – stała się dodatkowo w dniach 
od 29 grudnia 2008 r. do 2 stycznia 2009 r. stolicą pojednania 40 tys. 
młodych chrześcijan (w tym blisko 9 tys. Polaków) z całego kontynentu oraz 
innych krajów świata. Rozpoczęta ponad 30 lat temu przez brata Rogera, 
założyciela Wspólnoty Ekumenicznej z Taize, Pielgrzymka Zaufania Przez 
Ziemię dotarła w tych dniach do stolicy Belgii. To właśnie tam, na halach 
wystawowych Expo, zgromadzona młodzież modliła się o pokój,  
ale i dyskutowała i rozważała o tym, co zrobić, by świat był lepszy.

Część jaworznickiej grupy w podróży

Modlitwa poranna w parafii Notre Dame de la Consilatione

Międzynarodowa grupa dyskusyjna

Astrid i Michel van Camp (w środku) oraz uczestnicy z Jaworzna

Wnętrze hali modlitwy na Expo

Ratusz brukselski 

Prawosławna ikona
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Chcąc wyjechać na Europejskie 
Spotkania Młodych (ESM) do Brukseli, 
należało zgłosić się do punktu przygo-
towań prowadzonego od wielu lat przy 
Kolegiacie pw. św.Wojciecha i Katarzyny 
w Jaworznie i uczestniczyć w prowa-
dzonych tam spotkaniach. Ogłoszenia 
o minionych ESM pojawiały się już 
od sierpnia ubiegłego roku – pierwsze 
w trakcie pieszej młodzieżowej piel-
grzymki na Jasna Górę, a kolejne od 
października, cyklicznie, co niedzielę, 
w informacjach podawanych pod ko-
niec mszy św. Ostatecznie do Brukseli 
z jaworznickiego punktu wyjechało 
26 osób. Warto dodać, że koszt całego 
pobytu wraz z przejazdem w dwie stro-
ny, pełnym wyżywieniem, noclegami, 
ubezpieczeniem i biletem na wszystkie 
środki transportu miejskiego w Brukseli, 
to raptem 250 zł i 50 Euro.

Jedziemy...
Do Brukseli dotarliśmy bezpiecznie 

po blisko 17-godzinnej podróży i zaraz 
po przybyciu zostaliśmy, w punkcie 
przyjęć Polaków zwanym potocznie 
„łelkamem”, skierowani do dwóch pa-
rafii: Notre Dame de la Consilatione 
oraz Notre Dame de la Joie et Saint-
Gerard Majella, gdzie z kolei zostaliśmy 
wysłani do oczekujących nas rodzin lub 
na sale zbiorowego zakwaterowania. 
Takie rozwiązanie pozwoliło każdemu 
uczestnikowi doznać zupełnie innych 
doświadczeń, co z kolei, przy wspólnej 
wymianie wrażeń w trakcie spotkań, 
dawało całej grupie dość obiektywny 
obraz społeczeństwa, kultury i zwycza-
jów belgijskich.

Co to jest ESM?
Europejskie Spotkania Młodych to 

spotkania organizowane przez Wspól-
notę Braci z Taize od ponad trzydziestu 
lat, zawsze na przełomie roku, w naj-
większych miastach Europy. Motywem 
przewodnim jest tu ekumenizm, dzięki 
czemu możliwy jest dialog, a przede 
wszystkim wspólna modlitwa katolików, 
protestantów i prawosławnych. Spotka-
nia te dają również możliwość poznania 
doświadczeń osób z innych krajów,  
czasem radosnych, często doniosłych, 
ale nierzadko też tragicznych. Takich, 
o których słyszy się tylko w mediach, 
a później przechodzimy nad nimi do 
tzw. „porządku”, bo przecież działo się 
to gdzieśtam... Jednak kontakt z drugim 
człowiekiem i jego bezpośrednia relacja 
nie pozwalają być obojętnym. Do dziś 
mam żywe w pamięci wspomnienia 
Ivo z Chorwacji, który opowiadał mi 
o przeżyciach wojennych jego  rodziny 
w trakcie konfliktu bałkańskiego.

Program dnia w trakcie ESM jest od 
lat niezmienny. Wygląda mniej więcej 
następująco: po śniadaniu modlitwa 
poranna i rozważania w małych (do 10 
osób) wielonarodowych grupach w pa-
rafiach. Następnie po przybyciu na halę 
Expo był obiad, modlitwa popołudnio-
wa, a po niej spotkania panelowe, gdzie 
uczestnicy mogą wybrać sobie to, co ich 
najbardziej interesuje (tematy religijne, 
społeczne, polityczne, ekonomiczne, 
kulturalne). Dla osób poszukujących 
chwili na kontemplację, Bracia przygo-
towali specjalną salę ciszy, gdzie każdy 
może poświęcić się osobistej modlitwie, 
czy tylko wewnętrznie wyciszyć. Po ko-
lacji odbywała się wieczorna modlitwa 
(będąca punktem kulminacyjnym każ-
dego dnia). Oczywiście w międzyczasie 

by świat był lepszy

uczestnicy zwiedzali również najcie-
kawsze zakątki miasta. Jak można łatwo 
zauważyć, codzienny grafik zajęć był 
bardzo napięty i jeśli jeszcze dodamy do 
tego wieczorne dyskusje z rodziną, u któ-
rej się mieszka, to nasuwa się wniosek, 
że w trakcie takich spotkań nie można 
się nudzić, a każda wolna minuta jest na 
wagę złota.

Podróże kształcą
Stare powiedzenie, że podróże kształ-

cą, jest jak najbardziej aktualne w trak-
cie każdych ESM, choćby dlatego, że 
pozwalają poznać dane miasto/region 
nie z perspektywy utartego szlaku tu-
rystycznego, ale przez te pięć dni dają 
uczestnikowi możliwość zaobserwowa-
nia otaczającego go świata z perspekty-
wy mieszkańców. Dzięki temu możliwe 
jest odkrycie nie tylko prawdziwych 
zalet i przywilejów zamieszkiwania 
w danej miejscowości, ale i problemów 
i bolączek jej obywateli.

Bruksela ma z pewnością jeden 
z najlepiej rozwiniętych transportów pu-
blicznych w całej Europie. Posiada wiele 
zadziwiających i zapierających dech 
w piersiach budowli jak np. Berlaymont 
– siedziba komisji Europejskiej, budynek 
parlamentu europejskiego czy Atomium 
– powiększona replika atomu żelaza, 
w której znajdują się muzea i restauracje, 
górująca na stolicą Belgii niczym wieża 
Eiffla nad Paryżem, stadiony piłkarskie 
w tym słynny z tragicznego wypadku 
– stadion Heysel, starówka Grand Pla-
ce, czy w końcu Palace Royale – siedzi-
ba króla Belgii. Dodatkowo w całym 
mieście rozsianych jest kilka dużych 
parków, pełnych platanów, stylowych 
rzeźb i romantycznych alejek. Dzięki 
temu, że każdego dnia poruszaliśmy 
się własnymi drogami, a nieustalonymi 
odgórnie szlakami mogliśmy równocze-
śnie zobaczyć Brukselę „od podszewki”, 
czyli taką, jaką widują i być może do 
jakiej się przyzwyczaili jej mieszkańcy. 

I co zobaczyliśmy? Stolica Belgii jest 
miastem zaniedbanym (piszę dlatego 
o tym, że po stolicy Europy spodziewa-
liśmy się porządku przynajmniej takiego 
jak w Hamburgu, Genewie czy nawet 
w Zagrzebiu) z dużą ilością rozpoczętych 
budowli, ale i opuszczonych budynków. 
To co jednak najbardziej rzuciło nam się 
w oczy, to olbrzymia społeczność muzuł-
mańska widoczna bardziej niż w Paryżu, 
który jest często nazywany najbardziej 
muzułmańskim wśród niemuzułmań-
skich miast Europy. W rozmowie z ro-
dziną van Camp, która z naszej grupy 
gościła mnie i Monikę, dowiedziałem 
się, że choć belgijscy muzułmanie są na 
co dzień zwyczajnymi obywatelami, sta-
rającymi się żyć we względnej symbiozie 
z resztą ludzi, to dość często otwarcie wy-
stępują przeciw panującym, zwłaszcza 
w Brukseli, zwyczajom, narzucając swoje 
bez względu na światopogląd innych 
osób (np. wprowadzanie zakazu spoży-
wania wieprzowiny w szkolnych stołów-
kach, nie wspominając już o kwestiach 
uczestnictwa dziewczynek w lekcjach 
wychowania fizycznego). Jak zaznaczyli 
moi rozmówcy, na północy kraju, gdzie 
bardzo rozwinięta jest społeczność ży-
dowska, władze lokalne nie mają takich 
problemów. Jak łatwo można się domy-
śleć, w trakcie całych ESM bardzo często 
stykaliśmy się z muzułmanami zarówno 
w podróży, jak i podczas zwiedzania, 
i zawsze bardzo ciepło i miło wspomi-
nam każdy kontakt z nimi.

Noc sylwestrowa
Z racji tego, że ESM odbywają się 

zawsze na przełomie roku w czasie ich 
trwania uczestnicy świętują wejście 
w nowy rok. Celebracja w poszczegól-
nych parafiach każdorazowo rozpo-
czyna się o 23.00 od wspólnej modlitwy 
o pokój, o północy uczestnicy składają 
sobie życzenia, a następnie rozpoczyna 
się tzw. Święto Narodów, czyli prezen-
tacja zabaw i tańców charakterystycz-
nych dla danego kraju. W naszej parafii 

jaworznianie wraz z grupą z Wrocławia 
zachęcili pozostałych uczestników do 
kilku zabaw znanych z polskich wesel 
oraz przygotowali specjalny quiz wiedzy 
o naszej Ojczyźnie dla obcokrajowców, 
gdzie nagrodą dla pań była „fotka” 
z przystojnymi Polakami, a dla panów 
z pięknymi Polkami. Pierwszego stycz-
nia wszyscy, bez względu, na zakwatero-
wanie zostali zaproszeni do belgijskich 
rodzin na uroczysty noworoczny obiad, 
gdzie serwowane były lokalne tradycyjne 
dania. Dzięki temu mogliśmy się przez 
chwile poczuć jak Robert Makłowicz 
degustując ze smakiem potrawy z Foun-
de, takie jak: podgrzany ser, zasmażaną 
wołowinę z sałatką w sosie vinegrette, 
kosztując frytki (specjalność kuchni 
belgijskiej) z majonezem zwykłym, 
majonezem z ziołami czy majonezem 
z dodatkiem koniaku, a do tego racząc 
się wyśmienitym czerwonym winem 
z Burgundii.

Bruksela  
i co dalej?

W trakcie modlitwy wieczornej na 
halach Expo, 31 grudnia, brat Alois 
(przeor wspólnoty z Taize) ogłosił, że 
kolejne Europejskie Spotkania Młodych 
odbędą się w dniach od 28 grudnia 2009 
r. do 1 stycznia 2010 r. w... Poznaniu. 
Gdy padły te słowa na halach zapano-
wała euforia, kilkuminutowa owacja 
i okrzyki radości ponad ośmiu tysięcy 
zgromadzonych Polaków. Tak sponta-
nicznej reakcji nie widziałem dawno, 
choć większość z nas podejrzewała od 
pewnego czasu taki przebieg zdarzeń. 
Władze kościelne oraz świeckie Po-
znania od kilku lat zawzięcie walczyły 
o organizację ESM. Wiedzieli co robią, 
bo za każdym razem ESM są najlepszą 
reklamą dla danego miasta i regionu, 
lepszą niż jakikolwiek spot reklamowy 
w TV, bilbord czy artykuł w gazecie. 

Przekonały się o tym już m.in.: Zagrzeb, 
Wrocław, Barcelona, Lizbona, Warsza-
wa, Paryż, Hamburg... Tu warto zadać 
następujące pytanie: czy aglomeracja 
śląska wraz z diecezją sosnowiecką 
i katowicką byłaby w stanie powalczyć 
o ESM, które podniosłyby w świecie 
rangę tego regionu? Warto tu dodać 
dla przykładu, że władze Jaworzna 
już od kilku lat wykorzystują ESM do 
promocji naszego miasta, wyposażając 
wszystkich jaworznickich uczestników 
w stosowne materiały.

Europejskie Spotkania 
Młodych w Brukseli uważam 
za jedne z najbardziej 
udanych i myślę, że dobrym 
podsumowaniem będą tu 
słowa Beaty z naszej grupy, 
która uczestnicząc w nich 
pierwszy raz powiedziała, że 
te spotkania jak żadne inne 
pozwoliły jej na prawdziwą 
refleksję nad swoim życiem.

dawid domaGalSki

Budynek Parlamentu Europejskiego
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Miasto JaworznoSylwester 2008

Tak bawili się działkowcy ze swoimi rodzinami w Domu Działkowca na Starej hucie W hotelu „Pańska Góra” zabawę prowadził didżej Agamuz

Weronika WEN yan z Chin przywitała 200 rok w Klubie „Relaks” 
(na zdjęciu Weronika WEN yan i Władysław Motyka)

Król i Królowa Balu bezalkoholowego Marta i Grzegorz leśniakowie

Część jaworznian witała Nowy Rok przed halą w centrum

Punktualnie o godzinie 0:00 jaworznickie niebo rozbłysło setkami fajerwerków

Nowy Rok witano szampanem W Ciężkowicach w restauracji „Magnat” była szampańska zabawa

W „Szczakowcu” na Górze Piasku tradycyjnie wybierano Króla i Królową Balu


