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Dziwi mnie podejście 
starszych ludzi 
do pieniędzy. 
Uważają, że pieniądze 
są bezpieczne tylko 
wtedy, gdy mają je 
na oku.
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Wielkie granie 
w sali MCKiS
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Motoorkiestra 
2009

Czy uderzą w 
przedsiębiorców?
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Nie dotrzymał 
słowa
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Skarbonka, 
czy lokata?
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O XVII Finale 
WOŚP
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Szybka 
kolej przez 
Ciężkowice
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Wolontariusze
Było jeszcze ciemno, gdy przed 

jaworznickim sztabem WOŚP w sie-
dzibie redakcji „Co tydzień” zebrali się 
wolontariusze po odbiór puszek, iden-
tyfikatorów i czerwonych serduszek. 
Wyszukiwanie swego nazwiska, podpi-
sy, podawanie numerów telefonów, nu-
merów puszek zajmowało trochę czasu. 
Nauczyciel SP nr 16 Łukasz Dobosz 
(były wolontariusz) razem z Adamem 
Zającem i Kariną Gaj świetnie sobie 
jednak z tym radzili. Ostatnie instrukcje, 
informacje i z uśmiechem, radością oraz 
z gorącymi sercami na uliczną kwestę 
wyruszyło 184 wolontariuszy.

W redakcji 
W dzień finału redakcja należała 

do harcerzy: Pauliny Kopyść, Dawida 
Jasińskiego, Karola Harafa, Mateusza 
Serugi, Tomasza Dąbrowy i Krystiana 
Cempra oraz szefa redakcyjnej orkie-
stry Urszuli Windys. Do nich należało 
odbieranie telefonów, koordynacja 
działań oraz goszczenie wolontariu-
szy ciepłą herbatą z cytrynką, kawą 
i olbrzymimi, smakowitymi paczkami 
(zabrakło ich, tak były pyszne). Kwe-
stujący chętnie odwiedzali redakcję. 
Ofiarodawcy byli tak hojni, że wolon-
tariusze co chwilę wpadali po symbo-
liczne serduszka. Przy okazji grzali się 
tez herbatą. Czajnik praktycznie goto-
wał wodę cały czas. Wielkim sercem 
Orkiestry dziękujemy PSS „Społem”, 
który tradycyjnie już zaopatruje WOŚP 
w herbatę, kawę, śmietankę, cukier 
i cytrynki oraz Domowi Chleba, dzięki 
któremu kwestujący mogli zajadać się 
pączkami-olbrzymami. 

Na mieście
W popularnym Zaciszu, czyli w ja-

dłodajni miejskiej, od godziny jedena-
stej do szesnastej na wszystkich czekała 
orkiestrowa gorąca grochówka, przy-
gotowana przez Mega Pizzę i chleb oraz 
bułeczki z piekarni Bigaj z Długoszyna. 
Serdecznie dziękujemy paniom wydają-
cym posiłki za pracę i miłe słowa. 

Ulice
Wolontariusze na ulicach Jaworzna 

zbierali pieniądze pod opieką rodziców, 
opiekunów i nauczycieli. W Szkole Pod-
stawowej nr 1 rozdano nawet specjalny 
organizator Orkiestry, w którym oprócz 
harmonogramu czasowego czytamy 
– nad Waszym bezpieczeństwem czuwać 
będą nauczyciele: M. Senior, E. Brandys 
– Poziomka, D. Błońska, E. Bombol, B. 
Cierniowska, J. Janik, K. Osękowski, 
M. Wojciechowska, M. Meduna, M. 
Chrystow, A. Niedzieliska – Sochaj, 
E. Kamińska. Wraz z nauczycielami 
uczniami opiekować się będą rodzice: 
Stanisław Łukowski, Alicja Kosobucka, 
Monika Filipczak, Marek Łasaj, Ewelina 
Zimnicka, Andrzej Dudzik, Mariusz 
Pławecki, Agnieszka Karweta i Rafał 
Matusik.

11 stycznia Jaworzno zagrało niczym wielka orkiestra, wykonując 
przepiękny utwór oparty na solidarności, wzajemnej życzliwości i zgodzie. 
Każdy w niej miał swoje miejsce – ten, kto dawał czerwone orkiestrowe 
serduszko, i ten, kto je odbierał, wrzucając swój grosz do puszki

Już od lat uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 19 zbierali pieniądze na 
Jeziorkach ze swą nauczycielką Sonią 
Kozub. – Zbieraliśmy jak co roku przed 
szkołą, a potem przed kościołem – mówi 
pani Sonia. Beata Hartman, nauczyciel-
ka z Niedzielisk, jest wolontariuszką od 
wielu lat. Obecnie zbiera pieniądze ze 
swą córką Izabelą oraz uczniami z od-
działów integracyjnych.

Dzień wcześniej w szkole ZSZ PKE 
S.A. Elektrowni Jaworzno III przeprowa-
dzono kwestę wśród uczniów. Zebrano 
kwotę.224,45 zł. 11 stycznia na ulicach 
Jaworzna nie zabrakło wolontariuszy 
z ZSZ PKE S.A. Jak co roku kwestowali 
oni ze swą nauczycielką Barbarą Gują. 

Wielkie liczenie 
Już o godzinie czternastej w MCK-u 

Karina Gaj z nauczycielkami z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4: Danutą 
Kowalczyk-Cudak, Grażyną Michałek, 
Elżbietą Gacek oraz uczennicami ZSP 
nr4: Wiolettą Majewską, Justyną Skórą 
przyjmowały od wolontariuszy puszki, 
skrupulatnie odnotowując wszystkie 
dane. Nauczyciel ze SP nr 16 Łukasz 
Dobosz i licealista Adam Zając po po-
rannym rozdawaniu pustych puszek, 
przyjmowali już pełne w MCK-u. 

Na górze, na specjalnie ustawionych 
stołach, pojawiły się niezliczone ilości 
ruloników, a sprawne ręce: Wioletty 
Kiermasz, Renaty Koszowskiej, Ane-
ty Palki, Marioli Kowalczyk, Joanny 
Pęcak, Moniki Goc, Marty Gąski, Ju-
styny Mistarz, Anny Lipiec, Katarzyny 
Drzywnickiej, Anny Warańskiej, Anny 
Kapusty, Małgorzaty Kapusty, Grażyny 
Kolki, Arlety Hudzik, Wioletty Ko-
szowskiej, Anny Lebudy oraz Zbignie-
wa Stawarza, Jacka Ruńskiego szybko 
i sprawnie przeliczały zawartość 182 
puszek. W liczeniu pieniędzy poma-
gały także: Katarzyna Halska, Danuta 
Dziadek, Marta Żurawik, Agnieszka 
Wilk, Teresa Bobel, Barbara Fortuna, 
Katarzyna Socha, Maciej Drzewnicki 
Tomasz Goc, Julia Kiermasz, Jakub 
Kiermasz, Lilia Lipiec, Beata Szymalik 
i Zdzisława Burkat. 

Nad całością czuwała dyr. Danuta 
Hezner, która sama co roku piecze 
orkiestrowe ciasto. Już przed świa-
tełkiem do nieba zliczono wszystkie 
pieniądze i na wizji została podana 
przeliczona kwota 58.060,99 groszy. 
(w tym wolontariusze, sklepy Żabki 
nr1724 – 121,10 zł, nr 1197 kwota 
– 55,60 zł , Bogumiła Wożniak - sklep 
Żabka– 42,95 zł, oraz Tomek Kania 
– 42,98 zł , Zuza Olesik – 10,81 zł, Ka-
rolina Skubis – 71,41 zł, Tadeusz Witek 
– 88,62 zł, Mega Pizza – 21,29 zł ,dwa 
łańcuszki srebrne, kolczyki, obrączka 
oraz dwa dolary i 45,71 euro). 1555,42 
złote to rekordowa kwota zebrana 
przez Marka Chruściela. 

 Poza tym do redakcji pieniądze 
przynieśli: mama z małym dzieckiem, 
w karafce było 25,52 zł, Stefania Stec 
i Michał Pluta – 90,69 zł, anonimowa 
kobieta, która z serca oddała kwotę – 60, 
94 zł, Stanisław Karżewicz - 21,59 zł.

Emeryci z PRG na Sobieskim 
W przeddzień Orkiestry na corocz-

nym spotkaniu emerytów, byłych pra-
cowników PRG Mysłowice, w stołówce 
na „Sobieskim” przeprowadzono orkie-
strową zbiórkę. Do puszki, przy której 
wolontariuszem była Grażyna Haska, 
trafiło 480 złotych. Wielkie serducho 
dla emerytów. Obiecujemy, że za rok też 
Was odwiedzimy. 

Bezpieczeństwo
Nad bezpieczeństwem wolontariuszy 

czuwała jaworznicka policja. Już rano 
w redakcji przy wyjściu wolontariuszy 
gościliśmy funkcjonariusza policji. 
Przez cały dzień specjalne patrole policji 
pilnowały ich bezpieczeństwa. Dzięku-
jemy orkiestrowym sercem wszystkim 
funkcjonariuszom policji, a szczególne 
serduszko WOŚP otrzymują: inspektor 
Zygmunt Jaromin, podinspektor Arka-
diusz Więcek, aspirant Maciej Kluczew-
ski, nadkomisarz Jacek Sowa, aspirant 
sztabowy Mirosław Pasek i oficer pra-
sowy Tomasz Obarski.

C.d. na str. 2

W naszym mieście w dalszym ciągu 
utrzymuje się ujemny przyrost 
naturalny.
Z danych Urzędu Stanu Cywilnego 
wynika, że 2008 roku znowu ubyło 
jaworznian. Co prawda urodziło się 
o 20 dzieci więcej niż w 2007 roku, 
ale liczba odnotowanych zgonów 
przewyższyła liczbę urodzeń. W 2008 
zmarło o 64 osoby więcej niż w roku 
ubiegłym.
W sumie jaworznicki USC wydał 825 
aktów urodzeń (420 chłopców i 405 
dziewczynek) i 969 aktów zgonu (514 
mężczyzn i 455 kobiet). Optymizmem 
napawa wzrost o �0 liczby zawartych 
małżeństw. W 2008 roku USC 
wydał 6�9 aktów małżeństwa (248 
udzielonych ślubów cywilnych).

m. tosza, p.jamróz

Coraz mniej 
jaworznian

Choć prokurator Lilianna 
Sobańska stwierdziła, że Bogusław 
Wojciechowski i Andrzej Karweta, 
członkowie zarządu Victorii 
popełnili przestępstwo, sprzedając 
nielegalnie majątek Victorii, to 
umorzyła prowadzone w tej sprawie 
dochodzenie ze względu na 
społecznie niską szkodliwość czynu 
i wyrównanie wyrządzonej klubowi 
szkody, bo odkupili dla klubu w 
listopadzie 2007 roku, sprzedany 
wcześniej majątek.
Na transakcji odkupienia majątku 
klub Victorii stracił �0 tys. złotych. 
– To nie strata wyrządzona klubowi, a 
jedynie konieczne koszty manipulacyjne 
związane z tą transakcją odkupienia 
majątku – wyjaśniła nam prokurator. 
Prowadzone przeciw 
Wojciechowskiemu i Karwecie 
dochodzenie dotyczyło pięciu 
wątków. Najważniejszym był ten 
związany ze sprzedażą majątku klubu 
żonie Wojciechowskiego – Barbarze. 
Po wartości księgowej sprzedane 
zostały tereny klubowe w lutym 2007 
roku, a w maju budynki. Wszystko za 
około 600 tys. złotych. To znacznie 
poniżej rynkowej wartości, którą 
można szacować na ok. 6 mln złotych.
Szczegóły w tej sprawie 
w najbliższym numerze Ct, 
a zainteresowane osoby odsyłamy 
do CTv Jaworzno, gdzie o godzinie 
17.�0 emitujemy wywiad z prokurator 
Sobańską.

GraŻyna HasKa

Święte krowy?

11 stycznia Jaworzno zagrało niczym wielka orkiestra, wykonując 

63.721,42 zł

czytaj na str. 3

Noworoczny 
koncert

Noworoczne 
spotkanie 
byłych górników 
PRG Mysłowice

czytaj na str. 3

Good job

Wejdź na aukcja.jaw.pl i wylicytuj któryś z przedmiotów 
ofiarowanych przez jaworznian na rzecz WOŚP – na pewno 
coś dla siebie znajdziesz. Masz czas do soboty

Punktualnie o godz. 20.00 nad jaworznem rozbłysło „Światełko do nieba”
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Miasto Jaworzno

Już od 16.00 w sali teatralnej MCKiS 
zbierali się jaworznianie, by posłu-
chać muzyki, wziąć udział w kon-
kursach i razem zobaczyć tegorocz-
ne światełko do nieba. To dla ducha. 
Dla ciała był tradycyjny tory „or-
kiestrowy” w kształcie serduszka, 
ofiarowany od lat przez ciastkarnię 
Puchatek. Tym razem tort nie był 
aukcyjnym przedmiotem, lecz zo-
stał pokrojony przez dr. Wiesława 
Więckowskiego i zjedzony na zakoń-
czenie grania.

Rysunkowy konkurs
Popołudniowe granie rozpoczęły 

dzieci. Do konkursu rysunkowego 
zasiadło ich aż szesnaścioro. Pod czuj-
nym okiem Krystyny Bryły i Barbary 
Komorowskiej-Czerwonka, malowali 
i rysowali na temat „Dbam o swoje 
zdrowie”. Karton, kredki i inne pomoce 
malarskie na ten dzień zapewniła firma 
Biuro-Land z Osiedla Stałego. Krzysztof 
Porębski, właściciel firmy, był też spon-
sorem nagród konkursowych. Każde 
dziecko zostało obdarowane co najmniej 
kompletem kredek, a zwycięzca konkur-
su otrzymał zestaw do rysowania.

Interaktywna krzyżówka
Po raz pierwszy w historii Jaworzna 

telewidzowie jaworznickiej kablówki 
i portalu mogli uczestniczyć w telewizyj-
nym programie na żywo, nie wychodząc 
z domu. Okazją było odgadywanie haseł 
z krzyżówki tematycznie związanej 

z „owsiakowym” graniem. Główne hasło 
„WOŚP to zdrowie” wymagało odpo-
wiedzi na 13 pomocniczych haseł. Aż 
7 z nich było skierowanych do naszych 
telewidzów. Ci korzystali z okazji, a ich 
telefoniczne odpowiedzi były słyszane 
przez zebraną licznie publiczność w sali 
i w telewizyjnym programie, który na 
żywo transmitowała CTv Jaworzno.

Ostatnie 6 haseł odgadywała pu-
bliczność z sali. Za podanie popraw-
nej odpowiedzi każdy wygrywał 50 
złotych. Za ostatnią, 13 odpowiedź, 

kończącą krzyżówkę, płaciliśmy nawet 
całą setkę. Pod każdym hasłem była 
też ukryta nagroda, którą mógł dostać 
właściciel pieniężnej wygranej jeśli za-
silił orkiestrową puszkę, wrzucając do 
niej swoje wygrane 50 złotych. Poznanie 
niespodzianki zaryzykowało aż 11 osób, 
spośród krzyżówkowych zwycięzców. 
Zwyciężyło granie na rzecz chorych 
dzieci i chęć dobrej zabawy. Nagrody 
pieniężne ufundowali właściciele Best 
Pest, a rzeczowe niespodzianki koncern 
Tauron Polska Energia S.A.

Rockowo i blusowo
Z jaworznicką orkiestrą w sali MCKiS 

grały trzy zespoły muzyczne. Pierwszy 
zagrał zespół o nazwie „Pchnąć w tę 
łódź jeża”. Szantowy styl zachwycił na-
wet najbardziej wybredną publiczność. 
Po półtoragodzinnym graniu zmianę 
nastroju na rockowy zaproponował 
jaworznicki zespół „Terrakota”. Burzli-

we oklaski publiczności zgromadzonej 
w sali były dowodem na to, że ten zespół 
ma wielu fanów.

Na koniec kolejną prawdziwą ucztę 
zapewnił wszystkim zespół blusowo-
rockowy GalHan. Z sześciu, trzech 
członków zespołu mieszka w Mysło-
wicach, pozostali w Jaworznie, stąd też 
nazwa grupy.

Światełko do nieba
Fundatorem światełka do nieba był 

PKE S.A. – To był naprawdę piękny pokaz 

– słyszeliśmy wśród oglądających. Kto 
nie widział strzelanych w niebo ogni 
i nie mógł bawić się z nami, niech zajrzy 
na jaworznicki portal internetowy www.
jaw.pl, a także do naszej jaworznickiej 
telewizji.

MCKiS i jego ludzie
Tradycyjnie, już po raz kolejny, 

dyrektor MCKiS Marian Miler oddał 
do dyspozycji Orkiestry salę teatralną 
przy ul. Mickiewicza i użyczył sprzętu 
potrzebnego do realizacji programu. 
Najważniejsi jednak byli pracownicy tej 
placówki. Oddani, gotowi do pomocy, 
sprawnie wykonywali przyjęte na siebie 
obowiązki. Prawie niewidoczni, a bardzo 
skuteczni.  Orkiestrowe podziękowania 
kierujemy zatem do: Urszuli Warszaw-
skiej, Kamila Odrzywołka, Wojciecha 
Halasia, Roberta Pasierbka, do pań 
sprzątających i obsługi portierskiej.

GraŻyna HasKa

Aktualności 

o g ł o s z e n i e

92/d/09

doKońCzenie ze str. 2
Jak co roku firma ochroniarska „No-

winex” z szefem Tadeuszem Jękoszem 
pomagała nie tylko dbając o ochronę, ale 
także przewożąc wolontariuszy, trans-
portując pieniądze do banku. 

Licytacja
Jeszcze do końca tygodnia trwać 

będzie internetowa licytacja przedmio-
tów darowanych na rzecz aukcji. Przy-
pominamy, że licytować możemy na 
Allegro. Wystarczy wpisać adres inter-
netowy aukcja.jaw.pl. Stan na godz. 17.00 
13 stycznia 2009 roku wynosi 2592,00 
zł. Mamy nadzieję, że do końca trwania 
licytacji ulegnie jeszcze zwiększeniu.

Łącznię uzbieraliśmy 63.721,42 zł. 
Jest to nasz rekord! Ale to jeszcze nie 
wszystkie pieniądze z XVII Finału. 
Następne doliczymy z aukcji Alle-
gro, kiedy wpłyną na konto WOŚP. 

Dziękuję także:
Piotrkowi Matusikowi, całemu ze-

społowi telewizyjnemu, bo to dzięki ich 
pracy wszyscy w Jaworznie i nie tylko 
mogli oglądać nasz jaworznicki Finał 
WOŚP: Magdalenie Toszy, Bogdanowi 
Zborowskiemu, Kazimierzowi Gru-
szowskiemu, Marcinowi Jamrozikowi, 
Frankowi Matysikowi i Madzi Matysik 
(orkiestra nie byłaby udokumentowana 
fotograficznie gdyby nie jej reporterska 
zaciętość), Agnieszce Koster-Dudkow-
skiej (dzięki niej nikt nie chodził głod-
ny), Grażynie Haskiej, bo to ona w dniu 
finału była telewizyjnym jaworznickim 
Owsiakiem, Henrykowi Kassube za spo-
kój i opanowanie w realizacji programu. 
Pawłowi Sidełce za pomoc i wsparcie. 

Firmie Art-Com za światłowo-
dową transmisję – bez nich nie dali-
byśmy sobie rady. Sebastianowi Pyci 
za jego pomysły, uśmiech i chęć do 
pracy (dla niego nie ma sprawy nie-

możliwej). Zakładowi Doskonalenia 
Zawodowego „Cargo” Mateuszowi 
Adamczykowi i Rafałowi Kapturowi 
za pomoc w transporcie wolontariu-
szy i bankowców. Urszuli Windys za 
całodzienną pracę w redakcji w dzień 
Finału. Firmie Art-Introl – Irenie Biel-
skiej i Annie Kwiatkowskiej za koszuli 
WOŚP. Wolontariuszom „Motoorkie-
stry” Tomkowi Sędorowi, Ani Szy-
nalik, Tomaszowi Windys,i Jerzemu 
Tomkiewiczowi za zbiórkę pieniędzy 
na Pieczyskach. Barbarze Komo-
rowskiej-Czerwonka i Ryszardowi 
Czerwonce za przygotowanie części 
merytorycznej i przeprowadzenie 
wywiadów z lekarzami.

Wszystkim darczyńcom, którzy 
darowali przedmioty do internetowej 
licytacji, wszystkim jaworznianom za 
pokazanie takiej postawy serdecznie 
dziękuję. Do następnego Finału WOŚP. 

mirosłaWa matysiK

Założenia akcji były identyczne jak 
rok temu. Za niewielką opłatą każdy 
chętny mógł przejechać się z doświad-
czonym kierowcą nietypowym samo-
chodem po nietypowej trasie. Całość 
w ten sposób zebranych pieniędzy 
została przeznaczone na szczytne cele 
akcji Jurka Owsiaka. Podobnie jak kilka 
innych imprez Automobilklubu, Moto-
orkiestra w całości odbyła się na terenie 
dawnych zakładów dolomitowych 
w dzielnicy Pieczyska.

Tym razem jednak organizatorzy 
zrobili jeden, a nawet dwa kroki naprzód. 
Oprócz tradycyjnych już samochodów 
terenowych, dzięki uprzejmości ekipy 
ATV FUNs QUAD pojawiła się moż-
liwość przejazdu popularnym quadem 
jako pasażer w trudnym terenie, a także 
dzięki kilku lokalnym kierowcom raj-
dowym można było usiąść na prawym 
fotelu samochodu rajdowego i zostać 
przewiezionym po krótkim, ale cieka-
wym odcinku specjalnym.

Tak jak w poprzednich akcjach i tym 
razem nie zawiodły samochody tereno-
we. Wyobraźnia terenowych specjali-
stów z Jawora zdaje się być nieograniczo-

na co przy ogromnym potencjale terenu 
po zakładach dolomitowych  kolejny 
raz zaowocowało niezwykle ciekawą 
trasą obfitującą w wiele ekstremalnych 
przeżyć. Przejazdy samochodami tere-
nowymi jak zwykle cieszyły się sporym 
zainteresowaniem. Po trudnym terenie 
jeździł między innymi Artur Kuźma. 
Dwukrotny zwycięzca rundy Pucharu 
Śląska w trialu samochodowym.

ATV FUNs QUAD to grupa pasjona-
tów quadów, czyli pojazdów fachowo na-
zywanych „All Terrain Vehicle”. Dzięki 
współpracy z Automobilklubem Jawor 
od niedawna również i oni coraz aktyw-
niej biorą udział we wszelkich ciekawych 
inicjatywach na terenie naszego miasta. 
Nie mogło ich więc zabraknąć na kolej-
nym finale Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Na terenie dawnego kamie-
niołomu bez problemu wytyczyli trasę 
przejazdu, która doskonale nadawała 

się do ekstremalnej jazdy dla pojazdów 
typu ATV. Nowa inicjatywa spotkała się 
ze sporym zainteresowaniem i chętnych 
do przejazdu było sporo, a więc kierowcy 
quadów mieli sporo roboty.

Kolejna nowa inicjatywa „Jawora”, 
czyli sportowa jazda w samochodzie 
rajdowym, również zapewniła ogromną 
dawkę emocji dla każdego, kto odważył 
się zasiąść w ciasnym „kubełku” (fotel 
w samochodzie rajdowym). Szymon 
Adamaczyk, Dawid Boroń oraz Mateusz 
Kubica to kierowcy od dawna startujący 
w rajdach samochodowych. W swoich 
malutkich fiatach od początku zapew-
niali ogromne widowisko. W typowo 
zimowych warunkach czuli się jak ryba 
w wodzie. Nie mając na sobie presji 
czasu, tym razem umiejętności posta-
nowili wykorzystać nie po to, by trasę 
przejeżdżać jak najszybciej, a po to, by ją 
przejechać maksymalnie widowiskowo. 
Efektowne „boki” czy „bączki” to był 
stały element ich przejazdów. Z począt-
ku chętnych do jazdy na prawym fotelu 
było niewielu. Jednak oglądający z boku 
widzowie szybko przekonali się, że kie-
rowcy doskonale panują nad swoimi 

samochodami i choć jadą niemal cały 
czas poślizgiem, to ciągle kontrolowa-
nym. Z czasem coraz więcej osób chciało 
choć przez chwilę poczuć się jak rajdowy 
pilot. Przejazdy cieszyły się szczególnym 
powodzeniem u dzieci i młodzieży.

Spore zainteresowanie mieszkańców 
sprawiło, że organizatorzy postanowili 
o godzinę przedłużyć czas działania Mo-
toorkiestry. O 16.00 ostatecznie zakoń-
czono część oficjalną, po czym specjalna 
komisja udała się do sztabu Orkiestry 
liczyć zebrane pieniądze.

Jak się okazało, wysiłek kierowców 
nie poszedł na marne. Z ponad stu prze-
jazdów, które się odbyły udało się zebrać 
niemałą kwotę 2860,00 zł. Automobil-
klub Jawor kolejny raz mógł znacząco 
przyczynić się do pomocy najbardziej 
potrzebującym, a przy tym zapewnić 
doskonałą zabawę.

Bartosz paWełCzyK

Motoorkiestra 2009

Wielkie granie w sali MCKiS Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była kolejną okazją dla 
Automobilklubu Jawor, by wykazać się aktywnością. Rok temu 
przy okazji XVI finału debiutowali jako organizator imprez w 
naszym mieście. Motoorkiestra 2008 była strzałem w dziesiątkę. 
Tak wiec grzechem byłoby i tym razem nie włączyć się do 
największej akcji charytatywnej na Świecie

doKońCzenie ze str. 2 Dziękuję także: możliwej). Zakładowi Doskonalenia 

63.721,42 zł

Członkowie zespołu GalHan zgotowali słuchaczom wspaniałą ucztę muzyczną
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a w jaki sposób – wybór powinien do 
niego należeć. Stąd trzeba dopuścić 
prawo zlecania tych zadań osobom 
lub firmom zewnętrznym, co pozwoli 
zmniejszyć koszty – czytamy w piśmie 
Lewiatana.

Wojciech Sa-
ługa, jaworznicki 
parlamentarzy-
sta, sam był moc-
no zdziwiony no-
wymi przepisami. 
– Uchwaliliśmy te 
przepisy zbyt rygo-
rystycznie i teraz 
musimy z tego 
jakoś wyjść – mówi członek Platformy 
Obywatelskiej. – Jest to jeden z takich 
przepisów, aż głupio o tym mówić, który 
będzie martwy, bo jest po prostu nie do 
wykonania – konkluduje Saługa.

Zdaniem posła najlepiej będzie ure-
gulować tę kwestię rozporządzeniem, 
które miałoby się ukazać przed 18 
stycznia i zdecydowanie złagodziłoby 
przepisy. p.jamróz

Aktualności

18 stycznia wchodzi w życie noweli-
zacja kodeksu pracy, w myśl której 
w każdym przedsiębiorstwie musi 
być osoba, która będzie odpowie-
dzialna za udzielanie pierwszej 
pomocy i ochronę przeciwpożaro-
wą. Firmy będą musiały zatrudniać 
techników ochrony przeciwpoża-
rowej lub wysyłać swoich pracow-
ników na specjalistyczne szkolenia 
prowadzone przez Państwową Straż 
Pożarną.

Nowe przepisy będą uciążliwe 
szczególnie dla małych przedsię-
biorstw. Będą zatrudniały na część eta-
tu przeszkolone osoby, np. strażaków, 
lub posyłały na szkolenie własnych 
pracowników. Tego typu szkolenia in-
spektorów ochrony przeciwpożarowej 
organizowane są w szkołach Państwo-
wej Straży Pożarnej (najbliższa w Kra-
kowie) i w ośrodkach szkoleniowych 
komend wojewódzkich. Szkolenie 
składa się z kilku dni wykładów i zajęć 
praktycznych. W Szkole Aspirantów 
PSP w Krakowie kosztuje 1.500 złotych 
plus koszty zakwaterowania i wyży-
wienia na czas kursu.

Pojawia się tutaj kilka problemów. 
Przede wszystkim z dostępnością kur-
su. Mogą w nim brać udział tylko osoby 
ze średnim wykształceniem. Najbliższy 
kurs w Krakowie będzie organizowa-
ny w marcu. W Częstochowie będzie 
w październiku, więc na długo po wej-
ściu w życie przepisów. Według nowych 
przepisów przeszkolonego pracownika 
muszą mieć najmniejsze, nawet kilku-
osobowe firmy. Nie zawsze będzie je 

10 stycznia br. w stołówce szybu 
Piłsudski przy ul. Krakowskiej od-
było się trzecie spotkania emerytów 
i rencistów, byłych pracowników 
Przedsiębiorstwa Robót Górniczych 
Mysłowice.

Foto: Marcin Łysak

Czy uderzą w przedsiębiorców?

Noworoczne spotkanie byłych górników PRG Mysłowice

W spotkaniu wzięło udział 90 osób. 
Niestety, z powodów zdrowotnych, nie 
wszyscy mogli na nie przybyć. Godzin-
ny występ dla zebranych przedstawili 
radiowi Masztalscy. Ich dowcipy wpro-
wadziły gości w szampański nastrój. 

Uczestników spotkania odwiedziła wo-
lontariuszka WOŚP. Emeryci i sponsorzy 
nie szczędzili pieniędzy, wiedząc że prze-
znaczone zostaną na słuszny cel. 

Uczestnicy spotkania pokryli 40% 
kosztów imprezy, pozostałą część po-

kryli sponsorzy, byli pracownicy Przed-
siębiorstwa Robót Górniczych Mysło-
wice, obecnie prowadzący działalność 
gospodarczą.

Organizatorzy dziękują panu Chu-
demu, prezesowi NOT w Jaworznie za 

udostępnienie sali oraz kucharzowi, 
panu Rybak, za przygotowanie poczę-
stunku. Organizatorami spotkania byli: 
Władysław Datoń, Zdzisław Jasieczko, 
Wiesław Kawecki, Jan Bożek

WładysłaW datoń

PK P Za k ład Linii Kolejow ych 
przygotowuje się do przebudowy 
przejazdów kolejowych w Cięż-
kowicach. Zgodnie z przepisami 
o ruchu kolejowym dla prędkości 
powyżej 160km/h wymagana jest 
likwidacja wszystkich przejaz-
dów kolejowych na rzecz budo-
w y bezkolizy jnych, ta k ich ja k 
wiadukt. 

PKP planuje uruchomić szybką 
kolej na trasie Kraków – Katowi-
ce. Zmodernizowana ma być linia 
krajowa Opole – Zabrze – Katowice 
– Jaworzno – Kraków. W Jaworznie 
pierwszym etapem inwestycji będzie 
likwidacja przejazdu kolejowego w 
ciągu ul. ks. Mroczka i ul. Ciężkowic-
kiej. Plany te wywołały zaniepokoje-
nie, a następnie protest grupy miesz-
kańców Ciężkowic, którzy zwrócili 
się do władz miasta i do PKP.

M.in. z tego powodu PKP zor-
ganizowało wczoraj spot kanie, 
powołując komisję w sprawie li-
kwidacji linii, w skład której weszli 

Szybka kolej przez Ciężkowice
przedstawiciele kolei, UM i Miej-
skiego Zarządu Dróg i Mostów. Na 
spotkaniu obecni byli także radni  
z okręgu: Janusz Ciołczyk, Tadeusz 
Fudała, Marian Tarabuła i Tadeusz 
Kaczmarek – przewodniczący Rady 
Miejskiej.

PKP przedstawiło projekt prze-
budowy dróg i budowy wiaduktu. 
Konieczne będzie wyburzenie kil-
ku domów. Przedstawiciele Urzę-
du Miejsk iego – Tomasz Tosza  
i Małgorzata Wysogląd – nie wnieśli 
zastrzeżeń, gdyż plany PKP w żaden 
sposób nie kolidują z zapisami planu 
miejscowego.

To wyjątkowo trudna sprawa do 
zaakceptowania dla mieszkańców 
Ciężkowic, szczególnie tych miesz-
kających najbliżej przejazdu. Urszula 
Kowalczyk, kierownik kontraktu 
przebudowy linii E 30, wyraziła go-
towość, aby wziąć udział w spotkaniu 
z mieszkańcami. Spotkanie ma się 
odbyć w terminie do 26 stycznia. 

m.t.

stać na wysłanie własnego pracownika 
na wielodniowe szkolenie.

Nie wiadomo jeszcze, jak nowe prze-
pisy będzie egzekwowała Państwowa 
Inspekcja Pracy. W ustawie o ochronie 
przeciwpożarowej jest zapis mówią-
cy o tym, że ochrona ppoż. powinna 
być dostosowana do rodzaju i zakresu 
prowadzonej przez firmę działalności, 
liczby zatrudnionych pracowników 
i poziomu zagrożeń. Czy to znaczy, że 
inspektorzy PIP-u będą ścigać tylko duże 
przedsiębiorstwa, posiadające wielu pra-
cowników, a odpuszczą małym firmom, 
na przykład osiedlowym sklepikom? 
– Nie wiem – odpowiada Magdalena 
Skalmierska z PIP-u w Katowicach. – Nie 
otrzymaliśmy na razie żadnych wytycz-
nych, ani interpretacji nowych przepisów 
od Głównego Inspektora Pracy.

Inspektorka z Katowic zapewnia, 
że każdy przypadek będzie rozpatry-
wany indywidualnie. Inspektorzy mają 
możliwość wlepienia przedsiębiorcom 
mandatu w wysokości od tysiąca do  
2 tysięcy złotych, a nawet skierowania 
sprawy do sądu, gdzie firmie grozi 
grzywna 30 tys. zł.

Sejm wprowadził ustawę PO, by do-
stosować polskie prawo do dyrektywy 
unijnej o ochronie przeciwpożarowej. 
Takim zapisom przeciwstawia się 
między innymi Polska Konfederacja 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 
– Uważamy, że pracodawca powi-
nien mieć swobodę w decydowaniu 
o tym, jak ma wypełniać obowiązki 
związane z ochroną przeciwpożaro-
wą. Ważne jest to, że musi je spełniać, 

Bogusław Wojciechowski, prezes 
zarządu Victorii, nie dotrzymał 
słowa i nie przekazał do JKB Jawor 
Team wszystkich bokserów, jak 
obiecywał, którzy zdecydowali się 
opuścić Victorię.

Jak poinformował nas Włodzi-
mierz Kromka, wiceprezes Jawor 
Team, zarząd Victorii nie wszystkim 
bokserom udzielił zgodę na przej-
ście do nowego klubu bokserskiego. 
Zatrzymał karty trzech seniorów, 
których jedynie wypożyczył do Jawor 
Team-u do końca 2009 roku.

I choć Kromka zapewnia, że 
forma wypożyczenia w niczym nie 
ogranicza bokserów, to jednak na-
szym zdaniem Wojciechowski nie 
wywiązał się z obietnicy złożonej 
Kromce tydzień temu. Prawdo-
podobnie, by stwarzać pozor y, 
że Victoria nadal posiada sekcję 
bokserską.

Wy poż ycz enie to też for ma 
zachowania pewnych powiązań 
Victorii z nowym klubem, co ani 
Kromce, ani bokserom może nie 
wyjść na dobre.  GH

Nie dotrzymał słowa

XVII Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
przeszedł do historii.

Drugi raz graliśmy dla dzieci 
z chorobą nowotworową. Tym razem 
zebrane pieniądze zostana przezna-
czone na zakup ultrasonografów do 
ośrodków podstawowej opieki zdro-
wotnej, aby możliwe było wykonanie 
regularnych badań przesiewowych 
u dzieci do 10 roku życia. Ponadto 
w aparaturę diagnostyczną i leczni-
czą zostanie zaopatrzonych 18 dzie-
cięcych ośrodków onkologicznych 
w Polsce. Fundacja WOŚP obiecała 
też, że nie zapomni o hospicjach 
dziecięcych.

Wszyscy nasi goście zwracali 
uwagę na to, że w chorobie nowo-
tworowej u dzieci niezwykle ważna 
jest profilaktyka i wczesne wykrycie 
choroby. Doktor Wiesław Więckow-
ski, ordynator Oddziału Pediatrii 
w jaworznickim szpitalu, wyjaśnił 
nam i podkreślił, że społeczne tabu 

„rak to wyrok” nie jest prawdą. Dzieci 
mają niezwykłą wolę życia, chcą żyć 
i często z większą determinacją niż 
dorośli walczą o zdrowie. Zarówno 
pan doktor Więckowski jak i pani 
doktor Jolanta Smoliło-Żabińska pe-
diatra i specjalista medycyny rodzin-
nej dowodzili, że w 70-80%, a w przy-
padku niektórych chłoniaków w 90% 
choroby nowotworowe u dzieci są 
wyleczalne. W związku z tym, że 
dziecko najwięcej czasu spędza z ro-
dzicami nasi goście zwracali się do 
nich, aby byli czujni i uważni, a jeżeli 
coś ich zaniepokoi w stanie zdrowia 
lub zachowania dziecka zwracali 
się z tym do swojego lekarza. Mimo 
bardzo dobrych leków i opieki rodzi-
cielskiej oraz lekarskiej, części dzieci 
nie udaje się wyleczyć. Wtedy trafiają 
one do opieki hospicyjnej. O tym, 
że „Hospicjum to też życie” mówiła 
doktor Jolanta Markowska, dyrektor 
Hospicjum Cordis z Mysłowic.

Dbałość o dobrą jakość życia, 
ciepło i wsparcie dla chorego oraz 
jego bliskich, pomoc w realizowaniu 

marzeń to jest to, czego doświadczają 
chore dzieci od współpracowników 
pani dyrektor Markowskiej. 

Wyjątkowym gościem przy okrą-
głym stoliku w naszym sztabie była 
wolontariuszka Karolina Skubis. 
Dotychczas Karolina przez wiele lat 
przynosiła swoją skarbonkę. W tym 
roku została wolontariuszką i po-
dobnie jak 120 000 wolontariuszy 
w Polsce i na świecie uczestniczyła 
w zbiórce pieniędzy, a oprócz tego 
tradycyjnie dołączyła swoją skarbon-
kę. Karolina zbierała pieniądze na 
potrzeby chorych dzieci, bo sama wie, 
co to jest niepokój o własne zdrowie. 
Z powodu cukrzycy korzysta z pompy 
insulinowej, którą otrzymała dzięki 
Fundacjom Polsatu i TVN.

Spotkajmy się znowu za rok, grając 
na potrzeby chorych dzieci. A tym 
czasie niech nam towarzyszą słowa 
Bruno Ferrero: „Wszyscy jesteśmy 
aniołami z jednym skrzydłem, może-
my latać tylko wtedy, gdy obejmujemy 
drugiego człowieka”.

BarBara KomoroWsKa-CzerWonKa

Kolejny Finał WOŚP już za nami
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I N F O R M A T O R
P O L I C J A

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

S T R A ż  P O ż A R N A

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

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

P O G O T O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................. tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, 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 13 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
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Życie towarzyskie
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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. 4� 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, �0 zł, �5 zł

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

136/D/09

Pani Agacie Wiecheć  
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Siostry 

składa Zarząd i Pracownicy  
Tauron Polska Energia S.A.

Serdeczne podziękowania za wsparcie 
duchowe oraz opiekę medyczną nad 

śp. Kazimierą Pasek 
dla dr Elżbiety Matusik, pielęgniarki 
Urszuli Smoły oraz pozostałych 

pracowników Hospicjum Homo-Homini 
składa wdzięczny syn Maciej z rodziną.

174/D/09

Podziękowanie
Panu Pawłowi Silbertowi – Prezydentowi 

Miasta Jaworzna, Panu Jackowi Nowakowi 
– Zastępcy Prezydenta Miasta Jaworzna, 

Panu Przemysławowi Gardoniowi – 
Dyrektorowi MZDiM składamy serdeczne 

podziękowanie za zrozumienie naszych 
potrzeb i wyremontowanie nawierzchni ul. 
Podwale – Boczna. Dzięki Panom możemy 
bezpiecznie dojść i dojechać do swoich posesji. 
Za pośrednictwem prasy pragniemy życzyć 

Panom pomyślności w Nowym Roku, 
wielu sukcesów i zadowolenia tak w życiu 

prywatnym, jak i zawodowym.
Wdzięczni mieszkańcy 

ulicy Podwale – Boczna

Z okazji 50. Godów Władysła-
wy i Edwarda Palecznych najser-
deczniejsze gratulacje oraz życze-
nia zdrowia, pomyślności na dalsze 
wspólne lata życia składa córka z 
mężem i dziećmi

Kiedy róży piękny kwiat roz-
kwita,

dzień urodzin Ciebie wita.
Wietrzyk niesie Ci życzenia,
A słoneczko pozdrowienia.
Zaś, co najważniejsze przecie,
Żyj sto lat nam na tym świecie!

Z okazji urodzin wszystkiego 
najlepszego dla Broni Pajestki 
życzą Kwarcińscy i Pajestkowie

5 stycznia
Mieszkaniec Jaworzna 
zgłosił, że w 2008 r. nie-
znany sprawca przy użyciu 
jego karty bankomatowej 
dokonał wypłaty w ban-
komatach różnych kwot 
pieniędzy na łączną sumę 
34.900 złotych. W tym 
czasie zgłaszający prze-
bywał w pracy na terenie 
Republiki Czeskiej, a karta 
znajdowała się u niego  
w domu. Postępowanie 
w tej sprawie prowadzi 
jaworznicka policja.

7 stycznia
Patrol pogotowia 997 
zatrzymał 22-latka, który  
w mieszkaniu przy ul. Fre-
dry pobił swojego starsze-
go brata. W wyniku tego 
zdarzenia pokrzywdzony 
doznał złamania kości 
nosa. Sprawca uszkodze-
nia ciała osadzony został 
w areszcie.

8 stycznia
W samo południe miesz-
kanka Jaworzna została 

okradziona w jednym ze 
sklepów mieszczącego się 
przy ul. Grunwaldzkiej,  
w centrum miasta. Łupem 
złodzieja padł portfel 
wraz z zawartością doku-
mentów oraz pieniędzy. 
Ogólna suma strat, to 
około 230 złotych.

Wieczorem do komendy 
zgłosił się mieszkaniec 
Sosnowca i zgłosił 
włamanie do jego 
niezamieszkanego i 
remontowanego domu 
mieszczącego się przy 
ul. Siennej. Zostały skra-
dzione przedmioty go-
spodarstwa domowego. 
Straty wycenione przez 
zgłaszającego, to około 
1.000 złotych.

Nieznany sprawca z piw-
nicy bloku przy ul. Wilczej 
skradł dwie pary nart 
marki „Elan” i „Fischer” 
oraz buty narciarskie 
wartości 2.000 złotych na 
szkodę mieszkańca nasze-
go miasta. Postępowanie 

prowadzi Komenda Miej-
ska Policji w Jaworznie.

Wieczorem, na ul. Kato-
wickiej, nieznany sprawca 
poruszający się samocho-
dem ford transit dokonał 
na stacji paliw „Lukoil”, 
kradzieży paliwa w ilości 
400 litrów, o wartości 
blisko 1.300 złotych.

9 stycznia
Wieczorem, na ul. Pod-
wale, policjanci sekcji do 
walki z przestępczością 
gospodarczą, w trakcie 
wykonywania czynności 
służbowych, zatrzymali 
64-letnią kobietę, przy 
której ujawnili i zabezpie-
czyli alkohol bez znaków 
akcyzy. Stróże prawa 
ustalili, również źródło 
lewego alkoholu.

Popołudniu funkcjonariu-
sze Służby Ochrony Kolei 
zatrzymali na terenie PKP 
27-letniego mieszkańca, 
który próbował dokonać 
kradzieży węgla. Ponadto, 

w trakcie wykonywanych 
czynności ustalono, że 
mężczyzna ten kierował 
samochodem marki „VW 
Golf”, pomimo sądowego 
zakazu zabraniającego 
poruszania się pojazdami 
do 2010 roku. Sprawcę 
zatrzymano w policyjnym 
areszcie.

W środku nocy patrol funk-
cjonariuszy policji zatrzy-
mał 27-letniego mieszkań-
ca Jaworzna, który kierował 
samochodem osobowym 
marki „Polonez”, będąc  
w stanie nietrzeźwym (2,6 
promila). Po zatrzymaniu 
prawa jazdy kierowca zo-
stał osadzony  
w areszcie.

11 stycznia
Około godziny 23.00, na 
ul. Piekarskiej, patrol 
policji zatrzymał 26-

letniego mężczyznę, 
który słownie znieważył 
interweniujących funk-
cjonariuszy. Ponadto 
zatrzymany dopuścił się 
naruszenia nietykalności 
cielesnej wobec jednego 
z policjantów. Sprawca 
został umieszczony w 
areszcie.

Kilka minut po godz. 
15.00 policjanci drogów-
ki zostali skierowani 
na ul. Kruczkowskiego, 
gdzie doszło do kolizji 
drogowej z udziałem 
samochodu mercedes 
sprinter i nissan patrol. 
Z uwagi na rozbieżność 
zeznań uczestników 
zdarzenia i braku możli-
wości ustalenia przyczy-
ny kolizji (brak śladów), 
przekazano materiały do 
Sądu Grodzkiego  
w Jaworznie.
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Z konferencji prasowej prezydenta

Aktualności

Prezydent Paweł Silbert i Gabriela Guzgan 

Z wyliczeń Urzędu Miejskiego 
wynika, że za budowę Trasy Śród-
miejskiej od Leopoldu do Borów 
zapłaciliśmy tylko 8 milionów zło-
tych, ponieważ udało się uzyskać  
43 miliony z Unii.

Dotacje na drogi
Jaworzno dostało do tej pory na 

projekt „Miasto Twarzą do Autostra-
dy”, czyli przebudowę drogi krajowej 
nr 79 kilka dotacji. W grudniu udało 
się pozyskać 10 milionów złotych 
w ramach kontraktu wojewódzkiego, 
a wcześniej 8,5 miliona z budżetu 
państwa.

Teraz prezydent miasta podpi-
sał umowę na finansowanie odda-
nej przed miesiącem drogi przez 
Unię w wysokości 43 milionów 
złotych oraz w ykonanie doku-
mentacji dalszych etapów, w wyso-
kości 3 milionów. – Uzyskanie tej 
dotacji było możliwe dzięki temu, 
że w pewnym momencie podjąłem 
ryzyko budowy drogi ze środków 
własnych , w częśc i  ze środków 
kredytowych. Podobnie jak w przy-
padku naszej biblioteki okazało 
się, że ryzyko w tym przypadku się 
opłaciło i projekty dobrze przygo-
towane ostatecznie mają szansę 
na wsparcie – mówi Paweł Silbert. 
– Otrzymanie tych dwóch dotacji 
zdecydowanie poprawia sytuację, 
jeżeli chodzi o wykonanie kolejnych 
etapów tego ważnego dla naszego 
miasta projektu.

Kolejny przetarg na tereny  
w centrum

W ubiegłym tygodniu miasto 
ogłosiło kolejny przetarg na sprzedaż 
terenów o powierzchni blisko 8 hek-
tarów po byłym szybie Kościuszko 
w centrum. Pierwszy przetarg nie 
został rozstrzygnięty, ponieważ nie 
zgłosili się żadni oferenci. W rozmo-
wach z urzędem potencjalni inwesto-
rzy nieprzystąpienie do przetargu 
tłumaczyli złą sytuacją na rynkach 
finansowych.

Warunki przetargu nie zostały 
zmienione, została za to obniżona 
cena wywoławcza. W poprzednim 
przetargu wynosiła ona 36 milio-
nów, teraz 28. To wynik ogólnej 
sytuacji na rynku nieruchomości. 
– Nie wykluczam tego, że jeżeli się 
nie pojawi żaden chętny na zakup 
tego terenu, to będzie to być może 
ostatni przetarg w takim trybie i mo-
że zdecydujemy o troszkę innej for-
mie zagospodarowania tego terenu 
i procedury jego zbycia – powiedział 
prezydent.

Nieruchomość składa się z dwóch 
działek o powierzchni 1,8 oraz  

6 hektarów. Plan zagospodarowania 
pozwala inwestorom na dużą ela-
styczność. Głównie teren przezna-
czony jest na budynki o funkcjach 
usługowych, mieszkaniowych, biu-
rowych i handlowych.

Nowe przedszkole na Wandy
Miasto planuje wybudować nowe 

przedszkole w centrum, przy ulicy 
Wandy. Placówka ma mieć powierzch-
nię 1200-1600 metrów kwadratowych, 
ma mieścić się w nowoczesnym bu-
dynku parterowym, dostosowanym 
do potrzeb dzieci. – Jedno z przedszkoli 
miejskich przy ulicy Narutowicza działa 
w budynku, który nie jest budynkiem 
przedszkolnym i warunki techniczne 
są tam trudne. Dlatego postanowiliśmy 
wybudować nowe przedszkole, które 
spełnia wszystkie techniczne wymogi, 
a przy okazji będzie przyjazne i mam 
nadzieję będzie też atrakcyjnym obiek-
tem architektonicznym – wyjaśnia 
Paweł Silbert.

Przedszkole przejęłoby oddziały 
z budynku przy ulicy Narutowicza. 
Ma być również zbudowane z myślą 
o oddziałach integracyjnych dla dzieci 
niedowidzących i niesłyszących, które 
funkcjonują już w Przedszkolu Miej-
skim nr 24 na Łubowcu. Po oddaniu do 
użytku nowego przedszkola w centrum 
oddziały integracyjne przeniosłyby się 
do niego. – To przedszkole ma mieć 
funkcję integracyjną i być dostępne dla 
mieszkańców całego miasta – powie-
dział prezydent.

Miasto ogłosiło przetarg na wyko-
nanie dokumentacji projektowej no-
wego budynku. Zgłosiły się do niego 
34 firmy. Rozpiętość proponowanych 
przez nie cen wykonania usługi wynosi 
od 80 do 340 tysięcy złotych. Obecnie 
oferty są analizowane. Po wyborze naj-
lepszej z nich wykonawca będzie miał 
10 miesięcy na zaplanowanie budynku. 
Oddanie przedszkola do użytku plano-
wane jest w 2011 roku.

Zmiany i nagrody w UM
Wydział Edukacji Kultury i Zdro-

wia Urzędu Miejskiego został podzie-
lony na dwie komórki: Wydział Edu-
kacji i Kultury, którego naczelnikiem 
został Zbigniew Mika oraz Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych z na-
czelnikiem Małgorzatą Helbin-Wię-
cek. W urzędzie powstały też dwie 
jednoosobowe komórki: do spraw 
współpracy z Górnośląskim Związ-
kiem Metropolitarnym i ds. geologii. 
W grudniu 2008 roku prezydent 
przyznał 368 urzędnikom nagrody 
pieniężne, na łączną sumę 715 tysięcy 
złotych, co daje 1944 złote brutto na 
jedną osobę.

p.jamróz

Miliony na DK 79Zdecydowałem się napisać 
do Państwa, ponieważ moja 
złość sięgnęła zenitu. Po 
raz kolejny z rozkładu jazdy 
„wypadł” autobus linii S. 
Od zeszłego tygodnia staje 
się to notoryczne. Jeden 
autobus nie przyjedzie 
z rana, inny popołudniu.

Po telefonach do dyspozytorni 
słyszy się tylko, że „autobus zdefek-
tował i niestety nie przyjedzie”. Jeżeli 
pada pytanie o to, dlaczego na tej linii 
(zwłaszcza o godzinie 6: 49 na Leopol-
dzie) pojawia się Ikarus, (lub we wtor-
ki i piątki autobus nieprzegubowy 
– targ Mysłowice) dyspozytor odpo-
wiada, że „każdy autobus ma swojego 

kierowcę, a kierowca jest przydzielany 
do określonej linii”.

Moje pytania są 
w takim razie następujące:

1) Dlaczego ta linia jest taka dłu-
ga, i dlaczego w związku z tym 
jeżdżą na niej stare, wysłużone 
Ikarusy?

2) Dlaczego to kierowca jest przy-
dzielany do linii, a nie autobus, 
tak, jak ma to miejsce w innych 
miastach?

3) Dlaczego na tej linii pojawiają się 
młodzi kierowcy? To wiąże się ze 
znacznymi opóźnieniami do roz-
kładu. Tylko nieliczni kierowcy 
potrafią przejechać tę trasę zgodnie 
z rozkładem jazdy i nie jest to spo-
wodowane ruchem ulicznym, po-
nieważ codziennie jest taki sam.

4) Dlaczego, skoro dyspozytor wie, 
że autobus stoi zepsuty w Chrza-

nowie, nie wypuści autobusu 
zastępczego przynajmniej z ul. 
Krakowskiej? Przecież ludzie 
muszą jakoś dojechać do pracy, 
a autobus jedzie raz na godzinę 
(w porywach dwa razy)?

5) Dlaczego na linii 303, która jest 
linią miejską, pojawiają się Sola-
risy?

6) W jakim celu wprowadzono karty 
miejskie? Teraz u kierowcy poja-
wia się tylko tłum pasażerów po 
bilety, a autobus doznaje opóźnie-
nia w stosunku do rozkładu.

To tyle pytań z mojej strony. Mam 
nadzieję, że uda mi się na nie uzyskać 
odpowiedź z tego powodu list wysy-
łam w dwóch egzemplarzach do PKM 
Spółka z o.o. w Jaworznie oraz „Co 
tydzień” Jaworzno.

Pozdrawiam serdecznie i z góry 
dziękuję za odpowiedź.

marCin łaCiaK

List Czytelnika

Trudne pytania do PKM-u

Pomóż nam pomagać
przekaż 1% swojego podatku na rzecz zwierząt

Towarzystwo opieki nad zwierzętami w Polsce KRS 0000154454
konto: 09 1020 25280000 0602 0111 6946

szczegóły na www.toz.pl

o g ł o s z e n i a

171/d/09
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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
tel. 032 616 33 55, 0 509 721 745

www.klaksonjaworzno.prawojazdy.com.pl
101/d/0997/d/09

2116/d/09

Wykony wanie 
us ług 

robot y ziemne 

Catapiler 0,� M/�, 
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

110/d/09

BIURA RACHUNKOWE

109/d/09

BIURA RACHUNKOWE

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. 
111/d/09

BIURA RACHUNKOWE

Biuro Rachunkowe 
„PROMIR” mgr Rola Mirosław

Al. Piłsudskiego �0, 

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

e-mail: 
promir@promir.com.pl

112/d/09

BIURA RACHUNKOWE
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, 
4�-605 Jaworzno 

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

156/d/09

BIURA RACHUNKOWE

Biuro Rachunkowe 
„SALDO” 

Urszula Kozub 

tel. 0�2/ 616 88 89, 
0 508 4� 99 44 

ul. Jasińskiego 15

132/d/08

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

ogłoszenie własne

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

Zamień stare kasety
płyty i taśmy171/d/09
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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
144/d/09

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
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

143/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

2189/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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150/d/09

SPeCJALNY OŚROdek SZkOLNO-WYChOWAWCZY 
im. Jana Pawła II

w JAWORZNIe – SZCZAkOWeJ ul. Wolności 11

ogłasza przetargi nieograniczone na:
1. Usługi informatyczne z obsługą sieci Ethernet – SIWZ 2009/I/01/SOSW
2. Usługi kominiarskie – SIWZ 2009/I/02/SOSW
�. Zakup artykułów mlecznych i nabiałowych – SIWZ 2009/I/0�/SOSW
4. Zakup artykułów spożywczych – SIWZ 2009/I/04/SOSW
5. Zakup warzyw i owoców – SIWZ 2009/I/05/SOSW

dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana 
Pawła II w Jaworznie.
Oferty w zamkniętych kopertach opracowane według specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia należy składać w SOSW 
w Jaworznie ul. Wolności 11 pokój nr � lub przesłać przesyłką poleconą  
w terminie do dnia 0� luty 2009 r. godz. 12.00.

Formularze zawierające SIWZ na w/w przetargi można pobrać: 
– www. soswjaworzno.edupage.org
– w SOSW Jaworzno pokój nr � gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 0� luty 2009 r. o godzinie 12,�0.

119/d/09

INOXA  Sp. z o.o.
Poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPeCJALISTA dS. hANdLOWYCh

Miejsce pracy: CHRZANÓW
Wymagania:

– wykształcenie wyższe techniczne
– dobra znajomość MS Office
– silna osobowość, zaangażowanie, orientacja na wyniki, 

dyspozycyjność
Zapewniamy:

– dobre warunki zatrudnienia
– pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
– możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w ter-
minie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres e-mailowy:
lprochowska@inoxa.pl

Młodzieżowy Ośrodek Kultury, 
Młodzieżowe Centrum 
Twórczości, Centrum Edukacji 
Twórczej, Młodzieżowe Centrum 
Pracy Twórczej, Centrum 
Artystycznej Twórczości Dzieci 
i Młodzieży – takie nazwy 
zostały zaproponowane przez 
nauczycieli instruktorów na 
Radzie Pedagogicznej OPP  
5 stycznia 2009. Ostatecznie 
wybrano nazwę Centrum 
Edukacji Twórczej.

Zajęcia tej placówki będą odbywać 
się w budynku Szkoły Społecznej. 
Władze miasta wyszły naprzeciw 
oczekiwaniom rodziców i dzieci, 

i postanowiły stworzyć dogodne 
warunki do rozwoju zainteresowań 
oraz talentów artystycznych młode-
go pokolenia jaworznian. W naszym 
mieście na koła zainteresowań (infor-
matyczne, techniczne, przedmiotowe, 
artystyczne, sportowe oraz turystycz-
no-krajoznawcze), organizowane 
z ramienia OPP, uczęszcza około 1300 
uczniów. Zajęcia pozalekcyjne od-
bywają się w czterech przedszkolach 
miejskich, ośmiu szkołach podsta-
wowych, sześciu gimnazjach, trzech 
zespołach szkół, trzech szkołach 
średnich i dwóch ZSP, co łącznie daje 
26 placówek.

Do tej pory koła zainteresowań od-
bywały się w szkołach macierzystych, 
ale już wkrótce przygotowane do tego 
zostaną specjalne pracownie: tanecz-
na, wyposażona w sprzęt do ćwiczeń 
baletowych, dziennikarsko-informa-

tyczna, teatralna, muzyczna wraz ze 
studiem nagrań, językowa, fotogra-
ficzna i plastyczna. Natomiast w sali 
audiowizualnej zorganizowane będą 
spotkania klubu filmowego, wykłady 
i prelekcje. Prezydenci miasta: P. Sil-
bert i p. J. Nowak oraz D. Starzycki są 
żywo zainteresowani rozwojem nowej 
placówki OPP i w bieżącym budżecie 
przeznaczyli pieniądze na renowację 
i modernizację tego obiektu. 

Zajęcia pozalekcyjne pomogą 
młodzieży z całego miasta kształ-
tować pasje i doskonalić własne 
umiejętności. Wierzymy w to, że 
z biegiem lat, poprzez atrakcyjność 
zajęć, nowe konkursy i spartakiady, 
Centrum Edukacji Twórczej będzie 
mogło śmiało konkurować z pręż-
nie działającym Pałacem Młodzieży 
w Katowicach.

j. perońCzyK opp i Lo

Centrum Edukacji Twórczej

Znaleziono suczkę 
ok. 6-letnią, drobnej 
budowy, dobrze 
ułożoną, sierści 
krótkiej, podpalanej  
(z blizną po 
sterylizacji).
Tel. 0 600 298 676.

10 stycznia 2009 r. (sobota) w okolicach Pańskiej Góry zaginęła papuga nimfa. 
Znalazcę proszę o kontakt pod numerami telefonów: 502120399 lub 506373088.

Dla znalazcy przewidziana jest nagroda.

171/d/09

171/d/09
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Lodowe stalagmity

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

Dożywocie to za mało

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

Oszroniony wylot jaskini

BliZej prawa

Dwie zimne dziurki
Już okazało się drugie wydanie mojego 
autorstwa przewodnika turystyczne-
go po powiecie chrzanowskim. Jedną  
z wielu proponowanych do zwiedzania 
atrakcji turystycznych należą położo-
ne na wschód od Chrzanowa jaskinie. 
Ich przynależność do form krasowych 
mieści w trzeciej kategorii klasyfikacji 
prawdy według Józefa Tischnera, tym 
mniej są to obiekty godne uwagi, nawet 
zimą, o czym wkrótce można będzie 
się przekonać oglądając nakręcony 
o nich film.

Lokalizacja
Obiekty, o których mowa, znajdują się 

w lesie zajmującym rozwidlenie dróg do 
Bolęcina i do Zatora. Najłatwiej można 
je odnaleźć docierając do skrzyżowania 
drogi do Płazy z drogą do Źrebc. Tu uda-
jemy się w kierunku wręcz przeciwnym, 
czyli skręcamy w lewo, aby po dwustu 
metrach ponownie skręcić w lewo. Po 
kolejnych dwustu metrach natrafiamy 
na niezbyt rozległe wyrobisko kamie-
niołomu porośnięte niezbyt starym la-
sem sosnowym. W miejscu gdzie jedną 
z sosen owinięto reklamówką, należy, 
zachowując należytą ostrożność, zejść 
na dół. Pierwsze dostępne wyrobisko 
dostrzegamy niemalże natychmiast, 
drugie znajduje się kilkanaście metrów 
dalej w kierunku wschodnim. Interesu-
jące nas dziurki to pozostałości po spe-
cyficznym sposobie łamania kamienia 
w tradycyjnych kamieniołomach. Tam, 

gdzie nadkład był stosunkowo cienki, 
a zarazem bezwartościowy, opłacało 
się wybierać kamień, kopiąc loch. Kie-
dy osiągnął on dostateczną głębokość, 
strop się zawalał i można było konty-
nuować wydobycie. Tutaj, nie wiedzieć 
czemu eksploatacja została przerwana. 
Konkurencja płaziańskiego wapienni-
ka była zbyt duża. Lochy te znajdują się 
niedaleko od Chrzanowa, ale formalnie 
rzecz biorąc jest to terytorium Trzebini. 
Podobne do tego wyrobiska znajdowały 
się także w Długoszynie.

Urodziwy lód
Kiedy w sobotę, 10 stycznia, kręci-

liśmy tutaj film, zastaliśmy nie tylko 
intrygującą formę terenową pod postacią 

dwu położonych blisko siebie chłodnych 
dziurek, w które można się zagłębić, 
przekraczając niezbyt szeroką szparkę. 
Już ten akt może być dostatecznie pod-
niecający. Teraz zimą padający ze stropu 
deszcz jaskiniowy tworzy ciekawe formy 
naciekowe. To nie są zwykłe sople, tym 
bardziej, że większość z nich wyrasta 
z dołu do góry. Wiele z nich przybiera 
kształt walcowaty, z licznymi przewę-
żeniami. Na szczycie niemalże każdego 
takiego odwróconego sopla znajduje się 
niewielkie wgłębienie. Nie brak tutaj sze-

rokich stożków lub kopułek, u podstawy 
których zostało uwięzione powietrze. 
Gdyby to był prawdziwy kras podziwia-
libyśmy stalagmity. Bardzo nieliczne są 
tutaj prawdziwe sople, odpowiedniki 
stalaktytów. Bogactwo tej ulotnej szaty 
naciekowej uzupełniają polewy i kur-
tyny lodowe. Dodatkowo wylot jeden 
z jaskiń pokrywa warstwa szronu.

Warstwy górażdżańskie
Będąc w tej okolicy warto również 

przyjrzeć się występującym w tej okolicy 
wapieniom. Są to warstwy górażdżań-
skie, które formalnie rzecz biorąc powin-
ny znajdować się powyżej warstw gogo-
lińskich. Wskutek licznych burz dziejo-
wych leżą one znacznie niżej niż starsze 
od nich wapienie gogolińskie, które bez 
trudu znajduje się w Jaworznie.

Tutejszy wapień jest grubo uławico-
wany o zbitej, krystalicznej strukturze. 

Jest on słabo spękany. Powierzchnia 
skały ma ciekawą fioletową barwę. 
Prawdopodobnie to skutek biologicznej 
korozji powodowany przez glony i po-
rosty. Po części może ona być uwarun-
kowana domieszką hematytu. Wapień 
górażdżański jest bardzo odporny na 
wietrzenie. Tym nie mniej nawet oko 
niezbyt uważnego amatora bez trudu 
dostrzeże liczne labiryntowate wżery 
w górnej partii najwyższej ławicy. Tak 
wygląda prawdziwy kras w tych wapie-
niach i dlatego tym bardziej powinniśmy 
być przekonani, że tutejsze jaskinie są 
dziełem rąk ludzkich.

PS. Już w sobotę, 17 stycznia, udamy 
się w te okolice. Czekam w muzeum  
w Chrzanowie do godziny 9 rano.

Ekwiwalent 
węglowy (cz II)

Dla osób ubiegających się o ekwi-
walent węglowych pozytywne stano-
wisko zajął Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z 12.12.2005 r. TK ustosun-
kował się do problemu niezgodności 
z Konstytucją zapisu ograniczającego 
ekwiwalent do pracowników z „ko-
palń całkowicie likwidowanych” 
i orzekł, że zapis jest niezgodny 
z ustawą zasadniczą. TK nadmienił: 
Art.4, Pkt.2 Ustawy z 21. Grudnia 
1998 r., nowelizujący treść Art.55, 
Ust.1 Ustawy o dostosowaniu gór-
nictwa, bezpodstawnie zróżnicował 
podobne podmioty charakteryzują-
ce się w równym stopniu wskazaną 
cechą istotną, gdyż ograniczył zakres 
osób uprawnionych do ekwiwalen-
tu pieniężnego za deputat węglowy 
wyłącznie do emerytów i rencistów 
z kopalń całkowicie likwidowanych, 
a więc z wyłączeniem byłych pra-
cowników przedsiębiorstw robót 
górniczych. Zróżnicowania tego nie 
da się racjonalnie wytłumaczyć, nade 
wszystko jednak (...) zróżnicowanie to 

narusza wartości i zasady konstytucyj-
ne. (...) Na gruncie Art.2 Konstytucji, 
każdy objęty jest ochroną w zakresie 
prawidłowo nabytych przez niego praw 
podmiotowych. (...) Należy wskazać 
dodatkowe uszczegółowienie i potwier-
dzenie zasady ochrony praw nabytych 
wyrażone w Art.64, Ust.2 Konstytucji. 
Treść obu wymienionych przepisów 
uzasadnia twierdzenie, że prawidłowo 
(zgodnie z prawem i słusznie) nabyte 
majątkowe prawa podmiotowe chro-
nione są konstytucyjnie. Nie było żad-
nego uzasadnienia dla wprowadzenia 
ograniczenia wypływającego z zakwe-
stionowanego przepisu, który pozba-
wił pewną grupę nabytych wcześniej 
praw podmiotowych. (...) Nowelizując 

Art.55, Ust.1 Ustawy o dostosowaniu 
górnictwa, prawodawca niesłusz-
nie, w sposób nieusprawiedliwiony, 
nieracjonalnie i w sposób nie dający 
się wytłumaczyć pozbawił prawa do 
ekwiwalentu pieniężnego za deputat 
węglowy funkcjonalnie wyróżnioną 
część podmiotów podobnych w rozu-
mieniu Art.32 konstytucji. (...) Art.64 
ust.2 Konstytucji stanowi, że: „Wła-
sność, inne prawa majątkowe oraz pra-
wo dziedziczenia podlegają równej dla 
wszystkich ochronie prawnej”. Orze-
czenie powinno ułatwić dochodzenie 
roszczeń emerytom i rencistom spoza 
„kopalń całkowicie likwidowanych” 
– z uwagi na to, że nie powinni oni być 
pozbawieni prawa, które już nabyli.

– Dożywocie to dla nich za mało! 
Karę śmierci dla bandytów! Boże, 
przecież oni nie bili, tylko masakro-
wali tego biedaka. Jak można karać 
ich za pobicie? – głos siwej kobiety 
w kapeluszu ledwo przebija się 
przez groźny pomruk. – Policjanci 
pilnie śledzą każdy ruch starszych 
i młodych ludzi, którzy widząc poli-
cyjne wozy i rozpięte taśmy, zajrzeli 
między garaże. 

Czterej niewysocy, ciągle bardziej 
chłopcy niż mężczyźni, nie patrzą na 
stojących w oddali ludzi. Przyprowa-
dzani kolejno mówią coś do policyjnej 
kamery i teraz z dużym oporem po-
zorują swoje ruchy sprzed trzech dni. 
Jeden uderza w plecy niesionego przed 
nim manekina. Następny uderza pięścią 
i kopie leżącego już manekina. – Bestie! 
– krzyczy ktoś z tłumu. Tego dnia przy-
jaciele Sebastian i Mariusz wyjątkowo 
nie pracowali razem. Mariusz malował 
mieszkanie, raptem parę kroków od sie-
dziby budowlanej firmy. – Gdy wróciłem, 
był już gotów do wyjścia. Powiedziałem 
do niego: zaczekaj trochę, to wyjdziemy 
razem – Sebastian w skupieniu odtwarza 
wspomnienia ostatniego poniedziałku. 
– Rzucił mi, że się śpieszy. Chciał szyb-
ciej być w domu, żeby rozpalić w piecu. 
Bo z tym jego piecem zawsze było wiele 
zachodu. Umówiliśmy się, że jak się tylko 
umyję i przebiorę, ruszę prosto do niego. 
Rzuciliśmy sobie zdawkowe „na razie” 
i wyszedł. Do mieszkania 35-letni Ma-
riusz G., ojciec dwójki dzieci, miał niezły 
kawałek drogi.

– Przyszedłem do Mariana, ale w do-
mu nikogo nie było – mówi dalej Seba-
stian, wpatrując się w podłogę. – Mam 
klucz. Siadłem i czekałem. Ale coś długo 
nie przychodził. Zadzwoniłem na jego ko-
mórkę, raz, drugi… Nie odbierał. Potem 
ta komórka zamilkła. – Widziałam tę 

bandę jeszcze przed godz. 16.00 na pla-
cu – mówi roztrzęsiona młoda kobieta. 
– Było ich z sześciu. Szarpali się nawza-
jem, krzyczeli, przeklinali. Jeden z nich 
z całej siły kopnął parkowy śmietnik. 
Przestraszyłam się. Pewnie dlatego wy-
biłam w swojej komórce numer 112, ale 
nie zadzwoniłam. I teraz nie mogę spać, 
bo gdybym to zrobiła, ten mężczyzna 
może by nie zginął – kończy zdławionym 
szeptem. Ktoś inny widział jak jeszcze 
wcześniej, niedaleko dworca, sześciu 
czy siedmiu młodych ludzi w kaptu-
rach tłukło pięściami przypartego do 
muru, przerażonego mężczyznę. Policja 
ustaliła, że 17-letni Andrzej K., 21-letni 
Robert K., 19-letni Krystian W., cztery 
lata od niego starszy Łukasz W. i 18-letni 
Kamil T., lekko upośledzeni umysło-
wo, pili razem od rana. Pierwsi czterej 
zamiast pójść na zajęcia w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
wybrali wagary. Kamil T. już nie uczy 
się w tej szkole. W trakcie przesłuchań 
przyznali, że wypili sześć do ośmiu pu-
szek piwa. Dodatkowe badanie krwi ma 
wyjaśnić, czy nie brali też narkotyków. 
– Potem przetoczyli się przez miasto, żeby 
dotrzeć w końcu w okolice garaży – mówi 
komendant powiatowy policji. Z relacji 
świadków wynika, że zachowywali się 
tak, jakby szukali ofiary. 

Bandyci nie bili długo, ale zrobili to 
tak, że Mariusz skonał zanim z odległego 
o kilkaset metrów szpitala nadjechała 
karetka. Wezwali ją przerażeni świad-
kowie. Podobno próbował się bronić, 
ale przy czterech napastnikach zacho-
wujących się jak rozjuszone zwierzęta, 
nie miał najmniejszych szans. Policjanci 
znaleźli przy zakatowanym mężczyźnie 
dokumenty, ale mieli problem z jego 
identyfikacją. Do akcji ruszyło natych-
miast ok. 20 funkcjonariuszy. W nieco 
ponad trzy godziny czterech bandytów 

siedziało już w izbie zatrzymań. Wpa-
dli, bo po zabiciu Mariusza wcale nie 
rozpierzchli się w przerażeniu. Wręcz 
przeciwnie – dalej szukali zaczepki. 
Do ich zatrzymania przyczynił się 
właściciel samochodu, w którym jeden 
z bandziorów kopnięciem wyłamywał 
boczne lusterko. Kiedy właściciel ruszył 
z interwencją, omal nie podzielił losu 
Mariusza. Na szczęście z pomocą przy-
szli mu dwaj inni mężczyźni. Wspólnie 
zatrzymali pierwszego z bandytów. Trzej 
kolejni wpadli w ręce policji w okolicach 
dworca. Kamil T. zdążył dojechać do 
domu. Policja zatrzymała go następ-
nego dnia.

Dyrektorka Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego pytana 
o aresztowanych uczniów załamuje ręce: 
– Nie możemy w to uwierzyć. Wszyscy je-
steśmy zszokowani. Na przykład Andrzej: 
grzeczny, kulturalny wobec pedagogów, 
wyróżniający się wynikami w nauce, 
zadbany. 

– To się po prostu w głowie nie mieści 
– mówi Wojtek. – Znałem Mańka. Ten 
człowiek nie miał w sobie cienia agresji! 
Nie jestem w stanie pojąć tego co się stało. 
Niech teraz te gnidy staną przed jego dzie-
ciakami i wytłumaczą, dlaczego już nigdy 
nie zobaczą taty! – nie wytrzymuje. 

Z policyjnych ustaleń wynika, że 
Mariusz zginął zupełnie bez powodu. 
Pijany Andrzej K. miał się na niego za-
toczyć i obaj otarli się barkami. Wtedy 
Andrzej wymierzył pierwszy cios w ple-
cy, po którym Mariusz upadł. 

W czwartek Andrzej K., Robert K., 
Krystian W. i Kamil T. trafili do aresztu. 
Czwórce postawiono wspólny zarzut 
pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Dal-
sze śledztwo ustali kto i jak bił i w jakim 
stopniu przyczynił się do śmierci Mariu-
sza. Maksymalnie grozi im 10 lat.

pitaWaL
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Miasto Jaworzno

RADIA CB

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 96
Tel. sklepu 032 615 63 
51
Tel. serwisu 032 752 16 
81
www.blackelectronics.
com.pl

1968/D/08

Reklama

Chcesz 
reklamować się 

w Internecie?

Pokażemy Ci nasze 
możliwości

na www.jaw.pl 
tel. 32 751 91 30

Ogłoszenie własne

1766/d/08

34/d/09

35/d/09

93/d/09

89/d/09

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

kurs dokształcający kierowców 19.01.2009
hACCP – minimum sanitarne PROMOCJA! Tylko 80 zł 22.01.2009
Obsługa wózków jezdniowych 26.01.2009
kurs instruktora nauki jazdy 26.01.2009
kurs obsługi kasy fiskalnej. PROMOCJA! Tylko 100 zł 29.01.2009

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

95/d/09

157/d/09

17 stycznia 2009 r. od godz. 20.00 
zapraszamy na

BAL KARNAWAŁOWY 
w Sali Bankietowej „Szczakowiec”.

Tylko 80 zł od osoby!

158/d/09

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 
69� �6� 581, (0 �2) 615 12 09
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Cygnar  
w Resovii

Plebiscyt  
na Sportowca 
Roku 2008

Szachowe 
rozgrywki 
drużynowe 
Śląska

Orzeł Międzyrzecz – MCKiS Energetyk Jaworzno 3:0 (25:22, 25:23, 25:16)

Jeszcze nie czas?

1. liga siatkówki mężczyzn
m. drużyna mecze punkty sety
1. ASPS Avia Świdnik  1� 29 �2:17
2. MUKS Siatkarz Pamapol Wieluń 12 28 �1:15
�. TS BBTS Bielsko-Biała  1� 25 �0:21
4. AZS AWF Orzeł Międzyrzecz 1� 2� 27:21
5. GTPS Gorzów Wlkp 1� 21 29:25
6. Pronar Parkiet Hajnówka  1� 20 27:24
7. Gwardia Wrocław SA 12 19 26:21
8. MKS MOS Interpromex Będzi 1� 17 24:26
9. AZS PWSZ Nysa  12 15 19:29
10. MCKiS PKE Energetyk Jaworzno 12 10 14:29
11. SMS PZPS I Spała 12 0 1:�6

Bardzo dobrze znany 
w jaworznickim środowisku 
piłkarskim wychowanek Victorii 
Jaworzno, a później zawodnik 
Szczakowianki – Paweł Cygar 
opuścił Zagłębie Sosnowiec. 
Paweł do końca trwania bieżących 
rozgrywek związał się kontraktem 
z rzeszowską drużyną, którą nie jest 
jak to wcześniej zapowiadano Stal, 
a jej rywal zza miedzy – Resovia.

BarteK

Nie udał się debiut trenerski 
Wiktora Kreboka. W ciągu 
ostatnich dni wiele się 
mówiło na temat drużyny 
MCKiS Energetyk PKE. 
Nowy trener Energetyków 
wzbudził nowe nadzieje 
kibiców i działaczy. 
Pierwszym sprawdzianem 
jaworznickich siatkarzy 
było wyjazdowe spotkanie 
z drużyną Orła Międzyrzecz. 
Pierwszy mecz obu 
drużyn zakończył się 
zwycięstwem akademików. 
Na spotkanie rewanżowe 
jaworznianie jechali 
z mocnym postanowieniem 
zwycięstwa. Niestety, 
skończyło się, podobnie 
jak w kilku ostatnich 
spotkaniach, porażką 
naszych siatkarzy 0:3.

Pierwsza szóstka, jaką desygno-
wał do gry trener Krebok to: Skrzy-
piński, Antosik, Nowak, Kamuda, 
Kaźmierski, Wilk oraz Warchoł 
(libero). Pierwszy set zaczął się od 
szybkiego prowadzenia gospodarzy 
4: 0. Jednak taki obrót sprawy nie zra-

ził przyjezdnych. Gdy na zagrywkę 
wszedł Skrzypiński, obraz gry uległ 
zmianie. Jaworznianie zdobywają 
siedem punktów z rzędu i wychodzą 
na prowadzenie 9:5. Wtedy gra się 
bardziej wyrównuje, a na półmetku 
seta widnieje remis.

Niestety, jak to często bywa, pomimo 
nieznacznego prowadzenia Energetycz-
nych, w końcówce zawodzą wszyscy. 
Zawodnicy gospodarzy uszczelniają 
blok i mocno serwują. To wystarcza, by 
osiągnąć sukces. Ostatecznie pierwszy 
set kończy się wynikiem 25:23.

W drugim secie obraz gry nie ule-
ga zmianie. Goście atakują i uzyskują 
nieznaczną przewagę. Dobrze w tym 
fragmencie, po raz kolejny, prezentuje 
się Daniel Wilk. Przyjezdni uzyskują 
czteropunktową przewagę i na tablicy 
widnieje wynik 14:10.

Jednak historia się powtarza 
i miejscowi szybko odrabiają straty. 
Gdy wynik oscyluje około dwudzie-
stu punków, po raz kolejny oglądamy 
nieporadność zawodników Krebo-

ka. Ostatecznie więcej zimnej krwi 
zachowują akademicy i wygrywają 
drugiego seta 25:23.

Dwa przegrane sety wyraźnie pod-
łamały naszych zawodników. Trzeci 
set od początku dobrze ułożył się dla 
podopiecznych Andrzeja Stanulewicza. 
Przy stanie 20:13, wpuszcza na boisko 
zmienników, którzy bezproblemowo 
dowożą zwycięstwo. 

Wynik 3:0 dla Orła doskonale od-
daje sytuację, jaka panuje na zapleczu 
Polskiej Ligi Siatkówki. Dla nas kibiców 
bolączką jest również fakt, że najlepsi 
zawodnicy z Międzyrzecza: Kordysz 
i Fijałek, decydują o obliczu drużyny. 
Jeszcze w poprzednim sezonie grali 
u nas i forma jaką prezentowali była 
daleko od obecnej.

To był pierwszy mecz pod wodzą 
Wiktora Kreboka. Ten zasłużony dla 
polskiej siatkówki trener, jak sam twier-
dzi, przyszedł do Jaworzna odnosić 
zwycięstwa. Bardzo liczymy, że uda mu 
się to już w następnym spotkaniu.

neK

Archiwalna fotografia z meczu rozegranego w naszej hali MCKiS-u

Jak poinformowano nas 
Jaworznicki Klub Szachowy ma 
nowego szefa. Kierownikiem 
szachistów została Jolanta Guzik. 
Przypomnijmy – Jolanta Guzik to 
triumfatorka Mistrzostwa Śląska 
i zdobywczyni srebrnego medalu 
Mistrzostwa Polski w ubiegłym 
roku.
Pani Jolancie życzymy zarówno 
kolejnych osobistych sukcesów 
sportowych, jak również kolejnych 
sukcesów zespołowych i wielu 
medali dla Jaworznickiego Klubu 
Szachowego 

K.repeć

Jolanta Guzik 
kierownikiem 
JKS Jaworzno

10 stycznia 2009 r. w Imielinie 
rozpoczęły się rozgrywki 
drużynowe juniorów na szczeblu 
wojewódzkim.
Nasi szachiści występują w 
Śląskiej Lidze Juniorów. Podczas 
I sesji rozegrano 2 rundy. W 1. 
rundzie nasi juniorzy pokonali 
swoich rówieśników z Bierunia 
Starego 5–1, a w drugiej rundzie 
przegrali z Pałacem Młodzieży 
Katowice 4–2.

Punkty:
Siedliński Piotr 1 pkt z 2 rund
Rudol Maurycy 1 pkt z 2 rund
Szoen Kamil 1 pkt z 2 rund
Erdmann Krzysztof 1 pkt z 2 rund
Rudol Matylda 1,5 pkt z 2 rund
Rudol Maria 1,5 pkt z 2 rund

11 stycznia 2009 r. Liga Śląska 
Seniorów rozpoczęła swoje 
rozgrywki w Niedobczycach.
W pierwszej rundzie seniorzy 
pokonali AZS II Politech. Śl. Gliwice 
�,5 – 2,5, a w drugiej rundzie ulegli 
„Górnikowi Czerwonka” 5 – 1.

Punkty:
Stachańczyk Jacek 1 pkt z 2 rund
Kobyłecki Grzegorz 1 pkt z 2 rund
Bondar Patryk 0,5 pkt z 2 rund
Ciupek Andrzej 1 pkt z 2 rund
Karweta Jan 1 pkt z 2 rund
Bartosik Joanna 0 pkt z 2 rund

Wł.WiniarCzyK.

Juniorzy

Seniorzy

Wzmocnienie 
koszykarzy

WOŚP na 
sportowo

Zwycięstwo 
było blisko

Pomogą Kubie!

czytaj na str. 14

czytaj na str. 14

czytaj na str. 14
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Fałszywy ksiądz

W zaprzyjaźnionym komisariacie całkiem niedaw-
no otrzymali zgłoszenie o fałszywym księdzu. Zło-
dziejska bezczelność nie zna granic – utwierdziłem 
się w przekonaniu. Otóż w mieszkaniu emerytki 
w jednym z miasteczek północnej Polski pojawił się 
fałszywy ksiądz. Oszusta poznał z kobietą prawdzi-
wy duchowny, twierdząc, że jego kolega pochodzi 
z biednej rodziny. Emerytka w późniejszych kontak-
tach praktycznie finansowała złodzieja. Najpierw 
wyjęła z portfela 600 zł w gotówce, później zakupiła 
mu ubranie, woziła do kościoła. Na raty kupiła mu też 
nowoczesny przenośny komputer. Zaczęła też spłacać 
jego „kościelne” długi. Fałszywy ksiądz tak się roz-
zuchwalił, że zaproponował kobiecie, aby sprzedała 
swój dom, wsparła pieniędzmi kościół i zamieszkała 
u niego w bloku, pełniąc rolę gosposi. Na szczęście 
kobieta przejrzała na oczy i do sprzedaży domu nie 
doszło. Jak wyliczyła prokuratura, emerytka została 
oszukana na 26 tys. złotych. Fałszywy ksiądz okazał 
się recydywistą. Co ciekawe, na południu kraju od-
prawiał w jednym z kościołów msze święte.

Puste konto i piesze wycieczki

Jesienią 2008 roku, gdy wskutek kryzysu finansowe-
go banki popadły w tarapaty, koledzy z komisariatu 
pytali mnie, co zrobić. Zostawić pieniądze na koncie 
czy wycofać je z banku? Zawsze odpowiadałem w ta-
kich sytuacjach pytaniami na pytanie: a co zrobisz 
z pieniędzmi, jak je wycofasz z konta? Zainwestujesz? 
W co? Będziesz trzymał w domu i patrzył na wskaźniki 
inflacji? Zwykle koledzy przyznawali mi rację.

Z jednym kumplem to się pokłóciłem, bo policzy-
łem mu wszystko na kartce, a ten swoje. Zmobilizował 
pół rodziny i w strachu przed krachem spłacili połowę 
kredytu mieszkaniowego syna. Bali się, że jak bank 
upadnie, to stracą wszystko. Wszystkich szczegółów 
nie poznałem, ale z informacji, jakie miałem, wynika-
ło, że pół rodziny zwyczajnie spanikowało. Syn, czło-
wiek młody, na dorobku, wspólnie z żoną zaciągnął 
kredyt na niewielkie mieszkanie. Zostało im do spła-
ty około 100 tys. zł rozłożone bodaj na 22 lata. Mie-
sięczna rata kredytu wraz z odsetkami wynosiła 730 zł. 
Młoda rodzina postanowiła wszystkie swoje zasoby 
przeznaczyć na spłatę kredytu. Sprzedali też używany 
samochód, trochę dołożyli rodzice, który zlikwidowa-
li lokaty terminowe. Spłacili połowę kredytu.

Postąpiliście nierozsądnie – przekonywałem. Kre-
dyty hipoteczne są najtańszymi na rynku, a gotówka 
jest najcenniejsza. Należało ją trzymać na dobrze 
oprocentowanym rachunku. Jak się poszuka, to 
można znaleźć oprocentowanie lokaty równe opro-
centowaniu kredytu mieszkaniowego. Najważniejszy 
jest dostęp do gotówki. Kredyt gotówkowy jest drogi 
i coraz trudniej dostępny. Co z tego, że młodzi płacą 
mniejsze raty kredytowe, skoro mają puste konto 
i poruszają się na piechotę...

Za duży, by upaść

Też się wtedy zastanawiałem nad bezpieczeństwem 
moich pieniędzy w banku. Trochę się naczytałem 
o zjawisku tzw. paniki bankowej. Najkrócej mówiąc, 

chodzi o to, że jak ludzie nagle w jednym banku 
wycofują swoje pieniądze, to naruszają płynność fi-
nansową w całym sektorze. Jeden bank musi nagle 
pożyczyć od innego sporą  kasę i zaczynają się proble-
my u sąsiada. W tym czasie podobne zjawisko wystą-
piło w Islandii i zachodziła obawa, że plotka o braku 
płynności w bankach może dotrzeć i do nas. Za wiele 
oszczędności nie mam, ale zawsze. Znajoma dyrek-
torka naszego oddziału banku uspokajała całkiem 
rzeczowo: nie ma się czego obawiać, nasz bank jest 
za duży, by upaść, w dodatku ma gwarancje rządowe. 
Tak się przy okazji złożyło, że zmieniono wysokość 
kwot gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwa-
rancyjny (BFG). O sto procent podniesiono gwarancję 
depozytów. BFG objęło gwarancjami depozyty do wy-
sokości 50 tys. euro, czyli jakieś 170 tys. zł. Ponieważ 
moja lokata w banku była wielokrotnie niższa, mo-
głem spać spokojnie.

Dziwię się więc starszym osobom, że ciągle nie 
ufają bankom i godzą się na utratę wartości pienią-
dza związanej z inflacją. Znam nawet takie osoby, 
które dolary ciągle trzymają w domu, w schowku pod 
podłogą. Kiedyś nawet zapytałem znajomą, dlaczego 
nie zaniesie ich do banku. – A co będzie, jak umrę 

– usłyszałem zaskakującą odpowiedź z ust mojej są-
siadki. Jak dolary będą w banku, to syn prędko ich 
nie dostanie. A tak odkręci słoik i będzie je miał od 
ręki. – Przecież można w banku zostawić dyspozycję 
na wypadek śmierci i upoważnić wybraną osobę do 
dysponowania pieniędzmi – odpowiedziałem.

Dobrodziejstwo procentu składanego

W swojej pracy policjanta wielokrotnie przekonałem 
się, że ludzie nie znają podstawowych zasad bezpie-
czeństwa, reguł obchodzenia się z bronią, majątkiem 
i pieniędzmi. Gdyby zapytać każdego z okradzionych, 
który zgłasza się na komisariat, co to znaczy procent 
składany, pewnie mało kto udzieliłby prawidłowej 
odpowiedzi. I nie chodzi wcale o encyklopedyczną 
definicję, a o zwyczajne, ludzkie wyjaśnienie na czym 
to polega. Ludzie nie wiedzą, że trzymanie pieniędzy 
w banku to właśnie korzystanie z dobrodziejstwa 
procentu składanego. Zawsze w takich przypadkach 
powtarzam: trzymaj gotówkę w banku i płać plasti-
kowym pieniądzem. Jeśli pieniądze są na oprocento-
wanym koncie, a odsetki dopisywane np. co miesiąc, 
to z każdym miesiącem rośnie ci kwota, od której 
doliczane są kolejne odsetki. Po latach gromadzenia 
pieniędzy wychodzi niemała kwota.

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

W większości banków najważniejszą pozycją pasy-
wów są depozyty, czyli lokaty klientów. Banki bez-
ustannie przyciągają większość pieniądza znajdu-
jącego się w obiegu. Przeciętne depozyty bankowe 
skupiają 75-80% ogółu polskiego pieniądza w obie-
gu. Ze względu na swoją wielkość depozyty bankowe 
mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania pol-
skiego systemu bankowego; odgrywają też bardzo 
dużą rolę w polskiej gospodarce. Znaczną większość 
depozytów bankowych stanowią oszczędności osób 
fizycznych, czyli depozyty gospodarstw domowych. 
Na oszczędności gospodarstw domowych przypadło 
64-71 % wszystkich depozytów bankowych. Są to 
głównie pieniądze należące do przeciętnych oby-
wateli, na osoby najbogatsze przypada względnie 
mały procent depozytów bankowych. Dzieje się tak 
dlatego, że osoby najbogatsze i przedsiębiorstwa 
uznają inne typy lokat, niż na koncie w banku, za 
bardziej opłacalne. 

Depozyt bankowy –  jest to ogólna nazwa inwestycji 
finansowej, polegającej na powierzeniu środków fi-
nansowych bankowi przez inwestora (zwanego depo-
zytariuszem) na pewien okres. Istnieją równoważne 
lub prawie równoważne  określenia depozytu ban-
kowego: lokata bankowa, wkład  oszczędnościowy, 
rachunek bankowy. Depozyt bankowy można trakto-
wać jako udzielenie kredytu bankowi przez depozy-
tariusza. Depozyt bankowy jest zatem instrumentem 
wierzycielskim. Najważniejszym rodzajem depozytu 
bankowego (z punktu widzenia inwestora) jest wkład 
oszczędnościowy. Polega on na zawarciu umowy mię-
dzy depozytariuszem (wkładcą) i bankiem, przy czym 
bank ma obowiązek płacenia odsetek od wpłaconych 
środków na warunkach wynikających z umowy. 

Dochód przy depozycie zależy od:
oprocentowania depozytu (im wyższe oprocentowa-
nie, tym wyższa stopa dochodu) 
okresu kapitalizacji (im krótszy okres kapitalizacji, 
tzn. im częściej kapitalizowany jest depozyt, tym 
wyższa stopa dochodu)

Stopą dochodu przy depozytach jest tzw. efektywna 
stopa procentowa, uzależniona od oprocentowania 
depozytu i okresu kapitalizacji. 

Najważniejsze cechy depozytu: 

Okres umowy – jest to okres, na który depozytariusz 
powierza środki bankowi. Wyróżnia się wkłady ter-
minowe (na przykład 3 miesiące, 6 miesięcy, rok) 
oraz wkłady a vista, w przypadku których umowa 
zawarta jest na czas nieoznaczony. Przy wkładach 
terminowych po upływie okresu umowy z reguły 
jest ona automatycznie przedłużana na następny 
okres, jeśli depozytariusz nie wyda bankowi innej 
dyspozycji. 

Oprocentowanie – jest to stopa procentowa okre-
ślająca odsetki od wkładu, które otrzymuje depo-
zytariusz. Z jednej strony determinuje ona stopę 
dochodu depozytariusza, z drugiej zaś określa 
cenę kredytu, jaki depozytariusz udziela bankowi. 
Stopa ta podawana jest w skali rocznej. 

Okres kapitalizacji – jest to okres, po upływie któ-
rego narosłe odsetki doliczane są do depozytu, 
a zatem podlegają oprocentowaniu, co oczywi-
ście zwiększa dochód. Wkłady kapitalizowane są 
po upływie okresu umowy. 

W przypadku niedotrzymania terminu umowy przez 
depozytariusza, zazwyczaj ponosi on konsekwencje 
w postaci zmniejszenia wysokości odsetek.

Skarbonka czy lokata?

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Dziwi mnie podejście starszych ludzi do pieniędzy. 
Uważają, że pieniądze są bezpieczne tylko wtedy, gdy 
mają je na oku. Myślę, że to jakaś zaszłość historyczna 
i brak wiedzy nt. rynków finansowych i gwarancji ban-
kowych. W naszym komisariacie co jakiś czas mamy 
zgłoszenia o rozmaitych cwaniakach wyłudzających 
pieniądze od starszych ludzi. Oni wiedzą, że wdowi 
grosz jest najłatwiejszym łupem. Kręcą się po miesz-
kaniach, udają na przykład pracowników opieki socjal-
nej, i stosując różne sztuczki socjotechniczne, wycią-
gają ze skarpety emerytów ich ostatnie grosze. Zawsze 
im w takich sytuacjach powtarzam: gdybyście pienią-
dze mieli w banku, nie mieliby was z czego okraść. Na 
szczęście w ostatnim czasie tych przypadków ubywa, 
ale życie ciągle zaskakuje niespotykanymi historiami, 
nawet mnie, doświadczonego glinę.

Fortuna radzi… o bezpiecznym oszczędzaniu
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KONKURS
Do wygrania kolekcjonerskie monety
i ponad 1000 atrakcyjnym upominków.

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

1. Na co oszczędzasz pieniądze?

2. Z jakich instytucji finansowych korzystasz,    
     żeby pomnażały Twoje oszczędności?

3. Podaj nazwy 3 banków oferujących lokaty 
     terminowe i porównaj ich oferty.

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

Regulamin konkursu na www.fortunaradzi.pl

›

›

›

›

kolekcjonerskie monetykolekcjonerskie monetykolekcjonerskie monetykolekcjonerskie monetykolekcjonerskie monety
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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 
ewentualnie reprezentować barwy jaworznickiego 
klubu, sekcji, stowarzyszenia sportowego etc.

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

4. 5 kandydatów nominują czytelnicy.
5. K a n d yd a tów m oż n a zg ł a s z a ć b e z p o ś r e d n i o 

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

6. Czytelnicy spośród 20 kandydatur, wybierać będą 
5 sportowców. Ostateczna kolejność ustalona zosta-
nie na podstawie ilości punktów, które otrzymają 
poszczególni kandydaci. Na podstawie poprawnie 
wypełnionego kuponu sportowcom przysługiwać 
będzie za pierwsze miejsce – 25 pkt, za 2. – 20 pkt, 
za 3. – 15 pkt, za 4. – 10 pkt za 5. – 5 pkt.

7. Jedna osoba może dostarczyć dowolną liczbę 
kuponów.

8.  Organizatorzy powołają specjalną komisję, któ-
rej 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 uhonorowany spe-
cjalną 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 ...........................................................................

opraC. K. repeć

Plebiscyt na 
sportowca roku 2008

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:
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 
Jolanta Guzik
Bogdan Wołkowski

W ubiegłym numerze ogłosiliśmy 
listę kandydatów do tytułu Sportow-
ca Roku 2008 wytypowaną przez 
redakcję sportową „Co tydzień” i wy-
drukowaliśmy pierwsze kupony do 
oddawania głosów. Ubiegł tydzień 
przyniósł pierwsze głosy, a także 
dwie dodatkowe kandydatury, które 
sami zgłosili mieszkańcy Jaworzna. 
Lista nominowanych powiększyła 
się o Jolantę Guzik, która zdobyła 

Mistrzostwo Śląska i drużynowo 
srebrny medal Mistrzostw Polski oraz 
o Bogdana Wołkowskiego, który 
w minionym roku w Las Vegas zdo-
był Mistrzostwo Świata w konkuren-
cji tricków bilardowych. Kandydaci 
czytelników zostali automatycznie 
wpisani na listę pretendentów do 
tytułu Sportowca Roku 2008! Za-
chęcamy wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału w zabawie.

jolanta Guzik

Bogdan Wołkowski

Szachy. Zdobywczyni 
indywidualnego Mistrzostwa Śląska 

i drużynowo srebrnego medalu 
MIstrzostw Polski w JKS Jaworzno

Bilard. W Las Vegas zdobył 
Mistrzostwo Świata w konkurencji 

tricków bilardowych. Znany na 
całym świecie, ikona bilardu.
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KOSZYKóWKAPIłKA NOżNA 

PIłKA NOżNASIATKóWKA

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

1714/d/08

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 Po-
nadgimnazjalnych). Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane w ramach akcji,, 
Kibicomania 2009”!!! (wstęp wolny)      
      

MeCZ SIATkóWkI II LIGI kOBIeT
MCKiS Jaworzno – SMS PZPS II Sosnowiec 17 stycznia (sobota) – godz. 15.�0 
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 – GTK Fluor Britam Gliwice
19 stycznia (poniedziałek) – godz. 16.�0
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) wstęp wolny!

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW 
MCKiS Jaworzno – MKS Dąbrowa Górnicza, 21 stycznia (środa) – godz. 16.�0
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) wstęp wolny!

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW STARSZYCh
MCKiS  JBL Jaworzno – LOSSM  PZKosz Jaworzno, 2� stycznia (piątek) – godz. 10.�0
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) wstęp wolny!

MeCZ I LIGI SIATkóWkI MężCZYZN
MCKiS  PKE Energetyk  – Pronar Parkiet Hajnówka
24 stycznia  (sobota) – godz. 18.00
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum)
Ceny biletów: 5,-zł normalny, 2,-zł ulgowy (uczniowie szkół gimnazjalnych 
i pnadgimnazjalnych). Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane w ramach 
akcji,, Kibicomania 2009”!!! (wstęp wolny)
      

MeCZ II LIGI kOSZYkóWkI MężCZYZN
MCKiS  JBL Jaworzno  – SKK Siedlce, 25 stycznia 2009 (niedziela) – godz. 16.00
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy 
grupy zorganizowane w ramach akcji,, Kibicomania 2009” ! !!

Do wspaniałego 
przedsięwzięcia, jakim 
jest niewątpliwie Wielka 
Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, przyłączył się 
również Klub Piłkarski 
Górnik Jaworzno, który 
zorganizował turniej dla 
młodych zawodników ze 
Śląska.

Na zaproszenie jaworznickiego 
teamu odpowiedziały drużyny: GKS 
Katowice, GKS Piast Gliwice, Stadion 
Śląski Chorzów. Wraz ze swoimi dzieć-
mi – grali chłopcy z rocznika 99/00 – na 
hali pojawili się również rodzice, którzy 
dopingowali swoich potomków podczas 
trwania całej imprezy.

Zasłużenie puchar za pierwsze 
miejsce odebrali młodzi jeszcze pił-
karze Stadionu Śląskiego Chorzów, 
drugie i trzecie miejsce przypadły 
kolejno Piastowi Gliwice i GKS Kato-
wice. Ostatnie miejsce zajął gospodarz 
imprezy – Górnik Jaworzno, choć jak 
z uśmiechem tłumaczył prezes klubu 
pan Jerzy Ryba: – Punkty oddaliśmy 
w ramach naszej gościnności. Za rok 
zagramy na całego.

Po rozdaniu nagród na uczest-
ników czekał ciepły posiłek z na-
pojami, o który zadbał sponsor 
– Dariusz Ciupek . Zadowoleni 
z organizacji goście nie szczędzili 
przysłowiowego grosza w momencie 
pojawienia się na hali wolontariu-
sza, którego ilość wspierających ak-
cję zdecydowanie zaskoczyła, czego 
skutkiem było wyczerpanie się zapa-
su symbolicznych serduszek.

Ten mierzący 214 
centymetrów wzrostu 
były reprezentant 
Polski juniorów jest 
wychowankiem trenera 
Krzysztofa Zapały.  
W tym tygodniu wpłynęło 
potwierdzenie do klubu, 
że Łukasz oficjalnie może 
występować w rozgrywkach 
2. ligi.

Łukasz to pierwszy jaworznianin, 
który ma za sobą występy w mło-
dzieżowej reprezentacji naszego 
kraju i udział w spotkaniach Pol-
sk iej Ligi Koszykówki. Wycho-
wanek MCKiS został zauważony 
przez włodarzy Śląska Wrocław 
i ściągnięty do stol icy Dolnego 
Śląska. Niestety poważna kontuzja 
zatrzymała karierę tego dobrze 
zapowiadającego się zawodnika. 
Obecnie Łukasz poszukuje nowego 
pracodawcy. Nie jest jednak jeszcze 
w pełnej dyspozycji i dlatego posta-
nowił dojść do pełnej sprawności 
w Jaworznie.

– Łukasz ciężko pracuje nad po-
wrotem do zdrowia. Jako wychowa-
nek MCKiS ma tutaj dobre warunki 
do odzyskania pełnej sprawności. 
Na chwilę obecną brakuje mu siły 

fizycznej. Będziemy pracowali nad 
pełnym powrotem do zdrowia i spo-
kojnym wejściem w rytm meczowy. 
Liczę, że z czasem Łukasz powalczy 
o miejsce w pierwszej piątce. Co do 
dalszych planów, nie będę się wy-
powiadał, gdyż nie chcę zapeszać 
– powiedział Marcin Lichtański, 
trener MCKiS JBL Jaworzno.

neK

Takiego horroru, jaki rozegrał 
się ostatnio w hali Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu, 
kibice dawno nie oglądali. 
Mocne wymiany, dobre obrony 
i walka na każdym centymetrze 
parkietu – to wszystko złożyło 
się na emocjonujący pojedynek 
zawodniczek MCKiS z rezerwami 
Bielskiego Klubu Sportowego. 
Niestety, pomimo ambitnej 
postawy, nasze zawodniczki 
uległy bielszczankom 1:3.
Podopieczne trenera Krzysztofa 
Zabielnego w każdym meczu walczą 
o wszystko. Nasze młode siatkarki 
zajmują ostatnie miejsce w tabeli 
drugiej ligi i powoli przygotowują 
się do spotkań o utrzymanie. 
Miejmy nadzieję, że pomimo 
porażki w następnych spotkaniach 
zaprezentują równie ciekawą grę. 

neK

W ubiegłym tygodniu informowa-
liśmy o ciężkiej sytuacji zdrowotnej 
Jakuba Ławackiego, byłego piłkarza 
Szczakowianki Jaworzno, u którego 
wykryto bardzo ostrą białaczkę. Je-
dyną szansą dla Jakuba Ławeckiego 
jest przeszczep szpiku, do którego 
przeprowadzenia potrzeba kilku 
miesięcy. Do tego czasu byłemu pił-
karzowi Szczakowianki potrzebna 
jest jak największa ilość krwi, nie-
zbędna do leczenia. Jak widać po 
działaniach, które podejmują pił-
karscy przyjaciele z Jaworzna, Jakub 
Ławecki może liczyć na wsparcie 
w trudnej sytuacji!

Już 3 lutego krew dla Ławeckiego 
oddadzą zawodnicy jaworznickich 
klubów Szczakowianki, Górnika, 
Victorii, Ciężkowianki wraz ze swo-
imi kibicami.

Pomóc temu młodemu piłkarzowi 
w walce o życie może jednak każdy 
z nas. Wystarczy oddać krew, pod-
kreślając w punkcie krwiodawstwa, 
że jest to krew dla Jakuba Ławec-
kiego do Kliniki Hematoonkologii 
i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 
przy ul. Staszica 11 w Lublinie. To 
nic nie kosztuje, a jednak wystarczy, 

by pomóc uratować życie tego, jak 
podkreślają „starzy” znajomi z Ja-
worzna, wspaniałego człowieka oraz 
fantastycznego zawodnika. Pomoc 
zawodnikowi „stalówki” niesie cała 
Polska, oddawać dla niego krew moż-
na we wszystkich punktach krwio-
dawczych w kraju. Jakuba wspiera 
również fundacja „Kibicujmy życiu”, 
która wraz z Hutnikiem Kraków 
zorganizowała w ostatnią niedzielę 
na krakowskim rynku wielką akcję 
krwiodawczą.

Jakub Ławecki urodził się 10 
marca 1984 roku w Lublinie. Karie-
rę piłkarską rozpoczął w 1999 roku 
w Lubliniance Lublin. Już cztery 
sezony później mogliśmy oglądać go 
w barwach Wisły Kraków. W sezonie 
2005/06 mieliśmy okazję podziwiać 
jego grę w naszym mieście w biało-
czerwonej koszulce drugoligowej 
wówczas Szczakowianki

Na koniec posłużmy się słowami 
byłego trenera zarówno Szczakowian-
ki Jaworzno jak i Jakuba Ławeckiego 
Tomasza Arteniuka: „Pomóżmy 
wygrać mu ten najważniejszy mecz 
w jego życiu”.

r.Bz.

Drugoligowa drużyna koszykarzy MCKiS JBL 
Jaworzno się wzmacnia. Do składu dołączył 
Łukasz Grzywa

Wzmocnienie 
koszykarzy

Pomogą Kubie!MCKiS Jaworzno – BKS II 
Bielsko Biała 1:3 (22:25, 
25:21, 24:26, 22:25)

Zwycięstwo 
było blisko

WOŚP na sportowo

Akcję finansowo wsparł również 
sam klub. Jak zapowiadał pan Ryba, 
turnieje organizowane przez Górnika 
będą odbywać się cyklicznie. Pierwsze-
go możemy spodziewać się w ramach 
obchodów Dnia Dziecka. Bardzo 
możliwe, że właśnie wtedy pojawią 
się jeszcze bardziej znane piłkarskie 
„firmy” przykładowo Wisła Kraków, 
czy Górnik Zabrze.

Miejmy nadzieję, że w naszym 
mieście będzie odbywać się coraz 
więcej takich imprez, które stanowią 
świetny sposób na promocję Jaworz-
na, aż w końcu przerodzić się mogą 
w jego wizytówkę.

Droga po puchar:
Stadion Śląski 2: 0 GKS Katowice

GKS Piast Gliwice 2: 2 Stadion Śląski
Stadion Śląski 4: 1 Górnik Jaworzno

BarteK

Piłkarze zwycięskiej drużyny Stadion Śląski Chorzów

łukasz Grzywa w akcji
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W każdym dniu 
Nowego Roku 

spełnienia marzeń 
i wszystkiego co najlepsze

dla byłych, obecnych 
i przyszłych klientów  

życzy
firma „IVA” Irena Wałęsa 

Pamiątki i upominki górnicze
Jaworzno ul. Żółkiewskiego 1

Niezliczona ilość atrakcji przy-
gotowana przez bardzo zaangażo-
wanych nauczycieli przyciągnęła 
tłumy mieszkańców. Dla każdego, 
kto spędził ten popołudniowy czas 
z organizatorami tegoż koncertu, cze-
kało wiele atrakcji. Niezwykłe popisy 
wychowanków w tańcu, recytacji, czy 
śpiewie, były oprawione w przepiękną 
scenografię. Nie brakowało owacji na 
stojąco. W trakcie przerwy można 
było zrobić sobie zdjęcie z Wallym 
lub z rybkami z ferajny. W mini-
zoo świnka morska, żółwie wodne 
i rybki nie mogły się odpędzić się od 
najmłodszych uczestników koncertu. 
W pracowni komputerowej brakowa-
ło miejsc dla internautów. Tuż obok 

w pracowni multimedialnej można 
było się przenieść kilkadziesiąt lub 
kilkanaście lat wstecz, oglądając pa-
miątkowe zdjęcia, kroniki i albumy 
wystawione na galerii. Karnawało-
we szaleństwo ogarnęło wszystkich, 
kiedy ruszyła wielka loteria fantowa. 
Każdy z gości rywalizował o to, kto 
więcej wykupi losów z główną nagro-
dą, którą była wieża stereo. Głównym 
sponsorem tejże nagrody był Skok 
Jaworzno. Dla spragnionych łasuchów 
koncertowa kawiarenka przygotowała 
zapiekanki, ciasta oraz napoje.

Na stoisku z pracami plastycznymi 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie: od 
biżuterii po obrazy z gipsu, na płót-
nie malowane, pudełeczka ozdobione 

w technice decoupage i wiele innych 
prac wykonanych przez uczniów by-
czyńskiej szkoły.

– Z dumą mogę powiedzieć o zaan-
gażowaniu i zapale nauczycieli, którzy 
już po raz szósty przygotowali tak duże 
przedsięwzięcie w naszej placówce. 
Cieszymy się, że odwiedza nas coraz 
większa liczba gości nie tylko z nasze-
go osiedla, ale i z sąsiednich dzielnic. 
Dzięki hojności rodziców dziadków 
i wszystkich, z którymi spędzamy to 
popołudnie, nasza szkoła staje się 
bogatsza w pomoce dydaktyczne i ład-
niejsza. Wszystkim dziękuję i zapra-
szam ponownie już za rok – dyrektor 
szkoły Ewa Sowa.

Katarzyna GniadeK

Noworoczny koncert

Galeria prac wykonana przez uczniów z Zespołu Szkół nr 1

Mieszkańcy osiedla Byczyna nie zlękli się mrozów. Liczne 
rodziny ze swymi pociechami przybyły już po raz VI na 
koncert Charytatywny do Zespołu Szkół nr 1

Nie po raz pierwszy LKS 
Zgoda Byczyna przy 
współpracy z osiedlową 
szkołą w Byczynie 
obdarowała wszystkich 
uczniów świątecznymi 
paczkami. Ponadto od 
kwietnia do listopada 
klub sportowy był 
sponsorem zajęć 
muzycznych i teatralno–
recytatorskich dla 45 
uczniów. 

Dla dzieci i  młodzież y k lub 
prowadzi treningi piłkarskie, te-
nisa stołowego i rekreacji siłowej. 
Uczestniczyło w nich łącznie od 
marca do grudnia 120 osób. – Pro-
mowanie sportu i rekreacji wśród 
mieszkańców to nasz główny cel 
– mówi prezes klubu Grzegorz Rad-

ko. – Współpraca z Zespołem Szkól 
nr 1 trwa już kilka lat. Staramy się 
ją jak najlepiej uatrakcyjnić, orga-
nizując coraz więcej zajęć dla dzieci 
i młodzieży. 

Zajęcia plastyczne, komputerowe, 
kulinarne, sportowe, edukacyjne, 
profilaktyczne dla 220 osób, wyjazdy 
do teatru, do kina, na basen, do zoo 
w Chorzowie, do Parku Miniatur 
w Inwałdzie, wypożyczenie zjeżdżal-
ni dla dzieci podczas pikniku szkol-
nego to tylko kilka z wielu zadań 
finansowanych z budżetu Jaworzna 
i ze środków LKS Zgoda. 

Klub poza organizacją startu 
w rozgrywkach drużyn piłki nożnej 
i tenisa stołowego, w których bie-
rze udział 75 osób, zawsze pamięta 
o przygotowaniu różnorodnych 
zajęć podczas ferii i wakacji dla 
najmłodszych. W tym roku były to 
zajęcia plastyczne, komputerowe, 
sportowe, profilaktyczne, wyciecz-
ki, wyjazdy na basen, wycieczka do 
Parku Linowego w Międzybrodziu 
Żywieckim dla 165 osób.

(Kas)

Zgoda Byczyna dobra 
na każdą porę roku

W grudniu w Zespole Szkół nr 1 w Jaworznie 
380 uczniów otrzymało świąteczne paczki 
w ramach konkursu z zakresu kultury, sztuki 
i tradycji oraz konkursu plastycznego „List do 
Świętego Mikołaja”

Zmagania uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w mikołajkowym turnieju

Złota Kantyczka 2009

Zespół „Lajkonik” ze Szkoły Podstawowej nr 16 w jaworznie

Już po raz szósty 
w Sanktuarium MBNP 
w Jaworznie – Osiedlu 
Stałym rozbrzmiewały 
najpiękniejsze polskie kolędy 
i pastorałki w wykonaniu 
laureatów Diecezjalnego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
„ Złota Kantyczka 2009”. 

Gośćmi sobotniego koncertu byli 
m.in.: Administrator Diecezji Sosno-
wieckiej – ksiądz biskup Piotr Skucha, 
posłowie na Sejm RP – Wojciech 
Saługa oraz Waldemar Anzel, radny 
Sejmiku Śląskiego – Marek Migas, 
przedstawiciele miasta z zastępcą 
prezydenta Dariuszem Starzyckim 
i przewodniczący Rady Miasta Tade-
uszem Kaczmarkiem.

W VI edycji festiwalu wzięło 
udział 127 podmiotów artystycznych 
tj. 695 osób, występując jako soliści, 
zespoły oraz chóry z 14 miast. Fe-
stiwal obejmuje zasięgiem Diecezję 
Sosnowiecką oraz inne miejscowo-

ści woj. śląskiego i małopolskiego. 
Jak co roku organizacją tegorocznej 
edycji festiwalu zajęły się jaworz-
nickie i sosnowieckie instytucje. Od 
lat głównymi zaś pomysłodawcami 
i organizatorami przedsięwzięcia 
są Elżbieta Fudro obecnie wizyta-
tor Śląskiego Kuratorium Oświaty 
oraz wicedyrektor Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej w Jaworznie – Renata 
Gacek, czuwająca nad całością strony 
muzycznej eliminacji festiwalowych 
i koncertu. W tym roku spośród 7 no-
minowanych w Jaworznie, w Będzinie 
nagrodzono 5 wykonawców. 

Więcej szczegółów i wykaz laure-
atów w najbliższym wydaniu Ct.

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

125/d/09

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
 

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

Jaworzno Batorego 30 Tel. 0 601-48-20-22
90/d/09

Zbudujemy Twój dom

91/d/09

16 grudnia br. w Centrum Szkoleń 
PKE S.A. odbyła się konferencja pod-
sumowująca realizację przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ja-
worznie projektu systemowego pn. 
„AWR – Akademia Własnego Roz-
woju. Program aktywnej integracji 
w Jaworznie”.

Podczas konferencji spotkali się reali-
zatorzy projektu, partnerzy działań, jak 
i zaproszeni goście. Celem spotkania było 
przedstawienie i podsumowanie realizacji 
projektu przez osoby bezpośrednio w ten 
proces zaangażowane. Aby wprowadzić 
słuchaczy w tematykę spotkania, głos 
zabrał głos dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Czesław Smalcerz, 
który podkreślił konieczność pracy nad 
projektami społecznymi dla prowadze-
nia aktywnej polityki społecznej w Ja-
worznie.

Następnie pani Aleksandra Bensel 
zdała relację z uzyskania twardych rezul-
tatów zakładanych w projekcie, a rezultaty 
miękkie skomentowała Pani Wiesława 
Szadkowska – menadżer projektu. Na 
zakończenie przedstawicielka Agencji 
Rozwoju Lokalnego Patrycja Drobniak 
zachęcała do aplikowania o środki z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego przez 
Ośrodki Pomocy Społecznej.

W podsumowaniu całorocznych 
działań można było usłyszeć, że Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 
830.482,13 zł ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 
na realizację projektu pn. „AWR – Aka-
demia Własnego Rozwoju”. Program 
aktywnej integracji w Jaworznie w ramach 
Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej PO KL”.

Projekt kierowany był do nieaktyw-
nych zawodowo klientów MOPS. Całko-
wity koszt projektu to 927.913 zł, z czego 
97.430,87 zł to wkład własny. Projekt za-
kładał wsparcie 74 osób, z których każda 
miała możliwość skorzystania z 3 instru-
mentów aktywnej integracji: warsztatów 
motywujących, kursów zawodowych 
i konsultacji indywidualnych.

Celem projektu było wzbudzenie 
motywacji i wiary we własne możliwości, 
nauka zachowań asertywnych, nabranie 
pewności w poruszaniu się na rynku 
pracy. Kursy zawodowe miały za zadanie 
zwiększenie atrakcyjności beneficjentów 
na rynku pracy. Natomiast indywidualne 
konsultacje prowadzone przez fachowców, 
miały na celu uświadomić uczestnikom 
projektu ich predyspozycje istotne w po-
szukiwaniu pracy.

Wymierne efekty projektu to podjęcie 
pracy przez 12 osób: 7 osób odnalazło 
się na otwartym rynku pracy, a 5 osób 
zostało zatrudnionych  w ramach robót 
publicznych. Ponadto PUP skierował 
2 osoby na przygotowanie zawodowe. 
Część z uczestników podjęło także decyzję 
o kontynuacji poszerzania kwalifikacji 
przez wybór szkoły.

Pozostaje czekać na dalsze rezultaty, 
które będą monitorowane przez pra-
cowników socjalnych. Podkreślić należy, 
że podjęcie pracy przez uczestników 
to daleko więcej, niż zakładał projekt. 
Uczestnicy projektu to osoby obarczone 
wieloma nawarstwiającymi się proble-
mami życiowymi. Zatem ich krok w kie-
runku zatrudnienia oznacza przełamanie 
wewnętrznych barier i ogromny osobisty 
sukces, co świadczy także o dobrze zre-
alizowanym projekcie. W ramach finan-
sowania Akademii Własnego Rozwoju 
pracownicy socjalni MOPS, jako obsługa 
projektu, zostali doposażeni w kompute-
ry. Dzięki projektowi możliwe było także 
zatrudnienie 3 nowych pracowników 
socjalnych na pełen etat. ms

Akademia 
Własnego 
Rozwoju
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Lek. stom. Leszek Ochlust
pełny zakres usług, wysokiej jakości korony,

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

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44
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 

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

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

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

96/d/08

URODA

Studio Kosmetyki Nowoczesnej i Fryzjerstwa artstycznego zaprasza na: profesjonalne 
zabiegi i usługi fryzjerskie Pernamentne przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 

Nouveau Lashes od 150 zł, zabiegi odmładzające z użyciem fal radiowych od 150 zł, 
mezoterapia bezigłowa 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

BADANIE SŁUCHU 
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 7 rok życia na 

bezpłatne BADANIE SŁUCHU, które odbędzie się 14. 02. 2009 r. 
 w godzinach: 8.00 – 13.00 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Grunwaldzkiej 235.
Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zarejestrowanie się w 

sekretariacie poradni 032 616-28-47
Badania będą przeprowadzać:

Joanna Gajownik – protetyk słuchu
Maria Kaszuba – pedagog-logopeda
Katarzyna Witosińska – surdopedagog-logopeda

Polski Związek Niewidomych 
Koło Terenowe w Jaworznie 
zrzesza obecnie 171 
osób ze znacznym 
i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności wzroku, 
w tym 10 podopiecznych 
– dzieci do lat 16. 

D y s f u n k c j a  w z r o k u 
w znacznym stopniu unie-
możliwia samodzielną egzy-
stencję, gdyż zgodnie z opinią 
ekspertów ok. 80% bodźców 
zewnętrznych człowiek otrzy-
muje poprzez zmysł wzroku. 

Koło Terenowe prowadzi 
swoją działalność w świetlicy 
środowiskowej przy ul. Dwor-
nickiego 7, działając na rzecz  
nie tylko swoich członków, ale 
również wszystkich osób nie-
pełnosprawnych. Szczególnym 
celem jest dla nas aktywizacja 
zawodowa młodych osób koń-
czących szkoły i mających duże 
trudności ze znalezieniem 

swojego miejsca na otwartym 
rynku pracy. Prowadzimy sze-
roko rozumianą działalność 
rehabilitacyjną, w tym naukę 
orientacji przestrzennej oraz 
czynności dnia codziennego. 
Prowadzimy również dzia-
łalność socjalną, kulturalną 
i turystyczną. 

Aktualnie przygotowujemy 
projekty o środki unijne, m.in. 
program „Zaprowadź mnie do 
pracy”, mający na celu utwo-
rzenie centrum wolontariatu 
oraz program akty wizacji 
zawodowej – nauka języka 
angielskiego oraz obsługi kom-
putera wraz z nauką progra-
mów udźwiękawiających.

Na wszystkie nasze dzia-
łania potrzebny jest wkład 
własny (finansowy). Licząc na 
Państwa wsparcie pozwalamy 
sobie zachęcić do podarowa-
nia nam 1 procenta podatku 
dla organizacji pożytku pu-
blicznego.

jerzy janas

Zaprowadź mnie do pracy
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Miasto JaworznoDzielnicowy kalejdoskop

WARPIEBYCZYNA CIęŻKOWICE

Podsumowanie wybranych

1 – ul. Krakowska, 2 – ul. Kruka, 3 – ul. Towarowa, 4 – ul. św. Wojciecha, 5 – ul. Botaniczna, 6 – ul. Skałka, 7 – ul. 
Traugutta, 8 – ul. Szpitalna, 9 – ul. Sławkowska, 10 – ul. Pułaskiego, 11 – ul. Krakusa, 12 – ul. Małgorzaty

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

Początek nowego roku 
to dobra okazja do 
wszelkiego rodzaju 
podsumowań i rankingów, 
np. muzycznych, 
filmowych, czy literackich. 
Mimo iż „Dzielnicowy 
kalejdoskop”, ze 
względu na swoją, 
powiedzielibyśmy, dość 
przyziemną tematykę, 
znacznie odbiega od 
wymienionych wyżej 
dziedzin, my także 
pokusiliśmy się o małe 
zestawienie. Zawiera 
ono nie tylko inwestycje, 
które Miejski Zarząd 
Dróg i Mostów zakończył 
w zeszłym roku garść 
propozycji, które, 
mamy nadzieję, zostaną 
uwzględnione w planach 
tegorocznych, pojawi się 
już w przyszłym tygodniu. 
Bo tu właśnie znalazłby 
się jeden punkt wspólny  
z rankingami przedsięwzięć 
artystycznych – jazda po 
zawartych w zgłoszonych 
przez samych mieszkańców 
ulicach to też nie lada 
„sztuka”.

Nową nawierzchnię  
położono także na  
ul. Towarowej. Świeży asfalt 
wylano na odcinku  
468 metrów od skrzyżowania  
z Al. Piłsudskiego do budynku  
nr 55. Remont zagwarantował 
również nowy próg 
zwalniający, chodnik  
i miejsca parkingowe. 

Komfort jazdy po prostej dro-
dze mają ci, mieszkający przy ul. 
Kruka, jest to bowiem jedna z ulic 
posiadających odwodnienie. Prace 
wykonano na odcinku 750 m, od 
cmentarza komunalnego do końca 
zwartej zabudowy.

Koszt inwestycji: 1,010,892,94 zł 
brutto. Wykonawca: „Drogopol”.

Prace modernizacyjne przeprowadzono także na ul. św. 
Wojciecha, na długości 378 metrów od skrzyżowania z ulicą 
Północną do posesji nr 87. Tutaj również kierowcy musieli 
uzbroić się w cierpliwość, św. Wojciecha to jedna z głównych 
dróg prowadzących do Szczakowej od strony centrum.  
Koszt tej inwestycji to1,078,170,22 zł brutto, a wykonawcą  
jest firma „Drogopol”

Wyremontowana została ulica Krakowska. Po kilkumiesięcznych 
korkach kierowcy mogli wreszcie odetchnąć z ulgą i swobodnie 
poruszać się po nowej nawierzchni, w zeszłym roku wydłużonej  
o 567 m. Prace, które stanowiły drugi etap modernizacji  
w tym miejscu, prowadzone były od ulicy żukowej w kierunku 
Śródmieścia. Koszt tej inwestycji, przeprowadzonej przez firmę 
„Drogopol” z Katowic, to 1,149,616,78 zł brutto.

Drugi etap na Krakowskiej

PODŁęŻE

Wyremontowana św. WojciechaNie wszyscy 
mieszkańcy Ciężkowic 
mogli w tym roku 
liczyć na świeżo 
wylany asfalt

Prosta droga 
na Kruka

Parkingi są, 
a auta gdzie?

Wcześniej przejeżdżający tędy kie-
rowcy narzekali na zbyt ciasny przejazd 
z powodu dużej ilości aut stojących 
przy jednym z supermarketów, i na 
brak miejsca do zaparkowania pod 
blokiem. Niestety, jak okazało się kilka 
miesięcy później, nowe miejsca par-
kingowe często świeciły pustkami, tuż 
przy skrzyżowaniu z główną ulicą nadal 
panował ścisk, a niektórzy mieszkańcy 
nadal parkowali pod blokami, o czym 
doniósł nam w mailu jeden z naszych 
czytelników. Koszt: 1,092,967,16 zł. 
Wykonawca „Drogopol”.
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Wyślij e-mail 

dzielnice@ct.jaworzno.pl

 Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22

Problemy, z którymi nie wiesz,

gdzie się zwrócić, uwagi 

na temat dzielnicy, 

w której mieszkasz.

Widzisz coś, 

czego nie widzą inni.

Od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 8.00 – 16.00

Przyjedziemy na miejsce! 
Dla nas każda sprawa 

jest ważna

Istnienie pustek 
spowodowanych szkodami 
górniczymi wymagało ich 
uzupełnienia. Uzdatniania 
podłoża w obrębie  
jezdni i chodników  
w ul. Olszewskiego 
za kwotę 1,2 mln zł 
brutto podjęło się 
Przedsiębiorstwo 
Usługowe „Geocarbon”.

Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali 
nam ich zły stan techniczny i zwią-
zane z tym zagrożenie. 

Po wygranym przetargu na re-
mont infrastruktury osiedlowej w 
zakresie schodów terenowych i ciągów 
pieszych, Miejski Zakład Drogowy 
wyremontował wyżej wymienione 
elementy przy ul: Wschodniej, Glinia-
nej, Broniewskiego, Licealnej, Bocznej 

W ramach bieżącego 
utrzymania dróg, po 
podpisaniu umowy, MZD 
zajmował się wykonaniem 
remontów cząstkowych. 
Umowa obowiązywała od 
2 kwietnia do 29 grudnia. 
Wynagrodzenie to kwota 
3,373,299,89 zł brutto. 

W 2008 roku ruszyły też pierwsze 
prace w ramach projektu „Rynek 
Od.Nowa”. Po wcześniejszym remon-
cie kanalizacji w ulicy Sławkowskiej, 
do zadania przystąpili pracownicy 
Miejskiego Zakładu Drogowego. Pro-
jekt zawierał m.in. nową, asfaltową 
nawierzchnię drogi, chodnik z kostki 
brukowej oraz osiemnaście miejsc 
postojowych i wjazdy do posesji, 
wyłożone tą samą cegłą klinkierową, 
która przed remontem znajdowała 
się na jezdni.

Projekt przebudowy ul. Sławkow-
skiej był dwuetapowy: najpierw, na 
zlecenie Miejskiego Przedsiębior-
stwa i Kanalizacji firma „Stanwal”  
z Sosnowca zmodernizowała metodą 
bezwykopową kanalizację za kwotę 
1,2 mln zł. Remont nawierzchni przez 
MZD to koszt ponad 1 mln zł.

W zeszłym roku wykonano 
nową drogę dojazdową do 
lokali Jaworznickiego TBS-u, 
zapewniając tym samym 
swobodne dotarcie do 
nowych mieszkań ich nowym 
nabywcom. Asfalt położono, 
a właściwie zbudowano od 
podstaw ul. Szpitalną (160 m), 
wcześniej właściciele posesji 
zmuszeni byli do radzenia 
sobie z koleinami i błotem 

W tym samym czasie remontu do-
czekały się dwie ulice na Starej Hu-
cie: Traugutta i Pułaskiego. Jeszcze 
w 2007 roku opisywaliśmy je nie ze 
względu na planowany remont, ale 
czystą ziemię, po której musieli po-
ruszać się mieszkańcy. 

Teraz obie posiadają już nową 
nawierzchnię, choć na ul. Pułaskiego 

Przebudowano ulice Skałka (Długoszyn) i Krakusa (Centrum). 
Długość pierwszej to 240 m, druga liczy 10 m. Koszt tego pakietu to 
518,623,51 zł brutto. Wykonawcą również w tym wypadku okazał 
się Miejski Zakład Drogowy

Na odcinku 474 m zmodernizowano 
ul. Botaniczną (Wilkoszyn). 100 m to 
wyremontowany odcinek ul. Małgorzaty 
Byczyna). Skończone prace na tej pierwszej ocenił 
nawet sam prezydent Paweł Silbert. 

CENTRUM

WILKOSZYN

Długa droga jest...
Niektórzy mieli pretensje, że 
asfalt może i ładny, ale jaki  
z niego pożytek, skoro droga 
prowadzi do...lasu. Istnienie 
w tym miejscu odwodnienia 
umożliwiło jednak 
położenie nowego asfaltu, 
co kosztowało łącznie 
(Botaniczna i Małgorzaty) 
488,562,88 zł brutto. Prace 
wykonał Miejski Zakład 
Drogowy

DŁUGOSZYN

Pustki

Nowa nawierzchnia dróg

STARA HUTA

NASZE MIASTO

CENTRUM

PODWALE

Dwie w jednym pakiecie

ten w pewnym momencie się urywa. 
Powód? Brak odwodnienia. Położenie 
asfaltu spowodowałoby zalanie pose-
sji znajdujących się niżej – wyjaśnił 
nam wtedy Sebastian Kuś, rzecznik 
prasowy MZDiM-u.

Koszt inwestycji: 489,844,10 zł 
brutto. Wykonawca: firma „Dro-
gopol”. 

Nowa droga do domu

zalegającymi na drodze.
Koszt inwestycji: 2,6 mln zł. 
Wykonawca to Miejski Zakład 
Drogowy.

Łaty, łaty, łaty, same łaty

CENTRUM

W ramach 
projektu

Bezpieczniej na schodach

Niebezpieczne, nieporęczne i nieprzystosowane 
do nowej rzeczywistości, do potrzeb 
niepełnosprawnych i matek z dziećmi, schody na 
Podwalu wreszcie doczekały się remontu.

i 3 Maja na Podwalu oraz Moździe-
rzowców w Szczakowej. Niestety, 
podczas prowadzonych prac przykry 
incydent zawyżył koszty o ok. 2 tys. 
zł. Na tyle bowiem wyceniono straty  
z powodu zniszczeń dokonanych przez 
wandali. Ciężkie płyty krawężnikowe 
ktoś potraktował dość „lekką ręką”, 
marnując publiczne pieniądze. Całość 
inwestycji to 818,134,96 zł brutto.

Dzielnicowy kalejdoskop

Podsumowanie wybranych inwestycji w 2008 roku



20 Co tydzień nr 2/90�
14 stycznia 2009 roku

Miasto JaworznoOgłoszenia drobne

Informator Kulturalny

o g ł o s z e n i e

Styczeń w Bibliotece:

106/d/09

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”

Taśmy VhS oraz kasety magnetofonowe 
odchodzą w przeszłość Możesz jednak zachować 

swoje archiwalne nagrania w nienaruszalnym 
stanie, dokonując ich cyfryzacji!

przegranie taśmy VHS – �0 zł brutto
przegranie kasety magnetofonowej – 20 zł brutto
przegranie płyty winylowej – 20 zł brutto

Wydawnictwo GM sp. z o.o. 4�-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7

tel. (032) 751-91-30
Ogłoszenie własne

o g ł o s z e n i e

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 pawilo-
nie “Słoneczna” 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

Sprzedam 33m2, Skałka. 
Tel. 604 121 535

2179/D/08

Sprzedam mieszkanie 48m2. 
Tel. 604 789 791

2188/D/08

Sprzedam M-3, 34 m2 Podwale 
tel. 0 694 922 484

149/D/09

Wynajmę część lokalu pod działal-
ność kosmetyczną lub rehabilitacyjną 
tel. 0 661 97 55 98

139/D/09

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

Sprzedam salon kosmetyczny z sola-
rium – Centrum Jaworzna 
tel. 0 691 954 345. Możliwość zrobie-
nia stanowiska fryzjerskiego

146/D/09

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
63 m2 Podłęże tel. 0 696 648 320

148/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 mieszkanie własnościowe 
32m2 (M3 – wysoki standard). 
Tel. 663 716 083 od 17.00 do 20.00

124/D/09

Mieszkanie 2-pokojowe, 51m2 nie 
umeblowane na Osiedlu Podłęże 
wynajmę. Tel. 668 046 848

120/D/09

Działki budowlane sprzedam, ok. 20 
ar, media. Jaworzno – Jeleń Lipinka. 
Tel. 602 449 404

119/D/09

Poszukuję garażu do wynajęcia 
– Gigant. Tel. 600 660 208

126/D/09

Odstąpię pub przy głównej 
ulicy, dwupoziomowy, taras, po 
remoncie. Tel. 506 265 732

134/D/09

Sprzedam garaż z kanałem, prądem 
– duży przy ul. Chopina. 
Tel. 669 450 946

153/D/09

Sprzedam pilnie własnościowe 46 m2 
Sobieski – Górka, cena: 125 tys. zł. 
Tel. 694 546 997; 694 568 805

163/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

Przyjmę do pracy pracowników pro-
dukcyjnych (mężczyzn). 
Tel. 0 32 616 10 02; 0 32 616 12 96

169/D/09

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

Zatrudnimy pracowników ochrony 
z licencją. Praca na terenie Libiąża 
oraz Jaworzna. Zapewniamy umowę 
o pracę, wysokie zarobki. 
Tel. 694 415 722; 694 415 723

122/D/08

Optyk w Jaworznie zatrudni sprze-
dawcę. CV ze zdjęciem prosimy 
przesłać e-mailem optyka-victoria@
wp.pl z dopiskiem Jaworzno do 
31.01.2009 r.

140/D/09

Poszukuję fryzjerki do salonu  
w Jaworznie. Tel. 751 30 04

135/D/09

Państwowa Straż Pożarna ogłasza 
nabór do służby. Informacje na stro-
nie: www.psp.jaworzno.pl

138/D/09

Zatrudnię instruktora nauki jazdy kat. 
A i B lub B. Tel. 509 745 283

141/D/09

Poszukujemy pracowników do biura 
podróży. Zapraszamy do siedziby 
firmy: Jaworzno, ul. Katowicka 47 od 
9.00 do 17.00 do 16 stycznia 2009 r.

159/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

Telewizory – naprawy domowe. 
Tel. 0 32 751 57 69

21/01

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

Azbest, acekol, eternit, papa – demon-
taż, utylizacja tel. 033/ 858 20 18, 
0 792 013 569

142/D/09

Cyklinowanie.  Hurtownia 
lakierów . Wypożyczalnia cykli-
niarek 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

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

58/D/09

Przeprowadzki. 
Tel. 601 46 24 08

137/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

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

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

113/D/09

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

Kafelkowanie, gładź, panele, regipsy. 
Tel. 600 660 208

126/D/09

Robienie tatuaży. Tel. 798 059 854
123/D/09

Remonty mieszkań: malowanie, 
gładź, glazura. Tel. 751 49 48; 
507 640 788

133/D/09

„Budmajster” wykonujemy stany 
surowe budynków jednorodzinnych 
tel. 0 608 899 140

147/D/09

Dachy – dekarstwo, więźby, azbest. 
Ciężkowicka 46. Tel. 0 698 188 705, 
(0 32) 615 15 17

154/D/09

Rusztowania warszawskie – wyna-
jem. Tel. 0 698 188 705

154/D/09

Firma ogólnobudowlana świadczy 
usługi w zakresie remontów. 
Tel. 697 27 55 15

161/D/09

Architekci – projekty architektoniczno 
– budowlane, aranżacje wnętrz, 
nowoczesna architektura. Tel. 513 39 
48 40. www. mapa-design.pl

164/D/09

Kompleksowe przeprowadzki. 
Tel. 0 32 748 81 86; 728 13 10 15

166/D/09

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

167/D/09

Remonty mieszkań. 
Tel. 793 663 193

173/D/09

Docieplenia budynków, zapisy na 
wiosnę. Tel. 518 631 830

172/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

AUTO SKUP całe, rozbite, skorodo-
wane, 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

Sprzedam uszkodzony samochód 
BMW 524, 1990 w całości lub na 
części. Tel. 600 789 698

168/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

Tanio sprzedam meble pokojowe, 
narożnik kuchenny. Tel. 666 082 741

129/D/09

Sprzedam sofę 3- osobową 1- roczną 
tel. 0 600 004 088

152/D/09

Sprzedam nową matę do leczenia cie-
płem podczerwieni bóli kręgosłupa, 
stawów i korzonków. 
Tel. 0 32 615 00 46

160/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

128/D/09

Angielski, rachunkowość. 
Tel. 0 503 060 148

2182/D/08

Matura – historia, WOS. 
Tel. 503 124 736

162/D/09

JĘZYKI OBCE
Angielski tel. 0 602 340 777

145/D/09

Let`s Talk: tłumaczenia angielski, włoski, 
rosyjski. Od 32zł brutto/1500 znaków. 
Tłumaczenia ustne: letstalk@interia.eu. 
Tel. 0 32 7444 752; 692 223 739

165/D/09

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

bezpł.

Tresura psów 
tel. 0 608 639 352

2067/D/08

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

bezpł

Ziemia, gruz oddam. 
Tel. 502 150 710

bezpł.

Oddam szczenięta za darmo 
Tel. 0 609 684 751

bezp

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

bezpł

Kocięta oddam za darmo. 
Tel. 607 058 861

bezpł.

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

bezpł.

SZUKAM PRACY
PW AJP zatrudni piekarza. 
Tel. 032 615 50 97

179/D/09

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

Plan działalności placówek środowiskowych
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu

Galeria Kameralna ul. Mickiewicza 2
Miejskie Centrum Kultury i Sportu zaprasza na wystawę zbiorową 

zorganizowaną przez Stowarzyszenie Unia Kultur  
w Chrzanowie. Tematem prac jest „Czy prawdziwych 
Cyganów już nie ma?” Prace będzie można oglądać 
do 31 stycznia od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 – 18.00. Wstęp jest bezpłatny, serdecznie 
zapraszamy. 

 
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 frag-

menty 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 muzycznym Melodia 
– w kiosku w Urzędzie Miasta.
 

Zimowe warsztaty artystyczne
26 stycznia – 6 lutego

Otwarte warsztaty taneczne dla młodzieży
26 stycznia – 6 lutego 2009
poniedziałek, środa, piątek 15.30 - 17.00
prowadzenie: Bartosz Rodzik
Zimowy kurs tańca dla dorosłych
26 stycznia – 6 lutego 2009 – poniedziałek, środa, piątek  
17.00 - 18.30 i 18.30 - 20.00 70 zł od pary prowadzenie: Bartosz Rodzik 
Zimowe Studio Piosenki
2 lutego – 6 lutego
poniedziałek – piątek 10:00 – 12:00 i 19.00 – 21.00
prowadzenie: Roman Jońca
Otwarte zajęcia rytmiczne
2 lutego – 6 lutego 2009 
poniedziałek – piątek 10.00 – 11.30 
prowadzenie: Renata Gacek 

4 lutego godz. 11.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2
Projekcja filmu animowanego dla dzieci.
6 lutego godz. 19.00
Koncert finałowy w wykonaniu uczestników 
Zimowego Studia Piosenki
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Miasto Jaworzno 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. 30)

Nasi pasjonaci sztuki

Twórczość

W malarstwie artystycznym 
ważnym czynnikiem jest 
nastrój i wyciszenie. Są obrazy, 
których wykonanie wymaga 
wiele koncentracji, spokoju i 
czasu, zwłaszcza, gdy istotne 
jest dokładne odwzorowanie 
szczegółów. Grafika, akwarela 
czy też gwasz to techniki 
misternego wykonania. Dlatego 
niewiele jest osób, które z taką 
cierpliwością i precyzją wykonują 
swoje prace. Należy do nich na 
pewno pan Maciej Świerz. 

Rysować i malować uwielbiał od 
najmłodszych lat. Dzieciństwo spę-
dził na Sardynii we Włoszech, tam 
też uczęszczał do początkowych klas 
szkoły podstawowej, gdzie jego talent 
rysunkowy został dostrzeżony i doce-
niony do tego stopnia, iż nauczycielka 
plastyki pani Maria Forci potraktowała 
go niezwykle indywidualnie, udzie-
lając mu dodatkowych lekcji z tego 
zakresu. Po powrocie do Polski, życie 
zweryfikowało jego plany i marzenia. 
Wybrał kierunek techniczny, a roz-
poczęte studia prawnicze przerwał na 
trzecim roku, albowiem okazały się zu-
pełną pomyłką życiową. Natomiast nie 
przerwał swojej pasji malarskiej, która 
była dla niego prawdziwym relaksem, 
oderwaniem od szarej rzeczywistości 
i ucieczką w inny świat. Łączył ją z in-

nymi zainteresowaniami – historią 
i podróżami, pod wpływem których 
tworzył całe zestawy tematyczne 
swoich obrazów. Tak powstały cykle: 
militarny, architektury drewnianej, 
cmentarzy wojskowych, marynistycz-
ny oraz zamków polskich. 

Jego prace wyróżniają się dokład-
nością, precyzją i niezwykłą staran-
nością. Posługuje się przeróżnymi 
technikami w zależności od tematy-
ki, chęci wywołania odpowiedniego 
nastroju, czy podkreślenia piękna 
przedstawianego obiektu. Są to: gra-
fika, akwarela, gwasz, sepia, olej lub 
akryl. Należy do ludzi, którzy stale 
poszukują czegoś nowego i podejmują 
nowe wyzwania. Ostatnio zajął się 
wykonywaniem portretów, co spotka-
ło się z ogromnym zainteresowaniem 
wśród jego znajomych i przyjaciół.

Pan Maciej Świerz zawsze starał 
się czynnie uczestniczyć w życiu 
kulturalnym. Chętnie brał udział 
w różnych konkursach twórczości 
amatorskiej, jest autorem wielu wy-
staw indywidualnych w Jaworznie, 
Mysłowicach, na zamku w Lipowcu. 
Wstępując do Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury w Jaworznie wniósł 
swój ogromny wieloletni dorobek 
artystyczny, uświetniając nim każdą 
zbiorową wystawę. Wraz z twórcami 
stowarzyszenia prezentował swo-
je prace w Jaworznie, Katowicach 
i w Bielsku-Białej. 

joLanta Hałas m.

Zgodnie z kilkuletnią tradycją 
przedstawiamy dokonania ratow-
ników górniczych z Jaworzna w mi-
nionym roku. Tradycyjnie mają się 
oni czym pochwalić. Powodów do 
dumy dostarczyli nam zwłaszcza 
nasi reprezentanci startujący w VI 
Międzynarodow ych Zawodach 
Ratownictwa Górniczego, które 
odbyły się w USA, w Reno w sta-
nie Nevada, w dniach od 14 do 17 
lipca 2008 r.

Przypomnijmy, że zawody te są 
nieoficjalnymi mistrzostwami świata, 
a ratownicy z Zakładu Górniczego 
Sobieski bronili tytułu wicemistrzów, 
zdobytego dwa lata wcześniej w Chi-
nach. I tym razem osiągnęli olbrzymi 
sukces, zajmując II miejsce. Mini-
malnie lepsi okazali się reprezentanci 
Australii, a na III miejscu podium, 
za naszą drużyną, stanęli ratownicy 
z Kombinatu Górniczo-Hutniczego 
Miedzi „Polska Miedź” w Lubinie. 

Sukces jest tym bardziej godny 
pochwały, że formuła zawodów, jaką 
opracowali amerykańscy organiza-
torzy, była o wiele trudniejsza niż 
w Chinach. Tam rozegrano zawody 
w trzech osobno punktowanych 
konkurencjach i w każdej z nich wrę-
czano komplety medali. W USA do-
dano konkurencję mechanika sprzętu 
pomiarowego, a startujące ekipy 
klasyfikowano jedynie drużynowo, 
sumując punkty zdobyte przez zespół 
w poszczególnych konkurencjach. 
Wymagało to dużej wszechstronno-
ści od startujących w różnych kon-
kurencjach uczestników, trzeba było 
bowiem osiągnąć bardzo dobry wynik 
na wszystkich etapach rywalizacji, 
które znacznie się od siebie różniły.

Były to kolejno: 
q symulowana akcja ratownicza 

– likwidacja zagrożeń pożarowych, 
wybuchowych, gazowych i zawało-
wych, w atmosferze niezdatnej do 
oddychania, udzielenie pomocy 5 
poszkodowanym i przetransporto-
wanie ich do bazy ratowniczej; star-
towali: Michał Masiarczyk – kie-
rownik bazy ratowniczej, Ryszard 
Mlostek – asystent kierownika 
bazy ratowniczej, Wiesław Kmiecik 
– zastępowy zastępu ratowniczego, 

Paweł Barański – mapman, Krzysz-
tof Bigaj – pomiarowiec, Mateusz 
Lis – sanitariusz i Robert Kania 
– zastępca zastępowego;
q pomoc przedmedyczna – reanima-

cja przeprowadzana przy pomocy 
manekina oraz równoczesne udzie-
lanie pomocy kilku poszkodowa-
nym z różnorodnymi obrażeniami 
ciała - startowali Paweł Barański 
– brygadzista oraz sanitariusze 
Wiesław Kmiecik i Wojciech Żak;
q konkurs mechaników sprzętu od-

dechowego, startował Krzysztof 
Bigaj;
q konkurs mechaników sprzętu po-

miarowego, startował Robert Ka-
nia.
Pozostali członkowie ekipy to 

kierownik zespołu, dyrektor tech-
niczny Zakładu Górniczego Sobieski 
Andrzej Okoń, tłumacz techniczny 
Wojciech Chyła oraz zawodnicy re-
zerwowi: Janusz Burliga i Tomasz 
Odrzywołek. 

– Międzynarodowy sukces naszych 
ratowników wynika z wysokiego pozio-
mu ich wyszkolenia, co daje nie tylko 
radość z wysokiej lokaty w zawodach 
tak dużej rangi, ale również zapewnia 
bezpieczeństwo pracownikom zakładu 
i daje poczucie spokoju ich rodzinom 
– podsumował występ jaworznic-
kich ratowników szef ekipy, dyrektor 
Andrzej Okoń. Natomiast pełniący 
podwójną rolę w czasie zawodów 
– trenera i zawodnika – Ryszard Mlo-
stek, na co dzień sprawujący funkcję 
kierownika Kopalnianej Stacji Ratow-
nictwa Górniczego, dodał: – Najwięk-
szym dla nas wyróżnieniem było, gdy 
amerykańscy sędziowie mówili po za-
kończonych przez nas konkurencjach 
– GOOD JOB! (dobra robota).

Inne osiągnięcia turniejowe pozo-
stawały siłą rzeczy w cieniu sukcesów 
w USA, wypada jednak wspomnieć 
przynajmniej o XI Spartakiadzie 
Drużyn Ratowniczych. 

Zawody rozegrano w dniach 9 i 10 
września 2008 r. w Okręgowej Stacji 
Ratownictwa Górniczego Jaworzno. 
Wystartowało aż 15 drużyn. Dziesięć 
z nich reprezentowało kopalnie węgla 
kamiennego, dwie kopalnie soli, dwie 
kopalnie rud cynku i ołowiu. Jak co 

roku zaproszona została także najlepsza 
drużyna ze Słowacji. Mistrzowskiego 
tytułu bronili ratownicy Zakładu Gór-
niczego Sobieski. W ostatnich latach to 
właśnie oni całkowicie zdominowali te 
zawody, zwyciężając regularnie prawie 
we wszystkich konkurencjach (czynili 
to w swoim niezmiennym, „mistrzow-
skim” składzie).

W 2008 r. komisja regulaminowa 
wprowadziła istotną zmianę reguł gry: 
każda kopalnia zgłaszała do zawodów 4 
zastępy (w sumie 20 ratowników), z któ-
rych losowano jeden i ten właśnie star-
tował w imprezie. Po zsumowaniu wy-
ników czterech konkurencji: pomocy 
przedmedycznej, pisemnego testu z teo-
rii i przepisów ratowniczych, konkursu 
mechaników i decydującej, a równocze-
śnie najbardziej widowiskowej, rywali-
zacji na torze przeszkód okazało się, że 
ratownicy z Jaworzna ponownie okazali 
się najlepsi, wyprzedzając ratowników 
z kopalni Brzeszcze-Silesia oraz druży-
nę z kopalni Mysłowice-Wesoła. Nasz 
zastęp startował w składzie: zastępowy 
Mateusz Lis, ratownicy Robert Kania, 
Wiesław Kmiecik, Jacek Warchoł i Ar-
tur Szlósarczyk oraz mechanik sprzętu 
ratowniczego Krzysztof Bigaj.

Jednak uczestnictwo w służbie 
ratowniczej to nie tylko turnieje. 
Oprócz występów w zawodach dru-
żyna ratownicza ZG Sobieski dzień 
w dzień pełni ratownicze pogotowie. 
Każdej doby 40 ratowników pracuje, 
aby uchronić przed zagrożeniami 
podziemną załogę i mienie kopalni. 
Nie ma w tej pracy przerwy na świę-
ta – służba trwa nieprzerwanie przez 
365 dni i nocy, kiedy zajdzie potrze-
ba ratownicy ruszają do akcji niosąc 
pomoc. W ramach zorganizowanego 
systemu ratownictwa dla zakładów 
górniczych nasi ratownicy okresowo 
dyżurują w trybie skoszarowanym 
również w Okręgowej Stacji Ratow-
nictwa Górniczego Jaworzno, niosąc 
w razie potrzeby pomoc górnikom 
z innych kopalń.

Z pewnością 2009 rok będzie równi 
pracowity, ale miejmy nadzieję, że każ-
da akcja zakończy się szczęśliwie dla za-
grożonych osób, jak również sukcesem 
dla ratowników niosących pomoc.

KroniKarz

Podsumowanie roku 2008 drużyny ratowniczej PKW S.A.  
Zakładu Górniczego Sobieski

 Good job

Reno (USA). Ceremonia rozdania nagród. Szczęśliwi ratownicy z jaworzna (od lewej): Wiesław 
Kmiecik, Robert Kania, Mateusz Lis, Paweł Barański i Wojciech żak
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W styczniową niedzielę po raz sie-
demnasty całą Polskę ogarnęło cał-
kowite szaleństwo pod nazwą Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Nikomu nie trzeba wyjaśniać – to 
orkiestra serc grająca dla chorych 
dzieci. Jest to szczególny dzień,  
w którym Polacy zapominają o róż-
nicach i wspólnie działają na rzecz 
czynienia dobra.

Jaworzno nie było wyjątkiem, jak 
reszta kraju mieniło się od czerwonych 
serduszek, a to bez wątpienia zasługa 
wolontariuszy, młodych ludzi, którzy od 
rana zbierali pieniążki na WOŚP. Także 
na Długoszynie, z Gimnazjum nr 6 aż 
16 uczniów o gorących sercach spędziło 
całą niedzielę na kwestowaniu w swojej 
dzielnicy oraz na terenie całego miasta. 
Nawet mróz nie był w stanie ostudzić 
ich zapału i determinacji w zbiórce 

Przedszkole Miejskie nr 2 w Jaworz-
nie już 5 rok uczestniczy w zbiórce 
pieniędzy na rzecz WOŚP. Cała 
społeczność przedszkolna każdego 
roku od września do stycznia usypuje 
„Górę Grosza”, która w dniu finału 
WOŚP zostaje przekazana do jaworz-
nickiego sztabu, a zarazem patrona 
naszej akcji, tj. redakcji „Co tydzień” 
i jaworznickiej telewizji CTv.

pieniędzy na sprzęt dla dzieciaków do 
wczesnego wykrywania chorób nowo-
tworowych. Puszki pękały w szwach, 
nie brakowało datków oraz ciepłych 
słów od mieszkańców Jaworzna, które 
świadczą o ogromnym poparciu dla 
akcji Owsiaka.

Jest pewne, że dzień, w którym 
gra orkiestra jest najgorętszym dniem  
w całym roku. Wyzwala w nas to co naj-
lepsze – chęć niesienia pomocy naszym 
dzieciakom. Gorące podziękowania dla 
najwspanialszych wolontariuszy z Gim-
nazjum nr 6 – jesteśmy z Was dumni!

Patrycja Kmiecik, Kamila Dziadek, 
Maurycy Papaj, Patryk Koziarz, Daria 
Huber, Maks Kaczmarczyk, Gabrysia 
Kasza, Karolina Czech, Mateusz Kuma-
la, Ola Jachymczyk, Karolina Bartczak, 
Monika Piętak, Estera Kołodziej, Dag-
mara Filipek. poLaK oLGa

Już od najmłodszych lat wpaja-
my naszym przedszkolakom hu-
manitarną dewizę: „Wzrastamy 
w człowieczeństwie”; zgodnie ze 
złotą myślą J. de La Bruyera: „Hoj-
ność polega nie tyle na tym, aby 
dawać dużo, co na tym, aby da-
wać w odpowiedniej chwili”. Toteż  
z roku na rok dzieci i personel PM 
nr 2 usypuje coraz większą górę 
groszy. W tym roku kwota, którą 
przekazano na ręce pani Prezes CTv  
i Ct wyniosła 700 złotych.

Dyrektor placówki Agnieszka Ples 
dziękuje wszystkim, którzy przyczy-
nili się do zebrania tej kwoty oraz 
nauczycielkom czuwającymi nad 
przebiegiem akcji: Krystyną Stachur-
ską i Jolantą Wolan.

sie ma

Migawki z XVII Finału

WOŚP na Długoszynie

Góra Grosza 
dla WOŚP

Przedszkolaki z PM nr 2

Danuta Hezner – dyrektor 
banku PKO BP w jaworznie

Zespół szantowy „Pchnąć w tę 
łódź jeża” zachwycił publiczność

Atrakcją był przejazd quadem

Uczniowie z Gimnazjum nr 6 z nauczycielką Olgą Polak
już drugi raz w koncercie 
śpiewał Benedykt Kleszcz

Krzysztof Repeć z zespołem 
„Terrakota” zaproponował 
ostre brzmienie

Motoorkiestrę zorganizował Automibilklub „jawor” 

W kamieniołomie była ekstremalna jazda oraz ognisko i kiełbaski

Zziębnięci, ale uśmiechnięci wolontariusze na Pieczyskach

Młodzi uczestnicy konkursów rysunkowych

Tadeusz jękosz (z prawej) z firmy „Nowinex” też grał z nami

Zawsze uśmiechnięty Sebastian 
Pycia z firmy ArtCom gra  
w Orkiestrze od zawsze

Nawet najmłodsi grali  
w orkiestrze, uczestnicząc  
w konkurach
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1 Balsam Anna 56,66
2 Banaś Alan                 nieobecny
� Baniak Dawid 7�8,77
4 Bartczak  Karolina 1�6,49
5 Bąk Karolina 88,06
6 Bednarczyk  Karolina �99,69
7 Bednarska Magdalena 72,76
8 Bergieł Olimpia 116,82
9 Boba Patrycja 14�,1�
10 Bolek  Mateusz 165,82
11 Borowska Liwia               nieobecny
12 Brach Dominika 240,24
1� Bielska  Izabela 70,��
14 Bielska  Sara 62,92
15 Buła Anna 62,00
16 Byrczek Magdalena 91,28
17 Chrapek Artur 980,70
18 Chruściel Marek 1555,42
19 Chyćko Marcin 128,97
20 Chyćko Paweł 124,��
21 Ciępińska Aleksandra 5�8,46
22 Szyndler Sylwia 1�5,04
2� Ciołczyka Patryk 27�,85
24 Czech Karolina 2�,28
25 Czop Mateusz 462,54
26 Czopik Anna 75�,95
27 Dąbek Anna 250,67
28 Domagała  Sylwia             nieobecny
29 Dubiel  Agnieszka 67,6�
�0 Dudzik Karolina 105,80
�1 Dylus  Nikola 126,90
�2 Dziadek Kamila 495,08
�� Fechner Andrzej 1109,24
�4 Filipczyk Oliwia 110,�2
�5 Filipek  Dagmara 17�,88
�6 Florczyk  Artur 727,8�
�7 Faron Dawid 470,25
�8 Fudała Barbara 278,87
�9 Gawlik  Grzegorz  125,86
40 Gładys  Bartłomiej 61,52
41 Głowac Justyna 50,01
42 Główka  Patrycja 77,58
4� Gnyp  Dominika 109,20
44 Golonek  Kacper 257,�7
45 Górny Magda           nieobecny
46 Górny  Marta 1482,01
47 Gregorczyk Bronisław 97,10
48 Grudzień Kamil              nieobecny
49 Grybel Dawid 112,11
50 Guzik Patrycja 449,86
51 Hacieja Olga 464,8�
52 Haraf  Karol  224,97
5� Hartman Beata 525,05
54 Hartman Izabela  ��2,7�
55 Hezner  Przemysław 251,15
56 Huber Daria 207,20
57 Jachymczyk  Ola 468,74
58 Jakubik Aleksandra 570,67
59 Jakubik Małgorzata 142,47
60 Janarek Katarzyna 591,68
61 Jasiński Dawid ��1,�9
62 Jaskółka  Mateusz 720,68
6� Jachimczyk Anna 252,97
64 Jochymek Paulina 277,99
65 Kaczkoś Maciej             nieobecny
66 Kajdy Dawid 299,59
67 Kamińska  Alicja 20�,98
68 Kamińska  Roksana 546,05
69 Kamiński  Michał 2�,10
70 Kamiński  Tomasz 162,60
71 Kania Dominika  157,72
72 Kania Paweł 584,87
7� Kapcia Nikola 10�,97
74 Karaś  Kinga 840,�9
75 Karczmarczyk  Maksym 110,01
76 Karweta  Dominika 16�,27
77 Kasza  Gabriela  56,04
78 Kawala  Piotr 41�,4�
79 Kęska Justyna 291,01
80 Klimczak  Grzegorz  105,7�
81 Kłosowicz Krystian 268,�6
82 Kmiecik Patrycja 146,2�
8� Knapik  Adrian             nieobecny
84 Kobiela  Jacek 100�,67
85 Kołodziej Estera 144,4�
86 Komperda  Monika �74,15
87 Kopeć Natalia 247,��
88 Kopyść Mateusz 7,18
89 Korlacka Klaudia 277,8�
90 Kosobucka  Oliwia 81,97
91 Koszowska Roksana 411,6�
92 Kowal Daria 12�,22
9� Kowalczyk Dominika 84,87
94 Kowalczyk Kamil  558,82
95 Kowalczyk Radosław 600,27
96 Kowalska Justyna          nieobecny
97 Kowalski Filip 277,41
98 Koziarz Patryk �04,96
99 Kozioł  Gabriela  201,71
100 Kozub Sonia 94,4�
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101 Krasoń Aleksandra 707,02
102 Kucharska Katarzyna       nieobecny
10� Kucharska Paulina 109,8�
104 Kula Karolina 1�6,�4
105 Kuligowska Klaudia 178,59
106 Kulik Katarzyna 866,07
107 Kulińska Katarzyna       nieobecny
108 Kumala Mateusz 6�,�7
109 Kurek Klaudia 50,96
110 Kurek Ryszard 92,20
111 Kuzak Piotr 18�,16
112 Lampart Magda  174,4�
11� Lekston Aleksandra 21,65
114 Leonowicz  Patrycja 1�0,9�
115 Leś Michał            nieobecny
116 Libera Jakub 66,20
117 Lipski Jonasz 110,94
118 Łasaj Marek 209,27
119 Łoza Magdalena 1�8,18
120 Majka Izabela 69,57
121 Martyka Paweł 59�,24
122 Marzęciak Patrycja          nieobecny
12� Matusik Nadia 164,50
124 Mazur  Angelika �10,58
125 Mazur  Dawid             nieobecny
126 Misiejczuk Magdalena 761,04
127 Miska Katarzyna 157,20
128 Miśkiewicz Marta 171,45
129 Natonek Tomasz 162,77
1�0 Nowak Oliwia  144,66
1�1 Noworyta Nikoletta 207,08
1�2 Ochenowsa  Aleksandra  250,64
1�� Okulski  Kamil  9�0,7�
1�4 Orlik  Karolina �06,95
1�5 Owsiak Anna 176,52
1�6 Paciorek Karolina 102,46
1�7 Pająk Alicja �41,51
1�8 Paluch Daniel 946,82
1�9 Paluch Grzegorz  881,69
140 Palka Martyna 194,40
141 Papaj Maurycy 1�1,89
142 Patucha Marta 407,02
14� Pawlus Kamila 96,0�
144 Pazdan Mikołaj 114,46
145 Pietroń Aleksandra �57,19
146 Piętak Monika 108,5�
147 Pławecka Anita 9�7,61
148 Potrawa Mirosław 95,90
149 Palka Daria 147,59
150 Pyrc Piotr 242,80
151 Rabiej Aleksandra 118,25
152 Rapacz Dominika 82,55
15� Regulski Jakub               nieobecny
154 Reus Agnieszka 1�4,26
155 Robak Gabriela         nieobecny
156 Rychlewska Pola 10�,09
157 Rychłowski Bartosz 85,19
158 Rysula Justyna 1014,71
159 Saługa Antoni 105,15
160 Sass Mateusz 115,80
161 Senior  Karolina 272,69
162 Siwek Paulina 550,92
16� Skóra Marcin �60,68
164 Skrabalak Monika 1056,08
165 Skubis Karolina 1266,�4
166 Skwarek Zofia 61,10
167 Słaboń  Kasia 226,�9
168 Słabuszewski Kamil               nieobecny
169 Somnerfeld Paweł 1��8,48
170 Stencel Maciej 1249,89
171 Stępień Patrycja 198,70
172 Stolecka Marlena 98,04
17� Strzałkowska Marzena         nieobecny
174 Szabelska weronika 216,54
175 Szynalik Marcin 147,8�
176 Szynalik Patryk 164,82
177 Szynalik  Grzegorz  298,02
178 Śledziona  Natalia 140,47
179 Ślusarczyk Tomasz �0�,75
180 Śwęszek Damian 101,52
181 Tarka Patryk 287,79
182 Tendaj Darek 2�8,92
18� Tokarska Iga 786,�9
184 Tura Magdalena �01,62
185 Wickowski Wojciech 704,11
186 Wierzchowska  Karolina 67�,7�
187 Więcek Kamil  402,60
188 Włodek Marek 122,51
189 Woźnica Kamil  296,86
190 Wrona Nikodem 121,61
191 Wysowska Patrycja          nieobecny
192 Zastawna Paulina 99,16
19� Zawisza Paulina 1�6,18
194 Zdziebłowska Aleksandra 277,11
195 Zielińska  Katarzyna 15�,82
196 Zimnicka Aleksandra 254,88
197 Zimnicki  Bartosz 25�,09
198 Żak Klaudia 67,88
199 Żmuda Nikola 185,80
200 Żurawek Wojciech 609,�9

już od siódmej rano w jaworznickim sztabie WOŚP wydawaliśmy idetyfikatory i puszki

Zbiórka pieniędzy w hali sportowej  
w trakcie turnieju na Osiedlu Stałym

Na wolontariuszy w redakcji czekała gorąca herbata i ogromne smaczne pączki

W galerii kameralnej MCK panie z banku 
PKO BP liczyły zebrane pieniądze

Adam Zając, Karina Gaj i łukasz Dobosz

Hojność jaworznian w tym roku była 
wielka, zielone puszki były pełne

Wolontariusze zbierali także pieniądze 
przed jaworznickimi kościołami


