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Archetti 
zaprasza

188/D/09

Miejska Orkiestra Kameralna „Archetti” 
serdecznie zaprasza na koncert kolęd 
i pastorałek, który odbędzie się 25 
stycznia 2009 r. (najbliższa niedziela) 
w kościele pw. św. Elżbiety Węgierskiej 
w Szczakowej o godz. 18.45 (po Mszy 
św.).

Pożegnaliśmy 
księdza Bajera
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Pragnę za Waszym pośrednictwem 
poinformować mieszkańców Jaworzna 
i najbliższego regionu, że w sobotę, 24 
stycznia, w Kolegiacie św. Wojciecha 
i św. Katarzyny w Jaworznie (Plac Św. 
Jana), będzie miało miejsce spotkanie 
z prof. Ryszardem Kozłowskim 
z Politechniki Krakowskiej, specjalistą 
od geotermii i innych sposobów 
pozyskiwania czystej energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym metodą pyrolizy. 
Polega ona na spalaniu węgla pod 
ziemią, bezpośrednio w pokładach, 
bez konieczności wydobycia na 
powierzchnię.
Spotkanie z Profesorem rozpocznie 
się Mszą Św. o godz. 16,00, potem 
nastąpi prelekcja połączona 
z projekcją filmu, dotyczącego 
zasobów bogactw naturalnych Polski, 
po czym przejdziemy do sali ks. 
Stefana Kowalczyka (teatralnej), gdzie 
będzie możliwość bezpośredniego 
kontaktu z prelegentem w celu 
uzyskania konkretnych i rzeczowych 
informacji na powyższy temat. Polska 
zobowiązała się do roku 2010 uzyskać 
w ogólnym bilansie energetycznym 
7,5% czystej energii ze źródeł 
odnawialnych. Jeżeli nie wywiążemy 
się z tego zadania, czekają nas przykre 
konsekwencje w postaci wysokich kar, 
jakie będziemy musieli zapłacić.
Warto się nad tym zastanowić i podjąć 
zdecydowane kroki w kierunku 
uzyskiwania taniej i czystej energii, 
gdyż mamy ku temu odpowiednie 
warunki. Mamy węgiel i mądrych, 
wykształconych ludzi, którzy wiele 
mogą uczynić dla naszego wspólnego 
dobra. Potrzeba nam prawdziwej 
solidarności, a wówczas będziemy 
w stanie pokonać wszelkie trudności 
na drodze ku naprawdę lepszej 
przyszłości nas wszystkich. Zapraszam 
serdecznie na spotkanie z Prof. 
Kozłowskim. StaniSława talowSka

czytaj na str. 2

Ks. prałat Julian Bajer, były prepozyt 
kapituły kolegiackiej św. Wojciecha 
i św. Katarzyny w Jaworznie, zmarł 
14 stycznia 2009 roku w Wiśniowej. 
Od 1979 roku był administratorem 
parafii św. Wojciecha i św. Katarzy-
ny, a od 1982 roku jej proboszczem 
do momentu odejścia na emeryturę 
w roku 2004.

Uroczystości pogrzebowe rozpo-
częły się w rodzinnej miejscowości ks. 
prałata w Wiśniowej. Msza św. w tam-
tejszym kościele została odprawiona 
w poniedziałek o godzinie 12.00. Mszy 
przewodniczył ks. kardynał Franciszek 
Macharski, koncelebrując ją z miejsco-
wymi kapłanami i ks. biskupem Janem 
Zającem oraz z ks. dr. Lucjanem Biela-
sem, który wygłosił kazanie do uczest-
ników pogrzebu.

Jeszcze w grudniu ub. roku, kiedy ks. 
dr Lucjan Bielas odwiedził ks. prałata 
w Wiśniowej, usłyszał od niego prośbę, 
aby to on wygłosił kazanie na Mszy 
pogrzebowej. Ks. Julian Bajer prosił go 
jednocześnie, aby nie koncentrował się 
w kazaniu na jego osobie, ale w sposób 
szczególny na wizji kapłaństwa prezen-
towanej przez niego.

Ks. dr Bielas skupił się zatem w ka-
zaniu na tym, o czym przez całe życie 
mówił i co robił ks. prałat, co można stre-
ści w kilku słowach: jednym z najważ-
niejszych działań kapłana jest posługa 
kapłańska w sakramencie pokuty.

Ks. dr Lucjan Bielas przypomniał 
nam także słowa, które wypowiedział 
ks. prałat w wywiadzie dla Telewizji 

Około półtora tysiąca jaworznian towarzyszyło w ostatniej drodze 
i żegnało ks. prałata Juliana Bajera

Katowice z okazji jubileuszu 750-lecia 
jaworznickiej parafii: – Moim osiągnię-
ciem było to, że ludzie przychodzą do 
spowiedzi.

Po zakończeniu uroczystości w Wi-
śniowej ciało ks. prałata przewieziono do 
kolegiaty św. Wojciecha i św. Katarzyny 
w Jaworznie, gdzie od godz. 16.00 do 
22.00 trwały uroczystości pogrzebowe 
z Mszą św. żałobną i czuwaniem pa-
rafian.

We wtorek, 20 stycznia 2009 roku 
o godzinie 11.00, parafianie, księża 
z całej Polski, rodzina, znajomi, przed-
stawiciele władz samorządowych i pań-
stwowych, organizacji, zakładów pracy, 
instytucji i szkół z całego miasta uczest-
niczyli w uroczystej Mszy św. pogrzebo-
wej, której przewodniczył ks. bp Tadeusz 
Pieronek. Odczytał on list kardynała 
Stanisława Dziwisza, który w pierwszych 
słowach przeprosił parafian, że nie mógł 
przybyć na pogrzeb z powodu choroby, 
a w dalszych słowach skupił się na posta-

ci śp. ks. Bajera, wspominając jego drogę 
życiową, działalność na terenie diecezji 
krakowskiej, a potem sosnowieckiej, 
w której był pierwszym ekonomem. 
Zwrócił uwagę na jego ogromne zasługi 
dla Kościoła, co również w homilii pod-
kreślił ks. bp Piotr Skucha.

Ks. prałat Julian Bajer został po-
chowany na Cmentarzu Pechnickim 
w grobowcu księży proboszczów. Od-
szedł z tego świata w wieku 81 lat. Jak 
na Mszy pogrzebowej powiedział jego 
brat - również kapłan, do ostatnich dni 
w swoim pokoju żył modlitwą i często 
wspominał Jaworzno, z którym zwią-
zany był przez 30 lat.

M. toSza, J.MatySik

Na stronie 5. zamieszczamy historię 
jego życia na podstawie autoryzowa-
nego wywiadu ks. prałata Juliana 
Bajera z Dawidem Domagalskim, 
opublikowanego w „Zakorzenieniu” 
w 2000 roku.

Wtorek, godz. 13:03. Ks. bp Tadeusz Pieronek sypie garść jaworznickiej ziemi na trumnę prałata

22 stycznia br. o godz. 9.00 w sali 
obrad UM odbędzie się sesja, na 
której przewidziano do rozpatrzenia 
15 punktów.
Artykuł z sesji RM opublikujemy 
w następnym numerze gazety, 
w który zamieścimy także relacje 
z obchodów jubileuszu 60-lecia 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zapraszamy  
na sesję RM

Święte krowy  
z Victorii

czytaj na str. 3
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Do największych wydarzeń 
artystycznych w mieście 
należy Koncert Noworoczny, 
organizowany już po raz 
dziewiąty. Każdego roku 
cieszy się coraz większym 
powodzeniem, przyciąga 
tłumy melomanów notuje 
ponad komplet publiczności.

W programie koncertu znalazły się 
popularne arie operowe, operetkowe, 
duety, pieśni neapolitańskie, przeboje 
musicalowe oraz inne utwory takich 
kompozytorów jak: Gounod, Mo-
zart, Strauss, Kalman, Lehar, Verdi, 
Loewe, Lara.

Orkiestra Filharmonii Śląskiej w 
roku 2005 obchodziła jubileusz 60- ecia 
pracy artystycznej. Zaliczana jest ona 
do najlepszych w Polsce. W tym roku 
w Jaworznie koncertowała pod batutą 

maestro Janusza Powolnego, dyrektora 
Filharmonii Opolskiej, prowadzącego 
całość programu artystycznego. Maestro 
zaprezentował znakomitych solistów, 
związanych z ziemią śląską: Iwonę Sochę 
– sopran, Tomasza Garbarczyka – tenor, 
Macieja Bartczaka – baryton.

Wszyscy artyści wraz z orkiestrą  
oczarowali publiczność świetnym wy-
konaniem wokalnym i muzycznym, 
m.in. „Walcem Julii” – sopran z op. 
„Romeo i Julia”, arią Figara – baryton  
z op. „Wesele Figara”, pieśnią neapolitań-

ską „La Spagnola” – tenor, porywającą 
polką dżokejką Straussa w wykonaniu 
orkiestry. Pierwszą część koncertu ar-
tyści zakończyli arią toastową „Libia-
mo” – „Więc pijmy” z opery „Trawiata” 
– Verdiego.

Zaproszony na estradę prezydent 
Miasta Jaworzna Paweł Silbert złożył 
wszystkim najlepsze noworoczne 
życzenia wszelkiego dobra na każdy 
dzień tego roku.

W przerwie koncertu organizato-
rzy noworocznej gali zaprosili wszyst-
kich na lampkę szampana.

W drugiej części nie zabrakło ro-
mantycznych, wytwornych walców, 
rozgrzewających, rytmicznych polek, 
czardaszów w wykonaniu orkiestry, pie-
śni, przebojów musicalowych, takich jak: 
hiszpańska Granada – tenor, „Gdybym 
był bogaty” – baryton ze „Skrzypka na 
dachu” oraz „Przetańczyć całą noc” – so-
pranistki Iwony Sochy z „My fair lady”.

Karnawałowy wystrój estrady two-
rzył nastrój, a dobór różnorodnego 

repertuaru w pełni usatysfakcjonował 
wszystkich słuchaczy, zwolenników 
muzyki klasycznej, lekkiej, wesołej, 
rozrywkowej.

Na zakończenie wspaniałego dwugo-
dzinnego koncertu artyści zostali uho-
norowani kwiatami od organizatorów, 
a od rozemocjonowanej publiczności 
długimi oklaskami. Na bis wszyscy 
wykonali partię Lehara – „Usta milczą 
dusza śpiewa” i orkiestra „Marsza Ra-
detzkego” – Straussa.

zofia Żak

Nowi właściciele 
kamienicy w Szczakowej 
podnieśli czynsz ze 
110 złotych do 700. 
Gdy lokatorzy jednego 
z mieszkań odmówili 
zapłaty zaporowej ceny, 
właściciel kazał ich 
eksmitować. Teraz muszą 
czekać na mieszkanie 
socjalne w lokalu bez 
ogrzewania i prądu.

Państwo Elżbieta i Bogdan Ma-
tusiak mieszkają w kamienicy przy 
ul. Jagiellońskiej w Szczakowej od 
1999 roku. Budynek miał w tym 
czasie różnych właścicieli. Od maja 
2007 roku budynkiem zarządza 
firma z Przeginii. Od samego po-
czątku państwo Matusiakowie nie 
mogą dogadać się z właścicielami 
budynku co do wysokości opłaty 
za mieszkanie.

– Najpierw dostaliśmy pismo, że 
opłata wyniesie 900 złotych. Potem 
przyszło następne i właściciele zeszli 
do 700, ale przedtem płaciliśmy za 
mieszkanie 110 złotych plus VAT 
– opowiada Elżbieta Matusiak.

Właściciel budynku zapytany 
o to, czy taki skok opłaty jest uza-
sadniony, a przede wszystkim, czy 
jest fair w stosunku do lokatorów. 
odpowiada krótko: to jest jego bu-
dynek i on decyduje jakie są stawki. 
Efekt jest taki, że Matusiakowie od 
2 lat nie mają podpisanego aneksu 
umowy z nowym właścicielem i nie 
płacą mu w ogóle od momentu ku-
pienia przez niego budynku.

Było to przedmiotem spraw y 
sądowej f irmy przeciwko Matu-
siakom. Postępowanie toczyło się 
od marca do grudnia 2008 roku. 
Właściciele twierdzili, że stosow-
ne dokumenty zostały podpisane 
i żądali zapłaty zaległego czynszu 

Gdy na dworze temperatura spada poniżej zera, można wytrzymać tylko 
w pokoju, w którym stoi piec

Ja tu ustalam ceny

i opłat za media i wywóz nieczy-
stości razem z naliczonymi odset-
kami. W sumie 14.779 złotych. Sąd 
umorzył postępowanie o zapłatę 
czynszu, przychylił się jednak do 
pozw u o eksmisję Matusia ków 
z mieszkania.

Wyrok został wydany 18 grud-
nia ubiegłego roku. Sąd nakazał 
przyznać Matusiakom mieszkanie 
socjalne, a le zanim zostaną oni 
umieszczeni na liście oczekujących 
i otrzymają lokal może minąć sporo 
czasu, a w mieszkaniu na Jagielloń-
skiej nie da się mieszkać. Przede 
wszystkim nie ma tam ogrzewania. 
Na całe, 90-metrowe, mieszkanie, 
jest tylko jeden, w dodatku sta-
ry, piec kaf lowy. Gdy na dworze 
jest mróz, państwo Matusiakowie 
mogą siedzieć praktycznie tylko 
w pomieszczeniu, w którym jest 
piec. W mieszkaniu nie ma też 
prądu, kazali go odciąć właściciele 
budynku. Przez co w przedpokoju 
jest zupełnie ciemno. Wieczorami 
trzeba palić świeczki.

Do czasu przejęcia budynku przez 
nowych właścicieli Matusiakowie re-
gularnie, co miesiąc, opłacali czynsz 
i inne opłaty. Mimo to, żaden z ko-

lejnych właścicieli budynku nie dbał 
o niego. W mieszkaniach miało być 
zamontowane centralne ogrzewanie 
i nowa instalacja elektryczna, ale nic 
w tym kierunku nie zostało zrobio-
ne. Kamienica przechodziła z rąk do 
rąk, a o lokatorów nikt nie dbał. Na 
pytanie, czy w mieszkaniu zostanie 
włączony przynajmniej prąd właści-
ciel odpowiedział: – A będzie pan za 
nich płacił?

Sprawą zainteresował się prze-
wodniczący Rady Miejskiej i radny 
ze Szczakowej, Tadeusz Kaczmarek. 
Rozmawiał z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej i Enionem. 
MOPS przyznał Matusiakom pie-
niądze w wysokości 400 złotych 
na osobę miesięcznie i 500 złotych 
jednorazowo na opał. Nie udało się 
jednak nic załatwić z Rejonem Ener-
getycznym. – Enion nie może założyć 
tak zwanego licznika przedpłatowe-
go, ponieważ państwo Matusiak nie 
mają umowy na wynajem mieszkania 
– tłumaczy Tadeusz Kaczmarek.

I tutaj błędne koło się zamyka. 
Radny obiecał także zwrócić się 
o pomoc do Caritasu i porozmawiać 
jeszcze z Enionem.

p.JaMroz

Państwo Matusiak są zrozpaczeni zaistniałą sytuacją

Z głębokim żalem i smutkiem  
przyjąłem wiadomość o śmierci 

księdza prałata Juliana Bajera
wieloletniego proboszcza Kolegiaty św. Wojciecha  

i św. Katarzyny w Jaworznie.  
Dla wszystkich był przykładem gorliwego duszpasterza i kapłana 

mocno zaangażowanego w życie naszej parafii.  
W bardzo trudnych czasach realizował budowę kościoła  

poświęcając temu wielkiemu wyzwaniu mnóstwo wysiłku i troski.  
Wrażliwy na potrzeby bliźnich, pełen energii i dobroci,  

której źródłem była głęboka wiara wyznawana  
przez Niego w codziennym życiu.

Wojciech Saługa Poseł na Sejm RP

226/D/09
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Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Jaworznie przypo-
mina, że w związku z intensywnymi 
opadami śniegu prawo budowlane 
nakłada na właściciela, zarządcę lub 
administratora obiektów budowla-
nych obowiązek należytego utrzy-
mywania i użytkowania obiektów. 

Obowiązek usuwania nawisów 
śniegu oraz sopli z dachu nakła-

da także Uchwała Rady Miejskiej  
w Jaworznie z dnia 27 września 
2006 r.  w sprawie Regu laminu 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Jaworzna. 

W rozdziale 2. § 3. pkt 6. znajdu-
je się zapis, iż „właściciele nierucho-
mości zobowiązani są do usuwania 
stwarzających zagrożeń dla prze-
chodniów sopli i nawisów śniegu 

z dachu”. Dlatego też Powiatowe 
Centrum apeluje do właścicieli oraz 
zarządców obiektów budowlanych, 
aby przestrzegali oni cytowanych 
przepisów prawnych, dotyczących 
usuwania śniegu i sopli z dachów, 
ba lkonów i innych w ystających 
elementów budynków. 

(iw)

Dachy pod specjalnym nadzorem

Owacjami na stojąco zakończył się koncert 
noworoczny Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Śląskiej z Katowic w niedzielny wieczór, 18 
stycznia, w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS

Koncert z toastem noworocznym

Nie obyło się bez bisów
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Egzekwowana wobec zwykłych 
obywateli odpowiedzialność 
za przestępstwa od długiego 
czasu nie dosięga ludzi z kręgu 
polskiego sportu. Niczym 
święte krowy doprowadzają do 
coraz większej degrengolady 
w tej dziedzinie życia 
społecznego.  

Choć prokurator Lilianna Sobań-
ska szefowa jaworznickiej prokuratury 
rejonowej stwierdziła, że Bogusław 
Wojciechowski i Andrzej Karweta, 
członkowie zarządu Victorii popełnili 
przestępstwo, sprzedając nielegalnie 
majątek Victorii, to umorzyła prowa-
dzone w tej sprawie dochodzenie ze 
względu na społecznie niską szkodli-
wość czynu i wyrównanie wyrządzo-
nej klubowi szkody, bo odkupili dla 
niego w listopadzie 2007 roku sprze-
dany wcześniej majątek. 

– Wydane przez klub 30 tys. zł to 
nie strata, a koszty legalizujące 
odkupieniu majątku – mówi pro-
kurator Sobańska.

Na transakcji odkupienia majątku 
klub Victorii stracił 30 tys. złotych. – To 
nie strata wyrządzona klubowi, a jedynie 
konieczne koszty związane z legalizacją 
transakcji odkupienia – wyjaśniła nam 
prokurator Sobańska. 

Prowadzone przeciw Wojciechow-
skiemu i Karwecie dochodzenie doty-
czyło pięciu wątków. Najważniejszym 
był ten związany ze sprzedażą majątku 
klubu żonie Wojciechowskiego – Barba-
rze Wojciechowskiej. 

Po wartości księgowej sprzedane 
zostały tereny klubowe w lutym 2007 
roku, a następnie w maju tego roku hala. 
Wszystko za około 600 tys. złotych. To 
znacznie poniżej rynkowej wartości, 
którą można szacować na ok. 6 mln 
złotych, licząc po cenach m2 terenu i m2 
sprzedawanych powierzchni. Zdaniem 
prokurator Sobańskiej to mocno prze-
sadzona kwota, bo inaczej trzeba liczyć 
tereny rekreacyjne, a inaczej inwestycyj-
ne. Nie byłoby jednak w tej kwestii sporu, 
gdyby sprzedany nielegalnie majątek 
wycenił biegły. Prokuratura nie zleciła 
jednak biegłemu wyceny, bo majątek 
został odkupiony, więc wycena zdaniem 
prokurator Sobańskiej była zbędna. 

– Umorzenie to może oznacza 
bezkarność, ale nie oznacza bra-
ku winy – mówi prokurator.

Odkupili sprzedany majątek i za-
służyli na bezkarność. Dlaczego? Bo od 
czasu wydania nakazu przeszukania 
klubu i zabezpieczenia dokumenta-
cji księgowej, do czasu odkupienia 
majątku przez Wojciechowskiego 
i Karwetę, upłynęło zaledwie 17 dni, 
i prokuratura nie zdążyła postawić 
zarzutów członkom zarządu Victorii. 
Bez ich postawienia natomiast nie 
można było – zdaniem prokurator 
Sobańskiej – zablokować możliwo-
ści dokonywania obrotu nielegalnie 
sprzedanym majątkiem. To właśnie 
dobrowolne odkupienie majątku przez 
zarząd Victorii z powrotem dla klubu 
pozwoliło zastosować prokuraturze je-
den z paragrafów art. 296 kodeksu kar-
nego, który pozwala na nadzwyczajne 
złagodzenie kary, bądź na odstąpienie 
od jej zastosowania wobec sprawców, 
którzy dobrowolnie naprawią wyrzą-
dzoną szkodę. 

Święte krowy z Victorii
– Nie każde naprawienie szko-
dy zwalnia z odpowiedzialności 
karnej – mówi Sobańska. 

Dlaczego? – Zależy to od kontekstu 
sprawy, jej wagi i zebranych w sprawie 
materiałów – mówi Lilianna Sobańska. 

Tu jednak prokuratura nie doszukała 
się ani kontekstu, ani materiałów, które 
nakazywałby sporządzenie aktu oskar-
żenia przeciwko Wojciechowskiemu 
i Karwecie, i przekazanie sprawy pod 
osąd niezawisłego sądu. 

Zbyt słabym kontekstem okazały 
się bowiem np. ewidentne sprzeczno-
ści złożonych oświadczeń przez Woj-
ciechowskich i Karwetę do obu aktów 
notarialnych, dotyczących sposobu 
zapłaty w obu transakcjach, a także 
poszczególne wątki w sprawie, którymi 
musiała się zająć prokuratura. Było ich 
pięć, z czego na pewno jeden z nich zo-
stał wyłączony do odrębnego postępo-
wania. Dotyczył on nieprawidłowości 
w rozliczeniu dotacji otrzymanej przez 
klub z urzędu miasta. Prokuratura 
przyznaje, że nieprawidłowości te mają 
charakter poświadczenia nieprawdy. – 
Drugi z wątków – dotyczący pobierania 
przez jednego z zatrudnionych w klubie 
zasiłku dla bezrobotnych, mimo uzyski-
wania dochodu, prawdopodobnie został 
dołączony do wątku dotacji – niepewnie 
dodaje prokurator Sobańska i obiecuje 
sprawdzić stan sprawy. Pozostałe – jak 
widać mało istotne dla sprawy, proku-
ratura umorzyła.

– Poświadczenie nieprawdy 
w protokole z Walnego Zebrania 
zasłużyło na umorzenie, bo oni 
nigdzie nie posłużyli się tym do-
kumentem – powiedziała proku-
rator Sobańska.

Poświadczenie nieprawdy – tak zo-
stało formalnie nazwane sfałszowanie 
przez Wojciechowskiego i Karwetę 
protokołu Walnego Zgromadzenia 
Członków Stowarzyszenia GKS Victo-
ria. Dopisali oni bowiem w jego treści, 
że owo Walne udzieliło zgody zarzą-
dowi na sprzedaż hali. – Ten protokół 
nigdzie nie zaistniał, więc przestępstwo 
poświadczenia nieprawdy nie było duże 
– tłumaczy Sobańska. Tego jednak, czy 
Wojciechowski i Karweta nie posłużyli 
się nim u notariusza sporządzającego akt 
notarialny z transakcji sprzedaży mająt-
ku Barbarze Wojciechowskiej, by przeko-
nać go o swoich uprawnieniach do takiej 
transakcji, nie wiadomo, bo prokuratura 
nie przesłuchała w tej sprawie notariusza. 
– Obejrzeliśmy dokumenty ze sprzedaży 
– tłumaczy Sobańska. – Głównym jednak 
powodem umorzenia tego wątku, było 
umorzenie dochodzenia w sprawie nad-
użycia uprawnień i sprzedaży majątku 
– tłumaczy Sobańska. A ponadto, Walne 
Zebranie jednak dało zgodę zarządowi 
na sprzedaż hali, wyjaśnia prokurator 
Sobańska, przywołując podjętą uchwałę 
Walnego Zebrania klubu z maja 2008 
roku, po roku od nielegalnej transakcji.

Doniesienie mleczarni z Pilicy 
o przestępstwie to sprawa z ko-
deksu cywilnego, nie karnego.

Kolejny wątek z doniesienia o po-
pełnieniu przestępstwa zgłoszony przez 
zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Pilicy, 
też zdaniem jaworznickiej prokuratury 
nie dotyczył kontekstu popełnionego 
przestępstwa. Dlaczego? Bo trudno było 
zgodzić się z doniesieniem mleczarni, 
że zarząd wyłudził od niej towar, pod-
czas gdy Victoria handlowała z nią od 
kilku lat, płacąc jej raz mniej raz więcej, 
wyjaśniła nam Sobańska. Zdaniem 
prokuratury, to właśnie konieczność 

spłaty długów Victorii m.in. w stosun-
ku do tej mleczarni spowodowała, że 
Wojciechowski i Karweta postanowili 
sprzedać najpierw część, a potem resztę 
majątku klubu. Fakt, że dług w stosun-
ku do mleczarni został uregulowany 
dopiero prawie po roku od jego sprze-
dania, nie wzbudził zainteresowania 
prokuratury. 

– Victoria była nam winna za towar 
od dwóch lat. Dopiero jak złożyłam 
doniesienie do prokuratury, że to wyłu-
dzenie, znalazły się pieniądze. Wszystko 
spłaciła za klub Barbara Wojciechowska 
pod koniec 2008 roku – mówi ówczesna 
zastępczyni Spółdzielni Mleczarskiej 
w Pilicy, dziś już części zakładów Mle-
kowity. 

– Sprzedaliśmy B. Wojciechowskiej 
dług mleczarni, więc ona spłaciła nasze 
zobowiązanie – wyjaśnia Andrzej Kar-
weta. Jednak za ile i czy zgodnie z obo-
wiązującymi w tej sprawie procedurami, 
nie wiadomo.

– Nieprawidłowości w podatku 
VAT, to nie oszustwo z punktu wi-
dzenia kodeksu karnego – mówi 
prokurator Sobańska

Dlaczego? Bo nie było wyłudzenia 
podatku VAT. Transakcja nie była pozo-
rowana tylko faktyczna, wyjaśniła pro-
kurator. Nie pamięta jednak, czy Woj-
ciechowska zapłaciła klubowi i kiedy. 
Podejrzenia zatem urzędu skarbowego 
o nieprawidłowości w jego rozliczeniu, 
to sprawa ustawy karno - skarbowej, nie 
kodeksu karnego, usłyszeliśmy także. 
Natomiast to, że US uznał, że są niepra-
widłowości? – Urząd uznał, ale oni się 
odwołają – tłumaczy obu członków za-
rządu Sobańska. – Zresztą nie wiem, czy 
sprawa już się zakończyła – dodaje.

– Urząd zlecił sprawę do prokuratury, 
bo w przepisy podatkowe stanowią, że nie 
podlega rozliczeniu podatek VAT z trans-
akcji pochodzącej w wyniku przestępstwa. 
Umorzenie sprawy uruchomiło stosowne 
procedury podatkowe – powiedział naczel-
nik Urzędu Skarbowego w Jaworznie.

– Do dziś nikt nie wniósł zażalenia 
na umorzenie – mówi Sobańska

Dlaczego? Bo nikt z członków sto-
warzyszenia nie interesował się sprawą, 
a przesłuchani członkowie nie zeznawali 
przeciw podejrzanym – mówi prokura-
tor. Przypomina też, że z prawa do zaża-
lenia nie skorzystali też inni pokrzyw-
dzeni: mleczarnia i urząd skarbowy. 
Sprawdziliśmy dlaczego tak się dzieje 
i okazało się, że: 
– pokrzywdzeni członkowie stowarzy-

szenia nie wiedzą o takim postano-
wieniu prokuratury. Przynajmniej nie 
wiedzą oficjalnie.

– Zawiadomimy członków o decyzji 
prokuratury jak będzie Walne Ze-
branie Sprawozdawczo-Wyborcze. 
Wtedy powiemy o tej sprawie – mówi 
A. Karweta. Wiceprezes powiedział 
też, że takie zebranie odbędzie się, 
jak zawsze, w okresie od kwietnia do 
czerwca tego roku. 
Czy oznacza to, że kolejny raz zarząd 

niewłaściwie wykonał swoje obowiązki, 
tym razem nie przez nadużycie, a przez 
zaniechanie swoich praw i obowiązków?

– Spółdzielnia mleczarska nie będzie 
zajmować się sprawą, bo została spłacona 
i ma dość kontaktów z takim klientem 
– usłyszeliśmy w rozmowie z byłą wice-
szefową spółdzielni.

Urząd skarbowy nie wniósł zażale-
nia, bo nie chciał ryzykować przetermi-
nowania postępowania podatkowego.

– Urząd skarbowy podjął stosowne 
procedury sprawdzające poprawność 

rozliczenia vat z obu transakcji. Postano-
wienie prokuratury o umorzeniu sprawy 
i uznaniu transakcji za legalne zobligo-
wało go właśnie do uruchomienia takich 
procedur i ustalenia na ile doniesienie 
do prokuratury o nieprawidłowościach 
było zasadne i czy zarządowi Victorii 
grozi odpowiedzialność z ustawy karno-
skarbowej – mówi naczelnik urzędu 
skarbowego. 

W poszukiwaniu prawdy
Do postępowania prokuratury w tej 

sprawie można postawić jeszcze wiele 
pytań. Wiele z już postawionych, w emi-
towanym w CTv Jaworzno wywiadzie 
z prokurator Sobańską, nie znalazło 
jednoznacznych odpowiedzi. Najważ-
niejsze z nich to:
– Dlaczego prokuratura nie zabezpie-

czyła sprzedanego majątku przed 
dalszym obrotem, wydając w dniu 13 
listopada nakaz przeszukania klubu, 
mając dowód nadużycia uprawnień 
przez zarząd (brak w zabezpieczo-
nych dokumentach uchwały Walnego 
Zgromadzenia Członków Klubu dają-
cej zgodę na sprzedaż), uniemożliwia-
jąc odkupienie majątku i zwolnienie 
się winnych nadużycia uprawnień 
z odpowiedzialności karnej?    

– Dlaczego poniesione przez klub 

koszty co najmniej w wysokości 30 
tys. złotych, w wyniku transakcji 
odkupienia nielegalnie sprzedanego 
majątku, prokuratura nie uznała za 
szkodę wyrządzoną klubowi przez 
Wojciechowskiego i Karwetę ?

– Dlaczego prokuratura nie powołała 
biegłego do wyceny sprzedanego 
majątku, by realnie ocenić rozmiar 
wyrządzonej szkody klubowi w chwili 
transakcji sprzedaży majątku, uznając 
za wystarczającą do oceny przestęp-
stwa wartość księgową transakcji?

– Dlaczego zarząd klubu nie spłacił 
zobowiązań do mleczarni, w chwili 
spisania aktu notarialnego sprzedaży 
majątku B. Wojciechowskiej, w któ-
rym obie strony transakcji oświad-
czyły, że uregulowana została zapłata, 
a uczynił to dopiero za kilka miesięcy, 
mimo iż powodem do sprzedaży była 
konieczność uregulowania w szcze-
gólności tego zobowiązania?
Mimo tych pytań, sprawę pozasta-

wiamy bez komentarza. Zwracamy jed-
nak uwagę na to, że jak mówi prokurator, 
społeczeństwo toleruje taki stan rzeczy, 
dając przyzwolenie na bezkarność. Z na-
szej strony działacze nie mogą jednak 
liczyć na bezkarność, bo my sprawę 
będziemy drążyć dalej. 

GraŻyna HaSka

Wjazd na stadion, który był przedmiotem machinacji zarządu Victorii
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Miasto Jaworzno

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

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

S T R A ż  P O ż A R N A

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

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

P O G O T O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................. tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Chrzanów, ul. Trzebińska 78D .............................................. tel. 992
Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2.....................................tel. 616-35-05
Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34 ....................................................tel. 994
Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7 .............................................................. tel. 993
Karetka „R”...................................................................................................tel. 999, 615-11-11
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22 tel. (032) 61-81-890

P R Z e W O Z Y ,  P O S T O J e  T A X I
Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis ......................................................tel. 801-84-56
TAXI Centrum, ul. Zielona, dojazd gratis ..................................tel. 615 03 00, 801-81-87
Osiedle Stałe, dojazd gratis ............................................................................tel. 801-88-95
Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd gratis .......................................................tel. 801-80-93
Bezpłatne zamawianie z tel. stacjonarnych .............................................tel. 800 100 919
Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis .......................................................tel. 801-84-64
TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis  ................................tel. 0607-258-227, 801-84-55

U R Z ę d Y
Urząd Miejski  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala . tel. (032) 61-81-500
 ..................................................................................................................... fax.(032) 61-81-501
strona internetowa: .................................................................................. www.jaworzno.pl
strona biuletynu Informacji publicznej (BIP): ............................. www.bip.jaworzno.pl
Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5 ............... tel. (032) 61-81-720
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ....................... tel. (032) 61-81-505
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33 .................................... tel. (032) 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 ..................................... tel. (032) 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 ................................. tel. (032) 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33 .................tel. (032) 61-81-511
Wydział SW świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b ..................... tel. (032) 61-81-786
Wydział SW świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ........... tel. (032) 61-81-940
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274.........................................................tel. 616-54-94
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b ................................. tel. 618-19-00
Powiatowy Urząd Pracy Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12 ...............................tel. 266-36-35
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ...................................................................... tel. 616-38-32
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ..................................tel. 615-51-39
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 .............................. tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 ............................................................... tel. 616-33-47
ZUS-Jaworzno, ul. Grunwaldzka 52a ........................................ tel. 616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 .............. tel. 614-23-00, fax 614-23-10

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

Z d R O W I e
Centrum Promocji Zdrowia, ul. Paderewskiego 43 ..............tel. 752-24-64, 615-64-06
ELVITA JAWORZNO III CMT, ul. Promienna 51. .......................................... .tel. 715-10- 96
ELVITA JAWORZNO III - GZLA , ul. Gwarków 1 .............................................. tel. 614-12-17
Promocja Zdrowia, ul. H. Sawickiej 2 ............................................................ tel. 615-57-52
Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 .........................................................tel. 616-44-82
ZOZ, ul. Grunwaldzka 235 ...............................................................................tel. 616-40-63

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

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

k A S Y 

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

M I e J S k I e  I N S T Y T U C J e
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pocztowa 5 ............................................ tel. 616-35-37
Biblioteka Pedagogiczna ................................................................................ tel. 616-26-95
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Jaworznicka 27........................................... tel. 616-51-04
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80 ..........................tel. 616-44-91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b .............. tel. 618-18-40
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 ........................ tel. (032) 61-81-777
Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39 ..........................................tel. 614-11-95

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

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

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

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

Serwis informacyjny
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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

12 stycznia
Nieznany sprawca wyłamał 
okno balkonowe w domu 
jednorodzinnym przy 
ul. Bożeny, a następnie z 
wnętrza skradł na szkodę 
52-letniego mężczyzny 
biżuterię złotą o łącznej 
wartości 10 tysięcy złotych.

Patrol pogotowia policji 
997 na ul. Korczyńskiego 
zatrzymał jaworznianina, 
który, będąc w stanie 
nietrzeźwym (1 promil), 
jechał samochodem fiat-
126p. Po zatrzymaniu 
prawa jazdy kierowca 
został umieszczony w 
policyjnym areszcie.

13 stycznia
Nieznany sprawca na ul. 
Filomatów dokonał znisz-
czenia mienia w postaci 
pomalowania lakierem 5 

okien oraz bramy garażo-
wej nowo budowanego 
domu, własności 41-letnie-
go mężczyzny. Suma strat 
to około 1.000 złotych.

14 stycznia
52-letni mężczyzna zgłosił 
wieczorem, że nieznany 
sprawca, po uprzednim 
wyłamaniu okna pokojo-
wego, dokonał włamania 
do jego domu jednorodzin-
nego, w dzielnicy Dąbrowa 
Narodowa, po czym skradł 
komputer przenośny marki 
„Toshiba”, o wartości 1.400 
złotych.

15 stycznia
Nieznany sprawca na ul. 
Granitowej, po uprzednim 
wyłamaniu wkładki zam-
ka w drzwiach samochodu 
marki „VW Golf II” skradł 
z wnętrza radio CB marki 

„Magnum”, antenę CB, 
subwoofer oraz wzmac-
niacz samochodowy, na 
szkodę 22-letniego miesz-
kańca Jaworzna. Suma 
strat – około 470 złotych.

16 stycznia
W piątkowe przedpołu-
dnie, w jednym ze skle-
pów przy ul. Grunwaldz-
kiej, nieznany sprawca z 
kieszeni płaszcza 73-let-
niej kobiety skradł portfel 
z dowodem osobistym, 
kartą NFZ oraz niewielką 
kwotą pieniędzy. 

32-letnia mieszkanka 
Osiedla Stałego zgłosiła, 
że na portalu aukcyjnym 
Allegro kupiła od osoby 
podającej się za Piotra K. 
zamieszkałego w Olszty-
nie, telefon komórkowy 
marki „Nokia N95”. Po 

otrzymaniu przesyłki 
stwierdziła, że została 
oszukana przez sprzedają-
cego, gdyż otrzymała inny 
telefon niż wylicytowany.

17 stycznia
W godzinach rannych 
policjanci jaworznickiej 
drogówki na ul. Obrońców 
Poczty Gdańskiej zatrzyma-
li 54-letniego mężczyznę, 
który, będąc w stanie 
nietrzeźwym (1,9 promila), 
kierował samochodem 
marki „Peugeot Boxer” i 
spowodował kolizję drogo-

wą. Po odholowaniu samo-
chodu na parking strzeżony 
i zatrzymaniu prawa jazdy, 
kierowca trafił do aresztu.

18 stycznia
Wieczorem na parkingu nie-
strzeżonym przy ul. Podwale 
nieznany sprawca wybił 
szybę w drzwiach samocho-
du marki „Fiat Seicento”, 
po czym skradł, na szkodę 
40-letniego mieszkańca 
Jaworzna, radioodtwarzacz 
samochodowy oraz laptop. 
Straty poszkodowany wyce-
nił na około 500 złotych.

219/D/09

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci 

ks. prałata Juliana Bajera 

wieloletniego Dziekana i Proboszcza Parafii pw. św. 
Wojciecha i św. Katarzyny. Składam wyrazy głębokiego 
współczucia dla Rodziny oraz Duszpasterzy i Parafian.

Tadeusz Kaczmarek Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Jaworznie

211/D/09

„Śpieszmy się kochać ludzi,  
tak szybko odchodzą...”

Panu Zdzisławowi Kałuża  
z powodu śmierci 

żony Grażyny 
wyrazy głębokiego współczucia składa: 
Stowarzyszenie Prywatnych Kupców 

Manhattan w Jaworznie

Serdeczne podziękowania dla sąsiadów, 
znajomych, przyjaciół, rodziny za słowa 

otuchy, złożone wieńce i kwiaty oraz liczny 
udział w ostatniej drodze 

śp. Józefa Boby
Szczególne podziękowania ks. 

Proboszczowi Januszowi Glanowskiemu  
z parafii pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego składa: żona i syn
215/D/09

Serdeczne podziękowania dla: Stani-
sława Bargieł – dyr. oddziału „Kopex” SA 
Lubin, prezesa Michała Manowskiego – PRG 
Mysłowice, prezesa Ryszarda Bazarnika 
i wiceprezesa Czesława Deręgowskiego 
– Grupa Budownictwa Górniczego, prezesa 
Andrzeja Michalika – Konsorcjum Przed-
siębiorstw Robut Górniczych i Budowy 
Szybów, prezesa Wacława Bednarczyka 
– ASSET Managemet Group, prezesa Jerze-

go Józefiaka i wiceprezesa Józefa Domagało 
– „Budkop” Mysłowice, prezesa Marka Par-
tyki i wiceprezesa Romana Łuczaka – Za-
kład Produkcji Nośników Energii „Hermes” 
oraz sponsorów prywatnych Jana Bozka  
i Henryka Kuli. Ponadto organizatorzy dzię-
kują: panu Chudemu – prezesowi NOT-u za 
udostępnienie sali, panu Rybakowi za przy-
gotowanie posiłków oraz panu Markowi 
Koszowskiemu za oprawę muzyczną.

Podziękowania dla sponsorów

Serdeczne podziękowania dla Centrum Edukacji 
Zawodowej „CARGO” w Jaworznie, a w szczegól-
ności Panom: Andrzejowi Palka i Mateuszowi 
Łętowskiemu za zakupienie pomocy dydaktycz-
nych dla dzieci, składają: dyrektor, nauczyciele i 
dzieci z PM nr 15 w Jaworznie.

Podziękowanie za terminowe, solidne 
wykonanie napraw i szkód górniczych 
dla Zarządu PKW oraz f irmy wykonu-
jącej naprawę Zakład Usł ugow y SC. 
H.B. Proksa składają siostry Seraf itki 
z Byczyny

18 stycznia w rejonie parku w Osiedlu Stałym zaginął pies rasy 
SHIH-TSU. Barwy trikolor, na głowie włosy ma spięte w kitkę. 
Wabi się Basi. Na znalazcę czeka nagroda. Za psem tęskni  
13-letnia Karolina. Kontakt pod nr tel. 602 152 896. 

Podziękowania

Zaginął piesek
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Miasto Jaworzno Nasze sprawy

Z konferencji prasowej prezydenta

Trwa nabór do programu „Atena” 
przygotowanego dla jaworznickich 
nauczycieli, którzy chcą zdobyć 
uprawnienia do nauczania drugiego 
przedmiotu. Unia i miasto finansu-
je dla nich studia podyplomowe.

Program „Atena”
– Z danych wynika, że 40 procent 

nauczycieli pracujących w jaworznic-
kich szkołach posiada kwalifikacje 
do nauczania drugiego przedmiotu 
– powiedział wiceprezydent Dariusz 
Starzycki.

To właśnie do tych nauczycieli 
skierowany jest program „Atena”, 
na który miasto pozyskało pieniądze 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Do 30 stycznia trwa nabór 
wniosków od belfrów, którzy chcą 
rozpocząć studia w semestrze letnim 
2008/2009. Informacje o programie 
zostały rozesłane do wszystkich pla-
cówek dydaktycznych w Jaworznie.

Nauczyciele, którzy wezmą udział 
w „Atenie” będą mieli sfinansowane 
w 100 procentach studia podyplo-
mowe. Wybór kierunków studiów 
zleży głównie od samych zaintere-
sowanych. Dzięki studiom zdobędą 

umiejętności do prowadzenia zajęć 
z drugiego przedmiotu. W projekcie 
może wziąć udział 133 nauczycieli, 
co stanowi 9% wszystkich belfrów 
w Jaworznie.

Program jest realizowany od 
września ubiegłego roku i potrwa do 
2010 roku. Wartość projektu to 650 
tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy 
wyłożyło miasto, a pozostałe 550 
tysięcy unia.

Co myślisz o usługach 
komunalnych

Do końca stycznia jaworznianie 
mogą wypowiedzieć się na temat 
realizowanych w mieście usług w 
zakresie dostarczania wody, odbio-
ru ścieków oraz odbioru odpadów 
komunalnych. To kolejna ankieta 
przygotowana przez samorządy 
uczestniczące w Grupie Wymiany 
Doświadczeń.

Jest to projekt, w którym Jaworz-
no uczestniczy wraz z 37 miastami, 
członkami Związku Miast Polskich. 
Spotkania samorządów działających w 
ramach Grupy jest wypracowanie roz-
wiązań, które usprawnią realizowanie 
usług publicznych i obniżą koszty.

W ankiecie zawarto pytania na 
temat satysfakcji z usług świadczo-
nych w mieście i czego mieszkańcy 
oczekują, aby poprawić jakość świad-
czonych usług. Jest ona anonimowa 

i można ją wypełnić w głównym 
budynku urzędu miejskiego oraz, 
w formie elektronicznej, na stronie 
miejskiej.

Pieniądze na pomoc społeczną
Prezydent ogłosił konkurs na dofi-

nansowanie realizacji zadań z zakresu 
pomocy społecznej. Jego celem jest 
wyłonienie i dofinansowanie projek-
tów na realizację zadań związanych z 
prowadzeniem świetlic środowisko-
wych, turnusów rehabilitacyjnych i 
zajęć dla niepełnosprawnych.

Organizacje pozarządowe, które 
prowadzą działalność w zakresie 
pomocy społecznej mogą ubiegać 
się o pieniądze do 16 lutego. Na re-
alizację zadania miasto przeznaczy-
ło 87 tysięcy złotych. Zadnia będą 
realizowane od marca do grudnia 
2009 roku.

Ekologicznie w szpitalu
Na jednym z budynków szpi-

tala zostały niedawno ustawione 
kolektory słoneczne. Służą one do 
wspomagania podgrzewania wody 
użytkowej oraz przeznaczonej dla 
szpitalnego basenu.

112 baterii słonecznych, ustawio-
nych w 8 rzędach na szpitalnej ko-
tłowni ma łączną powierzchnię 271 
metrów kwadratowych. Dla potrzeb 
akumulacji ciepła w pomieszcze-
niach kotłowni zostały zamontowa-
ne trzy zasobniki wody sieciowej o 
pojemności 1500 dm3 oraz jeden za-
sobnik wspomagania podgrzewania 
ciepłej wody o pojemności 1000 dm3. 
Nad podgrzewaniem wody czuwa 
zautomatyzowany system.

Baterie mają podgrzać około 20 
procent wody potrzebnej dla szpi-
tala, ale są nie tylko sposobem na 
oszczędzanie. Kolektory to sposób 
na pozyskiwanie energii nie szko-
dząc środowisku. Dokładne wartości 
zaoszczędzonych pieniędzy i energii 
będą znane dopiero po kilku mie-
siącach funkcjonowania systemu. 
– Myślę, że będziemy monitorować, 
jak to się sprawdza i jeśli te efekty 
ekonomiczne się potwierdzą, będzie 
to dobry przyczynek do tego, żeby 
myśleć o takich inwestycjach również 
w innych częściach miasta – mówi 
Dariusz Starzycki.

Koszt inwestycji to ponad 530 
tysięcy złotych. Szpital zapłacił za 
nią 220 tysięcy, a pozostałe 310 ty-
sięcy dołożył Wojewódzki Fundusz 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach.

p.JaMróz

Atena dla nauczycieli

Na pytania dziennikarzy odpowiadał wiceprezydent Dariusz Starzycki

Ks. prałat Julian Bajer, były prepozyt 
kapituły kolegiackiej św. Wojciecha 
i św. Katarzyny w Jaworznie, zmarł 
14 stycznia 2009 roku w Wiśniowej. 
Od 1979 roku był administratorem 
parafii św. Wojciecha i św. Katarzy-
ny, a od 1982 roku jej proboszczem 
do momentu odejścia na emeryturę 
w roku 2004.

Oto krótka historia jego życia
Urodził się w 1928 r. w Wiśniowej. 

Kiedy miał cztery lata zmarła mu mama 
i jego wychowaniem zajął się ojciec. Kie-
dy wybuchła II wojna światowa Julian 
Bajer miał 11 lat. Uczęszczał na tajne 
komplety i został żołnierzem AK.

W 1948 r. zdał egzamin dojrzałości 
w Jaworznie, po czym rozpoczął studia 
na wydziale teologicznym Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Po ich ukończeniu 
w 1953 r. zaczął pracę jako ks. wikariusz 
przy parafiach: w Kętach, w Brzeszczach 
i Szczyrku. Od 1961 r. pełnił posługę jako 
administrator parafii w Rudawie pw. 
Wszystkich Świętych, w Krakowie pw. 
Pana Jezusa Dobrego Pasterza i od 1979 
roku w Jaworznie. Mówiąc o księdzu 
Julianie należy także wspomnieć o jego 
godnościach kościelnych. Był prałatem 
i prepozytem kapituły kolegiackiej św. 
Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie, 
ale jak sam podkreślał: „Jestem przede 
wszystkim księdzem”.

Zaczęło się w Rudawie
Rzec by można, iż pobyt w parafii 

pw. Wszystkich Świętych w Rudawie 
był chyba jednym z najważniejszych dla 
niego momentów. Tu, jako proboszcz, 
po raz pierwszy spotkał się z pracami 
budowlanymi na większą skalę. Tu 
objawił się jego talent organizacyjny. 
Parafia w Rudawie jest jedną z najstar-
szych w Polsce. Jej początki datuje się 
na rok 1086. Stojący na jej terenie kościół 
był niejednokrotnie modernizowany, 
a jedną z ostatnich renowacji podczas 
swego pobytu kierował ks. Julian Bajer. 
Praktyka zdobyta w Rudawie miała za-
owocować w Krakowie i w Jaworznie.

Od 1971 r. prowadził budowę ko-
ścioła pw. Pana Jezusa Dobrego Pa-
sterza na krakowskim Czerwonym 
Prądniku. Czasy były trudne, bo wła-
dze państwa były wrogie kościołowi. 
Były problemy ze sprzętem, materia-
łami, ale na życzliwość i uczynność 
parafian ks. Julian Bajer mógł liczyć za-
wsze. „W Prądniku Czerwonym zostały 
piękne organy – wspominał ks. Julian  
– Tutaj w Jaworznie jest l8 głosów, 
w Prądniku jest 38 i proszę sobie wyobra-
zić, że te organy zostały zamontowane 
w ciągu jednego roku i do grosza wypła-
cone przy budowie kościoła. Nigdzie nie 
chodziło się za ofiarami poza parafią 
– tak byli ludzie zorganizowani. Albo 
inny przykład. Kiedy prosiłem ludzi, 
aby przyszli do pomocy przy wykopach, 
to pierwszy raz pojawiło się 70 osób – ja 
nie miałem tyle taczek ani łopat, bo nie 
przypuszczałem, że będzie tylu chętnych” 
– wspominał w 2000 roku w wywiadzie 
z Dawidem Domagalskim.

Były też inne sytuacje, które z per-
spektywy wielu lat wydają się ciekawe 
i zabawne, ale wtedy było inaczej. 
„Trzeba było położyć dach na kościele. 
Do tego musiał być użyty ciężki dźwig. 
Takim dźwigiem dysponował tylko Mo-
stostal, więc wystosowałem tam pismo! 
Podałem numer, ulicę i zakres prac. Na 
drugi dzień był telefon, że dźwig nie 
przyjedzie. Powód – wyszło, że to jest 
kościół. Więc poszedłem porozmawiać 
z operatorem tego dźwigu i pytam się, 
czy nie podjąłby się takiej roboty po go-
dzinach. On mówi: „Dobrze, przyjadę 
w tym i w tym dniu, ale od godziny 
10.00-12.00”. Zwróciłem mu uwagę, że 
wtedy będzie największa widoczność, 

Nade wszystko ksiądz

lecz uśmiechnął się i powiedział, że ni-
komu to nie przyjdzie do głowy, że coś 
się tu dzieje po godzinach. I tak było. 
Przyjechał i zrobił, a żeby było śmiesz-
niej to wokół jeździł radiowóz tam 
i z powrotem, żeby nikt nie wchodził 
na budowę. Milicjant też pracował po 
godzinach” – opowiadał ks. Julian.

W 1979 r. okazało się, że Ojciec 
Święty przyjedzie do Polski. Ks. Julian 
Bajer został kierownikiem budowy 
ogromnego ołtarza papieskiego, który 
miał stanąć na Krakowskich Błoniach 
– dostąpił za to zaszczytu wprowadzenia 
nań Papieża.

Czas na Jaworzno
W Jaworznie prace budowlane przy 

kościele, prowadzone już za czasów ks. 
proboszcza Stanisława Bajera (stryja 
ks. Juliana), ustały pod koniec życia ks. 
proboszcza Stefana Kowalczyka. W tej 
sytuacji w kurii zaczęto szukać kogoś 
kompetentnego, kogoś z doświadcze-
niem.

„Była Wielka Niedziela. Ks. kardynał 
Macharski wezwał mnie do siebie – wspo-
minał ks. Julian – I mówi: „Co byś dora-
dził na temat Jaworzna?”. Ja spytałem, 
czy to jest pytanie, czy propozycja? Ks. 
kardynał odrzekł, że jest to jedno i drugie, 
i mam miesiąc do namysłu”.

Tu należy dodać, iż przed księdzem 
Julianem Bajerem stanowisko probosz-
cza w Jaworznie było już proponowane 
pięciu innym księżom, w tym dwóm 
związanym z naszym miastem: ks. Woź-
niakowi i ks. Adamskiemu. Wszyscy 
odmówili – wiedzieli, że to będzie ciężki 
kawałek chleba.

„No, jak trzeba, to trzeba – powie-
dział wtedy ks. Julian Bajer – Bo człowiek 
nie jest dla własnej wygody, zgodziłem się 
i przyjechałem. Blacha była założona na 
3/4 dachu, rusztowania w całym kościele, 
więc zapytałem kierownika, dlaczego to 
tak ślamazarnie idzie? A on mówi: bo nie 
ma pieniędzy. Pytam się ludzi, dlaczego 
nie dajecie pieniędzy na swój kościół, 
a oni na to: bo nic się nie robi.

Wtedy pojechałem do ks. kardynała 
Macharskiego i powiedziałem, że ko-
ściół będzie mógł poświęcić w czasie 
pasterki za pół roku, pod warunkiem, 
że pożyczy pieniądze na ponowne wsz-
częcie prac. Pożyczył. Ruszyła robota, 
a wierni zaczęli finansowo wspierać 
budowę. A ksiądz kardynał po pół 
roku poświęcił kościół”.

Dzięki staraniom ks. Bajera nasz ko-
ściół otynkowano, położono posadzkę, 
zbudowano wielki ołtarz i jeden z naj-

większych witraży w Europie, a z pew-
nością największy w Polsce.

Jednym z celów, jakie również po-
stawił sobie ks. proboszcz Julian Bajer, 
było uratowanie jaworznickich ksiąg 
parafialnych (najstarsze sięgają XVI 
wieku). Trzy lata zajęło mu przepisywa-
nie i tłumaczenie z łaciny na polski ksiąg 
do XIX wieku. Dzięki temu znał tutejsze 
rody jak nikt inny i często służył pomocą 
szukającym swych korzeni.

Ojciec Święty
Znajomość z Ojcem Świętym miała 

swoje korzenie w Rudawie, gdzie jako 
proboszcz tamtejszej parafii poznał ów-
czesnego biskupa Karola Wojtyłę.

„A kiedy byłem w Krakowie, to widy-
wałem się z bp. Karolem Wojtyłą na co 
dzień. Budowałem tam kościół, a poza 
tym pełniłem funkcję diecezjalnego dusz-
pasterza młodzieży na całą archidiecezję 
i dzięki temu byliśmy w stałym kontakcie. 
Jak byłem w Rzymie, to nawet zaprosił 
mnie na kolację” – wspominał ze wzru-
szeniem ks. Julian.

16 października 1978 r. metropoli-
ta krakowski kardynał Karol Wojtyła 
został wybrany papieżem. Kiedy ekipa 
filmowców BBC pojawiła się w kurii, by 
nakręcić film o Ojcu Świętym, zostali 
odesłani do ks. Juliana Bajera. Powód: 
najlepiej zna nowo wybranego papie-
ża. Film zrobił wielką furorę w Anglii. 
Pierwszy raz pokazano go w telewizji 
w dzień intronizacji papieża.

„Od czasu tego filmu ksiądz jest zna-
ną osobą w Anglii” – napisali filmowcy 
z BBC w liście do ks. Juliana Bajera, 
w którym dziękowali mu za pomoc 
i udział w tym dziele.

Pasje
Jak każdy człowiek, ks. Julian miał też 

swoje pasje. Lubi narciarstwo i muzykę. 
Gra na gitarze, skrzypcach i organach. 
Skomponował kilka pieśni religijnych, 
w tym: „Pieśń o św. Wojciechu”, „Na-
uki ozdobo” – pieśń o św. Janie z Kęt 
i dla dzieci: „Weź mnie w opiekę Święty 
Aniele”.

Epilog
Budowniczy, dobry organiza-

tor, nauczyciel. kompozytor, a nade 
wszystko ksiądz – tak można krótko 
scharakteryzować naszego księdza 
prałata Juliana Bajera.

HiStoria Życia na podStawie autoryzowaneGo 
wywiadu kS. prałata Juliana BaJera 

z dawideM doMaGalSkiM, 
opuBlikowaneGo w „zakorzenieniu” w 2000 r.

Ks. prałat podczas Mszy jubileuszowej z okazji 50-lecia kapłaństwa
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192/d/09

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”
zaprasza na kursy prawa 

jazdy 
02.02. i 16.02.09. 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

132/d/08

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

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:

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

201/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

fax 616 14 71, kom. 0606 537 606
30/d/09

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.

Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
22/d/09

Kup
on

rab
ato

wy

5%

14/d/09

AGD – SERWIS
GWARANCJA – 12 MIESIĘCY

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

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

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

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

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

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

15/d/09

2118/d/08

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

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

29/d/09

18/d/09

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

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

SERWIS OPON Pompowanie kół azotem
Sprzedaż i montaż opon TIR. ul. Matejki 43, tel. 753 11 72;

czynne od 8.00 – 18.00 pn. – pt., sobota 8.00 – 14.00.
2120/d/08

13/d/09

AUTO GAZ – PROMOCJA
14 lat doświadczenia montaż, serwis

BOSCH – SERVICE

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

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

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

27/d/09

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
2119/d/08

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

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

28/d/09

31/d/09

TAPETY NATRYSKOWE 
„FABRYKA KOLORU” 

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

26/d/09

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

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

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

HDS – załadunek, rozładunek, łyżka, hak, palety
piasek, ziemia, kamień, żwir, żużel

Kamienie ozdobne: grysy, muraki, otaczaki, skalniaki
Koparko-ładowarka: wyburzenia; 

wywóz: gruzu, śmieci
Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

1795/d/08

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

190/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

184/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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Reklama 

w telewizji 
CTv Jaworzno

już od 300 zł netto

Dzwoń!
tel. 032 751 91 30

ogłoszenie własne

201/d/09

208/d/09

111/d/09

BIURA RACHUNKOWE

Biuro Rachunkowe 
„PROMIR” mgr Rola Mirosław

Al. Piłsudskiego 30, 

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, 
43-605 Jaworzno 

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

156/d/09

BIURA RACHUNKOWE

Biuro Rachunkowe 
„SALDO” 

Urszula Kozub 

tel. 032/ 616 88 89, 
0 508 43 99 44 

ul. Jasińskiego 15
109/d/09

BIURA RACHUNKOWE

Księgi rachunkowe 
i podatki 

– licencje

tel. 0 518 062 706

110/d/09

BIURA RACHUNKOWE

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. 

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

SZKŁO I LUSTRA NA WYMIAR
Pełny wybór szkła
i luster, szlifowanie wiercenie,
fazowanie, witraże, akcesoria
i kleje, usługi szklarskie,
transport, montaż

Jaworzno ul.  Ciężkowicka 46
tel./fax:  032 615 02 27; w w w.galas.pl

2086/d/08

Firma AJP 
zatrudni 

piekarza, cukiernika 
oraz pomocnika 

piekarza. 
Kontakt telefoniczny 

032/ 615 50 97
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Nacieki grzybkowe

Wilkoszyńska brzezina

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

Nerka na sprzedaż

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

Rozluźniona leszczyna

BliZej prawa

Biała zima się trzyma

„Jestem studentką wydziału bio-
logii jednej z katowickich uczelni i 
ostatnio miałam przedterminowy 
egzamin. Po wejściu wszyscy zajęli-
śmy swoje miejsca. Podczas pisania 
w sali był profesor oraz asystent. W 
pewnym momencie profesor uznał, że 
ja posiadam swoje własne ściągawki, 
po czym podszedł do mnie i nakazał 
mi je oddać. Ja oświadczyłam, że nie 
posiadam żadnych własnych mate-
riałów. W tym momencie on – przy 
wszystkich – obszukał mnie i dopiero 
wówczas, gdy nic nie znalazł, pozwolił 
mi nadal pisać egzamin. Czy miał pra-
wo mnie obszukiwać, i czy ja mogę go 
zaskarżyć (a pytam dlatego, że ten sam 
los spotkał wówczas 5 innych moich 
koleżanek)?”.

Profesor nie miał prawa Pani ob-
szukiwać, miał jedynie prawo nakazać 
Pani oddanie ewentualnych ściągawek 
albo wyprosić z sali. Jeśli Pani została 
obszukana, to jest to ewidentne naru-
szenie nietykalności osobistej (ciele-
snej). Tego typu czynności ma prawo 
wykonywać tylko i wyłącznie policja 

(nawet nie ochrona!), i to w przypadkach 
szczególnie uzasadnionych, np. podczas 
podejrzenia, że przy określonej osobie 
znajdują się przedmioty niebezpieczne, 
przedmioty pochodzące z przestępstwa 
(kradzieży, paserstwa, etc, etc.). W tym 
przypadku profesor nadużył swojego 
prawa i przekroczył swoje kompetencje. 
Oczywiście na profesora przysługuje 
Pani bezpośrednia skarga do dziekana 
wydziału, a następnie do rektora wyż-
szej uczelni. Natomiast z uwagi na to, 
że całe niezbyt przyjemne zdarzenie 
miało miejsce w obecności wielu osób 
(publicznie), to również uzasadnione 
byłoby nawet powództwo o odszkodo-
wanie z tytułu naruszenia dóbr osobi-
stych, którymi są m. in. nietykalność 

osobista, ludzka godność czy cześć (na 
podstawie Ustawy Kodeks Cywilny). 
Natomiast okoliczności wskazujące na 
fakt, że tę samą „procedurę” pilnujący 
egzaminowanych zastosował do pięciu 
innych koleżanek może również być 
uprawdopodobnieniem tego, że wcale 
nie było konieczne doprowadzanie 
do opisywanej sytuacji, a profesor 
mógł kierować się zupełnie innymi 
pobudkami. Nie wiem, czy grupa była 
mieszana, lecz z relacji wynika, że 
obszukiwane były jedynie studentki, 
a zatem to również może wskazywać 
na inny podtekst. Raz jeszcze nadmie-
niam, że z punktu widzenia prawa oraz 
zasad współżycia społecznego, było to 
niedopuszczalne.

Każdy użytkownik samochodu wie, 
gdzie zaopatrzyć się w części zamien-
ne do swojego auta. Jeżeli nie ma ich 
w sklepach czy warsztatach, jedzie na 
giełdę. Kłopot pojawia się wtedy, gdy 
trzeba szukać „części zamiennych” 
dla siebie. Gdzie znaleźć nadającą 
się do transplantacji wątrobę, nerkę 
czy rogówkę?

Jeszcze do niedawna kradzieże sa-
mochodów osobowych i ich demontaż 
przynosiły poważny zysk zorganizowa-
nym grupom przestępczym. „Dziuple” 
przerabiały miesięcznie po kilkanaście 
egzemplarzy skradzionych samocho-
dów. Preferencje Polaków zaczęły się 
jednak zmieniać. Już nie tęsknili za 
przywiezionym ze „szrotu” złomem. 
Zaczęli kupować nowe samochody. 
A te przynajmniej przez kilka lat nie 
wymagały napraw. Upadł tym samym 
wtórny rynek części samochodowych. 
Przestępcy zmuszeni zostali do szu-
kania nowych źródeł zarobkowania. 
I znaleźli. Właściwie zaadaptowali do 
rodzinnych potrzeb to, co od lat funk-
cjonuje w wielu krajach. Działalność 
znaną doskonale w Meksyku, Brazylii, 
Wenezueli, Indiach i za wschodnią gra-
nicą. Zaczęli powoli wkraczać na rynek 
„części zamiennych” dla... człowieka.

Justyna jest pod stałą opieką psycho-
loga. Od czerwca nie opuściła miesz-
kania. Każdą próbę skłonienia jej do 
rozmowy na temat tego, co się zdarzyło 
kończy pytaniem: – Dlaczego? Co ja 
komu zrobiłam? I trudnym do opano-
wania atakiem płaczu. Jedynym świa-
dectwem tego, że wszystko wydarzyło się 
naprawdę, jest blizna biegnąca wzdłuż 
ostatniego żebra zaklejona opatrun-
kiem. Pani psycholog nie zezwala na 
dalsza rozmowę. – Dziewczyna jest nadal 
w szoku. Zresztą i tak niewiele pamięta. 
Mnie w ciągu wielogodzinnych rozmów 
też niewiele udało się z niej wydobyć. 

Oprócz tego, że w kawiarni przysiadł się 
do niej przystojny, wysoki mężczyzna, 
że zamówił dla niej napój, który wypiła. 
Kiedy zrobiło jej się słabo, pomógł jej 
wyjść na dwór. Od tego momentu nic 
nie pamięta. Jeden dzień zupełnie wy-
padł jej z pamięci. Powtarza w kółko coś 
o lampach, sali z zielonymi kafelkami i to 
wszystko. Świadomość wróciła jej dopiero 
na dworcu – wyjaśnia.

Niewiele do dodania ma matka 
Justyny: – Córka wyszła do koleżanki. 
Zaniepokoiliśmy się dopiero wtedy, kiedy 
mimo dość późnej pory, nie wróciła do 
domu. Mąż pojechał jej szukać. Później 
zawiadomiliśmy policję. Nigdy wcześniej 
nie zdarzyło jej się nie wrócić do domu. 
Była dobrą uczennicą. Dopiero co za-
częła studia. Sama nie wiem, co o tym 
wszystkim myśleć? Jak można tak kogoś 
okaleczyć? – mówi płacząc.

Jedyne co bezspornie udało się do-
tychczas ustalić po przeprowadzeniu 
specjalistycznych badań to fakt, że Justy-
nie wycięto nerkę. Opinia biegłych nie 
pozostawia złudzeń. – Cięcie wykonano 
w przestrzeni miedzy łukiem żebrowym 
a grzebieniem kości biodrowej. Długość 
cięcie ok. 15 cm. Nerkę usunięto z dostępu 
pozaotrzewnego. Sposób przeprowadze-
nia zabiegu oraz opatrzenie rany świad-
czą o fachowym przygotowaniu osoby 
wykonującej zabieg.

Biegły z zakresu medycyny sądowej 
mówi bardzo powściągliwie o przypad-
ku Justyny: – To chyba drugi lub trzeci 
taki wypadek w Polsce. Miejmy nadzieję, 
że... – tu zawiesił głos.

– Doszliśmy do niebezpiecznego punk-
tu. Rozwój nauk medycznych i postęp 
w dziedzinie transplantologii to pokusa. 
Coraz więcej osób chciałoby przedłużyć 
sobie życie. Wymienić szwankujące na-
rządy i zastąpić je nowymi. Skąd je brać? 
Jeszcze do niedawna nie było to możliwe 
z przyczyn czysto technicznych. Teraz 

wszystkie bariery zniknęły. Została tylko 
jedna. Brak dawców narządów. Ale jak 
się okazuje i te barierę, mając pieniądze, 
można ominąć. To bardzo niebezpiecz-
ny paradoks, biorąc pod uwagę ciągły 
niedobór narządów do transplantacji 
w celu ratowania życia. Gwałtownie 
zaczyna się rozwijać sieć laboratoriów 
zajmujących się pozyskiwaniem, konser-
wacją i przetrzymywaniem elementów 
do transplantacji. Jeszcze do niedawna 
najpotężniejszy, „Worldimplant”, miał 
siedzibę w Stanach Zjednoczonych. 
Dzisiaj działa już na prawie wszystkich 
kontynentach. Duży ośrodek otwarto 
ostatnio w Wielkiej Brytanii. Oferty do-
tyczące narządów i tkanek z ceną można 
znaleźć bez trudu przy odrobinie wiedzy 
na ten temat w internecie. Wszystkie po-
chodzą z byłego Związku Radzieckiego 
– przestrzegał.

Podobną opinię mieli policjanci 
prowadzący dochodzenie: – To nowy 
rodzaj działalności przestępczej. Z tego, 
co udało się dotychczas ustalić wiemy, że 
dziewczynie podano środek odurzający, 
a potem wykonano zabieg. Zrobił go fa-
chowiec. I to zawęża krąg podejrzanych. 
Nie da się tego zrobić w piwnicy. Na razie 
sprawdziliśmy szpitale. Są czyste. Teraz 
pora zająć się prywatnymi klinikami. 
Będziemy badać dlaczego niektóre z nich 
najaktywniejsze są nocą. Tu możemy 
tylko wziąć przykład od kolegów z Ukra-
iny. W 2002 roku mieli do czynienia 
z podobnymi wypadkami. Wybuchł 
skandal kiedy okazało się, że handlo-
wano ludzkimi organami. Wycinano 
nerki, wątroby i inne organy ofiarom 
wypadków, bezdomnym, nieprzytom-
nym, alkoholikom. Ceny wahały się od 
4 do 15 tysięcy dolarów. Cześć zabiegów 
przeprowadzano w jednym ze szpitali we 
Lwowie. Resztę w prywatnych klinikach 
wybudowanych specjalnie w tym celu.

pitawal

W czwartek,15 stycznia, odbyłem 
krótki spacer po terenie budowy 
w rejonie ulicy Chełmońskiego. 
Pierwszy etap prac został zakończo-
ny. Większość dziur zasypana, a i ja 
z pewnym spokojem wziąłem się za 
opisywanie pozyskanych w ubiegłym 
roku okazów geologicznych. 

Wizyta w kamieniołomie
Zima to czas opisywania zbiorów. 

Wszystko to, co zgromadziliśmy latem, 
stanowi swego rodzaju bagaż z prze-
szłości dla przyszłości. Co się tyczy 
rzeczonego obszaru, to ze zdumieniem 
stwierdziłem, że pomimo wielokrot-
nych wizyt w tej okolicy, zbiór naukowy 
liczy zaledwie 36 pozycji. Sam nie wiem, 
jak udało mi się aż tak powstrzymać, 
biorąc pod uwagę te ogromy zwałki 
leżącej w wielu miejscach.

Teraz, skoro nie ma zielska, chociaż 
śnieg stanowił niejakie utrudnienie, po-
stanowiłem przyjrzeć się ścianom kamie-
niołomu znajdującemu się od strony ulicy 
Obrońców Poczty Gdańskiej. Tego dnia 
widać było ciekawy profil oraz spore zwa-
łowisko opon. Idąc od góry warstwy skał 
są cienkie, zwietrzałe, miejscami wręcz 
białe. Dalej mamy serię warstw grubych 
oraz cienkich, po części marglistych. 
Najgrubszy, bo ponad metrowej grubości 
pokład wapienia, znajduje się w dolnej 
części profilu. I to był zapewne cel eksplo-
atacji. Wróćmy jednak ku górze. Tu skały 
są pogruchotane, warstwy rozluźnione, 
a winę za to moim zdaniem ponosi lodo-
wiec, który przebywał w tej okolicy około 
miliona lat temu. Świadczą o tym między 
innymi ciekawe krzaczkowate nacieki 

grzybkowe rozbudowane na wszystkich 
płaszczyznach oddzielności. Oczywiście 
nie muszą one być aż tak stare, ale tamta 
pamiętna chłodna wizyta bardzo ułatwia 
wodzie penetrowanie górotworu.

Rozluźniona leszczyna
Tegoroczna zima sprawia wrażenie 

mocno niezdecydowanej. Znowu zbli-
ża się ocieplenie. W tej sytuacji szereg 

gatunków roślin, zwyczajowo zakwita-
jących wiosną jest wyraźnie skołowa-
nych. Co i rusz podczas spacerów na-
trafiam na ciekawe zjawiska. Według 
fenologów zwiastunem przedwiośnia 
jest pylenie leszczyny. Niegdyś, błęd-
nie ten pierwszy etap wiosny zwałem 
pierwiośniem, a to, jak się okazuje, jest 

ten moment, kiedy zaczynają kwitnąć 
pierwiosnki. 

Obecnie w zacisznych zaroślach wi-
dać jak leszczyna przygotowuje się do 
pylenia. Na razie kotki się rozluźniły, 
a wierzchołki pączków zazieleniły. Jeśli 
kolejne fale odwilży będą coraz dłuż-
sze, wiosna nadejdzie nader szybko. 
Z drugiej strony zauważyłem, że oczar 
chiński w chrzanowskim ogrodzie na-
wet się nie rozbudził i to może być jakaś 
nadzieja na białe ferie.

Białe na białym
Kiedy w tamten czwartek opusz-

czałem plac budowy z przykrością 
popatrzyłem na tył autobusu, którym 
miałem zamiar udać się do Chrzano-
wa. Do przystanku było jeszcze prawie 
dwieście metrów, a więc żal nie był aż 
tak wielki. Kolejny autobus miał pojawić 
się za godzinę poszedłem spacerkiem do 
cmentarza w Wilkoszynie.

Tutaj udokumentowałem miejscową 
brzezinę. Widok białych drzew przy-
prószonych prawie białym śniegiem na 
tle szarego nieba był porażający. W ich 
cieniu niesamowite wrażenia sprawiają 
pojedyncze sosny i nieliczne świerki. 
Z drugiej strony to taki intrygujący, 
konieczny w tym białym gąszczu kolo-
rystyczny akcent. 

Uwaga, w poprzednim odcinku za-
proponowałem odbycie wycieczki do 
opisywanych tak zwanych jaskiń. Nie-
stety, nikt z Jaworzna nie dotarł. Było 
nas czterech. Spacer od Chrzanowa do 
Płazy przez Bolęcin zajął nam zaledwie 
trzy godziny. To, co straciliście, można 
zobaczyć na stronie chrzanowskiego 
muzeum. Następna wyprawa za dwa 
tygodnie. Szczegóły w następnym 
odcinku.
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Miasto Jaworzno

1964/D/08

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

OKNA DACHOWE

POKRYCIA DACHOWE RYNNY OKNA PCV I DREWNIANE

► FOLIE DACHOWE 

► SYSTEMY KOMINOWE

► KOMINKI WENTYLACYJNE

► WEŁNA, STYROPIAN

► ORAZ WIELE INNYCH

TYNKI GIPSOWESCHODY STRYCHOWE

OKNA PCV I DREWNIANE

DACHY strefa wielkich możliwości

PieCzYsKA 
ul. K. Pniaka 2

Tel. 032 617 74 99, 
0 604 965 494

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

Reklama

94/d/09

Części elektroniczne
przyrządy pomiarowe

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 96

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

www.blackelectronics.com.pl

34/d/09

35/d/09

89/d/09

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

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
kurs spawacza 02.02.2009

Trwa nabór na kursy: 
– kurs ADR 
– uprawnienia SEP do 1 kV, 
– Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika

157/d/09

OTWARCIe BIURA OBSŁUGI przy 
ul. Grunwaldzkiej 35 już 26 stycznia 2009! 

Teraz w odnowionym Biurze Obsługi CARGO 
– niepowtarzalne możliwości! 

Sprawdź na www.cargo.edu.pl

Centrum Szkoleniowe ul. krakowska 9 Jaworzno 
pon. 8.00 - 20.00, wt.-pt. 8.00 - 16.00

tel. 751 56 65, 615 67 26, fax 615 67 25; 

„PRAWKO 
W FERIE”
Super-ekspresowy 

kurs PRAWA JAZDY 
KAT. B w 14 dni! 

26.01.2009 – 08.02.2009

W Y P R Z e d A ż
– artykuły gospodarstwa domowego

 – artykuły wod-kan

  – artykuły elektryczne

   – artykuły malarskie

   – oraz wiele atrakcyjnych towarów.

ul. Piłsudskiego 33 (Podłęże) od 27-31 stycznia
93/d/09

INFORMACJe I ZAPISY
ul. św. Wojciecha 2
(obok „Pizzeri 2-ka”
Tel. 507 855 965
www.asokej.pl

Wysoka zdawalność 
miła atmosfera plus poczęstunek

U NAS
Konkurencyjne 

ceny
Płatność 
na raty

202/d/09

199/d/09
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Jaworznicki 
biegacz 
najlepszy

czytaj na str. 14

czytaj na str. 13

Plebiscyt  
na Sportowca 
Roku 2008

czytaj na str. 14

Juniorzy 
Mistrzami 
Śląska

Kolejna 
porażka

Wszystko na to wskazuje, że GKS 
Katowice rozegra w rundzie wio-
sennej siedem meczów na stadionie 
miejskim przy ul. Krakowskiej. 
Rozmowy pomiędzy działaczami 
GKS, prezydentem Katowic a na-
szymi przedstawicielami, są fina-
lizowane. Główne założenia tej 
współpracy są już znane:

Za bezpieczeństwo przed, w trakcie 
i po meczu odpowiada GKS. Dowóz 
kibiców zapewnia miasto Katowice, 
podstawiając 7 specjalnych autobusów 
przegubowych. Dwa pierwsze mecze 
rozegrane zostaną bez kibiców, pozo-
stałe pięć bez kibiców gości katowic-
kiego klubu. Ilość sprzedanych miejsc 
na stadionie zostanie ograniczona do 
4 tys., ponieważ niektóre sektory – dla 

bezpieczeństwa – zostaną wyłączone 
z użytkowania. Kwota za wynajęcie 
stadionu przy Krakowskiej dla GKS-u 
będzie ok.30-krotnie wyższa od ceny 
jaką płaci za to Szczakowianka.

Rozmowy trwają, ponieważ prezy-
dent Silbert mocno obstaje przy tym, 
aby władze GKS-u oraz władze Katowic 
stworzyły realny sposób zabezpieczenia 
przed możliwością wszczęcia przez kibi-
ców ekscesów na terenie Jaworzna.

W przypadków nieprzestrzegania 
powyższych warunków lub w przypad-
ku nienaprawienia w terminie powsta-
łych szkód, kolejne mecze mogą się już 
nie odbyć.

Jeżeli chodzi o mecze Szczakowianki 
na stadionie przy Krakowskiej, to ich 
terminy ustalane są obecnie z prezesem 

Rutkowskim, który postara się tak wpa-
sować terminarz rozgrywek swojej dru-
żyny, aby nie było żadnej kolizji czasowej 
z rozgrywkami GKS-u.

Na koniec podajemy jeszcze oficjal-
ną informację w sprawie, która obiegła 
ostatnio łamy gazet, a dotyczy meczów 
Wisły na naszym stadionie.

Sprawa jest nieaktualna, ponieważ 
władze Krakowa doinwestują stadion 
Hutnika, który na czas remontu sta-
dionu macierzystego Wisły będzie 
ich drugim domem. Jako ciekawostkę 
możemy podać, że w odzewie na naszą 
przychylność w tej sprawie Wisła, w ra-
mach uatrakcyjnienia życia sportowego 
Jaworzna, rozegra może u nas mecz to-
warzyski lub pucharowy.

r.Bz.

MCKiS Jaworzno
SMS II Sosnowiec 2:3

Młode siatkarki MCKiS Jaworzno nadal 
pozostają z jednym zwycięstwem na 
koncie. Szansa na poprawienie konta 
punktowego pojawiła się  
w sobotę, kiedy nasze zawodniczki 
podejmowały uczennice ze 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
z Sosnowca. Jednak, po bardzo 
zaciętym i dramatycznym meczu, 
to nasze przeciwniczki cieszyły się 
ze zwycięstwa. Duże brawa należą 
się siatkarkom trenera Krzysztofa 
Zabielnego. Pomimo pasma porażek 
jaworznianki nie poddają się w 
żadnym meczu i walczą o każdy 
punkt. Szkoda, bo sobotni mecz 
był do wygrania. Zabrakło jednak 
szczęścia. Drogie Panie…może 
następnym razem. nek

Zabrakło 
szczęścia

16 stycznia Jaworznicki Ochotniczy 
Hufiec Pracy po raz pierwszy był 
gospodarzem rejonowych rozgrywek 
w piłce siatkowej męskich drużyn OHP.
Podczas jednodniowych rozgrywek 
zmagało się 5 drużyn: z Jaworzna, 
Tychów, Siemianowic Śląskich, 
Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Każda 
z drużyn rozegrała 4 mecze, grając  
w systemie każdy z każdym. 
Bardzo dobrze zaprezentowali się 
zawodnicy gospodarzy, którzy 
przegrali tylko jeden mecz  
z Siemianowicami Śląskimi. Tym 
samym jaworznianie znaleźli się na 
pierwszym miejscu, wyprzedzając  
w klasyfikacji końcowej zawodników  
z Tychów i Siemianowic Śląskich. 
24 stycznia o godzinie 9.00 na hali 
sportowej w Osiedlu Stałym odbędą 
się wojewódzkie finały, w których 
zagra 8 męskich drużyn i drużyny 
żeńskie. Najlepsi zakwalifikują się 
do ogólnopolskiego finału. Mamy 
nadzieję, że znajdzie się w nim 
również drużyna z Jaworzna.

M.c.

GKS Tychy – Górnik Jaworzno 
2:0 (1:0)

Mocno do pracy w przerwie 
zimowej wzięli się zawodnicy 
Górnika Jaworzno, którzy mają 
już za sobą pierwszy mecz 
kontrolny. Rywalem górników 
była drużyna II-ligowego GKS-u 
Tychy. 
Sparing, który rozgrywany był na 
boisku przy Stadionie Miejskim 
w Tychach w bardzo trudnych 
warunkach – duże opady śniegu 
i źle przygotowana nawierzchnia 
– jaworznianie rozpoczęli bez 
kompleksów wobec wyżej 
notowanego rywala. Z upływem 
czasu jednak dało się we znaki 
doświadczenie oraz ogranie 
gospodarzy przejmujących 
coraz wyraźniej inicjatywę na 
boisku. Przewaga ta została 
udokumentowana w 25 min. 
zdobytą bramką. Wychodzący 
z kontratakiem zawodnicy 
Górnika zostali zatrzymani 
w środku pola, przez co tyszanie 
szybkim podaniem uzyskali 
przewagę liczebną w okolicy 
pola karnego i po ładnym 
lobie wyszli na prowadzenie. 
Górnik, mimo stworzonych kilku 
dogodnych sytuacji, nie potrafił 
wbić piłki do siatki rywala. Ta 
sztuka udała się w końcówce 
pojedynku piłkarzom GKS-
u, którzy wykorzystali 
podbramkowe zamieszanie 
i ustalili wynik spotkania. W tym 
meczu testowanymi przez 
Górnika zawodnikami byli znani 
z jaworznickich boisk: Michał 
Wierzbik, Mariusz Wyka, Rafał 
Polański. Przyglądano się również 
grze Przemysława Uklejewskiego. 
Następnym sparingpartnerem 
drużyny z Osiedla Stałego będzie 
w sobotę zespół Górnika Wesoła.

Bartek

Pierwszy  
test Górnika

Gieksa w Jaworznie?

Legenda szachów
W minioną sobotę w klubie „Niko” 
uroczyście podsumowano ostatni se-
zon jaworznickich szachistów. Była 
to jednak sprawa drugorzędna, bo 
impreza przerodziła się w benefis 
Władysława Winiarczyka – legendy 
jaworznickich szachów.

Jest to już teraz były prezes Jaworz-
nickiego Klubu Szachowego, bo wła-
śnie w sobotę oficjalnie przeszedł na 
emeryturę.

Jego przygoda z szachami roz-
poczęła się w wieku 14 lat w Jeleniu.  
3 lata później miał miejsce jego pierw-
szy sukces. W symultanie szachowej 
zremisował z najlepszym w tamtym 
czasie polskim zawodnikiem – arcy-
mistrzem Bogdanem Śliwą.

Po powrocie do Jaworzna z Krynicy 
Górskiej, gdzie przebywał rok, rozpoczął 
pracę w kopalni Sobieski, a w 1962 r. 
przy tej właśnie kopalni powstała sek-
cja szachowa – nie trudno się domyślić 
kto został jej kierownikiem. Sukcesy 
organizacyjne pana Władysława można 
by wymieniać w nieskończoność, lecz 
z tych indywidualnych warto nadmienić  
11-krotne uczestnictwo w Mistrzo-
stwach Polski Inwalidów, z najlepszym 
swoim rezultatem – 5. miejscem.

W 1992 r. zrodził się pomysł na 
utworzenie Jaworznickiego Klubu 
Szachowego, w którym to stanowi-
sko prezesa do 2009 r. pełnił właśnie 
Władysław Winiarczyk. Dodatkowo 
sprawował on inne role w klubie. Był 
trenerem i zawodnikiem. Organizo-
wał wiele turniejów m.in. Ogólno-
polski Turniej Szachowy w Domu 
Kultury KWK Jaworzno.

Dużo uwagi poświęcał przede 
wszystkim pracy z młodzieżą i dbał 
o jak najlepsze warunki dla rozwoju 
młodych szachistów, pozyskując środki 
od sponsorów, dzięki którym można 
było uczestniczyć w turniejach. Klub 
ciągle się rozwijał.

Początkowo powstał przy MCK, 
później działał przy MOSiR, a obec-
nie opiekę sprawuje nad nim Miej-
skie Centrum Kultury i Sportu. Do 
współpracy zachęcono wspaniałych 
trenerów – m.in. mistrza międzyna-
rodowego Grzegorza Masternaka oraz 

Karola Pinkasa. Drużyna, która swoje 
rozgrywki rozpoczęła od A klasy – 7 
lat później awansowała do grupy 10 
najlepszych zespołów w Polsce – Eks-
traligi. Jaworznicki Klub Szachowy 
stał się odtąd potęgą w tej dyscyplinie. 
Jego członkowie mogą pochwalić się 
brązowymi medalami z 2005 i 2006 r. 
w ekstralidze szachowej oraz tytułami 
wicemistrzów Polski z 2003 i 2005 r. 
w grze błyskawicznej.

Na koncie szachistów z Jaworzna 
są również medale, w tym oczywiście 
złote, w indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski. Jaworznianie odnosili 
również wiele sukcesów na arenie mię-
dzynarodowej. Jego zasługi znalazły 
uznanie w szeregach Polskiego Związ-
ku Szachowego przez co w 2004 r. 
został jego członkiem.

W sobotę przeszedł na zasłużoną 
szachową emeryturę, pozostawiając swój 
sportowy dorobek, wychowanej przez 

siebie – Jolancie Guzik, o której więcej 
będzie w kolejnym numerze.

Na tej wspaniałej uroczystości po-
jawiły się osoby z najwyższych władz 
szachowych organizacji: Jan Kusina 
– prezes Polskiego Związku Szachowego 
oraz Krystian Klimczok – prezes Śląskie-
go Związku Szachowego. Nie zabrakło 
również reprezentacji władz miasta 
w osobie prezydenta Jaworzna – Pawła 
Silberta. Poza pamiątkowymi podarun-
kami dla bohatera tego wieczoru, prezes 
PZSzach odznaczył złotymi i srebrnymi 
odznakami osoby zasłużone dla środo-
wiska szachowego, w tym reprezentanta 
MCKiS – Mirosława Ciołczyka oraz Ja-
nusza Ciołczyka z Polskiego Stronnictwa 
Ludowego.

Po oficjalniej części, w której jeszcze 
przedstawiono w postaci multimedial-
nej prezentacji sukcesy klubu, bawiono 
się zasłużenie do białego rana przy 
dźwiękach muzyki tanecznej. Bartek

Miło nam poinformować, iż kolejne 
triumfy święci zawodnik Klubu 
Biegacza MCKiS – Piotr Westenholz. 
W miniony weekend w Bydgoszczy 
odbyła się niecodzienna impreza 
lekkoatletyczna, którą można śmiało 
zaliczyć do imprez ekstremalnych.  
W ciągu dwóch dni podczas imprezy 
o nazwie „Dwumaraton bydgoski” 
należało pokonać dwukrotnie dystans 
maratonu (42 km, 195 m). Najlepszym 
zawodnikiem imprezy okazał się 
jaworznianin. W sobotę był drugi, 
natomiast w niedzielę nie dał szans 
pozostałym zawodnikom i z łącznym 
czasem 6, 09,57 pewnie zwyciężył  
w klasyfikacji generalnej.

nek

Rozgrywki w OHP

Chwila refleksji przed wystąpieniem na sobotniej uroczystości
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Niesamowite przełożenie

W takich sytuacjach ciągle przypomina mi się kolega 
ze szkoły policyjnej, który tylko dzięki niezłej zna-
jomości języka angielskiego zrobił w resorcie szybką 
karierę. Swego czasu szukali u nas policjantów goto-
wych wyjechać na staż do USA. Chętnych za wielu nie 
było, bo podstawowym warunkiem udziału w szkole-
niu okazała się znajomość języka. Łatwo więc dostał 
się na staż. Specjalnie niczego nowego tam się nie 
nauczył, ale sam fakt udziału w szkoleniu za oceanem 
dał mu niesamowite przełożenie. Teraz robi karierę na 
najwyższych policyjnych szczeblach, a przecież – tak 
między nami mówiąc – wie tyle, co każdy aspirant. 

O dźwigni pamiętam zawsze, gdy udaję się na grub-
sze zakupy. Staram się droższe rzeczy kupować na raty, 
korzystać z kredytu, czyli dźwigni finansowej. Jako 
policjant jestem wiarygodny podwójnie. Po pierwsze, 
trudno sobie wyobrazić, abym sfałszował policyjny 
dokument o zatrudnieniu: po drugie, w oczach kre-
dytodawcy mam pewną pracę do emerytury. Niedawno 
kupiłem na raty wielki telewizor. Zapłaciłem w sklepie 
kilkaset złotych za produkt wart kilka tysięcy. Oczywi-
ście co miesiąc będę go spłacał, ale warunki kredyto-
we były bardzo dobre, więc raczej ja zyskałem więcej 
niż sprzedawca. Efekt dźwigni dał mi możliwość na-
tychmiastowego korzystania z telewizora. 

Tak na marginesie mówiąc, to sprzedawcy zbyt 
łatwo sprzedają na raty. Co jakiś czas mamy na ko-
misariacie zgłoszenia o cwaniaczkach, którzy na 
podstawie skradzionego dowodu i fałszywego za-
świadczenia o zatrudnieniu wchodzą w posiadanie
cennych przedmiotów.

Własny fundusz emerytalny

Dobrym przykładem na użycie dźwigni finansowej 
jest zakup mieszkania lub budowa domu. Inwesto-
wanie w nieruchomości jest moim zdaniem najlep-
szym sposobem na stworzenie własnego funduszu 
emerytalnego. Mam gdzie mieszkać, lokal jest 
wolny od hipoteki. Pracę mam w miarę pewną, ale 
emeryturę już nie. Gazety straszą, że dostanę jakieś 
grosze. Moim funduszem jest teraz drugie mieszka-
nie. W odpowiednim czasie zainwestowałem w M–2. 
20 proc. wartości mieszkania opłaciłem z oszczędno-
ści, na resztę wziąłem kredyt hipoteczny. Zastosowa-
łem dźwignię finansową. Jest przecież oczywiste, że 
nie mogłem mieć tyle własnych pieniędzy, aby star-
czyło na drugie mieszkanie. Pomysł na emeryturę jest 
prosty. Zamiast odkładać co miesiąc pieniądze na kon-
to albo na fundusz inwestycyjny, będę spłacał kredyt 
mieszkaniowy. W momencie przejścia na emeryturę 
lokal powinien być już spłacony i wtedy go spieniężę, 
albo wymyślę coś innego. 
Być może zacznie wtedy działać tzw. odwrócona hipo-
teka, polegająca na przejęciu mieszkania przez bank 
w zamian za comiesięczną spłatę właścicielowi okre-
ślonej kwoty. Idealne rozwiązanie dla emerytowanego 
policjanta. Posiadanie oczywiście kosztuje, więc cię-
żar utrzymania mieszkania i spłaty kredytu przerzuci-
łem na lokatora. Cena wynajmu jest tak skalkulowana, 
aby wystarczyło na ratę kredytową, czynsz dla spół-
dzielni, prąd, wodę i podatek dochodowy. Obliczyłem 

któregoś dnia, że gdybym to mieszkanie sprzedał po 
obecnych cenach rynkowych, to stopa zwrotu z za-
angażowanego kapitału własnego, już po odliczeniu 
kosztów kredytu i podatku, wyniosłaby około 200 
proc. w okresie dwóch lat. Całkiem nieźle.

Złe i dobre kredyty

My, policjanci – podobnie jak bankowcy – najlepiej 
wiemy, że są dobre i złe kredyty. Czasem koledzy z pra-
cy pytają mnie o te sprawy. Jak masz zdolność kredy-
tową, to kredytu się nie bój. Kup drugie mieszkanie 
i, spłacając je, odkładaj na swoją emeryturę. Nieru-
chomości były, są i będą najlepszą lokatą. W dłuższej 
perspektywie czasowej nikt na nich nie stracił. Czy 
pamiętasz cenę metra kwadratowego sprzed 10 lat? 

– pytam. Czy uwierzysz, że wtedy metr kosztował 1,3 
tys. zł? Czy za 10 lat mieszkania będą tańsze niż obec-
nie? Pisarz czy piosenkarz może budować tzw. dochód 
pasywny. Raz napisana książka może stale przynosić 
dochody. A jak policjant może budować dochód pa-
sywny?  Inwestując w mieszkanie.

Księgowi – a już gracze giełdowi to zawsze – poję-
cie lewarowania wiążą z pojęciem stopy zwrotu z ka-
pitału własnego. Trochę na giełdzie się udzielałem, 
więc też wiem, jak to działa, a z policyjnej praktyki 
z kolei wiem, jakie mogą być tragedie, gdy wersja 
optymistyczna zderzy się z gwałtownymi spadkami 
cen akcji. W naszych policyjnych kronikach mamy 
taki przypadek gracza, którego wykończyły własny 
optymizm i zły kredyt. 

W czasie niedawnej hossy budowlanej postanowił 
zainwestować w spółki deweloperskie. Zakładał, że 
ceny akcji będą pięły się w górę, bo wskazywał na to 
optymizm panujący na rynku. Wyszedł z założenia, 
że wkładając trochę własnych pieniędzy, stosując 
lewarek finansowy pochodzący z kredytu i kupując 
spółkę deweloperską, dużo na niej zarobi. Wyłożył 
oszczędności rodzinne i, wzmocniony kredytem, ku-
pił akcje, płacąc coś koło 70 zł za sztukę. Gdyby ceny 
akcji dalej rosły, rzeczywiście dźwignia by zadziałała 
i stopa zwrotu z kapitału własnego w krótkim czasie 
sięgałaby kilkudziesięciu, a może i więcej procent. 
Ale rzeczywistość była bardziej brutalna. Spółka za-
częła tanieć, wręcz staczać się cenowo do poziomu 
kilku złotych. Nasz inwestor po drodze postanowił 
uśredniać cenę i dokupował akcje po coraz niższych 
cenach, brnąc jak hazardzista w finansowe bagno. 
Niestety, w którymś momencie zapukał bank, bo nie 
mógł doczekać się spłaty kredytu. Rodzina dowie-
działa się o wszystkim i doszło do osobistych drama-
tów, których opisywać tu nie będę.

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

Dźwignia finansowa – jest to instrument, dzięki 
któremu małą sumą pieniędzy można kontrolować 
przedsięwzięcie o znacznie większej wartości. Dźwi-
gnia finansowa ma sens wtedy, kiedy, dofinansowu-
jąc inwestycję kapitałem obcym, możemy liczyć na 
zwiększenie zysków przynajmniej w stopniu pozwa-
lającym na spłatę kosztów pozyskania kapitału.

Dochód pasywny – oznacza okresowy (np. comie-
sięczny) dochód bez stałego angażowania własnej 
pracy. Dochód pasywny otrzymywany jest wtedy, 
gdy raz wykonana praca (akcja, działanie) przynosi 
ciągłe zyski.

Przykłady dochodu pasywnego:
Odsetki z depozytów bankowych
Dochody z wynajmu posiadanych nieruchomości
Dywidenda z posiadanych akcji
Dochody z praw autorskich, licencji, patentów
Posiadanie dużego biznesu z odpowiednią 
kadrą menedżerską
Renta, emerytura, świadczenia rodzinne

Kredyt hipoteczny – kredyt budowlano–mieszka-
niowy lub mieszkaniowy, którego celem jest sfinan-
sowanie budowy bądź zakupu domu, mieszkania, 
działki lub innej nieruchomości na rynku pierwot-
nym lub wtórnym. Zabezpieczeniem kredytu jest 
ustanowiona hipoteka na nieruchomości. Kredyt 
hipoteczny jest kredytem długoterminowym. Ma 
charakter inwestycyjny. Zapis hipoteczny, czyli hi-
poteka, powstaje przez wpis do księgi wieczystej 
nieruchomości, prowadzonej przez sądy rejonowe. 
Przed udzieleniem kredytu bank analizuje inwesty-
cje zamierzone przez kredytobiorcę pod kątem real-
ności przewidywanych efektów ekonomicznych.

Stopy procentowe – jest to jeden z najważniejszych 
wskaźników ekonomicznych. To nic innego, jak koszt 
pieniądza. Udzielający pożyczki oczekuje wynagro-
dzenia za cierpliwość, jaką musi wykazać, rezygnując 
na jakiś czas z korzystania z posiadanych zasobów fi-
nansowych. Cena pożyczki zależy od podaży i popytu 
środków finansowych. O łatwym pieniądzu mówimy, 
gdy z powodu obfitości na rynku jego cena jest ni-
ska. I odwrotnie: jeśli niełatwo znaleźć chętnych do 
udzielenia pożyczki, a jeśli już, to na wysoki procent, 
wtedy mamy do czynienia z trudnym pieniądzem.

Banki wyznaczają poziom oprocentowania kredytów 
hipotecznych na podstawie wysokości oprocento-
wania kredytów oferowanych na rynku międzyban-
kowym w Warszawie (WIBOR) – kredyty złotówko-
we – i w Londynie (LIBOR) – kredyty we frankach 
szwajcarskich. Stawki te ulegają ciągłym zmianom, 
a w czasach kryzysu finansowego i rosnącej nieufno-
ści również między samymi bankami – wzrostom. Na 
pozycję tę nie mamy żadnego wpływu. Warto jednak 
zapytać pracownika banku, czy np. stosowany jest 
WIBOR 3M (3–miesięczny), czy może obecnie nieco 
wyższy od niego WIBOR 6M (6–miesięczny). Będzie 
to bowiem w pewnym stopniu rzutowało na wyso-
kość płaconych później odsetek. Drugim elementem 
kształtującym wysokość oprocentowania kredytu 
hipotecznego jest marża banku. W tym wypadku sy-
tuacja jest odwrotna, z korzyścią dla kredytów w ro-
dzimej walucie. Pożyczając złote, możemy liczyć na 
nieco niższą marżę banku aniżeli przy obarczonych 
ryzykiem kursowym frankach. W przeciwieństwie do 
WIBOR czy LIBOR, marżę banku można negocjować, 
choć banki już na samym początku różnicują ten pa-
rametr, w zależności od wysokości wkładu własnego, 
kwoty kredytu czy jego proporcji względem przed-
miotu zabezpieczenia (nieruchomości).

Efekt lewarowania

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Już dawno, bo w szkole średniej, poznałem zasadę 
dźwigni. Niby wszystkich tego uczono, ale nie każdy 
ją rozumiał. Zasadę dźwigni wykorzystują na przykład 
włamywacze – łomem otworzą prawie każde drzwi. 
Subtelnej dźwigni używają też złodzieje samocho-
dów. Mają specjalne, cienkie jak papier poduszki 
powietrzne. Wsuwają je w szczelinę drzwi samocho-
dowych i, używając małej, ręcznej pompki, pompują 
w nie powietrze. Bez większego wysiłku fizycznego 
otwierają drzwi, których normalnie, bez kluczyka, 
otworzyć się nie da. Widziałem taki powietrzny le-
warek – przywieziony zresztą z USA – u jednego 
z naszych policyjnych ekspertów. Efekt lewarowania 
można wykorzystać w życiu codziennym, na przykład 
poprzez systematyczne dokształcanie się. Wykorzy-
stując nowe umiejętności, można realizować nowe 
przedsięwzięcia i projekty.

Fortuna radzi… kiedy kredyt pomaga odbić się od dna

›

›

›

›

›

›

KONKURS
Do wygrania kolekcjonerskie monety
i ponad 1000 atrakcyjnym upominków.

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

1. Czy kupowałeś kiedykolwiek na raty?

2. Na co wziąłbyś kredyt, żeby była to dla 
     Ciebie dobra inwestycja?

3. Porównaj warunki kredytowe w 3 
     wybranych instytucjach finansowych, 
     których usługi są dostępne w Twojej 
     miejscowości.

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

›

›

›

›

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



14 Co tydzień nr 3/904
21 stycznia 2009 roku

Miasto JaworznoSport

reklama

SIATKóWKA

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

1714/d/08

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW
MCKiS Jaworzno – MKS Dąbrowa Górnicza 21 stycznia (środa) – godz. 16.30
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum). Wstęp wolny!

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW STARSZYCh
MCKiS JBL Jaworzno – LOSSM PZKosz Jaworzno 23 stycznia (piątek) – godz. 10.30
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum). Wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI II LIGI kOBIeT
MCKiS Jaworzno – PLKS Pszczyna, 24 stycznia (sobota) – godz. 16.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) 
Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane w ramach akcji ,,Kibicomania 2009” 
!!! 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 po-
nadgimnazjalnych). 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). Serdecznie zapraszamy grupy zorgani-
zowane w ramach akcji ,,Kibicomania 2009”!!! Wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI II LIGI kOBIeT
MCKiS Jaworzno – Politechnika Częstochowa, 31 stycznia (sobota) – godz. 16.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe). Serdecznie zapraszamy grupy 
zorganizowane w ramach akcji ,,Kibicomania 2009”!!! Wstęp wolny!

Program imprez sportowo-rekreacyjnych MCkiS – Ferie 2009
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) 
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne  pod nadzorem instruktorów sportu od poniedziałku 
do piątku od 26 do 31 stycznia i od 2 lutego do 6 lutego w godzinach: 13.00-14.30 
dzieci szkół podstawowych,  14.30-16.00  gimnazja i starsi. Szczegóły na plakatach.
Klub Niko – ul. Korczyńskiego – „Ferie z szachami” – ogólnodostępne zajęcia szachowe 
dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 14.00
Sztuczne lodowisko MCKiS – parking przed halą MCKiS
Lodowisko czynne w godzinach od 10 do 21.45. Przerwa techniczna w godzinach 
od 14.00 do 15.00. Promocyjne ceny biletów: 2,-zł normalny, 1,-zł ulgowy.
Naturalne lodowiska: stadion MCKiS ul. Moniuszki 95 oraz stadion MCKiS ul. Kościuszki 
1. Czynne przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Wstęp bezpłatny.

KOSZYKóWKA

Start Lublin – MCKiS JBL Jaworzno 81:63  
(18:19, 18:16, 22:13, 23:15) 

Nie dali rady liderowi
Nie udał się debiut w 2. lidze Łuka-
szowi Grzywie. Pomimo ambitnej 
postawy całej drużyny, nasi koszy-
karze ulegli liderowi grupy C, dru-
żynie Startu Lublin 63:81. Spotkanie 
stało na wysokim sportowym po-
ziomie i 18-punktowa przewaga nie 
odzwierciedlała przebiegu gry. 

Jaworzniccy koszykarze, trenowa-
ni przez Marcina Lichtańskiego, nie 
jechali do Lubina w roli faworytów. 
Jednak, jak już kilkakrotnie pokazali, 
są drużyną nieobliczalną. Początek 
spotkanie to gra na remis. Pierwsza 
kwarta kończy się jednopunktowym 
zwycięstwem przyjezdnych. W dru-
giej odsłonie trwa równie wyrównana 
gra i ostatecznie, po pierwszej poło-
wie, do szatni to gospodarze schodzą 
z jednopunktową przewagą. Początek 
drugiej odsłony to już skuteczniejsza 
gra w ataku i obronie lublinian. Nie-
znaczna przewaga wypracowana w 

tym okresie gry pozwoliła im dowieźć 
zwycięstwo do końca.

Pomimo porażki, nasi zawodnicy 
zasługują na pochwałę. Dobre zawo-
dy rozegrał Dominik Tokarski, który 
uzyskał 15 punktów. Również kapi-
tan drużyny MCKiS JBL – Grzegorz 
Remin, pokazał się z dobrej strony, 
który zanotował 13 punktów i 7 
zbiórek. Tym razem w naszym mło-
dym jaworznicki trio: Goldammer, 
Grochowski, Lemański, ten ostatni 
zaliczył najsłabsze spotkanie. Pierw-
szy z nich zdobył 9 punków i miał 12 
zbiórek, drugi dołożył 7 oczek. 

W sobotę szykuje się bardzo waż-
ne spotkanie przed zawodnikami z 
Jaworzna. Do naszego miasta przy-
jeżdżają koszykarze z Siedlec i, jeśli 
chcemy myśleć o awansie, to tylko 
zwycięstwo pozwoli nam dalej utrzy-
mywać się w grze o Play Off.

nek

Młodzi koszykarze trenowani przez 
Marcina Lichtańskiego zajęli pierw-
sze miejsce w lidze juniorów star-
szych. To bardzo dobra wiadomość, 
gdyż nasza młoda drużyna w całych 
rozgrywkach nie przegrała żadne-
go meczu. I na dwie kolejki przed 
zakończeniem rozgrywek ligowych 
zapewniła sobie tytuł. 

Zawodnicy trenera Lichtańskie-
go to pierwszy zespół z naszego 

17 stycznia 2009 r. w Czerwionce-
Leszczynach rozegrana została pierw-
sza sesja Ligi Okręgowej Juniorów. W 
rozgrywkach wystartowało 26 drużyn 
z województwa śląskiego.

Podczas I sesji każda drużyna 
rozegrała 3 mecze szachowe. Nasza 
drużyna pokonała wszystkich swoich 
przeciwników.

Śląsk Zabrze – JKSz- MCKiS Jaworzno
4,5 – 1,5

UKS AKME Kiepura Sosnowiec 
JKSz- MCKiS Jaworzno 3,5 – 2,5

MKSz IV Rybnik – JKSz- MCKiS Jaworzno
4,0 – 2,0

Punkty dla drużyny zdobyli:
1. ROSICKI Marcin 1 pkt z 3 meczów
2. PLUTA Mateusz 0 pkt z 3 meczów
3. WADOWSKI Tomasz 3 pkt z 3 meczów
4. NOWAK Mateusz 2 pkt z 3 meczów
5. KWOKA Katarzyna 3 pkt z 3 meczów
6. PLUTA Natalia 3 pkt z 3 meczów

Cieszymy się z wyników, jakie 
uzyskała nasza drużyna i oczekujemy 
dalszych zwycięstw.

Guzik Jolanta

SZACHY

Rozgrywki szachowe Ligi 
Okręgowej Juniorów

MCKiS PKE Energetyk Jaworzno – MKS MOS Interpromex Będzin 0:3  
(24:26, 22:25, 23:25)

Kolejna porażka
Niestety, w kolejnym 
ligowym spotkaniu 
pierwszoligowi siatkarze nie 
sprostali zawodnikom  
z Będzina i gładko przegrali 
0:3. W tym roku podopieczni 
trenera Wiktora Kreboka 
nie zaznali jeszcze smaku 
zwycięstwa.

Zmiana trenera nie przynosi jak na 
razie spodziewanych korzyści. Pomi-
mo że trener Krebok zapowiadał, że 
interesują go tylko zwycięstwa i walka 
o jak najwyższe cele, to ligowa rzeczy-
wistość mocno weryfikuje zamierzo-
ne cele. W dwóch meczach pod wodzą 
nowego szkoleniowca, jaworzniccy 
siatkarze nie zdobyli żadnego punktu. 
Na chwilę obecną Energetycy zajmują 
przedostatnie miejsce w tabeli 1. ligi i 
nic nie zapowiada, że w najbliższym 
czasie może się to zmienić.

Sobotnie spotkanie to miał być 
mecz na przełamanie. Obie drużyny 
znają się doskonale. To właśnie nasi 
sąsiedzi „zza miedzy” są najczęściej 
naszymi sparingpartnerami. W po-
przedniej rundzie, to jaworzniccy 
siatkarze wywieźli trzy punkty z Bę-
dzina. Tym razem było odwrotnie. 
Pierwsza szóstka, która wystąpiła 
w sobotnim spotkaniu to: Wilk, 
Antosik, Skrzypiński, Kaźmierski, 
Deszcz, Kamuda oraz Warchoł (libe-
ro). Jednak pomimo zbliżonych wy-
ników punktowych w każdym secie, 
to od początku goście kontrolowali 
przebieg gry. Pierwszy set, rozgry-
wany na przewagi, pozwolił wierzyć 
kibicom, że nasi zawodnicy kryzys 
formy mają już za sobą. Nic jednak 

mylnego. Jaworznianie nie radzą so-
bie na przyjęciu, co uniemożliwia do-
bre rozegranie i skuteczne kończenie 
ataków. Nam kibicom pozostaje tylko 

wierzyć, że z „chłopaków do bicia” 
zawodnicy Kreboka przemienią się 
w zwycięzców.

nek

1-2 Jacek Stachańczyk (10) 5.5 26.5 21.34
 Maciej Kawala (5) 5.5 25.5 21.34
3-5 Adrian Moryson (6) 5 25.5 18.06
 Zbigniew Kądziołka (1) 5 24.0 18.06
 Janusz Jeleń (3) 5 24.0 18.06
6-7 Marek Korzonek (16) 4.5 24.0 14.78
 Adam Kasperlik (8) 4.5 23.0 14.78
8 Stanisław Stachańczyk (4) 4 19.0 12.81
9 Marcin Jabłoński (15) 3.5 23.5 11.50
10-13 Krystian Krzempek (17) 3 23.5 8.22
 Grzegorz Zaprzałka (11) 3 23.0 8.22
 Daniel Korcz (9) 3 22.0 8.22
 Dariusz Olej (7) 3 18.5 8.22
14 Jarosław Marzec (2) 2.5 22.5 4.94
15-16 Tadeusz Kostrzewa (13) 2 20.0 2.97
 Dagmara Kowalczyk (14) K 2 19.0 2.97
17 Artur Pludra (12) A 1 19.0 1.00

(iw)

KOSZYKóWKA

Juniorzy Mistrzami Śląska
miasta, który wygrał rywalizację 
na Śląsku w trzech kategoriach 
wiekowych. Jako kadeci, juniorzy  
i juniorzy starsi.

– Zajęcie pierwszego miejsca na 
Śląsku było naszym celem. Każde 
inne miejsce byłoby naszą porażką. 
Teraz celem jest turniej ćwierćfinało-
wy. Docelowo jednak, chcemy zagrać 
w finale – powiedział M. Lichtański, 
trener MCKiS JB.

Od lewej stoją: M. Lichtański, R. Kurowski, D. Goldammer,  
P. Gworek, M. Olczyk, M. Wrzałek, D. Grochowski. Do lewej klęczą:  
M. Michał, W. Adamczyk, P. Brożek, R. Lemański, P. Kurzawa

SZACHY

Grand Prix 2009 
(8. edycja) 1 turniej 
Katowice 17.01.09 r. 

Energetycy zajmują przedostatnie miejsce w tabeli I ligi

Tak przedstawia się 
klasyfikacja 8. edycji 
turnieju szachowego 
Grand Prix 2009
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o g ł o s z e n i e

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie 
– Władysław M. Iwaniak zawiadamia na  podstawie art. 
953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 3 marca 2009 
r. o godz. 9:00 w sali nr 4 Sądu Rejonowego w Jaworznie, 
Wydziału I Cywilnego przy ul. Inwalidów Wojennych 14 
odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A
nieruchomości oznaczonej jako:
działki budowlane oznaczone numerami 105/1 o pow. 186 m2 i 105/2  
o pow. 959 m2 w obrębie 266, zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. 
użytkowej 78,36 m2, położone w Jaworznie przy ul. Wandy 36 
stanowiącej własność dłużników:

Szeląg Sławomir, Szeląg Joanna
ul. Wandy 36
43-600 Jaworzno

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Jaworznie nr 3652.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 262.000,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania 
tj. kwotę: 174.666,64 zł.

Cena oszacowania nie zawiera podatku VAT. Przystępujący do licytacji 
zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania 
nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce 
lub na rachunek bankowy komornika 34 1020 2528 0000 0402 0106 5184 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Tychach jak również 
w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według 
prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie 
właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego 
postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyj-
mowana. Nieruchomość można oglądać w ciągu 14 dni przed licytacją po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy 
tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób 
trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia 
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpo-
częciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie 
spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią 
zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione 
w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed 
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji 
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu 
własności. Termin licytacji może zostać odroczony, bądź zniesiony bez 
podania przyczyny.

210/d/09

Ju ż po ra z szóst y w pięk ny m 
w nęt rzu Sa n k tua r iu m M BN P 
w Jaworznie – Osiedlu Stałym roz-
brzmiewały najpiękniejsze polskie 
kolędy i pastorałki w wykonaniu 
laureatów Diecezjalnego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek  „Złota Kantycz-
ka 2009”. W sobotę, 10 stycznia br., 
mimo niesprzyjających warunków 
pogodowych, do Jaworzna dotarli 
soliści i zespoły wyróżnione w VI 
edycji festiwalu, by przed zgroma-
dzoną publicznością zaprezento-
wać swoje wyjątkowe uzdolnienia 
wokalne i instrumentalne. 

W koncercie laureatów wziął udział 
administrator Diecezji Sosnowieckiej  
ksiądz biskup Piotr Skucha, posłowie na 
Sejm RP – Wojciech Saługa oraz Wal-
demar Anzel, radny Sejmiku Śląskiego 
Marek Migas, zastępca Prezydenta Mia-
sta Jaworzna Dariusz Starzycki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie  
Tadeusz Kaczmarek, przewodnicząca 
Komisji Edukacji Ewa Zuber, główny 
specjalista Kazimierz Kielski, naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  
Zbigniew Mika ze współpracownikami, 
prezesi jaworznickich związków zawo-
dowych i stowarzyszeń, członkowie jury 
festiwalowego oraz współorganizatorzy 
festiwalu.

W organizację tegorocznej edycji 
festiwalu włączyło się kilka instytucji, 
tj. Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie, Kuratorium Oświaty – 
Delegatura w Sosnowcu, Ognisko Pra-
cy Pozaszkolnej w Jaworznie, Wydział 
Katechetyczny w Sosnowcu oraz Szkoła 
Podstawowa nr 6 w Jaworznie. Jed-
nakże największym zaangażowaniem 
tradycyjnie wykazują się dwie osoby 
– główny pomysłodawca i organizator 
przedsięwzięcia, obecnie wizytator 
Śląskiego Kuratorium Oświaty, Elż-
bieta Fudro oraz wicedyrektor Ogniska 
Pracy Pozaszkolne w Jaworznie Renata 
Gacek, czuwająca nad całością strony 
muzycznej eliminacji festiwalowych 
i koncertu. Ten duet współpracuje 
owocnie już 10 lat, tyle bowiem mija 
od pierwszego w Jaworznie Międzysz-
kolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, 
który z roku na rok rozwijał się i przy-
ciągał tysiące uczestników i instrukto-
rów. Dzięki rozwojowi festiwalu, który 
ciągle rozszerzał zakres swojej działal-
ności, nasze miasto jest szeroko znane  
i kojarzone właśnie z tą imprezą. Udział 
w festiwalu jest postrzegany jako wy-
różnienie i szansa na sukces muzyczny. 
Daje bowiem możliwość uczestnictwa 
w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Będzinie. Od trzech lat 
jest jego etapem rejonowym. Laureaci 
festiwalu jaworznickiego nominowani 
do udziału w finale będzińskim zdo-
bywają tam najwyższe lokaty. W roku 
ubiegłym na 10 nominowanych na-
grodzono 5 podmiotów artystycznych. 
Również podczas koncertu, który odbył 
się 11 stycznia 2009 r. spośród 7 nomi-
nowanych w Jaworznie, w Będzinie 
nagrodzono 5 wykonawców. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
koncert laureatów poprowadziły obie 
Panie, dbając zarówno o wysoki poziom 
prezentacji, jak i dobre samopoczucie wi-
dzów. Nie brakło humoru, ciepłych słów 
i swobodnej konwersacji w trakcie wrę-
czania nagród, której dokonali: ksiądz 
biskup Piotr Skucha, poseł Wojciech 
Saługa i zastępca prezydenta Dariusz 
Starzycki.

W VI edycji festiwalu wzięło udział 
127 podmiotów artystycznych tj. 695 
osób: jako soliści – 72, duety – 16, trio – 5, 
zespoły wokalne – 25, wokalno-instru-
mentalne – 13, instrumentalne – 3 oraz 
chóry – 3. festiwal obejmuje zasięgiem 

Diecezję Sosnowiecką oraz inne miej-
scowości woj. śląskiego i małopolskiego. 
Uczestnicy festiwalu reprezentowali  
14 miejscowości: Sosnowiec, Będzin, Ja-
worzno, Mysłowice, Wojkowice, Oświę-
cim, Chrzanów, Dobieszowice, Zendek, 
Niegowonice, Rogoźnik, Bobrowniki, 
Siemonia, Dąbrowa Górnicza.

Widzowie mieli okazję wysłuchać 
wspaniałego śpiewu dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych. Spora grupa uczestni-
ków festiwalu przyjeżdża do Jaworzna 
od wielu lat. Cenią organizację eliminacji 
i koncertu oraz niezwykła atmosferę, 
która towarzyszy całej imprezie. 

Zapewne czynnikiem powodują-
cym tak liczne uczestnictwo są cenne 
nagrody rokrocznie wręczane laure-
atom i osobom wyróżnionym. Ich po-
zyskanie było możliwe dzięki wsparciu 
Biura Promocji i Informacji Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie oraz Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Już po raz drugi festiwal uzyskał 
dotację ze środków finansowych Samo-
rządu Województwa Śląskiego. Bardzo 
dużą pomoc w ich pozyskaniu okazała 
Pani Agata Sablik z Działu Marketingu 
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie.

Komisja festiwalowa 
w składzie: 

Przewodniczący Zbigniew Rutkow-
ski oraz członkowie – Irena Dębecka, 
Barbara Banasik, Agata Abram, ks. 
Tomasz Sobera, ks. Marek Turlejski,  
ks. Michał Borda ustaliła następujące 
wyniki:

Kategoria przedszkola:
I m. Adrian Matusiak, P. nr 9 w Mysłowicach; 
Wiktoria Trefon, Zespół Szk.-Przedszkolny 
w Dobieszowicach; II m. Trio (Paulina Fundament, 
Martyna Chyc, Sandra Kodzis),  
P. nr 4 w Mysłowicach; III m. Sebastian Zuber SP nr 
3 z oddziałami integracyjnymi w Jaworznie.
Wyróżnienia: Słoneczne Biedronki, PM nr 40 

w Sosnowcu; Karolina Juras,  
PM nr 19 w Jaworznie; Marcel Osiecki  
PM nr 14 w Jaworznie.

Kategoria szkoły podst. klasy 1 - 3
I m. Zuzanna Galicka ,Zespół Szkół w Rogoźniku; II 
m. zespół „Lajkonik”, SP nr 16 w Jaworznie; Dawid 
Obrębski Zespół Szkół w Rogoźniku;  
III m. zespół „Puchatki” SP nr 5 w Jaworznie; duet 
(Julia Adamiuk, Mateusz Przebieracz),  
SP nr 10 w Mysłowicach.

Wyróżnienia: zespół „Laryszoki” SP Nr 
11 w Mysłowicach (za kultywowanie tradycji 
regionalnych).

Kategoria szkoły podst. klasy 4 - 6
I m. zespół „Serduszka” Zespół Szk.-Przedszkolny 
w Dobieszowicach; Schola z parafii św. Barbary 
i SP nr 7 w Jaworznie; II m. zespół wokalny,  
SP nr 5 w Jaworznie; III m. Bartosz Grochal, Zespół 
Szk.-Przedszkolny w Dobieszowicach.

Wyróżnienia: Michał Statkiewicz, Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci  
Niepełnosprawnych w Jaworznie; Joanna Płonka, 
SP nr 1 w Jaworznie; zespół „Słoneczka”, SP im. 
Jana Pawła II w Zendku; duet (Beata Wróbel, 
Joanna Czernek),  
wSP nr 10 w Mysłowicach.

Kategoria gimnazja
I m. chór kameralny, Zespół Szkół nr 1/G. nr 10 
w Jaworznie; zespół wokalny, OPP w Jaworznie; 
Julia Dzierżek, Specjalny Ośrodek Wychowawczy 
dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych 
w Dąbrowie Górniczej; II m. Anna Haupka, 
Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla Dzieci Słabo 
Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej; 
III m. zespół „Serduszka”, Zespół Szkolno-
Przedszkolny/Gimnazjum w Dobieszowicach.

Wyróżnienia: Izabela Wróbel, G. nr 11 
w Jaworznie; duet (Patrycja Mańczyk, Patryk 
Kocot), Zespół Szkół/Gimnazjum w Rogoźniku.

Kategoria szk. ponadgimnazjalne
I m. schola, Parafia P.W. NMP Różańcowej 
w Sosnowcu; II m. Małgorzata Kręcichwost, 
II LO w Jaworznie; Adrianna Kurdziel, IV 

LO w Sosnowcu, Małgorzata Synowiec, 
I LO w Jaworznie; III m. Marta Walkowska, 
MCKiS Jaworzno/Klub Relaks; Magdalena 
Łytek, MCKiS Jaworzno/Klub Podłęże.

Wyróżnienia: Agnieszka Kukla, Specjalny 
Ośrodek Wychowawczy dla Dzieci Słabo 
Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej; 
zespół „Akcent”, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 
w Sosnowcu.

Kategoria dorośli
I m. trio „R&B”, MCKiS Jaworzno; II m. nie 
przyznano; III m. nie przyznano.

Wyróżnienia: duet (Aleksandra Szwajcok, 
Dorota Kolonko) SP nr 11 w Mysłowicach; Anna 
Larysz, Jaworzno.

Wyróżnienia za kultywowanie 
tradycji regionalnych: Ludowy 
Zespół Śpiewaczy „Dąbrowianki”, Jaworzno; 
Zespół Folklorystyczny Zrzeszenia Ludzi Gór 
w Oświęcimiu.

Nagrody specjalne:
Posła Wojciecha Saługi dla 

Zespółu Szkolno-Przedszkolnego 
w Dobieszowicach;

Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła 
Silberta dla Julii Dzierżek ze Specjalnego 
Ośrodka Wychowawczego dla Dzieci 
Słabo Widzących i Niewidomych 
w Dąbrowie Górniczej;

Wizytatora Elżbiety Fudro dla Elizy 
Beniowskiej z OPP nr 1 w Sosnowcu;

Dyrektora Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej Bartosza Masłowskiego dla 

y

y

y

y

OPP nr 1 w Sosnowcu;
Przyznano również nagrodę 

ufundowaną przez księdza biskupa 
Piotra Skuchę.

Nagrodą Grand Prix „Złota 
Kantyczka” schola z parafii p.w. 
MB Różańcowej w Sosnowcu

kwalifikacje do udziału 
w ogólnopolskim festiwalu kolęd 
i pastorałek w Będzinie otrzymali:
1. Trio „R&B”, Jaworzno.
2. Schola z parafii p.w. NMP Różańcowej 
w Sosnowcu;
3. Chór kameralny, Zespół Szkół nr 1/Gimnazjum 
nr 10 w Jaworznie;
4. Zespół wokalny, Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Jaworznie ;
5. Julia Dzierżek, Specjalny Ośrodek 
Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących 
i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej;
6. Zespół „Serduszka”, Zespół Szkolno-
Przedszkolny/SP w  Dobieszowicach;
7. Schola z parafii św. Barbary i SP nr 7 
w Jaworznie.

Gratulujemy 10 lat wspaniałej pra-
cy i życzymy, by festiwal trwał 
i przynosił chlubę naszemu miastu. 
Gratulujemy Pani Elżbiecie Fudro 
i Renacie Gacek niespożytej energii 
i dziękujemy za bezinteresowną 
działalność na rzecz naszego miasta 
i jego mieszkańców.

koło dzienn. opp

y

Złota Kantyczka 2009

o g ł o s z e n i e

201/D/09

201/D/09

201/D/09
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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.

90/d/09

Zbudujemy Twój dom

91/d/09

P.P.h.U. NIRO-TeCh
PROdUCeNT 

WYROBóW Ze STALI 
NIeRdZeWNeJ

Ul. Jagiellońska 1
43-602 Jaworzno
e-mail. nirotech@interia.eu

zatrudni:

Przedstawiciel 
handlowy

Wymagania:
– prawo jazdy kat. B
– dyspozycyjność
– komunikatywność
– doświadczenie zawodowe
– min. wykształcenie średnie
– znajomość języków obcych, 

będzie dodatkowym atutem

Chcesz 
reklamować się 

w Internecie?

Pokażemy Ci nasze 
możliwości

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

Ogłoszenie własne

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ

„GÓRNIK”
w Jaworznie 

Al. Tysiąclecia 85

ogłasza przetarg nieograniczony do-
tyczący pierwszeństwa ustanowienia 
odrębnej własności lokalu mieszkal-
nego w Jaworznie przy:

– ul. Brodzińskiego 29/1 o pow. użytk. 
49,70 m², 2 pokoje + kuchnia, parter, c.o., 
c.w, gaz. 

cena wywoławcza – 124.200,00 zł.

Przetarg odbędzie się w Administracji 
Domów Spółdzielczych przy 

ul. Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 
28.01.2009 r. o godz. 10.00.

 
Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania 

w dniu 26.01.2009 r. w godzinach 
13.00 - 14.00

 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej w terminie do dnia 27.01.2009 
r. (data stempla) na konto Spółdzielni w PKO 
BP S.A. O/C Tychy nr 61 1020 2528 0000 0802 
0014 5136.
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie 
Zarządu Spółdzielni – Dział Członkowski  
/pokój nr 2/.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofa-
nia mieszkania z przetargu lub unieważnie-
nia przetargu bez podania przyczyny. 

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

187/d/09

206/d/09
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ANNABEL suknie Twoich marzeń
ślubne wyprzedaż już od 450 zł, wieczorowe, komunijne

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

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

SUKNIE ŚLUBNE

74/d/09

75/d/09

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

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

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

ENDOKRYNOLOG

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

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

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44
39/d/09

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

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

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

36/d/09

37/d/09

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

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

ul. Grunwaldzka 225/54

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

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

38/d/09

STOMATOLODZY

40/d/09

GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. Anna Partyka-Ziętek
 Jaworzno ul. Farna 14 (I piętro) 

czynny poniedziałek, piątek 17.30-20.00, czwartek 9.00-12.00
stomatologia dorosłych i dzieci

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

ul. Paderewskiego 43. Rejestracja tel. 752 24 64
47/d/09

ORTOPEDZI

43/d/09

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

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

diadynamic, elektrostymulacja. Grupowa gimnastyka specjalistyczna 

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

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

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

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

w tym do świadectwa kwalifikacji.
73/d/09

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

183/d/09

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

POMOC dLA kLAUdUSI
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 16 zwracają się do wszystkich ludzi 
dobrej woli o pomoc w leczeniu 

i rehabilitacji uczennicy naszej szkoły.

Prosimy o wpłacanie dowolnych kwot 
na konto Fundacji ,,ISkIeRkA”, 
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.
ING Bank Śląski oddział w Zabrzu 

nr: 30 1050 1588 10000 0023 0342 1412
na hasło: ,,klaudii Seweryn”

Aby przekazać 1% podatku należy do numeru konta  
i hasła dopisać nr KRS 0000248546.

DZIĘKUJEMY ZA DAR SERCA
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Miasto Jaworzno
Dzielnicowy kalejdoskop

NASZE MIASTOPIECZYSKA

Podsumowanie wybranych

1 – ul. Dąb, 2 – ul. Ćwiklińskiej, 3 – ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, 4 – ul. Modrzewiowa, 5 – ul. Kiepury, 6 – ul. 
Jaworowa, 7 – ul. Wilcza, 8 – ul. Bożka, 9 – ul. Wygody, 10 – ul. Podwale, 11 – ul. św. Wojciecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

MIASTO

JELEŃ/BYCZYNA

W tym numerze 
prezentujemy drugą  
część podsumowania,  
jak i te z dróg,  
które, zdaniem 
mieszkańców,  
powinny zostać  
zmodernizowane  
w roku przyszłym. 

MIASTO

Letnie oczyszczanie miasta to zadanie 
Zakładu Usługowego Konserwacja Te-
renów Zielonych z Bytomia. Umowa, 
podpisana w kwietniu 2008 i obowią-
zująca do 31 października br., opiewa 

Miasto latem

W lutym podpisano umowę na 
wycinkę, cięcia pielęgnacyjne 
oraz frezowanie pni drzew 
rosnących w pasie drogowym. 
Wykonawcą, posiadającym 
specjalistyczny sprzęt 
specjalnie przeznaczony do 
tego celu, okazała się firma 
„Rezbud” z Janowic. Koszt to 
118 tys. zł. Umowa obowiązuje 
do końca 31 października

Kosmetyka 
miasta

9 nowych wyniesionych 
progów zwalniających 
pojawiło się w rejonie 
placówek oświatowych. 
Wątpliwości nie ulega 
fakt, że z tego powodu 
znacznie obniżyła się 
prędkość poruszających 
się w tym rejonie 
pojazdów. Mieszkańcy 
mają jednak pewne 
zastrzeżenia co do ich 
wykonania i gabarytów. 

Wyremontowano most nad poto-
kiem Łużnik. Firma „Angopol” 
z  Wę g ier sk ie j  G órk i  z adba ł a  
o nowe balustrady, bariery ener-
gochłonne, chodnik i, gzymsy, 
warstwę ściera lną jezdni oraz 
zabezpieczyła przyczółki mostu 
przed podmywaniem. Ze względu 
na to, iż most nie był w najlepszym 
stanie, jego remont okazał się ko-
nieczny. Prace, zakończone po ok. 
dwóch miesiącach, wyceniono na 
185,649 zł brutto. 

Na terenie miasta 
pojawiły się nowe wiaty 
przystankowe, na bieżąco 
wymieniano i uzupełniano 
także rozkłady jazdy.

W zeszłym roku jeden z mieszkań-
ców zaalarmował naszą redakcję 
o znacznym ograniczeniu widocz-
ności przy pierwszej z wymienio-
nych ulic. Zarośnięte rowy, drzewa 
zasłaniające drogę i mnóstwo śmieci 
to obraz jaki widzieli codziennie 
przejeżdżający tędy kierowcy. 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
zadeklarował wykonanie prac w tym 
rejonie, obejmujących m.in. wyczysz-
czenie rowów przydrożnych i wy-
cinkę oraz przycięcie drzew. Na ich 

Nowe progi zwalniające

Dla jednych próg jest za szeroki, 
dla innych za wysoki. Jednak jeden 
fakt jest niezaprzeczalny: – Ponieważ 
znajdują się one kilka centymetrów po-
wyżej nawierzchni jezdni, wymuszają 
na kierowcach znaczne ograniczenie 
prędkości, co w oczywisty sposób 
przekłada się na wzrost bezpieczeń-
stwa dzieci w rejonie szkół – mówi 
Sebastian Kuś.

Remont 
konieczny

Wyremontowano dwa przepusty: w ciągu ul. Dąb 
oraz Ćwiklińskiej.

Większa widoczność
realizację musieliśmy czekać ponad 
dwa miesiące, ale taka inwestycja 
wymagała sporządzenia szczegóło-
wych planów. Dodatkową przeszkodą 
był fakt, że miasto nie było jedynym 
właścicielem gruntów w tym miejscu 
i działki, które mogły być oczyszczo-
ne, nie mały jednakowej wielkości. 
Na szczęście udało się w końcu spo-
rządzić wszystkie plany i zrealizować 
inwestycję. Jej wykonania podjęła się 
firma „Rezbud” odpowiadająca m. in. 
za wycinkę drzew w mieście. Kwota za 
remonty dwóch przepustów to łącznie 

MIASTO

Nowe wiaty 
przystankowe
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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

BYCZYNA

MIASTO

DąBROWA

W zeszłym roku wykonano 
także kontrowersyjne remonty 
dróg gruntowych:  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, 
Modrzewiowej, Kiepury, 
Jaworowej. Tam, gdzie na 
możliwości położenia asfaltu, 
zdecydowano o wyłożeniu 
drogi przy wykorzystaniu 
metody tzw. podwójnego 
utrwalenia nawierzchni, frezem 
asfaltowym i kruszywa. 

Wierzymy, że niekompletne 
tabliczki informujące  
o uszkodzonej nawierzchni  
w tym roku nie będą już więcej 
potrzebne. Przynajmniej nie  
w takich ilościach

W tym roku ulica 
Rumiankowa doczekała się 
remontu. Co prawda nie 
położono na niej nowego 
asfaltu, ale wysypano 
frezem asfaltowym. 
Niestety, po kilku 
miesiącach pojawiły się już 
pierwsze dziury.

700-lecia to długa ulica 
równoległa do ulicy Wygody. 
Równoległość nie przekłada 
się na porównywalną jakość. 
Według mieszkańców cała 
700-lecia wymaga remontu.

JELEŃ

Remont ulicy Bożka planowany był już w zeszłym roku. Brak 
materiału sprawił jednak, że modernizację drogi przełożono. 
Wierzymy, że w tym roku właściciele posesji przy Bożka doczekają 
się  nawierzchni już bez dziur

JELEŃ

MIASTO

Skomplikowane skrzyżowanie, brak 
osobnego pasa do skrętu sprawia, że 
kierowcy często zapominają o zasa-
dach ruchu drogowego. Im szybciej 
skrzyżowanie zostanie przebudowa-
ne, tym lepiej.

Niebezpiecznie jest również na 
skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej 
i  Szcza kowsk iej.  To miejsce to 
czarny punkt na drogowej mapie 
miasta. Ilość wypadków jest prze-
rażająca.

Wielokrotnie podnosiliśmy apel o przebudowę 
skrzyżowania ulic Podwale i św. Wojciecha

Czarne punkty miasta

CIęŻKOWICE

Zygmunta Augusta i inne 
uliczki Królewskie gościły na 
naszych łamach średnio raz 
na pół roku. Powód zawsze 
był ten sam – utrudniony lub 
czasem wręcz niemożliwy 
dojazd do posesji z powodu 
ogromnych kraterów, w porze 
deszczowej wypełnionych 
po brzegi. Czy w tym roku 
sytuacja mieszkańców choć 
trochę się poprawi?

Królewski trakt

O Wilczej informowaliśmy 
już w kontekście oczywiście 
nawierzchni. Ale nie tylko ona 
wymaga interwencji. Chodnik, 
opisany w numerze 51., również 
grozi w niektórych miejscach 
upadkiem. Jeżeli nawierzchnia 
nie zostanie zmodernizowana, 
proponujemy zmianę nazwy 
na... Łaciatą

Ulica 
Łaciata

Rumiankowa do naprawy

Zdajemy sobie sprawę, 
że to zaledwie ułamek 
wszystkich interwencji, 
które nasi czytelnicy 
zgłosili w ciągu roku,  
ale jednocześnie 
wierzymy, że wiele  
z nich wziętych zostało 
pod uwagę  
w planach inwestycyjnych 
na rok 2009.  
Poszczególne tematy 
ukazały się już  
w numerach 
wcześniejszych.

Do wymiany

Jakość 
równoległa?

Naprawa w tym roku
PODŁęŻE

Frez nie dla wszystkich

Wykonawca udziela dwuletniej 
gwarancji. Dlaczego zatem napisali-
śmy, że te remonty są kontrowersyj-
ne? Wywołały one odzew ze strony 
tych mieszkańców, do których walec 
w czasie remontu nie dojechał. Doty-
czy to m.in. ulic Jaworowej w Dobrej 
i Kiepury w Ciężkowicach. Właściciele 
posesji z numerami początkowymi 
z ul. Jaworowej, czy ci, mający swoje 
domy przy jednej z odnóg ul. Kiepury, 
dalej muszą zmagać się z błotem i ka-
łużami, zalegającymi tutaj w okresie 
wiosenno-jesiennym i w czasie pór 

deszczowych, czy kurzem w lecie. 
– Prace będą kontynuowane w tym 
roku i w latach przyszłych – zapewnił 
nas Sebastian Kuś z MZDiM-u.

Mamy nadzieję, że ta obietnica zo-
stanie dotrzymana. Niektórzy, zmaga-
jący się z takimi warunkami drogowy-
mi to ludzie starsi, przez kilkadziesiąt 
poprzednich lat niemogący doczekać 
się normalnej nawierzchni.

inwestycji w 2008 roku
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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:
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”

Informator Kulturalny
Galeria Kameralna ul. Mickiewicza 2

Miejskie Centrum Kultury i Sportu zaprasza na wystawę zbiorową zorganizo-
waną 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. 

 
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 

28 stycznia godz. 11.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2
Film dla dzieci 
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

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

53/D/09

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

55/D/09

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

56/D/09

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

24/D/09

Kupię działkę lub dom. 
Tel. 606 13 49 46

78/09

Podwale 52 m2, 1p/2p, 3 pokoje, po 
remoncie, niski czynsz, 160 tys. zł. 
Nieruchomości Goździewicz. 
Tel. 664 033 200

221/D/09

Sulińskiego, 38 m2/119 tys oraz 2p/2p 
44m2 po remoncie – 155 tys zł. Nieru-
chomości Goździewicz. 
Tel. 664 033 200

221/D/09

Leopold 63 m2, 2 piętro, 3 pokoje, 180 
tys. zł. Nieruchomości Goździewicz. 
Tel. 664 033 200

221/D/09

Mysłowice 49 m2, 2 pokoje, 6 piętro, 
po remoncie, 165 tys. zł. Nieruchomo-
ści Goździewicz. Tel. 664 033 200

221/D/09

Sprzedam 28m2, Podwale. 
Tel. 516 430 400

2112/D/08

Sprzedam mieszkanie 48m2. 
Tel. 604 789 791

2188/D/08

Sprzedam M-3, 44 m2 Podwale 
tel. 0 694 922 484

149/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

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

121/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

Wynajmę magazyn z rampą 520 m2 
Osiedle Stałe, ul. Wojska Polskiego 
15. Tel. 692 425 622

194/D/09

Kupię M-3 – Osiedle Stałe. 
Tel. 602 276 379

182/D/09

Sprzedam mieszkanie 44 m2 Osiedle 
Stałe. Tel. 784 134 096

193/D/09

Do sprzedania nieruchomość Cen-
trum, Sądowa 13. Tel. 602 105 538

176/D/09

Do wynajęcia kiosk na Placu Targo-
wym na Osiedlu Stałym. 
Tel. 510 278 949

178/D/09

Sprzedam działkę budowlaną, 
Jaworzno – Ciężkowice o pow. 1818 
m wraz z drogą dojazdową o pow. 
550 m. Tel. 509 453 870

198/D/09

Sprzedam 31 m2 Skałka. 
Tel. 664 992 536

200/D/09

Audyty i świadectwa energe-
tyczne. Tel. 692 616 077

204/D/09

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

205/D/09

Wynajmę magazyny pod każdą 
działalność. Tel. 604 28 28 70

209/D/09

Sprzedam mieszkanie 51 m2 – 
Gigant. Tel. 514 46 31 59

216/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

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

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

141/D/09

Firma zatrudni magazyniera oraz 
zaopatrzeniowca. 
Tel. 0 32 614 01 75

195/D/09

Zatrudnię kierowcę kat. C + E  
z doświadczeniem na wywrotkach  
z Jaworzna lub okolic. 
Kontakt: 506 038 073

186/D/09

PW AJP zatrudni piekarza. 
Tel. 0 32 615 50 97

179/D/09

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
kosmetycznego. Tel. 500 49 05 05

180/D/09

Zatrudnię projektanta meblowego z 
doświadczeniem. Kontakt: Meblo-
Styl, ul. Puszkina 3. 
Tel. 0 501 428 591

197/D/09

Firma AJP zatrudni specjalistę ds. 
kadrowo-płacowych oraz do rozliczeń 
ZUS. Kontakt telefoniczny 
0 32 615 50 97

208/D/09

Restauracja zatrudni kucharza i kel-
nerki. Tel. 50 50 19 844

212/D/09

Zatrudnię do szlifowania i malowania 
konstrukcji stalowych. 
Tel. 605 100 910 po 20.00.

214/D/09

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy 
kat. B. Tel. 604 56 22 53

217/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 lakie-
rów . Wypożyczalnia cykliniarek 
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

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

Remonty, wykończenia budowlane. 
Tel. 602 259 809, 
www.grupa.owo.pl

218/D/09

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

172/D/09

Techniki malarskie, wykończenia 
wnętrz, aranżacje, remonty. 
Tel. 600 948 328; 884 219 971

196/D/09

Usługi koparko – ładowarką. 
Tel. 600 68 20 40

181/D/09

Wkłady kominkowe, kominki – obu-
dowy. Tel. 602 259 809, 
www.kominki.owo.pl

218/D/09

Usługi brukarskie. Tel. 600 68 20 40
181/D/09

Remonty. Tel. 751 02 44; 
66 88 53 409

175/D/09

Gładzie, malowanie, zabudowa, 
regipsy, tapety natryskowe, panele. 
Tel. 605 442 905

191/D/09

Dachy, więźby, pokrycia, adaptacja, 
ocieplanie poddaszy. Tel. 602 259 
809, www.grupa.owo.pl

218/D/09

MOTORYZACJA
AUTO SKUP kupię każde auto, 
stan obojętny. Gotówka od 
ręki. Tel. 0 32 623 50 61; 0 605 
76 10 82

66/D/09

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, skoro-
dowane, 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

Lincoln do ślubu – tanio. 
Tel. 794 592 252

222/D/09

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

2186/D/08

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

160/D/09

Sprzedam pianino „Callisia”, jasny 
brąz, używane. Tel. 504 368 186

177/D/09

Sprzedam meble nadające się do 
apteki lub sklepu spożywczego. 
Tel. 0 32 752 43 41

203/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

Centrum Edukacji Myśl: matematyka, 
fizyka, chemia, polski, angielski, nie-
miecki itp. Tel. 609 676 191

185/D/09

JĘZYKI OBCE
Angielski tel. 0 602 340 777

145/D/09

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

165/D/09

Angielski – matura, przygotowania. 
Tel. 889 101 969

213/D/09

Język niemiecki. Tel. 608 232 196
222/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

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
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, dys-
pozycyjna 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

MATRYMONIALNE
Wolny, lat 40 poszukuje kobiety do lat 
35, szczupłej bez nałogów. 
Tel. 513 945 526

207/D/09

Firma zatrudni 
przedstawiciela handlowego 

na teren Śląska i okolic. 
Mile widziane doświadczenie. 

E-mail: myslowice@armir.pl 
tel. 0 604 244 598

dw/mys
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Szukamy śladów przeszłości (cz. XV)
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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o g ł o s z e n i e

25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 31)

Nasi pasjonaci sztuki

Twórczość

Stowarzyszenie Twórców Kultury 
w Jaworznie stanowią ludzie, któ-
rzy nie tylko czują potrzebę po-
dzielenia się z innymi swoimi prze-
myśleniami, odczuciami, wizją 
odbieranego świata, ale również 
obcowania w pewnej wspólnocie, 
albowiem, pomimo iż sam proces 
twórczy przebiega w samotności, to 
jednak grono przyjaciół duchowo 
i organizacyjnie wspierających się 
w działaniu odgrywa niezwykle 
istotną rolę. 

Ci, którzy nie potrafili docenić 
walorów stowarzyszenia, szybko 
z niego wystąpili. Byli również tacy, 
którzy wstępowali do tej organiza-
cji w celu jednorazowych korzyści 
czy ułatwień w zaistnieniu na pu-
blicznym forum, po czym odcho-
dzili pod jakimkolwiek pretekstem. 
Jednak zdecydowana większość 
członków związała się z tą orga-
nizacja na przysłowiowe „dobre 
i złe”. Pan Antoni Polański – czło-
wiek o wszechstronnych uzdolnie-
niach, wstępując do stowarzysze-
nia rozpoczął pracę jednocześnie 
w dwóch sekcjach: plastycznej 
i literackiej. Malował obrazy olejne 
oraz akwarele. Tematyka jego prac 
koncentrowała się na przyrodzie. 
Pejzaże, kwiaty i zwierzęta potrafił 
odwzorowywać  z precyzyjną do-

kładnością. Równocześnie oddawał 
się pasji literackiej, tworząc prozę 
i poezję. W roku 1998 jego opowia-
danie pt. „Ostatni egzamin” zosta-
ło wyróżnione I nagrodą w kon-
kursie „Małych form literackich” 
w Katowicach. Niestety, poważna 
choroba oczu coraz bardziej ogra-
niczała wszelkie jego możliwości 
i z czasem musiał całkowicie zre-
zygnować z twórczości, a pędzel 
i pióro zamienić na białą laskę. 
Jednak tragizm sytuacji w jakiej 
się znalazł nie zniechęcił go do 
działalności społecznej. Pozostał 
w stowarzyszeniu i znalazł w nim 
swoje nowe miejsce. Wstępując do 
zarządu, na miarę swoich możli-
wości wspomaga twórców, z któ-
rymi złączyła go przyjaźń. Swoje 
prace z dawnych lat chętnie pre-
zentuje na wszystkich zbiorowych 
wystawach organizowanych przez 
stowarzyszenie oraz uczestniczy 
we wszystk ich uroczystościach 
z nimi związanych. Jednocześnie 
wstąpił Polskiego Związku Nie-
widomych, gdzie również chętnie 
służy ludziom dzielącym jego los. 
Człowiek wielkiego formatu nie 
skupia się na swoim nieszczęściu 
lecz idzie dalej z wyciągnięta po-
mocną dłonią.

Jolanta HałaS M.

DO WIELKIEGO PRZEWODNIKA
(modlitwa niewidomych)

Oddal od nas Panie tej goryczy czarę,
Od której nam oczy puchną i powieki,
Przywróć nam dawną miłość i wiarę
I utrwal je w sercach na wieki.

Nie pozwól nam Panie błądzić w ciemności,
Ni serc naszych gubić w życia udręce,
Od lat niemowlęcych do późnej starości
Prowadź nas Przewodniku Wielki za ręce.

Obdarz nas Panie Twoją świętą łaską,
Naszych najbliższych, chorych i dzieci,
Niech w sercach bliźnich z białą laską,
Iskra nadziei promień szczęścia roznieci.

Ojczyznę naszą pod Twoim Niebem,
Wolną od nieszczęść, wojen i głodu,
Pachnącą jak niegdyś miodem i chlebem,
Uczyń oazą polskiego narodu.

A gdy nadejdzie ostatnia godzina,
Przez tunel ciemny – ku Twej Światłości,
Do Brata naszego – Twojego Syna
Prowadź nas Ojcze – ku wiecznej radości.

220/d/09

W związku z dynamicznym rozwojem 
firma Drewno styl ul. Katowicka 57 w Jaworznie 

poszukuje osób na stanowisko 
 

MONTAŻYSTA DRZWI I PODŁóG

– mile widziane prawo jazdy kategorii B
– atrakcyjne wynagrodzenie

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt 

0 3 2  7 5 3  0 0  2 2

Jak Pani czuje się w nowej roli? 
Dziękuję. Aklimatyzacja na nowym 

stanowisku przebiega szybko, bo urząd 
miejski to przecież moje dotychczasowe 
miejsce pracy. Nie widzę jakiegoś szcze-
gólnego poruszenia wewnątrz urzędu, co 
bardzo mnie cieszy i pozwala bezkolizyj-
nie przejść do nowych zadań. Wcześniej 
czy później zmiany muszą następować. 
Chciałabym, aby na tej wszyscy sko-
rzystali.

Podczas naszej pierwszej roz-
mowy przyznała Pani, że decy-
zja prezydenta
o powołaniu Pani na sekretarza 
miasta była zaskoczeniem.

Jako naczelnik Biura Promocji i In-
formacji odpowiadałam za organizację 
różnych przedsięwzięć i pisałam do nich 
scenariusze. Po pewnym czasie wszystko 
wydawało się przewidywalne. A jednak! 
Tego ostatniego, związanego z awansem 
na stanowisko sekretarza miasta nie 
przewidziałam. Tak, byłam zaskoczona 
tą propozycją. W duchu dopingowałam 
innym kolegom.

Dzisiaj stanowisko sekretarza 
miasta w urzędach jest wymo-
giem, tak mówi nowa ustawa 
o pracownikach samorządo-
wych. Ta funkcja jest jednak 
mało znana mieszkańcom.

Może nie tyle mało znana, a błęd-
nie rozumiana. W strukturze naszego 
urzędu stanowisko sekretarza miasta 
pojawiło się prawie dwadzieścia lat temu. 
Do 2004 roku pełnił tę funkcję Pan Ka-
zimierz Kielski, a następnie Pan Dariusz 
Starzycki, obecnie zastępca prezyden-
ta. Sekretarz miasta to tak naprawdę 
kierownik urzędu, czyli osoba dbająca 
o właściwą organizację pracy urzędu, 
nadzorująca i reprezentująca w wielu 
sprawach samych pracowników. Usta-
wodawca najwyraźniej docenił tę funkcję 
w samorządach. 

Czy nowa ustawa zmieni coś 
w podejściu urzędników do 
mieszkańców? 

Nie bezpośrednio. Stara ustawa, jesz-
cze z 1990 roku, będąca zbiorem prze-
pisów dotyczących praw i obowiązków 
pracowników samorządowych, wyma-
gała takiej nowelizacji, która zbliży nas 
do profesjonalnej administracji i pozwoli 
efektywnie zarządzać kadrami. Czy tak 
się stanie, ostatecznie pokaże praktyka. 
Nowy dokument obowiązuje od 1 stycz-
nia br. Z pewnością jest obligatoryjną 
lekturą dla osób, które ubiegają się o pracę 
w samorządzie. Pojawia się w nim dotąd 
nieznany  termin „służba przygotowaw-
cza”, czy też nowa definicja dla „wolnego 
stanowiska urzędniczego”. Na naszym 
urzędzie nowa ustawa wymusza tworze-
nie od podstaw regulaminów zatrudnia-
nia, pracy i wynagradzania. Mamy na 
to 6 miesięcy. Przy tej okazji z pewnością 
zwrócimy uwagę na inne sprawy, które 
interesują mieszkańców, choćby takie 
jak godziny pracy urzędu.  Dzisiaj prawo 
w tej kwestii jest bardziej elastyczne.

Jaki jest zakres obowiązków no-
wego sekretarza miasta?

Bezpośrednio podlegają mi wydziały 
Organizacyjny i Kadr, Administracji i In-
formatyki, Biuro Rady Miejskiej,  Rzecz-
nik Konsumentów, Inspektor BHP oraz 
bliskie mi Biuro Promocji i Informacji. 
Nie ma jednak co ukrywać, teraz zdecy-
dowanie najwięcej czasu poświęcam we-
wnętrznej pracy urzędu. Czyli temu, cze-
go na zewnątrz nie widać, a bez czego nie 
będzie funkcjonować żadna instytucja. 
Nowoczesny i sprawny urząd jest niczym 
innym jak systemem połączonych naczyń 
zależnym od ludzi, wyzwań techniki 
i uregulowań prawnych. Jaworzno ma 
w tej materii wciąż duże ambicje i chce 
być w gronie najlepszych samorządów. 
Trzeba być bacznym obserwatorem.

Lubi Pani pracę. To było widać 
na poprzednim stanowisku. Czy 
rodzina na tym nie cierpi?

Praca jest moją pasją, a zarazem 
utrapieniem. Jeśli coś robię, muszę być 
pewna, że to ma sens i nastawiam się na 
pozytywny wynik. Mocno identyfikuję 
się z tym co robię. W poprzedniej firmie 

nauczyłam się, że wiele zależy od nas 
samych, od naszego zaangażowania. 
Dlatego w pierwszej kolejności wymagam 
od siebie, potem od innych. Utrapieniem 
są detale. Czasami zbyt dużo uwagi po-
święcam drobiazgom. Muszę być jednak 
pewna, że jest tak, jak być powinno, że 
będę zadowolona z efektów.

Praca i rodzina? Tu musi być linia 
oddzielająca. To trudne, ale jak urodzi-
łam Hanię priorytety się zmieniły. Nie 
zabieram już komputera do domu. Tu 
chcę być mamą.

Skąd u kobiety taki silny uścisk 
dłoni? Jest przecież Pani ciepłą, 
wrażliwą osobą i to przysparza-
ło Pani dodatkowych interesan-
tów.

Nigdy nie akceptowałam u mężczyzn 
i kobiet uścisku „zwiędłej lilii”. Myślę o so-
bie jako o osobie zdecydowanej i konkret-
nej. W życiu kieruję się raczej twardymi 
zasadami. Nie przeszkadza mi to jednak 
w byciu altruistką. Wiele osób do tej pory, 
mimo zmiany obowiązków, kieruje do 
mnie swoje kroki w przekonaniu „tutaj to 
załatwię”. Nie wiem, czy wynika to z prze-
konania o mojej wrażliwości, czy raczej 
z reprezentowania zasady „nieprawdą 
jest, że głową muru nie przebijesz”. Jak 
widzę cel, trudno mnie zniechęcić.

Myślała Pani kiedyś o pracy 
w urzędzie?

Nie. Chciałam być tłumaczem, wcze-
śniej trenowałam lekkoatletykę. Czasami 
jeszcze czuję zapach bieżni. Miałam w tej 
dyscyplinie swoje sukcesy. Dzisiaj jestem 
urzędnikiem i bardzo szanuję tę pracę, 
pracę z ludźmi i dla ludzi. 

Czym według Pani urzędnik 
może przekonać do siebie?

Dzisiaj, gdy w urzędzie funkcjonuje 
kodeks etyki i nie ma problemu z kom-
petentną kadrą, już tylko uśmiechem 
i praktycznym wykorzystaniem kanonu 
zwrotów grzecznościowych. Przywiązuję 
do tego dużą uwagę.

Dziękuję za tę miłą rozmowę.

Jak widzę cel, trudno 
mnie zniechęcić

O nowej ustawie o pracownikach samorządowych i nie tylko, 
rozmawiamy z Ewą Sidełko-Paleczny, nowym sekretarzem miasta

Nowy sekretarz miasta Ewa Sidełko-Paleczny z córką Hanią
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Miasto Jaworzno Nasze sprawy

W klubie „Relaks” 
w Niedzieliskach 15 stycznia 
odbyło się biesiadne 
kolędowanie w wykonaniu 
dziewięciu ludowych 
zespołów śpiewaczych 
z terenu miasta Jaworzna. 
Imprezę zorganizowali: 
Miejski Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji 
Rolniczych, urząd miasta 
i klub środowiskowy 
„Relaks”.

Kolędowanie zespołów śpiewaczych 
w klubie „Relaks” ma już wieloletnią 
tradycję,  na którą składają się niepowta-
rzalna atmosfera i urokliwa biesiada.

W tym roku zespoły zaprezentowa-
ły bardzo obszerny repertuar znanych 
i popularnych, a także mało znanych 
kolęd i pastorałek.

Każdy z zespołów przedstawił uroz-
maicony program z partiami solo, recy-
tacjami, przyśpiewkami. W występie 
nierzadko brały udział dzieci, a także 
przebierańcy, inscenizujący jasełka.

Kolędowy wieczór zaszczycili swo-
ją  obecnością przedstawiciele władz 
miasta: prezydent Paweł Silbert, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Tadeusz 
Kaczmarek, poseł na Sejm RP Woj-
ciech Saługa, a także członkowie za-
rządu Miejskiego Związku Rolników, 
PSL-u i MCKiS.

Program artystyczny humorystycz-
nie poprowadziła Anna Jachimczyk, 
instruktor muzyczny kilku zespołów.

Wieczór zainaugurował zespół 
„Ciężkowianki”, z akompaniamentem 
akordeonu A. Jachimczyk do tekstu 
członkini zespołu Bronisławy Paluch 
na melodię kolędy „Wśród  nocnej ci-
szy” (fragment): 

Witamy wszystkie koła
aura będzie wesoła
Niech Urząd Miasta ma nas w opiece
my zaśpiewamy jemu w podzięce
Niechaj folklor podtrzymuje
i nas nieco finansuje

Wykonane zostały również trady-
cyjne kolędy i pastorałki: „Pan nad 
pany”, „Przy żłobie”, „Na kopce siana” 
z partiami solo Stanisławy Lelito.

„Borowiacy” wystąpili z akom-
paniamentem akordeonu Wilhelma 
Stósa, z kolędnikami, rekwizytami, 
gwiazdą betlejemską, w tradycyjnym 

repertuarze kolęd: „Chrystus się nam 
narodził”, „Wesoła nowina”, „Narodził 
się w stajni Jezus ubogo” z partią solo 
Andrzeja Raka, przyśpiewkami Wła-
dysławy Koszowskiej.

„Dąbrowianki” przy akordeonie 
Dariusz Fec, z przebierańcami i udzia-
łem dzieci Igi i Wiktorii Dziedziała, 
wnuczek kierowniczki zespołu, wy-
konały kolędy: „Śpij dziecino mała”, 
„Przylecieli aniołowie”, „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”.

„Jaworznianki” przy akordeonie  
A. Jachimczyk, w tradycyjnych strojach 
krakowskich z przebierańcami w in-
scenizacji jasełkowej, z rodziną świętą  
w stajence, zaśpiewały: „Przylecieli 
śliczni anieli”, „Pastuszkowie grajcie 
Stwórcy swemu”, „Nie było dla ciebie 
miejsca w Betlejem”, w przyśpiewkach: 
Józefa Grządziel, Pelagia Wierzchow-
ska, Władysława Kania.

W repertuarze „Dobrzanek ”,  
z  akompaniamentem akordeonu Wie-
sława Grzywy, znalazły się tradycyjne 
kolędy: „O gwiazdo betlejemska”, „Lu-
lajże Jezuniu”, „Z narodzenia pana”, 
„Wesoło śpiewajmy chwałę panu dajmy, 
hej kolęda, kolęda”, partie solo Włady-
sława Przebindowska.

„Szczakowianki”, z towarzyszeniem 
akordeonu Dariusza Feca, wykonały 
kolędy: „Dnia jednego o północy”, „W 
ubogiej stajence”, „Lulaj go lulaj” (solo 
Krystyna Brandys), recytacja wiersza 
„Kolęda góralska” w wykonaniu Marii 
Jarzynki do słów polskiego zesłańca 
sybiraka. Małą gwiazdką zespołu była 
3-letnia Lea Isabell z Niemiec, pra-
wnuczka  solistki Marianny Osajda.

„Jelenianki”, z akompaniamentem 
kierowniczki zespołu Anny Jachim-
czyk, zaśpiewały kolędy: „Dzieciątko 
małe”, „W Boże Narodzenie wszystko 

Od poniedziałku, nie wychodząc z 
domu, będzie można zarezerwować 
lub wpisać się na listę oczekują-
cych na daną pozycję książkową. 
Będzie można sprawdzać również 
stan swojego konta, terminy zwro-
tu książek, a także dowiedzieć się 
ile jeszcze pozycji mamy prawo 
wypożyczyć. Wszystkie te operacje 
będzie można wykonać korzystając z 
konta, które automatycznie posiada 
każdy jaworznianin zarejestrowany 
w bibliotece.

– Dotychczas udostępnialiśmy tylko 
w Internecie katalog biblioteczny – 
mówi dyrektor placówki Jacek Maro – 
teraz będzie można sprawdzić, czy dana 

pozycja jest dostępna i od razu ją zare-
zerwować. Nad wprowadzeniem tego 
udogodnienia od dłuższego czasu pra-
cowali informatycy tak, by zdążyć na 
jubileusz 60-lecia biblioteki w Jaworz-
nie. Zamawianie i rezerwacja odbywać 
się będą poprzez stronę internetową 
jaworznickiej książnicy www.bibliote-
ka.jaw.pl. Wystarczy tylko wejść w za-
kładkę katalog i za jej pośrednictwem 
zamówić wybraną książkę. Ci, którzy 
nie są zarejestrowanymi czytelnikami, 
będą się musieli pofatygować osobiście 
do najbliższej filii biblioteki i wyrobić 
kartę. Wdrożony w Jaworznie sys-
tem jest jednym z nowocześniejszych  
w regionie. M.c.

Już od 19 stycznia Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jaworznie wprowadza nowoczesny system 
rezerwacji i zamawiania książek przez Internet

Rezerwacje książek 
przez Internet 

Przegląd kolęd i pastorałek

się weseli”, „Szukamy gospody” z przy-
śpiewkami: Ireny Miki, Feliny Helbin, 
Mieczysławy Miterki.

„Jeziorczanki”, z akompaniamen-
tem na akordeonie Janusza Sołtyska, 
wykonały kolędy: „Cieszmy się pod 
niebiosy”, „Przywitajcie Jezusa nowo 
narodzonego”, „Mizerna cicha stajenka  
licha” z przyśpiewkami Henryki Sapety 
i Marii Nowak.

„Byczynianki”, z akompaniamentem 
Dariusza Feca, śpiewały mało znane ko-
lędy i pastorałki: „Cała ziemia w sukni 
białej”, „Chwalcie Dziecię wielcy i mali 
jako matka swe dziecię chwali”, „Jezusa 
narodzonego wszyscy miłujmy”, „W 
stajni ubogiej Pan wszego świata”.

W czasie trwającego przeglądu przy 
biesiadnych stołach wszyscy wspólnie  
z zaproszonymi gośćmi śpiewali kolędy. 
W zaprezentowanym bogatym reper-
tuarze pięknych polskich kolęd bożo-
narodzeniowych i folklorystycznych 
pastorałek znalazły się utwory liryczne, 
melancholijne, ale również radosne, 
wesołe, głoszące chwałę narodzenia 
Bożej Dzieciny.

Za ten bardzo nastrojowy wieczór  
i program artystyczny, wszystkim wy-
konawcom i organizatorom, podzię-
kowali zaproszeni honorowi goście: 
prezydent miasta, przewodniczący 
RM i poseł na Sejm RP z przekazaniem 
najlepszych życzeń na Nowy 2009 Rok 
dalszej owocnej pracy w sferze kultywo-
wania tradycji śpiewno-muzycznej.

Podziękowania za całoroczną pracę  
członkom zespołów w imieniu zarządu 
Miejskiego Związku Rolników złożył 
prezes Tadeusz Brzózka. Z ramienia 
MCKiS podziękowania złożyła Grażyna 
Kieszek z wręczeniem dyplomów uzna-
nia na ręce kierowników zespołów.

zofia Żak

Oszczędzanie energii to działanie 
mające na celu zmniejszenie jej 
zużycia przy zachowaniu takich 
samych standardów życia. Jest to 
również niezbędny fundament, by 
płacić mniejsze rachunki i co naj-
ważniejsze – pomóc środowisku.

Każdy, kto zajmuje się rachunkami 
we własnym gospodarstwie domowym, 
z przerażeniem patrzy, jak cena za zużytą 
energię elektryczną rośnie z rachunku na 
rachunek. Odpowiedzią na rachunko-
wą gorączkę był wykład pracowników 
Urzędu Regulacji Energetyki oddział w 
Katowicach pt.: „Sekrety oszczędzania”, 
w ramach projektu pn. „Odbiorca na 
rynku energii” zorganizowanego przez 
Halinę Rechul, bibliotekarza Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Troje ekspertów, po raz któryś gosz-
czących w miejskiej bibliotece, podczas 
zajęć 13 stycznia 2009 roku, przygotowa-
ło prezentację dotyczącą oszczędzania 
energii i właściwego zużywania jej.

Podczas zajęć przedstawiono stra-
tegię działań oszczędnościowych, w 
skład których wchodziły: racjonalne 
dobieranie mocy urządzeń do zapotrze-
bowanie na ich pracę, kierunki oszczę-
dzania – termoizolacja budynków, 
właściwy dobór energii elektrycznej, a 
przede wszystkim zmiana nawyków, 
przez które bezmyślnie wręcz tracimy 
grube złotówki. W czasie wykładu 
poruszony został problem uciekania 

ciepła z naszych mieszkań. Dzieje się to 
za sprawą nieszczelnych drzwi, okien i 
nieocieplanych ścian. W tych miejscach 
możemy szukać oszczędności, właściwie 
je izolując. Jednakże nie wolno nam 
wręcz uszczelniać i izolować wentylacji, 
ponieważ dzięki niej żyjemy. Gdyby 
nie ona, powietrze nie miałoby gdzie 
i jak się wymieszać. Przez to powsta-
je wilgoć, grzyby oraz najgroźniejsze 
– zaczadzenia. Wykładowcy scharak-
teryzowali również rodzaje żarówek 
energooszczędnych na naszym rynku. 
Zwykła żarówka żarnikowa czasami 
jest bezpieczniejsza dla środowiska niż 
żarówka energooszczędna, ale pobiera 
dużo energii. Żarówka energooszczędna 
dobrej marki może rocznie zaoszczę-
dzić wiele energii w gospodarstwach 
domowych. Jest droższa, ale szybciej się 
zwraca jej koszt.

Człowiek jest maksymalnie uzależ-
niony od energii elektrycznej. Bez prądu 
nie jest w stanie zbyt wiele zrobić. Jed-
nakże jest w stanie zmniejszyć rachunki 
poprzez oszczędniejsze używanie tego 
cudu techniki. Z energią cieplną jest 
podobnie – gdy ociepli i uszczelni ściany 
i okna, oszczędności wyniosą ok. 30%. 
Aczkolwiek trzeba to robić rozważnie  
i nie szukać oszczędności, tam gdzie 
ich nie ma.

Zainteresowana możliwościami 
oszczędzania, uczennica III LO Paulina 
Meszyńska klasa IIc.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu 
edukacyjnego pn. „Dzieci pełne energii!”. Scenariusz 
zajęć pt. „Przedszkolak i energia” znajduje się na stro-
nie internetowej biblioteki: www.biblioteka.jaw.pl  
w zakładce program edukacyjny. Prace należy nadsyłać 
do dnia 16 lutego 2009 roku.

Cele
– promowanie wiedzy o energii i środowisku, 
– wykształcenie poczucia odpowiedzialności za problemy 

środowiska,
– promowanie wiedzy o energii i środowisku, 
– inspirowanie zmian w zachowaniu oraz pobudzenie wy-

obraźni i zainteresowania Przedszkolaków zagadnieniami 
związanymi z energią i środowiskiem. 

Regulamin konkursu:
1. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6-letnich.
2. Format prac A4.
3. Technika prac plastycznych dowolna.
4. Forma prac: parce indywidualne.
5. Każda praca powinna zawierać metryczkę:

– tytuł pracy,
– imię i nazwisko, wiek autora,
– adres placówki,

– e-mail lub telefon kontaktowy placówki,
– imię i nazwisko nauczyciela.

6. Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 4 prace.
7. Prace przechodzą na własność organizatora.
8. Termin nadsyłania prac: 16 luty 2009 r.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2009 r.
10. Wystawę prac konkursowych można będzie obejrzeć w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie. Zwycięskie prace 
będą publikowane w branżowej prasie krajowej oraz umiesz-
czone na stronach internetowych Patronów projektu.

11. Miejsce nadsyłania prac: Miejska Biblioteka Publiczna w 
Jaworznie Rynek Główny 17 43 – 600 Jaworzno Z dopiskiem 
„Przedszkolak i energia”.

12. Prace oddane po terminie lub niezgodne z tematyką konkursu 
nie będą oceniane.

13. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.
14. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych.
15. O terminie uroczystego zakończenia konkursu wraz z wrę-

czeniem nagród laureaci zostaną powiadomieni pisemnie 
lub telefonicznie.

dyrektor MieJSkieJ BiBlioteki puBliczneJ 
Jacek Maro autorka proJektu Halina recHul

Sekrety oszczędzania

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie 
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym  

na temat: Przedszkolak i energia
W klubie „Relaks”  
w Niedzieliskach,  
8 stycznia, w godzinach 
wieczornych, spotkali się 
członkowie rodzin byłych 
jaworznickich legionistów 
przy wspólnym opłatku  
i składaniu noworocznych 
życzeń.

Wszystkich przybyłych na oko-
licznościowe spotkanie powitała 
kierownik klubu „Relaks” Grażyna 
Kieszek.

W świątecznym klimacie i kar-
nawałowym wystroju sali klubowej, 
przy płonących świecach, wszyscy 

wzajemnie składali sobie najlepsze ży-
czenia na progu Nowego 2009 Roku.

W repertuarze nastrojow ych 
kolęd i pastorałek z podkładem 
muzycznym wystąpiły w układzie 
solo i duecie uczennice liceum ogól-
nokształcącego: Marta Walkowska  
i Marta Olech, zdobywczynie wy-
różnień w konkursach i przeglądach 
piosenek z zespołu Nota-Bene dzia-
łającego przy MCKiS w klubie „Re-
laks” pod kierunkiem Eweliny Kar-
wety. Śpiewały kolędy: „Gdy śliczna 
panna”, „Będzie kolęda”, „Z kolędą 
na cały rok”, „Każdy kąt w domu 
twym”, „Lulajże mi lulaj”, „Mizerna 
cicha stajenka licha”. Wokalistki zo-
stały nagrodzone gromkimi brawami 
uczestników spotkania. Dalsza część 
wieczoru upłynęła na wspólnym 
śpiewaniu dobrze znanych, urokli-

wych i popularnych polskich kolęd. 
W imieniu rodzin legionistów toast 
noworoczny z lampką szampana 
wzniósł Tadeusz Pokorny, mieszka-
niec Szczakowej.

Zrodzona przed kilku laty ini-
cjatywa spotkań okolicznościowych 
rodzin żołnierskich i legionistów,  
w których obecnie uczestniczą sy-
nowie, córki, wnukowie czy bratan-
kowie, zyskała pełną aprobatę tego 
środowiska. Organizatorką spotkań  
w klubie „Relaks” jest Grażyna Kie-
szek, wnuczka legionisty Klemensa Ta-
tarczucha, mieszkańca Szczakowej.

Czwartkowe spotkanie upłynęło  
w sympatycznej, rodzinnej atmos-
ferze przy słodkim poczęstunku, 
spełniając ważną rolę integracyjną 
dla tego szczególnego grona.

zofia Żak

Rodziny legionistów przy opłatku

Zespół śpiewaczy „Borowiacy” podczas występu
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Miasto JaworznoW koncertowym nastroju

W niedzielę zakończyliśmy 
licytację na Allegro 
przedmiotów podarowanych 
przez instytucje, zakłady 
pracy, firmy i osoby 
prywatne. W sumie na 
Allegro wystawiliśmy  
54 przedmioty. 

Najwyżej wylicytowano wino Cha-
teau Lafite Monteil przekazane przez 
prezydenta Jaworzna. Sprzedano je za 
kwotę 515 zł. Trunek wylicytował pan 
Andrzej z Wrocławia. Pan Andrzej 
poinformował nas, że wino kupił 
jedynie, aby wesprzeć akcję WOŚP 
i postanowił zostawić je w naszym 
sztabie. Serdecznie dziękujemy!

Banknot o nominale 50 zł z Janem 
Pawłem II, przekazany przez firmę 
Nowinex, wylicytował za kwotę 355 
zł pan Bartłomiej ze Skoczowa. Afry-
kański ludowy instrument muzyczny 
(gitara), przywieziony z Ghany przez 
pana Krzysztofa w lutym ubiegłego 
roku został wylicytowany za kwo-
tę 320 zł przez panią Katarzynę 
z Łomianek. Afrykańska gitara była 
najpopularniejszym przedmiotem 
na Al legro w ystawionym przez 
jaworznicki sztab. W ciągu 7 dni 
w akcji tego przedmiotu uczestni-
czyło 1777 osób. 

2 monety kolekcjonerskie przeka-
zane przez panią Wiolettę Kiermasz 
wylicytowane zostały przez panią 
Krystynę z Trzebnicy za kwotę 305 
złotych. Koniak Maison Jacques Laf-
fitte przekazany przez prezydenta 

Kwesta rozpoczęła się już w piątek 
(oczywiście za specjalnym pozwo-
leniem). Dwoje uczniów: Anna 
Chruściel i Seweryn Kafno zbierali 
pieniądze od nauczycieli, pracowni-
ków szkoły jak i od swoich kolegów 
i koleżanek. Wszyscy chętnie włą-
czyli się we wspólne granie, za co 
bardzo dziękujemy.

W niedzielę, 11 stycznia br., w dniu 
XVII finału, pani Beata Hartman 
wraz z kilkorgiem chętnych uczniów 
z klas integracyjnych (IIIa i IVa): Anną 
Chruściel, Sewerynem Kafno, Kacprem 
Sarną, Jakubem Drapałą oraz Domini-
kiem Odrzywołkiem, kwestowali przy 
kościele w Niedzieliskach i wytrwale 
zachęcali wszystkich do udziału w akcji 
zorganizowanej przez Jurka Owsiaka na 
rzecz wczesnego wykrywania nowotwo-
rów u dzieci.

Orkiestrowe reminiscencje

Silberta, wylicytowany przez pana 
Rafała z miejscowości Stare Koźle, 
osiągnął kwotę 255 złotych.  

Łącznie w aukcji Allegro, w której 
udział wzięli mieszkańcy całego 
kraju, uzbieraliśmy 3 926,54 zł. 
Przedmioty wysyłamy do 
Warszawy, Gdańska, Starachowic, 
Wrocławia, Torunia, Krakowa, 
Sosnowca, Żar i kilkunastu 
mniejszych miejscowości. 
Jaworzno nie zostało jednak 
w tyle. 19 przedmiotów trafi do 
jaworznian.

Licytujących z Jaworzna, po wpła-
cie wylicytowanej kwoty na konto 

WOŚP, które zostało przesłane w e-
mailu po zakończonej licytacji, za-
praszamy do redakcji „Co tydzień” 
w godzinach 9.00 do 16.00 po odbiór 
przedmiotów. 

Dzięki Sebastianowi Pyci i Franko-
wi Matysikowi, którzy byli pomysło-
dawcami i inicjatorami uruchomienia 
licytacji na Allegro, na konto fundacji 
wpłynęła kwota prawie 4 tysięcy zło-
tych. Nie byłoby tych pieniędzy, gdyby 
nie licytujący, to im ofiarowujemy 
Wielkie Czerwone Serce Orkiestry. 

Sklepy Żabka co roku biorą udział 
w zbiórce pieniędzy. W XVII finale 
też ich nie zabrakło. Sklep nr Z0233 
z ulicy Mickiewicza 2a przekazał 
kwotę 85.00 złotych, a Żabka – Bo-
gumiła Woźniak 122,95 złotych, a nie 
jak podaliśmy 42, 95. 

MiroSława MatySik 

Sebastian Pycia i Franciszek Matysik pakują wylicytowane przedmioty

Już po raz ósmy w SP nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi uczniowie pod okiem pani 
Beaty Hartman czynnie brali udział w Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy

No to gramy! 

W imieniu wszystkich wolonta-
riuszy dziękujemy ks. proboszczowi 
za pozwolenie na zbiórkę pieniędzy 
na terenie i w pobliżu kościoła. 
Chcemy również serdecznie po-
dziękować za hojność i okazanie 
wielkiego serca wszystkim miesz-
kańcom Jaworzna.

izaBela HartMan

Uczniowie SP nr 3 od wielu lat 
kwestują w Orkiestrze

Foto: Marian Wroński

Koncert charytatywny, w realizacji 
którego mieszkańcy Byczyny mieli 
ogromny udział, wypadł świetnie. 
Wszyscy goście bawili się znakomicie, 
zapominając o mrozach panujących na 
zewnątrz. Oblegane wszystkie atrakcje 
przygotowane przez nauczycieli zaowo-
cowały pokaźną kwotą uzbieraną pod-
czas koncertu w byczyńskiej szkole.

Dyrekcja szkoły pragnie za to ser-
decznie podziękować. – Zorganizowa-
nie takiej imprezy nie byłoby możliwe 
bez pomocy gości i darczyńców oraz 
sponsorów. To dzięki pieniądzom, które 
Państwo ofiarowali na ten cel, mogliśmy 
przygotować i uatrakcyjnić tegoroczny 
koncert - dziękowała Ewa Sowa, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 1 w Byczynie. 

Serdeczne podziękowania za wspar-
cie finansowe należą się sponsorom, 
takim jak: SKOK Jaworzno, który ufun-
dowała główną nagrodę w postaci wieży 
stereo; teatr Groteska w Krakowie; firma 
Gnom – apteka w Byczynie; firma So-
dex; sklep Media Market w Katowicach; 
stacja Orlen w Jaworznie; prezydent 
Jaworzna; bank PKO BP; Ochotnicza 

Straż Pożarna w Byczynie i wydawnic-
two Nowa Era. 

Do akcji włączyły się też osoby 
prywatne: pani Urszula z kawiarenki 
w Grotesce w Krakowie; Krzysztof 
Porębski z firmy BiuroLand w Jaworz-
nie; Paweł Odrzywołek z firmy Stell; 
Elżbieta Banasik ze sklepiku szkolnego; 
pani Smolarczyk ze sklepu jarzynowego 
w Byczynie; Lidia Ochlust ze sklepu 1001 
drobiazgów w Byczynie; Renata Korlac-
ka z kiosku handlowego z Placu św. Jana 
w Jaworznie; Małgorzata Sajdak, Piotr 
Stolarczyk, Anna Łukaszewicz  z firmy 
Hanipol z Sosnowca oraz wiele innych, 
którym skromność kazała pozostać 
anonimowymi. 

Dzięki sponsorom szkoła z roku na 
rok aktywnie odnawiania pracownie 
w budynku, wyposaża je w niezbędny 
sprzęt. O efekcie najlepiej świadczy reak-
cja uśmiechniętych dzieci. Ich uśmiechy 
to najwyższa zapłata za dobroć. Dyrekcja 
i nauczyciele zapraszają do odwiedzania 
szkoły już za kilka miesięcy na pikniku 
szkolnym 2009.

katarzyna Gniadek

Byczyna dziękuje
Mieszkańcy Byczyny nie szczędzili datków 
podczas VI Koncertu Charytatywnego  
w Zespole Szkół nr 1. Łącznie ofiarowali 3400 zł 
na unowocześnianie szkoły

Na koncercie charytatywnym wszyscy goście bawili się znakomicie

Dzień 11 stycznia 2009 r. był 
dniem wielkiego i uroczystego 
koncertu kolęd, jaki dała 
Eleni w kościele w Jeleniu 
wypełnionym po brzegi 
parafianami i zaproszonymi 
gośćmi. 

Kolędy w wykonaniu Eleni

Piosenkarka rozpoczęła koncert pie-
śnią ,,Maryjo miej w opiece dzieci swe”. 
Znane i popularne kolędy Eleni śpiewała 

z licznie zgromadzonymi wiernymi. 
Piosenkarka wykonała również grecką 
kolędę. Po raz pierwszy usłyszeliśmy 
nieznaną i nieśpiewaną w kościołach 
pastorałkę o św. Franciszku. Pozwolę 
sobie zacytować ks. Stanisława Janic-
kiego, przewodnika jaworznickiej piel-
grzymki na Jasną Górę: ,,Pielgrzymka 
i pobyt na Jasnej Górze to wewnętrzne 
ładowanie akumulatorów i wzbogacenie 

swojej duszy”. Podobnie po zobaczeniu 
i usłyszeniu we wnętrzu świątyni takie-
go koncertu kolęd, w tak doskonałym 

wykonaniu, można do głębi wzbogacić 
swoją duszę i choć na moment oderwać 
się od nadmiaru ziemskich spraw. Na 
zakończenie uroczystego koncertu pio-
senkarka – jak dobra i kochająca matka 
w otoczeniu dzieci, zaśpiewała razem 
z nimi ulubioną pieśń naszego papieża 
Jana Pawła  II „Barkę”. Owacjami i okla-
skami na stojąco wierni podziękowali 
artystce za wspaniały i niezapomniany 

koncert. Po występie piosenkarka na auli 
rozdawała autografy.

Mw

Eleni podczas występu

Ks. Józef Gut zaprasza
W Parafii św. Elżbiety w Jaworznie – Szczakowej rozpoczynają się Katechezy 

Drogi Neokatechumenalnej dla Dorosłych i Młodzieży, które będą głosić 
Odpowiedzialni za wspólnoty w Diecezji Sosnowieckiej.

Pierwsza katecheza we wtorek (3.02.br.) o godz. 19.00 w kościele św. 
Elżbiety. Następne katechezy we wtorki i piątki także o godz. 19.00.

Serdecznie zapraSzaMy! 


