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Tygodnik Lokalny

Niewielka inflacja jest 
zjawiskiem normalnym 
nawet w krajach 
o wysokiej pozycji 
gospodarczej. W bogatych 
krajach wynosi ona 2-3 
procent i jest tolerowana 
przez kręgi finansowe.
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4 lutego �009 r. o godzinie 18. 00 
w Bibliotece Miejskiej w Jaworznie 
odbędzie się kolejna dyskusja z cyklu 
pt. „Spotkania z nie-Filozofią”, którą 
poprowadzi mec. Marek Niechwiej. 
Temat rozmowy: „Moralność a 
władza” (lektura pomocnicza: Mikołaj 
Miachievelli „Książę”).

serdecznie zapraszamy

Klub Inteligencji Katolickiej 
zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na kolejny 
wykład ks. dr. Lucjana Bielasa pt. 
„Credo – w co tak naprawdę wierzy 
katolik?”.
Wykład odbędzie się we czwartek, 
�9 stycznia �009 r., o godz. 18:00 
w budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej – Rynek 17.

W poniedziałek 
godzina zero

Objazdy i ograniczenia dla ruchu 
drogowego w centrum wejdą 
w życie już od rana w najbliższy 
poniedziałek. Rozpoczyna się 
pierwszy etap przebudowy 
centrum, jeden z trzech części 
budowy IV etapu projektu 
„Miasto Twarzą do Autostrady”. 
Czy zdamy egzamin z 
cierpliwości i wyrozumiałości?

Powinniśmy, bo w zamian dosta-
niemy nowy, wolny od tłoczących się 
samochodów Rynek, dwukierunkową 
Grunwaldzką, bezpieczne ronda spo-
walniające ruch i odciążone z ruchu 
tranzytowego centrum.   

Na pierwszy ogień idzie przebudo-
wa części ul. Królowej Jadwigi, Kole-
jowej i Pocztowej. By dostać się i wy-
dostać z centrum, a także z miasta, już 
na czas przebudowy ul. Grunwaldzka 
będzie dwukierunkowa, a po Rynku 
będziemy jeździć więcej i też w obu 
kierunkach. – Ten etap przebudowy 
potrwa 2,5 do 3 miesięcy – twierdzi 

Piotr Szafarowicz, kierownik kon-
traktu z Budimexu. 

– Pierwszy etap przebudowy będzie 
najmniej kłopotliwy dla mieszkańców, 
choć zamknięcie w tym samym czasie 
dotyczy aż trzech ulic. Przebudowa ulic 
w pozostałych dwóch etapach będzie 
wchodziła płynnie, jeśli chodzi o kolejne 
ograniczenia ruchu, zamykanie i otwiera-
nie poszczególnych odcinków ulic – mówi 
Damian Madej, zajmujący się w Budime-
xie planem organizacji ruchu. 

– Będą też odcinki budowy, zwłasz-
cza dotyczące ul. Grunwaldzkiej, kiedy 
roboty będą odbywały się, gdy ruch bę-
dzie zaledwie ograniczony do jednego 
pasa, by budowa możliwie najmniej 
utrudniała życie kierowcom i mieszkań-
com miasta – dodaje. 

W mieście stanie prawie 30 tablic 
informujących o zalecanych objazdach. 
Staną na wszystkich wjazdach do mia-
sta. Największe jednak zagęszczenie 
planuje się rejonach prowadzonych 
robót i koniecznych objazdach.  

Nad przygotowanym planem ogra-
niczeń ruchu w najbliższy czwartek 
debatować będzie miejska komisja or-
ganizacji ruchu drogowego z udziałem 

inwestora czyli pracowników urzędu 
miasta. By plan mógł wejść w życie, 
musi zostać zatwierdzony przez tę 
komisję.  Jeśli tak się nie stanie lub je-
śli zaproponowane zmiany będą zbyt 
duże i Budimex nie zdąży się z nimi 
uporać, całe przedsięwzięcie musiało-
by się przesunąć w czasie. Jak twierdzą 
w Budimexie, założenia planu ogra-
niczeń w ruchu znane są inwestorowi 
już od miesiąca, więc jego pracownicy 
są dobrej myśli i nie spodziewają się 
opóźnień.

– Zdajemy sobie wszyscy sprawę 
z utrudnień, z jakimi będziemy mieli do 
czynienia. Oczywiście zadbamy o to, by 
było odpowiednie nasycenie informacją 
nie tylko na tablicach informacyjnych, 
ale przygotowujemy też duży plan 
medialny tego przedsięwzięcia, by jak 
najwcześniej dotrzeć do jak największej 
ilości mieszkańców – deklaruje Prze-
mysław Gardoń, dyrektor Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów. 

Szczegółowa mapa zmian dro-
gowych, tras autobusów, lokalizacji 
przystanków i objazdów na stronie 
22 i 23 tego wydania. 

Grażyna Haska 

Dwukierunkowa Grunwaldzka, ulice: Kr. Jadwigi, Kolejowa i Pocztowa częściowo zamknięte dla ruchu.
Po Rynku jeździć będziemy w obie strony. Szczegółowa mapa zmian str. 22 i 23 wydania Ct

Fragment mapy nowej organizacji ruchu w centrum

Na zaproszenie Stanisławy Talowskiej 
i ks. proboszcza Eugeniusza Cebulskiego 
do Jaworzna przyjechał z Politechniki 
Krakowskiej prof. Ryszard Kozłowski, który 
specjalizuje się w energetyce, a szczególnie 
w technologii produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, czyli: z wiatru, wody, słońca, 
biomasy oraz energii wnętrza ziemi. 
W sobotę, �4 stycznia br. ,wygłosił wykład 
do mieszkańców Jaworzna, prezentując 
najnowsze spojrzenie na polską 
energetykę.
Na podstawie analiz naukowych wiadomo, 
że Polska dysponuje w zakresie energii 
geotermalnej potężnymi zasobami, 
które szacowane są na poziomie 6�5000 
PJ/rok, co stanowi 99,8% energii możliwej 
do pozyskania ze źródeł odnawialnych. 
Jeśli do tego dodamy, że roczne 
zapotrzebowanie kraju na energię wynosi 
4000 PJ/rok, to nawet laik jest w stanie 
oszacować, na ile nam jej starczy.
Co najdziwniejsze, politycy poczytują 
nasz kraj, bo może sami tak uważają, jako 
kraj zależny energetycznie od wszystkich 
państw wokoło, podpisując przy tym 
umowy międzynarodowe, za którymi stoją 
jedynie potężne wydatki z naszej strony. 
Sytuacja Polski, pomimo faktu że jesteśmy 
energetycznym gigantem, staje się zatem 
bardzo niebezpieczna.
Jeśli do tego dodamy, że rząd planuje 

zakup dwóch elektrowni atomowych, które 
w świecie się likwiduje ze względu na brak 
paliwa do nich – uranu oraz weźmiemy 
pod uwagę fakt, że po podpisaniu 
konwencji klimatycznej mamy kupować 
wirtualne produkty w postaci pozwoleń 
na emisję dwutlenku węgla, choć jesteśmy 
jego nieznaczącym emitentem, to te 
posunięcia mogą być groźne dla polskiej 
gospodarki oraz dla naszej niezależności 
politycznej wobec tych państw, które dziś 
rej wodzą w Unii Europejskiej.
Zapraszam zatem od środy do wysłuchania 
w Ctv wykładu prof. Kozłowskiego, który 
widzi wyjście z obecnej sytuacji. józeF 
maTysik

temperatura skał na głębokości 
 km wynosi  ˚C
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Urząd miejski zorganizował 11 stycz-
nia spotkanie dla właścicieli nieru-
chomości z udziałem specjalistów  
z Instytutu Gospodarki Nieruchomo-
ściami na temat możliwości pozyska-
nia funduszy na termomodernizację.

Na spotkanie w sali obrad UM zapro-
szeni zostali przedstawiciele wspólnot 
mieszkaniowych, administratorzy i wła-
ściciele budynków. Obecnie, dzięki ter-
momodernizacji, ograniczyć straty cie-
pła w starych budynkach do minimum. 
Chociaż inwestycja w ocieplanie domów 
po pewnym czasie się zwraca, trzeba 
mieć pieniądze na jej wykonanie.

Właśnie o możliwościach pozyskania 
pieniędzy mówił prezes IGN. – Ustawo-
dawca stwarza w tym roku pewne możli-
wości zgodnie ze znowelizowaną ustawą 
o termomodernizacji i my chcielibyśmy, 
jako organizacja pozarządowa podległa 
pod Ministerstwo Infrastruktury, podzie-
lić się wiedzą w tym zakresie – wyjaśnia 
Arkadiusz Borek.

Nastał bum na ocieplanie

o g ł o s z e n i e

92/d/09

Sprostowanie
W poprzednim numerze, w artykule 

pt. „Ja tu ustalam ceny” podałem błędną 
informację na temat pomocy finansowej 
przyznanej państwu Matusiakom przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
MOPS przyznał 400 złotych miesięcznie 
dla całej rodziny, a nie na osobę.

p.jamróz

W nowym budynku 
biblioteki w poniedziałek, 
19 stycznia, spotkali się jej 
pracownicy, zaprzyjaźnione 
osoby i władze miasta, by 
świętować 60-lecie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie.

Radny Więckowski domaga się wyjaśnień  
w sprawie Szczakowianki

Zostaliśmy oszukani
Pod koniec ostatniej sesji 
Rady Miejskiej radny z klubu 
Prawa i Sprawiedliwości 
Wiesław Więckowski zwrócił 
się z prośbą o wyjaśnienie 
doniesień prasowych w sprawie 
afery barażowej związanej ze 
Szczakowianką.

„Przegląd Sportowy” w swoim 
serwisie internetowym opublikował 
artykuł na temat planowanych zmian 
w organizacji rozgrywek Ekstraklasy. 
W przyszłości mają zostać zlikwido-
wane mecze barażowe, które stanowią 
dla nieuczciwych piłkarzy i działaczy 
możliwość zarobienia sporych pie-
niędzy z działalności korupcyjnej. 
Autorzy podają kilka przykładów ku-
pionych baraży. W serwisie sports.pl 
czytamy: „22.06.2003: Szczakowianka 
– Świt 3:0. Mecz zweryfikowany na 
walkower 0:3, w związku z przekupie-
niem przez Szczakowiankę piłkarzy 
Świtu. Zaledwie kilka dni później we-
szły w życie przepisy antykorupcyjne 
w kodeksie karnym, dlatego nikt ze 
Szczakowianki nie ma za te baraże 
zarzutu. Po latach działacze klubu z Ja-
worzna przyznali się w prokuraturze 
do ustawienia tych baraży.”

I właśnie zdanie na temat działaczy 
Szczakowianki, którzy mieli przyznać 
się do oszustwa, poruszyło Wiesława 
Więckowskiego. – Byliśmy wszyscy prze-
konani, że to była nieczysta gra PZPN-u, 
że Szczakowianka została wmanewro-
wana, ukarana za całokształt. Mieliśmy 
nadzieję i wierzyliśmy wszyscy, że tak 
jest. Okazuje się, że w prokuraturze ja-
cyś działacze przyznali się do winy, czyli 

handlowali meczami. Wszyscy zostaliśmy 
oszukani – grzmiał z trybuny wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej. Wiesław 
Więckowski poprosił prezydenta i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej o wyja-
śnienie we wrocławskiej prokuraturze, 
kto stoi za ustawianiem meczy.

Edward Zalewski, naczelnik wro-
cławskiego wydziału prokuratury kra-
jowej, która zajmuje się aferą korupcyjną 
w piłce nożnej, nie ma nic do powiedze-
nia na temat doniesień prasowych. – Na 
ten temat, na tę chwilę nie mamy nic do 
powiedzenia. Nie będziemy oceniać każ-
dego doniesienia prasowego, które gdzieś 
się ukaże – mówi Zalewski.

Prokurator wyjaśnia jednak, że spra-
wa barażów Szczakowianki i Świtu jest 
częścią większego postępowania, które 
się toczy. – Ta afera ma tak ogromne 
rozmiary, że nie ma sprawy jakiegoś 
jednego meczu, czy jednego klubu, bo to 
wszystko jest ze sobą powiązane – mówi 
Edward Zalewski.

Na pytanie, czy jest ktoś, kto przy-
znał się do brania udziału w aferze 
związanej z barażami między Szcza-
kowianką a Świtem, prokurator odpo-
wiada: – Na tak postawione pytanie nie 
odpowiem na pewno w tej chwili. Nato-
miast nie wykluczam, że w przyszłości 
i to niedalekiej będziemy chcieli niektóre 
wątki sprawy skończyć.

Tadeusz Fudała, były prezes Szczako-
wianki, był w kwietniu 2007 roku prze-
słuchiwany przez prokuratorów z Wro-
cławia. Edward Zalewski potwierdza, że 
w trakcie postępowania przygotowaw-
czego postawiono Fudale zarzuty. Czy 
były prezes Szczakowianki się przyznał? 
– Nie informujemy o takich rzeczach 
– odpowiada Edward Zalewski.

p.jamróz

Można powiedzieć , że now y 
gmach został oddany na czas, bo kil-
kanaście miesięcy przed jubileuszem 
istnienia MBP w Jaworznie. Z okazji 
60-lecia biblioteka otrzymała od 
władz miasta symboliczny prezent 
w postaci 60 książek. Bibliotekarze 
pomyśleli natomiast o osobach od-
wiedzających budynek na co dzień. 
Od niedawna jaworznicka biblioteka 
ma system elektronicznego zama-

Biblioteka ma 60 lat
wiania książek za pośrednictwem 
Internetu i jest też miejscem, w któ-
rym można odbierać bezprzewodo-
wo Internet.

W holu budynku spotkali się 
wszyscy zaprzyjaźnieni z tą in-
stytucją ludzie. Dyrektor mówił 
nie tylko o historii i przeszłości 
biblioteki, ale także zdradzał pla-
ny. – Chciałbym utrzymać wysoki, 
niemalże światowy poziom zakupu 

ilości książek, czasopism, żeby po 
prostu czytelnicy mieli z czego ko-
rzystać. Chciałbym, żeby w tej nie-
odległej perspektywie we wszystkich 
filiach była elektroniczna obsługa. 
Nie chodzi tu o modę. Ona daje czy-
telnikowi to, że widzi w Internecie, 
czy książka leży na półce, czy jest 
wypożyczona. Chciałbym utrzymać 
tę dobrą reputację biblioteki , tę 
życzliwość i to, żeby czytelnicy czuli 

się tu dobrze, żeby tu zawsze przy-
chodzili – mówił Jacek Maro.

Specjalny gość jubileuszowego 
spotkania, dyrektor Biblioteki Ślą-
skiej profesor Jan Malicki zaprezento-
wał zebranym książkę Umberto Eco  
„O bibliotece”. Autor „Imienia róży” 
opowiada w niej o tym, jak kształtowała 
się idea biblioteki i dokąd zmierza. Każ-
dy z uczestników spotkania otrzymał 
egzemplarz na własność.

Profesor Malicki nie pozwolił sobie 
na to, by nie pochwalić naszej bibliote-
ki. – Widzę tutaj zupełnie nowe jakości, 
ale przede wszystkim również inwencję 
w rozmaitych przejawach działalności. 
To nie tylko funkcja edukacyjna, nauka 
języków, ale również i inny rodzaj kon-
taktów między ludzkich, a myślę, że one 
są najważniejsze – powiedział dyrektor 
Biblioteki Ślaskiej.

m. Tosza p.jamróz

Biblioteczny hol ledwo mieścił przybyłych na uroczysty jubileusz gości. W głębi przemawia dyr. Maro

Miejskie Koło Pszczelarzy w Ja-
worznie istnieje już ponad 50 lat. 
Ma 43 członków posiadających 
432 rodziny pszczele. W kole jest 
14 dy plomowa nyc h m ist r z ów 
pszczelarzy. Pszczelarz posiada 
od kilku do 30 rodzin pszczelich. 
Członkowie koła spotykają się co 
najmniej raz na miesiąc. Na zebra-
niach, na których omawiają sprawy 
organizacyjne, prowadzone są też 
szkolenia.

Od ub. roku pszczelarze wró-
cili też do spotkań opłatkowych. 
Tegoroczne, które miało miejsce  
11 stycznia, poprzedzone było pierw-
szą w historii koła Mszą św. w inten-
cji jaworznickich pszczelarzy. Msza 
odbyła się w parafii na Pieczyskach 
w dniu św. Ambrożego, patrona 
pszczelarzy. To było szczególne roz-
poczęcie roku. 

Szczególny charakter miało też te-
goroczne spotkanie opłatkowe. Wśród 
zaproszonych gości był poseł na Sejm 
RP Wojciech Saługa, Prezydent Miasta 
Jaworzna Paweł Silbert, przewodniczą-
cy Rady Miasta Tadeusz Kaczmarek 
oraz radny Wacław Chudzikiewicz. 

Poza typowym porządkiem ob-
rad, były chwile bardzo uroczyste 
m.in. wręczenie odznak Polskiego 
Związku Pszczelarzy dla najaktyw-
niejszych i podnoszących kwalifika-
cje członków koła. 

Brązowe odznaki otrzymali: Wła-
dysław Ćwik, Zbigniew Kubis, Jan 
Palka, Kazimierz Sowula.

Były odznaczenia i medale PZP

Pszczelarze obchodzą półwiecze istnienia

Srebrne odznaki otrzymali: Ryszard 
Hankus, Bogdan Koszowski, Jan Wilk. 
Złote odznaki otrzymali: Jan Kowal-
czyk i Piotr Miller.

Za kilkudziesięcioletnią pracę 
w związku najstarszy i jeszcze działa-
jący członek jaworznickiego koła Jan 
Jachimczyk (85 lat) otrzymał Złoty 
Medal PZP. Pszczelarze podziękowali 
też miastu. Za dobrą współpracę sta-
tuetkę w imieniu  prezydenta odebrał 
Tadeusz Kaczmarek. 

– Nasz związek działa bardzo pręż-
nie. Mamy już jak co roku program spo-
tkań i atrakcyjnych wycieczek. Planuje-

my też wiele uroczystości rocznicowych, 
by uczcić połwiecze działalności koła 
– mówi jego prezes Wiesław Śliwiński 

Grażyna Haska

Na zachodzie Europy pszczoły już wyginęły, co się stanie w Polsce?

W niektórych starszych zasobach 
mieszkaniowych nawet 78% kosztów 
zużycia całej energii związanej z utrzy-
maniem mieszkań stanowią koszty 
energii cieplnej. Ustawodawca daje 
możliwość uzyskania 100 % kredytu 
termomodernizacyjnego. – Czyli nie 
tak jak do tej pory, gdy trzeba było dys-
ponować pewnym wkładem własnym, co 
sprawiało pewne problemy wspólnotom, 
czy też zarządcom nieruchomości – mówi 
prezes IGN.

Druga zaleta tych przepisów polega 
na tym, że nie został określony ter-
min spłaty tych kredytów. Do chwili 
obecnej okres spłaty kredytu wynosił 
maksymalnie 10 lat. – Chcemy przeko-
nać wspólnoty i innych zarządców do 
opcji zerowej, która zmierza do tego, że 
pomimo zaciągniętego kredytu, całość 
tej inwestycji spłaca się w czasie, dzięki 
osiągniętemu efektowi zmniejszenia 
zużycia energii cieplnej – podsumował 
Arkadiusz Borek. m. Tosza p.jamróz
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Salon Literacki Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, po przedstawieniu kil-
kunastu poetów i eseistów głównie 
z pokolenia Nowej Fali – z nowym 
rokiem prezentuje nowe pokolenie, 
które weszło do życia literackiego 
po roku 1989.

Do tej formacji należy katowicki 
poeta Grzegorz Olszański, niedawno 
prezentowany, jak również gość najbliż-
szego Salonu Literackiego, krakowski 
poeta, prozaik i eseista młodego poko-
lenia – Eryk Ostrowski.

O twórczości tego poety, we wstępie 
do jego najnowszego tomiku „Cydonia”, 
tak pisze wybitna poetka Julia Hartwig, 
odnajdując analogie z poezją Józefa 
Czechowicza: „Eryk Ostrowski ukazuje 
świat poprzez przyrodę, czerpie z niej 
pełnymi garściami. Zjawisko to dzisiaj 
rzadkie (…) a wszystko to nie ma służyć 
opisowi, lecz jest wyrazem egzystencjal-
nego stanu dramatyzmu, bólu, znisz-
czenia, okaleczeń. (…) tomik młodego 
poety cechuje jednak niepodrabiany, 
własny styl, oparty na przeżyciu. A to 
w poezji zawsze wartość cenna”.

Z kolei krytyk Karol Maliszew-
ski często bezradny wobec zjawisk osob-
nych, niepodległych wobec standardów 
mierzonych liczbą epigonów (ostatnio  
np. „o’haryści”) – jest za, a nawet prze-
ciw, by zacytować politycznego klasyka: 
„Epifanijność splata się ze współczuciem, 
dziecięca delikatność i jasnowidze-
nie współgrają w intrygujący sposób 
z żarliwym świadczeniem o pięknie 
życia i powabie świata. Gdy się czyta 
tego typu dokumenty <nawiedzenia 
i szlachetnej naiwności>, patrzy się na 
życie jak na odzyskany skarb”. Z kolei 
dla Józefa Kurylaka gość najbliższego 
Salonu Literackiego „Jest wyjątkiem na 
tle współczesnej poezji – chropowatej 
i bez uczuć. Jakieś tajemnicze uczucie 
determinuje duszę Eryka Ostrowskiego. 
Znakomite wiersze.”

Jak wynika z przedstawionych tu 
ocen – Eryk Ostrowski jest poetą kontro-
wersyjnym, co – w przeciwieństwie do 
języka polityki, gdzie kontrowersyność 
to stan podejrzenia – w świecie kultury 

oznacza odrębną postawę, oryginalność, 
wartość.

Kim jest Eryk Ostrowski?
Urodził się w 1977 r. w Krakowie. 

W latach 1998 – 1999 studiował rusycy-
stykę (UJ), w 2005 ukończył polonistykę 
na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. 
Opublikował sześć tomów poetyckich 
wydanych w Krakowie: „Śnieżne Góry”,  
1996; „Ultramaryna”, 1997; „Słońce”,  
1999; „Ludzie których obecność wy-
starczy”, 2003, „Mięta”, 2004 „Muzyka 
na wzgórzu”, 2005. Jest również autorem 
książek popularnonaukowych i opra-
cowań o twórczości starszych poetów. 
Wiersze i eseje publikował m.in. w cza-
sopismach „Więź”, „Zeszyty Literackie”, 
„Akcent”, „Pogranicza”, „Pobocza”, 
„Ha!art.”, „Tygiel Kultury”, „Guliwer”, 
„Topos”. Był stypendystą Miasta Krako-
wa (2002). W 2004 roku reprezentował 
Polskę na 41. Międzynarodowym Kon-
gresie Pisarzy w Belgradzie. Dwukrotny 
laureat festiwalu FAMA, w tym Nagrody 
im. Marka Redwana (2005). Wiersze 
Eryka Ostrowskiego były tłumaczone 
na języki: serbski, węgierski, ukraiński. 
Mieszka dalej w Krakowie. Zajmuje się 
pracą redakcyjną – opracował 16 tomów 
poetyckich. 

Zapraszam na spotkanie we środę, 
11 marca, godz. 18.00 – bo warto!

sp

Artykuł opublikowany w Ct nr 1 pt. 
„Krótka historia firmy z Krótkiej” 
okazał się jedynym sposobem, by 
Damian Potocki-Dalka zechciał 
odnieść się do stawianych mu przez 
Marka N. zarzutów nierzetelnego 
przedsiębiorcy. Marek N. zamówił 
u niego wykonanie ogrodzenia na 
działce w Chrzanowie i do dziś nie 
doczekał się usunięcia usterek. 

Wcześniej D. Potocki-Dalka, mimo 
złożonej nam deklaracji, że wyjaśni 
sprawę, przez ponad trzy tygodnie nie 
tylko nie odezwał się do nas, ale także 
nie odbierał naszych telefonów. 

W dostarczonym do redakcji piśmie, 
Damian Potocki-Dalka wprawdzie 
potwierdził, że przyjął zamówienie od 
Marka N., ale nie jako firma MATPOT, 
bo taka, jak twierdzi, nie istnieje, lecz jako 
firma pod nazwą F.H.U. Doradca 2000. 

Winą za niedokończenie robót, nie-
usunięcie usterek, a nawet nieporządek 
stanowczo obarczył inwestora, czyli 
Marka N., konkludując na końcu pisma, 
że to Marek N., jako inwestor, nie chce 
dopuścić do usunięcia powstałych za-
niedbań i usterek, bo brak mu odwagi, 
by przyznać się do własnych błędów, 
próbując wykorzystać „Co tydzień” do 
prywatnej walki przeciw jemu i firmie.  

Tak więc to Marek N. zamknął na 
klucz i kłódkę bramę, furtkę wstępnie 
osadzoną dzień wcześniej, co, zda-
niem Damiana Potockiego-Dalki, 
uniemożliwiło jej wypoziomowanie 
i dokończenie usługi. 

Winą Marka N. jest też niewła-
ściwe osadzenie słupów ogrodzenio-
wych i dolnych płyt, ponieważ mimo 
sugestii D. Potockiego-Dalki, że bę-
dzie wyglądało to nieładnie, Marek 
N. polecił płyty podnieść, a nawet 
zobowiązał się we własnym zakresie 
obsypać powstałe szczeliny. 

N. nie wywiązał się też ze zobo-
wiązania, że będzie dostęp do wody 
i prądu, bo w ostatnim tygodniu wy-
konywania robót korzystanie z obu 
mediów nie było możliwe. 

I ostatnia sprawa – porządku. Śmieci 
na działce po opuszczeniu jej przez ro-
botników Potockiego-Dalki to wyłącz-
nie sprawka N. który śmieci podrzucił, 
by nieporządkiem zdyskredytować so-
lidnego wykonawcę, jakim we własnych 
oczach jest Damian Potocki-Dalka, wła-
ściciel firmy F.H.U. Doradca 2000. 

Nierzetelna jest też, zdaniem Potoc-
kiego-Dalki, autorka artykułu, która 
„(...) nie sprawdziwszy faktów posunęła 
się do napisania takiego artykułu”.

Tymczasem Marek Niechwiej do-
starczył nam kalkulację ofertową spisa-
ną na okoliczność przyjętego zlecenia. 
Kalkulację podpisał Damian Potocki- 
Dalka dyrektor firmy Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe MATPOT z adresem 
w Jaworznie ul. Krótka 9. Jest na nim 
NIP, adres mailowy, czytelne pieczątki 
firmy i dyrektora, a także nr telefonu. 
Mamy też kopię wydanego przez tę 
firmę kasowego dowodu wpłaty Marka 
N. z datą 8 listopada 2008 r. podpisanego 
również przez dyrektora firmy D. Potoc-
kiego-Dalkę. 

Swoją opinię do postawionych 
wniosków w piśmie Damiana Potoc-
kiego-Dalki Marek N. podsumował 
krótko. – Nie mogę otrząsnąć się 
z wrażenia, jakie zrobiły na mnie 

bezczelność i arogancja Damiana Po-
tockiego-Dalki. Równie infantylnego 
oraz naiwnego tłumaczenia nigdy nie 
słyszałem. 

Pokrzywdzony Marek N. swoich racji 
dochodził będzie w sądzie, a sprawą nie-
istniejącej firmy, w imieniu której zlece-
nie przyjął Damian Potocki-Dalka, zain-
teresował jaworznicką prokuraturę. 

Informacją zaś o trudnościach 
z otrzymaniem faktury na wykonaną 
i zapłaconą usługę przekazał też, ze 
stosownym wyjaśnieniem okoliczno-
ści sprawy, jaworznickiemu urzędowi 
skarbowemu.

My natomiast zyskaliśmy dowód 
na to, że na informacje o nierzetelnych 
firmach jest duże społeczne zapotrzebo-
wanie. Już w dzień ukazania się publi-
kacji, kolejny jaworznicki mieszkaniec 
opowiedział nam o identycznym po-
traktowaniu go przez Damiana Potoc-
kiego-Dalkę, dyrektora firmy MATPOT. 
Chciał jednak pozostać anonimowym, 
bo nie dość, że zapłacił podwójnie za 
zleconą usługę, to za brak rzetelnie 
wystawionej faktury urząd skarbowy 
ukarał go grzywną. Jak ostatecznie za-
kończy się sprawa firmy P.W. MATPOT, 
jej dyrektora i właściciela, informować 
będziemy na bieżąco. Grażyna Haska  

PKE SA Elektrownia Jaworzno 
III została uhonorowana Złotym 
Laurem dla Najlepszego Polskiego 
Przedsiębiorstwa 2008 roku. Na-
groda przyznana została podczas 
Gali Laurów Umiejętności i Kom-
petencji zorganizowanej przez 
Regiona lną Izbę Gospodarczą 
w Katowicach.

Kapituła Laurów wyróżniła wcho-
dzącą w skład Południowego Koncer-
nu Energetycznego SA elektrownię 
za wdrażanie nowoczesnych rozwią-
zań technologicznych, stosowanie 
profesjonalnych metod zarządzania, 
skuteczne pozyskiwanie środków 
pochodzących z Unii Europejskiej na 
inwestycje w produkcję czystej ekolo-
gicznie i taniej energii oraz wzorcową 
współpracę z otoczeniem lokalnym.  
Nagrodę odebrała dyrektor ds. Ekono-
miczno-Finansowych, główny księgo-
wy, Elżbieta Wosik. 

Elektrownia Jaworzno III jest naj-
większym zakładem Południowego 
Koncernu Energetycznego, wchodzą-
cego w skład Grupy Tauron i należy do 
najnowocześniejszych oraz najbardziej 
ekologicznych elektrowni systemo-
wych w Polsce.

Laury Umiejętności i Kompetencji 
przyznawane są od 1992 roku przez 
Kapitułę Laurów, w skład której wcho-
dzą wojewodowie, marszałkowie woje-
wództw opolskiego i śląskiego, parla-
mentarzyści, przedstawiciele samorzą-
dów gospodarczych oraz osoby wyróż-
nione w poprzednich edycjach.

Ideą przedsięwzięcia jest promowa-
nie przedsiębiorczości – ludzi i ich firm, 
które osiągają sukces gospodarczy, a jed-
nocześnie są zdolni do dzielenia się tym 
sukcesem poprzez aktywność społeczną 
w swoim środowisku i wspieranie inicja-
tyw lokalnych.

pH

Laur dla elektrowniRzetelny we własnych oczach

Dobiega końca pierwszy etap budowy hospicjum stacjonarnego. Jeszcze 
rok temu o tej porze plac świecił pustkami z rozpoczętymi wykopami pod 
fundamenty. Obecnie na ul. Górniczej 30 stoi okazały budynek
Ten etap budowy jest finansowany 
z funduszy miasta Jaworzna. Na 
terenie Śląska, a może i kraju, nie 
ma drugiego miasta, które podjęło 
inwestycję służącą ludziom w termi-
nalnym stanie choroby nowotworo-
wej. Należą się więc słowa najwyż-
szego uznania dla Rady Miejskiej 
i Prezydenta Miasta za wykazanie 
się ogromną wrażliwością i zrozu-
mieniem potrzeb ludzi ciężko do-
świadczonych przez chorobę.

Na przełomie marca i kwietnia 
rozpocznie się drugi etap budowy, tym 
razem finansowany ze środków Stowa-
rzyszenia non profit Hospicjum Homo-
Homini im. Św. Br. Alberta, zbieranych 
przez lata podczas kwest przy kościołach, 
na różnego rodzaju imprezach, corocz-
nych koncertach charytatywnych i z 1% 
podatku od dochodu osób fizycznych 
i przedsiębiorstw. 

Obecne prace budowlane to montaż 
elementów grzewczych, sanitariaty, pra-
ce wykończeniowe, wyposażenie, a więc 
wszystko to, co będzie tworzyć klimat 
i charakter hospicjum stacjonarnego. To 
ogromne wyzwanie, przede wszystkim 
finansowe, dla stowarzyszenia – organi-
zacji non profit, nie będzie możliwe do 
realizacji na odpowiednim poziomie, 
bez wsparcia mieszkańców Jaworzna, 
osób fizycznych i firm działających na 
terenie miasta.

Wyjątek we współczesnej poezji

1. Przekazanie 1% od swojego podatku 
dochodowego za rok 2008;

2. Darowiznę finansową lub rzeczową;
3. Ufundowanie wyposażenia wybranej 

przez siebie (dwu- lub trzyosobowej) 
sali lub innego fragmentu inwestycji 
przez firmy lub osoby prywatne.
Zaangażowanie się w tym roku 

w budowę hospicjum jest niezmiernie 
ważne, by budowa została zakończona 
i nastąpiło otwarcie w czwartym kwar-
tale bieżącego roku.

Każdy ma możliwość dołożyć 
cegiełkę pod budowę domu

„dla tych, co idą przed nami”……

Bank Zachodni WBK 1 o/Jaworzno 
31 1090 2008 0000 0001 0060 4056

Nr KRS: 000 000 8274 
Stowarzyszenie Hospicjum Homo-
homini im. św. Brata Alberta 

zarzĄd Hospicjum

Zespół hospicyjny zwraca się z prośbą o wsparcie poprzez:

Stan budowy hospicjum stacjonarnego na dzień  stycznia 009 r.

Prezentujemy wyimki z kalkulacji ofertowej dla Marka N.,
co podważa wiarygodność wypowiedzi Damiana Potockiego-Dalki
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Miasto Jaworzno

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

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

S T R A ż  P O ż A R N A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k A S Y 

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

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

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

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

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

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

Serwis informacyjny

Numer zamknięto 28 stycznia 2009 r.

Z notatnika policmajstra
oprac. jim

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
12/d/09

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

Kaplica Pożegnalna Bezpłatna 
43-600 Jaworzno ul. Królowej Jadwigi 2 
tel/fax 032/ 616 35 98, 0 502 298 696

Całodobowy Czynny
11/d/09

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

1931/d/08

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

10/d/09

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

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

Decyduje kolejność wpłat. Serdecznie zapraszamy!

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

komisja Turystyki Pieszej zaprasza
21.02.09 r. �7 Rajd „Tropami sarenek” – Przejście trasy: (około 6 km)  

MCKiS – Las Podłęże – Osiedle Stałe – SP nr 5 (meta rajdu).  
Cena: 6 zł, 7 zł, 8 zł (do 6 lutego)

komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza
31.01.09 r. wyjazd na narty do ON Czantoria w Ustroniu, lub wejście piesze 

na Czantorię. Cena: �6 zł, 30 zł, 35 zł 
07.02.09 r. wyjazd na narty do ON Soszów    w Wiśle, lub wejście piesze na 

Stożek. Cena: �8 zł, 3� zł, 35 zł
14.02.09 r. wyjazd na narty do ON Pilsko w Korbielowie, lub wejście piesze 

na Pilsko. Cena: �8 zł, 33 zł, 36 zł

dw

258/D/09

29 stycznia 2009 r. mija  
25. rocznica śmieci 

śp. Michała Pogoreło
Przyjaciół i znajomych proszę  

o chwilę zadumy

Córka Jadwiga

OSTRZEGAMY! Każdego roku  
z powodu zatrucia tlenkiem węgla, 
potocznie zwanego czadem, ginie 
kilkadziesiąt osób. Bardzo często 
nie ma to związku z powstaniem 
pożaru, a wynika jedynie z nie-
właściwej eksploatacji budynku  
i znajdujących się w nich urządzeń 
i instalacji grzewczych.

Przypominamy! Zgodnie z §30 
rozporządzenia ministra spraw we-
wnętrznych i administracji z 21 
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 80 poz. 563), w obiektach,  
w których odbywa się proces spalania 
paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, 
usuwa się zanieczyszczenia z przewo-
dów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach 

opalanych paliwem stałym (np. 
węglem, drewnem),

• dwa razy w roku w domach opala-

nych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli 

przepisy miejscowe nie stanowią 
inaczej od palenisk zakładów 
zbiorowego żywienia i usług ga-
stronomicznych,

• co najmniej raz w roku usuwamy 
zanieczyszczenia z przewodów 
wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1 1 18 z późn. zm.) zobowiązu-
je właścicieli i zarządców bloków 
mieszkalnych i domów jednoro-
dzinnych do okresowej kontroli, co 
najmniej raz w roku stanu technicz-
nego instalacji gazowych oraz prze-
wodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych).

Więcej informacji na ww. te-
mat znajduje się na stornie in-
ternetowej komendy: www.psps.
jaworzno.pl.

Czad – cichy zabójca

Podziękowania
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 

w Jaworznie składa serdeczne podziękowania 
Firmie PERI oddział Jaworzno za pomoc 

w naprawie zniszczonego ogrodzenia 
przedszkolnego

Serdeczne podziękowania 
dla Pani z Osiedla Stałego (koło parku) 
za pomoc w odnalezieniu psa Basiego.

Robert Skubis z rodziną

21 stycznia
Około godz. 11.30, na  
ul. Mickiewicza, nieznany 
sprawca z kieszeni kurtki 
skradł na szkodę miesz-
kańca Jaworzna portfel 
wraz z zawartością doku-
mentów i pieniędzy  
w kwocie 400 złotych.

Policjanci sekcji do walki 
z przestępczością gospo-
darczą zatrzymali miesz-
kańca Jaworzna, lat 56, 

u którego w mieszkaniu 
przy ul. Morcinka ujaw-
niono i zabezpieczono 
kilkanaście litrów alkoho-
lu i spirytusu bez znaków 
akcyzy.

Mieszkaniec Jaworzna 
zgłosił, że w kwietniu 2008 
roku oddał do serwisu ce-
lem naprawy uszkodzoną 
zmywarkę do naczyń  
i wpłacił 310 zł jako zalicz-
kę za naprawę. Do dnia 

zgłoszenia nie odzyskał 
zmywarki ani pieniędzy.

22 stycznia
W godz. między 11.30  
a 12.30, na ul. Słowackie-
go, nieznany sprawca w 
jednym ze sklepów skradł 
z gabloty telefon komór-
kowy marki „LG KE 970”, 
wartości 400 zł.

24 stycznia
Około godz. 20.00 dwaj 
mieszkańcy Jaworzna, 

idący ulicą Matejki, 
zostali zaatakowani 
przez trzech nieznanych 
sprawców, którzy ude-
rzyli w twarz jednego  
z mężczyzn, a następnie 
zabrali mu płaszcz wraz 
z portfelem i dokumen-
tami.

Około godz. 14.50 patrol 
policji zatrzymał 32-
letniego mieszkańca 
Jaworzna, który w swoim 

Pani Danucie Mazur i Jej Córkom  
głębokie wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

Męża i Ojca 

składają: Pracownicy II LO  
w Jaworznie

mieszkaniu przy ul. 
Narcyza kradł energię 
elektryczną podłączając 
prąd bezpośrednio ze 
słupa energetycznego. 
Pajęczarz nie posiadał 
licznika poboru prądu.

25 stycznia
Około godz. 1.30, na  
ul. Staszica, patrol 
policji podczas legi-
tymowania zatrzymał 
23-letniego mieszkańca 
Jaworzna, przy którym 

Od 26 stycznia 2009 r. na terenie 
województwa śląskiego rozpoczę-
ły się ferie zimowe, które trwać 
będą do 8 lutego. W związku z tym 
należy spodziewać się na drogach 
wzmożonego ruchu pojazdów, 
szczególnie autobusów przewożą-
cych młodzież i dzieci na różnego 
rodzaju wypoczynek.

W trosce o bezpieczeństwo 
wszystkich osób w trakcie podróży, 

Sekcja Ruchu Drogowego Komen-
dy Miejskiej Policji w Jaworznie ra-
dzi opiekunom oraz organizatorom 
wypoczynku, jak można ograniczyć 
potencjalne zagrożenia związane  
z podróżą.

Wszystkie rady i zalecenia pod 
adresem: www.jaw.pl/articles/
show/221 na jaw.pl.

Nieco wyżej, pod adresem: 
www.jaw.pl/articles/show/222 

Obarski przestrzega i radzi
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Miasto Jaworzno Nasze sprawy

Z konferencji prasowej prezydenta

Prezydent Paweł Silbert i Grzegorz Krzysztoński z Budimexu

Zamiast cotygodniowej 
konferencji prasowej, 
w piątek, 23 stycznia, 
w obecności dziennikarzy, 
prezydent Paweł Silbert 
podpisał umowę z zarządem 
firmy Budimex – Dromex 
na przebudowę ulicy 
Grunwaldzkiej w centrum.

Podpisując w piątek umowę 
z przedstawicielami firmy Budimex 
– Dromex, Paweł Silbert rozpoczął 
IV Etap projektu „Miasto Twarzą do 
Autostrady”. Dzięki otwarciu Trasy 
Śródmiejskiej jest już alternatywna 
droga dla samochodów przejeżdża-
jących przez miasto i można rozpo-
cząć planowaną przebudowę ulicy 
Grunwaldzkiej w Centrum. Roboty 
ruszają już za kilka dni i mieszkań-
cy muszą się przygotować na spore 
utrudnieni.

Prace będą wykonane na pół-
toraki lometrow ym odcinku ul. 
Grunwaldzkiej. Od skrzyżowania 
z Olszewskiego do skrzyżowania 
z Kolejową stanie się ona ulicą dwu-
kierunkową. W przyszłości pozwoli 
to na realizację projektu „Rynek 

Od.Nowa” i wyłączenie go z ruchu 
samochodów. – Plany zamknięcia 
rynku dla samochodów były już przed 
wojną. Teraz stanie się to możliwe 
– powiedział Paweł Silbert.

Kierownik projektu Tomasz Tosza 
wyjaśnił na spotkaniu, jakie są głów-
ne cele inwestycji w centrum. – Pro-
jekt jest nastawiony na kameralizację 
ruchu w śródmieściu z preferencjami 
dla ruchu pieszego, rowerzystów 
i komunikacji publicznej. Poszerzone 
zostaną chodniki oraz powstaną od-
cinki ścieżek rowerowych, które będą 
stanowiły zaczątek całego układu tras 
rowerowych.

W zakresie robót drogowych 
tego etapu przewidziane są: moder-
nizacja ulicy Grunwaldzkiej (dwa 
kierunki) wraz z budową rond na 
skrzyżowaniach z ulicami Nowo-
Kolejową i Królowej Jadwigi oraz 
ul. Pocztową, budowa ulicy Nowo-
Grunwaldzkiej oraz Nowo-Kolejo-
wej, przebudowa fragmentów ulic 
Paderewskiego, Królowej Jadwigi, 
Pocztowej, przebudowa skrzyżowań 

z ulicami Mickiewicza, Sienkiewi-
cza, Matejki, Zieloną, Zacisze i Ol-
szewskiego.

Wraz z przebudową ulic zostanie 
wymieniona infrastruktura pod-
ziemna, czyli kanalizacja deszczowa 
i sanitarna, oraz sieć wodociągowa 
i ciepłownicza, tak, by w kolejnych 
latach nie trzeba było nowej drogi 
rozkopywać.

Inwestycja ma być wykonywana 
z materiałów najwyższej jakości. 
Na odcinku między ul. Kolejową 
a Olszewskiego wykonawca położy 
między innymi półtora hektara chod-
ników z płyt granitowych o grubości 
7 cm i rozmiarze pół na pół metra.

Projekt zakłada utworzenie dwóch 
centrów przesiadkowych dla komu-
nikacji miejskiej, w rejonie byłego 
szybu Kościuszko i głównego budyn-
ku Urzędu Miejskiego.

Od momentu podpisania umowy 
Budimex – Dromex ma tylko 9 mie-
sięcy na wykonanie robót. Tomasz 
Tosza wyjaśnił, że został wyznaczony 
taki krótki termin, ponieważ roboty 
drogowe przyniosą duże utrudnienia 
w ruchu w centrum i trzeba je prze-
prowadzić jak najszybciej. Prezes 
Budimex – Dromex powiedział, że 
umowa jest podpisywana w bardzo 
dobrym momencie. – Inwestycja jest 
świetnie przygotowana i zaplanowa-

na. Dzięki temu, że umowę podpi-
sujemy w styczniu, będziemy mogli 
prowadzić prace tak, żeby asfalt kłaść 
w najlepszym czasie i najlepszych wa-
runkach, w lecie – powiedział Marek 
Stańczyk.

Inwestycja kosztuje 
25,7 miliona złotych. 
To najlepsza oferta 
zaproponowana 
w przetargu, do którego 
stanęło w sumie  
6 firm i konsorcjów. 
Zwycięzca, firma Budimex 
– Dromex, wykonywała 
już w Jaworznie 
I i II Etap „MTdA”, czyli Trasę 
Śródmiejską od Leopoldu do 
Borów.

p.jamróz

Ulice w centrum 
przebuduje Budimex

Pierwsza sesja w 2009 roku
21 radnych spotkało się na 
sesji w czwartek,  
22 stycznia br. Na początku 
uczcili minutą ciszy 
zmarłego 14 stycznia księdza 
proboszcza Juliana Bajera. 
Później rozpoczęły się 
intensywne obrady, w wyniku 
których przyjęto 10 uchwał.

O gospodarce odpadami
Radni zatrzymali się dłużej nad 

projektem uchwały w sprawie „Planu 
Gospodarki Odpadami dla Jaworzna na 
lata 2008 – 2011, z perspektywą na lata 
2012 – 2018 h.

Obowiązek napisania takiego planu 
nakłada na gminy ustawa o odpadach 
z 2001 roku. Przedstawiony projekt jest 
aktualizacją Planu na lata 2004 – 2015, 
przyjętego przez Radę Miejską w 2004 
roku. Dotyczy on zadań gminy doty-
czących gospodarki odpadami. W ak-
tualizacji położony jest duży nacisk na 
selektywną zbiórkę i odzyskiwanie 
surowców wtórnych.

Dokument liczy 75 stron plus kil-
kadziesiąt stron załączników. Jednym 
z radnych, którzy przebrnęli przez jego 
lekturę, jest na pewno Wacław Chudzi-
kiewicz z klubu radnych Wspólnie dla 
Jaworzna. Na sesji zadał szereg pytań 
autorom programu, między innymi 
dotyczącymi właśnie jego objętości 
i zawartości. Pytał dlaczego program 
przygotowała firma zewnętrzna, a nie 
urzędnicy, i wskazywał szczegóły 
mające świadczyć o tym, że plan zo-
stał w dużej mierze przepisany z po-
przedniego.

Naczelnik wydziału ochrony środo-
wiska, Bronisława Chechelska – Paliga, 
wyjaśniła, że urzędnicy mają coraz wię-
cej zadań narzucanych przez ministra 
środowiska i program został zlecony fir-
mie zewnętrznej, która zaproponowała 
najlepszą ofertę. A zawartość programu 
jest podyktowana wytycznymi zawar-
tymi w odpowiednim rozporządzeniu 
ministra.

Jedynie radny Chudzikiewicz był 
przeciwny przyjęciu planu.

Promocja zdrowia to fikcja?
Kolejnym punktem, który spowodo-

wał dłuższą wymianę zdań, był projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego 
Programu Promocji Zdrowia na 2009 
rok. Program realizowany jest w Jaworz-
nie od 1992 roku. Środki na jego realiza-

cję wykłada miasto. Program zakłada 
podnoszenie świadomości przez różne 
akcje promocji zdrowego stylu życia oraz 
organizacje badań profilaktycznych  dla 
mieszkańców.

W tym punkcie głos zabrała radna 
Danuta Milner. – Do dokumentu jako 
całości nie mam zastrzeżeń. Natomiast 
trzeba wspomnieć, że to jest fikcja, bo 
dostępność do badań specjalistycznych 
jest ograniczony – powiedziała członkini 
WdJ i poprosiła o monitowanie ministra 
zdrowia o poprawę tej sytuacji.

Prezydent Paweł Silbert tłumaczył, 
że program nie jest fikcją, bo są orga-
nizowane badania, o czym świadczą 
statystyki. – Program nie ma nic wspól-
nego z Narodowym Funduszem Zdrowia 
i ministerstwem, ponieważ jest tylko uzu-
pełnieniem programów realizowanych 
przez te instytucje i jest poza systemem 
finansowania z NFZ – powiedział wice-
prezydent Jacek Nowak, który również 
włączył się do dyskusji.

Radny z klubu PiS, Wiesław Więc-
kowski, powiedział, że program jest re-
alizowany i badania prowadził nawet on 
sam. Problem natomiast jest z dostępno-
ścią do lekarzy, specjalistów z powodów 
niezależnych od miasta. – Ministerstwo 
zna sytuację i pisanie do niego kolejnego 
pisma raczej niewiele pomoże – tłuma-
czył Więckowski.

Ostatecznie jednak Danuta Mil-
ner, przy wsparciu Mariana Tarabuły, 
przekonała przewodniczącego Rady, 
Tadeusza Kaczmarka, który zdecydował 
o przygotowaniu stosownego pisma do 
ministra na następną sesję.

Radny Chudzikiewicz 
znowu w akcji

Radny WdJ zabrał głos przy dyskusji 
nad uchwałą w sprawie Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii na 2009 rok.

Wacław Chudzikiewicz nie zgodził 
się z oddaniem prezydentowi głosu de-
cydującego w sprawach przyznawania 
dotacji dla organizacji pozarządowych 
na realizację zadań zlecanych przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. – Po co dajemy 
prezydentowi możliwość liberum veto, 
skoro to komisja rozpatruje wnioski o do-
tację? – pytał Chudzikiewicz.

Silbert wyjaśniał, że to prezydent 
ponosi odpowiedzialność za wydawanie 
pieniędzy publicznych i jeszcze nigdy 
nie odrzucił wniosku komisji o dotację 
dla dobrze zaplanowanego przedsię-
wzięcia.

Tylko radny Chudzikiewicz głosował 
przeciw tej uchwale, pozostali radni 
z klubu WdJ wstrzymali się od głosu.

Burzliwe interpelacje
W interpelacjach i wnioskach nie-

zrzeszony radny, Janusz Ciołczyk, zabrał 
głos w sprawie planowanej przebudowy 
przejazdu kolejowego w Ciężkowicach. 
Zarzucał prezydentowi, że nie chce się 
spotkać w tej sprawie z mieszkańcami. 
– Takie spotkanie służyłoby uspokoje-
niu mieszkańców. Trzeba rozmawiać, 

rozmawiać i rozmawiać – przekonywał 
Ciołczyk.

Paweł Silbert i Jacek Nowak tłuma-
czyli, że spotkają się z mieszkańcami 
i rozważą ich propozycję alternatywnego 
rozwiązanie projektu PKP, który spowo-
dowałby między innymi wyburzenie 
kilku budynków położonych najbliżej 
linii kolejowej. – Chcemy się spotkać 
i problem rozstrzygnąć, ale tak, żeby 
możliwie najmniejsza grupa mieszkań-
ców była niezadowolona. Pamiętajmy, że 
Ciężkowice mogą zostać zupełnie odcięte 
od reszty Jaworzna, jeśli ten przejazd nie 
powstanie – mówił Silbert.

Natomiast radny Więckowski zabrał 
głos w sprawie afery związanej ze Szcza-
kowianką, o czym piszemy na innych 
stronach tego numeru „Ct”.

p.jamróz

Porządek obrad:
Sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie 
w 2008 r. Przyjęcie Programu Promocji 
Zatrudnienia na lata 2009-2020. Plan 
Gospodarki Odpadami dla Jaworzna 
na lata 2008-2011. Zatwierdzenie Ra-
mowego Programu Promocji Zdrowia 
na 2009 rok. Gminny Program Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2009. Zmiany w bu-
dżecie miasta na 2009 rok. Uchylenie 
uchwały w sprawie ustalenia upraw-
nień Przewodniczącego Rady Miejskiej 
do wykonywania czynności z zakresu 
prawa pracy wobec prezydenta Jaworz-
na. Zmiana „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Jaworzna. Zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Wojska Polskiego – Po-
łudnie. Zbycie garażu przez Ośrodek Re-
habilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci 
Niepełnosprawnych. Upoważnienie 
Zarządu MPWiK do realizacji projektu: 
„Modernizacja i przebudowa systemu 
kanalizacyjnego miasta Jaworzna, Faza 
I.Wnioski i interpelacje.

Na pierwszej sesji RM w tym roku radni przyjęli 10 uchwał
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Byłeś naszym Posłańcem przez 
długie lata. Dzieliłeś z nami tro-
ski, radości i smutki oraz kłopoty, 
jakich życie nie szczędzi każdemu 
z nas. Dzisiaj dziękujemy Ci za 
te wszystkie godziny spędzone 
w konfesjonale, gdzie leczyłeś 
nasze grzechowe rany, wspierając 
duchową pomocą.

Dla wielu z nas byłeś oparciem 
w chwilach trudnych i bardzo bole-
snych. Dziękujemy Ci za sprawowaną 
eucharystię, za wspieranie wszyst-
kich inicjatyw, które ubogacały życie 

naszej parafii, za wszystkie dzieła, 
które powstały i rozwinęły się dzięki 
Twojej aprobacie, ku naszej i myślę, 
że Twojej satysfakcji.

Przepraszamy Cię za wszystkie 
przykrości, jakie Cię spotkały z naszej 
przyczyny, i prosimy o przebacze-
nie, powierzając te trudne i bolesne 
sprawy miłosierdziu Bożemu. Niech 
Pan okaże Ci swoje pogodne oblicze 
i przyjmie Cię do chwały Swojego 
Królestwa, obdarzy wieczną radością 
i pokojem. Odpoczywaj w pokoju.

sTanisława Talowska

Z głębokim smutkiem, ale 
także z nadzieją, płynącą  
z wiary w zmartwychwstanie 
i życie wieczne z Bogiem, 
przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci księdza Juliana 
Bajera. Klub Inteligencji 
Katolickiej w Jaworznie 
bardzo dużo Ci zawdzięcza!

Pierwsze spotkania grupy założy-
cielskiej Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Jaworznie na początku lat osiem-
dziesiątych XX wieku miały miejsce 
przy parafii św. Wojciecha i św. Kata-
rzyny u ks. proboszcza Juliana Bajera, 
który był bardzo przychylny tej ini-
cjatywie. Ich efektem było spotkanie 
tworzącego się środowiska inteligen-
cji katolickiej z biskupem sufraganem 
krakowskim Stanisławem Smoleń-
skim oraz zorganizowanie tygodnia 
wykładów  poświęconego społeczne-
mu nauczaniu kościoła. Prelegentami 
byli duchowni krakowscy.

Spotkania odbywały się przy szczel-
nie wypełnionej sali dolnego kościoła. 
Przebywający w Jaworznie w dniach 
14-20 listopada 1981 r. z wizytacją 
kanoniczną metropolita krakowski 
ks. kardynał Franciszek Macharski, 
spotkał się z członkami rodzącego 
się Klubu Inteligencji Katolickiej oraz 
przedstawicielami Solidarności.

Należy podkreślić bardzo dobrą 
współpracę klubu z ks. proboszczem 
Parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny 
Julianem Bajerem. Nie tylko użyczał 
nam pomieszczeń w przykościelnych 
salkach, ale także brał udział w spo-
tkaniach klubu, wygłaszał prelekcje 
i zapraszał ciekawych wykładowców. 

Bardzo interesująca prelekcja ks. J. 
Bajera dotyczyła historii jaworznic-
kich proboszczów oraz historii Kon-
gresów Eucharystycznych. Natomiast 
zaproszeni przez księdza proboszcza 
goście to między innymi:
– red. Marek Skwarnicki, pisarz i po-

eta, przyjaciel Jana Pawła II –gościł 
z tematami papieskich pielgrzymek 
po świecie, w których osobiście 
uczestniczył, a także o roli świec-
kich w Kościele,

– Andrzej Potock i, prezes KIK  
w Krakowie – zapoznał nas z rolą 
laikatu w nauczaniu Jana Pawła II,

– ks. dr Jelonek z PAT w Krakowie, 
biblista, na comiesięcznych wykła-
dach w dolnym kościele w latach 
1983-1988 niezwykle interesująco 
i przystępnie omawiał zagadnie-
nia Starego, a później Nowego 
Testamentu. Po tych wykładach 
spotykano się w salkach kateche-
tycznych na dyskusję. W miarę 
trwania wykładów ilość słuchaczy 
i zainteresowanych dyskusją syste-
matycznie wzrastała.
Ksiądz Julian Bajer był człowie-

kiem wielkiej wiary i szerokich hory-
zontów.  Trafnie potrafił odczytywać 
Znaki Czasu, jakie Duch Święty daje 
swojemu Kościołowi, wskazując mu 
drogę, którą powinien podążać. Do-
brze rozumiał, że Kościół przyszłości 
to wspólnota małych wspólnot. Nie 
żałując czasu, realizował soborową 
wizję parafii – wspólnoty wspólnot – 
wspierając wszystkie małe grupy, które 
jak „grzyby po deszczu” powstawały  
w Jego parafii.

Dziękujemy Ci nasz Duszpasterzu, 
za wszelkie dobro, które od Ciebie 
otrzymaliśmy. Modlimy się, aby Bóg  
bogaty w miłosierdzie przyjął Cię do 
Swojej Chwały.

czesław Brandys, prezes kik w jaworznie

Ksiądz Julian Bajer – wspomnienie

Księże Proboszczu Julianie!

Sobota, wnętrze dużego sklepu  
w centrum miasta. W kolejce do 
kasy stoi małżeństwo w średnim 
wieku. Kobieta przelicza banknoty 
w portfelu, mężczyzna stoi ciężko 
oparty o w ypełniony towarami 
wózek. Niezgrabnym, nerwowym 
ruchem rozpina kołnierzyk koszuli. 
Kobieta spogląda na męża z niepo-
kojem. – Nie wyglądasz najlepiej, 
może usiądziesz sobie w samocho-
dzie? – pyta, widząc krople potu na 
jego skroniach. Mężczyzna próbuje 
zrobić krok w stronę wyjścia i osuwa 
się bezwładnie na posadzkę w cia-
snym przejściu pomiędzy kasami. 
Kasjerka krzyczy, kobieta klęczy, 
próbując podnieść męża, ktoś wy-
ciąga telefon komórkowy. Tłum 
gęstnieje wokół przejścia, pracow-
nicy ochrony próbują opanować sy-
tuację, nadbiega kierownik sklepu... 
Twarz mężczyzny staje się coraz 
bledsza, kobieta zaczyna płakać. 
Ochroniarz podkłada swoją kami-
zelkę pod głowę mężczyzny. Słychać 
głosy dobiegające z tłumu: „Może to 
zawał?”, „Dajcie mu wody!”, „Czy 
ktoś wezwał pomoc?”, „Niech ktoś 
się w końcu ruszy!”, „Zróbcie mu 
sztuczne oddychanie!”

Ludzie patrzą pytająco na siebie, 
potem kierują wzrok na ochroniarza, 
ale ten rozkłada ręce w geście bezradno-
ści. Ktoś podtrzymuje bliską omdlenia 
kobietę. Po kilku minutach z zewnątrz 
dobiega dźwięk syreny karetki. Tłum 
rozstępuje się przed biegnącymi ratow-
nikami. Służba medyczna sprawnie 
układa mężczyznę na noszach, lekarz 
osłuchuje serce. Powoli wstaje z podło-
gi, pyta o coś ochroniarza i kasjerkę, ze 
smutkiem kręci głową w geście przecze-
nia. Jest już za późno...

Zabrakło kilku minut. Czy zabrakło 
czegoś jeszcze? Każdy z ludzi znajdują-
cych się w pobliżu tragicznego zdarze-
nia widział pracę ratownika na ekranie 
telewizora podczas oglądania popular-
nego serialu. Czy jest to dziedzina wie-
dzy dostępna tylko dla wąskiego grona 
wtajemniczonych? Przedstawiony tu 
przypadek jest czysto hipotetycznym, 
ale jak najbardziej prawdopodobnym. 
Statystyki służby zdrowia obnażają 
okrutną prawdę. Większość tego typu 
zdarzeń kończy się tragicznie z powodu 
braku jakichkolwiek umiejętności rato-
wania życia wśród osób obserwujących 
wypadek. Sama dobra wola niestety nie 
wystarczy. Czy jest jakiś sposób na to, by 
w podobnych sytuacjach można było 
zwiększyć szansę na przeżycie poszko-
dowanego, którym może być przecież 
każdy z nas? 

W sukurs spieszy Unia Europejska 
i organizacje pozarządowe. W Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 przy 
ulicy Darwina 17 odbyły się w dniach 14 

Wiedza zwiększa bezpieczeństwo
– 22 stycznia 2009 r. specjalistyczne za-
jęcia szkoleniowe z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej w ra-
mach projektu „Wykorzystaj szansę 
– zdobądź nowe umiejętności” współ-
finansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego i przez budżet państwa. 
Celem kursu było szkolenie ratow-
ników przedmedycznych w zakresie 
wykonywania podstawowych zabie-
gów resuscytacyjnych BLS (Basic Life 
Support) oraz obsługi automatycznych 
defibrylatorów zewnętrznych AED 
(Automated External Defibrillation). 
Kurs BLS i AED jest certyfikowanym 
kursem European Resuscitation Coun-
cil (ERC) i Polskiej Rady Resuscytacji. 
Zajęcia prowadzili wysoko wykwali-
fikowani instruktorzy Polskiej Rady 
Resuscytacji, na co dzień pracujący 
zawodowo w zespołach ratowniczych 
służby zdrowia. 

W kursie wzięli udział pełnolet-
ni uczniowie szkoły oraz inne osoby 
nieposiadające do tej pory żadnego 
przeszkolenia medycznego. W pierw-
szej części kursu wszyscy uczestniczyli 
w wykładach, dyskusjach, symulacjach, 
badaniach i praktycznych warsztatach  
z zakresu podstawowych zabiegów resu-

scytacyjnych, rozpoznania internistycz-
nego, badania i rozpoznawania urazów, 
opatrywania krwawień i krwotoków, 
sposobów zapobiegania wstrząsom po-
urazowym oraz postępowania w przy-
padku ukąszeń, oparzeń i odmrożeń. 
Każdy z opisywanych modułów kursu 
zaczynał się wykładem, a kończył za-
liczeniem. 

Najważniejszy moduł pierwszej 
części kursu poświęcony był podsta-
wowym zabiegom ratującym życie 
(BLS): rozpoznaniu poszkodowanego 
w stanie zagrożenia życia, zastępczej 
wentylacji (użycie maski twarzowej, 
chusty twarzowej), uciskaniu klatki 
piersiowej, algorytmowi postępowania 
w przypadku obecności ciała obcego 
w drogach oddechowych, ułożeniu 
poszkodowanego w pozycji bocznej 
bezpiecznej oraz obsłudze automatycz-
nego defibrylatora zewnętrznego wraz 
z elementami BLS. Niezwykle ważnym 
elementem ćwiczonym wielokrotnie 
w tym module stanowiła umiejętność 
postępowania w rozmaitych sytuacjach 
– na przykład przy udzielaniu pomocy 
ofiarom wypadku drogowego, osobom 
starszym, osobom niepełnosprawnym 
i małym dzieciom. 

Część drugą stanowił kurs instruk-
torski przygotowujący do nauczania 
osób dorosłych. Wzięli w niej udział 
najlepsi uczestnicy pierwszej części 
kursu. W czasie zajęć teoretycznych 
i praktycznych prezentowane były tech-
niki prowadzenia wykładów, ćwiczeń, 
pokazów edukacyjnych oraz egzami-

nowania. Po dwóch dniach ustalono, 
którzy z uczestników spełniają kryte-
ria „Instruktor – Kandydat” według 
standardów opracowanych przez ERC. 
Osoby takie mają szansę zostać samo-
dzielnymi instruktorami po przeprowa-
dzeniu co najmniej dwóch kursów pod 
okiem starszych instruktorów.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 5 zdobyli w ten 
sposób dodatkowe, cenne kwalifikacje, 
które mogą się okazać niezwykle przy-
datnymi w dorosłym, samodzielnym 
życiu. Młodzi technicy telekomunikacji, 
teleinformatycy i informatycy pracować 
będą przy obsłudze i serwisie urządzeń 
zasilanych energią elektryczną. Te czyn-
ności wymagają nie tylko umiejętności 
stosowania bezpiecznych metod działa-
nia, ale również prawidłowego reagowa-
nia w sytuacjach, gdy współpracownicy 
lub użytkownicy tych urządzeń ulegną 
wypadkowi. Uczestnicy kursu pozna-
li dokładnie metody postępowania 
w przypadkach krytycznych i w trakcie 
profesjonalnego, szczegółowego szkole-
nia nabyli mnóstwo praktycznych umie-
jętności. Wielokrotnie ćwiczono sposób 
reagowania w sytuacjach podobnych do 
przedstawionej na początku artykułu 
ze szczególnym uwzględnieniem sztu-
ki kierowania grupą przypadkowych 
świadków zdarzenia. Najlepsi z uczest-
ników podjęli już decyzję o podzieleniu 
się swoją wiedzą, rozpoczynając pracę 
instruktorską w kolejnych, nowych 
kursach. Należy mieć nadzieję, że ini-
cjatywa organizatorów i fundatorów 
szkolenia, wysiłek instruktorów oraz 
zaangażowanie młodych ratowników 
zaowocuje zwiększeniem skuteczno-
ści udzielania pierwszej pomocy, tak 
bardzo potrzebnym dla bezpiecznego 
funkcjonowania społeczeństwa. Zda-
rzenie przedstawione na początku ar-
tykułu będzie miało szansę zakończyć 
się inaczej:

Twarz mężczyzny staje się coraz 
bledsza, kobieta zaczyna płakać. Ochro-
niarz podkłada swoją kamizelkę pod 
głowę mężczyzny. Z drugiego końca 
sklepu podbiega młody człowiek. Gło-
śno i wyraźnie prosi ludzi o zrobienie 
mu przejścia. Zdecydowanym gestem 
rozsuwa gęstniejący tłum gapiów. Klęka 
przy mężczyźnie, wprawnymi ruchami 
bada klatkę piersiową, dotyka czaszki, 
wypowiada do niego głośno kilka słów. 
Mężczyzna nie reaguje. Młodzieniec 
wskazuje na kasjerkę, spokojnie wydaje 
polecenia.

Kasjerka biegnie do biura ochrony, 
ochroniarz uspokaja ludzi, odsuwając 
ich od młodzieńca, który nachyla się 
na leżącym bezwładnie mężczyzną. 
Delikatnie układa jego ciało na wznak, 
rozpina kurtkę, rozpoczyna serię re-
gularnych uciśnięć klatki piersiowej.  
W precyzyjnie odmierzonych od-
stępach czasu wdmuchuje powietrze  
w płuca poszkodowanego. Ochroniarz 
rozmawia przez telefon komórkowy.

Z bocznych drzwi wybiega kasjer-
ka trzymając w dłoniach czerwoną, 
prostokątną torbę. Młody człowiek 
rozpina suwak torby, wyjmuje nie-
wielkie urządzenie, rozchyla koszulę 
nieprzytomnego mężczyzny, nakleja na 
jego klatkę piersiową białe prostokąty, 
podłącza przewody.

Wyciągniętą ręką ostrzega tłum 
ludzi, mówi głośno, ale nie krzyczy. Na-
chyla się znowu nad poszkodowanym, 
kontynuuje sztuczne oddychanie. Po kil-
ku minutach z zewnątrz dobiega dźwięk 
syreny karetki. Tłum rozstępuje się 
przed biegnącymi ratownikami. Służba 
medyczna sprawnie układa mężczyznę 
na noszach, lekarz osłuchuje jego serce  
i podejmuje szybką decyzję: „Do szpita-
la! Mamy szansę uratowania życia!”

Tł

Niezbadane są wyroki opatrzności Bożej. Nam 
wypada tylko w najgłębszej pokorze pochylić przed 
nimi głowę. Dzisiaj spotkał mnie niezasłużony 
zaszczyt pożegnania Ciebie w imieniu naszej 
świętowojciechowej wspólnoty parafialnej

Podstawa to rozpoznaniu stanu poszkodowanego

Ksiądz proboszcz Julian Bajer (z prawej)
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Zakłady usługowe
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, 0 602 738 065 234/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

233/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.
231/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
232/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@interia.eu

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

230/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

84/d/09

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

suche tynki, kafelkowanie, montaż drzwi.
Tel. 504 041 497; 513 194 008

241/d/08

Renowacja starych mebli i skup staroci 
Tel. (0 32) 616 59 92

Tel. komórkowy: 0 608 631 512
www.rokokopiech.pl
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Reklama 

w telewizji 
CTv Jaworzno

już od 300 zł netto

Dzwoń!
tel. 032 751 91 30

ogłoszenie własne

245/d/09

ogłoszeniA

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. 03�/ 616 88 89, 
0 508 43 99 44 

ul. Jasińskiego 15
109/d/09

BIURA RACHUNKOWE

Księgi rachunkowe 
i podatki 

– licencje

tel. 0 518 06� 706

110/d/09

BIURA RACHUNKOWE

Biuro Prawne Doradztwo 
Podatkowe mgr D. Szwajca 

ul. Grunwaldzka �76/18
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

244/d/09

hurtownia kosmetyków 
w Jaworznie zatrudni:

Przedstawiciel handlowy:
– prawo jazdy kat. B
– dyspozycyjność
– komunikatywność
– doświadczenie zawodowe
– min. wykształcenie średnie

Magazynier: system zmianowy
– prawo jazdy kat. B
– doświadczenie w pracy na magazynie mile widziane  

w tej branży

Swoje oferty CV prosimy składać na adres: Jaworzno ul. Herbowa 16 a 
w godz. 8.00-16.00 lub pocztą email: plushurt@pro.onet.pl

237/d/09

BIURA RACHUNKOWE

kancelaria Podatkowa 
Rachmistrz 

Tadeusz Ryczek 
ul. Kopalniana 8 zaprasza 

podatników w dniach pn-pt 
w godzinach 8.00-�0.00 
by pomóc w rozliczeniu 
podatku za rok �008 r.

Tel. 032/ 751 74 44, 751 74 45

132/d/08

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

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

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

101/d/0997/d/09

PZEiR koło w Jeleniu, 6 stycznia 
2009 r., w Klubie Strażaka w Jeleniu, 
zorganizowało dla swoich członków 
spotkanie, podczas którego w przy-
jacielskim nastroju przy chóralnym 
śpiewie polskich kolęd 68 osób od 
16.00 do 21.00 spędziło miło czas. 

A zaczęło się od powitania gości: 
z ramienia PZEiR z Zarządu Rejonu 
przybyła Barbara Nieciąg i Bronisława 
Sołtysik, była też Renata Chmielewska, 
kierownik Domu Kultury w Jeleniu 
i zarazem aadna RM, oraz Jadwiga 
Gierałt, kierownik Biblioteki Miejskiej 
w Jeleniu.

Lampka szampana wzniesiona 
na dobry nadchodzący rok i autor-
ski wiersz Genowefy Głowacz roz-
począł towarzyskie rozmowy prze-
rywane dosyć często pięknymi pa-
storałkami śpiewanymi przez ze-
spół „Jelenianki” przy muzycznym 
akompaniamencie Anny Jachimczyk.  
W sympatycznym i cieplutkim nastroju 
snuły się wspomnienia imprez zorga-

Grupa emerytowanych nauczycieli 
z Jelenia od kilku lat spotyka się 
cztery razy w roku na tzw. po-
siadówkach towarzyskich, któ-
rym oczywiście sprzyjają święta  
i Nowy Rok. 13 stycznia o 16.30  
w Klubie Strażaka śmiech i poezja 
przeplatały się z chwilą zadumy 
i wspomnień nauczycieli, którzy 
odeszli od nas w 2008 roku do być 
może lepszego miejsca. 

Mentorką spotkania była Kazi-
miera Krzyżaniak, która przygoto-
wała fragment wiersza stosownego 
do noworocznego spotkania. Póź-
niej goście wznieśli toast lampką 
szampana, po czym po sali rozniósł 
się gwar rozmów na najprzeróż-
niejsze tematy: od wielkiej polity-
ki, przez gminne wieści, po ocenę 
najnowszych przeżyć duchowych, 
a zarazem również kulturalnych 
zw iązanych z koncer tem Eleni  
w kościele w Jeleniu. Jednak raz za 
razem przerywano rozmowy cieka-
wymi fragmentami poezji, czy sa-

Z cyklu czasowi i aktywni

Noworocznych spotkań czas nastał

nizowanych w ubiegłym roku. Były 
też rozmowy o rodzinach, znajomych  
i planach na przyszłość.

Zarząd i przewodniczący Koła  
z Jelenia Wadyslaw Datoń mógł czuć 

satysfakcję, bowiem organizatorzy spo-
tkania spisali się na medal. Oby imprezy 
tegoroczne cieszyły się równie dużym 
powodzeniem co ubiegłoroczne. 

danuTa milner

Niekoniecznie trzeba być zrzeszonym w związkach czy stowarzyszeniach, 
żeby spotykać się ze sobą 

tyry okolicznościowej. Wtedy sala 
milkła i można było np. usłyszeć 
„Kolędę dla nieobecnych” Szymo-
na Muchy czytaną przez Elżbietę 
Kwiecień.

Fragment:
I choć przycichł świąteczny gwar,
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu,

Pani Urszula Dorynek na każde 
spotkanie wykonuje prezenciki 
szydełkowe dla każdego 
uczestnika

Spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze

Przyjdź tu do nas i z nami trwaj
Wbrew tak zwanej ironii losu.

Ten wiersz dedykowany był tym, 
którzy jeszcze w ubiegłym roku 
byli w tej grupie nauczycieli. Łzy 
zaświeciły się w oczach biesiadni-
ków, którzy wspominali Marię Ba-
nasik i Franciszkę Majewską. Życie 
jednak toczy się dalej i po części 
spotkania związanej z konsumpcją 
przygotowanych specjałów, satyra 
wzięła górę i przy gromkim śmie-
chu odczytano „Antyhoroskop” 
dla wszystkich znaków zodiaku. 
Do rozmów wkradła się też polityka  
i przedstawiono przygotowywaną 
ustawę podatkową dla panien, ka-
walerów, wdów, ciężarnych, roz-
wodników itd. 

O to właśnie chodzi w naszych 
spotkaniach, aby pośmiać się, wymie-
nić poglądy, ale również dowiedzieć 
się, czy ktoś z grupy nie potrzebuje 
pomocy itd. 

danuTa milner

Nauczycielski wieczór towarzyski
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Miasto Jaworzno Dla koneserów

Widziane spod Przygonia

Dolomit kruszconośny

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

Surowo karać, czy...

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

BliZej prawa
Dla jednej córki

„ Je s te śmy rodzicami dwóch 
córek. Obie są już dorosłe, każda 
z nich ma rodzinę i dzieci. Jedna 
z tych córek mieszka oddzielnie, 
a druga wspólnie z nami w tym 
samym budynku na jednej nie-
ruchomości. Darowaliśmy aktem 
notarialnym córce, która z nami 
mieszka, działkę wraz z domem, 
jako że ona opiekuje się nami. 
Chcieliśmy w ten sposób wynagro-
dzić jej trud, jaki wkłada w nasze 
utrzymanie, bo de facto zawsze 
my możemy na nią liczyć i za-
bezpieczyć jej przyszłość. Dodam, 
że darowizna była uczyniona na 
małżonków. Okazało się jednak 
– czego nie przewidzieliśmy, że 
druga córka ciężko obraziła się na 
nas i zapowiedziała, że dopóki żyje, 
to nie popuści swojej siostrze tego 
majątku i będzie się sądziła z nią 
o swoją część. My uznaliśmy, że 
skoro pierwsza córka stale zamiesz-
kuje w tym budynku i nadal razem 
z rodziną będzie tam zamieszkiwa-
ła, to zasadne będzie dokonanie na 
jej rzecz darowizny, ponieważ to 

ona korzysta, ale i utrzymuje nasz 
wspólny dom. Czy zatem nasza dru-
ga córka może cokolwiek uzyskać 
z tego, tytułu, i czy może podważyć 
umowę darowizny?”

Druga córka nie jest w stanie 
podważyć tej umowy darowizny, po-
nieważ w żadnym wypadku nie była 
jej stroną. Prawo własności bezwa-
runkowo przeszło na pierwszą córkę 
oraz na jej małżonka – a weszło do 
wspólności majątkowej małżeńskiej. 
Nadmienia Pani bowiem, że darowi-
znę uczyniono na małżonków. Na-
tomiast druga córka może zażądać 
zaliczenia tej darowizny na poczet 
schedy spadkowej, a dokładnie tej 
połowy, która przypada na rzecz jej 
siostry. To znaczy, że z tej połowy 
będzie mogła żądać – w ramach 

spłaty –połowy dla siebie, czyli 
ćwierć wartości całej nieruchomo-
ści z chwili dokonania darowizny, 
z uwzględnieniem cen na moment 
działu spadku. Zaliczenie nastę-
puje bowiem pomiędzy zstępnymi, 
albo stypnymi i małżonkiem, czyli 
w tym przypadku pomiędzy dwie-
ma siostrami. Ażeby tego uniknąć, 
przy podpisywaniu aktu notarial-
nego należy od notariusza zażądać 
tego, żeby wpisał oświadczenie 
darczyńców, iż darczyńcy życzą so-
bie, żeby przedmiotowa darowizna 
pozostała zwolniona od obowiązku 
zaliczenia jej wartości na poczet 
schedy spadkowej po darczyńcach. 
Ewentualnie druga córka może być 
od razu spłacona za życia rodziców 
przez nich lub siostrę.

Kolejny filmik o przyrodzie Jaworz-
na dotyczył najwyższego wzniesie-
nia w mieście, jakim jest Przygoń. 
Ma ono 354 m n.p.m. i leży na 
bardzo dalekich, północnych kre-
sach miasta, we wschodniej części 
Ciężkowic. Tym razem byliśmy na 
białym Przygoniu, a wizyta ta była 
spowodowana koniecznością doko-
nania pewnego sprostowania.

Sprostowanie
Pierwszy filmik o tym miejscu i jego 

przyrodzie nakręciliśmy 5 lipca 2006 
roku. Swoistym zbiegiem okoliczno-
ści był to dzień, w którym zmarł Józef 
Ploch, znany jaworznicki przyrodnik.  
Powodów, dla którego udaliśmy się tutaj 
było kilka. Po pierwsze fakt, że wyżej  
w Jaworznie już się nie da wejść. Po dru-
gie domniemanie, że skoro Ciężkowice 
są opisywane jako wieś z ołowiem, mógł 
on być wydobywany tutaj. Co więcej, 
udało nam się tego dnia znaleźć ślady po 
wyrobiskach, które uznałem za warpie, 
ale teraz już wiem, że było to fałszywy 
wniosek z prawdziwych przesłanek. 
Przygoń od szczytu i strony północnej 
jest dziurawy jak dobrej jakości ser 
szwajcarski, ale te dziury to ślad po pró-
bach dorwania się tędy do zalegających 
pod miastem złoży węgla. Poniekąd 
było to uzasadnione faktem zalegania 
takowej kopaliny w nieodległej Sierszy 
oraz nieco dalej na północ od Żabnika, 
w lesie zwanym Czarne Bagno, gdzie 

przez krótki czas trwała eksploatacja 
tej kopaliny. Co więcej, tu odsłaniają 
się dolomity retu, najwyższego piętra 
triasu dolnego. Kruszce natomiast są 
znajdywane na pograniczu warstw 
gogolińskich i górażdżańskich triasu 
środkowego.

Ołów był wydobywany nieco dalej 
na wschód przy drodze do Gór Lu-
szowskich. O ile pomnę, miejsce to 
nazywa się Mrowce. Warpie znajdują 
się zarówno w lesie po prawej stronie 
drogi oraz na wzniesieniu po lewej 
stronie tejże drogi. Tutaj zostały czę-

ściowo zniszczone przez późniejszą 
eksploatację dolomitu kruszconośnego 
bez kruszcu. Wiem, że to brzmi głu-
pio, ale równie logicznie brzmi okre-
ślenie kartonik na mleko bez mleka. 
Po prostu teraz w tej okolicy mamy 
tylko opakowanie złoża. Oczywiście, 
jakieś resztki kruszców mogą tamże 
się znajdować, ale nie wystarczy do 
uruchomienia kopalni.

Do zobaczenia na kopalni
Teren kopalni znajdującej się po 

lewej stronie drogi zajmuje niewielkie 
wzgórze. Teren ten widziany z Przygo-
nia jest wyraźną kopułkowatą strukturą  
o kolistym zarysie. Porasta ją rzadki las. 
Dominują w nim brzozy oraz sosny, co 
świadczy o pierwszym etapie powrotu 
lasu na te tereny. Większość drzew skupia 
się na obrzeżach. Niektóre z sosen mają 
bardzo dziwne kształty, upodabniające 
drzewa do sporych bonsai. Zdaniem wie-
lu specjalistów jest to spowodowane pod-
wyższoną zawartością ołowiu w glebie. 
Do niedawna obszar wokół znajdowały 
się pola uprawne. Dzisiaj, jak sądzę, są 
to odłogi, ale powrót upraw jest możliwy 
chociażby ze względu na dopłaty unijne. 

Będąc w tej okolicy, warto przyjrzeć 
się samemu dolomitowi kruszconośne-
mu Tam, gdzie odkrywki są poddane 
intensywnej korozji biologicznej, skała 
jest czarna od porostów rozwijających 
się na jej powierzchni. Tam, gdzie mamy 
świeże odsłonięcia, widać wyraźną 

żółtawą, drobnokrystaliczną skałę. To 
jest jej naturalna barwa. Ale nie to jest 
tutaj najciekawsze. Otóż na czarnej po-
wierzchni wyraźnie widoczna jest lami-
nacja tworząca struktury soczewkowate 
lub kopułkowate. To ślad po burzliwej, 
morskiej historii tego miejsca. Oczywi-
ście morze, w którym osadzał się mate-
riał na ten wapień, zajmowało znacznie 
większy obszar. Analogiczne struktury 
zobaczymy także na Cisowych Skałach 
w odległej Trzebini, tuż za obiektami 
elektrowni Siersza II, także doskonale 
widocznej spod Przygonia.

Niedaleko od Przygonia
Dyskusja nad kolejnymi 
nowelizacjami kodeksu 
karnego toczy się od 
kilku lat. Jak bumerang 
powraca w niej pytanie: czy 
surowo karać, czy łagodnie 
resocjalizować? Prawnicy 
się spierają, a przestępcy 
robią swoje. Są coraz młodsi 
i bardziej brutalni.

Pol ic y jna re lac ja  dot ycz ąc a 
zdarzenia z miasta J. jest krótka 
i zwięzła: „Mężczyznę napadnięto 
w celach rabunkowych w centrum 
osiedla. Zrabowano mu telefon ko-
mórkowy i gotówkę jaką miał przy 
sobie – 22 złote. Ofiara zmarła dzień 
później w szpitalu nie odzyskawszy 
przytomności. Sprawcami napadu 
byli nieletni Jarosław B. i Grzegorz 
J. Obaj zatrzymani przeby wają 
w areszcie”.

Drobne sylwetki, dziecięce buzie, 
dżinsowe szerokie spodnie, kró-
ciutko ścięte włosy. Chłopcy jakich 
pełno na osiedlowych podwórkach. 
W niczym nie przypominają obrazu 
bezwzględnego zabójcy. Dopiero 
rozmowa z nimi ujawnia ich praw-
dziwe oblicze. Sposób myślenia 
zupełnie nieprzystający do grupy 
wiekowej, jaką reprezentują. Mówią, 
posługując się językiem zawodowych 
przestępców, slangiem, jaki trudno 
byłoby zrozumieć ich rówieśnikom. 
Nie czują się winni. Zabójstwo uwa-
żają za „wypadek przy pracy”. Bez 
cienia skruchy opowiadają o tym, 
co się stało.

– Chcieliśmy uszyć jakiegoś zgre-
da, bo nie było kasy. Czekaliśmy na 
klatce aż coś się nawinie. Jarek pierw-
szy go zauważył. Facio szedł sam. 
Wyszliśmy z klatki i od razu dostał 
w trąbę. Potem parę razy z buta i było 
po sprawie. Trochę jęczał, to dostał 
jeszcze kilka kopów w czachę – rela-
cjonuje zajście.

Na pytanie, czy zdają sobie sprawę 
z tego, że zabili człowieka, odpowia-
dają chłodno językiem pozbawionym 
emocji: – A co za różnica? Pies czy 
człowiek? Śmierć to śmierć. Psa chy-
ba trudniej zatłuc, bo może ugryźć 
– szybko wyjaśnia Grzegorz.15-letni 
Jarek słucha wywodów kolegi zapa-
trzony w blat stołu. Po chwili milcze-
nia dodaje: – Chcesz mieć kasę, musisz 
ryzykować. Tu nie ma ściemy. Czasem 
trzeba walnąć cegłą, czasem pociągnąć 
kosą. Bez obcinki. Słuchając tych mło-
dych chłopców odnosi się wrażenie, 
że rozmawia się z kryminalistami, 
którzy zęby zjedli na przestępczym 
fachu. Grzegorz, zapytany czy nie bali 
się policji organizując kolejne napady, 
bez zająknięcia opowiada: – Bać się 
mętów? To oni się nas boją. Jeżdżą 
po osiedlu radiowozem, ale z auta 
nosa nie wystawią. Był jeden chojrak 
odważny, to wylądował w szpitalu. 
Jasne, że mętownia psuje nam szyki, bo 
trzeba uważać, jak się kogoś lutuje. Ale 
żeby się ich bać? To dupki. Są silni jak 
ich jest dziesięciu. Pojedynczy męt jak 
nas zobaczy wieje. Jeden nawet czapkę 
zgubił tak sp.....

Chłopcy doskonale wiedzą, że 
w myśl obowiązującego prawa jedy-
ne, co im grozi za pobicie ze skut-
kiem śmiertelnym, to pobyt w po-
prawczaku. W najgorszym wypadku 
będą tam przebywać do osiągnięcia 

pełnoletności. Wyegzekwowanie 
tego środka zapobiegawczego nie jest 
wcale proste. Ostatnimi laty gwał-
townie wzrosła liczba przestępstw 
popełnianych przez osoby nieletnie. 
Wzrost jest na tyle gwałtowny, że 
zaczyna brakować miejsca w zakła-
dach poprawczych. W tej sytuacji nie 
pozostaje nic innego jak oczekiwanie 
na miejsce pod dozorem kuratora lub 
pobyt w pogotowiu opiekuńczym, 
swoistego rodzaju aresztem dla mło-
docianych przestępców. Zresztą roz-
mowa z młodocianymi przestępcami 
na temat kary, jaką mogliby ponieść 
za czyn, który popełnili odsłania ich 
punkt widzenia na temat funkcjo-
nowania systemu penitencjarnego. 
Według nich pobyt w wiezieniu 
ma tylko pozytywne strony: – Brat 
mojego kolegi na wolności pracował 
w kopalni. Chudy był jak patyk, 
bo jak się urobił to przychodził do 
domu, walił się do wyrka i zasypiał. 
Nawet nie chciało mu się myśleć 
o jedzeniu. I tak dzień w dzień. Za 
marne grosze. Potem dostał wyrok 
2 lata odsiadki. W więzieniu kul-
tura. Nic nie robisz, żarcie lepsze 
miał niż w domu, telewizja, video, 
siłownia. Z nudów zaczął ćwiczyć. 
Jak wyszedł, to go nie poznałem, taki 
paker. Wszyscy na osiedlu się go boją 
– przekonuje o zaletach więzienia 
Grzegorz, lat 16.

Rozumując takimi kategoriami, 
łatwo odpowiedzieć sobie na pytanie: 
dlaczego zabicie człowieka nie jest dla 
tych chłopców żadnym szokiem? Ba, 
według nich może nawet rodzić po-
zytywne skutki. Szkoda, że właśnie 
takich rozmów nie słyszą prawnicy 
pracujący nad kodeksem karnym.

piTawal
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RADIA CB

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

czynne od 9.00 do 17.00
soboty do 9.00 do 13.00

1968/D/08

Reklama

34/d/09

35/d/09

89/d/09

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

kurs obsługi kasy fiskalnej. PROMOCJA! Tylko 100 zł 29.01.2009
kurs spawacza 02.02.2009
kurs dokształcający dla kierowców 23.02.2009
kurs AdR 09.03.2009

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

95/d/09

Chcesz 
reklamować się 

w Internecie?

Pokażemy Ci nasze 
możliwości

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

Ogłoszenie własne

157/d/09

Biuro obsługi przy 
ul. Grunwaldzkiej 35 już OTWARTe! 

Teraz w odnowionym Biurze CARGO – 
niepowtarzalne możliwości! 

ZAPRASZAMY!

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; 
e-mail: biuro@cargo.edu.pl; www.cargo.edu.pl

WALENTYNKOWY 
TYDZIEŃ w CARGO 

Od 9 do 13 lutego 
SUPER-CENY dla PAR, 

a do wygrania 
KOLACJA

DLA DWOJGA!

93/d/09

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

Wysoka zdawalność 
miła atmosfera plus poczęstunek

U NAS
Konkurencyjne 

ceny
Płatność 
na raty

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
202/d/09

1766/d/08
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Można się 
powspinać

czytaj na str. 14

czytaj na str. 13

Plebiscyt  
na Sportowca 
Roku 2008

czytaj na str. 14

Zabójcza 
pierwsza kwadra

Nareszcie 

Zwycięstwo po 
raz drugi

czytaj na str. 14

O prezesie JKS Test Górnika 
Jaworzno 

Ta k, to prawda. Do niedawna 
grający trener, obecnie wyłącznie 
trener Szczakowianki Jaworzno, 
został szkoleniowcem zespołu KS 
Soła Oświęcim, który na obecną 
chwilę zajmuję 4. lokatę w oświę-
cimskiej A klasie, z 9-punktową 
stratą do lidera. 

Pierwsza informacja o nowym tre-
nerze Soły pojawiała się na nieoficjalnej 
stronie internetowej tegoż klubu. Wtedy 
zawrzało wśród najwierniejszych kibi-
ców „Szczaksy”, którzy są dodatkowo 
rozdrażnieni decyzjami kadrowymi, 
jakie zostały podjęte w przerwie zi-
mowej. My postanowiliśmy sprawdzić 
doniesienia z Internetu. Po telefonie do 
prezesa Andrzeja Sojki usłyszeliśmy, 
że gdyby taki fakt zaistniał, zapewne 
by o nim wiedział, a krążące wiado-
mości są zwykłą „plotką i bzdurą”. 
Zaskoczenie w głosie zarządcy Szcza-
kowianki nie dawało nam spokoju, 
więc zatelefonowaliśmy do głównego 
bohatera tej sprawy, czyli Andrzeja 
Sermaka. Ten z kolei poinformował 
nas – Jestem trenerem Szczakowian-
ki Jaworzno oraz grającym trenerem 
Soły. Przy czym trener oznajmił, że 
o propozycji objęcia tego stanowiska 
wspominał już wcześniej prezesowi. 
Andrzej Sermak uspokajał również 
kibiców, że będzie obecny na meczach 
i treningach jaworznickiej drużyny, 
a rola trenera w klubie z Oświęcimia 
będzie realizowana w miarę możliwo-
ści, czyli ograniczona do sporadycznych 
wizyt wyłączenie w czasie treningów. 
Sam uważa, że nie istnieje taki pro-
blem, aby nie podołać w trenowaniu 
jaworznickiej i oświęcimskiej druży-
ny. Nam kibicom pozostaje wierzyć 
w słowa szkoleniowca Szczakowianki 
i oczekiwać na nadejście rundy wio-
sennej, choć, jak już wspomnieliśmy, 
przy takich ruchach kadrowych jakie 
miały dotychczas miejsce (a może ja-
kie nie miały właśnie miejsca?) wróżyć 
jedynie możemy, że Szczakowiankę 
czeka niezwykle ciężka przeprawa, 
w której będzie trzeba „gryźć trawę” 

o choćby jeden punkty, nawet z takim 
przeciwnikiem jak zamykająca tabelę 
Ciężkowianka Jaworzno. Rywale spoza 
miasta nie przesypiają przerwy. Lider 
rozgrywek – Czarni Sosnowiec, mają 
na swoim koncie sparingowe zwycię-
stwo z Zagłębiem Sosnowiec 0:1 co 
udowadnia, że są niekwestionowanym 
kandydatem do awansu. Jak zostało 
podane na stronie klubu, pierwszy test-
mecz „Szczaksy” zostanie rozegrany 31 
stycznia z A klasowym przeciwnikiem 
Brzeziną Osiek. 

Od trenera zasięgnęliśmy również 
informacji co do losów Pawła Ser-
maka w drużynie biało-czerwonych. 
Udało nam się dowiedzieć, że od jutra 
syn trenera będzie ćwiczył z drużyną 
I-ligowego Kmity Zabierzów. Wiado-
mo nam także, że ten pomocnik dalej 
pozostaje w kręgu zainteresowań ka-
towickiego GKS-u. W „11” Szczako-
wianki Paweł pozostanie wtedy, gdy 
nie uda mu się przejść pozytywnie 
testów w obu I-ligowych zespołach.

BarTek

Sermak trenerem Soły!

Jolanta Guzik to 
nominowana do 
tytułu „Sportowca 
Roku �008” gazety 
„Co Tydzień” 
jaworznianka. 
Przed dwoma 
tygodniami 
informowaliśmy, 
że objęła ona stanowisko prezesa 
Jaworznickiego Klubu Szachowego, 
przejmując świetnie funkcjonujące 
„gospodarstwo” po długoletnim 
działaczu – Władysławie Winiarczyku, 
o którego zasługach i sukcesach 
można było przeczytać  
w poprzednim numerze. Gdy mówi 
o swoim poprzedniku nie szczędzi 
słów pochwały: – Pan Winiarczyk to 
wspaniały człowiek, który całym swoim 
sercem, całym sobą poświęcił się 
szachom. Jest arcymistrzem w swojej 
dziedzinie. O słuszności dokonanego 
wyboru na objęcie najwyższej 
funkcji w klubie nikogo nie trzeba 
przekonywać, gdyż sekcja trafiła pod 
nie gorszą opiekę. Wszak Jolanta 
Guzik jest kilkukrotną medalistką 
Polski oraz tegoroczną zwyciężczynią 
Mistrzostw Śląska Kobiet. Jej 
największym szachowym sukcesem 
jest zdobycie brązowego medalu na 
Mistrzostwach Europy Kobiet do lat 
�0. Poza funkcją kierownika p. Jolanta 
pełni również stanowisko trenera. Na 
jej ramionach spoczywa obowiązek 
zapoznawania młodych zawodników 
z regułami oraz tajnikami, 
strategicznej gry planszowej, jaką są 
szachy. Na pożegnalnym benefisie 
Władysława Winiarczyka została 
odznaczona przez prezesa PZSzach 
jako osoba, która przyczyniła się do 
rozwoju ruchu szachowego  
w naszym mieście. BarTek

W okresie ferii zostanie rozegrany 
cykl zawodów wspinaczkowych 
dla dzieci i młodzieży naszego 
miasta w Gimnazjum nr 3 
(dzielnica Podwale, ulica Lipowa). 
Wstęp na zawody jest wolny, co 
oznacza, że każdy może przyjść 
na ściankę i spróbować swoich sił, 
oczywiście pod czujnym okiem 
instruktora.

harmonogram:
�7.01.09 godz. 8.30 – zawody  
w konkurencji „na czas”
31.01.09 godz. 8.30 – zawody  
w konkurencji „na trudność”
�.0�.09 godz. 8.30 – zawody 
„boulderowe”.
6.0�.09 godz. 8.30 – zajęcia otwarte.
Zawody odbędą się w ramach 
projektu współfinansowanego 
przez Urząd Miasta Jaworzno „Ferie 
�009 w innym wymiarze”

Organizatorzy:
UKS K-�, Centrum Edukacji 
Twórczej, Gimnazjum nr 3  
w Jaworznie, Urząd Miasta 
Jaworzno

opracował GrzeGorz Tucki 

Górnik Wesoła – Górnik 
Jaworzno 1:0 (0:0)

Już drugi sparing za sobą mają 
zawodnicy Górnika Jaworzno, 
którzy tym razem skonfrontowali 
swoje siły z piłkarzami Górnika 
Wesoła.
Rywal na obecną chwilę zajmuje 
pozycję wicelidera IV ligi gr. 
I. Jego aspiracje są bardzo 
wysokie, gdyż do prowadzącego 
Zagłębiaka traci zaledwie � pkt. 
Okoliczności te zapowiadały 
niełatwy pojedynek. Stało się 
jednak inaczej. Mecz rozgrywany 
na dobrze przygotowanej 
sztucznej murawie w Będzinie 
był niezwykle wyrównany, a na 
pochwałę zasługuje taktyczna gra 
jaworznickich piłkarzy.  
Z pierwszej odsłony w wykonaniu 
teamu Pierścionka należy 
odnotować � bardzo dobre 
akcje, które powinny zakończyć 
się bramkami, lecz podobnie 
jak w meczu z tyską „11”, znów 
zabrakło szczęścia. Przewaga 
rywali zaczęła być widoczna 
dopiero w końcówce sparingu. 
Pechowo, bo na minutę przed 
jego końcem, „górnicy” z Wesołej, 
po skutecznym wyegzekwowaniu 
rzutu karnego, objęli i utrzymali 
prowadzenie do końca. 
Trener tego dnia przetestował 
Sebastiana Klatę, Roberta 
Stojaka, oraz ponownie Rafała 
Polańskiego, którego należy 
wyróżnić za świetną grę  
i niejednokrotne uratowanie 
zespołu przez utratą bramki. 

BarTek

Już niejednokrotnie informowa-
liśmy na łamach naszej gazety  
o akcji organizowanej przez kibiców 
Szczakowianki Jaworzno, której 
zadaniem jest pomoc jej byłemu za-
wodnikowi, choremu na białaczkę 
Jakubowi Ławeckiemu. 

Orga n i z atorz y a kc ji  prosz ą 
wszystkie osoby, które są zaintere-
sowane oddaniem krwi, o przesłanie 
swoich danych drogą e-mailową na 
adres rafal.bzowski@szczakowian-
ka.pl lub kontakt telefoniczny pod 
numerem 601 545 071. – Rozmawia-
liśmy już ze wszystkimi jaworznic-
kimi drużynami, które bardzo miło 
przyjęły pomysł organizacji takiej 
akcji i zapowiedziały w niej swój 
udział – mówią z zadowoleniem Ra-
fał Bzowski oraz Paweł Pajor, orga-
nizatorzy akcji. My ze swojej strony 
przypominamy, że akcja odbędzie się 

Pomóż Kubie – oddaj krew

w dniu 3 lutego od godziny 10:00 do 
16:00 w hali widowiskowo-sportowej 

mieszczącej się przy ul. Grunwaldz-
kiej 80.  r.Bz

Andrzej Sermak
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Obrazowo rzecz ujmując, można byłoby tu przytoczyć 
przykład z kraju wprawdzie odległego, ale z czasów 
nam współczesnych. Oto w Zimbabwe, kraju afrykań-
skim rządzonym przez krwawego dyktatora – prezy-
denta Mugabe – inflacja osiągnęła poziom jeden 
z najwyższych w historii świata. Miesięczna inflacja 
w październiku br. wynosiła tam ponad 13 miliardów 
proc. i ceny podwajają się co 32 godziny. Przy tym 
poziomie inflacji pieniądz praktycznie nie istnieje, 
bo ludzie towar wymieniają na towar lub rozliczają 
go w obcej walucie. Jeśli ktoś przed rokiem pojechał 
jakimś cudem do Zimbabwe na wakacje i zabrał stam-
tąd miejscową walutę, to już po wylądowaniu w Pol-
sce była nic niewarta.

Pieniądz może się stoczyć

Po pierwszej wojnie światowej podobnie było i w Eu-
ropie. Pieniądz zastępowały kartki udające bankno-
ty, dzisiaj zwane notgeldami. Czasami kupuję sobie 
co ciekawsze notgeldy na aukcjach internetowych, 
oprawiam w ramki i wieszam na ścianie, bo niektóre 
są prawdziwymi dziełami sztuki. Przypominają, jak 
nisko może się pieniądz stoczyć i uświadamiają, że 
o pieniądz trzeba dbać, mądrze go lokując lub inwe-
stując. Nawet z pozoru silna waluta z czasem – nie-
zauważalnie – może zupełnie stracić na wartości. 
Dobrym przykładem może być dolar. 

Wiara w dolara utrzymywała się w naszym społe-
czeństwie bardzo długo. Pewien mój znajomy, lekarz 
z silną pozycją zawodową, na początku lat 90. wszyst-
kie oszczędności gromadził w dolarach. Zarabiał nie-
źle i każdą wolną złotówkę odkładał na zieloną kupkę. 
Część pieniędzy trzymał w banku, część w domowej 
biblioteczce. Strategia początkowo miała sens. Zie-
lone stale drożały, m.in. dlatego, że złotego nękała 
inflacja. Ale też, wskutek rozwoju gospodarczego 
kraju, umacniania się polskiego pieniądza, siła na-
bywcza dolara niepostrzeżenie topniała. Gdy nasz 
doktor rozpoczynał gromadzenie zielonych, jego 
pensja wynosiła około 50 dolarów i wtedy należała 
do jednych z lepszych. Teraz doktor jest na emery-
turze, której wysokość dochodzi do 700 dolarów 
i nie może zrozumieć, jak i kiedy relacje stanęły na 
głowie. Wprawdzie na dolarowym koncie nominalnie 
miał coraz więcej, ale realnie – zwłaszcza przeliczając 
na złote – pieniędzy miał coraz mniej. Gdy doktor na 
podstawie obserwacji zrozumiał, co się dzieje, zaczął 
wyjmować dolary z konta, ze skarpety, i kupować za 
nie różne towary w amerykańskich sklepach, wyko-
rzystując znajomych, którzy często latali do rodziny 
w USA. Tylko taki znalazł sposób na ochronę swoich 
oszczędności.

Metoda „na siostrzeńca”

Niewiarygodne, jak łatwo i głupio można stracić 
oszczędności całego życia. Kolega z lubelskiej ko-
mendy opowiadał mi o pewnej starszej pani, która 
straciła kilka tysięcy dolarów – przez telefon. Póź-
niej o całej historii słyszałem nawet reportaż radio-
wy. Do kobiety zadzwonił młody człowiek. – Cześć, 
ciociu – powiedział do słuchawki. Kobieta, sądząc, 
że rozmawia z siostrzeńcem, przywitała go ciepło 
i nawiązała rozmowę. „Siostrzeniec” prowadził fir-
mę i akurat tego dnia, do południa, potrzebował 
12 tys. zł, aby zapłacić podatek skarbówce. – Ciociu 
jutro oddam, nie ma żadnego problemu. – Ale skąd 
ja, chłopcze, wezmę tyle pieniędzy? Odpowiedziała. 

„Siostrzeniec” nie dawał za wygraną. Dzwonił do 
ciotki co kilka minut, coraz mocniej dramatyzując. 
Wreszcie kobieta uległa i obiecała pieniądze. Wy-
jęła z bieliźniarki dolary, spieniężyła w kantorze 
nawet po niezłej cenie, i czekała w domu na „sio-

strzeńca”, który miał się u niej pojawić zaraz po po-
łudniu. „Siostrzeniec” się nie pojawił. Zadzwonił ,
twierdząc, że utknął w korku i po pieniądze przyjedzie 
kolega. Aby uwiarygodnić sytuację, tuż przed przyj-
ściem kolegi zadzwonił do ciotki, „wisiał” na telefonie, 
gdy kobieta obcej osobie wręczała oszczędności swoje-
go życia. To kolejny dowód na to, że większej gotówki 
nie można mieć przy sobie, bo można ją łatwo stracić.

Pamiętajcie o spreadzie

Właściciel pobliskiego kantoru, kiedyś zawodowy 
cinkciarz, mówi mi, że na spekulowaniu walutą co-
raz trudniej zarobić, więc właściwie żyje z różnicy cen 
pomiędzy zakupem i sprzedażą waluty. Na tej różni-
cy cen zarabiają też banki, udzielając np. kredytów 
hipotecznych w obcych walutach. W czasie boomu 
budowlanego ludzie brali kredyty we frankach szwaj-
carskich, niespecjalnie przejmując się tzw. spreadem, 
czyli różnicą między kursem, po jakim bank pożycza 
nam pieniądze, a kursem, po jakim go spłacamy. 
Dopiero gwałtowne zmiany kursów i ograniczenia 
w udzielaniu kredytów zwiększyły zainteresowanie 
spreadem, także KNF, instytucji powołanej do pilno-
wania ładu na rynkach finansowych. Biorąc kredyt, 
trzeba orientować się, ile ten spread wynosi. Na przy-
kład, biorąc na 20 lat kredyt we frankach szwajcar-
skich równowartości 300 tys. zł, przy spreadzie wyno-
szącym 4 proc. , w ciągu całego okresu kredytowania 
zapłacimy ponad 20 tys. zł tylko za wymianę walut. 
A trzeba pamiętać, że wysokość spreadu, w zależności 
od banku, może dochodzić nawet do 8-9 proc. Kredyt 
w walucie teoretycznie można byłoby spłacać daną 
walutą. Banki niechętnie rezygnują z dodatkowych 
dochodów pochodzących z wymiany waluty i tylko 
nieliczne zgadzają się na taką operację. 

Kredyty walutowe są coraz bardziej popularne. Za-
uważyłem, że im waluta jest tańsza, tym zaintereso-
wanie kredytami większe. A powinno być odwrotnie. 
Lepiej brać kredyt przy wysokim kursie, bo wtedy jest 
spore prawdopodobieństwo, że nadejdą spadki i raty 
będą niższe. Moja kuzynka z Warszawy w 2001 roku 
wzięła kredyt mieszkaniowy w euro, którego prze-
licznik wynosił 4,1 zł. Spłaciła go, kiedy euro spadło 
znacznie poniżej 4 zł, a był nawet taki moment, że 
jego wartość doszła do 3,2 zł! Miała szczęście, bo 
w przeliczeniu na złote oddała bankowi mniej niż 
od niego pożyczyła. Nawet po dodaniu odsetek. Jak 
waluta jest w dołku, to trzeba się liczyć z tym, że 
w najbliższym czasie zdrożeje. Było to szczególnie 
wyraźnie widoczne w czasie zawirowań finansowych 

jesienią 2008 r. Jak ktoś ma słabe nerwy, nie ma w so-
bie żyłki spekulanta, to kredyty walutowe raczej od-
radzam. Lepiej w takiej sytuacji trzymać się zasady, 
że pożyczam pieniądze w walucie, w której zarabiam.

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

Kredyt zaciągnięty w walucie można przewalu-
tować na złote i odwrotnie. O wszystkim decyduje 
umowa zawarta z bankiem. Na przykład, jeśli ko-
rzystałeś z promocji, zaciągając kredyt złotowy, 
przewalutowanie go na franki szwajcarskie może 
nie być możliwe. Przy przewalutowaniu trzeba się 
liczyć z kosztami operacji. W niektórych bankach je-
dynym kosztem w takiej sytuacji jest opłata za aneks 
do umowy kredytowej. W innych – bank może zażą-
dać prowizji. Choć wiele banków rezygnuje z opłat 
w przypadku przewalutowania kredytu z waluty 
obcej na złote, przy zmianie kredytu złotowego na 
walutowy występuje ona prawie zawsze i stanowi 
pewien odsetek kwoty podlegającej przewalutowa-
niu. Banki pobierają zazwyczaj prowizję w wysokości 
0,25–1,5% tej kwoty. 

Doświadczenie pokazuje, że wiele osób postanawia 
przewalutować kredyt pod wpływem impulsu bądź 
niesprawdzonych informacji i w ten sposób – zamiast 
zyskiwać – traci. Taka operacja jest bowiem opłacal-
na ze względów finansowych w bardzo wyjątkowych 
sytuacjach, np. w momencie spadku wartości waluty 
obcej przy jednoczesnych prognozach jej długo-
terminowego umocnienia w stosunku do złotego. 
Korzyścią jest obniżenie ryzyka. Decydując się na 
przewalutowanie, warto zasięgnąć porady u swojego 
doradcy kredytowego.

Banki otwierają i prowadzą rachunki bankowe 
w walutach wymienialnych (zwane również kon-
tami dewizowymi) dla osób prawnych i fizycznych. 
Rachunki walutowe prowadzone są najczęściej 
w 4 podstawowych walutach wymienialnych: 
dolar amerykański (USD), frank szwajcarski (CHF), 
funt brytyjski (GBP) oraz euro. Rachunki mogą 
być prowadzone jako płatne na każde żądanie 
(avista) i jako terminowe na 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy 
(wg ustaleń danego banku). 

Czasy cinkciarzy dawno minęły. Nie próbuj sprze-
dawać waluty na ulicy, nawet jeśli oferta wydaje Ci 

Czy ciocia śpi na dolarach? 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Niewielka inflacja jest zjawiskiem normalnym nawet 
w krajach o wysokiej pozycji gospodarczej. W boga-
tych krajach wynosi ona 2-3 procent i jest tolerowana 
przez kręgi finansowe. Trudno sobie wyobrazić gospo-
darkę z zerową inflacją, bo z tego poziomu już blisko 
do deflacji, zjawiska może jeszcze bardziej groźnego 
od inflacji. Piszę o tym dlatego, aby uświadomić 
wszystkim, że pieniądz – nawet najmocniejszy - trzy-
many w skarpecie traci na wartości przynajmniej tyle, 
ile wynosi inflacja w tym kraju. 

Fortuna radzi… kiedy można stracić, a kiedy zyskać na różnicach kursowych?

›

›

›

›

›

›

›

›

KONKURS
Do wygrania kolekcjonerskie monety
i ponad 1000 atrakcyjnym upominków.

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

1. Czy potrafisz podać swoje dochody 
      w dolarach i w euro? Skąd bierzesz 
      przelicznik?
2. Jak sądzisz, czy dziś opłaca się bardziej 
       zarabiać za granicą w dolarach lub w euro, 
      a wydawać w Polsce, czy odwrotnie?
3. Sprawdź, w jakich walutach możesz 
      ulokować oszczędności w swoim banku.

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

›

›

›

›

się bardzo atrakcyjna. Można nawet być pewnym, 
że im bardziej ta oferta jest atrakcyjna, tym szybciej 
zostaniesz oszukany. Walutę kupuj lub sprzedawaj 
tylko w kantorach lub w banku.

Płacąc za granicą kartą kredytową, musisz spodzie-
wać się kosztów, które zależą od mechanizmu przeli-
czeń (jakie waluty i w jakiej kolejności wykorzystuje 
się do przeliczeń), kursów przeliczeniowych pomię-
dzy walutami, prowizji stosowanych przy przelicze-
niach. Mechanizm przeliczeń jest różny dla każdej 
z organizacji wydających karty. 
Dla kart systemu VISA podstawową walutą przeliczeń 
są dolary amerykańskie. Wszystkie kwoty płatności 
dokonane w walucie innej niż złoty polski, przy uży-
ciu polskich kart, są przeliczane z waluty płatności 
na dolary amerykańskie i potem z dolarów amery-
kańskich na polskie złote. 
Organizacja Eurocard/MasterCard do rozliczeń wyko-
rzystuje dwie waluty: euro i dolara amerykańskiego. 
To, przez jaką walutę przeliczona zostanie transakcja, 
zależy od banku, który wydał nam kartę. Dokonując 
wspomnianych wyżej przeliczeń, banki stosują 
własne kursy przeliczeniowe pomiędzy walutami. 
Pierwsze przeliczenie z waluty zapłaty na walutę roz-
liczeniową następuje według kursu ustalanego przez 
organizację płatniczą, drugie przeliczenie z waluty 
rozliczeń na polskie złote następuje według kursu 
banku – wystawcy naszej karty płatniczej. 

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 �008 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 �008! Za-
chęcamy wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału w zabawie.

Jolanta Guzik

Bogdan Wołkowski

Szachy. Zdobywczyni 
indywidualnego Mistrzostwa Śląska 

i drużynowo srebrnego medalu 
MIstrzostw Polski w JKS Jaworzno

Bilard. W Las Vegas zdobył 
Mistrzostwo Świata w konkurencji 

tricków bilardowych. Znany na 
całym świecie, ikona bilardu.
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Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
Jaworzno, ul. Mickiewicza 2 www.sokol.jaw.pl
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KOSZYKóWKA

PIłKA NOżNA  v lIGA

Przed dwoma tygodniami piłkarze 
Szczakowianki rozpoczęli przygoto-
wania do rundy wiosennej Ligi Okrę-
gowej. Podobnie jak inne jaworznickie 
zespoły, tak i podopieczni Andrzeja 
Sermaka w pierwszym okresie przy-
gotowań pracują nad siłą i poprawą 
ogólnej sprawności ruchowej. 

Działacze już jesienią mówili o od-
młodzeniu drużyny. Tak też się stało. 
Szczakowiankę opuścili czołowi jej 
zawodnicy: Radomir Jarzynka, Dawid 
Zięba, Jarosław Bonczek, Artur Ada-
mus, a także Rafał Polański, Marcin 
Psioda, Tomasz Podralski i Szczepan 
Stachura. Prawdopobodnie klub opu-

ści także Paweł Sermak, który jest  
w kręgu zainteresowań działaczy Kmity 
Zabierzów, natomiast z drużyną trenują 
młodzieżowcy: Wojciech Jamróz (Vic-
toria Jaworzno), Kamil Szremski (Sokół 
Jaworzno), Sebastian Dylowicz (Sokół 
Jaworzno), Daniel Kuciel (Victoria Wi-
towice) oraz Adrian Wojtaszak (Zgoda 
Byczyna). Pierwszą w tym roku grę 
kontrolną zaplanowano na 31 stycznia, 
rywalem jaworznian będzie A-klasowa 
drużyna Brzezina Osiek. Następnie 
rywalizować będą z Mogielanką Mo-
gielnica, Sarmacją Będzin, Orłem Balin, 
Janiną Libiąż i MKS-em Myszków.

r.Bz

Szczakowianka Jaworzno 
rozpoczęła przygotowania

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 zorganizo-
wane w ramach akcji ,,Kibicomania �009”! Wstęp wolny!

MeCZ I LIGI SIATkóWkI MężCZYZN
MCKiS PKE Energetyk – AZS PWSZ Nysa, 7 lutego (sobota) – godz. 18.00

Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum)
Ceny biletów: 5,-zł normalny, �,-zł ulgowy (uczniowie Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjal-

nych). Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane w ramach akcji ,,Kibicomania �009” 

MeCZ II LIGI kOSZYkóWkI MężCZYZN
MCKiS JBL Jaworzno – Hawajskie Koszule Bank Spółdzielczy Żory
8 lutego �009 (niedziela) – godz. 17.00
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum). Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane w 
ramach akcji ,,Kibicomania �009”! Wstęp wolny!

FINAŁ Plebiscytu na najlepszego Sportowca i trenera MCkiS w roku 2008
Zawodniczki, zawodników oraz trenerów w pierwszym etapie głosowania 

wybierać można z listy umieszczonej na naszej stronie internetowej: www.sokol.jaw.pl

V MeMORIAŁ MIROSŁAWA STAdLeRA 
turniej piłki nożnej halowej z udziałem drużyn: 
GKS Victoria Jaworzno, JSP Szczakowianka Jaworzno, KS Górnik Jaworzno, 
LKS Ciężkowianka, LKS Zgoda Byczyna, oraz 

Plebiscyt na najlepszego sportowca roku 2008 
organizowany przez gazetę „Tydzień w Jaworznie” 
�8 lutego �009 (sobota). Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum)

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 �6 do 31 stycznia i od � 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 �1.45. Przerwa techniczna w godzinach od 14.00 
do 15.00. Promocyjne ceny biletów: �,-zł normalny, 1,-zł ulgowy.
Naturalne lodowisko:  stadion MCKiS ul. Kościuszki 1. 
Czynne przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Wstęp bezpłatny.

PIłKA NOżNA v lIGA

Ostatnia po rundzie jesiennej drużyna 
Ligi Okręgowej Ciężkowianka Jaworz-
no swoje przygotowania do rundy wio-
sennej wznowiła już 9 stycznia. Choć 
działacze i zawodnicy Ciężkowianki 
zdają sobie sprawę, że czeka ich ciężkie 
wyzwanie, aby w tym sezonie utrzymać 
się w V lidze, nie składają broni i ostro 
wzięli się do przygotowań. 

Piłkarze Ciężkowianki trenują 5 razy 
w tygodniu, odbywają zajęcia fitness 
pod okiem instruktorki oraz korzystają 
z odnowy biologicznej w jaworznickiej 
pływalni. Na pierwszych zajęciach dru-
żyny z Ciężkowic zjawiło się 22 zawod-
ników w tym powracający do treningów 
po przerwie Marcin Pieczara i Zbigniew 
Lorek, a także dwaj nowi zawodnicy 
Artur Adamus i Radomir Jarzynka, 
którzy opuścili drużynę Szczakowian-
ki Jaworzno. Pierwszą grę kontrolną  
w tym roku zaplanowano na ostatni ty-
dzień stycznia. Rywalem Ciężkowianki 
będzie Tempo Paniówki. Następnie 
drużyna Marka Musiała rywalizować 
będzie z Polonią Łaziska, Orkanem 
Dąbrówka, Walką Makowszy, Źródłem 
Kromołów oraz udział w Memoriale  
Mirosława Stadlera. r.Bz

Ciężkowianka 
już trenuje

Każda, nawet najdłuższa seria, musi 
się kiedyś skończyć. Po serii ośmiu 
porażek, pierwszoligowi siatkarze 
zwyciężyli. Było to równocześnie 
pierwsze zwycięstwo pod wodzą no-
wego szkoleniowca – Wiktora Kre-
boka. Wnioskując z liczby widzów 
na trybunach, kibice nie wierzyli 
w zwycięstwo. Spotkanie, mimo że 
bardzo ważne, nie przyciągnęło na 
trybuny wielu ludzi.

W sobotnie popołudnie na parkiet 
wybiegli siatkarze MCKiS Energetyk 
PKE i Pronaru Hajnówka. Goście przy-
jechali do Jaworzna praktycznie bez za-
wodników środka bloku. W tym meczu 
trener Blomberg nie mógł skorzystać 
z usług aż trzech środkowych. Również 
Energetyczni zagrali bez dwóch zawod-
ników pierwszej szóstki: Syguły i No-
waka. Przy takich brakach kadrowych 
trener Krebok desygnował do gry: Kaź-
mierskiego, Skrzypińskiego, Kamudę, 
Wilka, Szopę, Antosika i Kosteckiego 
(libero). Dużym zaskoczeniem było 
przesunięcie Krzysztofa Szopy z ataku 
na przyjęcie. Jednak, jak się później 
okazało, punkty z ataku, których dostar-
czył ten zawodnik, bardzo się przydały 
w ostatecznym rozrachunku.

Walka na parkiecie trwała od pierw-
szych piłek. Początek seta to skuteczne 
zagrywki Antosika i Wilka. Gra była 
bardzo wyrównana do momentu po 16, 
gdy miejscowi odskoczyli i nie dali sobie 
wydrzeć zwycięstwa. Pierwsza odsłona 
kończy się wynikiem 25:17. Początek 
drugiej odsłony to gra punkt za punkt. 
Jeszcze do stanu po 16 na tablicy wyni-
ków widniał remis. Od tego momentu, 
drugi bieg włączyli miejscowi i sukce-
sywnie powiększali przewagę. Wynik 
drugiego seta to 25:21. Dwa przegrane 
sety podziałały mobilizująco na przy-
jezdnych. Zawodnicy Pronaru wyraź-
nie poprawili zagrywkę i skuteczniej 
atakowali ze skrzydeł. Trzecia odsłona 
to gra błędów Energetyka. Nie funkcjo-

nuje blok, a przyjęcie jest katastrofalne 
(w całym spotkaniu, zawodnicy MCKiS, 
przyjmowali na poziomie 30%). Na 
finiszu porażka do 15. Czwarty set był 
najbardziej wyrównany i emocjonujący. 
Gra toczyła się na każdym centymetrze 
parkietu. Jeszcze przy stanie 22:20 dla 
gospodarzy, nic nie zapowiadało, że 
w końcówce seta zawodnicy i kibice 
przeżyją horror. Ostatecznie, siatkarze 
Kreboka, zachowują w więcej zimnej 
krwi i wygrywają do 24.

Zwycięzców się nie sądzi. Jednak, 
aż strach pomyśleć co by było, gdyby 
rozgrywający przyjezdnych dysponował 
możliwością ataku ze środka. A zawod-
nicy obrony mogli liczyć na solidny 
podwójny blok, którego im zabrakło. 
Pozostaje cieszyć się z trzech punktów.

Czy to przełamanie złej passy? Zo-
baczymy w następnych spotkaniach. 
Obecnie zawodników czeka wyjazd do 
Spały. Każdy inny wynik, niż zwycię-
stwo za trzy punkty, będzie sensacją.

Na koniec pytanie dnia:
Wygraliśmy mecz. Jednak patrząc na 

zawodników grających, próżno doszukać 
się wychowanków MCKiS. Poza wyjąt-
kiem, kiedy kilka piłek zagrał Deszcz, 
wszyscy grający zawodnicy, to armia 
zaciężna. Od razu nasuwa się pytanie: 
czy w Jaworznie nie ma utalentowanej 
młodzieży? Co dzieje się z zawodnikami, 
którzy kończą wiek juniora? Jaka przy-
szłość czeka drużynę, która opiera się 
prawie w całości na zawodnikach, których 
z Jaworznem nic nie łączy? nek

Drugie zwycięstwo na swoim koncie 
zanotowały jaworznickie siatkarki. 
Podopieczne trenera Krzysztofa Za-
bielnego, po bardzo dramatycznym 
i emocjonującym spotkaniu, poko-
nały lidera 2. ligi, grupy 2, drużynę  
z Pszczyny 3:2.

Skazywane na szybkie 3 do 0, ja-
worznianki sprawiły największą sensa-
cję minionej kolejki. Do naszego miasta 

przyjechały kandydatki do awansu. 
Po pierwszych dwóch setach, nic nie 
zapowiadało późniejszych wydarzeń. 
Zawodniczki drużyny MCKiS, wznio-
sły się na wyżyny swoich umiejętności 
i w trzech kolejnych setach zwyciężyły. 
To dobry prognostyk przed spotkania-
mi Play Off, w których nasze siatkarki, 
powalczą o utrzymanie w 2. lidze.

nek

Po bardzo wyrównanym i zaciętym 
spotkaniu w ramach rozgrywek 
szczebla centralnego 2. ligi męż-
czyzn drużyna MCKiS JBL pokonała 
SKK Siedlce 67:57. Mecz był bardzo 
zacięty. Jaworznianie, żeby myśleć 
o wyprzedzeniu w ligowej tabeli 
siedlczan, musieli ten mecz wygrać, 
gdyż w pierwszym spotkaniu padł 
wynik 70:64 dla SKK.

Jedyny problem, jaki ma obecnie 
trener Marcin Lichtański, to urodzaj 
zawodników. Po przyjściu do druży-
ny Łukasza Grzywy, wydaje się, że na 
każdej pozycji nasz szkoleniowiec ma 
solidnych zmienników. Niedzielne 
spotkanie miało dwa oblicza. Bar-
dzo dobra gra w pierwszych dwóch 
kwartach i przeciętne kwarty: trzecia 
i czwarta. Pierwsza piątka jaworz-
nian to: Jagiełka, Tokarski, Goldam-
mer, Matysiak i Remin. Spotkanie 
zaczęło się od skutecznych ataków 
miejscowych, którzy szybko odjęli 
prowadzenie. Dobrze prezentują się 
Remin i Goldammer, którzy skutecz-
nie kończą akcje rzutowe. Pierwsza 
kwarta kończy się wynikiem 26:12. 
Czternastopunktowa przewaga usta-
wiła grę i trochę uśpiła czujność pod-
opiecznych trenera Lichtańskiego. 
Indolencji strzeleckiej jaworznian nie 
potrafili wykorzystać przyjezdni. Po 
pięciu minutach gry obie drużyny rzu-
ciły zaledwie po dwa punkty. Druga 
kwarta przyniosła kilka strat z naszej 
strony. Ostatecznie wynik do prze-
rwy to 38:24. Druga odsłona zaczęła 
się fatalnie dla miejscowych. Już po 
trzech minutach gry Łukasz Grzywa 
notuje czwarte przewinienie i musi 
opuścić parkiet. Niestety, słabsze spo-
tkanie rozegrał Grochowski, który nie 
potrafił skutecznie wykończyć akcji 
rzutowych. Natomiast przyjezdni łapią 
drugi oddech i zaczynają punktować 

z dystansu. Wtedy ciężar zdobywania 
punktów na swoje barki wziął kapitan 
jaworznian Grzegorz Remin. Ostatecz-
nie, przed czwartą kwartą, zawodnicy 
trenera Araszkiewicza zmniejszają 
straty o jedno oczko. Czwarta kwarta 
to nieznaczna przewaga gości. Miej-
scowi gubią się w ataku i nieznacznie 
przegrywają walkę na tablicach. To 
był jednak mecz Remina, który widząc 
co się dzieje, w pojedynkach decyduje 
o koncie punktowym zawodników 
MCKiS. Grzesiek w cały spotkaniu 
notuje 25 punktów i 13 zbiórek. Przy-
jezdni zbliżają się na cztery punkty, 
jednak miejscowi, szybko odpowiada-
ją i utrzymują nieznaczną przewagę. 
Pomimo porażki pięcioma punktami 
w czwartej kwarcie, wynik końcowy 
jest korzystny. Wygrana dziesięcioma 
punkami, w ostatecznym rozrachunku, 
może być bardzo ważna.

Mecz z koszykarzami z Siedlec 
pokazał, że jaworznianie są zmęcze-
ni. Nasze jaworznickie trio, grając 
równocześnie w juniorach starszych 
i seniorach, nie wsparło punktowo 
drużyny, tak jak oczekiwał tego tre-
ner i kibice. Paradoksalnie kontuzja 
kapitana miejscowych i absencja me-
czowa teraz przynosi efekty. Grzesiek 
rozegrał mniej spotkań od pozosta-
łych i teraz jego „świeżość” bardzo 
się przydaje. Brawa należą się jednak 
całej drużynie. Nie można odmówić 
chłopakom waleczności i ambicji.

Następne spotkanie również będzie 
bardzo ważne dla układu tabeli. Prze-
ciwnikami jaworznian będą koszyka-
rze z Rudy Śląskiej. Dodatkowo mecz 
rozegrany zostanie na ich parkiecie. 
Jednak kibice i koszykarz są dobrej 
myśli. Bardzo liczę na to, że w następ-
nym numerze gazety, poinformuję 
Państwa o kolejnym sukcesie.

nek

Zabójcza pierwsza kwarta
MCKiS JBL Jaworzno – SKK Siedlce 67:57  
(26:12, 12:12, 13:14, 16:19)

MCKiS Energetyk PKE Jaworzno – Pronar Parkiet Hajnówka 3:1 (25:17, 25:21, 
15:25, 26:24)

Nareszcie zwycięstwo!

Zwycięstwo po raz drugi

MCKiS Jaworzno – PLKS Pszczyna 3:2 (20:25, 15:25, 
25:22, 25:23, 15:10)

Kamuda i Kaźmierski odpierają atak Marcina Kozła
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Węgiel jest dla człowieka 
czymś całkowicie 
zwyczajnym. Ludzie, 
spalając go, ogrzewają 
domy, przerzucają łopatami 
do kotłowni, zarabiają 
dzięki jego wydobyciu, 
a nawet stosują go jako 
środek leczniczy. Doktor 
Iwona Jelonek z Katedry 
Geochemii, Mineralogii  
i Petrografii UŚ podczas 
swojego wykładu 
przekonała nas, że węgiel, 
poza właściwościami 
użytkowymi, skrywa  
w sobie jeszcze wiele 
tajemnic.

Opracowując zagadnienie węgla, 
trzeba skupić się przede wszystkim na 
okresie karbońskim w historii Ziemi, 
gdyż to właśnie wtedy powstały naj-
większe złoża tej skały. Powstawały 
one w dwóch typach basenów wę-
glotwórczych: złożach limnicznych 
(czyli w jeziorach i bagnach w kotli-
nach śródlądowych) oraz w złożach 
paralicznych (jeziorach i bagnach 
w kot l inach przedgórskich). Ze 
struktury węgla z każdego takiego 
rejonu można wyczytać bardzo wiele 
na temat f lory, która występowała 
tam w tym okresie. Naukowcy wciąż 
pracują nad próbkami znalezionymi 
w bryłkach węgla i tworzą coraz to 
nowsze symulacje pokazujące jak 
wyglądał wtedy krajobraz. Wiado-
mo, iż przeważały wtedy paprocie, 
których liście były podobne do tych, 
które goszczą w naszych doniczkach, 
ale były o wiele większe i niemożli-
wym było wtedy spotkanie takich 
drzew, jakie znamy obecnie.

W naszym kraju istnieją trzy za-
głębia węglowe: dolnośląskie, górno-
śląskie i lubelskie, w których węgiel 
jest wydobywany metodą głębinową. 
Według naukowców, polski węgiel 
należy do tych o najlepszej jakości.

Jednym z krajów sprzedających 
węgiel po najniższych cenach są Chiny. 
Działa tam około 7000 małych kopalń, 
w których ludzie pracują przy pogwał-
ceniu wszystkich zasad bezpieczeń-
stwa – jako tzw. „tania siła robocza”. 
Ludzie niewykwalifikowani pracują 
w szkodliwych warunkach i nie mają 
pojęcia, że zejście pod ziemię bez żad-
nego przygotowania może się dla nich 
w każdej chwili skończyć śmiercią. To 
powoduje, iż Chiny znajdują się na 
pierwszym miejscu odnośnie najwięk-
szych ilości wypadków śmiertelnych 
na kopalniach (drugie miejsce zajmuje 
Ukraina). Chiński węgiel, pomimo 
atrakcyjnych cen, ma małą kalorycz-
ność i jest wyjątkowo słabej jakości.

Ciekawostką jest fakt, iż węgiel 
pod mikroskopem wcale nie jest czar-
ny. Czerń, którą widzimy na pierwszy 
rzut oka, to żywica wiążąca, która 
spaja wszystkie elementy składowe 
węgla w bryłkę. Pod mikroskopem 
węgiel mieni się kolorami, a zawdzię-
czać to można strukturom, które 
w nim znajdujemy: liptynitowi, który 

16 stycznia odbył się kolejny wykład i dyskusja w ramach realizacji projektu „Nauki Niepotrzebne”. Nauki o Ziemi przybliżała 
młodzieży dr Iwona Jelonek z Uniwersytetu Śląskiego. Projekt jest realizowany dzięki dotacji Fundacji im. Mariana Kantona 
banku Pekao SA. Na spotkaniu obecna była młodzież ze szkół: LO nr 3, LO nr 2, LO nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 4, ZSP nr 5

Na szlaku węglowym
w węglu świeci na niebiesko, brązowo 
i żółto, inertynitowi, który nadaje mu 
zabarwienie białe oraz witrynitowi 
który jest szary. W węglu można 
często znaleźć piryt, zwany „złotem 
głupców. Znacznie obniża on wartość 
opałową węgla, gdyż ma wyższą tem-
peraturę spalania.

Spalanie węgla przebiega w róż-
nych piecach. Pierwszą możliwością 

dostępną w Polsce było spalanie na 
ruszcie, które niestety powodowało 
duże zanieczyszczenie. Następ-
nie pojawiły się paleniska pyłowe 
i niedawnym wynalazkiem są kotły 
umożliwiające spalanie węgla w war-
stwie f luidalnej. Popiół powstający 
w wyniku spalania węgla przez długi 
czas był problemem dla elektrowni 
– jego składowanie było uciążliwe, 

przez drobiny lotne, które wzbijały 
się w powietrze przy najmniejszym 
podmuchu wiatru. Obecnie popiół 
nie jest już odpadem. Znaleziono 
dla niego wiele zastosowań, między 
innymi przy produkcji materiałów 
budowlanych, takich jak: płyty gip-
sowe, kostki chodnikowe czy pu-
staki. Ważne jest, iż pył ten nie jest 
szkodliwy (jest czysty).

Ilość zastosowań węgla ciągle 
wzrasta. W samej Polsce 95% energii 
pochodzi ze spalania węgla, a w sku-
tek jego nadmiernej eksploatacji za-
mykanych jest coraz więcej kopalni. 
Ludzie zaczynają zdawać sobie spra-
wę z tego, jak cenny jest ten surowiec, 
który jest przecież nieodnawialnym 
źródłem energii.

maGdalena nowak, kl ii c, iii lo



16 Co tydzień nr 4/905
�8 stycznia �009 roku

Miasto JaworznoReklama

255/d/09

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
 

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

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

Zbudujemy Twój dom

91/d/09

Chcesz reklamować się w Internecie?
Pokażemy Ci nasze możliwości na www.jaw.pl – tel 32 751 91 30

ogłoszenie własne
245/d/09
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LEK. MED. EWA SKINDEROWICZ
Specjalista endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych

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

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

ENDOKRYNOlOG

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

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

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

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

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

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

36/d/09

37/d/09

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

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

ul. Grunwaldzka 225/54

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

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

38/d/09

StOMAtOlODZY

40/d/09

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

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

ORtOPEDZI

43/d/09

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

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

diadynamic, elektrostymulacja. Grupowa gimnastyka specjalistyczna 
dla pań www.rehabilitacja.jaworzno.pl

REHABIlItACJA

Chirurgia Jednego Dnia
Zabiegi operac. żylaków kończyn, hemoroidów, guzków piersi, 

przepuklin, drobne zab. z zakr. ginek., ortopedii, urologii. Chir. kosmet.
NZOZ Medica Mysłowice – Centrum, ul. Strumieńskiego 10.  

Tel. 316 14 66 od 13.00 – 19.00,0 509 530 881. Umowa z NFZ.
51/d/09

Dr Andrzej Maj – specjalista chirurg
Leczenie żylaków, owrzodzeń, obrzęków i niedokrwienia kończyn. 

Drobne zabiegi chirurgiczne.
ul. Krucza 5, os. Podłęże (między Leśną a Towarową).

Pt. 15.00 – 17.00. tel. grzecz. 616 37 41

50/d/09

CHIRURDZY44/d/09

OPtYCY

41/d/09

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

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

rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

45/d/09

PEDIAtRZY

46/d/09

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

GABINEt USG

49/d/09

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

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

i miednicy mniejszej, tkanek miękkich.

1982/d/08

Praktyka Lekarska Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej 
układu moczowego, narządów szyi i tarczycy gruczołów piersiowych 

lek. med. Zbigniew Ciszewski RADIOLOG
w przychodni MCM – Podłęże nr 8 ul. Piłsudskiego 80 pokój nr 24

Środa, czwartek 15.30-17.00 tel. 500 150 698

Poradnia urologiczna, poradnia chirur. ogólnej, por. chorób piersi, 
biopsji, USG, najnowsza metoda wybielania zębów – piaskowanie, 

leczenie stomatol. w pełnym zakresie. 
Tel. 316 14 66, 0 509 530 881    od 13.00 – 19.00. 

Umowa z NFZ. Medica – Mysłowice ul. Strumieńskiego 10.
51/d/09

INNE

52/d/09

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

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

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

48/d/09dw

Klasyczny masaż leczniczy 
mięśni pleców, kręgosłupa 

i kończyn
Stefan Koźbielak 

Tel. 032 615 64 60; 
0 784 091 773

Wykonuję masaż także w domu 
klienta

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

relaksuje, usuwa naprężenie mięśni, 
poprawia kondycję mięśni i jędrność 

NEUROlOG

117/d/09

Gabinet neurologiczny 
lek. med Andrzej Erd specjalista neurolog 

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

42/d/09

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

radiowizjografia – RTG cyfrowy, ortodoncja – aparaty stałe i ruchome
Trzebinia ul. Ochronkowa 29, tel. 032/ 753 42 56, 753 31 52

253/d/09

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

tel. 603 248 940

Praktyka Stomatologiczna dr. n. med. Tatiana Jamróz-Szłapa 
43-603 J-no, ul. Promienna 51 (w firmie „ELVITA przy El. J-no III) 

przyjmuje: sobota rejestracja tel. codziennie 0 609 956 057
pełny zakres usług: protetyka estetyczna: korony, mosty, licówki 

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

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, 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 0000�48546.

DZIĘKUJEMY ZA DAR SERCA

238/d/09

Protezy zębowe w ramach NFZ 
Krótkie terminy. Rejestracja: poniedziałek i czwartek 

w godzinach od 9.00 do 10.00. 
Tel. 0 693 865 469
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OS. AWARYJNE

Po ostatnich podsumowaniach w za-
kresie remontu dróg realizowanych 
przez Miejski Zarząd Dróg i Mo-
stów, przyszła kolej na rozliczenie 
z inwestycji przeprowadzonych 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji. Jak 
mówi Sławomir Grucel, rzecznik 
spółki, miniony rok upłynął pod 
znakiem intensywnej pracy. I tonie 
tylko z powodu ilości awarii sieci. 
Najważniejszym celem było oczy-
wiście zapewnienie miastu ciągło-
ści wody pitnej, co oznaczało m. 
in. zakup, produkcję wody pitnej, 
usuwanie awarii, kontrolę jakości 
wody pitnej, prace naprawcze sieci, 
remonty przyłączy wodociągowych, 
wymiany wodomierzy, oraz realiza-
cję inwestycji.

W roku 2008 służby techniczne 
MPWiK wyjeżdżały do awarii sieci wo-
dociągowej 550 razy. Do prac konserwa-
torskich, takich jak wymiana hydrantów, 
zasuw itp. prawie 559 razy. Natomiast 
samych awarii związanych z drożnością 
czy z zaburzeniem grawitacyjnym, przy 
spływie nieczystości płynnych, spółka 
odnotowała 625 w ciągu roku. To porów-
nywalna liczba zdarzeń do tych w roku 
2007. Duża powierzchnia miasta (152,7 
km2) to także spora długość sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej (prawie 800 
km długości), a co za tym idzie i liczba 
urządzeń, armatury wodociągowej, czy 
prac konserwatorskich.

W przeciągu roku do samej sieci 
wodociągowej wtłoczonych zostało 
(wyprodukowanych oraz zakupionych) 
prawie 7 mln m3 wody pitnej. Więk-
szość, na skutek zauważalnej na terenie 
naszego miasta suszy hydrologicznej, 
pochodziła ze źródeł zewnętrznych. 
W oczyszczalni Jeleń–Dąb oczyszczono 
niespełna 4,3 mln m3 ścieków. – Znacz-
ne dysproporcje między tymi wskaźni-
kami to problem, z którym od lat się 
zmagamy – tłumaczą władze MPWiK-
u. Mimo licznych upustów cenowych 
(np. realizowana akcja „Zapłać mniej 
za kanalizację”), możliwości przerobo-
wych oczyszczalni oraz umieszczania 
studzienek kanalizacyjnych na terenie 
prywatnych posesji, odsetek nowych 
odbiorców korzystających z miejskiej 

sieci kanalizacyjnej rośnie w bardzo 
wolnym tempie. W 2008 roku do ka-
nalizacji podłączonych zostało zaledwie 
61 indywidualnych odbiorców.

– Tak utrzymujące się tempo spra-
wia, iż obecnie wybudowana kanali-
zacja nadal przynosi znikomy dochód 
dla przedsiębiorstwa – dodaje prezes 
zarządu Józef Natonek.

W przeciągu 5 lat liczba ubytków 
wody pitnej zmniejszona została o 10%. 
W roku ubiegłym, mimo powstałych 
usterek, zdołano utrzymać wskaź-
nik ten utrzymano na poziomie 30% 
– Z całą stanowczością przyznajemy, iż 
jest to zakres, w którym musimy popra-
wić swe wyniki i ciągle je kontrolować. 
W tym celu z roku na rok staramy się 
dokonywać licznych modernizacji sieci 
wodociągowej – tłumaczy Natonek.

W odpowiedzi na bezpośrednie 
wnioski mieszkańców, w minionym 

roku wyremontowanych zostało 84 
przyłączy wodociągowych o łącznej 
długości prawie 2 km, na kwotę 350 
tys. zł. Na blisko 14000 wodomierzy 
głównych wymieniono oraz zamon-
towano prawie 3000 nowych urzą-
dzeń (zalegalizowanych w 2008). 
– Obecnie montowane urządzenia to 
wodomierze w klasie metrologicznej C, 
charakteryzujące się większą czułością 
i dokładnością, a zarazem zwiększoną 
odpornością na działanie pola magne-
tycznego – mówi Sławomir Grucel, 
rzecznik spółki.

Nie można jednak w sposób stupro-
centowy – jak twierdzi prezes Natonek 
– wyeliminować kradzieży wody. To 
temat, który wciąż powraca. – W samym 
2008 odnotowaliśmy ponad 24 takie 
przypadki, a od rozpoczęcia kontroli, czyli 
od 2005 roku wykryliśmy ich prawie 678 
– dodaje prezes.

W przeciągu roku przedsiębiorstwu 
udało się m.in. wybudować podsta-
wową infrastrukturę wraz z nowo-
czesną tłocznią ścieków obsługującą 
bloki mieszkalne JTBS przy ulicy 
Chełmońskiego. Powstał ponad ki-
lometrowy odcinek zapowiadanej 
sieci kanalizacyjnej na ulicy Lipin-
ka i Koniówki. Nie zabrakło także 
bieżących konserwacji. Nowatorską 
metodą „rękawa” zmodernizowano 
sieć kanalizacyjną na ulicy Krasic-
kiego, Gwarków, Szymanowskiego  
i Tuwima, także na os. Podłęże do-
konano czyszczenia sieci wodociągo-
wej metodą hydropneumatyczną.

W ramach projektu „Rynek od.No-
wa” przebudowano sieć wodociągową 
oraz sieć kanalizacyjną w ulicy Sław-
kowskiej, Sienkiewicza oraz na nowo 
powstałym Łączniku Zielona–Sien-
kiewicza. W ciągu minionego roku 
zbudowano i zmodernizowano także 
sieci wodociągowe w takich ulicach jak: 
ul. Wesoła/Węgrzyna, Miodowa, Kró-
lewska, Rumiankowa. Dokonano też 
modernizacji sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami na os. Sigma, stwarzając 
mieszkańcom indywidualne możliwo-
ści rozliczania się z dostawcą.

Po wielu staraniach udało się roz-
począć prace nad porządkowaniem 
gospodarki wodno-ściekowej w okoli-
cach potoku Wąwolnica. Od ulicy Reja 
do ulicy Krakowskiej, za ponad 8 mln 

zł, modernizowana jest obecnie sieć 
kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz 
sieć wodociągowa. W celu uniknięcia 
wysokich opłat środowiskowych roz-
poczęła się również budowa tłoczni 
oraz siedmiokilometrowego odcinka 
kolektora tłocznego w rejonie ulicy Ba-
torego. Dziesięciomilionowa inwestycja 
pozwoli na odprowadzanie nieczystości 
płynnych z takich dzielnic jak Szczako-
wa, Długoszyn i Niedzieliska prosto do 
oczyszczalni. Trwają także prace przy 
przebudowie sporej długości wodociągu 
wraz z przyłączami na ul. Kasztanowej. 
Te trzy ostatnie to inwestycje „przecho-
dzące”, których całkowite zakończenie 
nastąpi w roku obecnym.

Podsumowanie roku w MPWiK W 2008 r. MPWiK wykonało inwestycje za łączną 
sumę 7,5 mln zł. Wyremontowano i zmodernizowano 
8,8 km sieci wodociągowej oraz 9,3 km sieci 
kanalizacyjnej, z czego w obydwu przypadkach 
większą połowę stanowiła nowo wybudowana sieć

Prace wciąż trwają

Oprócz kontynuacji rozpoczętych 
w roku 2008 zadań, na 2009 rok 
spółka zaplanowała budowę sieci 
wodociągowej w os. Byczyna, zaczy-
nając od ul. Gwardzistów. Realizo-
wany będzie również kolejny etap 
prac wodno–kanalizacyjnych na ul. 
Rumiankowej. 

W planach na nowy rok jest też wy-
konanie generalnego remontu zbiorni-

Tegoroczne plany remontowe

Nowy rok, nowe 
wyzwania, a tym 
samym nowe możliwości 
otwierają się przed 
władzami miasta, m.in.  
w zakresie poprawienia 
jego estetyki.

Szereg przystanków znajdujących 
się przy ul. Martyniaków wymaga 
wymiany. Z tych elementów, które 
obecnie mają przypominać o miejscu, 
gdzie zatrzymują się autobusy, po zło-
żeniu ich razem, otrzymalibyśmy być 
może jeden kompletny przystanek. 
Zawsze to jakiś pomysł na zaoszczę-
dzenie materiału.

ków wody pitnej Warpie oraz dalsze 
działanie w ramach projektu „Rynek 
od.Nowa” – ul. Słowackiego, płyta 
Rynku. Planowana jest także budowa 
kanalizacji sanitarnej rejonie Al. Pił-
sudskiego 30 i ul. Towarowej 67-42, jak 
i porządkowanie gospodarki ściekowej 
w rejonie ul. Chopina i ul. Młyńskiej. 
MPWiK planuje modernizację urzą-
dzeń sieci wodociągowej – hydroforni 

w os. Podwale oraz przebudowę znacz-
nego odcinka wodociągu min. w ulicy 
Batorego, Dąbrowskiego, Końcowej, 
Pasternik i ulicy Szczakowskiej.

Ze względu na spore nakłady, 
poniesione na obecnie realizowane 
inwestycje (Wąwolnica, Przepom-
pownia Batorego), prace związane 
z budową ujęcia wody pitnej „Pia-
skownia” zostały przesunięte. Jednak 
już w grudniu złożony został wniosek 
o pozyskanie środków zewnętrznych 
na realizację projektu „Modernizacja 
i rozbudowa systemu kanalizacyj-
nego miasta Jaworzno dla dzielnic 
Góra Piasku, Długoszyn, Pieczyska, 
Ciężkowice”, obejmującego swym 
zakresem wykonawczym m. in. wspo-
mniane ujęcie wody pitnej. Projekt 
przechodzi obecnie etap weryfikacji 
formalnej i merytorycznej.

W nowym roku MPWiK przygoto-
wuje też niewielkie zmiany reorgani-
zacyjne. Ma zostać wprowadzony sys-
tem budżetowania przedsiębiorstwa, 
którego celem będzie racjonalizacja 
wydatków. Przedsiębiorstwo planuje 
również wprowadzić elektroniczny 
obieg dokumentów.

Nowe wyzwania
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CENTRUM

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

CIęŻKOWICE

CIęŻKOWICE SZCZAKOWA

Bezczelność niektórych nie 
zna granic. Znak ograniczenia 
prędkości stojący przy ul. 
Wolności szczególnie upodobali 
sobie nieszanujący publicznego 
mienia wandale, którzy nie 
szczędzili wysiłków, aby 
uniemożliwić kierowcom jego 
odczytanie. Przy wjeździe 
na Wolności od strony 
ul. Sobieskiego widzimy 
odwróconą tarczę.

Paradoksalnie zmienna pogoda  
i dodatnie temperatury sprawiają, 
że nie wszyscy mieszkańcy Jaworzna  
(w szczególności dzielnic ościen-
nych) mogą się cieszyć z chwilowego 
nawet ocieplenia. Bo jak tu wyjść np. 
na spacer, kiedy za oknem taki widok,  
a przed przekroczeniem progu 
domu musimy zamienić ciepłe pan-
tofle na kalosze? 

Jeden z naszych czytelników przy-
słał do naszej redakcji zdjęcia, które 
obrazują stan ulicy 29 listopada, jaki 
można zobaczyć w każdy trochę bar-
dziej „mokry” dzień. W mailu, który 
do nas dotarł, czytamy m.in: „Deszcz  
i roztopy robią z ulicy bagno, a nie dro-
gę, jak my mamy z niej korzystać, kiedy 
nie da się po niej przejść? Nogi grzęzną 
w masie błota i gliny, nie mówiąc już  
o przejechaniu samochodem.Wtedy 
trzeba łopatami, na własną rękę po-
prawiać stan drogi, bo robią się koleiny  

Co grozi sprawcy, który dopuści 
się bądź w jakikolwiek sposób 
przyczyni do uszkodzenia lub 
zniszczenia znaku drogowego? 
– W każdym stwierdzonym takim 
przypadku sprawca podlega karze 
ograniczenia wolności lub grzyw-
ny, przewidzianych w kodeksie 
wykroczeń – wyjaśnił reportero-
wi CTv mł. asp. Tomasz Obarski 
z Komendy Powiatowej Policji  
w Jaworznie.

To samo czeka zatem wandala lub 
wandali, którzy bezkarnie przez cały 
zeszły rok przekręcali znak zakazu 
zatrzymywania się, ustawiony przy 
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 
Sprawę zarówno nam, jak i Miej-
skiemu Zarządowi Dróg i Mostów 
zgłaszali mieszkańcy miasta. Wielo-
krotnie dochodziło w tym miejscu do 
sytuacji niebezpiecznych – znak stoi 
bowiem tuż przy skrzyżowaniu ulic 
Sławkowskiej i Chełmońskiego ze 

wspomnianą już Obrońców Poczty 
Gdańskiej – zaparkowane wzdłuż 
drogi samochody spowalniały ruch. 
Ciągłe poprawianie odwracanie tar-
czy przez pracowników MZDiM-u 
nie przynosiło długotrwałych efek-
tów. – Sytuacja jest nam doskonale 
znana. W ubiegłym roku kilkakrotnie 
otrzymaliśmy informację, że znak 
ten jest niszczony i obracany. Nie 
dotyczy to tylko tego, ale również in-
nych ustawionych na terenie całego 
miasta znaków drogowych – mówił 
przed kamerą Ctv Nikodem Motyka 
z MZDiM-u.

Aspirant Obarsk i apeluje do 
wszystkich mieszkańców, którzy 
są świadkami wandalizmu, aby nie 
bali się i powiadomili o tym poli-
cję. Znaki drogowe służą przecież 
wszystkim użytkownikom drogi. Te 
na Obrońców Poczty Gdańskiej po-
stawione zostały na wniosek samych 
mieszkańców i radnych miasta.

– i tak w kółko”. Jak możemy się domy-
ślić, problem nie jest nowy, a poprawę 
nawierzchni obiecywano już kilka 
lat temu. Kiedy wreszcie mieszkańcy 
będą mogli przejść ulicą 29 listopada 
suchą nogą?

Bezkarny wandal drogowy?

Nasi czytelnicy z ulicy 
Bartniczej w liście do redakcji 
postulują postawienie przy 
skrzyżowaniu z Ciężkowicką 
lustra, które znacznie 
poprawiłyby bezpieczeństwo 
przy wyjeździe w tym 
miejscu. O ile skręt w prawo 
nie sprawia większych 
problemów, o tyle widoczność 
przy skręcie w kierunku 
centrum Ciężkowic jest mocno 
ograniczona

Nawierzchnia przypomina plastry miodu, a pszczoły zastępują 
w tym momencie „siły natury”, które sprawiają, że przejazd na 
tym odcinku na drugim biegu grozi urwaniem zawieszenia. A to 
bynajmniej nie wywołuje w nas już żadnego uczucia słodkości

Sama glina i błoto

Jak plaster miodu

Jeżeli nazwa ulicy ma oddawać „ducha” drogi, 
być z nią w jakiś szczególny sposób związana, 
wywoływać pewne asocjacje, nawiązywać np. do 
rzeźby terenu, to ulica Bartnicza stanowi idealny 
przykład takiej właśnie zależności

Na prośbę mieszkańców, jeszcze 
w zeszłym roku, przy wyjeździe 
z ulicy Wąskiej stanęły słupki 
ograniczające. Po inter wencji 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Tadeusza Kaczmarka, Miejsk i 
Zarząd Dróg i Mostów skutecznie 
uniemożliwił kierowcom parkowa-
nie na chodniku. 

– Wcześniej chodnik, leżący w nie-
mal równej płaszczyźnie z jezdnią, 
kierowcy traktowali jako dodatkowe 
miejsce parkingowe, co często pro-
wadziło także do niebezpiecznych 
sytuacji – wyjaśnił przewodniczący 
Kaczmarek. Teraz matki z wózkami 
dziecięcymi czy inni piesi mogą bez 
przeszkód przejść chodnikiem.

Na prośbę mieszkańców

Lustro  
przy wyjeździe

Oto przykład, z jak wielką 
fantazją (czy może raczej 
zupełnym brakiem wyobraźni 
– parkowanie na jezdni wzdłuż 
linii ciągłej, tuż za przejściem 
dla pieszych, zmuszenie 
innych użytkowników drogi 
do najechania na linię ciągłą) 
potrafią parkować jaworzniccy 
kierowcy. Zdjęcie zostawimy 
bez komentarza.

Bez komentarza

Odwrócony znak
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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:

16.01 (godz. 18.00) – „Ścianka działowa” 
– spotkanie autorskie z Izabelą Sową promujące 
najnowszą powieść
21.01 (godz. 13.00) – Filmowa Kuchnia - Mu-
zyka filmowa –wprowadzenie Edyta Kaszyca 
– projekcja 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 char y tatywna dla dzieci i mło-
dzieży
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 
– piątkowe spotkania z teatrem i operą – Jo-
hann Strauss: „Zemsta nietoperza” 
– wprowadzenie Agnieszka Brania i Agnieszka 
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. Te-
matem 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. 

Akcja „Zima w mieście” 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

28 stycznia godz. 11.00– Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 Film dla dzieci 
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 2009poniedziałek - piątek 

10.00 - 11.30 prowadzenie: Renata Gacek
4 lutego godz. 11.00– Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 Film dla dzieci 
6 lutego godz. 19.00 Koncert finałowy w wykonaniu uczestników Zimowego 

Studia Piosenki

XXVII Dni Muzyki Jeunesses Musicales 19-22 lutego 2009
19 lutego godz. 18.00 - Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 Koncert 

grupy eM Band Bilety 10 zł
20 lutego godz. 18.00 - Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 Koncert 

zespołu String Connection – jazz Krzesimir Dębski, Andrzej 
Olejniczak, Janusz Skowron, Krzysztof Ścierański, Krzysztof 
Przybyłowicz. Bilety 20 zł

21 lutego godz. 19.00 - Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 Koncert Vocal 
Music Group AVOCADO Bilety 20 zł

22 lutego godz. 18.00 - Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Grunwaldz-
ka 80 „Muza Pomyślności, czyli piosenki Marka Grechuty“ 
Znane i nieznane piosenki z repertuaru Marka Grechuty 
w wykonaniu artystów warszawskich teatrów Rampa, 
Syrena, Teatru Na Woli. Bilety 20 zł

Karnet na wszystkie koncerty 55 zł
Bilety i karnety do nabycia w Dziale Imprez Kulturalnych MCKiS ul. Mickie-

wicza 2.
Na koncert „Muza pomyślności…” bilety do nabycia także w kasach MCKiS, 

sklepie muzycznym „Melodia” i w kiosku Urzędu Miasta.

225/d/09

EKO GROSZEK 
paczkowany lub luzem
Eko brykiet węglowy. 

Lepszy od węgla. 
Dostawa gratis. 

Tel. 504 47 45 45

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

53/D/09

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

55/D/09

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

56/D/09

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

24/D/09

Kupię działkę lub dom. 
Tel. 606 13 49 46

78/09

Sprzedam 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 
32m2 (M3 – wysoki standard). 
Tel. 663 716 083 od 17.00 do 20.00

124/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

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

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 dzia-
łalność. Tel. 604 28 28 70

209/D/09

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

216/D/09

Sprzedam mieszkanie 30,5 m2, 
Podłęże. Tel. 518 480 057

223/D/09

Sprzedam nowy dom, 130 m2, Cięż-
kowice, 530 tyś. Tel. 608 628 244

250/D/09

Sprzedam mieszkanie 53m2,  
2 pokoje (Podłęże koło Przychodni). 
Tel. 662 062 355; 608 196 686

252/D/09

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
52m2, Jaworzno Os. Gigant. 
Tel. 504 255 185

254/D/09

Wynajmę mieszkanie – Centrum. 
Tel. 509 355 498

257/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

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

186/D/09

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

197/D/09

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

212/D/09

Firma kurierska zatrudni osobę do 
roznoszenia ulotek. Tel. 516 131 399

227/D/09

Prywatny operator pocztowy zatrudni 
listonoszy. Elastyczny czas pracy, 
atrakcyjne zarobki. Tel. 516 131 355

227/D/09

Piekarnia na Borach przyjmie pieka-
rza. Tel. 668 171 409; 601 156 473

239/D/09

Zatrudnimy sprzedawcę – praca w 
sklepie zoologicznym. CV proszę 
przesłać na adres: aquazoo@aqu-
azoo.pl, tel. 609 780 130

243/D/09,

Zatrudnię Panią do działu admini-
stracji – Jaworzno. E-mail: adrian.p@
appserwis.pl

247/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

Cyklinowanie.  Hurtownia 
lakierów . Wypożyczalnia cykli-
niarek Tel. (032) 623 78 98 
www.dim-hurt.pl

58/D/09

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

58/D/09

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

80/D/09

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

59/D/09

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

58/D/09

Przeprowadzki. 
Tel. 601 46 24 08

137/D/09

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

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

218/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

Remonty, wykończenia mieszkań i 
łazienek. Tel. 749 48 94, 
781 82 82 12

231/D/09

Biuro rachunkowe oferuje usługi w 
zakresie obsługi firm. Kontakt: 0 32 
616 22 21; 0 604 174 053, Jaworzno 
ul. Stojałowskiego 9

242/D/09

Przewóz mebli, inne usługi 
transportowe. 
Tel. 604 273 244

248/D/09

Kompleksowe wykańczanie wnętrz. 
Tel. 504 122 092

249/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 poko-
lizyjne, gotówka. Gotówka 
tel. 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

Lincoln do ślubu – tanio. 
Tel. 794 592 252

222/D/09

Sprzedam Fiata Sienę, 1998 r. 
Tel. 501 420 828

224/D/09

Sprzedam Daewoo Tico SX, rok 
produkcji 2000, cena : 4500 zł. 
Tel. 663 070 265, 751 05 87

236/D/09

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

2186/D/08

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

203/D/09

Sprzedam nowy wózek inwalidzki, 
cena do uzgodnienia. 
Tel. 604 16 70 60

228/D/09

Meblościanka, kaloryfery. 
Tel. 502 150 710

246/D/09

Sprzedam owczarka niemieckiego 
długowłosego z rodowodem. 
Tel. 664 271 099

251/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

Aerobik. Osiedle Stałe. Gimnazjum 
nr 5. Poniedziałek, środa, czwartek 
godz. 19.00.

229/D/09

Nauka pływania. Tel. 607 153 892
229/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

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

185/D/09

JĘZYKI OBCE
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 brązową 
plamą na grzbiecie szuka właściciela. 
Tel. 616 76 84

bezpł.

Oddam w dobre ręce szczeniaka 
8-tygodniowego po suce czarnym 
dobermanie. Tel. 0 32 616 15 12

bezpł.

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

bezp

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

bezpł.

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

bezp

Zaopiekuję się dzieckiem po południu 
tel. 0 887 789 771

bezpł

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

bezpł.

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

bezpł.

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

bezp

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

bezp

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

bezpł.

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

bezpł.

Poszukuję pracy, 30 lat, wykształ-
cenie wyższe kierunek: marketing i 
zarządzanie. Tel. 694 578 646

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!!! Tel. 0 601 431 749

86/D/09
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Miejska Biblioteka 
Publiczna w Jaworznie  
22 stycznia zorganizowała 
historyczne spotkanie  
z udziałem mieszkańców 
miasta, którego tematem 
były „Trudne drogi do 
wolności”.

Jako wyraz zachowania w pa-
mięci wszystkich walczących, pole-
głych, zamordowanych, w tym dniu 
zostały złożone wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem „W hołdzie Jaworz-
nianom Walczącym o Niepodległą 
Ojczyznę” obok biblioteki.

Na wieczór historycznych wspo-
mnień z lat 1939-1945 zaproszeni 
zostali goście związani z ruchem 
oporu na terenie Jaworzna: Stani-
sław Nowakowski, były żołnierz 
Polskiego Państwa Podziemnego 
– Armii Krajowej, obecnie prezes 
Światowego Związku Żołnierzy AK 
koła w Jaworznie, Wojciech Baran, 
były żołnierz AK z ugrupowania 
„Jastrząb” grupy sanitarnej, Iwona 
Pędzikiewicz, córka Bogusława Wer-
nera Pędzikiewicza ps. „Drozd”, plu-
tonowego, podchorążego I Kompanii 
XX Batalionu Szturmowego Armii 
Krajowej Jaworzno.

Zaproszeni goście oraz uczest-
niczący w spotkaniu członkowie 
rodzin AK-owskich zrzeszeni dzisiaj 
w Światowym Związku Żołnierzy 
AK koła Jaworzno, przedstawili wie-
le ważnych informacji, wspomnień, 
fotografii oraz różnych materiałów 
z działalności konspiracyjnej ru-
chu oporu w czasie długotrwałej 
okupacji niemieckiej oraz cały sys-
tem represji (aresztowania, obozy, 
egzekucje, akcje pacyfikacyjne) ze 
strony Niemców, skierowanej prze-
ciwko organizacjom, członkom ru-
chu oporu. 

Spotkanie prowadziły panie z czy-
telni naukowej: Małgorzata Stokłosa 
i Dorota Mida. Goście mieli okazję 
zobaczyć prezentacją multimedialną 
materiałów dokumentalnych i zdjęć 
ze wspomnianego okresu.

Wprowadzeniem naw iązują-
cym do rocznicowego spotkania 
było wystąpienie Stanisława Nowa-
kowskiego, w którym autor zawarł 
najważniejsze fakty z roku 1939, 
które zadecydowały o losach Polski. 
W dalszej części przytoczył tematykę 
związaną z działalnością organizacji 
i ugrupowań konspiracyjnych ru-
chu oporu na terenie Jaworzna oraz 
tragiczne losy wielu organizacji i jej 
członków.

Fragment odczytu S. Nowakow-
skiego na temat roku 1939: „W rocz-
nicę wyzwolenia miasta Jaworzna 
chcemy myślą wrócić do tragicznych 
dla Polaków lat okupacji niemieckiej. 
Zaczniemy od przedstawienia wąt-
ków historycznych, nawiązujących 
do tych trudnych dla Polski wyda-
rzeń. Przypomnimy, jak doszło do tej 
tragedii. Niemcy i Rosjanie przygo-
towywali się do rozpętania wojny, by 
zawładnąć naszą ziemią i unicestwić 
Polaków, by dokonać podziału Euro-
py na strefy swoich wpływów.

W styczniu 1939 r. ambasador so-
wiecki w Berlinie Aleksie Mierieka-
łow spotkał się na polecenie Stalina 

z Hitlerem. Cel był jeden: zaintereso-
wać kanclerza hitlerowskich Niemiec 
współpracą z ZSRR.

29 stycznia 1939 r. na polecenie 
Hitlera przybywa do Moskwy wi-
ceminister Spraw Zagranicznych 
III Rzeszy Julian Schnurre i prze-
prowadza pertraktacje na temat 
ścisłej współpracy, m.in. chodziło 
o dostawy ropy i benzyny dla armii 
niemieckiej.

18 lutego 1939 r. ambasador III 
Rzeszy w Moskwie Walter von Schu-
lenburg przeprowadził pertraktacje 
z wiceministrem ZSRR, a zarazem 
ministrem handlu zagranicznego 
Anastazem Mikojanem w sprawie 
zapewnienia Niemcom poza ropą 
naftową również innych surow-
ców niezbędnych do prowadzenia 
wojny.

10 marca 1939 r. Stalin w przemó-
wieniu do czołowych komunistów na 
XVIII Zjeździe Partii Bolszewickiej 
przedstawił program rozpoczęcia 
wojny imperialistycznej w Europie.

2-4 kwietnia 1939 r. na naradzie 
Hitlera z najwyższymi dowódcami 
Wermachtu powstał plan najazdu 
na Polskę. 

17 kwietnia 1939 r. sowiecki 
ambasador w Berlinie Mieriekałow 
w rozmowie z Ernstem von Weisa-
kerem uznaje w imieniu Kremla 
aneksję Czechosłowacji na rzecz 
Niemców.

28 kwietnia 1939 r. Hitler wypo-
wiada Polsce układ o nieagresji, co 
z zadowoleniem przyjmuje premier 
Rosji, a zarazem minister spraw za-
granicznych Wiaczesław Mołotow.

5 maja 1939 r. Braun von Stamm, 
zastępca Ministra Propagandy Go-
ebbelsa nakazuje w radiu i w prasie 
o zaniechaniu jakichkolwiek ataków 
propagandowych na Rosję Sowiecką 
i Stalina.

31 maja 1939 r. Rada Najwyższa 
Kremla zaproponowała Francji 
i Anglii wymuszenie na Polakach 
w puszczenia Armii Czer wonej 
na ter y tor ium R zeczpospol itej 
Polsk iej, aby ją uchronić przed 
Niemcami. 

29 czerwca 1939 r. ambasador 
niemiecki von Schulenburg na spo-
tkaniu w Moskwie z Mokotowem 
zdaje relację o stanowisku Hitlera 
w sprawie zawarcia paktu między III 
Rzeszą a Związkiem Sowieckim.

22 lipca 1939 r. Sowiecka Agencja 
Prasowa TASS ogłasza, że Niemcy 

i Rosja pertraktują w celu zawarcia 
nowego traktatu politycznego.

15 sierpnia 1939 r. Joachim von 
Ribbentrop zawiadamia Kreml, że 
chce jak najpilniej podpisać układ 
między Niemcami i Rosją.

19 sierpnia 1939 r. Stalin infor-
muje przywódców bolszewickich, że 
Hitler chce jak najszybciej zakończyć 
pertraktacje, by można było w ciągu 
kilku dni zaatakować Polskę, na co 
też wyraził zgodę.

22 sierpnia 1939 r. minister spraw 
zagranicznych III Rzeszy Joachim 
von Ribbentrop wylatuje z Berlina do 
Królewca, a następnie do Moskwy. 
Choć media europejskie i niemiec-
kie opisują ten lot, prasa sowiecka 
milczy.

Fina lne per traktacje między 
Niemcami i Rosją miały miejsce 
w Kremlu w Moskwie 23 sierpnia 
1939 r. Był to układ Stalina i Hitle-
ra. Oznaczał on praktycznie agresję 
na Polskę, likwidację raz na zawsze 
państwa polskiego, dzielił Europę na 
strefę wpływów pomiędzy Niemcami 
i Rosją.

Dzień 1 września 1939 roku 
rozpoczął się dla Polaków tragicz-
nie. Musieliśmy stanąć w obronie 
wolności i niepodległości ojczyzny. 
Wojska niemieckie zaatakowały Pol-
skę z czterech kierunków: z zachodu, 
północy, południowego wschodu 
i południa, a po kilkunastu dniach 
dołączyła do nich Armia Czerwona. 
Armia Polska po 32 dniach boha-
terskiej obrony była zmuszona do 
kapitulacji.

W ostatnim dniu obrony War-
szawy, 27 września 1939 roku, grupa 
wyższych rangą oficerów z gen. Mi-
chałem Karaszewicz-Tokarzewskim 
na czele, wraz z prezydentem stolicy 
Stefanem Starzyńskim, wyprzedza-
jąc późniejszy rozkaz naczelnego 
wodza Rydza-Śmigłego, zawiązała 
konspiracyjną organizację wojsko-
wą o nazwie Służba Zwycięstwu 
Polski (SZP). Jej zadaniem było 
utrzymanie ciągłości władz polskich 
na całym obszarze k ierowanym 
z wolnej ziemi sojuszników przez 
w pełni legalne władze naczelne: 
prezydenta, rząd i naczelnego wo-
dza oraz ich krajowe przedstawiciel-
stwa, działające w bardzo trudnych 
warunkach obu okupacji i bezprzy-
kładnego terroru podbitego narodu 
polskiego”.

cdn. z.żak

25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 32)

Nasi pasjonaci sztuki
Dla Stowarzyszenia Twórców Kul-
tury w Jaworznie rok 2007 okazał 
się rokiem trudnym. Po wielu latach 
zmagań z różnymi przeciwnościami 
losu, mając na swoim koncie wiele 
osiągnięć, nagle, tuż przed jubile-
uszem w stowarzyszeniu nastąpił 
kryzys spowodowany nieodpowie-
dzialną postawą ówczesnej prze-
wodniczącej. 

Pomimo starań pozostałych osób 
wchodzących w skład zarządu, patowa 
sytuacja przeciągała się zbyt długo. 
W rezultacie, pod koniec roku 2007, 
w listopadzie doprowadzono do wal-
nego zebrania, na którym dokonano 
wyboru nowego zarządu. Członkowie 
stowarzyszenia ogromnym zaufaniem 
obdarzyli bardzo aktywnego pana Bo-
lesława Fraszczyńskiego, który pomimo 
krótkiego stażu w stowarzyszeniu dał 
się poznać jako rzutki i operatywny 
działacz. Z wykształcenia ekonomi-
sta, z zamiłowania plastyk, z natury 
człowiek opanowany, rzeczowy, pe-
łen poświęcenia. Kandydując do roli 
przewodniczącego, miał już swoją 
wizję zarządzania stowarzyszeniem, 
plany pracy i rozwoju tej organizacji. 
Sprawowanie swojej funkcji rozpoczął 
organizując zaraz w następnym miesią-
cu wspaniałe warsztaty malarskie, pro-
wadzone przez fachowców dla człon-
ków stowarzyszenia oraz wszystkich 
niezrzeszonych, a zainteresowanych 
plastyką, niezależnie od wieku. Z wiel-
kim rozmachem zainaugurował Rok 
Jubileuszowy Stowarzyszenia Twórców 
Kultury w Jaworznie objazdową wysta-
wą zbiorową, która gościła w wielu miej-
scowościach naszego województwa. 
Odświeżył kontakty z pokrewnymi sto-
warzyszeniami w ościennych miastach, 
doprowadzając do wspólnej wystawy 
malarskiej pt. „Pozdrowienia od gór”. 
Zorganizował dwa plenery: poetycko-
malarski w Wiśle oraz malarski na 
jaworznickim rynku, a każdy miał swój 
finał w postaci wystawy poplenerowej. 
Najwięcej determinacji i poświęcenia 
wykazał w związku z wydaniem jubile-
uszowego albumu zatytułowanego „25 

lat Stowarzyszenia Twórców Kultury 
w Jaworznie 1983-2008”. Dzięki jego 
dobrej komunikatywności i umiejęt-
ności współpracy z ludźmi, zarówno 
z zarządu jak i z szeregowymi człon-
kami organizacji, jubileusz uczczono 
wspaniałym koncertem poetycko- mu-
zycznym połączonym ze zbiorową wy-
stawą plastyczną w Miejskim Centrum 
Kultury w Jaworznie, z rozmachem 
wprowadzając stowarzyszenie w nowe 
ćwierćwiecze. 

Oprócz ogromu pracy społecznej 
nie zaniedbywał swojej pasji i własne-
go rozwoju twórczego. Zajmuje się 
fotografią artystyczną i malarstwem. 
Jako fotografik wykonuje całe cykle 
tematyczne. Jest wnikliwym obserwa-
torem przyrody i życia. Rejestruje także 
wytwory działalności ludzkiej (obecnie  
w klubie „Relaks” można obejrzeć cykl 
pt. „Szopki”). W malarstwie preferuje 
technikę akrylową i olejną. Tworzy ob-
razy dużych rozmiarów, niejednokrot-
nie o śmiałej kolorystyce. Są to przeważ-
nie ciekawe pejzaże, kwiaty, zwierzęta. 
Jest rodowitym Jaworznianinem i z 
ogromnym upodobaniem uwiecznia na 
płótnie widoki naszego miasta.

Prace pana Bolesława Fraszczyń-
skiego można było niejednokrotnie 
podziwiać na wielu wystawach zbioro-
wych stowarzyszenia. Ma za sobą wiele 
wystaw indywidualnych tak na terenie 
Jaworzna jak i poza jego granicami, 
m.in.: w Katowicach, Bielsku-Białej, 
Kazimierzu Górniczym. Za swoją 
twórczość i działalność kulturalną 
został uhonorowany dyplomem Rady 
Krajowej RSTK oraz Nagrodą Miasta 
Jaworzna. 

Stowarzyszenie Twórców Kultury  
w Jaworznie odżyło wraz z jubileuszem. 
Śmiało patrzy w przyszłość i snuje dale-
kosiężne plany. Składa wyrazy wdzięcz-
ności wszystkim sprzymierzeńcom 
– ludziom i instytucjom, którzy przez 
wszystkie lata je wspomagali. Ze swej 
strony dołoży wszelkich starań, by 
nasze miasto promować i dbać o jego 
dobry wizerunek.

jolanTa Hałas m.

Stanisław Nowakowski podczas odczytu na temat wydarzeń roku 1939

64. rocznica wyzwolenia 
miasta Jaworzna spod 
niemieckiej okupacji (cz. 1)
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Miasto JaworznoNie tylko dla młodzieży 

Tradycją w Szkole 
Podstawowej nr 16  
w Jaworznie stał się  
Koncert Noworoczny.  
W tym roku, 22 stycznia  
o godz. 17, na uroczystości 
zgromadziło się wielu gości, 
by wspólnie kolędować  
i wesprzeć zbiórkę funduszy 
na modernizację szkolnej 
świetlicy.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor 
Beata Wiktor, która powitała ze-
branych. Uroczystość swą obec-
nością uświetnili zaproszeni go-
ście: naczelnik Wydziału Edukacji 
i Sportu Zbigniew Mika, inspektor 
Wydziału Edukacji i Sportu Bożena 
Galon, zastępca przewodniczącego 
Rady Miejskiej Dariusz Chrapek, 
przewodnicząca Komisji Eduka-
cji Ewa Zuber, dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego Bożena Pa-
lian, członek zarządu miejskiego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Krystyna Dubiel oraz Marek Mi-
gas, przewodniczący Rady Rodzi-
ców. Wśród zebranych byli także 
nauczyciele i pracownicy szkoły, 
rodzice, uczniowie i wszyscy, któ-
rzy zechcieli gościć w SP16 w tym 
szczególnym dniu.

Po wystąpieniu dyrektor szkoły 
rozpoczęła się część artystyczna 
koncertu. Przedstawienie pt. „Ko-
smiczne święta” zaprezentowała 
klasa 6a o profilu artystycznym. 
Scena r iusz spek t a k lu napisa l i 
uczniowie tejże klasy pod kierun-
kiem Beaty Olesik, która wspólnie 

O prawdzie tego stwierdzenia przeko-
nali się już nieraz uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Jaworznie. To właśnie 
oni, już od kilku lat, odwiedzają wy-
chowanków SOSW w Szczakowej. 
Pod czujnym okiem swojej opiekunki 
– mgr Estery Palian starają doskonalić 
się w trudnej sztuce integracji i otwar-
cia na drugiego człowieka. 

Wycieczki szkolne są synonimami 
nudy, nieciekawego sposobu spędza-
nia wolnego czasu. Niekoniecznie 
musi tak być. Przekonała się o tym 
młodzież z I LO.

Kraków jest celem wyjazdów wielu 
grup wycieczkowych. Tam bowiem 
najłatwiej wybrać do zwiedzania mu-
zeum czy wystawę, lub wziąć udział 
w imprezie kulturalnej. Miasto łączy 
wszak tradycję i nowoczesność. 

Również Collegium Maius, dawna 
siedziba Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, podporządkowało się tej zasadzie. 
Instytucja ta, założona przez króla 
Kazimierza Wielkiego, już od pra-
wie 650 lat kształci młode umysły. 
Znajdując się na renesansowym dzie-
dzińcu, otoczonym krużgankami, 
podziwiamy architekturę, która była 
codziennością Mikołaja Kopernika 
– absolwenta uczelni. W sejfie mu-
zeum przechowywane są insygnia 
rektorskie używane jedynie przy 
uroczystych okazjach. Sale muzealne 
są zapełnione dawnymi pomocami 
naukowymi, przyrządami mierniczy-
mi i pamiątkami po ludziach zasłużo-
nych dla uczelni. 

Jednak coś innego przyciąga mło-
dzież. Tym magnesem jest interak-
tywna wystawa pt. „Świat zmysłów”. 
Odbiorca nie tylko w niej uczestniczy, 
ale jednocześnie jest jej współauto-
rem. Dzięki przyrządom ustawionym 
w salach, można na własnej skórze 
poznać mechanizmy działania oczu, 
uszu, nosa, receptorów dotykowych. 

Zobaczyć zapach, poczuć barwę
Jednym z doświadczeń było dotyka-
nie płytek o różnych temperaturach. 
Okazało się, że temperaturę tej sa-
mej płytki w zestawieniu z innymi 
płytkami, cieplejszą lub zimniejszą, 
oceniamy inaczej. Czy można stra-
cić równowagę na prostej drodze? 
Tak! Jeżeli staniemy na jednej nodze 
przed rozhuśtaną tablicą, stracimy 
równowagę. Dlaczego tak się dzieje? 
Nasze oczy rejestrują ruch otoczenia. 
Ta informacja wpływa na błędnik 
– narząd równowagi, który w tym 
wypadku zostaje zwodzony i wysy-
ła niepotrzebne sygnały do naszych 
mięśni w nogach, które nie mogą 
utrzymać równowagi. W jaki sposób 
możemy oglądać ruch w filmie, skoro 
w gruncie rzeczy są to jedynie nieru-

chome obrazy? Zasadniczą rolę w tym 
zjawisku pełni bezwładność oka. 
Możemy ją wykazać bardzo prostym 
eksperymentem. Na ścianie należy 
wyświetlić obraz, a następnie pałecz-
ką poruszać tak, by ten ruch zakłócał 
obraz. Gdy będziemy machać odpo-
wiednio szybko okaże się, że obrazka 
nie widzimy na ścianie, lecz w miej-
scu, gdzie poruszamy pałeczką. Przy 
odpowiedniej szybkości zmieniania 
się obrazów nie zauważamy tego,  
a w naszym mózgu powstaje wrażenie 
płynności ruchu. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś 
więcej o swych zmysłach, ruszaj do 
Krakowa. Tam na pewno nie będzie 
nudno. 

opp z i lo maGdalena majmurek  

Radość obcowania z ludźmi
z Moniką Wojciechowską wyreży-
serowała całość. Temat występu 
skupiony był wokół dobrych i złych 
(tych szczególnie) zachowań ludzi. 
Jednak, jak to w baśniach i często 
w życiu bywa, dobro pokonało zło. 
Nawet Marsjanin, który przypad-
kowo znalazł się na Ziemi, i który 
usiłował porwać Świętego Miko-
łaja, nie przeszkodzi ł dzieciom 
w zorganizowaniu Świąt Bożego 
Narodzenia. Po prezentacji klasy 
6a pastorałkę „Kto wie” zaśpie-
wała Magdalena Mida, uczenni-

ca k lasy 3a. Świąteczny nastrój 
wykonaniem tradycyjnych kolęd 
utrzymali członkowie szkolnego 
zespołu folklorystycznego „Lajko-
nik”, prowadzonego przez panie: 
Beatę Kuśnierczyk-Łaźnię i Monikę 
Goławską. 

Gorącymi ok laskami zebrani 
goście podziękowali artystom za 
występ, a pani dyrektor zaprosi-
ła wszystkich do wzięcia udziału  
w kiermaszu świątecznym i w loterii 
fantowej, jak również do skorzysta-
nia z kawiarenki, gdzie można było 

wypić kawę, herbatę i zjeść pyszne 
ciasta upieczone przez rodziców 
uczniów. Nad przygotowaniem tej 
części koncertu czuwały panie: Bo-
gusława Łaźnia, Bernadeta Dubiel, 
Magda lena Habowska-Madra k, 
Areta Pierzchała-Kaczanowska, 
Grażyna Grad i Katarzyna Szpak. 
Całość dochodu z kiermaszu, lote-
rii fantowej i kawiarenki, które cie-
szyły się dużym zainteresowaniem, 
przeznaczona została na remont  
i modernizację świetlicy. 

Koncert Noworoczny był także 
okazją do okazania serca uczenni-
cy szkoły – Klaudii Seweryn, która 
cierpi na chorobę nowotworową. 
Zebrani nie pozosta l i obojętni 
i chętnie wsparli akcję pomocy 
dziewczynce, uczestnicząc w licy-
tacji sprzętu RTV. Zebrane w ten 
sposób pieniądze przeznaczone 
zostaną na leczenie i rehabilitację 
dziewczynki.

Spotkanie zakończyło się, wszy-
scy w radosnych nastrojach rozeszli 
się do domów. Spotkamy się za rok, 
na kolejnym koncercie. Pamiętajmy 
jednak, byśmy miłość okazywali so-
bie na co dzień, nie tylko od święta.

BeaTa olesik

Koncert Noworoczny w SP 16

Zadowoleni z wycieczki uczniowie I lO 

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 (3.0�.br.) o godz. 19.00 w kościele św. 
Elżbiety. Następne katechezy we wtorki i piątki także o godz. 19.00.

serdecznie zapraszamy! 

Tym razem licealiści wspólnie  
z dziećmi spotkali się w wieczór an-
drzejkowy, zorganizowany w placówce  
w Szczakowej. Pełni entuzjazmu ucznio-
wie I LO szybko przełamali pierwsze 
lody z nieśmiałymi na początku dzieć-
mi, by wkrótce potem wspólnie bawić 
się na parkiecie przy muzyce płynącej  
z konsoli profesjonalnego DJ-a. Oczywi-
ście nie mogło zabraknąć tradycyjnych  
w ten wieczór wróżb, które najbardziej 
zjednoczyły wszystkich młodych ludzi. 

Pod koniec tego spotkania licealiści 
obiecali w niedługim czasie ponownie 
odwiedzić swoich kolegów. 

Na dobrą okazję nie trzeba było 
długo czekać, młodzież postanowiła 
sprawić niespodziankę dzieciom z okazji 
nadchodzących świąt Bożego Narodze-
nia. Na terenie liceum przeprowadzono 
zbiórkę artykułów higienicznych, szkol-
nych oraz papierniczych. W ten sposób 

zebrane prezenty klasa 1e złożyła na 
ręce dyrektora internatu – W. Forysia, 
jednocześnie zyskując sympatię jego 
podopiecznych. 

Spotkanie w Szczakowej było krót-
kie, ale spędzając czas w tak radosnym 
towarzystwie każdy mógł poczuć kli-
mat zbliżających się świąt. Przecież  
w tym czasie najważniejsze nie są prze-
cież prezenty, ale bycie razem, pomoc 
i uśmiech wdzięczności na twarzach  
innych ludzi. j. p.

Zebrane prezenty klasa 1e złożyła na ręce dyr. internatu – W. Forysia

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Beata Wiktor, która powitała zebranych gości


