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Tygodnik Lokalny

Są takie sytuacje, gdy 
nagle potrzebujemy 
gotówki: portfel pusty, 
konto bankowe 
też, a w domu 
pilne wydatki związane 
ze świętami albo z jakąś 
tragedią rodzinną. Co 
wtedy? Zastawić coś w 
lombardzie albo skorzystać 
z szybkich kredytów?
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Czarny punkt

Czas karnawału zakończony – Popielec w kalendarzu chrześcijańskim rozpoczyna Wielki Post 
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Mocherek 
Sportowcem 
Roku 2008
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Seks
Klub Inteligencji Katolickiej 
zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na  kolejny 
wykład ks. dr. Lucjana Bielasa 
pt. „Seks – mężczyzną i kobietą 
stworzył ich”. Wykład odbędzie się 
we czwartek �6 lutego �009 r. o 
godz. 18:00 w budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej – Rynek 17.

cz.BranDys

Po tym, jak kilkoro 
uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 4 na Osiedlu Stałym, 
w czwartek, 19 lutego, 
zgłosiło nauczycielom 
problemy z oddychaniem, 
do szkoły została 
wezwana straż pożarna 
i pogotowie. Uczniowie 
i personel szkoły zostali 
ewakuowani. Okazało 
się, że jeden z uczniów 
rozpylił na korytarzu gaz 
pieprzowy.

Uczniowie wyczuli dziwny zapach 
w okolicach pracowni chemicznej 
i fizycznej. Kilkoro z nich poczuło 
się źle. Około 10.10 w szkole poja-
wiły się wszystkie służby ratunko-
we wzywane w takich przypadkach: 
straż pożarna, karetki pogotowia, 
policja. Na miejscu byli także obecni 
pracownicy wydziału zarządzania 
kryzysowego urzędu miejskiego i wi-
ceprezydent Dariusz Starzycki.

Strażacy po ewakuowaniu szkoły 
zaczęli sprawdzanie przyczyn zatru-

cia uczniów. – Mamy przyrząd, który 
może zbadać tylko metan, propan bu-
tan i wodór i takie gazy tutaj nie wystę-
pują. Najprawdopodobniej to był jakiś 
gaz drażniący, który podrażniał górne 
drogi oddechowe powodując kaszel, bo 
takie właśnie młodzież miała objawy 
w pobliżu pracowni fizycznej i che-
micznej – relacjonował na miejscu 
młodszy brygadier Tadeusz Ślęczka 
z państwowej straży pożarnej.

Trudności w oddychaniu zgłasza-
ło około 13 osób. Kilkoro z nich trafi-
ło na obserwację do szpitala. Lekarze 
i ratownicy pogotowia zajmowali się 
poszkodowanymi uczniami przed 
szkołą. – Są to ogólnie objawy zatru-

cia, zwroty głowy, uczucie trudności 
w oddychaniu – powiedział ratownik 
Radosław Pawlik.

Tego dnia w pracowni chemicznej 
nie przeprowadzano żadnych do-
świadczeń z odczynnikami. Policja 
zaczęła podejrzewać, że gaz rozpylił 
na korytarzu jeden z uczniów i od 
razu rozpoczęła działania zmierza-
jące do jego ustalenia. – Efektem tych 
czynności było zatrzymanie w godzi-
nach popołudniowych, około godziny 
16.00, sprawcy tego zdarzenia, któ-
rym okazał się uczeń tej szkoły. To 
chłopak w wieku 16 lat, mieszkaniec 
dzielnicy Szczakowa, został on prze-
wieziony do policyjnej izby dziecka 
w Będzinie – mówi nadkomisarz 
Jacek Sowa.

W piątek, 20 lutego, Wydział Ro-
dzinny Sądu Rejonowego w Jaworznie 
przesłuchał zatrzymanego. Chłopak 
podejrzewany jest o popełnienie czy-
nu karalnego z art. 163 par. 1 pkt. 3 
kodeksu karnego, czyli sprowadzenia 
niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia 
wielu osób. Rafał T. przyznał się do 
rozpylenia gazu pieprzowego w szko-
le. Sąd wypuścił oskarżonego na wol-
ność i przydzielił mu kuratora na czas 
trwania dalszego postępowania.

Po przewietrzeniu i sprawdzeniu 
szkoły przez pracowników Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej, w piątek 
zajęcia odbyły się normalnie.

P.jaMróz

Gaz pieprzowy – działa 
poprzez wywołanie uczucia 
silnego pieczenia, połączonego 
z trudnością oddychania 
i utrzymania otwartych oczu 
oraz dezorientacją. Używa się 
go głównie do samoobrony. 
Nie jest gazem paraliżującym. 
W Polsce nie jest sklasyfikowany 
jako broń, więc jest dostępny 
dla wszystkich. W przypadku 
wystrzału gazu bezpośrednio na 
twarz, może dojść do duszenia, 
obrażeń oczu oraz śluzówki. Jest 
szczególnie niebezpieczny dla 
osób z astmą, alergią i innymi 
podobnymi schorzeniami.

Głupi wybryk 
spowodował 
paraliż szkoły

Przed szkołą ratownicy udzielali uczniom natychmiastowej pomocy. Kilkoro z nich trafiło do szpitala
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Jaworzno to czarny punkt na 
mapie ekologicznej Polski. 
Ten wątpliwy zaszczyt 
zawdzięczamy składowisku 
odpadów na terenie Azotki. 
Tam składowane są metale 
ciężkie i pestycydy, środki, 
które są niebezpieczne dla 
naszego zdrowia i życia. 

Greenpeace, światowa organizacja 
ekologiczna, interesuje się naszym 
miastem od dawna. Na jej priory-
tetowej liście można powiedzieć, że 
jesteśmy na samej górze. To uświa-
damia nam, jak wielkie zagrożenie 
znajduje się na terenie Jaworzna. Lasy 
koło Azotki dla wielu mieszkańców to 
miejsce do spacerów i odpoczynku, 
dla działaczy Greenpeace to strefa 
skażona. Aby pobrać próbki z okolic 
składowiska, zakładają specjalne ska-
fandry i ubrania ochronne. 

Jak bardzo to składowisko 
jest szkodliwe?

To pytanie zadają sobie wszyscy, 
wg Lukasza Supergana z Greenpeace 
sama obecność na składowisku to 
zagrożenie dla życia. Obecnie Green-
peace odwiedził nasze miasto, aby po-
brać próbki wody ze źródeł, z których 
korzysta MPWiK, w celu badania na 
obecność pestycydów i metali cięż-
kich. Ma to na celu sprawdzenie, czy 
odcieki ze składowiska nie przedosta-
ją się do wody, którą spożywamy. 

Czarny punkt

Łukasz Supergun pobiera próbki, które zostaną wysłane do laboratorium w Wielkiej Brytanii

Prezes Natonek zapewnia, że 
MPWiK wykonuje takie badania cy-
klicznie i wyniki nie są rewelacyjne, 
ale mieścimy się w górnej granicy 
normy. Greenpeace posiada własne 
laboratorium w Wielkiej Brytanii i tam 
postanowiło to skontrolować. Jak za-
pewniają, nie chcą podważać wyników 
MPWiK, ale opierają swoje opracowa-
nia na własnych badaniach. 

– Problem w Jaworznie jest zna-
ny – zapewnia prezydent Nowak, 
jednak do tej pory nie wiadomo ile 

niebezpiecznych materiałów jest 
tam składowanych i nie wiadomo 
jak ten problem rozwiązać. Nowak 
twierdzi, że są to tak wysokie koszty, 
że ani miasto ze swoich środków ani 
Azotka nie są w stanie sami sobie 
poradzić.

Greenpeace zapewniał, że właśnie 
zaznaczenie Jaworzna jako czarnego 
punktu może sprawić, że znajdą się 
w przyszłości pieniądze rządowe za 
które można to składowisko zneutra-
lizować. O sposobach likwidacji nie 

możemy mówić do póki składowisko 
nie jest w pełni zbadane.

Jaworzno uczestniczy w progra-
mach ekologicznych, finansowanych 
przez UE, które mają na celu bada-
nie niebezpiecznych rejonów. To 
jednak trwa i trwa, z tego co wiemy 
współpraca z zarządem Azotki jest 
ograniczona. Listy Greenpeace po-
zostają bez odpowiedzi, a współpraca 
z miastem, zdaniem Nowaka, jest, ale 
wolno przekłada się na efekty. 

FM

Sprawne inwestowanie funduszy 
RPO może przyczynić się do napę-
dzania koniunktury.

O decyzjach służących przyspiesze-
niu wydatkowania środków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
mówił podczas konferencji prasowej 
marszałek Bogusław Śmigielski. Za-
rząd Województwa skłoniły do tych 
nadzwyczajnych kroków odczuwalne 
już skutki kryzysu i związana z tym 
trudna sytuacja finansowa wielu przed-
sięwzięć. – Sprawne inwestowanie 
funduszy unijnych może przyczynić się 
do napędzania koniunktury oraz prze-
ciwdziałania kryzysowi. Dlatego też 
podjęliśmy decyzje o zmianach w wyda-
waniu pieniędzy na realizację projektów 
– mówił marszałek.

Zasadniczym przełomem będzie 
wprowadzenie tzw. „konkursów otwar-
tych” w miejsce ogłaszanych „dotych-
czas zamkniętych”. W ten sposób 
ograniczony zostanie nabór projektów 
w przypadku, kiedy zainteresowanie 
beneficjentów przewyższa pewien 
poziom alokacji. W dotychczasowej 
formule konkursu zamkniętego nabór 
wniosków był przeprowadzany w okre-
ślonych ramach czasowych i ocenie po 
zamknięciu terminu naboru podlegała 
całość złożonych projektów. W przy-
padku formuły otwartej można oceniać 
wnioski na bieżąco

Wprowadzenie tych zmian w sys-
temie rozstrzygania konkursów przy-
spieszy ocenę złożonych projektów 
oraz usprawni wydawanie pieniędzy. 
– Pieniądze mogą w ten sposób pozyskać 
najlepsze, projekty o dużym stopniu 
przygotowania do szybkiej realizacji 
– podkreślał Śmigielski. 

Uproszczone zostaną także pro-
cedury weryfikacji i oceny formalnej 
wniosków o dofinansowanie oraz skró-

cony termin ich weryfikacji z 70 do 50 
dni. Przyjęta zostanie zasada, że każdy 
beneficjent może złożyć tylko jeden pro-
jekt o dofinansowanie w ramach danego 
konkursu. Przerzucona zostanie także 
weryfikacja zabezpieczenia finansowe-
go na etap przed podpisaniem umowy. 
Zrezygnowano także z wyliczania tzw. 
luki w finansowaniu projektów, któ-
rych wartość całkowita nie przekracza 
1 mln euro. 

Zdaniem marszałka Śmigielskiego 
wprowadzenie tych zmian jest odpo-
wiedzią na kryzys. – W zarządzaniu 
funduszami załamuje się dotychczasowy 
system strategicznego podejmowania 
decyzji rozłożonych w czasie. Ich szybsze 
zainwestowanie może przynieść korzyści 
dla województwa – stwierdził marszałek. 
Zaznaczył jednak, że jest to wyzwanie 
dla wnioskujących o pieniądze, gdyż 
muszą elastycznie się dostosować do 
nowych reguł gry. 

Już około 25 lutego br. nastąpi rozpi-
sanie konkursów otwartych na projekty 
zrealizowane bądź te, których realizacja 
zakończy się najpóźniej w II kwartale 
tego roku. Będą one dotyczyły działań 
z zakresu infrastruktury kultury, in-
frastruktury lecznictwa zamkniętego, 
transportu i edukacji. 

Województwo śląskie jest w czołówce 
regionów pod względem wykorzystania 
środków unijnych. Do tej pory zakon-
traktowano już ponad 381, 7 mln zł,  
a  przygotowywane umowy opiewają na 
dalsze ponad 243 mln zł. Warto pamię-
tać, że nie wszystkie regiony otrzymały 
taką samą ilość środków. Śląskie, z kwotą 
1,7 mld euro do wykorzystania w per-
spektywie 2007 – 2013, plasuje się na 
drugim miejscu w kraju po mazowiec-
kim, a dla porównania opolskie, które 
wydało już 0,38% środków otrzymało 
zaledwie ponad 427 mln euro. BP

Dziś, 25 lutego, ok. godz. 10.30 
Miejska Biblioteka Publiczna będzie 
gościła międzynarodową grupę po-
słów do Parlamentu Europejskiego 
pracujących w Komisji Rozwoju 
Regionalnego. Goście zostali zapro-
szeni na Śląsk przez wiceprzewodni-
czącego Komisji Jana Olbrychta, by 
zapoznać się z efektami realizacji 
projektów współfinansowanych 
z funduszy europejskich w terenie.

W ramach wizyty posłowie spotkali 
się już z minister Elżbietą Bieńkowską, 
Marszałkiem Województwa Śląskiego 
– Bogusławem Śmigielskim i Wojewodą 
Śląskim Zygmuntem Łukaszczykiem. 
Dziś spotykają się z prezydentami miast, 
burmistrzami i wójtami regionu – od-
wiedzą Rybnik, Marklowice, Cieszyn, 
Bielsko-Białą i Pszczynę. Jutro spotkają 
się z Prezydentem Miasta w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Jaworznie. 

Przypomnijmy
Władze miasta już w 2004 r. rozpo-

częły starania o dofinansowanie budowy 
biblioteki ze środków unijnych. Projekt 
został pozytywnie zaopiniowany oraz 
przeszedł weryfikację formalną i mery-
toryczną. Niestety Regionalny Komitet 
Sterujący i Zarząd Województwa nie 
przyznał wtedy dofinansowania ja-
worznickiej bibliotece, a projekt został 
umieszczony na liście rezerwowej.

Prezydent Miasta Paweł Silbert po-
stanowił wówczas, że biblioteka będzie 

sfinansowana z pieniędzy miejskich. 
Uznał, że projekt budowy Centrali Miej-
skiej Biblioteki Publicznej jest zbyt waż-
ny dla mieszkańców Jaworzna, by z niego 
rezygnować. Jednocześnie nie zaniechał 
dalszego ubiegania się o dofinansowanie 
budowy. I kiedy biblioteka była już pra-
wie gotowa z Urzędu Marszałkowskiego 
nadeszła dobra wiadomość o możliwości 
dofinansowania. W 2007 roku Zarząd 
Województwa Śląskiego zdecydował 
o przyznaniu 13 milionów zł na dofi-
nansowanie budowy Centrali Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaworznie. 

W ramach listy rezerwowej Działa-
nia 1.4  ZPORR zostało wybranych ko-
lejnych sześć projektów – w tym jaworz-
nicka biblioteka. Możliwość dofinanso-
wania wynikała z faktu pojawienia się 
dodatkowych środków w związku z roz-
wiązaniem umowy o dofinansowanie 
zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego 
w Chorzowie. Całkowity koszt budowy 
to prawie 20 mln zł, z czego 13 mln zł to 
dofinansowanie unijne przyznane przez 
Zarząd Województwa Śląskiego.

Posłowie odwiedzają region w ra-
mach oficjalnej delegacji Parlamentu 
Europejskiego. Delegacje takie orga-
nizowane są w ramach prac danych 
komisji parlamentarnych trzy razy 
w roku. Celem wizyt jest zapoznanie 
się z wdrażaniem przepisów, o których 
współdecyduje Parlament oraz zapozna-
nie się na miejscu z zagadnieniami, nad 
którymi pracuje on na co dzień. (iw)

Goście z Parlamentu 
Europejskiego w bibliotece

Środki unijne 
receptą na kryzys

Fundacja 
Patria 
zaprasza
W imieniu Fundacji Rozwoju 
PATRIA zapraszam Państwa  
na kolejne już spotkanie 
z historią. W najbliższym 
spotkaniu zatytułownym:  
„Życie za życie”, organizowanym 
wraz z katowickim oddziałem 
Instytutu Pamięci Narodowej, 
zaprezentujemy historię Polaków 
ratujących osoby narodowości 
żydowskiej przed holokaustem 
na przykładzie organizacji 
ŻEGOTA pani lreny Sendlerowej 
oraz państwa Prześlaków 
z Jaworzna.
Zapraszamy Państwa na 
konferencję historyczno-
edukacyjną, która odbędzie 
się w dniu 3 marca br. o godz. 
1�.00 w Sali Teatralnej MCKiS 
w Jaworznie ul. Mickiewicza �.

PrograM oBok, 
Po Prawej stronie.

Program
1�.00 – projekcja filmu: Z GORĄCEGO SERCA – reż. Zoira Kunert 
1�.30 – dr Aleksandra NAMYSŁO – IPN KATOWICE
13.00 – projekcja filmu; ŻYCIE ZA ŻYCIE – reż. M Pawlicki 
13.30 – dr Aleksandra NAMYSŁO – IPN KATOWICE

Mamy nadzieję na udział z Państwa strony, bardzo prosimy 
o potwierdzenie obecności.
Z poważaniem, Prezes Zarządu Fundacji Andrzej Opitek
Kontakt: Tel: 601- 3�0- 611 e-mail: anopatria@interia.pl
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Jeszcze przez miesiąc trwa akcja 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji „Zapłać mniej 
za kanalizację”.

Celem akcji jest zachęcenie miesz-
kańców do przyłączania ich posesji do 
miejskiej sieci kanalizacji na terenach, na 
których do tej pory jej nie było i miesz-
kańcy zmuszeni byli odprowadzać ścieki 
do szamb. Dla zachęcenia odbiorców 

MPWiK obniżył koszty przyłączenia 
o kwotę opłat związanych z uzgodnie-
niem warunków technicznych oraz 
odbiorem przyłącza kanalizacyjnego. 
Łącznie zaoszczędzić można około 157 
złotych i jak przekonują przedstawiciele 
MPWiK odprowadzanie ścieków do sie-
ci jest tańsze niż wywóz beczkowozem.
Szczegóły akcji na stronie internetowej 
www.mpwik.jaworzno.pl. P.jaMróz

Tadeusz Kaczmarek, 
przewodniczący Rady Miejskiej, 
już od lat, bo jeszcze podczas 
poprzedniej kadencji usiłował 
walczyć w radzie o to, aby kikut 
budynku po przychodni zdrowia 
w Szczakowej nie straszył 
oraz nie deprymował swoim 
wyglądem mieszkańców.

Kaczmarek się doczekał

Kaczmarek proponował jego adapta-
cję na gimnazjum, lecz ten pomysł nie 
został zaakceptowany. I chyba dobrze, bo 
gimnazjum byłoby mało funkcjonalne, 
a Szczakowa straciłaby okazję na ośro-
dek w centralnej części dzielnicy, który 
spełnia siedem rożnych funkcji. Choć 
nie ma gimnazjum, to Kaczmarek i tak 
dopiął swego, bo dziś powstało coś lep-
szego, nie tylko dla jego dzielnicy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Jaworznie powstał w marcu 2008 r. na 
mocy uchwały Rady Miejskiej jako jed-
nostka budżetowa działająca w systemie 
pomocy społecznej naszego miasta. 12 
lutego br. nastąpiło uroczyste otwarcie 
ośrodka w nowej siedzibie, w budyn-
ku byłej przychodni zdrowia przy ul. 
Jagiellońskiej w Szczakowej. Budynek 
przed remontem długo straszył swoim 
wyglądem.

– Przed remontem analizowane były 
różne propozycje wykorzystania tego 

obiektu. Miedzy innymi rozważane było 
przeznaczenie obiektu na potrzeby gim-
nazjum, ostatecznie jednak po wielu dys-
kusjach zdecydowaliśmy o przekazaniu 
budynku na potrzeby systemu pomocy 
społecznej – mówił w swoim wystąpieniu 
prezydent miasta Paweł Silbert. – Naj-
ważniejsze jest to, że w dalszym ciągu 
ten obiekt będzie służył mieszkańcom 
naszego miasta – dodał prezydent.

Na temat funkcjonowania in-
stytucji i stowarzyszeń działających 

w ramach pomocy społecznej, dla 
których siedzibą jest wyremontowany 
budynek mówił Czesław Smalcerz, 
dyrektor MOPS. Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej kieruje swą pomoc dla 
osób, które znalazły się w kryzysowej 
sytuacji w wyniku zdarzeń losowych, 
trudnych przeżyć osobistych lub pro-
blemów rodzinnych. O szczegółowej 
działalności tej placówki opowiadała 
podczas otwarcia jego dyrektor Bar-
bara Obertyn.

Poza ośrodkiem w obiekcie swoją 
siedzibę ma również Punkt Terenowy 
nr 4 MOPS oraz świetlica środowisko-
wa prowadzona przez Stowarzyszenie 
Ex Animo. Prezes stowarzyszenia 
Katarzyna Kotulska podczas uroczy-
stości otwarcia opowiedziała w skró-
cie o działalności stowarzyszenia 
i realizowanym projekcie „Pedagog 
ulicy”. W wyremontowanym obiek-
cie znajdują się też dwa mieszkania 

chronione. Nową siedzibę znalazł też 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
ds. Zapobiegania Narkomanii, które-
go pracownicy zajmują się konsultacją 
w zakresie uzależnienia od narko-
tyków, pomocą w podejmowaniu 
decyzji o leczeniu oraz profilaktyką 
uzależnień. W piwnicach budynku 
został urządzony magazyn mebli, 
gdzie odbywa się drobna naprawa 
i renowacja mebli wykonywana przez 
podopiecznych Wspólnoty Betlejem. 

– Starania o remont otwieranego 
dziś obiektu często były tematem prac 
poszczególnych komisji Rady Miejskiej 
jak również przedmiotem interpelacji 
i wniosków radnych. Wydatkowanie 
środków z budżetu gminy na remont 
budynku byłej przychodni i troska 
o przeznaczenie obiektu na potrze-
by mieszkańców naszego miasta to 
przykład dobrej współpracy na linii 
prezydent miasta i Rada Miejska – po-
wiedział nam przewodniczący Rady 
Miejskiej, szczakowski radny Tadeusz 
Kaczmarek. – Różnorodna działal-
ność w zakresie pomocy społecznej 
realizowana w wyremontowanym 
obiekcie będzie służyć mieszkańcom 
całego naszego miasta. Budynek po 
remoncie przestał straszyć. Zmiana 
ta zdecydowanie wpłynie na poprawę 
wizerunku Szczakowej – dodał prze-
wodniczący.

kk

 – Najważniejsze jest to, że w dalszym ciągu ten obiekt będzie służył mieszkańcom naszego miasta – powiedział prezydent

Strażnicy miejscy regularne ćwiczą 
umiejętności z zakresu pierwszej 
pomocy. Ostatnie takie ćwiczenia 
miały miejsce 9 lutego.

Strażnicy miejscy często są pierw-
szymi osobami na miejscu wypadku 
i muszą udzielić pierwszej pomocy przed 
przyjazdem karetki pogotowia. Dlatego 
odbywają regularne szkolenia z zakresu 
ratownictwa, a ich samochody są wypo-
sażone w profesjonalne apteczki.

Scenariusz ostatnich ćwiczeń zakła-
dał udzielanie pomocy osobom ugodzo-

nym nożem podczas libacji alkoholowej. 
Pozoracja została przygotowana bardzo 
realistycznie, aby strażnicy, w razie spo-
tkania się z podobna sytuacją na służbie 
wiedzieli jak działać.

Wszyscy terenowi pracownicy stra-
ży miejskiej są przeszkoleni w zakresie 
pierwszej pomocy. Ćwiczenia zorga-
nizowano we współpracy z wydziałem 
zarządzania kryzysowego UM i Auto-
mobilklubu Mysłowickiego. Brali w nich 
udział także strażnicy z Mysłowic.

P.jaMróz

Jaworzno ubiega się o tytuł Gmina 
Bliska Środowisku w konkursie orga-
nizowanym przez Europejskie Forum 
Odpowiedzialności Ekologicznej.

Konkurs zorganizowany został 
pod patronatem ministra środowiska. 
W pierwszym etapie pracownicy urzędu 
miejskiego musieli wypełnić szczegóło-
wą ankietę. Kolejnym etapem był audyt 
w urzędzie miejskim, który odbył się 18 
lutego. Organizatorzy konkursu rozma-
wiali z urzędnikami i wiceprezydentem 

Jackiem Nowakiem na temat działań 
podejmowanych w Jaworznie w kwestii 
ochrony środowiska. Po tym etapie ka-
pituła konkursowa rozstrzygnie, którym 
gminom nadać tytuł Gminy Bliskiej 
Środowisku.

Jest to przede wszystkim prestiż dla 
gminy i możliwość sprawdzenia, czy po-
dejmowane przez nią działania związane 
z ochroną środowiska i proekologiczne 
zyskają uznanie poza miastem.

P.jaMróz

„Obrzędy i zwyczaje świata” pod ta-
kim hasłem kryła się rekonstrukcja 
kolacji szabatowej, na jaką Miejska 
Biblioteka Publiczna oraz Fundacja 
Or Haim zaprosiły jaworznian. 

Przy zapalonych świecach i dźwię-
kach pieśni można było spróbować 
tradycyjnych potraw żydowskich,  
a także zapoznać się z kulturą tej pol-
skiej mniejszości religijnej. Mężczyź-

ni dostali specjalne nakrycia głowy, 
które nazywają się jarmułki. Spotka-
nie szabatowe poprowadził prezes 
fundacji Or Haim Jarosław Banyś.

FM

Jesienią ubiegłego roku członkowie 
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomo-
cy Bona Fides przeprowadzili we 
wszystkich 167 gminach wojewódz-
twa śląskiego monitoring dostępu 
do informacji publicznej. Sprawdza-
ne były nie tylko akty prawa lokalne-
go regulujące dostęp do informacji 
publicznej, ale także trzy sposoby 
jej udostępniania – na pisemny 
wniosek, telefonicznie i za pomocą 
poczty elektronicznej. W czasie ba-
dania Jaworzno zdobyło 26,5 pkt, 
co pozwoliło zająć ostatecznie 58. 
pozycję. Pierwsze miejsce w całym 
rankingu zajęły Goleszów i Olsztyn, 
które zgromadziły po 33 punkty.

Był to już drugi etap akcji, której 
celem jest sprawdzenie przejrzystości 
śląskich samorządów. W pierwszym 
etapie – realizowanym w 2007 roku 
– sprawdzano przejrzystość Biuletynów 
Informacji Publicznej. W tym badaniu 
Jaworzno uplasowało się na 15. miejscu 
wśród 167 gmin. 

Podczas tegorocznego monitoringu 
stowarzyszenie posłużyło się metodą 
tzw. tajemniczego klienta. Wolontariu-
sze przedstawiali się jako przeciętni Ko-
walscy, którzy chcieli uzyskać informa-
cje dotyczące swojej gminy. Dzięki temu 
można było sprawdzić, jak w gminach 
naszego województwa przestrzegana 
jest ustawa o dostępie do informacji 
publicznej. 

– W Jaworznie od kilku lat realizowa-
na jest zasada przejrzystości i jawności. 
Nie ograniczamy mieszkańcom dostępu 
do informacji publicznej i tego typu ba-

dania prowadzone przez niezależną or-
ganizację – są jak najbardziej wskazane 
– mówi Ewa Sidełko-Paleczny, sekretarz 
miasta. – Niestety, przygotowany raport 
nie wskazuje dokładnie, w których kate-
goriach nasze miasto wypadło najlepiej, 
a które należałoby jeszcze poprawić. 
Niewykluczone, że wystąpimy do Stowa-
rzyszenia o udostępnienie takich danych. 
Chcemy wiedzieć, co jeszcze możemy 
zrobić, aby ułatwić mieszkańcom pozy-
skiwanie informacji publicznej w naszym 
urzędzie.

Warto zwrócić uwagę, że autorzy 
raportu przygotowali także zastawienie 
miast, które odmawiały bądź ogranicza-
ły mieszkańcom dostęp do informacji 
albo udzielały je dopiero po upływie 
kilkudziesięciu dni. W tych rankingach 
Jaworzno nie występuje.

W całym badaniu można było zdo-
być łącznie 35 pkt. Jak zapewniają człon-
kowie Stowarzyszenia Bona Fides przy 
opracowaniu wyników badania było 
brane pod uwagę przede wszystkim to, 
czy urzędy udostępniały żądane infor-
macje. Poza tym sprawdzano jeszcze 
czas odpowiedzi, fakt zadawania bądź 
niezadawania pytań o interes prawny 
lub faktyczny, a także ilość urzędników, 
z którymi byli łączeni wolontariusze 
podczas rozmów. Najlepsze wyniki 
zdobyły miasta na prawach powiatu 
(średnia 24 pkt – 68%), ale niewiele go-
rzej wypadły gminy wiejskie (średnia 
22,66 pkt – 64 %). Najsłabiej wypadły 
gminy miejskie i miejsko-wiejskie, które 
zdobyły średnio 20,84 pkt (59%).

(iw)

Monitoring dostępności 
do informacji publicznej

Kolacja szabatowa w Jaworznie 

Mężczyźni przy tym obrzędzie muszą zakładać czapki – jarmułki

Gmina Bliska Środowisku

Strażnicy się szkolą

Tańsza kanalizacja



Biuro ogłoszeń przy ul. Św. Barbary 7, tel. 751 91 30 fax 752 00 50, e-mail: biuro@ct.jaworzno.pl

Redaguje zespół: Mirosława Matysik (red. naczelny), Grażyna Haska, Józef Matysik (zast. red. naczelnego). 
Współpracownicy: Ryszard Czerwonka, Piotr Grzegorzek, Piotr Jamróz, Maria Runicka, 
Zofia Żak, Paulina Karbownik, Blanka Bakowicz (korekta).
Biuro reklamy i ogłoszeń: Agnieszka Koster (kier. biura), Katarzyna Kwarcińska.
DTP: Kazimierz Gruszowski.
Druk: Drukarnia Agora Poligrafia, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 4

Adres redakcji: „Co tydzień”, 
43-600 Jaworzno, ul. Św. Barbary 7,
Red. naczelny: tel. 751-91-20
Wydawca: „Wydawnictwo GM” sp.z o.o.
http://www.wydawnictwogm.jaworzno.pl
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych 
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania w nich skrótów, 
nadawania własnych tytułów itp. 

� Co tydzień nr 8/909
�5 lutego �009 roku

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 24 lutego 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

495/D/09

495/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 Górskiej zaprasza
28.03.09 r. Beskid Średni – Zarabie – Lubomir – obserwant. astron. Ku-

dłacze. Cena: �8zł, 30zł, 33zł (zaliczka do �3 marca)
koło PTTk nr 4 zaprasza

21-22.03.09 r. Góry Sowie. Cena: �15zł, �80zł (zaliczka do 1� marca) 
01-03.05.09 r. Praga. Cena: 500zł, 565zł, 580zł (zaliczka �80zł do �0 marca)

komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza
28.02.09 r. wyjazd na narty – Kasprowy Wierch. Cena: 3�zł, 36zł, �0zł (do 

17 luty)
07.03.09 r. Oravice. Cena: 38zł, ��zł (do �7 lutego)

komisja krajoznawcza zaprasza
01.03.09 r. Kanon Krajoznawczy Polski – Chęciny – Jaskinia Raj. Cena: 

61zł, 6�zł, 6�zł, 65zł, 70zł (do �5 lutego)
14.03.09 r. Muzeum Piwowarstwa – Żywiec. Cena: 38zł, �3zł (do 10 marca)
28.03.09 r. Muzeum Zapałek – Częstochowa. Cena: �8zł, 50zł, 53zł (do 

�0 marca)
15.04.09 r. Spektakl „Romeo i Julia” – Teatr STU w Krakowie. Cena: 65zł, 

70zł, 75zł (zaliczka 65zł do 11 marca )
19.04.09 r. Spektakl „Rozmowy z diabłem. Wielkie kazanie księdza Ber-

narda” – Teatr STU w Krakowie. Cena: 55zł, 60zł, 70zł (zaliczka 
55zł do 11 marca)

„...To tylko błysk 
to tylko szmer 

To tylko ćwierć sekundy 
A potem krzyk... 

Lawiny huk... 
Koniec ostatniej rundy...”

Wszystkim uczestniczącym w ostatniej drodze naszego Syna i Brata 

Lesława Igora Sarleja
porwanego przez lawinę śnieżną w Tatrach, obecnym na 

ceremonii pogrzebu i uczestniczącym duchowo w jego odejściu oraz 
żalu Jego bliskich serdeczne podziękowania składają 

Rodzice i Brat z rodziną

16 lutego
27-letnia kobieta powia-
domiła jaworznicką poli-
cję, że w okresie od stycz-
nia 2006 roku do chwili 
obecnej, jej mąż znęca się 
nad nią psychicznie  
i fizycznie.

17 lutego
Dwóch nieznanych spraw-
ców podając się za pra-
cowników służby zdrowia, 
po wejściu do jednego  
z mieszkań przy ul. Sem-
połowskiej wykorzystali 
nieuwagę 82-letniego 
mężczyzny i z jego miesz-
kania skradli pieniądze  
w kwocie 800 złotych.

Kwadrans przed godz. 
13.00, na ul. Roździeńskie-
go,kierujący samochodem 
marki „Opel” potrącił 
prawidłowo idącego po-
boczem jezdni  
16-latka, po czym odje-
chał z miejsca zdarzenia. 
W wyniku potrącenia 
pieszy doznał obrażeń  
w postaci lekkiego urazu 
głowy i ogólnych potłu-
czeń ciała. Postępowanie 
prowadzi Komenda Miej-
ska Policji w Jaworznie.

18 lutego
Nieznany sprawca z haka 
ubraniowego w szatni na 
terenie KWK Jaworzno, 
Szyb „Piłsudski”, przy ul. 
Krakowskiej, skradł portfel 
koloru czarnego z zawar-
tością dowodu osobistego, 
prawa jazdy, przepustki za-
kładowej, karty NFZ, karty 
bankomatowej PKO BP oraz 
niewielką kwotę pieniędzy 
na szkodę 49-letniego 
mieszkańca Jaworzna.

W godzinach rannych,  
w sklepie jubilerskim przy 
ul. Sienkiewicza, nieznany 
sprawca, wykorzystując 
nieuwagę sprzedawczyni, 
dokonał kradzieży dwóch 
bransoletek ze złota  
o wartości 3.300 złotych. 
Postępowanie prowadzi 
KMP w Jaworznie.

Na ulicy Grunwaldzkiej 
kierujący samocho-
dem osobowym marki 
„Renault Clio”, 23-letni 
mężczyzna potrącił prze-
chodzącą przez jezdnię 
w miejscu wyznaczonym 
35-letnia mieszkankę 
Jaworzna. W wyniku 
zdarzenia pokrzywdzona 
doznała złamania nogi  
i w chwili obecnej przeby-
wa na leczeniu w jaworz-
nickim szpitalu miejskim. 
Kierowca samochodu był 
trzeźwy.

20 lutego
W dniu 3.11.2008 roku 
39-letnia mieszkanka 
Jaworzna wpłaciła na 
konto osoby podającej się 
za mieszkankę Warszawy 
pieniądze w kwocie 300 
złotych za zakupioną  

w drodze aukcji interneto-
wej „Allegro” kurtkę dam-
ską. Zgłaszająca do chwili 
zgłoszenia nie otrzymała 
zakupionego towaru  
i zwrotu wpłaconej 
gotówki. Postępowanie 
prowadzi KMP Jaworzno.

Pracownicy spółki 
energetycznej „Enion” 
z siedzibą w Jaworznie 
ujawnili kradzież energii 
elektrycznej poprzez 
podpięcie przewodów 
zasilających urządzenia 
wewnątrz mieszkania  
w bloku mieszkalnym 
przy ul. Kolejarzy z pomi-
nięciem licznika energii. 
Właścicielką mieszkania 
jest 60-letnia kobieta.

Patrol ruchu drogowego 
na ul. Szczakowskiej 

zatrzymał 42-letniego 
mężczyznę, który będąc  
w stanie nietrzeźwym (1,9 
promila) kierował marki 
„Toyota Land Cruiser”. 
Zatrzymano prawo jazdy 
kierowcy kat. B. Następ-
nie został on umieszczony 
w areszcie.

21 lutego
34-letni mieszkaniec 
Jaworzna zgłosił, że  
w nocy z 21 na 22.02.2009 
roku, w jednym z lokali  
w centrum miasta, nie-
znany sprawca z kieszeni 
jego spodni skradł portfel 
wraz z zawartością dowo-
du osobistego, prawa jaz-
dy, kart bankomatowych 
PKO BP, Millenium i karty 
NFZ. Straty 300 złotych. 
Postępowanie prowadzi 
KMP w Jaworznie.
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Podziękowania  

dla wszystkich uczestników  

pogrzebu 

śp. Stanisława Pogwizd
Rodzina

Podziękowania dla Pracowników 
Hospicjum im. św. Brata Alberta  

w Jaworznie, a szczególnie dla pań: 

dr Elżbiety Matusik  
i Małgorzaty Niziołek 

składa żona Czesława

Wyrazy głębokiego współczucia dla 
Dyrektora Ogniska Wychowawczego  

Agaty Szparkowskiej  
po stracie ukochanej 

Mamy 
składają pracownicy i wychowankowie 

Ogniska Wychowawczego w Jaworznie.

Pani Grażynie Ciepły wyrazy szczerego 
współczucia z powodu śmierci 

ojca 

składają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Pracownicy i uczniowie  
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Z konferencji prasowej prezydenta

Dla kogo mieszkanie 
komunalne

W sierpniu ubiegłego roku Rada 
Miejska podjęła uchwałę o zasadach 
wynajmowania lokali mieszkalnych 
z zasobu gminy. O mieszkania komu-
nalne mogą się ubiegać osoby pełnolet-
nie, nie posiadające tytułu prawnego do 
mieszkania i nie będące właścicielami 
budynku mieszkalnego, zamieszkują-
ce w lokalu, w którym na jedną osobę 
przypada mniej niż 5 metrów kwadra-
towych powierzchni, mieszkające na 
terenie Jaworzna z zamiarem stałego 
pobytu i spełniające wymogi dotyczące 
uzyskiwanych dochodów.

Chociaż wszystkie warunki muszą 
być spełnione łącznie, najtrudniejszy 
do spełnienia jest ten ostatni. Średni 
miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego w okresie  
3 miesięcy poprzedzających datę zło-
żenia wniosku o przydział mieszkania 
nie może przekraczać 150% kwoty 
najniższej emerytury w gospodarstwie 
jednoosobowym i 115% tej kwoty w go-
spodarstwie wieloosobowym. – Przez 
jakiś czas mieliśmy w gminie taką sytu-
ację, że jeżeli osoba nie kwalifikowała 
się na przydział mieszkania komunal-
nego, z uwagi na to, że średni dochód 
na członka gospodarstwa domowego 
miała za wysoki, to trafiała ta rodzi-
na w próżnię, ponieważ ten dochód 
był za niski żeby pozyskać mieszkanie 
w TBS – wyjaśnia wiceprezydent Jacek 
Nowak. – Przy okazji uchwał Rady 
Miejskiej w roku 2008, ta wada zo-
stała usunięta. Dzisiaj mamy sytuację 
taką, że rodziny, które są uprawnione 
do pozyskania mieszkania socjalnego, 
jeżeli przekraczają określone dochody, 
automatycznie wchodzą do tej grupy 
mieszkańców, którzy mogą skutecznie 
ubiegać się o mieszkanie komunalne. 
Natomiast, jeżeli przekroczony zosta-
nie ten próg 115%, to mają formalne 
możliwości ubiegania się o przydział 
mieszkania w TBS-ie.

Kontrolę nad wynajmowaniem lo-
kali z zasobu gminy sprawuje Społeczna 
Komisja Mieszkaniowa. To Komisja 
sprawdza, czy rodziny spełniają wymo-
gi do przydziału mieszkań komunal-
nych i wpisuje je na listy oczekujacych.

Mieszkania w systemie 
budownictwa społecznego
W Jaworznie prężnie działają To-

warzystwa Budownictwa Społeczne-
go. Jaworznicki TBS oddał do użytku 
w 2008 roku 102 mieszkania, a TBS 
„Dombud” z Katowic 88 mieszkań.

Ile w Jaworznie jest mieszkań, kto je buduje 
i dla jakich osób są one dostępne – ostatnia 
konferencja prasowa w całości poświęcona była 
polityce mieszkaniowej miasta

O mieszkaniu w Jaworznie
Kolejne budynki JTBS-u powstają 

przy ulicy Marmurowej na Gigancie 
i na Osiedlu Stałym, przy ulicy Kali-
nowej. Łącznie powstanie 96 nowych 
lokali. Prezes JTBS zdradził, że w pla-
nach spółki jest budowa 96 mieszkań 
przy ulicy Matejki. Inwestycja ta ma 
się odbywać w dwóch etapach. Kolej-
na inwestycja, która ma się rozpocząć 
jeszcze w tym roku, to trzy budynki 
w rejonie ulicy Gagarina łącznie na 
60 mieszkań. 

– Jesteśmy przekonani, że wysoka 
ocena naszych wniosków z Banku 
Gospodarstwa Krajowego doprowadzi 
do tego, że uzyskamy kolejne kredyty 

na te inwestycje – mówi prezes Janusz 
Łach. – Mamy nadzieję, że z jednej 
strony dofinansowanie, czy też uzy-
skanie kredytu preferencyjnego ze 
strony BGK pozwoli na te inwestycje, 
a jesteśmy przekonani o tym, biorąc 
pod uwagę wspomnianą punktację, że 
takie środki otrzymamy, a z drugiej 
strony oczywiście realizacja zależy 
od osób zainteresowanych, czy będzie 
na tyle wniosków, aby takie mieszka-
nia można było budować. Na dzień 
dzisiejszy stwierdzamy, że zapotrze-
bowanie jest bardzo duże na rynku 
jaworznickim.

Wspomniana przez prezesa ocena 
BGK, to coroczny ranking, w którym 
Bank Gospodarstwa Krajowego oce-
nia wnioski o finansowanie składane 
przez Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. Jaworznicki TBS uzy-
skał w nim bardzo dobrą ocenę.

Miejski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych

MZNK zarządza 2.885 mieszka-
niami lokatorskimi. 300 z nich to 
mieszkania socjalne, a 576 mieszkań 
jest w 100% własnością gminy. Jak 
mówi Dawid Krepel, MZNK w 2008 
roku wydał 9 milionów złotych na 
remonty swojego zasobu.

Wymieniono 469 okien w miesz-
kaniach komunalnych, wyremon-
towano 58 pustostanów, wykonano  
5 remontów dachów i nową elewację 
w 6 budynkach.

W planach na 2009 rok jest wyko-
nanie remontów za łączną sumę po-
nad 8 milionów złotych. MZNK pla-
nuje pozyskanie kolejnych mieszkań 
komunalnych. W tym celu zamierza 
przystosowywać do zamieszkania 
poddasza budynku przy ul. Koszaro-
wej i Grunwaldzkiej. Planowany jest 
też remont elewacji w 7 budynkach.

P.jaMróz

Od lewej: prezes Barbara Tekieli i wiceprezes Zdzisław Filus  
z firmy Polab sp. z o.o.

Od 1 marca br. wejdą w życie nowe 
zasady zdawania egzaminu prak-
tycznego na prawo jazdy kategorii B. 
Czy okażą się bardziej korzystne dla 
zdających, czy to tylko kolejna „cu-
downa” reforma, której celem jest 
poprawienie kondycji finansowej 
WORD-ów? O plusach i minusach 
zmian rozmawiamy z kierownikiem 
OSK CARGO w Jaworznie Rafałem 
Kapturem.
Na co powinny być przygotowa-
ne osoby zdające egzamin na 
prawo jazdy kat. B po 1 marca?

– Od 1 marca br. czas jazdy w ruchu 
miejskim znacząco się skróci, bo aż do 25 
minut, z czego oczywiście kursanci bardzo 
się cieszą. Znam przypadki osób, które z 
powodu tej zmiany w rozporządzeniu 
przełożyły swój termin egzaminu na póź-
niejszy. Na pewno jest to ułatwienie. Sta-
tystycznie najwięcej błędów zdający robi 
w 30-35 min jazdy. Poza tym dwukrotne 
nieprawidłowe wykonanie zadania eg-
zaminacyjnego powoduje niezaliczenie 
egzaminu. Mamy też utrudnienia. Do 
listy błędów krytycznych powodujących 
natychmiastowe przerwanie egzaminu 
dołączyły kolejne dwa: niezatrzymanie 
się na stopie i przejechanie pojedynczej 
ciągłej. Egzaminator zobowiązany jest 
też do bieżącego informowania zdającego 
o przebiegu egzaminu, co zapowiada ko-
niec bezsensownego męczenia zdających, 
którzy po 45 minutach jazdy, po powrocie 
do WORD-u dowiadywali się, że jednak 
nie zdali. Warto dodać również, że na 
placu, przed jazdą po łuku, egzaminowa-
ny będzie musiał sprawdzić dwa losowo 
wybrane element.

W przygotowaniu jest również 
nowa forma egzaminu teore-
tycznego.

– Trudno powiedzieć, kiedy wejdą w 
życie nowe zasady zdawania egzaminu 
teoretycznego. Może to być już 1 lipiec 
bieżącego roku. Niewykluczone jednak, 
że zmiany zaczną obowiązywać dopiero 
od nowego roku. Dotychczas w bazie 
znajdowało się 487 pytań testowych. 
Kursanci otrzymywali w OSK płytę 
zawierającą wszystkie możliwe pytania 
i najczęściej uczyli się odpowiedzi na 
pamięć.  Zmiana w ustawie przewiduje 
4500 pytań, z czego tylko 1500 będzie do 
wglądu dla kursantów, pozostałe pyta-
nia będą utajnione. Egzamin będzie się 
składał nadal z 18 wybranych losowo 
pytań, jednakże zdający będzie miał 
tylko 30 sekund na udzielenie poprawnej 
odpowiedzi i nie będzie mógł wrócić do 
pytania, jeśli któreś ominie. Będą to testy 
jednokrotnego wyboru.

Do tej pory zdawalność egzaminu teo-
retycznego wynosiła 80%. Szacuje się, że 
po wprowadzeniu nowych zasad wyniesie 
ona od 20 do 30%.

Jak długo będzie ważne „nowe 
prawo jazdy”?

– Bezterminowe prawo jazdy odchodzi 
do lamusa. Dokument będzie wydawany 
na lat 15, a po upływie terminu jego waż-
ności trzeba będzie zgłosić się na badania 
lekarskie oraz przejść testy psychologicz-
ne. To lekarz zadecyduje o przedłużeniu 
uprawnień do jazdy na kolejne 15 lat. 
Poza tym przesunie się granica wiekowa. 
Żeby podejść do egzaminu trzeba będzie 
mieć ukończone 21 lat, a nie jak dotych-
czas 18. Ponadto kandydat na kierowcę 
będzie musiał obowiązkowo poddać się 
badaniom psychologicznym...

Zapowiada się również trium-
falny powrót zielonego listka.

Nowe prawo jazdy  
tylko dla wybrańców...

Grupa Tauron utrzymała w 2008 
r. pozycję lidera na krajowym ryn-
ku detalicznej sprzedaży energii 
elektrycznej – informuje „Gazeta 
Prawna”.

W ubiegłym roku Grupa sprzedała 
na rynku detalicznym 32,3 TWh ener-
gii elektrycznej. W roku 2007, kiedy po 
raz pierwszy Tauron sięgnął po pierw-
sze miejsce w tej kategorii rynkowej, 
sprzedaż wyniosła 31,9 TWh energii.

Kolejne miejsca w rankingu naj-
większych detalicznych sprzedawców 
prądu zajmują: Polska Grupa Energe-
tyczna, Energa i Enea.

– Utrzymanie pozycji lidera w tej waż-
nej kategorii to dla nas dobra wiadomość, 
potwierdzająca efektywność naszych 
działań rynkowych. Jesteśmy świadomi, 
że ten rok będzie trudny, gdyż z powodu 
kryzysu spada zapotrzebowanie na ener-
gię. Będziemy się jednak starali utrzymać 

naszą pozycję – komentuje wyniki zesta-
wienia prezes Zarządu Tauron Polska 
Energia Dariusz Lubera.

***
Tauron Polska Energia SA – spół-

ka powstała w grudniu 2006 roku, 
a faktycznie rozpoczęła działalność 
9 maja 2007 roku, kiedy – zgodnie  
z rządowym „Programem dla elektro-
energetyki” – wniesiono do niej akcje: 
EnergiiPro SA, Enionu SA, Południo-
wego Koncernu Energetycznego SA  
i Elektrowni Stalowa Wola SA. 

Tauron jest podmiotem obejmują-
cym swoim działaniem 17 proc. po-
wierzchni kraju. Spółka jest drugim 
pod względem wielkości producen-
tem energii elektrycznej w Polsce oraz 
liderem pod względem sprzedaży 
energii zarówno dla klientów korpo-
racyjnych, jak i indywidualnych. 

www.tauron-Pe.Pl

Tauron nadal liderem sprzedaży 
detalicznej energii w Polsce

– Tak. To wiąże się z kolejnym pomy-
słem - 2-letnim okresem próbnym dla 
młodych kierowców. Jeśli w tym czasie 
dwukrotnie złamią przepisy, zostanie 
on wydłużony o kolejne dwa lata. Przez 
pierwsze siedem miesięcy nie będą też 
mogli przekraczać prędkości 50 km/h w 
mieście i 80 km/h poza terenem zabu-
dowanym. Do tego przez pierwszy rok 
muszą jeździć z białą naklejką z zielonym 
liściem na przedniej i tylnej szybie. W tym 
czasie nie można też podejmować pracy 
zarobkowej w charakterze kierowcy.

Przez cały ten okres młody kierowca 
poddany ma być szczególnemu nadzo-
rowi. Jeśli popełni trzy wykroczenia lub 
jedno przestępstwo przeciwko bezpie-
czeństwu w ruchu drogowym (np. jazda 
pod wpływem alkoholu) prawo jazdy 
zostanie cofnięte.

Jak ocenia Pan wprowadzane 
zmiany?

– Niestety, choć wydawać by się mogło, 
że zmiany są korzystne dla zdających, nie 
jest tak do końca, zabiegi ministerstwa 
na pewno nie mają na celu ułatwienia 
w zdobyciu uprawnień do kierowania 
pojazdami. Prawo jazdy od 21 lat, trud-
niejszy egzamin teoretyczny, badanie 
psychologiczne kandydata, 2-letni okres 
próbny bez możliwości wykonywania za-
wodu, takie przepisy na pewno nie będą 
ułatwieniem dla młodego kierowcy. Jedy-
nym pocieszeniem jest fakt, iż zmiany nie 
obejmą osób, które rozpoczęły szkolenie 
przed dniem wejścia w życie rozporzą-
dzenia. Kursanci nieświadomie cieszą 
się z 25-minutowej jazdy na egzaminie, 

nie wiedząc jakie tak na prawdę zmiany 
niosą nowe przepisy....

Można rzec, że prawo jazdy będzie dla 
wybrańców. Moim zdaniem dążymy do 
tego, aby tylko nieliczni mogli cieszyć się 
posiadaniem prawa jazdy. Ministerstwo 
próbuje utrudnić obywatelom dostęp do 
praw jazdy, co za tym idzie do samocho-
du i do drogi, być może ze względu na 
korki lub ciasnotę na parkingach. Dziś 
każdy może być posiadaczem pojazdu, 
za niewielką nawet kwotę kupić można 
własne cztery kółka, ale co z tego, jeśli po 
wprowadzeniu tych zmian nie będziemy 
mogli nimi wyjechać na ulice...
Dziękuję za rozmowę.

Blanka Bakowicz

Na placu, podczas sprawdzania 
technicznego podstawow ych 
elementów pojazdu osoba egza-
minowana musi zaprezentować � 
wybrane losowo elementy z na-
stępujących:
1)	 poziom	oleju	w	silniku
2)	 poziom	płynu	chłodzącego
3)	 poziom	płynu	hamulcowego
4)	 poziom	płynu	w	spryskiwaczach
5)	 działanie	sygnału	dźwiękowego
6)	 działanie	świateł	pozycyjnych/postojo-

wych
7)	 działanie	świateł	mijania
8)	 działanie	świateł	drogowych
9)	 działanie	świateł	hamowania	STOP
10)	 działanie	swiateł	cofania
11)	 działanie	świateł	kierunkowskazów
12)	 działanie	świateł	awaryjnych
13)	 działanie	świateł	przeciwmgłowych	tylnych

Rafał Kaptur – kierownik OSK CARGO Jaworzno
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Zakłady usługowe
MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE USŁUGI

424/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 330291/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

289/d/09

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

278/d/09

www.tynkowanie.com.pl

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

286/d/09

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

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

282/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 

281/d/09

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

392/d/09

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
486/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”
292/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
298/d/09

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.

Gładź. Malowanie.

Tel. 0 601 797 305
288/d/09

Kup
on

rab
ato

wy

5%

279/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
235/d/08

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065 235/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.

280/d/09

234/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

297/d/09

283/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.
232/d/08

277/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

295/d/09

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
233/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
296/d/09

299/d/09

TAPETY NATRYSKOWE 
„FABRYKA KOLORU” 

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

293/d/09

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

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

484/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
285/d/09

326/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

290/d/09

287/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

294/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
284/d/09

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

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

485/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

499/d/08

PARKIETY
sprzedaż, montaż, renowacja

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

241/d/08

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

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

268/d/09

ALARMY – ANTENY RTV, SAT
domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna 

montaż, naprawa.
Tel./fax 0 32 622 71 35, 0 502 86 34 71

Z.I.A. i A. „PREWEN”

460/d/09

P.H.U. Tom Bud 
Kompleksowo ocieplenia budynków, maszynowe nakładanie 
tynków, remonty wnętrz, kafelkowanie. Gwarancja jakości. 

Tel. 507 072 145, 604 934 879

504/d/09

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

Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

496/d/09

GAZ – DĄBROWA NARODOWA
BUTLE 11 KG NA TELEFON. 

PRZY ZAMAWIANIU PODAJ HASŁO „CO TYDZIEŃ” 
OTRZYMASZ PRAKTYCZNY PREZENT.

TELEFON: 0 32/ 615 51 99; 0 32/ 616 59 32

290/d/09

MIR-GAZ               032/ 61 77 114; 501 431 939
Dowóz gazu na telefon 7 dni w tygodniu 24h/dobę

niedziele i święta
propan – butan do kuchenek gazowych w butlach 11 kg.

www.mir-gaz.pl
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Przegrywanie taśm magnetofonowych i VHS
na płyty CD/DVD

Promocyjne ceny!!! Dzwoń tel. 032 751 91 30
Ogłoszenie własne

368/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 �6, 
�3-605 Jaworzno 

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

369/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. 
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

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”
zaprasza na kursy prawa 

jazdy 
23.02. i 16.03.09. r. kat. A, B, C, D, e 
Biuro: Jaworzno ul. Farna 2a 

czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00
tel. 032 616 33 55, 0 509 721 745

www.klaksonjaworzno.prawojazdy.com.pl
301/d/09

300/d/09

351/d/09

OKNA I DRZWI PCV

VITAKO
OCIEPLENIA DACHY

Jaworzno – Szczakowa, 
ul. Cicha 10 

tel. /fax 614 14 39; 
0 606 971 838 

(obok stadionu Szczakowianki)

NAJKRÓTSZY TERMIN REALIZACJI

366/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

445/d/09

BIURA RACHUNKOWE

Biuro Podatkowe
J&k Monika kotulska-Boba 

doradca podatkowy

prowadzenie ksiąg przychodów 
i rozchodów, ksiąg handlowych, 

deklaracji ZUS, PIT-y 

Jaworzno ul. Grunwaldzka �35 
tel. 03�/ 751 3� ��, 

fax 751 3� �5

509/d/09

509/d/09

509/d/09

509/d/09

509/d/09

301/d/08

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394
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Miasto Jaworzno Dla koneserów

Szczypta zieleni – Schistidium apocarpum

Dzika róża na śniegu

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

Zabił swojego syna

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

Pożegnanie z tarniną

BliZej prawa
Wniosek o zwolnienie od 
kosztów sądowych (cz. II)
Mając przed sobą formularz 

oświadczenia majątkowego zmu-
szeni jesteśmy go wypełnić – i – jak 
to poprzednio zostało wspomniane 
– najlepiej załączyć go do pozwu lub 
wniosku sądowego (przypominam, 
że oczywiście wniosek o zwolnie-
nie od kosztów jest bezpłatny). Na 
początku trzeba określić sąd, do 
którego kierowany jest wniosek 
o zwolnienie od kosztów, czyli ten, 
do którego kierujemy pozew. Trze-
ba też podać jego adres. W kolejnej 
rubryce jest miejsce na sygnaturę 
akt. To pole wypełniamy tylko 
wówczas, gdy sprawa już jest w toku 
i znamy nadaną jej sygnaturę akt. 
W przeciwnym razie pole należy 
wykreślić. Następnie należy podać 
posiadane ewentualne składniki 
swojego majątku w zakresie nie-
ruchomości (własność dzia łk i, 
mieszkania, domu, garażu, etc.). 
Jeżeli takowe są, to trzeba podać 
ich powierzchnię. Następnie po-
dajemy wszystkie źródła dochodu 
i ich wysokość (wynagrodzenie 

za pracę, renta, emerytura, czynsz 
z najmu, dzierżawy, zasiłek, etc.). 
Dołączamy np. zaświadczenie o za-
robkach, pasek emerytury. Sądowi 
trzeba też podać – jeżeli posiadamy 
– ewentualne środki pieniężne (np. 
na koncie, lokacie), ewentualnie 
wartościowe przedmioty powyżej 
10.000 zł. Bardzo ważne jest wyspe-
cyfikowanie wszystkich możliwych 
wydatków – które co do zasady 
ponosimy w rozliczeniu miesięcz-
nym. Suma tych wydatków musi się 
zgadzać z podanymi źródłami do-
chodu i ma przekonać sąd do tego, 
że nie jesteśmy w stanie ponosić 
kosztów sądowych, a ich uiszczenie 
pozostawałoby z uszczerbkiem dla 
utrzymania własnego i rodziny. Tyl-
ko wówczas – na podstawie ustawy 

o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych – sąd może nas zwolnić 
od poniesienia kosztów w cało-
ści a lbo przynajmniej w części. 
Wniosek na koniec podpisujemy 
i opatrujemy datą. Kierujemy go 
na adres odpowiedniego sądu tylko 
w jednym egzemplarzu, ponieważ 
to jest informacja tylko dla sądu, 
a nie dla pozostałych uczestników 
postępowania sądowego. Trzeba 
pamiętać, że wypełniamy wszyst-
kie pola. Jeżeli jakieś pozostają bez 
adnotacji, to należy je wypełnić 
poprzez ich wykreślenie. Instytucja 
wniosku o zwolnienie od kosztów 
nie zawsze jest wykorzystywana 
przez strony wnoszące sprawę do 
sądu, a warto starać się o minima-
lizację kosztów sądowych.

Sąsiedzi płakali, gdy policja 
przywiozła Zygmunta Ch. na 
wizję lokalną. Pokazywał, 
jak zabił swojego syna. 
– Bratanek na cmentarzu, 
brat w więzieniu, pozostał 
po nich tylko Łatek, którym 
muszę się zajmować – mówił 
jeden z nich.

To był czerwcowy upalny wie-
czór. Zmęczona trwającym w domu 
remontem Renata S. słyszy, że ktoś 
wchodzi na podwórko. W drzwiach 
stoi Zygmunt Ch., stryjeczny brat 
matki. Jest zakrwawiony. – Dzwoń po 
pogotowie! – krzyczy do kuzynki.

Przed przyjazdem karetki Renata 
S. nie zdążyła się dowiedzieć do koń-
ca, co się stało, skąd wzięła się ta krew. 
Na ścieżce odchodzącej od ulicy, któ-
rą dochodzi się m.in. do ich posesji, 
leżał Leszek Ch., 30-letni syn Zyg-
munta. Niestety, lekarz z pogotowia 
stwierdził zgon młodego mężczyzny. 
Wkrótce przyjechała policja. Zabrali 
Zygmunta Ch.

Nikt nie widział ostatniej scy-
sji pomiędzy ojcem a synem w ich 
domu. Nie wiadomo, o co im poszło. 
Na pewno nietrzeźwy Leszek Ch., 
którego jeszcze pół godziny wcześniej 
widziano jak siedział z kumplem od 
kielicha na ławce na podwórku stryja 
– uderzył czymś ojca. Prawdopodob-
nie były to widły. Z głowy Zygmunta 
Ch. pociekła krew. W tym momencie 
musiało coś w nim pęknąć. Chwycił 
za nóż kuchenny, który leżał pod ręką 
i ugodził syna w klatkę piersiową. Być 

może zadał jeszcze jeden cios. Ranny 
Leszek Ch. zdołał jeszcze wyjść z do-
mu na ścieżkę. Podszedł kilkanaście 
metrów i osunął się na ziemię.

– Dowiedziałem się o wszystkim 
dopiero w piątek rano – mówi Sta-
nisław, brat Zygmunta. – Mieszkam 
obok Zygmunta, ale spałem w tym cza-
sie i dopiero na drugi dzień powiedzieli 
mi o tym. Leszek leżał na tej ścieżce, 
nawet niedużo krwi było na ziemi.

Zygmunt Ch. ma 57 lat. Przez wiele 
lat pracował na kolei. W Warszawie 
poznał przyszłą żonę, która pracowała 
w sklepie. Wzięli ślub, zamieszkali 
w niewielkim domu niedaleko stacji. 
Doczekali się pięciorga dzieci. Leszek 
był jedynym synem.

Gdy przed 15 laty żona Zygmunta 
Ch. umierała na raka, Leszek miał 
15 lat, a jego najmłodsza siostra za-
ledwie pięć.

– Bardzo dzielnie Zygmunt sobie 
radził – mówi sąsiadka. – Przez tyle 
lat sam opiekował się dziećmi. Gdy 
wyjeżdżał do pracy, gotował im zupę 
albo bigos. Starał się, żeby im niczego 
nie brakowało. Pięcioro dzieci wycho-
wał bez żony. Wszystkie córki powy-
chodziły za mąż. Tylko Leszek został 
z ojcem – dopowiada.

Wydawać się mogło, że i Leszek 
się ustatkuje. Miał dziewczynę, któ-
ra niedawno urodziła mu dziecko 
i mieszkała nawet ze dwa miesiące 
z Leszkiem i jego ojcem, ale wypro-
wadziła się do swoich rodziców, bo 
życie z przyszłym mężem nie było 
sielanką.

Leszek zaczął pić jak tylko dorósł. 
Nie skończył żadnej konkretnej szko-
ły, nigdy nigdzie dłużej nie pracował. 
Ojciec jednak przez cały czas trakto-
wał go jak syna. Gotował mu, prał jego 

rzeczy. I ciągle tłumaczył, żeby prze-
stał pić i znalazł sobie jakąś pracę.

Bez skutku. Syn prawdopodobnie 
nie odwzajemniał ojcowskich uczuć. 
Z opowieści sąsiadów wynika, że 
w ogóle nie słuchał ojca, był nastawio-
ny roszczeniowo, a jak wypił, stawał 
się agresywny.

– Ciągle chciał pieniędzy, bo jak się 
pije, to trzeba mieć za co – opowiada 
jedna z sąsiadek. – A ten biedny Zyg-
munt skąd miał wziąć? Jak go zwolnili 
z kolei, to dostał świadczenie przed-
emerytalne – czterysta parę złotych. 
Syn nie tylko chciał pieniędzy, ale 
i wszczynał awantury.

– Jak Leszek się rozhulał, to Zyg-
munt nie nocował w domu, tylko 
w wagonach na stacji – opowiada 
sąsiadka. – Kiedyś ze dwa dni sie-
dział u swojej córki, ale spieszyło mu 
się bardzo, bo przecież syn sam sobie 
rady nie da.

Nikt z rodziny ani z sąsiadów nie 
płacze za Leszkiem.

– Szkoda chłopaka, ale Zygmusia 
jeszcze bardziej szkoda – mówi Sta-
nisław Ch.

To on opiekuje się teraz pustym 
domem brata, on zajmuje się ich psem 
Łatkiem. Stryj być może najbardziej 
żałuje Leszka. Pozostali, z którymi 
rozmawialiśmy, nie kryją współczucia 
dla Zygmunta – jego ojca. Sąsiedzi 
płakali, gdy policja przywiozła Zyg-
munta Ch. na wizję lokalną. Pokazy-
wał, jak zabił syna. – Bardzo szkoda 
Zygmunta – powtarza sąsiadka. – Boję 
się, że on może sobie coś złego zrobić 
w tym więzieniu, jak to wszystko, co 
się stało, dotrze do niego..

Za zabójstwo syna Zygmuntowi 
Ch. grozi nawet 25 lat więzienia.

Pitawal

W poprzednim odcinku zapowia-
dałem, że wiosna jest niemalże za 
progiem, skoro właśnie zakwitł 
chrzanowski oczar chiński, a lesz-
czyna z Korzeńca pokazała pręciki. 
Poniekąd znalazłem się w sytuacji 
premiera Wielkiej Brytanii, który 
po powrocie z Monachium obwie-
ścił, że właśnie przywiózł swoim 
rodakom pokój. Tymczasem zima 
uderzyła z pełną mocą, a noc z 21 na 
22 lutego była najzimniejszą z tych, 
które minęły od jej kalendarzowego 
początku. Ciekawe, czym nas zasko-
czy do 21 marca, kiedy formalnie 
rzecz biorąc nastanie jej koniec.

Powrót do przeszłości
Swoim zachowaniem zima daje 

nam do zrozumienia, że efekt cie-
plarniany to tylko takie gadanie eko-

logicznych panikarzy, którzy chcą na 
tym zbić całkiem realny kapitał. Po-
gody, póki co, nie da się kontrolować, 
aczkolwiek wciąż trwają próby wyko-
rzystywania jej do celów militarnych. 
Co więcej, prowadzono nawet nego-
cjacje mające na celu powstrzymanie 
prac mających doprowadzić do kon-
kretnych wyników. Niewykluczone, 
że obecne zaskakujące ochłodzenie 

jest powiązane z globalnym ocie-
pleniem, skoro początkiem nowej 
epoki lodowcowej ma być całkowite 
stopnienie lodów Arktyki. Już otwo-
rzyły się oba północne przejścia, jako 
alternatywa dla kanałów Sueskiego 
i Panamskiego.

W 1975 roku wydawnictwo MON 
opublikowało dzieło Daniela Kuczyń-
skiego pt. „Końca świata nie będzie”. 
W tej poniekąd propagandówce po-
kazującej wyższość jedynego słusz-
nego ustroju nad zgniłym kapitali-
zmem pojawia się pierwsza zapowiedź 
obecnej cieplarnianej paniki. Postęp 
cywilizacyjny oparty na paliwach 
kopalnych spowodował w ciągu mi-
nionego stulecia wzrost stężenia di-
tlenku węgla w atmosferze o 10%. Do 
końca minionego już XX wieku jego 
zawartość miała wzrosnąć o 15%. I co? 
I nic. Winni oczywiście byli, ale koniec 
tego opracowania jest wielce optymi-

Dobra, czy zła nowina?
styczny, wszak końca świata miało nie 
być. W tym miejscu warto wspomnieć 
jeszcze zapomniany Raport Rzymski 
z 1968 roku. Ci to dopiero panikowali. 
Tymczasem, zdaniem tego autora, już 
w chwili powstania był on przestarza-
ły, skoro od chwili początku cywiliza-
cji ludzkość trwa, chociaż po drodze tu 
i ówdzie dokonała wielkich spustoszeń 
w środowisku, tym nie mniej nie da 
się ich oddzielić od działań samej  
Matki Natury.

Z jaworznickiego podwórka
W minionym okresie nie niszczy-

liśmy środowiska tak, jak ci wredni 
kapitaliści, czego liczne dowody znaj-
dujemy do dziś. W Jaworznie naj-
lepszym przykładem jest osławiona 
Azotka, która stosowała taktykę cho-
wania trupów w szafie. Nieprzyjemna 

atmosfera, która towarzyszy do dziś 
użytkownikom obwodnicy, jest naj-
lepszym przykładem takiej strategii. 
Ostatnie badania przez przedstawicieli 
Greenpeace zawartości pestycydów 
w jaworznickiej wodzie jest najlep-
szym tego dowodem. I co to zmieni? 
Nic. Jeśli ktoś chce znaleźć jakieś sub-
stancje w wodzie, to je znajdzie. A wie-
loletni eksperyment z podwyższoną 
ich zawartością w lokalnych źródłach 
i ich wpływem wciąż trwa i zasadni-
czo nie zostanie przerwany. O tym, że 
problem istnieje, dowiedziałem się, 
kiedy parę lat temu rozmawiałem ze 
smakoszami Byczynianki u jej źródeł. 
A w każdym eksperymencie istnieją 
żelazne reguły uzyskiwania porów-
nywalnych wyników. Jaworzno jako 
takie jest tylko jednym kilkudziesię-
cioletnim jednostkowym doświadcze-
niem, a ono, jako takie, nie może być 
traktowane poważnie. Roztrząsałem 
kiedyś te kwestie podczas dyskusji 

o skutkach powstania zalewu czorsz-
tyńskiego. Z drugiej strony nie brak 
przykładów żywotności natury, czego 
dobitnym przykładem jest sprze-
dana Wapniówka, które z osadnika 
niebezpiecznych odpadów zamieniła 
się o ostoję dzikiej przyrody. Dlatego 
z optymizmem patrzę w przyszłość 
swoich czytelników.
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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

Reklama w telewizji 
CTv Jaworzno

już od 300 zł netto
Dzwoń! tel. 751 91 30

Ogłoszenie własne

306/d/09

308/d/09

311/d/09386/d/09

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

Uprawnienia SeP do 1kV 25.02.2009
Obsługa wózka jezdniowego 09.03.2009
kurs AdR 09.03.2009
Obsługa hdS 16.03.2009

Trwa nabór na kursy: 
– instruktora nauki jazdy 
– kurs spawacza

Biuro Obsługi ul. Grunwaldzka 35 pn-pt 9:00-17:00 
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

309/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

91/d/09

dopasuj kurs prawa jazdy do swoich 
potrzeb! Masz do wyboru:

– kurs ekspresowy (w 16 dni)
– kurs w miesiąc
– kurs weekendowy
 – kurs indywidualny

446/d/09

FH Towarzystwo Węglowe ul. Wysoki Brzeg 4 czynne 7.00-15.00
tel. /fax 032/ 223 68 00, 222 69 76, 604 098 818

kRZeSŁA dReWNIANe 
cena 50 zł brutto

   SZeROkI WYBóR
     POKOJOWE

                        KUCHENNE

435/d/09

Prosto i tanio 
ubezpieczenia MTU

Jaworzno – Podłęże, ul. Piłsudskiego 26
Czynne: pn.-pt. 9.00 – 12.00; 14.00– 17.00

Możliwy dojazd do klienta. 
Tel. 0 502 013 416; 

0 32/ 751 37 73 po 20.00

305/d/08
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im. M. Staldera
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Koniec  
dobrej serii

Debiut na 
matach Judo

3 dni trwał rozgrywany 
w Jaworznie Półfinał 
Mistrzostw Polski 
juniorów starszych u-
20. Koszykarze Marcina 
Lichtańskiego zwyciężając 
w ćwierćfinałach, zapewnili 
sobie prawo gry w tym 
turnieju. Zmierzyli się 
w nim z ekipami Sportino 
Inowrocław, Czarnych Słupsk 
oraz Polonii 2011 Warszawa.

Turniej zainaugurowało spotkanie 
gospodarzy MCKiS JBL Jaworzno 
z drużyną Sportino Inowrocław. Roz-
poczęcie meczu zostało poprzedzone 
minutą ciszy poświęconą zmarłej Ka-
mili Skolimowskiej.

Naszą wyjściową piątkę stanowili: 
Dawid Grochowski, Radosław Le-
mański, Przemysław Gworek, Wacław 
Adamczyk oraz Daniel Goldammer. 
Zawodnicy ci bardzo dobrze rozpra-
cowali już na samym początku prze-
ciwników, przez co dalszy przebieg 
spotkania pozostawał pod ich kon-
trolą, a przewaga punktowa z minuty 
na minutę była powiększana. Na po-
twierdzenie tych słów wystarczy zer-
knąć do meczowego protokołu, gdzie 
widnieją przykładowo wyniki 47:25, 
63:41 z fragmentów poszczególnych 
części. Jedyną udaną partię zawodni-
cy z Inowrocławia rozegrali na zakoń-
czenie meczu, wygrali wtedy bowiem 
różnicą 2 punktów. W 3 poprzednich 
kwartach górą byli jaworznianie, któ-
rych przewaga nad rywalem wynosiła 
kolejno 9,8,2 punkty. O sporym pechu 
w tym spotkaniu może mówić Daniel 
Goldammer, który po zaledwie 8 
minutach gry nabawił się urazu. Na 
szczęście nie był na on tyle poważny, 
aby wyeliminować zawodnika z dal-
szej gry.

W tym samym dniu Polonia 2011 
Warszawa zmiażdżyła dosłownie 
swoich rywali ze Słupska, wygrywając 
różnicą 44 punktów! W następnym 
dniu zespół Marcina Lichtarskiego 
konkurował z wspomnianymi wyżej 
Czarnymi Słupsk. Rezultat meczu 
okazał się całkowicie inny niż byśmy 
tego chcieli. Po upływie 120 sekund 
przegrywaliśmy 0:9, dopiero celny 
rzut Przemysława Gworka otworzył 
wynik dla naszej drużyny. W tym 
samym czasie z powodu odnowienia 
urazu, parkiet opuścił nasz czołowy 

MCKiS JBL Jaworzno – Sportino Inowrocław 86:69 (27:18, 20:12. 19:17, 20:22) 
MCKiS JBL Jaworzno – Czarni Słupsk 75:89 (18:30, 15:15, 14:15, 28:29) 
MCKiS JBL Jaworzno – Polonia 2011 59:76 (20:10, 10:29, 14:26, 15:20)

Weekend  
z koszykówką

zawodnik z nr.14 na plecach – Gol-
dammer. Rywale, bardzo dobrze 
czujący się na jaworznickim parkie-
cie, spokojnie i rozważnie prowadzili 
grę. Nie rozpraszały ich nawet cztery 
jaworznickie bębny zagłuszające 
wskazówki ich trenera. Zasłużenie 
zwyciężyli 3 kwarty, choć 2 razy 
różnicą tylko jednego punktu. Wy-
nik 2 starcia był remisowy po 15: 15. 
Nadzieję na korzystny wynik budziła 
ostatnia kwarta, w której na niecałe 5 
minut do końca przewaga Czarnych 
wynosiła aż lub, przyglądając się 
całkowitemu przebiegowi spotkania, 
tylko 10 punktów. Jednak ostatecznie 
należało tego dnia uznać wyższość 
rywali.

Polonia 2011 Warszawa, z którą 
rywalizować mieliśmy w niedzielę 

wygrała ze Sportino Inowrocław 
79:61. Nadzieję, na udział w finałach 
drużynie JBL Jaworzno dawało zwy-
cięstwo z niepokonaną dotąd ekipą 
z Warszawy. Cudu w meczu z Mi-
strzem Polski nie było. Poza zwycię-
ską pierwszą kwartą – 20:10, dalsze 
części należały wyłącznie do poloni-
stów, którzy wraz z Czarnymi Słupsk 
zapewnili sobie udział w finale.

Na pocieszenie warto dodać, że 
tytuł najlepszego zawodnika tur-
nieju zgarnął koszykarz gospodarzy 
– Dawid Grochowski. Koszykarzom 
Marcina Lichtańskiego pozostaje 
więc walka o finał o play-off w I li-
dze. Samo dotarcie do półfinałów 
Mistrzostw Polski, trzeba uznać za 
spore osiągnięcie.

Bartek

Jaworzniccy koszykarze byli o krok od awansu do finału MP

Odbyły się kolejne zawody strzeleckie 
w ramach Grand Prix Jaworzna 
�009, w konkurencjach strzelania 
z karabinu sportowego i pistoletu 
sportowego. Tym razem nagrody 
ufundowało MPWiK. – Staramy się 
propagować wśród pracowników 
różne formy rekreacji, rożne sposoby 
spędzania wolnego czasu. Działa u 
nas TKKF. Mamy drużynę strzelecką, 
w której są naprawdę dobrzy 
zawodnicy – powiedział nam Józef 
Natonek z MPWiK. Wśród kobiet 
bezkonkurencyjna była Marzena 
Gręźlikowska. Wśród panów najlepszy 
okazał się Stanisław Tuszyński przed 
Andrzejem Klichem i Piotrem Grubką.

k.rePeć

Wszystkim fanom jaworznickiej piłki 
kopanej przypominamy, że w dniu 
�8 lutego (sobota) od godziny 1�: 
00 w hali widowiskowo- sportowej 
przy ul. Grunwaldzkiej 80 odbywać 
się będzie piąta edycja Memoriału 
im. Mirosława Stadlera. W memoriale 
wezmą udział wszystkie jaworznickie 
drużyny: Szczakowianka Jaworzno, 
Zgoda Byczyna, Victoria Jaworzno, 
Górnik Jaworzno oraz Ciężkowianka 
Jaworzno. Będzie to więc wspaniała 
okazja do „przeglądu kadr’’ 
jaworznickich drużyn. Nie jest to 
jednak wszystko, co organizatorzy 
przygotowali na ten dzień. W dalszej 
części gali będziemy mieli okazję 
zobaczyć w pokazie akrobatyki 
sportowej mistrzynie Polski 
i uczestniczki mistrzostw świata (IV 
miejsce) – Katarzyny Chlebisz oraz 
Aleksandry Białas, zawodniczek AZS 
AWF Katowice. Cała gala odbędzie się 
w hali widowiskowo-sportowej przy 
ul. Grunwaldzkiej 80 w Jaworznie. 
Bilety w cenie 3 zł do nabycia 
w kasach MCKiS w dniu imprezy.

r.Bz

�1 lutego �009 r. w Czerwionce-
Leszczynach rozegrano II sesję 
Śląskiej Ligi Okręgowej Juniorów. 
Podczas II sesji każda drużyna 
rozegrała 3 mecze szachowe. Nasza 
drużyna uzyskała następujące 
wyniki:
JKSz-MCKiS – UKS Pałac Młodzieży 
Katowice 1,5 pkt – �,5 pkt; JKSz-
MCKiS – KS CARBO Gliwice �,5 
pkt – 3,5 pkt; JKSz-MCKiS – MUKS 
Cieszyn �,5 pkt – 1,5 pkt
W drużynie punktowali:
Rosicki M. 0 0,5 0
Szoen K. 0 1 0,5
Wadowski T. 1 1 1
Nowak M. 0 0 1
Kwoka K. 0,5 0 1
Pluta N. 0 0 1
W rozgrywkach uczestniczy �6 
drużyn z województwa śląskiego. 
Nasza drużyna po 6 meczach zajmuje 
5 miejsce zdobywając 8 pkt.

guzik jolanta

Grali w szachy

15 lutego w Hali AKS Niwka 
rozegrany został pierwszy 
w tegorocznym cyklu turniej judo 
dzieci i młodzików. W zawodach 
wystartowało blisku �00 
zawodników z kilkunastu klubów. 
Jaworzno reprezentowała  
7-osobowa drużyna z Klubu Walki 
Wręcz „Partner �” Jaworzno. 
W debiucie w zawodach judo 
zawodników ćwiczących na 
codzień samoobronę Ju-jitsu 
– Jaworzno reprezentowali: Łukasz 
Sroka, Kacper Sroka, Karol Kowalski, 
Cezary Baraniewicz, Jakub Sokulski, 
Michał Oleksiewicz, Szymon 
Niedzielan. 
Znaczne różnice w przepisach 
walki nie przeszkodziły naszym 
młodym adeptom sportów walki, 
podopiecznym Łukasza Proksy na 
sprawdzenie swoich umiejętności. 
Dzielnie walcząc osiągnęli �, 3 i � 
miejsca. 

Start w zawodach był wyzwaniem 
dla młodych zawodników, którzy 
wrócili umotywowani do dalszej 
pracy, by przygotować się do 
kolejnego startu, który będzie miał 
miejsce już w marcu.
Zapraszamy do rozpoczęcia 
treningów judo. Informacje 
o treningach: www.jujitsu.partner�.
com.pl tel: 50�138185.

iw
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Dominik Mocherek
sportowcem 

roku 2008
Znamy długo oczekiwane 
wyniki w plebiscycie na 
Sportowca Roku 2008. 
Głosami czytelników 
pierwsze miejsce zdobył 
lekkoatleta KS Energetyk 
Jaworzno, Dominik 
Mocherek, uhonorowany 
przez redakcję „Co tydzień” 
nagrodą pieniężną. 
Jednocześnie zwycięzca 
wylosował szczęśliwego 
laureata wśród czytelników, 
którzy głosowali 
w plebiscycie. Jest nim Pan 
Adam Bieliński.
Za Dominikiem Mocherkiem 
uplasowali się dwaj 
koszykarze MCKiS JBL 
Jaworzno: Dawid Grochowski 
i Grzegorz Remin. Poniżej 
prezentujemy krótki 
wywiad ze zwycięzcą.

Jak się pan czuje po ogłoszeniu 
rezultatów? Jest pan zaskoczo-
ny wygraną?

– Tak, jestem nią bardzo za-
skoczony, gdyż nie sadziłem, że 
w gronie tak uznanych sportowców 
uda mi się zająć tak wysoką lokatę. 
Wygrałem dzięki pomocy rodziców, 
dziewczyny, trenera i kolegów, bo to 
zapewne te osoby oddały na mnie 
największą ilość głosów. Mogę im 
tylko podziękować za wsparcie.

Czy na zawodach też może pan 
liczyć na podobne wsparcie i 
na doping wielu osób?
Pchnięcie kulą nie jest tak 
komercyjnym i popularnym 
sportem jak koszykówka
czy piłka nożna.

– Tak, trenujemy w klubie wszy-
scy razem i wspólnie dopingujemy 
się na zawodach. Na zawodach 
zawsze też mogę liczyć na wspar-
cie taty. Dopingują się wzajemnie 
zawodnicy z innych klubów, co 
jest bardzo miłe. Powiem szczerze, 
że wygląda to tak, że wszyscy da-
rzymy się przyjaźnią i wzajemnie 
wspieramy.
Jakimi osiągnięciami może pan 
się pochwalić właśnie w 2008 
roku?

Wywiad z Dominikiem Mocherkiem
– Poza Mistrzostwami Polski 

w Bydgoszczy w pchnięciu kulą, 
zdobyłem na tych samych mistrzo-
stwach 4. miejsce w rzucie dyskiem 
z wynikiem 52 metry 56 centyme-
trów, czyli z bardzo dobrym rezulta-
tem. Dzięki wygranej w Bydgoszczy 
pojechałem na mecz międzynarodo-
wy z reprezentacją Niemiec, gdzie 
pchnąłem 17 metrów 91 centyme-
trów i zdobyłem 3. miejsce. W tym 
roku wygrałem Mistrzostwo Śląska 
w rzucie dyskiem i zawody makro-
regionu w rzucie dyskiem i pchnię-
ciu kulą.

Rozumiem, że w tym roku 
możemy spodziewać się 
kontynuacji sukcesów?

– Będzie bardzo ciężko, ponieważ 
teraz, po przejściu do wyższej katego-
rii, jestem w niej najmłodszy, ale bę-
dziemy walczyć o najlepsze rezultaty.

Dlaczego wśród tylu dyscyplin 
sportu wybrałeś akurat lekko-
atletykę?

– W szkole bardzo dobrze bie-
gałem i pani, która była moją na-
uczycielką wychowania fizycznego, 
wysłała mnie do pana Bednarczyka, 
mojego trenera. Trener pokazał mi 
inne dyscypliny, właśnie rzut dys-

kiem i pchniecie kulą, w których 
spisywałem się bardzo dobrze. Tak 
już zostało i od pięciu lat trenuje 
właśnie te konkurencje.

Podczas tych pięciu lat 
z pewnością były wcześniej 
liczne sukcesy, jakie?

– Tak, w pierwszym roku startów 
w młodzikach zdobyłem Mistrzostwo 
Śląska, co było dla mnie niespodzian-
ką, bo trenowałem bardzo krótko. 
Drugi rok to Wicemistrzostwo Polski 
w pchnięciu kulą i brązowy medal 
w rzucie dyskiem.

Rozumiem, że tegoroczna 
nominacja nie była pierwsza?

– Nie. Dwa lata temu zdobyłem 
w tym plebiscycie drugie miejsce za 
Grzegorzem Proksą, z czego byłem 
bardzo zadowolony.

Co na zakończenie chciałby pan 
powiedzieć kibicom?

– Przede wszystkim chciałem 
bardzo podziękować kibicom za 
oddawane głosy na mnie i na in-
nych sportowców, bo to świadczy 
o tym, że interesują się tym sportem. 
Chciałem jednocześnie zaprosić 
wszystkich na treningi do naszego 
klubu (KS. Energetyk Jaworzno), 

treningi odbywają się od ponie-
działku do piątku o 15. Przy okazji 
chciałbym również zaapelować do 
władz miasta o wybudowanie sta-
dionu, gdyż warunki do trenowania 
dla lekkoatletów są bardzo ciężkie, 
przez co tracimy w porównaniu 
z Sosnowcem czy Częstochową

Czy pomimo braku stadionu, 
jest szansa na Olimpiadę?

– Szansa na pewno jest, ale na 
pewno jeszcze nie teraz w Londynie.  
Myślę, że za 8 lat jest duża szansa na 
wystartowanie w Olimpiadzie.
Tego panu właśnie życzę.
Dziękuję za rozmowę.

Pamiątkowe zdjęcie po wręczeniu nagrody. Dominik Mocherek, 
laureat plebiscytu wraz z red. naczelną Mirosławą Matysik (po prawej) 
i Krzysztofem Repeciem (po lewej), redaktorem działu sportowego
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MeCZ II LIGI kOSZYkóWkI MężCZYZN
MCKiS JBL Jaworzno – Wisła Dyskam Kraków �5 lutego �009 
(środa) – godz. 18.00
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) 
Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane w ramach akcji ,,Kibicomania �009” 
- wstęp wolny!

MeCZ kOSZYkóWkI kAdeTóW 
MCKiS Jaworzno – Hawajskie Koszule Żory �7 lutego (piątek) – godz. 16.30
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) 
wstęp wolny!

V MeMORIAŁ MIROSŁAWA STAdLeRA
turniej piłki nożnej halowej z udziałem drużyn: GKS Victoria Jaworzno, JSP Szczako-
wianka Jaworzno, KS Górnik Jaworzno, LKS Ciężkowianka, LKS Zgoda Byczyna, 
�8 lutego �009 (sobota) – godzina 1�.00
mecz finałowy Memoriału – godzina 18.00
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum). Cena biletów: 3 zł
godzina 17.00 – ogłoszenie wyników plebiscytów:

– na najlepszego sportowca roku �008 organizowanego przez gazetę 
„Tydzień w Jaworznie” 

– na najlepszego sportowca i trenera roku �008 organizowanego przez 
MCKiS Jaworzno

– sportowe wydarzenie roku �008
Atrakcja wieczoru: pokaz akrobatyki sportowej w wykonaniu Katarzyny Chlebisz 
i Aleksandry Białas - I miejsce w Mistrzostwach Polski, IV miejsce w Mistrzostwach 
Świata. 

FINAŁ PlebiscytU na najlepszego Sportowca 
i trenera MCkiS w roku 2008

Zawodniczki, zawodników oraz trenerów w drugim etapie głosowania wybierać 
można z listy finalistów umieszczonej  na naszej stronie  internetowej: 
www.sokol.jaw.pl od 9 do �� lutego �009 r.

Miejskie Centrum kultury i Sportu w Jaworznie zaprasza chłopców 
urodzonych w 1996 roku na zajęcia siatkówki:

środy- godzina 15.00 – hala MCKiS  ul. Inwalidów Wojennych 18,
soboty- godzina 11.00 – sala sportowa ul. Inwalidów Wojennych 1

Wraz z zakończeniem 
sobotniego meczu z drużyną 
Siatkarza Wieluń zakończyła 
się również trwająca od 
czterech kolejek seria 
zwycięstw naszego zespołu. 
Zawodnicy Kreboka ulegli 
walczącym o najwyższą 
lokatę w tabeli gościom 1:3.

Gorące nadzieję po ostatnich 
spotkaniach na zwycięstwo i w tym 
meczu zostały ostudzone praktycz-
nie już w 1. secie. Przyjezdni roz-
poczęli z wysokiego „C”, z każdą 
zagrywką powiększając skutecznie 
swoje prowadzenie. Ich przewa-
ga początkowo utrzymywała się 
w granicach 3 punktów, jednak 
z upływem czasu nieznacznie rosła, 
aby na zakończenie seta wynieść 12 
punktów. Ostatniej piłki nie wyko-
rzystali przy stanie 11:24 goście, co 
pozwoliło energetykom poprawić 
statystykę seta. Nie uchroniło to 
jednak drużyny z Jaworzna przed 
dotkliwą porażką.

Przebieg drugiej partii był już 
bardziej wyrównany. Walka punkt 
za punkt i w końcu objęcie pro-
wadzenia 6:4 rodziły nadzieję na 
zw ycięst wo w tej  części .  Lepsi 
ogółem zawodnicy Pamapolu nie 
pozostawili złudzeń. Doprowadzili 
oni do remisu, aby chwilę później 
wyprowadzić swoją drużynę na pro-
wadzenie. Podczas jednego z ataków 
na parkiet upadł trzymając się za 
kolano Kamuda, którego zastąpić 
musiał Piotr Deszcz. Na szczęście 
kontuzja nie wyeliminowała Tom-
ka z udziału w spotkaniu i mógł on 
powrócić do gry.

W sportowej rywalizacji nato-
miast nie pomagały brane na ży-
czenie trenera gospodarzy przerwy, 

MCKiS Energetyk Jaworzno – Siatkarz Pamapol Wieluń 1:3 (13:25, 21:25, 25:21, 22:25)

Koniec dobrej serii

– Jest dobrze – tak sytuację panującą 
w Szczakowiance Jaworzno skomen-
tował krótko Andrzej Sojka, prezes 
klubu. To odpowiedź na niepoko-
jące informacje dotyczące sytuacji, 
dobiegające ze strony kibiców. Do 
spotkania zarządu klubu i kibiców 
Szczakowianki doszło w piątek, 20 
lutego. Dyskusje na temat przy-
szłości drużyny trwały ponad dwie 
godziny. – Spotkanie było mało kon-
kretne – dało się słyszeć wśród fa-
nów piłki z Jaworzna. W spotkaniu 
wzięli też udział trzej byli piłkarze 
drużyny: Dariusz Boś, Radomir Ja-
rzynka oraz Artur Adamus, którzy, 
jak sami przyznali, występowali 
w charakterze kibiców, chcących do-
wiedzieć się czegoś więcej o sytuacji 
w drużynie.

Kibice zarzucają władzom Szcza-
kowianki niegospodarność, a winę 
za słabe wyniki drużyny zrzucają na 
trenera Sermaka. – To on odpowiada 
za wyniki drużyny. Jego powinno się 
zwolnić. A zarząd pozbył się wielu 
wartościowych piłkarzy, którzy mogli 

się jeszcze przydać – twierdzą kibice. 
– Trener Seremak ma wolną rękę, 
a rozliczać go będziemy pod koniec 
sezonu – ripostuje prezes Sojka. 

Prezesowi nie przeszkadza nawet 
fakt, że szkoleniowiec podjął drugą 
pracę w Oświecimu. – Mamy zapew-
nienie, że Szczakowianka jest priory-
tetem. Ufamy trenerowi – zapewniał 
zgromadzonych Sojka. Zarząd ma też 
plany transferowe. Obecnie drużyna 
z Jaworzna liczy 14 piłkarzy (razem 
z bramkarzem). Jak zapewnia sternik 
klubu, trwają poszukiwania klasowe-
go środkowego obrońcy i bramkarza. 
Na razie jednak bez skutku. – Ciężko 
jest do tak niskiej ligi pozyskać kogoś 
wartościowego – przyznaje prezes. 
Choć pieniądze nie powinny być prze-
szkodą. Budżet roku 2008 zamknięty 
został na plusie.

Była mowa także o pracach zwią-
zanych z przygotowaniem potrzeb-
nych dokumentów, aby od nowego 
roku Szczakowianka stała się instytu-
cją pożytku publicznego i można było 
na jej konto przekazać 1% podatku 

z rozliczenia rocznego. Niestety pro-
cedura ta wciąż trwa i nie wiadomo, 
kiedy się zakończy. 

Fanów Szczakowianki na pewno 
ucieszył fakt, że ich ulubiony zespół 
wiosną będzie grał na stadionie przy 
ul. Krakowskiej. W terminarzu zna-
lazły się trzy weekendy, w których 
biało-czerwoni będą się musieli 
dzielić stadion z drużyną GKS-u Ka-
towice. Mecze Szczakowianki będą 
rozgrywane wcześniej (w niedzielę 
o godzinie 11.00). Kibice postulowali, 
aby przesunąć w okresie wiosennym 
godzinę rozgrywania meczów na go-
dzinę 15.00 

Zgromadzeni na spotkaniu kibice 
byli rozczarowani. Liczyli, że uda 
im się uzyskać bardziej konkretne 
odpowiedzi na te i wiele innych kwe-
stii. Dobrze jednak, że do spotkania 
w ogóle doszło. Na koniec spotkania 
prezes Sojka podkreślił, że jest otwar-
ty na współpracę z kibicami i czeka na 
wszelkie propozycje, które mogłyby 
w jakiś sposób wspomóc drużynę. 

r.Bz

Po spotkaniu z zarządem Szczakowianki

Trzeci mecz 
kontrolny 
Szczakowianki
W sobotę, 21 lutego, podopieczni An-
drzeja Sermaka rozegrali kolejną grę 
kontrolną. Tym razem spotkanie od-
było się na sztucznym boisku treningo-
wym należącym do drużyny Cracovii 
Kraków. Rywalem Szczakowianki była 
zajmująca obecnie trzecie miejsce w V-
ligowej tabeli grupa Kraków-Wadowi-
ce drużyna Orła Balin. 

Spotkanie to zakończyło się remi-
sem 1:1 po bramce Pawła Sermaka. W 
barwach Szczakowianki w pierwszej po-
łowie spotkania mogliśmy oglądać nie-
gdyś jednego z najlepszych bramkarzy 
jaworznickiej drużyny oraz wykonawcę 
rzutów karnych – Wojciecha Skrzypka, 
który prawdopodobnie zasili drużynę 
w przerwie zimowej. Kolejne spotkanie 
trener Andrzej Sermak zaplanował na 28 
lutego, jednak z powodu odbywającego 
się w tym dniu Memoriału im. Mirosła-
wa Stadlera spotkanie odbędzie się dzień 
wcześniej – 27 lutego, a rywalem jaworz-
nian będzie V- ligowa Janina Libiąż.

Pewne są już natomiast transfery 
przebywających na testach w Szczako-
wiance, młodych zawodników z innych 
jaworznickich drużyn – Wojciecha 
Jamroza (Victoria Jaworzno), Sebastiana 
Dylowicza, Kamila Szremskiego (obaj 
Sokół Jaworzno), Adriana Wojtaszaka 
(Zgoda Byczyna) oraz Daniela Kuciela 
(Victoria Witowice). 

Szczakowianka Jaworzno: W. Skrzy-
pek (Józefiak) – Jamróz (Kuciel), Stem-
plewski, Skrzypek, Sałapatek – Wojta-
szak (Dylowicz), Rejdych (Szremski), 
Sermak, Biskup, Chojnowski (Ochmań-
ski) – Janeczko

r.Bz

gdyż goście po każdej z nich punk-
towo kończyli swoje akcję. I w tym 
secie ponownie musieliśmy prze-
łknąć gorycz porażki. Prawdziwe 
wyładowanie, lecz nie energetyczne, 
a energetycznych mieliśmy w 3. se-
cie. Od samego początku wycho-
dziliśmy na prowadzenie, aby za 
moment wielunianie doprowadzali 
do remisu i taki obraz meczu obser-
wowaliśmy do stanu 11:11. Dalsza 
część bowiem należała wyłącznie 
do zawodników Kreboka, którzy 
pierwszy raz w tym meczu uzyskali 
tak znaczną przewagę – 22:15. Wte-
dy na ambicję drużyny przyjezdnej 
„wjechała” grupa kibiców gości, któ-
ra głośno skandowała „tylko 3:0”. 

W tym momencie pałeczkę przejęli 
siatkarze z Wielunia, zdobywając 
z rzędu 6 punktów, niwelując sporą 
stratę do 2. oczek. Na szczęście ży-
czenie kibiców czerwono-białych 
nie zostało spełnione i pomimo ner-
wowej końcówki mogliśmy cieszyć 
się z wygranego seta. Jak się okazało 
później było to wyłącznie „hono-
rowe” zwycięstwo, gdyż aspirująca 
na objęcie pozycji lidera drużyna 
z Wielunia pewnie zwyciężyła w 4. 
secie. Tym samym zdobyte 3 punkty 
pozwoliły naszym sobotnim rywa-
lom zająć drugie miejsce w tabeli.

Kolejne, tym razem wyjazdowe 
spotkanie, jaworzniccy siatkarze ro-
zegrają z drużyną GTPS-u Gorzów 

Wielkopolski, która po 20 kolejkach 
zajmuje 6. – ratującą przed play-
off – pozycję. Przyszłotygodniowi 
rywale w tej kolejce ulegli liderowi 
z Bielska-Białej 3:0.

Energetyk Jaworzno: Skrzypiński, 
Antosik, Szopa, Kamuda, Kaźmierski, 
Wilk, Kostecki (libero) 

Bartek

PIŁKA NOżNA

Szczakowianka Jaworzno 
– Orzeł Balin 1:1 (0:0)

Pomimo wielu ataków naszym nie udało się wygrać – Piotr Deszcz w akcji
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Przekaż 1% swojego podatku dla ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego jest największym stowarzyszeniem wychowawczym w Polsce, zrzesza i obejmuje opieką ponad 140 tysięcy 
wprzyznawanie 1% swoich podatków organizacjom pożytku publicznego jest bardzo proste. Wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać 
nazwę organizacji dla której przyznajemy 1%: ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Jaworzno, numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000273051 
i wnioskowaną kwotę (1% kwoty z pozycji 112 w arkuszu PIT).
Co zrobimy z otrzymanym 1%? Wesprzemy działania wychowawcze dla drużyn i środowisk harcerskich. Będziemy rozwijać harcerskie 
specjalności, w tym żeglarzy, ekologów, drużyny artystyczne, turystyczne. Sfinansujemy kształcenie instruktorów, którzy społeczną 
pracą rozwijają harcerski ruch. Opracujemy kolejne nowoczesne programy wychowawcze, których zadaniem będzie praca nad rozwojem 
charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy i instruktorów ZHP. P.jaMróz

Inżynieria oprogramowania dla 
la i k a komputerowego to dwa 
dziwne słowa, jednakże są osoby, 
które się tym interesują i spotkały 
się na w ykładzie zorganizowa-
nym w ramach cyklu pt. „Nauki 
Niepotrzebne”.

Wykład na temat inżynierii progra-
mowania poprowadziła dr Ewa Magiera, 
pracownik naukowy Uniwersytetu Ślą-
skiego, zaproszona przez Halinę Rechul 
– autorkę projektu, bibliotekarza Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Wśród obecnych, jak zwykle pojawili 
się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 5, miłą niespodziankę 
sprawili uczniowie I Liceum Ogólno-
kształcącego.

Podczas wykładu przedstawiona 
była strona teoretyczna i praktyczna 
tworzenia oprogramowania, przy czym 
ta druga to właśnie wyżej wspomniana 
inżynieria. Jej celem jest dostarczenie 
oprogramowania w określonym termi-
nie i budżecie, spełniającego wymagania 
i swoją funkcję.

Scharakteryzowane zostały również 
fazy procesu powstawania oprogramo-
wania oraz 10 elementów decydujących 
o sukcesie projektu informatycznego, 
w skład których wchodzą: wsparcie 
zarządu, zaangażowanie odbiorców, 
doświadczone kierownictwo, dobrze 
sformowane cele biznesowe, odpowiedni 
zakres projektu, stosowanie standardo-
wych rozwiązań, stabilne podstawowe 
wymagania, stosowanie formalnych 
metod we wszystkich fazach realizacji 
projektu (np. jak stworzyć protokół), 
rzeczywiste stosowanie zasobów i inne.

Pani doktor podkreślała, że tworze-
nie oprogramowanie to praca zespołu 
od kilku do kilkuset osób. Największymi 
problemami podczas tworzenia opro-
gramowania są bariery uzyskiwania 
wymagań, czyli nieumiejętne tłuma-
czenie klienta, czego wymaga od danego 
programu.

Inżynieria oprogramowania

Wykład o inżynierii programo-
wania był bardzo interesujący dla 
wszystkich zgromadzonych. W bardzo 
przystępny sposób zostały podane in-
formacje z tak ścisłej dziedziny nauki, 
jak informatyka. Warto podkreślić 
fakt, że mimo naszej niewiedzy, uży-

wamy programów na każdym kroku 
– korzystając z telefonu komórkowego, 
komputera lub pralki, często nie zdając 
sobie sprawy z faktu, ile zachodu trzeba, 
by umilić nam życie.

Paulina Meszyńska 
klasa ii c iii liceuM ogólnokształcące

Tata miał dolegliwości żołądkowe. 
W styczniu udał się do lekarza ro-
dzinnego, skąd skierowano go na 
izbę przyjęć szpitala jaworznickie-
go. Tam został przyjęty przez dr 
Małgorzatę Wójcik, która bardzo 
szybko podjęła decyzję o przepro-
wadzeniu gastroskopii. Badanie 
wykazało raka żołądka.

Tata niewiele myśląc, postanowił 
poddać się operacji. 

Zabieg w szpitalu w Jaworznie 
wykonał zespół w składzie: operu-
jący – dr n.med. J. Kurek, asystenci 
– lek. med. M. Zuber oraz lek. med. 
J. Gancarczyk, instrumentariuszka 
– Pani Sitnik, znieczulenia dokonała 
lek. med. M. Bryła. 

W trakcie operacji okazało się, 
że stan zaawansowania choroby jest 
dużo gorszy niż przewidywano. Ope-
racja trwała ponad 5 godzin i była 
bardzo skomplikowanym zabiegiem, 
ale została wykonana jak majstersz-
tyk. Zespół operujący przeprowadził 
zabieg na poziomie europejskim, 
a może nawet światowym. Byłam 
zdumiona, gdy po tygodniu zobaczy-

łam, że Tatuś samodzielnie chodzi, 
może sam wykonywać wszystkie 
czynności związane z higieną oso-
bistą i fizjologiczną.

Od kilku dni Tata jest w domu, 
czuje się bardzo dobrze i mamy na-
dzieję, że będzie tak jak najdłużej. 
Jestem ogromnie wdzięczna i pra-
gnę podziękować całemu zespołowi 
operującemu Szpitala Wielospecjali-
stycznego w Jaworznie.

Dziękuję również pielęgniarkom 
z oddziału chirurgii ogólnej, za tro-
skliwą opiekę i życzliwe słowa. Szcze-
gólnie gorące podziękowania kieruję 
do mojej Cioci – Frani, która jest 
pielęgniarką na bloku operacyjnym. 
Ciocia codziennie poświęcała swój 
prywatny czas, by być przy moim 
Tacie, myć Go, smarować, oklepy-
wać płuca. Jednocześnie Ciocia była 
i nadal jest dla nas ogromnym wspar-
ciem i mobilizuje nas do niezałamy-
wania się i walki z chorobą.

Za trud i cierpliwość, za każdą po-
moc serdecznie wszystkim w imieniu 
Taty, swoim i rodziny dziękuję. 

córka Marzena

Podziękowanie
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 

im. Jana Brzechwy w Jaworznie zwraca 
się z uprzejmą prośbą o wydrukowanie 
na Waszych Łamach poniższego po-
dziękowania wraz z listą, jako uzupeł-
nienie artykułu dotyczącego spotkania 
integracyjnego w naszej szkole, który 
ukazał się w ostatnim numerze, za co 
serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej nr 15 im. Jana Brzechwy w Ja-
worznie serdecznie dziękują wszystkim 
Ofiarodawcom, którzy w znacznym 
stopniu przyczynili się do organizacji 
spotkania integracyjnego z osobami 
niepełnosprawnymi w naszej szkole 
w dniu 13 lutego br.

Nasi sponsorzy: NSZZ Pracowników 
Elektrowni III w PKE, MKZ NSZZ Solidarność w PKE S.A., 
PŚZ i PZ Elvita Jaworzno III sp. z.o.o., PKE S.A Elektrowni 
Jaworzno III, Prezes Stowarzyszenia „Manhattan” 
Pan A. Kościański, „ Mega Pizza” Pan Marcin Sobiech, 
Jubilerski Zakład Produkcyjny „ IVREA”, Stowarzyszenie 
Prywatnych Kupców „Manhattan”, Sklep Spożywczo-
Przemysłowy Pani B. Węgrzyn i I. Udycz, „ Kleks” Pani 
Wanda Kaczmarczyk, „ Makart”  Ośrodek Szkolenia 
Kierowców, Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia 
Pracowników, Południowego Koncernu Węglowego 
S.A., Zarząd grupy kapitałowej „Gwarant”, Rodzice 
i Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 15, Piekarnia Pan 
Marian Wala, Pani Renata Chmielewska, Pan Ryszard 
Guja, Pani Krystyna i Pan Janusz Kwiecińscy, Pani 
Jolanta i Pan Marek Głodek, Pani Jadwiga Żelazny, Pani 
Teresa Kondoszek, Pan Janusz Katra, Pan Józef Dul.

Najserdeczniej, jak 
potrafię – dziękuję

Zespół hospicyjny zwraca się z prośbą 
o wsparcie poprzez:

1.	 Przekazanie	1%	od	swojego	podatku	do-
chodowego	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	zo-
stała	zakończona	i	nastąpiło	otwarcie	w	czwartym	

kwartale	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

Kolejny wykład w bibliotece poprowadziła dr Ewa Magiera
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Z Mikołajem Plackiem, Prezesem 
� rmy OKNOPLAST -Kraków rozmawia 
Iwona Walczak.

Panie Prezesie, mają Państwo za sobą niezwykle 
udany rok 2008, który upłynął w OKNOPLAST-
Kraków pod znakiem nowości produktowych. 
Jak zostały one odebrane przez Klientów?
Liczby mówią same za siebie – w minionym roku 
sprzedaż � rmy przekroczyła 700 tysięcy jednostek 

okiennych, a liczba Klientów sięgnęła od początku 
istnienia � rmy już ponad 750 tysięcy. Co trzeci Klient 
wybiera najnowszy nasz produkt, czyli okno PLATI-
NIUM. Klientom niezwykle przypadł do gustu ten 
niepowtarzalny na rynku zaokrąglony od wewnątrz 
kształt pro� lu. Naszym celem było zaoferowanie pro-
duktu, który zrewolucjonizuje rolę okna w projekto-
waniu wnętrz i uczyni go nieodzownym elementem 
aranżacji. Myślę, że tak szybkie osiągnięcie przez 
okno PLATINIUM pierwszej pozycji sprzedażowej 
wśród szerokiej gamy naszych produktów, pozwa-

la nam stwierdzić, że idealnie wpasowaliśmy się 
w potrzeby Klientów, oferując im innowacyje i pięk-
ne okno.
Czyli rok 2008 można określić rokiem okna 
PLATINIUM w OKNOPLAST-Kraków?
Z pewnością zajęło ono szczególne miejsce w do-
mach naszych Klientów. Uznanie z ich strony do-
pełniły liczne wyróżnienia i nagrody dla okna 
PLATINIUM przyznane przez niezależne kapituły 
oraz instutucje. Pozwolę sobie wymienić tylko tytuł 
„Super Nowość“ miesięcznika stolarki otoworowej 
„Forum Branżowe“ czy Lidera Rynku 2008 w kate-
gorii „Produkt“, jak również medale na targach w ca-
łej Polsce, m.in. w Rzeszowie, Kaliszu czy Olsztynie. 
Jednak warto dodać także nagrody uzyskane przez 
OKNOPLAST-Kraków, a nie związane z oknem 
PLATINIUM, takie jak: Lider Rynku dla najlepszej 
� rmy produkującej okna PVC; Złoty Laur Klienta 
przyznany na podstawie badań wśród Klientów; 
tytuł Budowlanej Marki Roku; czy nagroda „Klucze 
do Nowoczesności“ miesięcznika „Ładny Dom“ 
za innowacyjność produktów. Jesteśmy również 
niezwykle dumni, że w badaniach opinii publicznej 
Polacy wskazali OKNOPLAST-Kraków jako markę, 
którą chcieliby się pochwalić zagranicą.
Czy poza imponującym debiutem okna PLATI-
NIUM OKNOPLAST-Kraków zaskoczył jeszcze 
czymś swoich Klientów?
Szczególny nacisk położyliśmy na kwestie zwią-
zane z bezpieczeństwem i energooszczędnością. 
Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy do oferty 
certy� kowane okno antywłamaniowe Protect Plus, 
produkowane i montowane według europejskiej 
normy EN 1627-30. Jest to szczególnie ważny 
produkt dla osób, które cenią bezpieczeństwo do-
mowników i swojego miejsca zamieszkania. Z kolei 
z myślą o Klientach, którym zależy na zmniejszeniu 
rachunków za ogrzewanie i podniesieniu termoizo-
lacyjności domu, stworzyliśmy energooszczędne 
okno Thermic 90 z potrójnym pakietem szybowym. 
Warto również wspomnieć o niewidocznych zawia-
sach Invisso, które jeszcze bardziej zwiększają este-
tyczne walory okien PLATINIUM.
OKNOPLAST-Kraków jest jednym z liderów wśród 
producentów okien PVC w Europie. Następne 
pytanie nasuwa się więc samo – czy nie obawia-
cie się Państwo mniejszego zainteresowania 
oknami w związku z medialnymi informacjami 
o kryzysie?
Najbliższe dni to właśnie bardzo dobry czas na za-
kup okien. Ceny materiałów budowlanych jeszcze 
utrzymują się na niskim poziomie, jednak jeżeli 
kurs euro nadal będzie wzrastał, to również ceny 
pójdą w górę. Dlatego warto wykorzystać ten mo-

ment i zainwestować w nowe okna. W przypadku 
OKNOPLAST-Kraków już pierwsze dwa miesiące 
sprzedaży nowego roku pokazują, że jak na razie ten 
„medialny“ kryzys nie przekłada się na decyzje Klien-
tów i dzięki dużej ilości zamówień nasz park maszy-
nowy pracuje na pełnych mocach. Myślę, że w du-
żej mierze w takiej „kryzysowej“ sytuacji najwięcej 
tracą � rmy, które walczą ze sobą ceną i dostarczają 
Klientom produkty kiepskiej jakości. Ponad 70% na-
szych Klientów pochodzi z polecenia, dzięki czemu 
wiedzą, że inwestując w Okna z Krakowa, otrzymują 
pewność i bezpieczeństwo zakupu okien najwyższej 
jakości. Na szczęście coraz więcej osób bardzo świa-
domie wybiera produkty związane z budową włas-
nego domu i wie, że lepiej zainwestować w uznaną 
i silną markę, niż potem przez lata męczyć się z prob-
lemami dotyczącymi np. złego funkcjonowania 
okien. My od początku istnienia � rmy obraliśmy kie-
runek na nieustanny rozwój i ciągłe wprowadzanie 
innowacji. I teraz to wszystko procentuje, z satysfak-
cją dla nas, ale przede wszystkim dla naszych Klien-
tów. Dlatego również w tym roku, zgodnie z naszym 
� rmowym hasłem „Zobaczysz różnicę“, dostarczymy 
naszym Klientom kolejnych powodów do radości 
z posiadania Okien z Krakowa.
Zatem nie pozostaje nic innego, jak życzyć Pań-
stwu powodzenia również w tym roku.
Dziękuję i zapraszam do naszych salonów sprzedaży 
w całej Polsce, gdzie wszyscy Klienci mogą zapoznać 
się z naszą aktualną ofertą.

JAWORZNO
ul. Grunwaldzka 258  
tel. 032/ 615 09 16

Reklama

Chcesz 
reklamować się w Internecie?

Pokażemy Ci nasze możliwości

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

Ogłoszenie własne

JAWORZNO ul. SZeLONkA 1 
Tel. (0-32) 753 03 01

OFeRUJeMY:
NAJTAŃSZE W MIEŚCIE 

DREWNO BUDOWLANE: 
więźby dachowe, deski 

szalunkowe, deski podłogowe, 
podbitki, łaty

Również 
WYkONAWSTWO CIeSIeLkI 

dAChOWeJ

MATeRIAŁY BUdOWLANe: 
Dysponujemy transportem do 

materiałów sypkich oraz
NARZĘDZIA DLA 

PROFESJONALISTÓW

PRZYJdŹ, ZOBACZ, 
SPRAWdŹ, kUP

449/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

384/d/09

508/d/09

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

441/d/09

ogłasza przetarg nieograniczony 
dotyczący pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia 

odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Jaworznie przy:

– ul. Klonowej 4/42 – o pow. użytk. 44,75 m², 2 pokoje + „ślepa” kuchnia, 
III piętro, c.o. cena wywoławcza – 93.100,00 zł.

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy ul. 
Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 04.03.2009 r. o godz. 10.00.   
Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania w dniu 02.03.2009 r. w godzi-
nach 13.00 – 14.00
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 03.03.2009 r. (data 
stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/C Tychy nr 61 1020 2528 
0000 0802 0014 5136.

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni – Dział 
Członkowski /pokój nr 2/.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu lub 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

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

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
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Zdrowie

ANNABEL suknie Twoich marzeń
ślubne wyprzedaż już od 450 zł, wieczorowe, komunijne

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

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

SUKNIE ŚLUBNE

391/d/09

385/d/09

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

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

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

ENDOKRYNOLOG

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

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

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44
320/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

317/d/09

318/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. 

319/d/09

STOMATOLODZY

321/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

325/d/09

ORTOPEDZI
330/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.
333/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

332/d/09

CHIRURDZY

324/d/09

OPTYCY

322/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

331/d/09

PEDIATRZY

328/d/09

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

GABINET USG

328/d/09

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

Badania po uprzednim ustaleniu tel. rej. tel. 0 694 809 708 
lub 032/ 751 58 85 pon, śr. 10.00 – 14.00. Badania: piersi, szyi, tarczycy, 

jamy brzusznej i miednicy mniejszej, tkanek miękkich, 
badania dopplerowskie przepływów naczyniowych

329/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.
333/d/09

INNE

334/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

dw

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

426/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

323/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

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

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

w tym do świadectwa kwalifikacji.
390/d/09

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

500/d/09

96/d/08

URODA

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

Nouveau Lashes od 150 zł, zabiegi odmładzające z użyciem fal radiowych od 150 zł, 
mezoterapia bezigłowa od 70 zł, mikrodermabrazja diamentowa od 100 zł, Tipsy 60 

zł., fryzjerstwo artystyczne w promocyjnych cenach, makijaż i wiele innych nowych i 
profesjonalnych zabiegów.  Z okazji otwarcia wszystkie usługi 30% taniej, ceny bardzo 

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

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

289/d/09

tel. 032 614 14 11
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Tańsza kanalizacja

CENTRUM

Trwająca od początku września 
akcja, zachęcająca mieszkańców 
do ekologicznych działań 
w kierunku odprowadzania 
ścieków, ma zakończyć się 
końcem marca 2009 roku.

Pierwszego września rozpoczęła się 
akcja „Zapłać mniej za kanalizację”, 
której czas realizacji zaplanowano na 
pół roku. Osoby starające się o przyłą-
czenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej 
zostaną zwolnione z opłat admini-
stracyjnych, jakie do tej pory były 
pobierane przez MPWiK. Chodzi 
przede wszystkim o niepobieranie 
opłat z tytułu uzgodnienia dokumen-
tacji technicznej projektu przyłącza 

kanalizacyjnego (45,40 zł) oraz nie-
pobieranie opłat za odbiór przyłącza 
kanalizacyjnego (112,10 zł). Łącznie 
to kwota sięgająca 157,50 zł.

Akcja skierowana jest do wszystkich 
mieszkańców, jednostek gospodarczych, 
przedsiębiorców, instytucji, którzy mają 
techniczną możliwość korzystania 
z miejskiej sieci kanalizacyjnej, lecz do 
tej pory nie wypełnili tego ustawowego 
obowiązku. Podstawą do skorzystania 
z opłat promocyjnych jest także wykona-
nie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zachęcamy mieszkańców i wszyst-
kich zainteresowanych do skorzystania 

z promocji, gdyż oprócz zwolnień z opłat 
administracyjnych, w trakcie korzysta-
nia z kanalizacji miejskiej, można znacz-
nie oszczędzić na swym domowym bu-
dżecie. Nawet 600 zł w skali roku.

– Średni koszt opróżnienia zbiornika 
bezodpływowego (szamba) wynosi śred-
nio 10 - 13 zł brutto za m3, przy czym 
minimalna ilość odbieranych nieczystości 
płynnych wynosi ok. 5 m3, bądź obwaro-
wana jest określoną kwotą – wyjaśnia 
prezes Natonek. – Koszt odprowadzenia 
1 m3 do kanalizacji miejskiej wynosi 5,14 
zł brutto. Średnie miesięczne zużycia 
wody przez jednego mieszkańca Jaworz-
na wynosi 2,5 m3/miesiąc. Tak więc w cią-
gu miesiąca 4-osobowa rodzina zużywa 
około 10 m3 wody. W związku z tym taka 
sama ilość ścieków musi zostać zgroma-

dzona w zbiorniku bezodpływowym lub 
odprowadzona do kanalizacji. Mnożąc 
to przez cały rok koszt zgromadzenia tej 
ilości nieczystości ciekłych w zbiorniku 
bezodpływowym oraz jego opróżnienie 
wyniesie średnio od 1200 zł do 1560 zł. 
Natomiast roczny koszt odprowadzenia 
tej ilości ścieków do kanalizacji dla 4-
osobowej rodziny wynosi średnio około 
616 zł – dodaje.

Wszelkie szczegóły dotyczące akcji 
można uzyskać na stronie internetowej 
przedsiębiorstwa www.mpwik.jaworz-
no.pl, gdzie zamieszczony jest regulamin 
promocji oraz pod numerami telefonów 
32 318 60 25/26/64.

Tablica po raz setny

CENTRUM

Wielkie dziury na Matejki

Jak zwykle w trakcie zimy 
dziury na jezdni wychodzą 
jak grzyby po deszczu, a z 
dnia na dzień rosną w oczach. 

Na ulicy Matejki, poniżej Tra-
sy Śródmiejskiej, po remontach 
MPWiK nawierzchnia jest w fatal-
nym stanie. Nie jest to na pewno 
komfortowa sytuacja dla kierow-
ców. Na odcinku 100 metrów na-

potkamy kilka braków (na zdjęciu 
powyżej), a ponad połowa jezdni 
to wielka dziura. Czy z naprawą 
będziemy czekać do wiosny? Obyśmy 
nie czekali do momentu aż komuś 
urwie się koło.

PSZCZELNIK

Awaria na 
Moniuszki

W poniedziałek zgłoszono 
wylew wody do dyspozytora 
przedsiębiorstwa wodociągów. 
Awarii uległ rurociąg żeliwny na 
ulicy Moniuszki. Awaria została 
naprawiona tego samego dnia

Ulice pod śniegiem

Kopy śniegu zalegają przy ulicach. Przy kolegiacie św. Wojciecha i 
Katarzyny w centrum w śniegu leży przewrócony słupek. Zapewne 
został przewrócony przez samochód. Należy go naprawić zanim 
zajmą się nim złomiarze

Parking pod UM

Na czas remontu dojazd do urzędu miejskiego jest utrudniony. Tuż 
przed budynkiem odbywają się prace przy MTDA. Nasz czytelnik 
zauważył, że od tego czasu zniknęło miejsce parkingowe dla 
niepełnosprawnych. Powód to problemy z parkowaniem i mała 
liczba miejsc. Czy to jednak może odbywać się kosztem ludzi 
niepełnosprawnych? 

Na obietnicach sprawa 
tablicy przy alei Tysiąclecia 
zawsze się kończy. 
Poruszamy ten temat kilka 
razy do roku i nie przynosi 
to żadnych skutków. 
Często odbieramy od nich 
telefony ze skargą na taki 
stan rzeczy. Mieszkańcy 
muszą wieszać klepsydry na 
drzewie, zamiast na tablicy. 
– Czy to jest jawna złośliwość? 
– pytają. 

Jeszcze przez niespełna miesiąc mieszkańcy, którzy 
posiadają techniczną możliwość podłączenia 
domostw do kanalizacji, mogą skorzystać  
z promocji przygotowanej przez MPWiK
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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

„Zrób zdjęcie” – konkurs

Sponsorem 
konkursu 
jest

Pomysł na odśnieżanie

Nie każdy dysponuje takim sprzętem, ale, jak widać, niektórzy 
radzą sobie bardzo dobrze, nie czekając na służby miejskie. 
Może za rok każdy z nas kupi sobie taki spychacz?
Zdjęcie przysłał nam Bronisław W. i to on dostaje kupon na 
pizzę w -ce! 
Gratulujemy i czekamy na Państwa zdjęcia.

PODWALE

PODŁĘŻE

PODWALE

„Piszę w imieniu Matek z Podwala. 
Chciałam poruszyć poważny pro-
blem istniejący na Osiedlu Podwale 
i nie tylko! Rozchodzi się o zaśnie-
żone podjazdy dla wózków. 

Za każdym razem, gdy odbywa 
się odśnieżanie przez firmę MPO, 
śnieg usuwany tylko ze schodów, 
a z boku podjazdów na wózki już 
nie widać! Wielokrotnie zwraca-
łam uwagę paniom sprzątającym, 

że nie ma możliwości zjechać z 
dzieckiem po takim podjeździe. 
Wytłumaczeniem był brak sprzę-
tu. Dzwoniłam również do firmy 
MPO, gdzie przyznano mi rację 
i na tym się skończyło! Również 
z os t a ła m z ig norowa na!  Wie le 
matek nie ma możliwości pójścia 
na zakupy (pod Słoneczną). Sam 
wózek jest ciężki z dzieckiem, a 
co dopiero z zakupami! Niestety 

musimy to znosić i wynosić wózki 
po schodach. Podjazdy dla wózków 
w takim stanie mogą służyć teraz 
dzieciakom jako zjazdy dla sanek! 
Dzisiaj zbawieniem dla nas było 
słońce, dzięki któremu zalegają-
cy śnieg stopniał. Jest wprawdzie 
koniec zimy, ale mam nadzieję, że 
może Wy nam pomożecie. Dziękuję 
i pozdrawiam”.

Matka z PoDwala

Konflikt we wspólnocie

Trzeba nosić wózki z dziećmi
Publikujemy list mieszkanki Podwala, która zwraca uwagę na 
nieodśnieżone zjazdy dla wózków przy schodach w tej dzielnicy.

Pani Bronisława jest osobą 
starszą. Mieszka sama i jest 
bardzo schorowana. Z małej 
renty opłaca mieszkanie 
i kupuje leki, na więcej jej 
nie starcza. Do szczęścia, 
jak mówi, nie potrzeba jej 
wiele. Małe mieszkanie 
z balkonikiem, na którym 
wywiesza pranie, to 
wszystko czego potrzebuje.

Szef wspólnoty zażądał od niej, 
aby zlikwidowała z balkonu sznur-
ki do suszenia prania, ponieważ 
nie jest to zgodne z regulaminem 
wspólnoty, gdyż balkon jest z jednej 
strony ocieplony styropianem i to 
wyklucza ewentualność montowania 
sznurków.

Próbowaliśmy porozmawiać z pa-
nem Palecznym, który jest przewod-
niczącym wspólnoty mieszkaniowej 
bloku. Odwiedziliśmy go w domu, 
kiedy jednak dowiedział się, że chce-
my zarejestrować naszą rozmowę 
natychmiast nas wyprosił.

Sposób w jaki nas potraktował 
wyraźnie potwierdza słowa pani 
Bronisławy, która czuje się prześla-
dowana. Pani Bronisława twierdzi, że 
na innych balkonach są zamontowane 
sznurki i nikomu to nie przeszkadza. 
Zresztą, skoro już są zamontowane, 
to ich demontaż może powodować 
uszkodzenia styropianu.

Chcieliśmy w tej sprawie porozma-
wiać z panią Małgorzatą Galas, głów-
nym specjalistą ds. zarządzania nie-
ruchomościami „DOM-EL III”, która 
wyznaczyła nam termin spotkania po 
5 dniach. W poniedziałek powiedziała 
nam, że jesteśmy spóźnieni i nie ma 
dla nas czasu. Choć uniemożliwiono 
nam dziś przedstawienie opinii na ten 

temat ze strony zarządcy tej wspólno-
ty mieszkaniowej, to będziemy nadal 
wyjaśniać tę sprawę, mając nadzieję 
na ratunek dla pani Bronisławy.

Zaznaczamy, że faktycznie inni lu-
dzie, w tym jak i w innych sąsiednich 
blokach mają montowane takie sznur-
ki, bo i jak bez tego sobie poradzić. 

PODWALE

3 kosze i jeden śmietnik
CENTRUM

Jedni narzekają na brak 
śmieci, inni mają ich 
stanowczo za dużo. 
Na przystanku przy 
ul. Podwale znajdują się 
trzy kosze na śmieci, 
a zaraz za nimi kontenery 
MPO. Jak ktoś wpadł na 
taki pomysł? Nie wiemy. 
Trzeba chyba mieć 
fantazję. 

Uwaga przy 
przystanku

Zlikwidowana zatoczka, dzięki któ-
rej powstał przystanek przy UM, na 
wysokości ul. Matejki, zmieniła się 
w wielką dziurę. Z dnia na dzień jest 
coraz większa, rozjeżdżana przez 
samochody i autobusy. 

Przystanek
kikut?

Przy ulicy Wilczej, przy 
drodze, za skrzyżowaniem 
z ulicą Brodzińskiego, 
stoi słup. Obecnie jest 
on bezużyteczny. Czy 
kiedyś spełniał jakąś 
funkcję? Proponujemy go 
zdemontować.
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225/d/09

EKO GROSZEK 
paczkowany	lub	luzem
Eko	brykiet	węglowy.	

Lepszy	od	węgla.	
Dostawa	gratis.	

Tel. 504 47 45 45
264/d/09

Sklep Wielobranżowy 
ARKADY

art.	Papiernicze,	chemia	
gospodarcza,	odzież,	
usługi	fotograficzne,	

xero,	pralnia	chemiczna	
Jaworzno	ul.	Matejki	24

BIURO POSeLSkIe
Posła RP 

Wojciecha Saługi
czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 9:00-15:00
ul. Św. Wojciecha �; �3-600 Jaworzno

tel/fax 032 616-67-11
e.mail: biuro.poselsaluga@op.pl

416/d/09

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

338/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”)

339/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

340/D/09

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

291/D/09

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

204/D/09

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

209/D/09

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

223/D/09

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

252/D/09

Sprzedam działkę 755 m2 w Balinie. 
Tel. 698 916 352

265/D/09

Sprzedam 60m2 Gigant. 
Tel. 504 619 618

261/D/09

Sprzedam komfortowe mieszkanie w 
Centrum 80 m2. Tel. 601 43 16 65

396/D/09

Sprzedam mieszkanie 48m2. 
Tel. 604 789 791

423/D/09

Pilnie sprzedam działki 3.000 
m2 Pszczelnik. 
Tel. 514 721 400

427/D/09

Pilnie sprzedam nieruchomość 
przy ul. Grunwaldzkiej. 
Tel. 514 721 400

427/D/09

Sprzedam pub przy głównej ulicy, 2 
poziomy, taras. Tel. 506 265 732

433/D/09

Sprzedam mieszkanie 70m2 
(Os. Stałe). Tel. 507 428 500

483/D/09

Sprzedam lub wynajmę pawilon 
handlowy – murowany, wolnostojący  
pow. 48m2, ul. Boczna 7D. 
Tel. 507 069 172; 0 32/ 615 15 95

464/D/09

Pracujący, bez nałogów poszukuje 
kawalerki do wynajęcia. 
Tel. 662 358 269; 0 32/ 752 43 33

489/D/09

Sprzedam mieszkanie 44 m2 Pod-
wale. Tel. 668 971 774

501/D/09

Do wynajęcia mieszkanie 38 m2 
Podwale. Tel. 696 056 789

506/D/09

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
35 m2 Jaworzno. Tel. 603 119 178

507/D/09

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

291/D/09

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

227/D/09

Cukiernia przyjmie do pracy 
sprzedawczynię. 
Tel. 602 26 36 00

497/D/09

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

227/D/09

Lokal gastronomiczny poszukuje 
chętnych do pracy. Kontakt w godzi-
nach 11.00-18.00. Tel. 512 11 36 07

266/D/09

Poszukuję kreślarza do współpracy. 
Tel. 668 042 115

419/D/09

Przyjmę do pracy cukiernika. 
Tel. 602 26 36 00

497/D/09

Pracowników Ochrony posiadających 
II stopień niepełnosprawności zatrud-
nię. Tel. 0 12 258 07 90

422/D/09

Zatrudnię pielęgniarkę. 
Tel. 504 064 646

425/D/09

Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne Niemcy, Europa 
Zachodnia. Tel. 0 71/ 385 20 18

401/D/09

Przyjmę do pracy osoby posia-
dające doświadczenie w pie-
czeniu ciast. Tel. 602 26 36 00

497/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

285/D/09

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

355/D/09

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

352/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

341/D/09

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

341/D/09

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

353/D/09

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

354/D/09

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

342/D/09

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

342/D/09

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

351/D/09

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

343/D/09

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

342/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

Videofilmowanie, fotografia. 
Tel. 0 502 051 467

3/D/2009

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

191/D/09

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

231/D/09

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

248/D/09

Firma gastronomiczna wynajmie 
samochody do przewozu posiłków. 
Tel. 0 32 715 36 39

270/D/09

Meble na wymiar. Pomiar, transport, 
montaż gratis. Tel. 698 662 320

356/D/09

Marbud– usługi remontowo 
– budowlane. Tel. 880 372 269

364/D/09

„SEBGAZ” dostawa gazu w 
butlach 11 kg. Dzwoń: 0 32 726 
42 12, 0 32 616 17 19, 
0 696 675 251

375/D/09

Kompleksowe usługi wykończeniowe. 
Tel. 511 286 096

380/D/09

Rynny – montaż, naprawa. 
Tel. 0 32 752 96 11; 603 66 13 84

398/D/09

Tynki gipsowe, maszynowe, elewacje. 
Zapisy na 2009 r. Tel. 668 042 115

419/D/09

Kompleksowe wykańczanie wnętrz, 
malowanie, płytki, panele, gładzie, 
regipsy itp. Doradztwo – gwarantuję 
profesjonalizm. Darmowa konsultacja 
i wycena. Grzegorz: 605 856 049

432/D/09,

Fotografia ślubna i okolicznościowa, 
F VAT. Tel. 517 210 164

442/D/09

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

444/D/09

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

447/D/09

Odśnieżanie dachów, usuwanie sopli, 
usługi wysokościowe. 
Tel. 600 357 258

448/D/09

Roboty ogólnobudowlane wykonuje. 
Tel. 516 250 980

463/D/09

WES-BUD remonty dachów. 
Tel. 600 18 99 36

467/D/09

Usługi koparko – ładowarką, kopanie 
szamb, ekoszamb, fundamentów. 
Samochód wywrotka. 
Tel. 512 496 213 (Ciężkowice)

461/D/09

Przeprowadzki, załadunek, transport, 
kontener meblowy. 
Tel. 518 43 99 43

493/D/09

Firma remontowo – budowlana 
POL-BER: dachy (rozbiórka 
azbestu), prace murarskie, 
wykończenia wnętrz (gipsy, 
kafelki, tynki), prace wodno 
– kanalizacyjne. Tel. 0 600 707 
175; 0 501 598 256

505/D/09

Serwis i montaż komputerowy – solid-
nie i tanio. Konfiguracje systemowe i 
internetowe u klienta w domu. 
Tel. 668 717 717; gg: 1019922

510/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.

344/D/09

Autoskup. Tel. 888 222 318, 
0505 254 985

345/D/09

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

347/D/09

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

347/D/09

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

345/D/09

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

348/D/09

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

345/D/09

Autoskup stan obojętny również 
pokolizyjne, gotówka.  
Tel. 660 819 819, 510 967 260

346/D/09

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

348/D/09

Sprzedam Skoda Octavia Combi 
1,9 TDI, sprowadzona 1999 r., cena: 
16800 zł. Tel. 609 758 133

455/D/09

Kupimy Twój pojazd. Gotówka 
od ręki. Tel. 501 199 501

457/D/09

Sprzedam VW T 4; 9-cio osobowy, 
szyby przyciemniane, I właściciel w 
Polsce, beżowy. Tel. 512 496 213

461/D/09

Sprzedam Mercedesa klasa A, 2001 
r., 1,7 CDI. Możliwa zamiana na 
tańsze. Tel. 604 146 353

498/D/09

Sprzedam Renault Scenic, 2001 r., 
1,9 DCI. Możliwa zamiana na tańsze. 
Tel. 604 146 353

498/D/09

Spr zedam Renau l t  Kangoo, 
1998/1999, 1,2 z gazem. 
Tel. 604 146 353

498/D/09

Sprzedam Fiata Cinquecento, 
1997/1998, 700 z gazem. 
Tel. 604 146 353

498/D/09

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

438/D/09

Sprzedam Yorki. Tel. 509 355 498
459/D/09

Sprzedam talony węglowe Ziemowit. 
Tel. 504 708 203

494/D/09

Sprzedam meble do użytku aptecz-
nego lub spożywczego. Tel. 0 32/ 
752 43 41

502/D/09

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

349/D/09

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

350/D/09

Herbalife – produkty 
tel. 032/ 616 58 16

1192/D/08

Protezy, mosty porcelanowe. 
Tel. 694 245 071

318/D/09

Protetyka. Tel. 784 53 33 34
318/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

Zajęcia Nordic Walking. 
Tel. 509 779 436

263/D/09

Alveo. Tel. 509 779 436
263/D/09

KREDYTY
Szybkie oddłużenia, konsoli-
dacje, kredyty oraz pożyczki 
bankowe i prywatne na każdy 
dowolny cel pod zastaw nieru-
chomości. Tel. 697 987 583

443/D/09

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

397/D/09

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

185/D/09

Szkoła Policealna eCollege w 
Jaworznie ogłasza nabór na 
semestr zimowy 2008/2009. 
Atrakcyjne kierunki. Zaświad-
czenia do ZUS i WKU. Nabór 
trwa do końca lutego. Bliższe 
informacje na www.ecollege.pl 
lub pod nr. tel. 0 32 752 83 38

269/D/09

AS Liceum Policyjne, Police-
alna Szkoła Farmaceutyczna, 
Asystentka Stomatologiczna, 
BHP, Technik Pożarnictwa, 
Policealna Szkoła Policyjna. 
Tel. 293 83 55, 263 25 75

393/D/09

Korepetycje – matematyka. 
Tel. 792 409 305

453/D/09

Tresura psów. Tel. 608 639 352
458/D/09

JĘZYKI OBCE
Zespół Tłumaczy Przysię-
głych i Technicznych Glob-
Bis, tłumaczenia wszelkich 
dokumentów m.in. dokumenty 
samochodowe, akty urodzenia, 
akty małżeństwa itd. Szybko, 
sprawnie, tanio, Jaworzno, 
ul. Mickiewicza 1. 
Tel. 0 32 616 37 37

374/D/09

Angielski – Progress – nowy 
semestr, ul. Mickiewicza 1. 
Tel. 0 32 616 37 37

374/D/09

Niemiecki – Progress. 
Tel. 0 32 616 37 37

374/D/09

Włoski – Progress. 
Tel. 0 32 616 37 37

374/D/09

Hiszpański – Progress. 
Tel. 0 32 616 37 37

374/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.

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

bezpł

Ziemia, gruz oddam. Tel. 502 150 
710

bezpł.

Oddam szczenięta za darmo Tel.. 
0 609 684 751

bezp

Kocięta oddam za darmo. Tel. 607 
058 861

bezpł.

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

bezpł.

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

bezp

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

Szukam pracy jako pomoc domowa 
(sprzątanie, gotowanie, prasowanie). 
Tel. 784 83 89 01

bezpł

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

bezp

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

bezpł.

Emerytka 50 lat, energiczna, dys-
pozycyjna szuka pracy. Tel. 723 
552 492

bezpł.

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

bezpł.

Rencista szuka pracy jako stróż, 
dozorca. Tel. 516 274 464; 508 
783 572

bezpł.

Szukam pracy w magazynie, hur-
towni. Prawo jazdy kat. B, komputer, 
język angielski, niemiecki. Tel. 519 
580 894

bezpł.

Emeryt podejmie pracę jako stróż, 
portier lub inne. 
Tel. 667 26 36 92

bezpł.

TAXI
TAXI!!! Tel. 0 601 431 749

86/D/09

Plan działalności placówek środowiskowych
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu

Serdecznie	zapraszamy	na	wernisaż	wystawy	fotografii	jaworznickie-
go	artysty	Mariana	Folgi.	Tematem	prac	będzie,	„Co	
było	pierwsze?	Jajko	czy	kura?”	Wernisaż	odbędzie	
się	28	lutego	br.	o	godz.17.00	w	Galerii	Kameralna	
przy	ul.	Mickiewicza	2.	

Prace	można	oglądać	od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	8.00	–	18.00	
do	15	marca.

8	marca	 godz.	18.00	–	Sala	Teatralna	MCKiS	ul.	Mickiewicza	
2	„Z	gitarą	w	świat	muzyki	–	romantyczni	wirtuozi”	
Wystąpią:	Elżbieta	Grodzka	–	Łopuszańska	–	sopran	
Wojciech	Stysz	–	fortepian	Marek	Nosal	–	gitara,	
prowadzenie	koncertu

Bilety	w	cenie	12	zł	do	nabycia	w	Dziale	Imprez	Kulturalnych	przy	ul.	
Mickiewicza	2.

XVIII Spotkania Teatralne
19	marca	 (czwartek)	godz.18.00	Sala	Teatralna.	Spektakl	

Teatralnej	Grupy	Wielozadaniowej	MCKiS	w	reżyserii	
Ewy	Sałużanki.	Bilety	10	zł	

20	marca	 (piątek)	godz.17.00	Sala	Teatralna	„Kolega	Mela	
Gibsona”	w	wykonaniu	Teatru	Korez.	Bilety	25	zł

21	marca	 (sobota)	godz.18.00	Sala	Teatralna.	„Sztuka	kocha-
nia,	czyli	serdeczne	porachunki”	w	wykonaniu:	Olgi	
Bończyk,	Dariusza	Kordka.	Bilety	30	zł

Bilety	do	nabycia	w	Dziale	Imprez	Kulturalnych	ul.	Mickiewicza	2.
Istnie	również	możliwość	internetowej	rezerwacja	biletów	na	www.

sokol.jaw.pl
„Szkoła	Widzenia”	działająca	w	Miejskim	Centrum	Kultury	i	Sportu	

zaprasza	do	współpracy	osoby	fotografujące	nasze	
miasto.	Spotkania	odbywają	się	w	pierwszy	i	ostatni	
czwartek	miesiąca	o	godz.18.30	w	Sali	Teatralnej	
przy	ul.	Mickiewicza	2.
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Trudne drogi do wolności (cz. 4)
Z okazji przypadającej 64. rocznicy 
wyzwolenia miasta Jaworzna spod 
okupacji niemieckiej,22 stycznia 
br. MBP zorganizowała okoliczno-
ściowe spotkanie z udziałem miesz-
kańców miasta oraz przedstawicieli 
związanych z ruchem oporu w la-
tach 1939-1945.

Spotkania poprowadziły pracowni-
ce czytelni naukowej MBP Małgorzata 
Stokłosa i Dorota Mida.

Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się: Stanisław Nowakowski ps. „Klon”, 
były żołnierz PPP-AK obecnie prezes 
Światowego Związku Żołnierzy AK – 
koła w Jaworznie, Iwona Pędzikiewicz, 
córka Bogusława Wernera Pędzikiewi-
cza ps. „Drozd”, podchorążego I Kom-
panii XX Batalionu Szturmowego AK, 
Wojciech Baran ps. „Wiewióra”, były 
żołnierz AK organizacji „Jastrząb” pod 
dowództwem Mieczysława Donata ps. 
„Dantes”, grupy sanitarnej wchodzącej 
w skład tejże organizacji, dowódcą sa-
nitariuszy był jego najstarszy brat Jan 
Baran ps. „Janosik”.

Po wysłuchaniu obszernych relacji 
Stanisława Nowakowskiego o działal-
ności licznych tajnych organizacji ru-
chu oporu na terenie Jaworzna i Iwony 
Pędzikiewicz o działalności swojego 
dziadka i ojca w organizacji OPN 
później XX Batalionu Szturmowego 
AK, dalszą część spotkania wypełniły 
informacje o organizacji „Jastrząb” 
i grupie sanitarnej, w której działał 
Wojciech Baran oraz jego rodzina.

88-letni Wojciech Baran na zor-
ganizowane w Jaworznie spotkanie 
okolicznościowe przyjechał z Krako-
wa, w którym mieszka od roku 1949. 
Jego wspomnienia dotyczyły okresu 
okupacji, w czasie którego mieszkał 
w Jaworznie wraz z rodzicami i sied-
miorgiem rodzeństwa. Ich dom znaj-

Od lewej: Stanisław Nowakowski, Iwona Pędzikiewicz i Wojciech 
Baran.

Członkowie innych organizacji konspiracyjnych na terenie miasta:

Stanisław Mamcarz, były legio-
nista, członek organizacji ruchu 
oporu „eR”, której założycielem 
był Witold Raganowicz, pseudo-
nim „Jawor”, w dzielnicy Pechnik. 
Szefem drużyny był Teofil Franc-
blau, ps. „Orkan”.

Bronisława Siewniak z d. Olszowska, 
ps. „Opaska”, działała w placówce IV 
Kompanii AK w Niedzieliskach. Peł-
niła funkcję sanitariuszki i łączniczki. 
Włączyła się do akcji przerzutowej 
ukrywającego się angielskiego pilota 
sierż. Cyryla Rofe

dował się blisko centrum, obecnie jest 
to ul. św. Wojciecha.

 Wśród braci i sióstr Jana Barana 
pięcioro w czasie okupacji działało 
w grupie sanitarnej AK: Ludwik ps. 
„Rębalski”, Stanisław ps. „Zagłoba”, 
Bolesław ps. „Chrobry”, Wojciech ps. 
„Wiewióra”, Maria ps. „Marylka”.

Jan Baran, ps. „Janosik”, był do-
wódcą drużyny. Dowódcą placówki 
„Jastrząb” był Mieczysław Donat, ps. 
„Dantes”. Członkowie tej organizacji 
wywodzili się ze śródmieścia oraz 
sąsiednich dzielnic: Podwala, Warpia, 
Małego Rynku. Wśród nich byli m.in.: 
Ludwik Krupiński, Władysław Łaź-
nia, Roman Pytlik, Franciszek Budak, 
Franciszek Byrczek, Józef Musiał, 
Władysław Siga, Franciszek Roczkal-
ski, Franciszek Smalcerz, Stanisław 
Sobanek, Jan Wrona, Piotr Puz, Józef 
Smalcerz, Ludwik Patucha, Witt i Jan 
Wąsowiczowie, Antoni Nowak, Fran-
ciszek Panek, Mieczysław Sarna.

Drużyna sanitarna wchodziła 

w skład placówki „Jastrząb” jako 
I Kompania Specjalna pod dowódz-
twem Jana Barana ps. „Janosik”. Od 
roku 1942 występowała pod nazwą 
I Kompania Specjalna XX Batalionu 
Szturmowego AK.

W domu u p. Baranów było ra-
dio, ukryte w specjalnym schowku. 
W zabudowaniach gospodarczych 
przejściowo gromadzono broń, za-
palniki, materiały wybuchowe, które 
przenoszono do ukrytego miejsca 
magazynowego w szybie wentylacyj-
nym „Warpie”.

Od stycznia 1940 roku notatki 
z informacji nadawanych droga ra-
diową z Londynu, Tuluzy i Moskwy 
prowadził Jan Baran. Janosik prze-
kazywał je dowódcy M. Donatowi. 
Po tragicznej egzekucji dokonanej 
przez Niemców 1 grudnia 1943 roku, 

w której rozstrzelano 10 członków AK 
przed własnymi domami i po aresz-
towaniu 90 członków tajnych orga-
nizacji, których później wywieziono 
do Oświęcimia (w tym Mieczysława 
Donata), ojciec Jana Barana zakopał 
radio do ziemi, gdzie uległo całkowi-
temu zniszczeniu.

Po jakimś czasie postarano się 
o drugie radio bez obudowy zewnętrz-
nej i bez głośnika, do którego podłą-
czano słuchawki. Użytkowano go do 
końca okupacji.

Dom rodzinny p. Baranów jeszcze 
przed wojną był znany w środowisku 
z gościnności i otwartości. Ulubionym 
zajęciem wszystkich domowników 
było muzykowanie. Jan grał na kon-
trabasie, Józef na skrzypcach, Stani-
sław na gitarze, Bolesław na pianinie 
i akordeonie, a najmłodszy z braci, 
Wojciech, najbardziej uzdolniony mu-
zycznie, grał na gitarze, pianinie, akor-
deonie, a nawet komponował. W roku 
1942, w wieku 21 lat, wymyślił tekst 

i skomponował pieśń pt. „Placówka 
Jastrząb” – wiązankę żołnierska, 
którą ćwiczyli w domu oraz podczas 
tajnych zebrań. Członkowie drużyny 
sanitarnej AK oprócz wielu z rodziny 
Baranów, rekrutowali się z dawnej 
drużyny PCK sprzed wojny.

Jan Baran w roku 1936 powołany 
przez Komendę Obrony Przeciwlot-
niczej przy Zarządzie Miejskim, skie-
rowany został na szkolenie sanitarne 
prowadzone przez Zarząd Powiatowy 
PCK w Chrzanowie. Po ukończeniu 
został mianowany komendantem 
Drużyny Sanitarnej w Jaworznie, a za-
razem upoważniony do prowadzenia 
szkolenia ludności miasta w zakresie 
obrony przeciwlotniczej i sanitarnej. 
W okresie przedwojennym drużyna 
liczyła 35 osób. Należeli do niej zarów-
no mężczyźni, jak i kobiety. Swoją sie-
dzibę miałą w budynku przy ul. Białej 
(zburzonym w roku 1945).

Liczna drużyna sanitarna działała 
również przy Zarządzie PCK w Chrza-
nowie. Obydwie drużyny współpra-
cowały także w prowadzeniu kursów 
i ćwiczeń.

W roku 1937 Augustyn Żbik z Ja-
worzna zorganizował w Chrzanowie 
chór męski w ramach chrzanowskiej 
drużyny PCK, do którego należeli 
także członkowie jaworznickiej dru-
żyny PCK. Działalność śpiewaczą 
przerwała wojna.

Jaworznicka drużyna sanitarna 
PCK od pierwszych dni września 
1939 r. wypełniała zadania w zakresie 
opatrywania rannych oraz udzielania 
pomocy poszkodowanym. Wcześnie 
rano 3 września pomagali ewaku-
ować dzieci z sierocińca z ul. Białej, 
przeprawiając się pieszo w kierunku 
Krakowa, gdzie dotarli 4 września 
z ekipą sanitarną liczącą 32 osoby. 
W dalszych dniach popłochu, zamętu 
i dezorientacji, kierowali się na wschód 
do Zamościa, Chełmu Lubelskiego 
aż po Lublin, skąd zostali zawróceni 
przez żołnierzy radzieckich.

Po drodze ekipa uległa rozsypce. 
W pobliżu Rozwadowa zatrzymani 
zostali przez żołnierzy niemieckich, 

którzy odebrali im wszystko co mieli: 
płaszcze, koce, torby sanitarne.

Od Tarnowa kierowali się na Kra-
ków. Dzięki pomocy miejscowej ludno-
ści z Bochni, Jan Baran dotarł do domu 
6 października. Po kilku dniach odpo-
czynku, dowiedział się, że z drużyny 
nie powróciło jeszcze 15 osób. Kilku 
powróciło później, ranni pozostali  
w szpitalach, jeden trafił do obozu je-
nieckiego, kilkoro zaginęło na zawsze.

Pod koniec 1939 roku zaczęła się two-
rzyć tajna organizacja wojskowa ZWZ 
i potrzebny był oddział sanitarny. Jan 
Baran został powołany do utworzenia 
takiego oddziału. W roku 1940 został 
przyjęty do pracy na dole kopalni „Ru-
dolfgrube” (Kościuszko), nawiązywał 
kontakty z górnikami, którzy w póź-
niejszym czasie dostarczali mu amunicję 
górniczą. Poprzez wpływy Augustyna 
Żbika i inż. Jana Broniowskiego został 
przeniesiony na powierzchnię do obsługi 

izby opatrunkowej. Na tym stanowisku 
mógł nawiązywać szersze kontakty.

W roku 1941 drużyna sanitarna 
weszła w skład placówki „Jastrząb” 
dowódcy „Dantesa”. W roku 1943 plu-
ton liczył 32 osoby i wystepował jako 
I Kompania Specjalna.

Po tragicznej akcji egzekucyjnej 
członków AK 1 grudnia 1943 r. drużyna 
sanitarna znacznie ograniczyła dzia-
łalność z uwagi na wielkie zagrożenie 
„donosu”. Aresztowany „Dantes” zo-
stał wywieziony do Oświęcimia, gdzie 
zginął. Pojedyncze aresztowania trwały 
nadal do następnej egzekucji 29 sierpnia 
1944 r. Po tej ostatniej akcji kontakty 
z organizacją zostały zerwane. Tym 
samym wszystkie struktury AK w Ja-
worznie zostały ostatecznie rozbite.

Do zakończenia wojny Kompania 
Sanitarna dotrwała bez strat. Nie zo-
stała zdekonspirowana przez gestapo.

Po wojnie, w latach 40., Jan Baran 
ożenił się z rodowitą warszawianką, 

uczestniczką powstania warszawskie-
go. Po ślubie przyjął nazwisko rodowe 
żony – Białowieski. Zamieszkał z żoną 
w Jaworznie, pracował do osiągnięcia 
uprawnień emerytalnych w admini-
stracji kopalni „Jaworzno”.

W Krakowie Wojciech Baran pra-
cował w zakładach przemysłowych, 
ale zawsze pasjonowała go muzyka. 
Wychowany w religijnej, patriotycznej 
atmosferze domu rodzinnego, pragnął 
zawsze służyć Bogu, rodzinie, ludziom. 
Ukończył Studium Organistyczne 
przy Kurii Biskupiej w Krakowie, gdzie 
zgłębił zasady kompozycji i układy 
harmonii. Przez kilkanaście lat był or-
ganistą w kaplicy dzielnicy Czerwony 
Prądnik na ½ etatu. Komponuje mu-
zykę kościelną i liturgiczną na przypa-
dające uroczystości, pisze także teksty 
i okolicznościowe wiersze. Był dłu-
goletnim członkiem chóru „Celesta” 
przy parafii Dobrego Pasterza, gdzie 
dał się poznać z talentu śpiewaczego 
i poetyckiego. Od kilku lat jest także 
naczelnym redaktorem miesięcznika 
„Niepokalana Zwycięża”, wydawanego 
przy Bazylice Franciszkanów.

Do chwili obecnej jest członkiem 
Stowarzyszenia Lotników Polski Po-
łudniowej im. mjr pil. Karola Pniaka, 
uczestniczy we wszystkich uroczysto-
ściach związanych z lotnictwem orga-
nizowanych w Krakowie i w Jaworz-
nie. Po zakończeniu wojny zasadniczą 
służbę wojskową odbywał w 2 pułku 
lotniczym w Krakowie, jako mecha-
nik samolotowy i wyczynowy skoczek 
spadochronowy.

Jest członkiem Światowego Związku 
Żołnierzy AK – koła w Jaworznie, przy-
jeżdża do rodzinnego miasta na ważne 
rocznicowe spotkania i uroczystości.

zoFia Żak

Od lewej: Mieczysław Donat ps. „Dantes” i Jan Baran ps. „Janosik”

Pieśń „Placówka Jastrząb” – tempo marsza, tekst i muzyka 
Wojciech Baran

Wojciech Baran
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W pierwszym tygodniu po feriach 
w SP 6 działo się bardzo dużo. 10 
lutego przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego ogłosili czekające 
uczniów imprezy.

Zadaniem uczestników było rozwią-
zanie testu sprawdzającego wiedzę  
z zakresu zagadnień gramatycznych 
i leksykalnych, rozumienie tekstu 
czytanego, a także wiedzę z zakresu 
kultury i historii danego obszaru 
językowego.

Piękna zimowa aura przypomi-
na nam cały czas o nie tak dawno 
przeżywanych feriach zimowych. 
Niestety nie wszystkie dzieci mo-
gły wyjechać na wypoczynek poza 
miasto. Dlatego parafia św. Jana 
Kantego na Niedzieliskach, wraz ze 
Stowarzyszeniem Młodzieżowym 
„Alternatywa”, przygotowały ty-
godniowe półkolonie dla ponad 40 
dzieci pozostających w domach.

W poniedziałek pierwszego tygodnia 
zimowego wypoczynku autokar zawiózł 
ciekawych przygód milusińskich na 
ślizgawkę organizowaną na stadionie 
zimowym Drużyny Hokejowej Zagłębia 
Sosnowiec. W odróżnieniu od ślizgawki 
w Jaworznie, lód w hali sportowej oka-
zał się bardziej śliski i twardy. Godzina 
jazdy zaspokoiła apetyty wszystkich 
na „taniec na lodzie”, choć wiele dzieci 
pytało na koniec, kiedy będzie następna 
taka ślizgawka. 

Drugiego dnia ferii półkolonijna 
gromadka wybrała się do Chorzowa. 
Wiekowo starsza grupa gimnazjalistów 
zwiedzała miejscowe ZOO. Natomiast 
czterdziestka pozostałych dzieciaków 
opanowała na dwie godziny Rura Park. 
Bieganiu albo wspinaniu się na kon-
strukcje parku nie było końca. Dużym 
powodzeniem cieszyły się również auto-
maty z kuleczkami – niespodziankami. 
Czas szybko mijał, po dwóch godzinach 
zabawy dzieci wróciły zadowolone do 
Jaworzna, wypatrując kolejnego dnia 
wspólnych przygód.

Trzeciego dnia, w środę, cała grupa 
udała się do Czernej. W programie 
wycieczki znalazło się zwiedzanie 
Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerz-
nej. Dzieci pomodliły się w kaplicy 
relikwii św. Rafała Kalinowskiego, pa-
trona naszej diecezji, zwiedziły także 
kościół i klasztor Ojców Karmelitów 

oraz muzeum misyjne. Na koniec Pani 
Helena z „Alternatywy” przygotowała 
dla wszystkich poczęstunek w herba-
ciarni. Dzieci na drogę zaopatrzyły 
się w pamiątki w sklepiku o słodkiej 
nazwie „Karmelek”.

Również w naszym mieście ciekawie 
można było spędzić czas. Przekonali się 
o tym uczestnicy półkolonii, korzystając 
czwartego dnia ferii z oferty naszej ja-
worznickiej krytej pływalni. Natomiast 
w piątek radosna gromadka półkoloni-
stów opanowała na kilka godzin centrum 
rozrywki Cinema City w Sosnowcu. Pół 
godziny przed seansem pracownicy kina 
przygotowali dla małych podopiecznych 
kilka ciekawych zabaw z nagrodami. 
Następnie z popcornem i colą w rękach 
dzieci obejrzały film.

Pobyt w centrum rozrywki zakoń-
czył się rywalizacją na torach z krę-
glami. Dla większości dzieci był to 
pierwszy kontakt z taką formą zabawy. 
Dobrym instruktorem dla nowicjuszy 
okazał się ks. Marek, natomiast pomocą 
w celnym trafianiu służyły boczne ban-
dy specjalnie podniesione dla począt-
kujących zawodników. Największym 
jednak wyzwaniem dla dzieci były duże 
kule, a najbardziej dokuczliwe okazały 
się głębokie rynny, do których najczę-
ściej trafiały niecelne rzuty.

W sobotę rano na zakończenie pół-
kolonii wszystkie dzieci spotkały się 
w salce parafialnej na Niedzieliskach, 
aby uczestniczyć w grach i zabawach 
oraz we wręczeniu nagród, przygotowa-
nych przez Stowarzyszenie Młodzieżowe 
„Alternatywa”. Na koniec warto wspo-
mnieć o tym, że nie byłoby tych para-
fialnych półkolonii, gdyby nie pomoc 
finansowa miasta, które przeznaczyło 
pewną cześć potrzebnych środków na 
zorganizowanie takiego wypoczynku.

(iw)

Komenda Hufca ZHP Jaworzno 
zorganizowała pięć baz w następu-
jących szkołach naszego miasta:

Zespół Szkół nr 4 – komendant: 
phm. Łukasz Dobosz;

Szkoła Podstawowa nr 14 – ko-
mendant: Patrycja Musiał;

Szkoła Podstawowa nr 19 – ko-
mendant: pwd. Dorota Chudzi-
kiewicz;

Szkoła Podstawowa nr 5 – ko-
mendant: Roksana Koszowska;

Szkoła Podstawowa nr 6 – ko-
mendant: pwd. Anna Żak.

Oczy wiście przy organizacji 
tychże baz pracował pełen sztab pod 
czujnym okiem druhny hm. Barbary 
Sułek – Komendanta NAZ f09.

W tym roku 140 uczestników 
w yruszyło w „Podróż polarną”. 
Dzieci chętnie brały udział w zaję-
ciach. Harmonogram zajęć przed-
stawiał się następująco:

Poniedziałek: zajęcia własne na 
bazach;

Wtorek: wycieczka do Ustronia 
„Leśny Park Niespodzianek”, a tak-
że wspólne ognisko i harcowanie 
na Równicy.

Środa: zajęcia własne na bazach;
Czwartek: basen;
Piątek: lodowisko;
Sobota: wyjątkowy dzień i spo-

tkanie się wszystkich uczestników 
baz na WIELKIM BALU PRZEBIE-
RAŃCÓW.

Konkurs anglosaski

W konkursie języka angielskiego 
I miejsce zajęła Joanna Pędzikiewicz 
(Gim. nr 4), II miejsce – Michał Gołdys 
(Gim. nr 4), III miejsce – Mateusz Kul-
czyk (Gim. nr 10), zaś w konkursie języka 
niemieckiego I miejsce zajął Sebastian 
Karlak (Gim. nr 5), II miejsce – Marcin 

Maroszek (Gim. nr 3), III miejsce – Ka-
mila Dziadek (Gim. nr 6).

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagro-
dy ufundowane przez Fundację „Ener-
getyka na Rzecz Polski Południowej”.

Uczestnicy konkursu mieli rów-
nież okazję zwiedzić naszą szkołę 

Już po feriach

Już dziś chcieliśmy zaprosić jaworz-
nickie dzieci i młodzież do udziału 
w przedsięwzięciach naszej komendy, 
a tym samym zachęcamy do odwie-
dzenia drużyn naszego hufca. 

„Swój czas trzeba jakoś przeżyć 
zejdźcie więc z bujanych foteli trze-
ba zacząć od siebie i wierzyć tylko 
żebyście chcieli” – jak mówią słowa 
popularnej piosenki.

Dzięki uprzejmości pani dyrektor 
Zespołu Szkół nr 4 w Jaworznie mgr 
Dorocie Dubiel w czasie ferii Hufcowy 

Zespół Kadry Kształcącej przeprowadził 
kurs zastępowych „Ad Astra”. W kur-
sie wzięło udział 36 młodych, pełnych 
zapału i chęci do działania ludzi. Dni 
upływały na zajęciach, zaliczeniach 
i dobrej zabawie. Wieczorem mogliśmy 
się spotkać w „Kawiarence” czy na „Kon-
cercie życzeń”. Teraz pora ruszać dalej 
na szlak w poszukiwaniu kolejnej przy-
gody. Może XVI Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec” 
w Tarnobrzegu? Trzymajcie kciuki!

łukasz DoBosz

Jak co roku jaworzniccy harcerze zorganizowali Nieobozową Akcję 
Zimową dla dzieci z naszego miasta, która była dotowana z budżetu 
miasta Jaworzno

Ferie zimowe z harcerzami

oraz zapoznać się z oferowanymi 
kierunkami nauczania. Obejrzeli 
również film na temat Zespołu Szkół 
Zawodowych PKE S.A. Elektrownia-
Jaworzno III, przygotowany przez 
uczniów naszej szkoły. Konkurs 
językowy dla uczniów klas trzecich 

gimnazjum został zorganizowany 
przez mgr Milenę Działowską oraz 
mgr Ewelinę Stawską i jest już tra-
dycją w naszej szkole.

Zapraszamy gimnazjalistów do 
udziału w innych konkursach orga-
nizowanych przez naszą szkołę.

Dyrektor oraz zespół nauczycieli ję-
zyków obcych Zespołu Szkół Zawodo-
wych PKE S.A. Elektrownia-Jaworzno 
III dziękuje Fundacji „Energetyka na 
Rzecz Polski Południowej” za ufundo-
wanie nagród w konkursie.

MeDs

Karnawałowo w SP 6

W środę, 11 lutego, uczniowie na-
szej szkoły zgłaszali kandydatów na 
Miss i Mistera, czyli na najsympatycz-
niejszych, kulturalnych i najbardziej 
lubianych uczniów. Ostateczne wybory 
odbyły się na dyskotece karnawałowej, 
która odbyła się 12 lutego. Miss szkoły 
przy ogromnym aplauzie została Ka-
mila Sołtysek z klasy VI a, Misterem 
– Jakub Żyła z klasy V a. Po wyborach 
trwała świetna zabawa przy ulubione 
muzyce, w blasku kolorowych świateł. 
Oczywiście każdy chciał zatańczyć 
z bohaterami tego popołudnia – z naszą 
nową Miss i Masterem. O uzupełnie-
nie straconych kalorii zadbali rodzice, 
którzy przygotowali bufet z napojami 
i słodyczami. Następnego dnia, w piątek 

13 lutego, uczniowie chętniej niż za-
zwyczaj przybyli do szkoły. Czekały ich 
bowiem kolejne atrakcje tego tygodnia, 
tym razem związane z obchodami Dnia 
Zakochanych. Z tej okazji mogli nawet 

zrezygnować z mundurka, ale tylko pod 
warunkiem, że ubrali się na czerwono.

Przez kilka dni w szkole działała pocz-
ta walentynkowa. Samorząd Uczniowski 
przygotował skrzynki, do których można 
było wrzucać kartki z życzeniami z okazji 
Walentynek. SU i klasa IV b zorganizo-
wali również kiermasz z kartkami i upo-
minkami walentynkowymi.

Kartki rozdane zostały właśnie 
w piątek na koncercie walentynkowym. 
(niektórzy uczniowie zostali „zasypani” 
kartkami). SU przekazał również dedy-
kacje muzyczne w wykonaniu uczniów 
naszej szkoły wszystkim nauczycielom. 
Okazało się , że uczniowie świetnie znają 
swoje panie, bo utwory były trafnie dla 
nich dobrane. a.M.

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Fundację „Energetyka na Rzecz Polski Południowej”

16 lutego Zespół Szkół Zawodowych PKE S.A. Elektrownia-Jaworzno III 
gościł reprezentacje jaworznickich gimnazjów, które zgłosiły się do udziału 
w konkursie języka angielskiego oraz języka niemieckiego

Po wyborach trwała świetna zabawa przy ulubionej muzyce

Wielki bal przebierańców
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20 lutego odbył się w naszej 
szkole bal przebierańców 
prowadzony profesjonalnie 
przez dwóch zawodowych 
didżejów ze Śląska. 

O godzinie 16.00 na pięknie przy-
gotowanej sali gimnastycznej spotkali 
się wszyscy uczniowie klas I-III wraz 
ze swoimi wychowawcami oraz wice-
dyrektor Danutą Midą. Dopisali także 
licznie rodzice dzieci, dzielnie pomaga-
jąc w dekorowaniu sal i zorganizowaniu 
poczęstunku dla swoich pociech.

Za całość imprezy odpowiadały: G. 
Sionkowska i A. Stacewicz. Wszystkie 
dzieci pomysłowo przebrane, w kolo-
rowych strojach księżniczek, wróżek, 
piratów, kowbojów, motylków, bie-
dronek bawiły się niestrudzenie przy 
dźwiękach współczesnej muzyki, pod 
okiem zabawnych klownów.  

Dzieci bardzo chętnie brały też 
udział w licznych konkursach z na-
grodami. Nikt nie odszedł niezado-
wolony. Wybrano także króla i kró-
lową balu, którzy godnie zatańczyli 
wspólny taniec. Wszystkich połączyła 
tego dnia radość i chęć zabawy.

Na pewno ten pięknie i wesoło spę-
dzony czas, na długo pozostanie w pa-
mięci uczestników, którzy rozstali się w 
nadziei, że równie dobrze będą się znowu 
bawili za rok. g. sionkowska

19 lutego br. już po raz czwarty 
w Szkole Podstawowej nr 5 odbył 
się Miejski Konkurs Literacko 
– Językowy „Polacy nie gęsi…” 
zorganizowany pod patronatem 
Prezydenta Miasta Jaworzna.

Do walki o tytuł najlepszego szó-
stoklasisty stawili się przedstawi-
ciele wszystkich szkół, łącznie trzy-
dzieści osób. Tematem przewodnim 
tegorocznego testu był „telefon”, 
uczestnicy musieli więc nie tylko 
uporać się z zadaniami dotyczącymi 
teorii literatury, gramatyki czy or-
tografii języka polskiego, ale także: 
pisali SMS-y, układali instrukcję 

obsługi telefonu komórkowego  
i redagowali treść zaproszenia, któ-
re można by nagrać na automatycz-
ną sekretarkę.

Prace szóstoklasistów oceniała 
komisja konkursowa w składzie: 
mgr Barbara Chuderska, mgr Tere-
sa Matuszewska, mgr Renata Tosza 
oraz mgr Anna Gil. 

W czasie gdy jury sprawdzało 
testy, uczestnicy konkursu mieli 
okazję obejrzeć spektakl przygoto-
wany przez zespół teatralny „SKOK 
W BOK” oraz wysłuchać piosenek 
przygotowanych przez szkolny ze-
spół wokalny.

Punktem kulminacyjnym im-
prezy było wręczenie książek i pa-
miątkowych dyplomów wszystkich 
uczestnikom konkursu oraz ich 
nauczycielom – polonistom i oczy-
wiście uhonorowanie najlepszych 
szóstoklasistów. Zwycięzcami zo-
stali (a właściwie zostały): Gabriela 
Pacek (I miejsce) – Szkoła Podsta-
wowa nr 10, Marlena Dymacz (II 
miejsce) – Szkoła Podstawowa nr 
16, Monika Stępień (III miejsce) 
– Szkoła Podstawowa nr 3. 

Serdecznie gratulujemy i zapra-
szamy za rok!

(iw)

Zakończenie karnawału w SP16

Polacy nie gęsi ...
Cel bardzo szczytny – uświadomić 
wszystkim, że Internet to nie tylko 
gry, filmy, dobra muzyka i spotkania 
na „Naszej Klasie”, ale również pew-
ne zagrożenia, o których nie zawsze 
zdajemy sobie sprawę. 

W tym roku również uczniowie SP nr 
6 w Jaworznie postanowili przyłączyć się 
do obchodów tego dnia. 10 lutego 2009 
r. „Szóstka” zamieniła się w wielką sieć 
komputerową.

Tematem przewodnim dla młodszej 
grupy wiekowej było bezpieczne korzy-
stanie z sieci. Uczniowie uczestniczyli 
w projekcji filmu „Sieci@ki” oraz brali 
udział w pogadance na temat korzyści 
i zagrożeń płynących z Internetu. Dzie-
ciaki w lot opanowały zasady bezpiecz-
nego korzystania ze stron www.

W klasach starszych skoncentrowa-
no się na przemocy rówieśniczej w sieci. 
Problem cyberprzemocy oraz ofertę 
pomocy Helpline.org.pl przybliżono 

uczniom poprzez prezentację multime-
dialną oraz film edukacyjny „Powiedz 
STOP cyberprzemocy”. Ponadto o nie-
bezpieczeństwie w Internecie uczniowie 
klas IV-VI rozmawiali z zaproszonymi 
w tym dniu funkcjonariuszami policji. 

W ramach obchodów DBI dzieci 
uczestniczyły także w międzynarodo-
wym quizie oraz konkursie plastycznym 
wykonując plakat „Bezpiecznie w sieci”. 
Dla rodziców przygotowano materiały 
edukacyjne na ten temat. 

Na koniec uczniowie klasy VI c po-
kazali problem Czerwonego Kapturka 
uwikłanego w znajomość z księciem 
poznanym na czacie.

Nad całością i porządkiem wtorko-
wego dnia czuwały nauczycielki infor-
matyki: mgr Monika Majewska i mgr 
Beata Wodniak. Dzięki nim nic się „nie 
zawiesiło” i wszystko przebiegało jak 
w najlepszym komputerze

ewa PogoDa

Już po raz piąty Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK 
realizatorzy unijnego projektu Saferinternet.pl 
zorganizowali Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

W „Szóstce” znają się n@ tym!

Wszystkich połączyła tego dnia radość i chęć zabawy

Tematem przewodnim tegorocznego testu był „telefon”

Dzieci uczestniczyły w konkursach plastycznych
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W Galerii Plastyków 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jaworznie 17 
lutego odbył się wernisaż 
jaworznickiej artystki 
malarki, mieszkającej od 25 
lat w Niemczech. Wystawa 
prac zatytułowana została 
„Moje obrazki”. 

Otwarcia wystawy malarskiej do-
konała Katarzyna Pokuta, pracownik 
MBP. Anna Szybalska, wykształcona 
w tradycji krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
znakomitego profesora Karola Krzy-
żanowskiego, wyspecjalizowała się 
w dziedzinie portretu, ponadto maluje 
pejzaże i martwe natury.

Maluje dużo na zamówienie do zbio-
rów prywatnych w Polsce i za granicą.

Technika malarska, którą się posłu-
guje, to olej. Najczęściej stosuje metodę 
cienkiego laserunku. Poszczególne na-
kładane na siebie warstwy farby, prze-
nikając się pozwalają wydobyć głębię 
i wielowymiarowość obrazu.

Bardzo istotną rolę pełni w jej pra-
cach światło. Mimo emanującego ze 
wszystkich prac spokoju i harmonii, 

Malarstwo Anny Szybalskiej
widoczne jest współgranie barw i świa-
tłocieni.

Portretowane twarze uderzają real-
nością wyrazu.

Wyeksponowane prace przyciągają 
uwagę zwiedzających różnorodnością 
tematyczną, kunsztem wykonania, es-
tetyką komponowania, urzekają gamą 
ciepłych barw, tworzą nastrój.

W jej twórczości urzekają nastrojowe 
jesienne pejzaże, zachwyca architektu-
ra zabytkowych obiektów sakralnych, 
studium pogodnej postaci Madonny, 
martwe natury oraz kwiaty.

To tylko część prac pochodzących 
z okresu 2000-2008, prezentowanych 
w większości po raz pierwszy na indywi-
dualnej wystawie autorki w rodzinnym 
mieście. Rozmowę z rodowitą jaworznic-
ką malarką prowadziła Zofia Żak:

Z.ż.: Jest to pierwsza Pani wy-
stawa indywidualna w Jaworz-
nie. Czy brała Pani udział w wy-
stawach zbiorowych na terenie 
naszego miasta?

A.Sz.: – Z ostatnich moich ekspozycji, 
to udział w wystawie zbiorowej zatytu-
łowanej „Piękno natchnieniem artysty” 
w MCKiS w roku 2006 i 2007.

Ile prac przedstawiła Pani na 
aktualnej wystawie?

– Przedstawiłam ogółem 46 prac.

Podejmuje Pani wiele form 
i tematów, wyspecjalizowała 
się Pani w tworzeniu portretu 
w różnych ujęciach, jest to naj-
trudniejsza forma sztuki. Jaki 
jest najistotniejszy element 
w tworzeniu portretu?

– Bardzo lubię malować portrety. 
Maluję swoich bliskich, z którymi jestem 
bardzo emocjonalnie związana, jak moja 
mama, córka, mąż, teść, wielu przyjaciół 
i znajomych. Podstawowym elementem 
jest zachowanie właściwych proporcji 
i odległości, z technicznego punktu wi-
dzenia – znajomość anatomii człowieka. 
Portrety są efektem przemyśleń i obser-
wacji ze świadomością podobieństwa do 
oryginału, ponadto wydobyciem czegoś 
charakterystycznego dla tej osoby. Na-
malowałam także autoportret.

Czy utrwaliła Pani na płótnie 
ciekawszy zakątek jaworznic-
kiego krajobrazu?

– Nie, ale noszę się z takim zamiarem 
w moich najbliższych planach. Namalo-
wałam wiele ciekawych miejsc z podróży 
w cyklu „Między niebem a ziemią” z te-
renu Niemiec i Francji.

Jakie są Pani źródła inspiracji 
do pracy?

– Bardzo różne, w zależności od 
miejsca, okoliczności, pory roku, dnia 
i mojego nastroju. Najwięcej dostarczają 
studia natury z bogactwem zjawisk, nie-
powtarzalne zabytki architektury, cieka-
we, unikalne precjoza sztuki wschodniej 
na bazarach orientalnych, urokliwe 
zakątki z zagranicznych wojaży.

Jaką rolę w Pani życiu spełnia 
sztuka?

– Na pewno samorealizacji, ponadto 
jest to moja wielka pasja tworzenia, aby 
pozostawić ślad na ziemi, jako forma 
nieśmiertelności.

Czy poza pasją twórczą malo-
wania, uprawia Pani jeszcze 
inne dziedziny sztuki?

– Piszę także wiersze do niektórych 
moich prac, najczęściej do spokojnych 
krajobrazów jesiennych: 

„Gdy opuści mnie matka nadzieja
i jej siostry dwie wiara i miłość
wtedy stanę na drodze zwątpienia
pośród pustki, jakiej jeszcze nie było.
I nadlecą sępy i kruki
I wydziobią me oczy zielone
Takie kiedyś pełne nadziei
Ufnej wiary i miłości szalonej”.

W jakim okresie życia ujawnił 
się u Pani talent plastyczny?

– Malować lubiłam od dzieciń-
stwa. Będąc w LO, moja nauczycielka 
wychowania plastycznego pani Maria 
Jamróz, przekonywała mnie, że powin-
nam rozwijać swoje umiejętności w tym 
kierunku. W pierwszym roku nie do-
stałam się na ASP, podjęłam więc stu-
dia humanistyczne, ale równocześnie 
przez kilkanaście lat uczestniczyłam 
w warsztatach ASP pod kierunkiem 
prof. malarstwa i rysunku Karola Krzy-
żanowskiego.

Kiedy zaczęła Pani malować nie 
tylko dla własnej satysfakcji, 
ale dla użyteczności publicznej?

– Po wyjeździe z rodziną do Niemiec, 
kiedy moja córka uczęszczała już do szko-

ły, ja zmobilizowałam się do malowania, 
były to lata 80., 90. Uczestniczyłam 
w wielu wystawach zbiorowych w miej-
scu zamieszkania, realizowałam także 
zamówienia osób prywatnych.W ostat-
nim okresie w roku 2006 w Niemczech 
w ramach targów sztuki, moje prace były 
wystawiane w Wasserburg-Geretzhoven, 
a w roku 2007 na wystawie katalogów 
artystycznych Art.Netincom w Nowym 
Jorku. 

Który ze sławnych malarzy 
światowych i polskich jest dla 
Pani wzorem?

– Malarz francuski Claude Monet 
impresjonista z końca XIX w., z malarzy 
polskich Jacek Malczewski.

Czy ktoś z Pani rodziny był uta-
lentowany w dziedzinie malar-
stwa?

– W mojej rodzinie nie było. Na-
tomiast w rodzinie mojego męża byli 
wybitni malarze i to jakoś podziałało na 

mnie z zaświatów. Wuj męża, Celestyn 
Czynciel, malarz wynajmował przez 
wiele lat mieszkanie w swojej kamie-
nicy w Rynku Głównym w Krakowie 
Wyspiańskiemu, co uwiecznił we fraszce 
Boy-Żeleński.

Jakie są Pani plany na najbliż-
szą przyszłość?

– Mam bardzo dużo pomysłów, na 
pewno zrealizuję cykl „Motyle” zainspi-
rowane tańcem w szerokim pojęciu.

życzę Pani zrealizowania am-
bitnych planów w tej dziedzi-
nie oraz powodzenia ze strony 
zwiedzających. Tymczasem 
gratuluję Pani pięknej eks-
pozycji. Proszę przyjąć słowa 
uznania za talent, pracę i intu-
icję artystyczną. Dziękuję za 
rozmowę.

Wystawa w MBP potrwa do 6 
marca.

zoFia Żak
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Katarzyna Pokuta z malarką Anną Szybalską na otwarciu wystawy

Jeden z portretów malarki


