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Zastanawiam się czasem, 
dlaczego ludzie są tak 
naiwni i pociąga ich 
gra w trzy karty. 
Chciwość, chęć 
szybkiego zysku? Od 
lat prasa pisze, że to 
zwyczajne oszustwo, 
a mimo to przypadki 
oszukania ludzi  
z pieniędzmi są 
nader częste.
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Pięciu pseudokibiców GKS-u Kato-
wice zostało zatrzymanych przez ja-
worznicką policję. Są oni oskarże-
ni o pobicie ochroniarzy w jednym 
z jaworznickich pubów. W  stosun-
ku do czterech sąd zastosował sank-
cję karną i osadził ich w areszcie  
śledczym w Sosnowcu.

Do napaści doszło 14 lutego oko-
ło godziny 1:00 w nocy. Grupa pseu-
dokibiców wtargnęła do lokalu i do-
tkliwie pobiła dwóch ochroniarzy, 
demolując przy tym jedną z sali lo-
kalu. Zniszczyli stoliki i bili ochro-
niarzy krzesłami. Na miejscu błyska-
wicznie pojawiła się ochrona i poli-

cja, niestety sprawcy już się rozbie-
gli. Pobici ochroniarze wylądowali  
w szpitalu i stwierdzono u nich obra-
żenia wymagające leczenia powyżej  
7 dni. Świadkowie twierdzą, że zosta-
li oni wręcz zmasakrowani.

Jednego ze sprawców zatrzymano na 
mieście po 50 minutach, był w stanie nie-
trzeźwym (1,5 promila, wynik na obec-
ność narkotyków negatywny). Kolejnych 
sprawców w wyniku działalności opera-
cyjnej pionu kryminalnego udało się za-
trzymać w ciągu następnego tygodnia. 
Ostatniego zatrzymano wczoraj. Spraw-
cy są w wieku od 22 do 27 lat i byli znani 
policji jako pseudokibice.

Sprawę prowadzi policja pod nad-
zorem prokuratury. Są podejrzenia, 
że w incydencie brało udział jeszcze 
więcej osób, widziano ich podobno 
co najmniej 10. Zatrzymanym po-
stawione zostały zarzuty z art. 158  
i 159, czyli pobicie i pobicie z użyciem 
niebezpiecznego narzędzia. Oskarże-
ni mogą spędzić w więzieniu do 8 lat.

Ta bestialska napaść pokazuje jak 
bardzo niebezpieczni są pseudokibi-
ce. Okoliczności sprawy będą wyja-
śniane przez sąd, a my będziemy pań-
stwa informować na bieżąco o prze-
biegu postępowania. 

ZDZISŁAW KANSKI

Na tle chuligana zamieściliśmy wycięte napisy z jaworznickich budynków, kontenerów i murów

 

 

 

 

M.TOSZA, P.JAMRÓZ

Sytuacja gospodarcza w kraju, za spra-
wą reszty świata, uległa diametralnej 
zmianie. To, że kiedyś każdy przedsię-
biorca bez niczyjej pomocy poruszał 
się w swojej branży swobodnie, nieste-
ty się urwało. Zmniejszyła się ilość za-
mówień, banki trudniej i drożej sprze-
dają pieniądze. Zaciągnięty kiedyś kre-
dyt, wtedy za namową banku, zaczyna 
mocniej wpływać na bieżące finanse.

Jaworzno nie jest samotną wyspą, 
skutki kryzysu zaczynamy powoli od-
czuwać, lecz na wszystko jest rada.

Jak pomóc jaworznickim przedsię-
biorcom? Z takim pytaniem wychodzi 
prezydent Silbert, mając na uwadze po-
moc doradczą dla nich, finansowaną 
z funduszy europejskich. Aby powstał 
stosowny projekt pomocowy, inicjatorzy 

chcą wiedzieć: czego oczekują od nich 
przedsiębiorcy? Z państwa potrzeba-
mi w zakresie doradztwa proszę dzwo-
nić do redakcji pod nr (032) 7519130 lub 

bezpośrednio do mnie na nr 602693821. 
Wszystkie uwagi zarejestrujemy i prze-
każemy w celu wdrożenia projektu.

JÓZEF MATYSIK
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Każda komisja Parlamentu Euro-
pejskiego organizuje 3 razy w roku 
oficjalną delegację. W ramach ta-
kiej delegacji europosłowie z ko-
misji rozwoju regionalnego z Fran-
cji, Hiszpanii i Holandii odwiedzi-
li Śląsk. Organizatorem wizyty był 
europoseł z naszego województwa 
i wiceprzewodniczący komisji Jan 
Olbrycht. On zaproponował obiekty 
współfinansowane przez Unię, któ-
re grupa miała zobaczyć.

– Dobieraliśmy projekty pod tym 
kątem, żeby były interesujące, ciekawe 
dla posłów z innych krajów, a po dru-
gie, żeby pokazywały w jaki sposób pol-
skie samorządy podchodzą do wykorzy-
stania funduszy europejskich – powie-
dział Jan Olbrycht. – Ja miałem okazję 
widzieć, wcześniej bibliotekę, dlatego, 
jak układałem program tej wizyty, to 
uznałem, że oprócz takich rzeczy, jak 
parki technologiczne, parki przemysło-
we itd. warto pokazać też inwestycję w 
kulturę, inwestycję społeczną w mniej-

Jaworzno zajęło 3. 
miejsce w konkursie na 
„Najlepiej oświetloną 
gminę i miasto w 2008 
roku”.

Konkurs organizowany był przez 
Związek Pracodawców Warszawy  
i Mazowsza, Polski Związek Producen-
tów i Pracodawców Przemysłu Oświe-
tleniowego oraz redakcję Gazety Samo-
rządu i Administracji. Jaworzno zaję-

ło 3. miejsce w kategorii „Komplekso-
we inwestycje i modernizacje oświetle-
nia dróg i ulic”.

W 2007 roku firma Enion S.A. wy-
mieniała w mieście ponad 9.000 punk-
tów oświetleniowych na nowe energo-
oszczędne lampy. Była to pierwsza tego 
typu umowa między gminą, a firmą 
dostarczającą prąd na Śląsku.

Wręczenie nagród odbędzie się  
23 marca podczas Targów Światło 2009. 
Nagrody wręczy Olgierd Dziekoński – 
wiceminister Infrastruktury.

P.JAMRÓZ

Jaworzno chwaliło się przed posłami z Parlamentu Europejskiego

Posłowie komisji rozwoju regionalnego Parlamentu Europejskiego  
z kilku państw odwiedzili w środę, 25 lutego, Jaworzno, w celu zobaczenia 
biblioteki miejskiej, której budowa została w części sfinansowana  
przez Unię Europejską.

Miasto nagrodzone 
za... oświetlenie

„Barwy wychowania przedszkol-
nego – kreatywność w edukacji” 
to temat przewodni sympozjum 
edukacyjnego przedszkoli miasta,  
w którym wzięło udział 13 placó-
wek. Organizatorem przedsięwzię-
cia było Przedszkole Miejskie nr 12 
z Oddziałami Integracyjnymi.

Z wykładem wystąpiła m.in. wykła-
dowca Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie dr Małgorzata Trojańska, któ-
ra mówiła o dzieciach niepełnospraw-
nych intelektualnie w przedszkolnej gru-
pie integracyjnej. Głównymi założenia-
mi sympozjum była promocja osiągnięć 
nauczycieli w środowisku, zainspirowa-
nie ich do rozwijania swoich umiejętno-
ści w zakresie ciekawych metod i rozwią-
zań oraz wymiana doświadczeń mię-
dzy placówkami. Pedagodzy zastana-
wiali się także nad zasadnością obniże-
nia wieku obowiązku szkolnego i trwają-
cymi przygotowaniami do tego procesu.  
Rok szkolny 2008/2009 jest ogłoszony 
przez MEN Rokiem Przedszkoli. 

JAW.PL

Delegację europarlamentarzystów oprowadzał po bibliotece dyr. Jacek Maro

szym mieście. Ale właśnie dlatego bar-
dzo ciekawą.

Parlamentarzystów powitał prezy-
dent Paweł Silbert. W skrócie przybliżył 
etapy planowania i powstawania biblio-
teki oraz sposób jej finansowania. Dy-
rektor biblioteki Jacek Maro oprowa-
dzał posłów po gmachu i wyjaśniał jego 
funkcje. Zaznaczył, że założeniem pro-
jektu było dopuszczenie czytelników do 
bezpośredniego kontaktu z książkami 
oraz nadanie budynkowi funkcji nie-
związanych tylko z udostępnianiem 
zbiorów, ale także do spotkań z twór-
cami kultury, wystaw itp.

Wizyta była bardzo krótka, ponie-
waż europosłowie w ciągu trzech dni 
musieli odwiedzić kilka miast i inwe-
stycji. Na zwiedzanie naszej bibliote-
ki mieli tylko około pół godziny, ale i 
tak bardzo się im podobała.

– Zaczęliśmy wizytę od koncertu 
Chopina w sali koncertowej zbudowa-
nej z funduszy europejskich w Katowi-
cach, kończymy wspaniałą biblioteką w 

Jaworznie, która zrobiła na nas wielkie 
wrażenie. Wiele gmin francuskich ma-
rzyłoby o tym, żeby mieć takie biblioteki, 
które udostępniają mieszkańcom możli-
wość korzystania z najnowszych osiągnięć 
i poprzez lekturę, naukę, kontakt z inter-
netem, budowanie również swojej przy-
szłości. Gratulujemy znakomitego projek-
tu – powiedziała europosłanka z Francji, 
Brigitte Douay.

P.JAMRÓZ

Statuetki przyznano już po raz 
dziesiąty. Wyróżniono nimi oso-
by, które promują i pracują na rzecz 
regionu. Minister skarbu Joanna 
Szmid wręczyła dziewięć statuetek. 
Jan Kurp otrzymał nagrodę w kate-
gorii „Koncerny”.

„Menadżerami Zagłębia” zosta-
li też Zygmunt Łukaszczyk, woje-
woda śląski, oraz prezes Prasy Ślą-
skiej Zenon Nowak. Podczas gali 
wręczono też wyróżnienia Zarządu 
Komitetu Rozwoju Zagłębia, które 

otrzymali: dziennikarz Krzysztof 
Karaś, artysta Jan Kidawa-Błoński 
oraz Krzysztof Stachowicz. 

Odbierając nagrodę Jan Kurp 
podkreślił szczególną rolę jaką od-
grywa kadra Południowego Kon-
cernu Energetycznego w realizo-
wanych inwestycjach, zarówno tych 
które się właśnie kończą – jak bu-
dowa nowego bloku w Elektrowni 
Łagisza, oraz tych rozpoczynanych 
w Jaworznie, Blachowni czy Biel-
sku-Białej.  (IW)

Prezes Jan Kurp 
Menadżerem Zagłębia
21 lutego w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie 
Górniczej prezes Zarządu Południowego 
Koncernu Energetycznego SA Jan Kurp został 
uhonorowany tytułem „Menadżera Zagłebia”

Jan Kurp odbiera specjalną statuetkę
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ELVITA Jaworzno III 
zakończyła konsolidację 
branży medycznej w Grupie 
Kapitałowej Południowego 
Koncernu Energetycznego 

Nowy koncern 
medyczny
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Prezes Elvity Krzysztof Lehnort

Zakończenie prac w zakresie 
konsol idacji branży medycznej  
w Grupie Kapitałowej PKE S.A. na-
stąpiło 27 lutego 2009 roku w Ja-
worznie w siedzibie Spółki Elvita 
Jaworzno III.

Na ten właśnie dzień właścicie-
le jaworznickiej Elvity wyznaczy-
li sobie termin odbycia Nadzwy-
czajnego Zgromadzenia Wspól-
ników, którego celem było pod-
jęcie uchwał dotyczących przeję-
cie przez Elvitę pakietu udziałów  
w Spółce EL SERWIS sp. z o.o. z Bę-
dzina. Co za tym idzie, po Jaworz-
nie, Katowicach, Szopienicach, Li-
biążu, Łaziskach, w których to mia-
stach Elvita posiada swoje zakłady 
opieki zdrowotnej oraz dwie spółki 
córki PUM PROELMED sp. z o.o.  
i PHU SEVEN sp. z o.o., również 
mieszkańcy Będzina będą mogli ko-
rzystać ze świadczeń medycznych 
coraz silniejszej Grupy Kapitałowej 
Elvita Jaworzno III.

Prowadzone przez Elvitę pra-
ce konsolidujące służbę zdrowia  
w miastach, w których funkcjonu-
ją oddziały oraz największe spół-
ki Grupy Kapitałowej PKE S.A. jest  
realizacją strategii jakie wyznaczy-
ły sobie zarządy tych Spółek. 

Ważną dla dotychczasowych sku-
tecznych i pomyślnych przedsięwzięć 
konsolidacyjnych była przychylność 
właścicieli Spółki Elvita oraz osób  
i instytucji wyrażających opinie spo-
łeczne i gospodarcze w tym zakresie.

Bardzo istotnym jest również 
fakt, że w podejmowaniu decyzji 
rozwojowych kierowano się zarów-
no wartościami jakie konsolidacja 
może dać Spółce Elvita, jak również, 
a może przede wszystkim korzyścia-
mi jakie konsolidacja daje lokalnym 
społecznościom. 

Przypomnijmy 
pokrótce kalendarium 

zakończonych prac 
konsolidacyjnych  

i rozwojowych Spółki 
Elvita Jaworzno III:

Kolejny, po PKE S.A. proces kon-
solidacji służby zdrowia, został roz-
poczęty 19.02.2009 roku. W tym dniu 
uruchomiono projekt pod nazwą Re-
strukturyzacja działalności medycz-
nej w Grupie Kapitałowej TAURON 
S.A. Kierownictwo Zespołu Projek-
towego powierzono prezesowi za-
rządu Elvita Jaworzno III Krzyszto-
fowi Lehnortowi. Przygotowywa-
ny Projekt zakłada, iż podobnie jak  
w PKE S.A. Elvita  skonsoliduje i do-
kona harmonizacji służby zdrowia we 
wszystkich Oddziałach ENION S.A., 
Oddziałach Energia Pro S.A., ENION 
Energia sp. z o.o., Energia Pro Gigawat 
sp. z o.o., Elektrownia Stalowa Wola 
S.A., EC Tychy S.A.

(IW)

Historia może banalna, ale 
warta opisania z dwóch 
powodów. Pierwszy  
i najważniejszy, to wyrazy 
uznania i  ogromnej 
wdzięczności dla Pani  
z Osiedla Stałego, która 
w niedzielę, 22 lutego, 
zdecydowała się wykonać 
telefon do straży miejskiej 
w sprawie rannego ptaka. 
Drugi to pozytywne 
zakończenie.

Ptaszysko jest zdrowe, chociaż 
odrobinę osłabione. To młody osob-
nik, który nie wykształcił sobie jesz-
cze nawyku przetrwania w tak trud-
nych zimowych warunkach. Bez po-
mocy nie miał szansy przeżycia. Dzi-
siaj znalazł tymczasowy dom w „Le-
śnym pogotowiu” w Mikołowie.

Wszystko zaczęło się późnym po-
południem w niedzielę. Patrol straży 
miejskiej poprosił mnie o obejrzenie 
ptaka, którego mieli w samochodzie. 
Wyrażając zgodę, nie przypuszczałem 
w jakie kłopoty się pakuję. Zdałem 
sobie z tego sprawę dopiero po chwi-
li, kiedy w rękach strażnika ujrzałem 
sporych rozmiarów ptaka drapieżne-
go o mocnych szponach i wcale nie-
małym dziobie.

Oględziny potwierdziły  moje przy-
puszczenie, że ptak jest zdrowy, a jego 
brak chęci do latania wiąże się z drob-
nym urazem i osłabieniem. Co ruty-
nowo się w takich przypadkach się 
robi? Odstawia się ptaka do najbliższe-
go ogrodu zoologicznego lub azylu dla 
ptaków, jeżeli takowy w pobliżu istnieje 
.Jako członek Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami doskonale wiedziałem, że 
w Mikołowie jest taki azyl.

Ale kto pojedzie zimą wieczorem 
do lasu? Z drugiej strony, jako lekarz 
weterynarii, miałem świadomość, że 
o tej porze dzwonienie do ogrodu zoo-

logicznego i to jeszcze w niedzielę za-
krawa na głupotę. I tym sposobem zo-
stałem w mieszkaniu z jastrzębiem, 
który trzepotał skrzydłami aż klatka 
podskakiwała, z żoną, która w zwię-
zły sposób określiła moje pomysły  
i przekonaniem, że uda się to z god-
nością przetrwać.

Poniedziałek upłynął na uzgad-
nianiu terminu przewiezienia jastrzę-
bia do azylu, przymusowym karmie-
niu i pojeniu ptaka oraz próbowaniu 
zdolności do latania – czynności nie-
zbędnej na drodze odzyskiwania peł-
nej sprawności fizycznej jastrzębia.  

Tak dotrwaliśmy wspólnie do 
wtorku, kiedy to mój podopieczny 
znalazł swoje tymczasowe miejsce do 
dalszej rekonwalescencji w „Leśnym 
pogotowiu”. O czym z przyjemnością  
Państwu donoszę, zachęcając wszyst-
kich, którzy widzą potrzebę pomaga-
nia poszkodowanym zwierzętom do 
współpracy z Towarzystwem Opieki 
nad Zwierzętami.

LEK. WET. RYSZARD CZERWONKA

We wtorek dotarliśmy do „Leśnego pogotowia” w Mikołowie

Mój podopieczny

Patrząc na masy śniegu 
otulające drzewa i krzewy, 
zalegające ulice i skwery, 
trudno myśleć, że zbliża się 
powoli wiosna i okres lęgowy 
ptaków – ochronny zresztą.

Jeśli ktoś nie wie, to przypomi-
namy, że zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Środowiska, Ustawą  
o Ochronie Przyrody, okres ten trwa 
do 16 października. W tym czasie 
szczególnie zabronione jest niszczenie 
siedlisk ptaków, niszczenie jaj, usuwa-
nie gniazd ptasich z obiektów budow-
lanych, zrzucanie gniazd i budek lęgo-
wych z drzew, ścinanie gałęzi razem  
z budkami i gniazdami ptasimi.

Już kontaktują się z nami organi-
zacje zajmujące się ochroną ptaków 
w Polsce i zaniepokojeni mieszkańcy, 
ponieważ jednocześnie okres od mar-
ca do października jest tym, w którym 
zazwyczaj rozpoczynają się prace ter-
momodernizacyjne i spodziewamy się 
poczynań jak wyżej.

W związku z tym, na prośby miesz-
kańców, zwracamy się do redakcji „Co 
tydzień  z prośbą o pomoc i zamiesz-
czanie naszych komunikatów doty-
czących ochrony ptaków. Na początek 
pragniemy podzielić się z zaintereso-
wanymi, że dn. 5 grudnia 2008r. gosz-
cząc u Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska nasi przedstawiciele po-

ruszyli ten problem z zapytaniem, czy  
w naszym kraju administratorów i wy-
konawców termomodernizacji obo-
wiązuje inne prawo?

W odpowiedzi usłyszeliśmy, że  
w Polsce jest jedno prawo i obowiązuje 
wszystkich jednakowo, a jego łamanie 
powinno być surowo karane. Mamy 
zatem nadzieję, że skoro administra-
torów i wykonawców nie przekony-
wały argumenty ekologów i tu zacytu-
ję Adama Wajraka: - Bardziej przemó-
wią dotkliwe argumenty prawne, ponie-
waż zgodnie z ostatnią wykładnią Mi-
nisterstwa Środowiska niszczenie sie-
dlisk ptaków w tym zagrożonego wy-
ginięciem jerzyka jest przestępstwem.

Według resortu: „Osoby prowadzą-
ce działania remontowe i termomoder-
nizacyjne w budynkach zasiedlonych 
przez jerzyka są zobligowane do prze-
strzegania obowiązującego prawa, bo-
wiem za jego naruszenie podlegają ka-
rze aresztu lub grzywny”.

A więc, Szanowni Państwo, róbta 
co chceta, jak mawiają niektórzy, byle 
zgodnie z prawem i krzywdy nie czy-
niąc. A my będziemy się bacznie przy-
glądać. Wcale nie oznacza to, jak pró-
buje się ekologów oskarżyć, że chcemy 
zablokować termomodernizacje, lecz 
wskazać rozwiązania z głową, prostsze 
i tańsze. Ale o tym następnym razem.

TOZ KOŁO JAWORZNO

Jerzyk – jedna z ofiar bezmyślnego ocieplania budynków
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I N F O R M A T O R

P O L I C J A

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

S T R A Ż  P O Ż A R N A

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

S T R A Ż  M I E J S K A
Straż Miejska – Plac Górników 5 ............................................................tel. (032) 61-81-618

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

P R Z E W O Z Y ,  P O S T O J E  T A X I
Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis ...................................................... tel. 801-84-56
TAXI Centrum, ul. Pocztowa, dojazd gratis ................................................. tel. 615 03 00,
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
MOPS świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b.................................tel. (032) 61-81-786
MOPS świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ...................... tel. (032) 61-81-940
Straż Miejska – Plac Górników 5 ............................................................tel. (032) 61-81-618
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – ul. Krakowska 22  . tel. (032) 61-81-890
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 .............. tel. (032)61-81-777Urząd 
Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ..................................................................... tel. 616-54-94
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b ................................. tel. 618-19-00
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 kasa biletowa ........................................................................... tel. 71 07 131, 71 07 395

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

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
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Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

Podziękowania 
dla Pani Dyrektor,  

lekarza prowadzącego oraz wszystkich  
Pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczni-

czego w Jaworznie – Ciężkowicach  
za serdeczną, ciepłą, rodzinną atmosferę  

i opiekę w czasie pobytu w Zakładzie  
nad Józefem Magnowskim  

składa Rodzina

Podziękowanie dla pracowników 
Hospicjum im. Św. Brata Alberta  

w Jaworznie, dla pani dr Marii Bryły,  
dr Elżbiety Matusik, pielęgniarkom,  

a w szczególności Kazi Dudek za troskliwą 
i fachową opiekę nad Moją 

Żoną Danutą Kramarczyk 
składa: mąż, córki z rodzinami

Serdeczne podziękowania  
za udział w ceremonii pogrzebowej 

śp. Danuty Kramarczyk 

dla rodziny, sąsiadów, znajomych,  
przyjaciół za złożone wieńce  

i kwiaty  
składa: mąż, córki z rodzinami

Serdeczne podziękowanie dla sąsiadów  
z ulicy Głębokiej, znajomych, kl. IV c wraz 

z wychowawczynią  
Małgorzatą Ciołczyk z SP nr 3 oraz 

wszystkich uczestników pogrzebu za 
modlitwę, słowa otuchy, złożone wieńce  
i kwiaty oraz udział w ostatniej drodze 

śp. Franciszka Wiśniewskiego 
składa: żona z synami

Serdeczne podziękowania  
dla Pani doktor Agnieszki Sowy  

i wszystkich Pań pielęgniarek  
z Hospicjum Homo – Homini  

za troskliwą opiekę na moim mężem 

Franciszkiem Wiśniewskim 
składa wdzięczna żona z synami

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
28.03.09 r. Beskid Średni – Zarabie – Lubomir – obserwant. astron. Kud-

łacze. Cena: 28 zł, 30 zł, 33 zł (zaliczka do 23 marca)
Koło PTTK nr 4 zaprasza

21-22.03.09 r. Góry Sowie. Cena: 215 zł, 280 zł (wpłata do 12 marca) 
Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza

07.03.09 r. Oravice. Cena: 38 zł, 42 zł 
Komisja Krajoznawcza zaprasza

14.03.09 r. Muzeum Piwowarstwa – Żywiec. Cena: 38 zł, 43 zł (do 10 marca)
28.03.09 r. Muzeum Zapałek – Częstochowa. Cena: 48 zł, 50 zł, 53 zł (do 20 marca)

Komisja Turystyki Pieszej zaprasza
21.03.09 r. 11 Rajd Pieszy „Powitanie Wiosny” – 146 Rocznica Powstania Stycz-

niowego Krzykawka – Sławków. Cena: 24 zł, 25 zł, 26 zł (do 11 marca)

W dniu tak pięknym i wspa-
niałym życzymy Ci sercem całym 
moc uśmiechu i radości, szczęścia, 
zdrowia, pomyślności. Z okazji 
90. urodzin dla Franciszki Ryter 
życzenia składają: siostrzenica 
Iwona z mężem Januszem oraz 

Kasia i Paweł
Naszemu redakcyjnemu ko-

ledze Kazimierzowi Gruszow-
skiemu z okazji imienin moc 
naj lepsz ych ż ycz eń sk ładają 
pracownicy gazety „Co tydzień” 
i telewizji Ctv.

Pani Janinie Ritter  
głębokie wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

Mamy 
składają: pracownicy II LO w Jaworznie 

23 lutego
W jednym z lokali dwaj 
nieznani sprawcy wyko-
rzystując nieuwagę perso-
nelu wyłamali kasetkę  
z bilonem w automacie 
gier zręcznościowych i 
skradli pieniądze  
w kwocie 4.500 złotych na 
szkodę firmy „Multi Play” 
z siedzibą w Krakowie.

24 lutego
Na ul. Kolejarzy patrol 
policji zatrzymał 20-latka, 
który znieważył słownie 
będących w służbie funk-
cjonariuszy. Postępowanie 
prowadzi Komenda Miej-
ska Policji w Jaworznie.

25 lutego
W okresie od 8.12.2008 
roku do dnia 20.12.2008 
roku nieznany sprawca 
wszedł na teren posesji 
prywatnej przy ul. Rey-

monta i z otwartego gara-
żu własności 21-letniego 
mężczyzny skradł na jego 
szkodę szlifierkę kątową 
i młot udarowy o łącznej 
wartości 700 złotych.

26 lutego
Nieznany sprawca  
w sklepie odzieżowym 
w centrum miasta doko-
nał kradzieży z torebki 
damskiej kosmetyczki 
z dowodem osobistym, 
prawem jazdy, kartą ban-
komatową PKO BP oraz 
pieniędzmi w kwocie 600 
złotych, na szkodę miesz-
kanki Jaworzna. Sprawca 
następnie dokonał wypła-
ty z bankomatu pieniędzy 
w kwocie 800 złotych. 
Postępowanie prowadzi 
KMP w Jaworznie.

Kilka minut po godz. 16.00, 
na ul. Wilczej patrol policji 

zatrzymał 25-latka, który 
kierował samochodem 
osobowym marki „Fiat 
Tempra”, będąc w stanie 
nietrzeźwym (3,0 promila). 
Postępowanie prowadzi 
KMP w Jaworznie.

27 lutego
Mieszkanka Jaworzna 
zgłosiła, że od 14 lat jej 
konkubent znęca się nad 
nią i jej nieletnim synem 
psychicznie. Postępo-
wanie prowadzi KMP 
Jaworzno.

Kwadrans przed 1.00 po-
licjanci jaworznickiej dro-
gówki na ul. Katowickiej 
zatrzymali do kontroli 
samochód marki „Ford 
Transit”, którym w stanie 
nietrzeźwym kierował 
51-letni mieszkaniec po-
wiatu oświęcimskiego. 
Wynik  zawartość alkoho-

lu w wydychanym powie-
trzu to 0,7 promila.

28 lutego
Około godz. 23.00, w jed-
nym z lokali nocnych  
w centrum miasta, niezna-
ny sprawca skradł torebkę 
damską wraz  
z dowodem osobistym, 
kartą bankomatową ING 
oraz legitymacją studen-
cką, na szkodę mieszkanki 

naszego miasta. Postępo-
wanie prowadzi KMP  
w Jaworznie.

1 marca
24-letnia mieszkanka Os. 
Podłęże zgłosiła, że jej 
ojciec od dłuższego czasu 
znęca się nad nią fizycznie 
i psychicznie, grozi jej 
pobiciem i pozbawieniem 
życia. Zgłaszająca obawia 
się spełnienia groźby.

KOMUNIK AT 
POLIC JI

W dniu 13 lutego 2009 roku 
oko ło godz. 10.15 na ul. 11-
go Lis topada, skr z y żowanie 
z ul. Grunwaldzką, doszło do 
uszkodzenia samochodu Daewoo 
T i c o  p r z e z  i n n y  s a m o c h ó d 
ciężarowy nieustalonej marki, 
o  p o c z ą t kow yc h nu m e r a c h 
rejestracyjnych GD.
S e k c j a  R u c h u  D r o g o w e g o 
K o m e n d y  M i e j s k i e j  P o l i c j i  
w Jaworznie zwraca się z prośbą 
do świadków zdarzenia o kontakt 
telefonic zny z prowadząc ym 
p o s t ę p o w a n i e  m ł .  a s p . 
Zbigniewem Krukiem – tel. 61-
83-388 lub osobisty - Komenda 
Miejska Policji w Jaworznie ul. 
Narutowicza 1. 

MŁ. ASPIRANT TOMASZ OBARSKI



nr 9/910
4 marca 2009 roku
Miasto Jaworzno 5Nasze sprawy

Z konferencji prasowej prezydenta

Gościem konferencji był T. Jałyński nacz. Wydz. Architektury

Szlaki rowerowe 
jednak później

Jak przekazano nam na piątkowej 
konferencji prasowej, zakończył się 
pierwszy etap projektu mającego na celu 
wytyczenie szlaków rowerowych. W ra-
mach projektu Regionalnego Obszaru 
Rekreacyjno – Turystycznego na ter-
nie miasta ma powstać 277 kilometrów 
oznakowanych szlaków rowerowych. 
Szlaki mają prowadzić po atrakcyjnych 
turystycznie terenach i łączyć się z inny-
mi trasami na ternie sąsiednich gmin.

Jesienią ubiegłego roku odbywa-
ły się w urzędzie miejskim konsultacje 
z mieszkańcami, na których zgłaszali 
swoje uwagi do projektu przebiegu szla-
ków. Wtedy urzędnicy mówili, że szlaki 
będą gotowe w czerwcu 2009 roku. Nie-
stety nie będą.

Obecnie trwa przygotowanie stu-
dium wykonalności projektu. Jest to 
niezbędny dokument, aby ubiegać się 
o środki unijne. Do urzędu ma trafić 
9 marca. Dopiero po otrzymaniu stu-
dium urzędnicy złożą wniosek o dofi-
nansowanie projektu do Urzędu Mar-
szałkowskiego. Jego ocena formalna i 
merytoryczna może potrwać nawet 
do 6 miesięcy.

Unia finansuje 85% inwestycji, czy-
li w tym przypadku około 614 tysięcy 
złotych. – Wytyczanie szlaków w tere-
nie będzie możliwe dopiero po podpisa-
niu umowy dofinansowania, co praw-
dopodobnie nastąpi w IV kwartale tego 
roku. Szlaki rowerowe powstaną w cią-
gu sześciu miesięcy od dnia podpisania 
umowy z wykonawcą – powiedział Da-
riusz Starzycki.

Nowe jaworzno.pl
Informatycy urzędu miejskiego 

przygotowali nowy serwis interneto-
wy miasta. Stara strona miejska funk-
cjonowała już od 5 lat i przyszedł czas 
na zmianę.

Strona ma być przejrzysta i pro-
sta w obsłudze. Mimo nowego wyglą-
du osoby serfujące po sieci nie powin-
ny mieć problemu ze znalezieniem na 
niej wszystkich potrzebnych informa-
cji. Strona ma spełniać wszystkie ak-
tualne standardy. Ma dawać osobom 
z niej korzystającym możliwość per-
sonalizacji, to znaczy selekcji zamiesz-
czanych w niej informacji zgodnej z za-
interesowaniami. Nowinką będzie też 
interaktywna mapa miasta. Do tej pory 
na stronie umieszczony był tylko płaski 
plan miasta z nazwami ulic. Teraz in-
ternauci będą mogli wybrać się na wir-
tualny spacer po mieście.

Jak powiedział wiceprezydent Da-
riusz Starzycki, założeniem urzędni-
ków było stworzenie portalu miejskie-
go, a nie kolejnej typowej strony urzędu 
miejskiego, na której można znaleźć tyl-
ko informacje związane z magistratem.

Włodarze miasta zapewniają, że to 
nie koniec prac nad nowym portalem 
i będą brane pod uwagę wszelkie suge-
stie osób odwiedzających go.

Ponieważ strona została wykona-
na w całości przez pracowników urzę-
du, miasto nie musiało wydawać na nią 
dodatkowych pieniędzy.

Podsumowanie 
dyskusji o planie centrum
W ubiegłym tygodniu odbyła się pu-

bliczna dyskusja na temat projektu pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Centrum”. Sala obrad urzędu miejskie-
go była wypełniona po brzegi przez za-
interesowanych mieszkańców. Chociaż 
plan swoim zasięgiem obejmował prze-
strzeń od ulicy Obrońców Poczty Gdań-
skiej do Trasy Śródmiejskiej rozmowy 
zdominowały plany dotyczące rynku. 
Mimo to, jak podkreśla naczelnik wy-
działu architektury Teobald Jałyński, 
było to bardzo dobre i owocne spotka-

nie. – Byłem moderatorem tej dyskusji. 
Uważam ją za jedną z lepszych dyskusji 
publicznych nad planem, jaką do tej pory 
udało mi się prowadzić. Dlaczego dobra? 
Dlatego dobra, że to było, po raz pierw-
szy, 3,5 godziny niebywale merytorycznej 
dyskusji. Nie było awantur, krzyków, po-
pisów oratorskich. Była precyzyjna roz-
mowa – wyjaśnia architekt.

Teobald Jałyński powiedział, że py-
tania były najróżniejsze, ale większość 
miała wspólny mianownik, czyli ogra-
niczenie ruchu samochodów na pły-
cie rynku. Właściciele nieruchomości  
w rynku obawiają się, że wyłączeniu ru-
chu spowoduje spadek zainteresowania 
zakupami i usługami.

– Chcemy doprowadzić do takiej sy-
tuacji, gdzie rynek jest przestrzenią pu-
bliczną, dostępną w każdym miejscu 
przez osoby piesze. Musieliśmy wpro-
wadzić pewnego rodzaju ograniczenia, 
które ten ruch samochodowy ustawiają 
na innych zasadach. To nie oznacza, że 
rynek jest odcięty od świata, że stoją be-
tonowe bariery uniemożliwiające wjazd 
samochodu na płytę – wyjaśnił Jałyński.

Zaznaczył, że dla dobrego skomuni-
kowania nieruchomości w rynku będą 
przygotowane alternatywne możliwo-
ści dojazdu do nich, niekoniecznie przez 
płytę rynku.

P.JAMRÓZ

Na spotkaniach z mieszkańcami, dotyczących 
wytyczenia szlaków rowerowych na terenie Jaworzna, 
urzędnicy zapowiadali, że szlaki będą oznakowane do 
czerwca. Teraz okazuje się, że nie będzie ich w tym roku

Druga tegoroczna sesja 
Rady Miejskiej odbyła się 
w czwartek, 26 lutego, 
i należała do bardzo 
spokojnych. Większość 
zaproponowanych uchwał 
została przegłosowana 
bez dyskusji radnych. Nie 
oznacza to jednak, że 
podjęte decyzje były mało 
ważne dla miasta.

Prawie jednomyślni 
radni

Na początku sesji radni na wnio-
sek prezydenta wprowadzili do za-
planowanego porządku obrad kilka 
dodatkowych punktów. Z 16 przy-
gotowanych projektów uchwał li-
sta wydłużyła się do 21 i wydawać 
się mogło, że sesja przez to może się 
przeciągnąć, ale od początku prze-
biegała bardzo sprawnie. Wszystkie 
uchwały były przyjmowane jedno-
głośnie i nikt z radnych nie zabie-
rał głosu. W ten sposób radni galo-
pem przebiegli przez 8 punktów po-
rządku obrad.

Zwolnili nieco dopiero w punkcie 
o likwidacji Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej nr 6 i Technikum Uzupeł-
niającego dla Dorosłych nr 6 wcho-
dzących w skład Zespołu Szkół nr 
1, mieszczącego się w Byczynie. Do 
obu szkół nie było wystarczającej ilo-
ści chętnych, ze względu na brak za-
interesowania kształceniem w zawo-
dzie ogrodnik i spadkiem ilości ab-
solwentów zasadniczych szkół zawo-
dowych, którzy mogliby się kształ-
cić w szkole zawodowej. – Szkoda, 
że musimy podejmować dwie kolejne 
uchwały o likwidacji szkół, zwłaszcza 
gdy tak dużo mówi się o potrzebie roz-
woju szkolnictwa zawodowego – po-
wiedziała Ewa Zuber, przewodniczą-
ca komisji edukacji Rady Miejskiej. 
– Stoimy przed projektem uchwały 
o likwidacji szkoły w momencie, 
gdy nie ma do niej naboru. Nie ma 
uczniów – nie ma szkoły.

Projekt likwidacji szkoły zawodo-
wej został przegłosowany przy dwóch 
głosach przeciwnych i 2 wstrzymują-
cych. Natomiast likwidacja techni-
kum została przegłosowana przy jed-
nym przeciwnym i 3 wstrzymujących.

Miasto zdobyło 
malucha

Jednym z kolejnych punktów był 
projekt uchwały o przejęciu na wła-
sność gminy fiata 126 p z 1994 roku, 
porzuconego przez właściciela. Przy 
tej okazji wiceprzewodniczący Paweł 
Bańkowski zapytał, czy miasto ma 
jakieś instrumenty do walki z plagą 
samochodów oferowanych do sprze-
daży na parkingach w centrum mia-
sta. Wiceprezydent Jacek Nowak po-
wiedział, że taka działalność jest na-
ganna, bo oferowane samochody zaj-
mują miejsca parkingowe, których 
i tak jest za mało dla mieszkańców 
i poszuka możliwości rozwiązania 
tej sprawy.

Praca Rady przebiegała dalej bar-
dzo sprawnie i radni przyjmowa-
li propozycje uchwał bez sprzeci-
wów. Tempo obrad zostało na mo-

ment zwolnione, gdy obecni na sesji 
pochylili się nad projektem uchwa-
ły dróg z terenu miasta do kategorii 
dróg gminnych.

W 1987 roku Wojewódzka Rada 
Narodowa w Katowicach zakwa-
lifikowała drogi do kategorii dróg 
gminnych i lokalnych miejskich, 
ale nie został stworzony katalog za-
kwalifikowanych ulic. W związku  
z tym Samorządowe Kolegium Od-
woławcze kwestionowało status 
dróg gminnych na terenie nasze-
go miasta. Dlatego Miejski Zarząd 
Dróg i Mostów stworzył katalog 467 
jaworznickich dróg i placów, które 
nie mają status dróg krajowych, wo-
jewódzkich czy gminnych i popro-
sił radnych o zaliczenie ich do dróg 
gminnych.

Radni z komisji gospodarki zapy-
tali dlaczego statusy drogi gminnej 
nie nadano wszystkim ulicom w Ja-
worznie. Daniel Jach z MZDiM od-
powiedział, że nie można do katalogi 
zaliczyć ulic, które nie mają uregu-
lowanego statusu prawnego. – Drogi 
przebiegające przez tereny prywatne 
nie mogą być zaliczone do dróg gmin-
nych. Tak samo drogi przebiegające 
przez tereny Skarbu Państwa. Musia-
łyby najpierw zostać skomunalizowa-
ne, przejść pod zarząd gminy – wy-
jaśnił Jach.

O wsparciu gminy  
dla rozwoju sportu

Ostatnim punktem, który wzbu-
dził duże emocje, był projekt uchwa-
ł y dot yczącej dotowania przez 
miasto sportu kwalif ikowanego.  
W uchwa le zapisa no element y 
przedsięwzięć, na które kluby spor-
towe mogą wydać miejskie pienią-
dze, takich jak: opłaty startowe  
w zawodach, czy ubezpieczenia za-

wodników. Członkowie komisji 
sportu wnieśli o rozszerzenie kata-
logu dotowanych działań, na co nie 
zgodził się prezydent. Głównie rad-
ny Janusz Ciołczyk przemawiał za 
większym wsparciem finansowym 
klubów. – Wydaje mi się, że takie 
podstawowe wsparcie jak transport 
na zawody, opłata trenera czy utrzy-
manie obiektu są uzasadnione – mó-
wił radny z Ciężkowic.

Wiceprezydent Jacek Nowak 
kwestionował zasadność wspiera-
nia klubów w zakresie utrzymania 
obiektów skoro kluby nie są ich wła-
ścicielami. Mówił też, że gdyby mia-
sto miało opłacać kluby w 100%, to 
stały by się one klubami miejskimi,  
a nie samodzielnymi stowarzysze-
niami. – Wiele osób mówi, jak klu-
bu ponoszą niepowodzenia w spo-
rcie, że to wina miasta, bo miasto 
nie daje pieniędzy na sport. A to nie 
prawda, bo miasto od wielu lat wspo-
maga działalność sportową – powie-
dział Paweł Silbert.

Prezydent przyjął 3 z 4 popra-
wek do projektu uchwały zapropo-
nowanych przez komisję sportu RM. 
Uchwała została przyjęta przy gło-
sie przeciwnym Janusza Ciołczyka  
i 4 wstrzymujących.

Całej sesji przysłuchiwała się gru-
pa młodzieży z jaworznickich szkół 
ponadgimnazjalnych: Liceów Ogól-
nokształcących nr 1, 2 i 3 oraz Ze-
społów Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3 i 5. Jest to grupa, która podjęła 
inicjatywę założenia młodzieżowej 
rady miasta i obserwacja pracy rad-
nych miała im przybliżyć mechani-
zmy demokracji na szczeblu lokal-
nym. Po konsultacji z przewodni-
czącym Tadeuszem Kaczmarkiem, 
młodzież ustaliła, że będzie przypa-
trywać się pracom komisji i sesjom 
Rady Miejskiej.

P.JAMRÓZ

Zmiana planu pracy Rady na 
2009 rok. Powołanie Komisji Sta-
tutowej do zmiany Statutu Miasta. 
Zmiany w budżecie miasta. Usta-
lenie wysokości wynagrodzenia 
dla pracowników nie będących na-
uczycielami w SOSW w Szczakowej. 
Rozdzielenie środków przyznanych  
z Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych. 
Zmiana w uchwale o powołaniu 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
Likwidacja Szkoły Zawodowej nr 6 
i Technikum nr 6. Zmiana planu za-
gospodarowania „Park Północny”. 
Podwyższenie kapitału Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji i Jaworznickiego To-
warzystwa Budownictwa Społecz-
nego. Przejęcie na własność gmi-
ny samochodu usuniętego z ulicy. 
Przekazanie nieruchomości gmin-
nych zabudowanych stacjami trans-
formatorowymi na własność spół-
ki „Enion”. Zaliczenie dróg na tere-
nie miasta, do kategorii dróg gmin-
nych. Podniesienie kapitału Przed-
siębiorstwa Komunikacji Miejskiej. 
Ustalenie użytkowania wieczyste-
go budynku Gliniana 12. Wyraże-
nie zgody na uczestnictwo miasta 
w programie stypendialnym „Na-
uka drogą do sukcesu”. Zasady do-
towania sportu kwalifikowanego.

Lutowa sesja RM była hospitowana przez licealistów

Przyjęte uchwały:
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Radna Renata Chmielewska
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Radna Rady Miejskiej Ewa Zuber 
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Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 
będąc zarejestrowaną organizacją pożytku 
publicznego, zwraca się do Szanownego 
Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 
1% podatku dochodowego w rozliczeniu 
podatkowym PIT, na Nr KRS 0000 11 34 20  
na następujące celce:

W sprawie rozliczeń 
za wodę o opinię 
Ministerstwa 
Infrastruktury, 
Departamentu 
strategii budownictwa 
i mieszkalnictwa 
wystąpił Miejski 
Rzecznik Konsumentów 
w Jaworznie. Poniżej 
publikujemy odpowiedź. 

Odpowiadając na pismo z dnia 
27 grudnia 2007 r. RK.6343-23/07, 
Departament Strategii Budowni-
ctwa i Mieszkalnictwa przedstawia 
następującą opinię.

Warunki i zasady rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i  zbiorowe odprowadzanie ścieków 
reguluje ustawa dnia 7 czerwca 2001 
r. o  zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków (Dz. 
U. 2006 r. 123, po. 858 ze zm.).

Ilość wody dostarczanej do nie-
ruchomości zgodnie z art. 27 ust. 
1 ww. ustawy ustala się podstawie 
wskazania wodomierza główne-
go, a  dopiero w razie jego braku  
– w oparciu o przeciętne normy 
zużycia wody określone rozporzą-
dzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określania przeciętnych norm zu-
życia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70). 
Oznacza to, iż rozliczenie dostar-
czonej do budynku wody następuje 
na  podstawie wskazań wodomie-
rza g łów nego za insta lowanego  
w budynku.

Winno być ono rozliczone przez 
zarządcę budynku na wszystkie 
lokale, a zatem wskazania wodo-
mierzy lokalowych nie mogą być 
jedyną podstawą obciążania za 
wodę osób korzystających z lokali. 
Sposób rozliczenia zużytej wody 

ustala we własnym zakresie Za-
rządca nieruchomości. Potwier-
dza to zapis art. 26 ust. 2, zgodnie  
z którym, jeżeli odbiorcą usług jest 
wyłącznie właściciel lub zarządca 
budynku wielolokalowego lub bu-
dynków wielolokalowych, jest on 
obowiązany do rozliczenia kosztów 
tych usług. Suma obciążeń za wodę 
lub ścieki nie może być wyższa od 
ponoszonych przez właściciela lub 
zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego.

Co do zasady sposób rozliczeń 
z ty tułu dostarczonej wody wi-
nien być jednolity tj. w przypadku 
opomiarowania budynku oparty 
o pełne opomiarowanie loka l i .  
W sytuacji, gdy jedynie niektóre 
lokale wyposażone są w wodomie-
rze, różnica powstała między wska-
zaniem wodomierza g łównego,  
a sumą wskazań indywidualnych, 
pomniejszona o ewentualne zu-
życie wody na wspólne cele (np. 
mycie k latek schodow ych), po-

w i n na być pod zie lona m ięd z y 
użytkowników lokali nieposiadają-
cych wodomierzy, proporcjonalnie 
do liczby stale zamieszkujących 
tam osób. Zasada ta nie ma jed-
nak charakteru normy prawnej  
i może w przypadku jej stosowa-
nia przez zarządcę nieruchomości 
powodować spory wynikające np. 
ze sposobu uwzględniania ubyt-
ków związanych z dostawą wody 
do lokali, które występować mogą 
za wodomierzem głównym. Z tego 
względu nie powinna być, w opinii 
Departamentu, wyrażana zgoda na 
częściowe opomiarowanie lokali 
w budynku, choć praktyce takiej 
nie sprzeciwiają się obowiązujące 
regulacje prawne.

Wszelkie spory, które występują 
na tle rozliczeń za dostawę mediów, 
mogą być rozstrzygane jedynie na 
drodze sądowej.

DYREKTOR DEPARTAMENTU STRATEGII 
BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA 

MAREK ZAWIŚLAK  

– kontynuowanie pamięci, etosu  
i tradycji niepodległościowych 
Armii Krajowej, dla przywrócenia 
wiedzy o zapomnianych wydarze-
niach historycznych, 

– kontynuowanie opieki nad miej-
scami pamięci narodowej, gro-
bami żołnierskimi, pomnikami  

i tablicami upamiętniającymi wal-
ki poległych i zmarłych żołnierzy 
Polskiego Państwa Podziemnego 
Armii Krajowej (PPP - AK),

– kontynuowanie opieki i udzielanie 
pomocy charytatywnej dla byłych 
żołnierzy PPP-AK z uwzględnieniem 
kombatantów niepełnosprawnych 
oraz obłożnie i ciężko chorych, 

– przeciwdziałanie patologiom spo-
łecznym. Podejmowanie współpra-
cy z organizacjami społeczno-po-
litycznymi, szkołami, placówkami 
kulturowymi,

– współorganizowanie współuczest-
niczenie w obchodach oraz uroczy-
stościach związanych z walkami  

o niepodległość Ojczyzny Rzeczpo-
spolitej Polskiej.
Wszystkim darczyńcom, którzy 

posiadają otwarte serce na potrzeby i 
szczytne cele patriotyczne, serdecznie 
dziękujemy.

ZARZĄD GŁÓWNY ŚZŻ AK W WARSZAWIE

ZARZĄD OKRĘGU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ZARZĄD KOŁA ŚZŻ AK W JAWORZNIE 

Podziękowanie
Dziękuję serdecznie Dyrekcji Biblioteki Miejskiej w Jaworznie 
za perfekcyjne zorganizowanie wernisażu mojego malarstwa 

w dniu 17 lutego 2009 roku, dyrektorowi biblioteki Panu Jackowi 
Maro, Pani Katarzynie Pokucie za pełne osobistego poświęcenia 

zaangażowanie w przygotowanie wystawy, Panu Andrzejowi 
Rapaczowi za pomoc techniczną oraz całemu personelowi 

biblioteki. Dziękuję wszystkim gościom za przybycie i wiele 
miłych słów uznania, ekipie jaworznickiej telewizji za świetny 

reportaż, a także Iwonie Pędzikiewicz za operatywność, 
Kasi Miśkiewicz-Włodyce i Pawłowi Ciupkowi za pomoc 

w transporcie prac, Joli Hałas i Panu J. Przebindowskiemu 
za zdjęcia, Ewie Sałużance za wsparcie duchowe oraz moim 

najbliższym za wszystko inne.
Przypominam, że ekspozycja trwa do 6 marca 2009 roku

SERDECZNIE ZAPRASZAM

ANNA SZYBALSKA

Sposób wypeniania deklaracji PIT za 2008 rok
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SPUH Spektra oferuje:
usługi: wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 tys. L, 
usługi rolnicze, koszenie, pielęgnacja terenów zielonych dla 

firm i ogrodów przydomowych
sprzedaż: pasz, zbóż, siana, słomy, ziemi ogrodniczej, torfu, 

kory, nawozów rolniczych i ogrodniczych. 
Do wynajęcia: warsztat, pomieszczenia socjalno-biurowe o 

pow. 209m2 (Byczyna ul. Gwardzistów 145c)
Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO

Jaworzno ul. Dąbrowska 22a 
tel. 032/ 615 51 25, 0 502 687 330

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

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

www.tynkowanie.com.pl

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

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

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

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

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

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

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12

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” 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

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.

Gładź. Malowanie.

Tel. 0 601 797 305

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

doszczelnianie, regulacje tel. 616 35 20, 0 602 738 065

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065

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.

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

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.

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

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13

„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

TAPETY NATRYSKOWE 
„FABRYKA KOLORU” 

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

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

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

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

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

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

ul. Matejki 59 
tel. 0 504 226 620, 032/ 753 08 51

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

„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

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

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

LUK-GAZ
Dostawa butli z gazem 11 kg

Dostawy cały tydzień od 6.00 do 20.00
Zamówienia całą dobę

Tel. 032 616 85 55; 509 243 418

PARKIETY
sprzedaż, montaż, renowacja

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

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”

P.H.U. Tom Bud 
Kompleksowo ocieplenia budynków, maszynowe 

nakładanie tynków, remonty wnętrz, kafelkowanie. 
Gwarancja jakości. 

Tel. 507 072 145, 604 934 879

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

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

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

Przegrywanie taśm VHS i magnetofonowych 
na płyty DVD/CD

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

Wydawnictwo GM sp. z o.o. 43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7 tel. (032) 751-91-30
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VHS – DVD
Możesz jednak zachować swoje archiwalne nagrania w nienaruszalnym stanie, 

dokonując ich cyfryzacji!
Przegrywanie taśmy VHS – 30 zł brutto
Przegrywanie kasety magnetofonowej – 20 zł brutto
Przegrywanie płyty winylowej – 20 zł brutto
Usuwania trzasków i szumów – 30 zł brutto

Przegrywamy również z cyfrowego zapisu na VHS lub kasetę magnetofonową – 
ceny jak wyżej. Dokonujemy również montażu nagranego materiału: wycięcie 

zbędnych scen, dodanie napisów, zdjęć lub lektora.
Prosty montaż – 250 zł brutto. Wyrafinowany montaż – cena negocjowana.

Wydawnictwo GM sp. z o.o.
43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7

tel. (032) 751-91-30

BIURA RACHUNKOWE
Biuro Rachunkowe Anna Kurek 

poleca kompleksowe usługi 
księgowe: ewidencja VAT, 

deklaracje podatkowe, 
składki ZUS, wynagrodzenia, 

prowadzenie ksiąg 
rozrachunkowych, zwrotu VAT-u 

z budownictwa VZM 
ul. Wybickiego 46, 
43-605 Jaworzno 

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

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

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

Wysoka zdawalność 
miła atmosfera plus poczęstunek

U NAS
Konkurencyjne 

ceny
Płatność 
na raty

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 235 
tel. 032/ 751 32 44, 

fax 751 32 45

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

Radny Krzysztof Dzierwa 

zaprasza 
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Firma z Jaworzna przyjmie do pracy 
Asystenta Projektu

Wymagania: 
wykształcenie wyższe, 
doświadczenie pracy w projektach współfinansowanych 
ze środków EFS, 
dobra organizacja czasu pracy, 
samodzielność w działaniu, 
komunikatywność. 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie listu motywacyjnego 
oraz CV na adres: efs.rekrutacja@gmail.com

W temacie wiadomości prosimy wpisać skrót: Asystent projektu.

✄✄

✄

✄
✄

✄

✄

1. ul. Kaczeńców 1 
2 pomieszczenia o pow. 32,81 m², lokal na I piętrze, wc 
- wspólne, wyposażony w inst. wod-kan., c.o. (wadium 
wynosi: 131,24 zł)
2. ul. Słowackiego 4
2 pomieszczenia o pow. 45,29 m², w.c. na zewnątrz, 
lokal znajduje się na I p., wyposażony w inst. wod-kan., 
odrębną inst. elektryczną (wadium wynosi: 271,74 zł)
3. ul. Kolbego 11
 1 pomieszczenie o pow. 36,74 m2, wyposażony w inst. 
wod-kan., c.o., odrębną inst. elektryczną (wadium 
wynosi: 220,44 zł)
4. ul. Sawickiej 2
1 pomieszczenie + korytarz o pow. 40,00 m2, 
wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną (wadium 
wynosi: 160,00 zł)
5. ul. Łukasiewicza 7
8 pomieszczeń o pow. 135,47 m2, wyposażony w inst. 
wod-kan., c.o., elektryczną (wadium wynosi: 541,88 zł)
6. ul. Kościuszki 10b
1 pomieszczenie o pow. 12,00 m2, wyposażony w inst. 
wod-kan., c.o., elektryczną (wadium wynosi: 48,00 zł)
7. ul. Kościuszki 10
1 pomieszczenie o pow. 18,72 m2, wyposażony 
w inst. wod-kan., c.o., elektryczną (wadium wynosi: 
74,88 zł)
8. ul. Jagiellońska 70
1 pomieszczenie o pow. 51,29 m2, wyposażony w inst. 
c.o., elektryczną (wadium wynosi: 205,16 zł)
9. ul. Jagiellońska 70
1 pomieszczenie o pow. 59,22 m2, wyposażony w inst. 
wod-kan., c.o., elektryczną (wadium wynosi: 236,88 zł)
10. ul. Jagiellońska 64
1 pomieszczenie o pow. 15,50 m2, wyposażony w inst. 
wod-kan., elektryczną (wadium wynosi: 62,00 zł)
11. ul. Jaworznicka 27a
1 pomieszczenie o pow. 25,63 m2, wyposażony w inst. 
wod-kan., c.o.,  elektryczną (wadium wynosi: 102,52 zł)
12. ul. Jaworznicka 27a
1 pomieszczenie o pow. 21,80 m2, wyposażony w inst. 
wod-kan., c.o., elektryczną (wadium wynosi: 87,20 zł)
13. ul. Jaworznicka 27a
1 pomieszczenie o pow. 21,77 m2, wyposażony w inst. 
wod-kan., c.o., elektryczną (wadium wynosi: 87,08 zł)

Licytacja stawki bazowej czynszu za wolne gminne 
lokale użytkowe zostanie przeprowadzona na 
warunkach określonych w regulaminie przetargu 
zatwierdzonym Zarządzeniem Nr GK/0151/20/09 
Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 21.01.2009 roku.

Każdy przystępujący do przetargu może zapoznać się  
z regulaminem w Dziale Gospodarki Lokalowej Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie 
ul. Północna 9b, pokój 411, 412.

Zaprasza się do udziału w przetargu, który 
odbędzie się w dniu 11 marca 2009 r. o godzinie 10ºº, 
w sali nr 045 ul. Grunwaldzka 33 Urzędu Miejskiego  
w Jaworznie.

Podstawę licytacji stanowią stawki czynszu za 1 m² 
powierzchni użytkowej wolnego gminnego lokalu 
użytkowegow strefie ”A” i “B” zgodnie z uchwałą  
Nr XXVI/355/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia  
30 października 2008 r.

Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu będzie 
wpłacenie wadium w kwocie: 6,00 zł w strefie “A” i 4,00 
zł w strefie “B”, za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego, 
o najem którego oferent się ubiega, w terminie do  
10 marca  2009 roku, na rachunek bankowy Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie: 
ING Bank Śląski S.A. Nr: 39 1050 1142 1000 0023 1659 
7737 (druk nr 1 do pobrania w MZNK lub na stronie  
www.mznk.jaworzno.pl).

Kserokopię dowodu wpłaty należy przedłożyć 
najpóźniej do 10 marca 2009 roku w siedzibie 
Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w 
Jaworznie, w budynku przy ul. Północnej 9 b, pokój 
411 lub 412 wraz z pisemną informacją podając: imię, 
nazwisko oferenta, miejsce stałego zameldowania,  
nr telefonu kontaktowego, nazwę firmy oraz numery:  
NIP i REGON (druk nr 2 do pobrania w MZNK lub na 
stronie www.mznk.jaworzno.pl).

Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu bez 
podania przyczyny.

Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza
przetarg w formie licytacji stawki bazowej czynszu 

za gminne lokale użytkowe na terenie miasta Jaworzna
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Widok Bukowicy

Sosna na krawędzi

Z szafy prokuratora 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

Zaproszenie
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Warstwy z intersekcją

Zbliżenie intersekcji

BliZej prawa

Uderzył dwuzębnymi 
widłami. Jeden ząb trafił  
w okolicę oka, drugi w gardło. 
Nie przestawał zadawać 
ciosów. Józef M. zabił  
w ten sposób sąsiada. To nie 
pierwszy atak zwyrodnialca. 

– Miał kamienną twarz. Powiedział 
tylko „załatwiłem Gienka” – mówią o za-
bójcy świadkowie, którzy pierwsi przy-
byli na miejsce wstrząsających wyda-
rzeń. – Widły stały oparte o ścianę. Spły-
wała po nich krew. 57-letni recydywista 
zadźgał widłami swojego sąsiada. 

Pierwszy akt dramatu rozpoczął się 
rankiem tego dnia przed miejscowym 
sklepem. Na ławce przed wejściem kil-
ku mężczyzn piło piwo. Wśród nich był 
Eugeniusz Ch. Zobaczył nadchodzące-
go drogą Józefa M. Kilka minut później 
pomiędzy mężczyznami wybuchła kłót-
nia. Nie poszło o nic konkretnego. We-
dług zeznań świadków Eugeniusz Ch. 
nazwał swojego niewysokiego sąsia-
da knypkiem. Ten o zaczepkach poin-
formował policję. Mundurowi nakaza-
li zgłosić się obu nazajutrz na posterun-
ku. Tak się jednak nie stało. Kilka go-
dzin później mieszkańcy wioski zoba-
czyli Eugeniusza Ch. wchodzącego na 
posesję Józefa M. – Jak tylko zobaczyłem 
gdzie poszedł Gienek, zaraz zadzwoniłem 
do jego córki – relacjonuje  sołtys. – Mó-
wię do niej: „idź tam, bo ojciec jest wypi-
ty i może się coś złego zdarzyć”. 

Po tym telefonie  sam poszedł w stro-
nę domu Józefa M. Przybył jednak zbyt 
późno, by zapobiec tragedii. – Gienek 
leżał na trawie w kałuży krwi – opowia-
da sołtys. – Miał zmasakrowaną twarz. 

Nie dawał znaku życia. Józek patrzył na 
niego z kamienną twarzą. „Coś ty zrobił!” 
powiedziałem do niego. A on spojrzał na 
mnie i mruknął, że działał w obronie wła-
snej. Potem wsiadł na rower i pojechał do 
budki zadzwonić na policję. 

Józef M. zatelefonował też do swo-
jej siostry. Chciał, by zaopiekowała się 
hodowanymi przez niego królikami. 
Wrócił do mieszkania, umył się, prze-
brał i spakował. Usiadł i czekał na przy-
jazd radiowozu. 

– Zgłoszenie odebraliśmy o godzinie 
13.30 – mówi rzecznik z Komendy Po-
wiatowej Policji. – Sprawca został zatrzy-
many. Ciężko ranny Eugeniusz Ch. został 
przewieziony do szpitala powiatowego, 
a następnie do wojewódzkiego. Niestety, 
lekarze nie zdołali uratować mężczyzny. 
Zmarł przed pierwszą w nocy. 

Biegły lekarz stwierdził na ciele ofia-
ry kilka ran kłutych i tłuczonych. Zabity 
miał m.in. uszkodzony oczodół i rozerwa-
ne gardło. – Więcej szczegółów i dokład-
ną przyczynę śmierci poznamy, gdy otrzy-
mamy wyniki sekcji zwłok – wyjaśnił  pro-
kurator. W prokuraturze morderca został 
przesłuchany. Józef M. oficjalnie odmówił 
składania wyjaśnień. Nieoficjalnie stwier-
dził, że działał w obronie własnej. Ponoć 
utrzymuje, że sąsiad zaatakował go kosą. 
Okoliczności sprawy wyjaśni jednak do-
piero toczące się śledztwo. Prokuratura 
postawiła Józefowi M. zarzut zabójstwa. 
Sąd Rejonowy orzekł wobec podejrzane-
go trzymiesięczny areszt. 

Zamordowany Eugeniusz Ch. osie-
rocił sześcioro dzieci. Najmłodsze ma 
14 lat, najstarsze 22. – Z sąsiadem mieli-
śmy zawsze dobre stosunki – powiedzia-
ła  zrozpaczona córka zabitego. – Często 
bywał u nas w domu. W święta ojciec za-
prosił go na Wigilię. Nie wiem, jak mógł 
zrobić nam coś takiego. 

57-letni Józef M. od dawna budził 
grozę wśród mieszkańców. Mieszkał 
samotnie w starej chałupie. Utrzymy-
wał się z zasiłku, pomagał mu też sołtys. 
Ludzie go raczej unikali. Leczył się psy-
chiatrycznie, miał sprawę o znęcanie się 
nad macochą. Z więzienia wyszedł dwa 
lata temu. Odsiedział ośmioletnią karę 
za usiłowanie zabójstwa. Przed dziesię-
ciu laty napadł na innego mieszkańca 
wioski. Kilkakrotnie uderzył Stanisława 
P. siekierą w głowę. Mężczyzna zawdzię-
cza życie szybkiej interwencji świadków. 
Od tamtej napaści z powodu doznanych 
urazów jest niepełnosprawny. 

– Nic nie pamiętam z tamtego dnia – 
relacjonuje nam poprzednia ofiara zwy-
rodnialca. – Świadomość odzyskałem 
w szpitalu. Do tej pory jestem na lekach, 
mam drugą grupę inwalidzką, niespraw-
ną rękę. Nie rozumiem, jak mogli wypu-
ścić na wolność tego człowieka. Po wyj-
ściu groził mi, że mnie zabije, groził też 
księdzu. Takich jak on powinno się izo-
lować od społeczeństwa. Czy pan wie, co 
on powiedział podczas rozprawy? Powie-
dział, że dla niego zabić człowieka, kota 
czy psa to jedno i to samo. 

Sprawą zbulwersowani są mieszkań-
cy wioski. Mają nadzieję, że Józef M. już 
nigdy nie powróci. Jeżeli stanie się ina-
czej zapowiadają lincz. 

– On ma ze sześćdziesiąt lat, ale poło-
wę życia przesiedział w więzieniu – ko-
mentują. – „Generała” za kratkami się 
dosłużył. 12 lat siedział, bo poderżnął 
gardło milicjantowi. Później 8 lat, kie-
dy Staśka walnął siekierą w głowę. Te-
raz Gienek poszedł do niego po śmierć. 

Za zamordowanie sąsiada grozi Jó-
zefowi M. najwyższy orzekany w Polsce 
wyrok – dożywotniego pozbawienia 
wolności.

PITAWAL

Zbyt drogo za wodę?
Nieustannie powraca temat nie-

rzetelnych, a co najmniej kontro-
wersyjnych rozliczeń za wodę, któ-
re otrzymują lokatorzy spółdzielni 
mieszkaniowych. Twierdzą oni, że 
otrzymują zawyżone rachunki, a nie-
dopłaty nie są wyjaśnione. 

Czuję się zatem w obowiązku po 
raz kolejny przypomnieć prawa loka-
tora. Nadmieniam, że każdy mieszka-
niec ma prawo zażądać od spółdzielni 
dodatkowej specyfikacji, czyli dokład-
nego rozliczenia wszystkich opłat, jeże-
li budzą one jego wątpliwości. Przede 
wszystkim ma prawo żądać wyjaśnie-
nia, z czego wynika ewentualna nie-
dopłata. Ma znaczenie okres, w jakim 
ona powstała. Jeżeli ubytki następują 
na przełomie kilku miesięcy, to spół-
dzielnia jest odpowiedzialna również 
za bezczynność w tym zakresie, jako że 
nie wyjaśniła jeszcze źródła strat. Nie 
jest tłumaczeniem to, że woda wycie-
ka. Wówczas to spółdzielnia ma obo-
wiązek usunąć usterkę. Jeżeli można 
podejrzewać kradzież wody, na spół-
dzielni ciąży obowiązek zgłoszenia 
tego do prokuratury, a nie prostą dro-

gą obciążać najemców. Nie jest też tłu-
maczeniem to, że znaczna różnica wy-
nika z rozbieżności między licznikiem 
głównym – do którego częstokroć loka-
torzy nie mają dostępu – a licznikami 
indywidualnymi. Sam fakt tego, że licz-
nik stanowi własność spółdzielni obli-
guje zarząd do tego, by podjąć decyzję  
o wymianie niewiarygodnych liczni-
ków. W tym przypadku licznik nie bę-
dzie powielał fałszywych danych. Lo-
katorzy mają prawo upominać się o ta-
kie wyjaśnienia, w przeciwnym razie 
sami mogą zgłaszać sprawę do proku-
ratury. Spółdzielnia natomiast nie ma 
prawa wzywać do zapłaty sum, które 
de facto nie wynikają z rozliczeń albo 
są skutkiem rozliczeń nierzetelnych, 
których można było uniknąć. Loka-
torzy – tu zwracam się do mieszkań-

ców – to Zarząd jest dla Was, a nie 
Wy dla Zarządu. To Wy macie prawo 
wymagać od zarządów rzetelnej do-
kumentacji, to walne zgromadzenie 
jest nadrzędnym organem spółdziel-
ni. Możecie zmienić zarząd, rozwią-
zać spółdzielnię. Musicie tylko mó-
wić jednym głosem. Jeżeli widzicie 
nadużycia, wówczas sami musicie to 
zgłaszać prezesom, radom nadzor-
czym. To Wy tworzycie spółdzielnie, 
a nie zarządy. To Wy musicie doma-
gać się zebrań, chodzić na nie, zgłaszać 
usterki, pisać pisma. W razie takiej 
potrzeby pomoże w tym każda kan-
celaria prawna. Ważne jest, by loka-
torzy znali swoje prawa, które wyni-
kają m. in. z ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Warto korzystać ze 
swoich praw!

Tym, którzy oglądają nasze filmy, wia-
domo jest, że widziana w wielu punk-
tów Jaworzna położona na południe 
od Zagórza Bukowica jest tytułową 
tajemniczą wyspą. Wzgórze to bardzo 
wyraźnie odznacza się w tej części pa-
noramy widoku rozciągającego się na 
wschód od Jaworzna. Tym nie mniej 
najlepiej efekt wyspy jest widoczny 
wtedy, gdy patrzymy na nią z polnego 
przedłużenia ulicy Bałuckiego w Po-
gorzycach.

Krótka historia
Wzniesienie jest zbudowane ze skał 

wieku triasowego. Dokładniej chodzi  
o dolne warstwy gogolińskie, a jeszcze do-
kładniej, o to, co można oglądać w par-

tiach szczytowych reprezentuje pierwszy 
wapień falisty. Niemalże takie same war-
stwy zostały poprzecinane przy okazji bu-
dowy w rejonie ulic Chełmońskiego, Szpi-
talnej, Obrońców Poczty Gdańskiej. Tu-
taj dla odmiany jest więcej śladów aktyw-
ności tajemniczych organizmów zwanych 
Rhizocoralium. Do niedawna zaliczano je 
do pierścienic, dzisiaj najczęściej przyjmu-
je się, że są to nory budowane przez róż-
ne zwierzęta, głównie małe kraby. Falista 
struktura wapienia, który i tu i tam moż-
na oglądać, to dowód na częste ruchy osa-
dów po części spowodowane przez pod-
morskie trzęsienia ziemi.

Drugim ważnym epizodem w hi-
storii tego miejsca była starokimeryj-
ska faza ruchów górotwórczych. Wów-
czas niemalże na początku jury tutejsze 
warstwy skalne zostały ugięte i spęka-
ne. Najbardziej widowiskową ilustracją 

tego zdarzenia jest odkrywka w środku 
południowej podszczytowej krawędzi 
kamieniołomu. Przez jej środek biegnie 
struktura zwana intersekcją, czyli osa-
dami, które przecinają wszystkie war-
stwy na wskroś. O ile wyciągam praw-

dziwy wniosek z tych przesłanek, to ska-
ła ta powinna być jedyną krztyną jury 
na terenie gminy Babice. Zawsze istnie-
je możliwość, że osad ten wypełnił po-
wstałą wówczas lukę w zupełnie innej 
epoce, czyli kredzie lub trzeciorzędzie. 

Bliżej współczesności Bukowica była 
wyspą, a potem półwyspem przy brze-
gu Morza Mioceńskiego. To było pomię-
dzy 14 a 5 milionami lat temu. Wtedy na 
jej szczycie rosły palmy i magnolie. Po-
łudniowe wybrzeże naszej wyspy było 

klifem, zaś od północy pomiędzy oba 
Grodziska i Żelazową wcinała się Zato-
ka Zagórska. Dziś, spacerując po Buko-
wicy, można bez trudu odnaleźć kolejne 
etapy dłuższego postoju morza podczas 
opuszczania naszego terenu. Kamienio-
łomy w szczytowych partiach południo-
wej krawędzi powstały wtedy kiedy bu-
dowano forty twierdzy Kraków. To cze-
go tutaj brakuje, i dzięki czemu może-
my prześledzić tę pasjonującą historię 
jest częścią zaprawy spajającej jej bu-
dowle obronne.

Warto wędrować
Przez Bukowicę biegną dwa szlaki tu-

rystyczne. Umieściłem ją także na tra-
sach swojego przewodnika po tych oko-
licach. Tak film, jak i ten krótki tekst, są 
w stanie ledwo co zasygnalizować istnie-
nie tego ciekawego miejsca. Co prawda 
Bukowica bardzo rzuca się w oczy, ale 
mało kto przemierza jej ostępy. Czasa-
mi zaglądają tutaj smakosze wody źró-

dlanej. Teraz, u zarania przedwiośnia, 
źródło znajdujące się przy północno-za-
chodnim stoku bije wyjątkowo mocno. 
Rzeka, którą zasila, prawdopodobnie jest  
o tej porze roku lewobrzeżnym dopły-
wem Chechła. Nie sprawdzałem tego do-
kładnie, ale równie dobrze może wsiąkać 
w grunt już po kilkudziesięciu metrach, 
gdyż zalega tu sporej grubości warstwa 
piasków arkozowych przykrytych cien-
ką warstewka piasków polodowcowych.

Innym powodem są niesamowi-
te kształty starych buków na szczycie 
oraz możliwość podziwiania niesamo-
witej determinacji wielu drzew wyra-
stających na krawędzi kamieniołomów. 
Podczas naszej wizyty, a było to 26 lute-
go, znaleźliśmy ledwo trzymającą się so-
snę zwyczajną, która swoimi korzeniami 
trzymała sporą kupę kamieni. Można się 
zakładać, czy spadnie i się wywróci, czy 
też spadnie i będzie dalej żyć.
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Redakcja „Co Tydzień”
43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7

tel. (032) 751-91-30

C z ę ś c i  e l e k t r o n i c z n e
p r z y r z ą d y  p o m i a r o w e

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK ROZPOCZĘCIE KURSU 
NA PRAWO JAZDY KAT. „A”, „B”

Obsługa wózka jezdniowego 09.03.2009
Kurs ADR 09.03.2009
Obsługa HDS 16.03.2009
Kurs dokształcający dla kierowców 23.03.2009

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 - 17.00
tel. 751 56 65, 615 67 26, fax 615 67 25; 

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

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

Wysoka zdawalność 
miła atmosfera plus poczęstunek

U NAS
Konkurencyjne 

ceny
Płatność 
na raty

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

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

Prosto i tanio 
ubezpieczenia MTU
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Tel. 0 502 013 416; 

0 32/ 751 37 73 po 20.00
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OKNA DACHOWE

POKRYCIA DACHOWE RYNNY OKNA PCV I DREWNIANE

� FOLIE DACHOWE 

� SYSTEMY KOMINOWE

� KOMINKI WENTYLACYJNE
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TYNKI GIPSOWESCHODY STRYCHOWE

OKNA PCV I DREWNIANE
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Andrzej 
Sermak 
prostuje

czytaj na str. 13

czytaj na str. 13

Uhonorowali 
Sportowca 
Roku

czytaj na str. 14

czytaj na str. 14

czytaj na str. 14

Eliminacje  
do Mistrzostw 
Europy  
w Jaworznie

Mistrzostwa 
Śląska  
w Knurowie

Bezsilni 
energetycy

Klaudia Dąbek 
wygrywa

Kolejna 
wygrana 
Szczakowianki

czytaj na str. 13

Piotr Czarnota 
trenerem roku

Krakowska 
niemoc

Jak udało nam się dowiedzieć, 
w kwietni do Jaworzna zawitają 
kobiece reprezentacje Szwecji, 
Danii, Islandii i Polski do lat 19, 
by zmierzyć się ze sobą o awans 
do Mistrzostw Europy. Oprócz 
Jaworzna, eliminacje będą się 
odbywać również w innym 
śląskim mieście, ale dokładna 
lokalizacja nie jest jeszcze znana. 
Pewne są już natomiast terminy 
rozgrywania spotkań w Jaworznie. 
Mecze odbędą się kolejno 23, 
25 i 28 kwietnia. Reprezentacja 
Polski w Jaworznie rozegra 
prawdopodobnie 2 grupowe 
spotkania. 

K.REPEĆ

Górnik Jaworzno został 
triumfatorem V Memoriału 
im. Mirosława Stadlera. 
W decydującym starciu 
podopieczni Piotra 
Pierścionka pokonali Zgodę 
Byczyna, triumfatora sprzed 
roku, prowadzoną przez 
Andrzeja Śliwińskiego.

Mirosław Stadler urodził się 26 lu-
tego 1955 roku w Jaworznie. Niektó-
rzy twierdzą, że urodził się w koszul-
ce Szczakowianki wraz z piłką, któ-
ra jak amulet przyrosła mu do nogi. 
Swoją piłkarską karierę prowadził w 
dwóch klubach: Szczakowiance oraz 
Victorii Jaworzno, która przez echo 
sukcesu biało-czerwonych spadła na 
drugi plan. To właśnie dzięki wyśmie-
nitym sukcesom z drużyną Szczako-
wianki Mirek stał się i pozostał legen-
dą jaworznickiej piłki. Był z drużyną 
do końca swoich dni. 

25 grudnia 2004 był dniem, który 
piłkarze, kibice i działacze sportowi 
zapamiętają na długo. Wydarzenie z 
nim związane wstrząsnęło nie tylko 
piłką lokalną, ale i ogólnopolską. Po 
długiej walce z chorobą do domu bo-
żego powędrował piłkarz, trener, ki-
bic, najbardziej oddany człowiek ja-
worznickiej piłki. Miniony memo-

riał jest swego rodzaju hołdem złożo-
nym Miłosławowi Stadlerowi – czło-
wiekowi, który najbardziej kochał pił-
ką nożną. 

Od początku turnieju najlepiej 
prezentowała się drużyna Piotra Pier-
ścionka, która już po trzecim meczu 
zapewniła sobie awans do meczu fi-
nałowego. Zacięta walka toczyła się 
jednak o drugie miejsce pomiędzy 
Zgodą Byczyna a Szczakowianką Ja-
worzno, które również zapewniłoby 
awans do finału. 

Przed ostatnim meczem w fa-
zie wstępnej rozgrywek w lepszej sy-
tuacji byli jednak podopieczni An-
drzeja Śliwińskiego, którzy na swo-
im koncie mieli 6 punktów. Ciężkie 
zadanie mieli przed sobą zawodni-
cy Szczakowianki, którzy, aby awan-
sować, musieli pokonać Victorię Ja-
worzno. Zadanie to jednak nie powio-
dło się i drużyna Andrzeja Sermaka 
przegrała 3:0, a do finału awansowa-
ła drużyna Zgody Byczyna oraz Gór-
nika Jaworzno.

Mecz finałowy przyniósł zgroma-
dzonym na hali widzom dużo emo-
cji. Spotkanie było bardzo zacięte, a 
bramki padły dopiero w drugiej po-
łowie spotkania, kiedy na prowadze-
nie po bramce Kamila Guzika wy-
szła drużyna Górnika Jaworzno. Ra-
dość drużyny Piotra Pierścionka nie 
trwała jednak długo, gdyż kilka chwil 
później wyrównał Kamil Kędziołka i 
było 1:1. Regulaminowy czas gry nie 

przyniósł zwycięzcy i musiały go roz-
strzygnąć rzuty karne, w których górą 
była drużyna Górnika Jaworzno, któ-
ra pokonała Zgodę w końcowym roz-
rachunku 3:1. 

Górnik Jaworzno już po raz dru-
gi w historii wygrał Memoriał im. 
Mirosława Stadlera i zrównał się  
w tych osiągach z drużyną Szcza-
kowianki Jaworzno. Statuetkę naj-
lepszego bramkarza turnieju otrzy-
mał także bramkarz Górnika – Ra-
fał Polański, natomiast najlepszego 
strzelca zawodnik Victorii Jaworz-
no Piotr Wartała.

Faza wstępna rozgrywek: 
Victoria J-no 0:2 Zgoda Byczyna
Szczakowianka J-no 0:0 Górnik J-no
Ciężkowianka J-no 2:1 Zgoda Byczyna 
Górnik Jaworzno 1:0 Victoria J-no 
Szczakowianka J-no 4:1 Ciężkowianka J-no 
Górnik J-no 3:2 Zgoda Byczyna 
Ciężkowianka J-no 1:4 Victoria J-no 
Szczakowianka J-no 0:1 Zgoda Byczyna 
Górnik J-no 0:0 Ciężkowianka J-no 
Szczakowianka J-no 0:3 Victoria J-no

Tabela:
1. Górnik Jaworzno 8 pkt.
2. Zgoda Byczyna 6 pkt. 
3. Victoria Jaworzno 6 pkt.
4. Szczakowianka Jaworzno 4 pkt.
5. Ciężkowianka Jaworzno 4 pkt.

Mecz Finałowy: 
Zgoda Byczyna 1:1 (k. 2:3) Górnik Ja-
worzno

R.BZ

Nawiązując do artykułu, który 
pojawił się na łamach gazety „Co 
tydzień” 18 lutego 2009 roku, 
chciałbym sprostować kilka 
istotnych kwestii. Po pierwsze, 
dyrektor Mirosław Ciołczyk był 
zdziwiony godzinami treningów 
klubu – od godziny 16:00, a nie 
o godzinie 17:00. Od godziny 
16:00 drużyna Szczakowianki pod 
moim okiem trenuje na siłowni, 
po czym po upływie godziny 
wchodzimy na salę, która właśnie 
dopiero od godziny piątej po 
południu jest wolna. Wcześniej 
na sali trenuje drużyna MCKiS. Po 
drugie, nawiązując do wypowiedzi 
prezesa Rutkowskiego, z boiska 
treningowego w Szczakowej 
nie byłem w stanie korzystać ze 
względu na warunki pogodowe, 
zaś nawierzchnia, na Azotanii była 
gotowa do użytku od 21 lutego. 
Przypominam, że nasza drużyna 
treningi rozpoczęła 12 stycznia. 
W weekendy rozgrywamy mecze 
towarzyskie, ze względu na to, że, 
jak mówi słowo weekend, są to dni 
wolne. Tematu mojej pracy w Sole 
Oświęcim nie chciałbym poruszać 
ze względu na prywatne znaczenie 
sprawy. Jeszcze raz przypominam, 
że pan dyrektor Ciołczyk wykazał się 
wyłącznie niezdrową złośliwością, 
odnosząc się do mojej drugiej pracy.

ANDRZEJ SERMAK

R.BZ

Szczakowianka Jaworzno - 
Janina Libiąż 2:1 (2:0) 

W ostatni piątek, 27 lutego, 
Szczakowianka Jaworzno 
wygrała w meczu sparingowym z 
V-ligowym zespołem Janiny Libiąż 
2:1 (2:0). Gole dla Szczakowianki 
zdobył Adam Janeczko. W zespole 
z Jaworzna w meczu pojawiła 
się kolejna dwójka juniorów 
testowanych przez trenera 
Andrzeja Sermaka. Mowa tutaj jest 
o Kubie Stachurze oraz Patryku 
Jochymku (obaj Sokół Jaworzno). 
Był to mecz sparingowy numer 
cztery. Biało-czerwoni jak do tej 
pory zanotowali dwa zwycięstwa 
i dwa remisy, co z pewnością 
mobilizuje piłkarzy, przed 
pierwszym spotkaniem ligowym, 
które już za miesiąc w Imielinie z 
tamtejszą Pogonią. 
Szczakowianka Jaworzno: W. 
Skrzypek (Józefiak) - Sałapatek 
(Jochymek), Stemplewski, R. 
Skrzypek, Jamróz - Chojnowski 
(Ochmański), Rejdych (Kuciel), 
Biskup (Szremski), Sermak 
(Wojtaszak), Wojtaszak (Dylowicz) - 
Janeczko (K. Stachura)

R.BZ

Piotr Wartała (Victoria) król strzelców memoriału w walce o piłkę
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W sobotę, 28 lutego, w hali MCKiS 
w Jaworznie, odbyła się Gala, na 
której wręczono nagrody zw y-
cięzcom  plebiscytu na „Najpopu-
larniejszego sportowca i trenera 
MCKiS w roku 2008”. W katego-
rii najlepszego trenera zwyciężył 
Piotr Czarnota, jako trener „Ak-
tywnej rehabilitacji”. Zajęcia te pro-
wadzi MCKiS w Jaworznie wspólnie 
z Fundacją Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Ratownik górni-
czy”, a także z Fundacją Aktywnej 
Rehabilitacji. 

Zajęcia są prowadzone od listo-
pada 2007 roku w hali sportowej  
w Jaworznie przy ulicy Grunwaldz-
kiej 235. Uczestnikami tych zajęć są 
osoby niepełnosprawne, poruszają-
ce się na wózkach inwalidzkich, z Ja-
worzna i okolic. Są to zajęcia rehabi-
litacyjno-sportowe, na których oso-
by niepełnosprawne uczą się samo-
dzielności, pokonywania barier ar-
chitektonicznych, poprawiają kon-
dycję fizyczną. Równocześnie z tymi 
zajęciami Fundacja „Ratownik gór-
niczy”, której Piotr Czarnota jest wi-
ceprezesem prowadzi zajęcia sporto-
we Boccia i unihokej. Prowadzi ona 
także inne zajęcia sportowe dla osób 
niepełnosprawnych. Dzięki wsparciu 
i pomocy Urzędu Miasta w Jaworz-
nie, PKW S.A. oraz SKOK Jaworzno 
uruchomiliśmy jako jedyni na Ślą-

sku sekcję szermierki na wózkach,  
a także dzięki dotacji z Urzędu Mia-
sta Jaworzna od lutego prowadzimy 
zajęcia na basenie. We wszystkich 
tych zajęciach bierze udział około 
14 osób niepełnosprawnych w wie-
ku od 5 do 50 lat. Z inicjatywy Pre-
zesa Zarządu-Dyrektora koncer-
nu PKW S.A. Andrzeja Szymkiewi-
cza i przy wsparciu koncernu, uru-
chomiliśmy sekcję wędkarską. Staw 
do wędkowania „Grajdołek” nieod-
płatnie udostępnił nam prezes koła 
nr 94 w Jeleniu Józef Sojka. Funda-
cja działa dopiero od dwóch lat, ale 

przez ten krótki okres, dzięki wspar-
ciu i pomocy instytucji, firm i lokal-
nej społeczności, udało nam się wiele 
dokonać w kierunku integracji osób 
niepełnosprawnych na naszym tere-
nie. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy pomogli nam w reali-
zacji naszego celu! bez Was nie uda-
łoby nam się tego wszystkiego do-
konać. Pomoc osobom zagrożonym 
wykluczeniem, jakimi są z pewnością 
osoby niepełnosprawne, jest Naszym 
Wspólnym Celem.

PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI MIROSŁAW 
KEMPKA

Do rywalizacji z Jaworzna przystę-
powała 10-osobowa kadra, z któ-
rej 5 zawodników dosłownie wy-
walczyło sobie prawo do udziału w 
finałach. Zakończyły się one bar-
dzo pomyślnie dla jaworznickich 
chłopaków, bowiem na zakończe-
nie pochwalić mogliśmy się 4 mi-
strzowskimi tytułami i 1 wicemi-
strzowskim. 

I tak w kategorii kadet do 48 kg 
triumfował Kopytek, pokonując zde-
cydowanie rówieśnika z LKS Mysz-
ków. Następnie rywalizacja do 63 
kg również zakończyłaby się dla ja-
worznickiego klubu sukcesem, gdy-
by nie kontuzja nosa Piwowarczyka, 
który pomimo zdecydowanego pro-
wadzenia, musiał zadowolić się wice-
mistrzostwem. Zwycięstwami w ka-
tegorii junior w wagach do 51,64 i 91 
kg mogą kolejno pochwalić się Bar-
tłomiej Nowatkowski, Adrian Wró-
bel oraz Daniel Modrak. Losowanie 
fatalnie potoczyło się w przypadku 
Miłosza Góreckiego i Jakuba Głod-
ka, którzy w swoich walkach musie-

li skrzyżować rękawice z Mistrzami 
Śląska lub Polski. W ostatecznej kla-
syfikacji JKB Jawor Team Jaworzno 
uplasował się na ostatnim miejscu 
podium. Ponad nami znalazły się 
zespoły GKS-u Śląska Ruda Śląska 
z dorobkiem 41 pkt oraz zwycięz-
ca drużynowy – 06 Kleofas Katowi-
ce, który na swoim koncie zgroma-
dził 43 punkty. 

Wielkie słowa uznania należą się 
pięściarzowi Adrianowi Wróblowi, 
który potrafił odnaleźć w sobie siłę 
po dramacie rodzinnym i zwycię-
żyć wszystkie swoje pojedynki. Na 
początku roku w mieszkaniu repre-
zentującego jaworznicki klub pię-
ściarza wybuchł pożar. Adrian wy-
kazał się wtedy wielką odwagą, wy-
nosząc z płonącego pokoju siostrę. 
W pewnym momencie ogień odciął 
mu drogę wyjścia i zmuszony został 
ratować się, skacząc z 1 piętra. Wie-
my również, że z ogarniętego ogniem 
pokoju przetrwały jedynie… rękawi-
ce bokserskie. 

BARTEK

W ubiegłym tygodniu 
opublikowaliśmy wyniki 
plebiscytu na Sportowca 
Roku 2008 oraz wywiad ze 
zwycięzcą – Dominikiem 
Mocherkiem. 
W tym tygodniu powracamy 
do tematu, gdyż Dominik 
został dodatkowo 
uhonorowany przez 
członków Komisji Kultury, 
Sportu i Turystyki, którą 
reprezentował Jerzy 
Małocha. Nagrodzony 
został również wylosowany 
spośród biorących udział 
w plebiscycie kibic – Adam 
Bielicki, za którego nagrodę 
odebrał brat.

Na początku spotkania Jerzy Ma-
łocha wręczył uroczyście Domini-
kowi puchar, kierując do niego na-
stępujące słowa: „W imieniu Komi-
sji Sportu, Kultury i Turystyki wrę-
czam ten puchar za zajęcie pierw-
szego miejsca w plebiscycie, a przede 
wszystkim za promowanie Jaworzna 
na arenie sportowej. Życzę dalszych 
sukcesów”.-

W dalszej części spotkania mo-
gliśmy dowiedzieć się o sportowych  
początkach Dominika. – Pamiętam 
jak Dominik do nas przyjechał na 
trening. Miał 15 lat, ważył 50 kilo-
gramów i mówił, że chce rzucać dys-
kiem. Na początku szukałem mu cze-

W dniach od 27 lutego do 1 marca w Knurowie 
odbywały się bokserskie Mistrzostwa Śląska 
kadetów i juniorów, czyli zawodników w wieku 
od 15-18 lat. Oczywiście udział w tych zawodach 
wzięli także pięściarze Jaworznickiego Klubu 
Bokserskiego „Jawor Team”

goś innego, ale już po pierwszym pra-
widłowym rzucie uznałem, że rzeczy-
wiście ma talent – powiedział trener 
Józef Bednarczyk

Jednocześnie trener podkreślił ce-
chy charakteru, które, wg niego, po-
zwalają wygrywać jego podopieczne-
mu: – To wytrwałość w pracy, niezaj-
mowanie się drobnymi problemami, 
wypełnianie wszystkich poleceń na 
treningu. Dominik ma duże umie-

jętności adaptacyjne do nowych ru-
chów. Zmieniłem mu technikę pcha-
nia kulą na obrotową i po 4 miesią-
cach zdobył tytuł Mistrza Polski 
– kończy trener. 

Refleksjami podzielił się również 
sam Jerzy Małocha: – Pragnę wyra-
zić zadowolenie, że pierwsze miejsce 
zajął w plebiscycie młody człowiek, 
który zajął się uprawianiem królo-
wej sportu, bo przecież lekkoatlety-

ka jest królową sportu. Jednocześnie 
jest mi miło, że te jaworznickie wspa-
niałe tradycje lekkoatletyczne są kon-
tynuowane. Przyznaję, że jestem za-
skoczony tym, że wygrał lekkoatle-
ta, gdyż w poprzednich plebiscytach 
triumfowali przedstawiciele popu-
larniejszych sportów, choć jak widać 
nie jest to słuszne określenie i jest to 
sygnał zarówno dla rady miasta jak 
i sponsorów.

Z pewnością kwintesencją wie-
czoru była wypowiedź Dominika:

– Kiedy zawieszają mi medal na 
szyję, to jestem bardzo szczęśliwy, na-
wet łezkę zdarza się uronić. Trenuję 
przez cały rok właśnie na ten jeden 
sukces, na tych jedynych zawodach  
w Polsce – Tak tłumaczył swoją cięż-
ką pracę młody zawodnik. 

Pozostaje tylko życzyć sukcesów!
K.REPEĆ

BOKS

Mirosława Matysik (redaktor naczelna „Co tydzień”), Jerzy Małocha, Dominik Mocherek, Józef Bednarczyk i brat Adama Bielickiego 
(zwycięzcy w losowaniu kuponów) 

Uczestnicy zajęć szermierki trenowani przez Piotra Czarnotę

SZERMIERKA
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SIATKÓWKA

SIATKÓWKA

KOSZYKÓWKA

MECZ KOSZYKÓWKI KADETÓW 
MCKiS   Jaworzno – MCKS Czeladź 6 marca (piątek) – godz. 16.30
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) wstęp wolny!

MECZ SIATKÓWKI KADETÓW
MCKiS II Jaworzno  – Interpromex Będzin 6 marca (piątek) – godz. 17.30

Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) wstęp wolny!
TURNIEJ LIGOWY MŁODZIKÓW W SIATKÓWCE

z udziałem: MCKiS I Jaworzno, MTS AS Myszków, Płomień II Sosnowiec
7 marca (sobota) - godz. 10.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) wstęp wolny!

MECZ I RUNDY PLAY – OFF SIATKÓWKI II LIGI KOBIET
MCKiS  Jaworzno  – KS Częstochowianka 7 marca (sobota) – godz. 16.00

Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) 
Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane w ramach akcji ,,Kibicomania 2009”!!! 

MECZ I LIGI SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
MCKiS  PKE Energetyk  Jaworzno – Avia Świdnik 7 marca (sobota) – godz. 17.00
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum)
Ceny biletów: 5 zł normalny, 2 zł ulgowy (uczniowie Szkół Gimnazjalnych i Ponad-
gimnazjalnych). Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane w ramach akcji ,,Ki-
bicomania 2009” – wstęp wolny!

MECZ KOSZYKÓWKI MŁODZIKÓW MŁODSZYCH 
MCKiS II Jaworzno – GTK II Gliwice 10 marca (wtorek) – godz. 16.30

Sala MCKiS ul. Kościuszki 1 (Jaworzno - Szczakowa) wstęp wolny!
MECZ KOSZYKÓWKI JUNIORÓW

MCKiS Jaworzno – GTK Gliwice 11 marca (środa) – godz. 16.30
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) wstęp wolny!

MECZ KOSZYKÓWKI KADETÓW
MCKiS Jaworzno – UKS „Szesnastka” II Częstochowa 13 marca (piątek) – godz. 16.30

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

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

Każda dobra passa kiedyś się koń-
czy i tak stało się w przypadku na-
szych siatkarzy. Po ostatnich zwy-
cięstwach przyszedł czas na porażki. 
Podopieczni Wiktora Kreboka koń-
czą drugi pojedynek ligowy bez zdo-
byczy punktowej.

W ramach przedostatniej kolejki nasi 
siatkarze wyjechali do Gorzowa Wielko-
polskiego, aby tam zmierzyć się z miej-
scowym GTPS-em. Nasi rywale koniecz-
nie potrzebowali zwycięstwa, aby zacho-
wać szanse na utrzymanie w lidze bez gry  
w plaf-off. Na nasze nieszczęście plan go-
spodarzy na to spotkanie został w 100% 
wypełniony. Zdecydowane zwycięstwa, 
do 16, 20 i 21 doskonale obrazują prze-
bieg całego meczu, w którym to niewąt-
pliwie lepsi byli zawodnicy z Wielkopol-
ski. Nie jest również dla naszego zespo-
łu usprawiedliwieniem to, że GTPS to 
drużyna ograna, doświadczona, która w 
swoim składzie ma kilku siatkarzy wy-

stępujących niegdyś w najwyższej pol-
skiej lidze siatkarskiej. 

Ogromnym mankamentem naszej 
drużyny w dniu było przyjęcie piłki, 
które oscylowało w granicach 30%. Do-
datkowo elementem szwankującym był 
blok, przez co gospodarze bez problemu 
punktowali nasz team. W następnym 
pojedynku zawodnicy Kreboka zmierzą 
się z znajdującą się obecnie na 3. miejscu 
drużyną Avii Świdnik, która w tej kolej-
ce nie podołała „u siebie” liderowi z Biel-
ska Białej, przegrywając bez zdobycia na-
wet jednego seta. Celem Energetyków na 
najbliższą przyszłość jest utrzymanie się  
w 1. lidze. Wiadomo, że Jaworzno w grze  
w play-off będzie rywalizowało z eki-
pami z Będzina, Nysy lub Wrocławia.

MCKiS Energetyk Jaworzno: Anto-
sik, Szopa, Kamuda, Kaźmierski, Skrzy-
piński, Wilk, Kostecki (libero)na zmia-
ny: Nowak, Rzędzicki

BARTEK

Niestety, to nasze zawodniczki 7 mar-
ca będą musiały „gonić” rywalki  
z Częstochowy, które 28 lutego poko-
nały MCKiS Jaworzno na własnym 
terenie 3:2. Przypominamy, że nasze 
dziewczyny, aby utrzymać się w lidze, 
muszą zwyciężyć kolejne dwa spotka-
nia z częstochowiankami. 

Był to pierwszy mecz rozgrywany  
w ramach I rundy play-off o miejsca 
7-10. Nasze miasto reprezentowała na-
stępująca kadra:

Bajorek, Piątek, Zawiślak, Lipka, Sa-
waniewicz, Pagacz oraz Recheta na po-
zycji libero drużyny. Przez trwające bli-
sko 2 godziny spotkanie, jaworznianki 
musiały nadrabiać wynik, dwukrotnie 
przegrywając 1. i 3. seta kolejno do 20  

i 19. Ten długi i zacięty pojedynek kon-
tuzją przepłaciła nasza zawodniczka 
Katarzyna Pagacz, która musiała udać 
się na badania do szpitala po jednym ze 
starć. Mecz mógł przyjąć całkiem inny 
przebieg, gdyby siatkarki Zabielnego 
zachowały zimną krew w 1. secie i przy 
prowadzeniu 10:4 spokojnie kontrolo-
wałyby grę. Mecz ten, zdaniem nasze-
go trenera, był bardzo dziwnym spotka-
niem, gdyż żadna z drużyn nie osiągnę-
ła widocznej przewagi i po zwycięskim 
poprzednim secie, w kolejnym ulegała 
wysoko. Niewiele dobrego można rów-
nież powiedzieć o skuteczności jaworz-
nianek wynoszącej w tym spotkaniu 
30%, i słabej zagrywce. Poniżej ocze-
kiwań spisały się również nasze skrzy-

dłowe – Lipka oraz Zawiślak. Jeżeli siat-
karki podołają w następnym spotkaniu 
zawodniczą DOMEX-u, wtedy o utrzy-
maniu zadecyduje jeszcze jedno spotka-
nie. Jeżeli natomiast ponownie zwycię-
ską ręką wyjdą rywalki, wtedy rozegra-
my prawdziwy mecz o życie ze zwy-
cięzcą pary WSH Płomień Sosnowiec 
– MOSiR II Mysłowice. W pierwszym 
spotkaniu tych drużyn to sosnowiczan-
ki okazały się lepsze, zwyciężając 3:1. 

W tych ciężkich dla zespołu MCKiS-u 
Jaworzno chwilach zapraszamy w so-
botę na najważniejszy pojedynek, jaki 
przyjdzie rozegrać naszym dziewczy-
nom. Przypominamy – sobota, hala  
w dzielnicy Osiedle Stałe. 

BARTEK

Podwójnym niepowodzeniem zakoń-
czyła się konfrontacja jaworznickich 
koszykarzy z krakowską drużyną. Po 
środowej porażce z „Białą Gwiazdą”, 
JBL Jaworzno w niedzielę zostało roz-
bite przez zespół Cracovii.

Cracovia
Przed meczem nie lada problem 

miał trener Marcin Lichtański, bowiem 
ze składu wypadli: Goldammer, Re-
min, Jagiełka oraz Lichtański. Zdecy-
dował się on więc od pierwszych minut 
na parkiet wypuścić: Grzywę, Grochow-
skiego, Tokarskiego, Małka oraz Maty-
siaka. Zawodnicy ci nie podołali wyżej 
notowanemu rywalowi, ulegając różni-
cą 36 punktów! 

Wynosząca na półmetku zawo-
dów różnica 6 punktów była niczym 
w porównaniu do dwóch pozostałych 
kwart, gdzie przewaga krakowian wy-
nosiła 5 razy więcej. Jak widać zawodni-
cy Lichatańskiego czują w nogach jesz-
cze rozgrywane w naszym mieście Mi-
strzostwa Polski Juniorów, przez co ich 
ligowe wyniki pozostawiają wiele do ży-
czenia. – Po oglądnięciu meczów na ta-
śmach video, uważam, że gramy w ata-
ku dużo lepiej niż wtedy, gdy zwyciężali-
śmy – mówi trener. 

Bez wątpienia największym proble-
mem zespołu jest brak skuteczności, wi-
doczny w zdobyczach punktowych oraz 
błędy indywidualne. W niedzielnym 
spotkaniu występowali również zawod-
nicy, którzy na co dzień nie mieszczą się 
w kadrze MCKiS-u. 

Informujemy również, że zaplano-
wany na środę koszykarski pojedynek  
z ekipą OSSM PZKosz Warszawa nie od-
będzie się z powodu udziału tej drużyny 
w Finale Mistrzostw Poslki. 

Wisła Kraków
Nasi zawodnicy przystępowali do 

tego pojedynku z niekompletną kadrą.  
Z powodu kontuzji na parkiecie nie poja-
wili się dwaj czołowi zawodnicy – Grze-
gorz Remin i Daniel Goldammer, stąd 
wyjściową „5” stanowili: Grochowski, 
Lemański, Adamczyk, Grzywa oraz Ma-
tysiak. Kadrowe problemy nie usprawie-
dliwiają jednak porażki z drużyną wal-
czącą o utrzymanie w 2. lidze. Jest to już 
druga, po przegranej z Hawajskimi Ko-
szulami Żory, niepotrzebna strata punk-
tów z niżej notowanym rywalem. Rzu-
canie na konto naszej drużyny rozpo-

MCKiS JBL Jaworzno – Wisła Kraków 55:62 (9:20, 13:9, 14:13, 19:18) 
Cracovia Kraków – MCKiS JBL Jaworzno 85:49 (20:14, 18:18, 24:9, 23:8)

GTPS Gorzów Wielkopolski – MCKiS Energetyk 
Jaworzno 3:0 (25:16, 25:20, 25:21)

Domex Częstochowa – MCKiS Jaworzno 3:2 (25:20, 16:25, 25:19, 18:25, 15:12)

czął Dawid Grochowski. Jednak już w 
tym momencie to JBL Jaworzno musiało 
„gonić” przeciwnika, który zdążył wcze-
śniej zdobyć 5 punktów. Wiślacy walczą-
cy o każdy punkt, gwarantujący odbicie 
się z dna tabeli, skutecznie przerywali, a 
następnie kontrowali ataki podopiecz-
nych Marcina Lichtańskiego. Naszemu 
zespołowi natomiast brakowało zawod-
nika, który wziąłby na siebie ciężar gry i 
wykończałby akcję. 

Pierwszą kwartę zakończyliśmy 
11-punktową porażką, która praktycz-
nie zaważyła o dalszych losach spotka-
nia. Przez kolejne 10 minut widowiska, 
zapewne nie jedna osoba przyglądająca 
się poczynaniom koszykarzy, przymru-
żyła z nudów oczy. Wpłynął na to fakt, 
że zawodnicy obu drużyn zdobyli wte-
dy łącznie tylko 22 punkty, a po upływie 
pierwszych 3 minuty, piłka w koszu zna-
lazła się tylko raz – po rzucie osobistym 
Grochowskiego. 

Gdy zbliżała się prawie połowa me-
czu, zawodnicy „Białej Gwiazdy” przy-
pomnieli o sobie, trafiając pierwszy raz  
w tej części za jeden punkt. Również 
„wydarzeniem” wartym odnotowania  
z tej kwarty jest skuteczne wykorzystanie 
przez Radosława Lemańskiego, 2 rzu-

tów osobistych po faulu krakowskiego 
zawodnika. Zwracamy na to szczegól-
ną uwagę, gdyż przez całe spotkanie ni-
komu z naszej drużyny nie udało się po-
wtórzyć tego „czynu” (!).

 Po długiej przerwie pojedynek w po-
równaniu z wcześniejszymi jego częścia-
mi ożywił się. Jaworznianie zaczęli grać 
skuteczniej, co widoczne było w zmienia-
jącym się ciągle na tablicy wyniku. Przy 
stanie 29:34, Lemański zdecydował od-
dać rzut za najwyższą notę i tym samym 
różnica dzieląca oba zespoły zmalała już 
do 2 punktów. Zdecydowanie lepsi tego 
dnia krakowianie nie oddali tego, na co 
pracowali dotychczas i szybko powięk-
szyli prowadzenie. 

To, co nie udało się w 3., nie udało 
się i również w 4. kwarcie. Różniące po-
nownie obie drużyny 2 punkty okazały 
się nie do odrobienia i ostatecznie Wi-
sła zwyciężyła całe spotkanie 7 punkta-
mi przewagi. Zwycięstwo przyjezdnych 
jest zasłużone, gdyż nasi zawodnicy nie 
posmakowali w tym meczu prowadze-
nia nawet przez minutę. Tym samym po-
rażka u siebie stała się swoistym rewan-
żem krakowskiej Wisły za zwycięstwo 
jaworznian w Krakowie. 

BARTEK 

Klaudia Dąbek wygrała zawody z cy-
klu Pucharu Polski w ju-jitsu, które 
odbyły się w Bielsku Bialej! Impreza 
dla najlepszych zawodników ju-jitsu 
w naszym kraju odbyła się 28 lute-
go. Klaudia Dąbek jest zawodnicz-
ką Energetyka Jaworzno, startującą 
w kategorii do 62 kg. Na swojej dro-
dze do zwycięstwa pokonała najlep-
sze polskie zawodniczki, między in-
nymi medalistkę Mistrzostw Euro-
py i Świata Monikę Dikow oraz Mar-
tę Waliczek.

– To zwycięstwo niezmiernie mnie 
ucieszyło. Ten świetny początek przy-
wraca mi wiarę we własne możliwości, 
daje mi dużo nadziei i bardzo pozytyw-
nie nastawia mnie do nowego sezonu za-

W akcji Radek Lamański

wodów w kraju i zagranicą – powiedzia-
ła nam zwyciężczyni. IW

Klaudia Dąbek
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Zespół hospicyjny  
zwraca się z prośbą 
o wsparcie poprzez:

1. Przekazanie 1% od swojego podatku docho-
dowego za rok 2008;

2. Darowiznę finansową lub rzeczową;

3. Ufundowanie wyposażenia wybranej przez 
siebie (dwu- lub trzyosobowej) sali lub inne-
go fragmentu inwestycji przez firmy lub oso-
by prywatne.

Zaangażowanie się w tym roku w budowę hospi-
cjum jest niezmiernie ważne, by budowa została za-
kończona i nastąpiło otwarcie w czwartym kwarta-
le 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

Na to pytanie odpowie 
dr Anna Kałuża w odczycie, 
który będzie wygłoszony  
11 marca w Salonie 
Literackim Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.

Ta uznana krytyczka młodego 
pokolenia, a równocześnie nauczy-
cielka akademicka w Zakładzie Li-
teratury Współczesnej Uniwersy-
tetu Śląskiego, zajmuje się badaw-
czo dwudziestowieczną poezją pol-
ską. Uprawia także krytykę literac-
ką, towarzysząc zwłaszcza młode-
mu pokoleniu poetów, ale nie tylko.

Publikuje recenzje i eseje w licz-
nych czasopismach, m.in. w „Tygo-
dniku Powszechnym”, „FA-arcie”, 
„Śląsku”, „Studium”, „Arte”, „Twór-
czości”, „Nowych Książkach”, a tak-
że współpracuje z telewizyjną „Czy-
telnią” (TVP Kultura).

Jest autorką książki „Wola od-
różnienia” – o modernistycznej po-
ezji Jarosława Marka Rymkiewicza, 
Julii Hartwig, Witolda Wirpszy  
i Krystyny Miłobędzkiej, (Kraków, 
2008). Współredagowała wspólnie 
z Martą Cuber słownik-antologię 
twórców młodego pokolenia „Tek-
stylia Bis”, prezentując tam pano-
ramę zjawisk nowej poezji polskiej.

Po opublikowaniu tej antologii, 
w jednym z wywiadów Anna Ka-
łuża tak charakteryzowała – w naj-
ogólniejszym zarysie (i ze znaczny-
mi moimi skrótami – dop. SP) – pa-
noramę młodej poezji: W najmłod-
szej poezji polskiej mamy kilka wa-
riantów pisania. Niektórzy uzna-
ją, że dominuje estetyzujący i styli-
zacyjny, ale nie sądzę, by tak wła-
śnie było. Przy okazji estetyzują-
cych linii warto wspomnieć o au-
torach pastiszów, wyrafinowanych  
i erudycyjnych gier językowych, alu-
zyjnych skrętów. Inni poeci, ekspo-
nują brzydotę gnicia, umierania, 
obrazy trupiego ciała. Zdecydowa-
nie odmienną propozycję składają 
ci, którzy wykorzystują języki uli-
cy, „zanieczyszczone”, slangowe, re-
klamiarskie i „garażowe” Eksponu-
ją codzienną, społeczno-politycz-
ną wersję rzeczywistości. Wspomi-
na się też często o dość silnym nur-
cie religijnym. Michał Tabaczyń-
ski, autor hasła o takiej właśnie po-
ezji, zauważył nawet, że religijność 
obok lingwizmu to jedyna wyraź-
nie programowa linia pisania. (…)
Dla nich przeciwwagę stanowić ma 
poezja pop, ale czy tak jest faktycz-
nie? Moim zdaniem nie. Niesamowi-
te są w najmłodszej poezji dziewczy-
ny, które albo śmiało fantazjują, lub 
wprowadzają oniryczne krajobrazy.

Dzięki postawie krytycznej, wol-
nej od wyznawczego zacietrzewienia 
wobec szkół czy –izmów, oraz wni-
kliwej obserwacji życia literackie-
go Anna Kałuża staje się autoryte-
tem dla poetów młodego pokolenia. 
Świadczą o tym liczne zaproszenia 
jej do jury najpoważniejszych ogól-
nopolskich konkursów poetyckich, 
m.in. w Gdyni, Krakowie i Wrocła-
wiu. Mieszka w Jaworznie.

Salon Literacki Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Anna 
Kałuża – „Niebezpieczne 
związki: poezja po 1989 roku 
i kultura masowa”. W środę, 
11 marca 2009, godz. 18.

ZAPRASZAMY ! (SP)

Anna Kałuża

Dzieci z Przedszkola 
Miejskiego nr 6 w Jaworznie, 
pod opieką nauczycieli, 
m.in. Pani Beaty Byrczek, 
wzięły udział w zajęciach 
pt. „Przedszkolak i Energia”, 
które odbyły się w audytorium 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie. Były to kolejne 
zajęcia realizowane w ramach 
projektu edukacyjnego 
„Dzieci pełne energii”, którego 
autorką jest Halina Rechul.
Celem wizyty było zdobycie 
wiedzy dotyczącej 
wykorzystywania 
odnawialnych źródeł 
energii oraz racjonalnego 
gospodarowania energią 
elektryczną.

Dzieci dowiedziały się, 
iż oszczędzanie energii 
elektrycznej, warto rozpocząć 
od drobnych kroczków, 
np. od gaszenia światła w 
pomieszczeniach, w których 
nie przebywamy. Najmłodsze 
lata są optymalnym czasem 
na kształtowanie postawy 
proekologicznej i utrwalania 
nawyków przyczyniających 
się do oszczędności 
ograniczonych zasobów 
ziemskich. Zmniejszenie 
zużycia energii elektrycznej 
przyczyni się do ochrony 
środowiska i oszczędności  
w budżetach domowych.

BEATA BYRCZEK, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO W PM NR 6

Konkurs 
plastyczny pt. 
„Przedszkolak 
i Energia” 
został 
rozstrzygnięty 

23 lutego 2009 roku obradowa-
ło jury konkursowe Konkursu Pla-
stycznego „Przedszkolak i energia”  
w składzie: przewodniczący – dr Sta-
nisław Piskor. Członkowie: Barbara 
Kleider – nauczyciel plastyki, instruk-
torka MCKiS, Areta Kaczanowska – 
nauczyciel plastyki – SP nr 16, Lucy-
na Stanisławska – nauczyciel plastyki 
– Gimnazjum nr 3, Jacek Maro – Dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Konkurs został ogłoszony w ra-
mach realizowanego w bibliotece pro-
jektu pn. „Dzieci pełne energii”. Spo-
śród 69 nadesłanych prac plastycz-
nych Jury Konkursowe wyłoniło na-
stępujących laureatów:

1. Julia Wojtyra – PM nr 7
2. Karolina Juras – PM nr 19
3. Paulina Soczewica – PM nr 14
4. Dominika Cierpich – PM nr 6
5. Wiktoria Jaśkowska – PM nr 26
6. Natalia Klub – PM nr 26
7. Patrycja Konopka – PM nr 7
8. Aleksandra Musiał – PM nr 14
9. Daria Moćko – PM nr 19
10. Robert Cieślik – PM nr 24
11. Wiktoria Rejmuza – PM nr 7
12. Zofia Drożdż – PM nr 26
13. Marcin  Rasała – PM nr 4
14. Paweł Odrzywołek – PM nr 4
15. Nicola Paluch  – PM nr 4
16. Wiktoria Kardaszewska - PM nr 4

Laureatom zostaną wręczone na-
grody rzeczowe zakupione ze środ-
ków przekazanych przez fundację 
Energetyka na Rzecz Polski Połu-
dniowej. Uroczystość wręczenia na-
gród  odbędzie się 20 marca 2009 roku  
o godz. 13.00 w galerii Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Jaworznie. Au-
torzy wyróżnionych prac otrzymają 
także pamiątkowe dyplomy. 

Zapraszamy do udziału w kolej-
nych konkursach.

HALINA RECHUL

Prawnik Urzędu 
Regulacji Energii  
w bibliotece
W środę, 4 marca, o godz. 
13.00 odbędzie się spotka-
nie z prawnikiem URE, eks-
pertem w zakresie prawa 
energetycznego. To kolej-
ne spotkanie z cyklu „Od-
biorca na rynku energii”. To 
spotkanie powinno zainte-
resować przede wszystkim 
dorosłych, którzy płacą za 
energię i gaz.

HALINA RECHUL

Zajęcia przeprowadzone 27 lutego 2009 r. przez panią Halinę Rechul 
będą na długi czas stanowiły solidną podstawę do rozwijania 
świadomości ekologicznej
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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

FRYZJER 
SOLARIUM 

KOSMETYKA 
TIPSY

STUDIO URODY – Jaworzno - Os. Podłęże ul. Wilcza 21
Tel. 032 751 37 51 zapraszamy od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 21.00

Galeria Fryzur DARIA ul. Rynek 13

Chcesz reklamować się w Internecie?
pokażemy Ci nasze możliwości
na www.jaw.pl - tel 32 751 91 30
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Lek. stom. Leszek Ochlust
pełny zakres usług, wysokiej jakości korony,

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

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44

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

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. 

STOMATOLODZY

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 zachowawcza i protetyka
– 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

ORTOPEDZI

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.

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

CHIRURDZY

OPTYCY

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

PEDIATRZY

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

GABINET USG

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

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.

INNE

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

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 
skóry, eliminuje tkankę tłuszczową

NEUROLOG

Gabinet neurologiczny 
lek. med Andrzej Erd specjalista neurolog 

Jaworzno ul. Biała 8 
środy 17.00-18.00 

tel. 0 603 95 99 23

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

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

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

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

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

tel. 032 614 14 11
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Bardzo ucieszyła nas 
natychmiastowa reakcja 
służb miejskich, które już 
w środę rano po naszej 
publikacji dotyczącej dziur 
na ul. Matejki, zabrały się 
do pracy. Interweniowano 
także przy przystanku PKM 
w centrum przy UM. Tam 
jednak naprawa przyniosła 
efekty jedynie na kilka 
dni. Złośliwość rzeczy 
martwych, czy ludzka 
niedokładność?

Po roztopach, które nastąpiły w tym tygodniu, kierowcy stali się 
najgorszymi wrogami pieszych. To z powodu stanu naszych dróg. 
Pisaliśmy wcześniej o ulicy Gwardzistów, która przypomina  
w całości jedną wielką kałużę. Gdy przejeżdżają dwa samochody, 
pieszy nie ma szans, aby pozostać na chodniku suchym

Ulica Gen. Grzegorza Korczyńskiego prowadząca na byczyńskie 
stawy nie mieści się chyba w żadnej kategorii dróg. Droga 
przejezdna do połowy sprawia wielkie problemy dla samochodów 
dojeżdżających do stacji przy autostradzie, a osobówką na stawy 
dojechać się nie dało

Dziura w drodze, która 
wygląda na „świeżo łataną”, 
wymaga kolejnej interwencji. 
Jeśli już coś naprawiamy, 
róbmy to dobrze. W tej samej 
okolicy stoi słup bez znaku – 
również do likwidacji.

Kolejna perełka w naszym 
kalejdoskopie to ulica 
Gołębia. Podczas lata 
droga wygląda fatalnie 
i na pewno zasługuje na 
remont. Zimą jednak jest 
jeszcze gorzej. 

Czy miasto pokryje część 
kosztów poniesionych 
przez mieszkańców 
na zakup nowych 
samochodów terenowych? 

Te, jak wiadomo, 
wykonuje się wg 
harmonogramu. Niepokoi 
nas jednak panujący tu 
chaos. Przystanek to jedna 
wielka kałuża, a żeby 
przejść z jednej strony  
na drugą trzeba taplać  
się w błocie. 

Mieszkańcy Borów mają tego ser-
decznie dosyć. Aby dojechać do pra-
cy w czystych butach, pozostaje im 
zabieranie obuwia na zmianę. To pa-
ranoja – mówią. Nawet widoczny na 
zdjęciu znak zbuntował się przeciw-
ko takiemu stanowi rzeczy.

Trwają prace związane z budową kanalizacji
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Od poniedziałku 

do piątku 

w godz. 8.00 – 16.00

Przyjedziemy 

na miejsce! 

Dla nas każda sprawa 

jest ważna

Dzielnicowy kalejdoskop

Wyślij e-mail 

dzielnice@ct.jaworzno.pl

�
Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22

Problemy, z którymi nie wiesz,

gdzie się zwrócić, uwagi 

na temat dzielnicy, 

w której mieszkasz.

Widzisz coś, 

czego nie widzą inni.

Zdjęcie przysłał nam Piotr i to on dostaje kupon na pizzę w 2-ce! 
Gratulujemy i czekamy na Państwa zdjęcia.
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Zarząd wspólnoty przysłał nam list,  
do którego odniesiemy się w 
następnym tygodniu. W jego treści 
pojawiają się zarzuty do naszych 
dziennikarzy. 
Po publikacji artykułu o pani 
Bronisławie, na forum internetowym 
www.jaw.pl pojawiły się głosy w tej 
sprawie. Wypowiedzi internautów 
publikujemy poniżej.

 Wysłano: 2009-02-23 19:13:32 
przez: sylvas: Pan Paleczny nie 
ma balkonu... Bardzo dziękuje-
my, że zajęliście się tą sprawą. Za-
chowanie Zarządu staje się coraz 
bardziej uciążliwe. Pani Bronisła-
wa zapomniała wspomnieć o za-
montowaniu nowych skrzynek na 
listy w piwnicach. Spora część lo-
katorów to starsze i schorowa-
ne osoby, dla których dodatkowe 
schody stanowią spory problem. 
Wcześniej skrzynki były zamiesz-
czone przy drzwiach wejścio-
wych, ale z niewiadomych przy-
czyn Pan P. to zmienił. Poza tym 
Zarząd zdemontował kraty za-
bezpieczające piwnice, również 
nikogo tym nie informując. Radzę 
przeczytać pismo w gablotce na 
klatkach schodowych. Czytamy 
m.in., że rodzice mają upomnieć 
swoje dzieci, że hałasowanie po 
klatce, bawienie się światłem, bie-
ganie po trawie pod blokiem jest 

czynem rażąco łamiącym regu-
lamin wspólnoty i podlega ka-
rze prawno-finansowej. To jest po 
prostu śmieszne...

 Wysłano: 2009-02-23 19:33:40 
przez: eureka: Doczekaliśmy się 
takich praktyk, właściciel najwyż-
sza władza dostaje razy od na-
jemnego zarządcy nierzadko sa-
mozwańczego pana na nieswoich 
włościach, ale tacy właśnie ludzie 
mają władzę w tym kraju a efek-
ty... dno głębsze od Rowu Mariań-
skiego.

 Wysłano: 2009-02-25 09:14:40 
przez: julian: Czyżby całe zdarze-
nie miało miejsce na ul. Alterna-
tywy 4? Bo można by pomyśleć 
że mamy nowego „Anioła”, cieka-
we, czy zasłony też wszyscy muszą 
mieć w jednakowym kolorze?? 

 Wysłano: 2009-02-25 10:59:37 
przez: sylvas: Blisko;) pamiętam 
jak jesienią zeszłego roku pan Pa-
leczny chodził wokół bloku spraw-
dzając, kto ma w mieszkaniu 
otwarte/uchylone okno i również 
była nagonka, że lokatorzy wy-
chładzają mieszkanie, przez co 
wszyscy muszą płacić więcej za 
ogrzewanie. Albo inna awantu-
ra, gdy zabronił starszej lokatorce 
chodzić po chodniku pod blokiem, 

gdyż ta nie dołożyła się do jego 
budowy; oraz różne zastrasze-
nia m.in. związane z Unią Euro-
pejską w tym, że ta zabrania wie-
szania sznurków, że jeśli blok nie 
będzie ocieplony do końca tego 
roku Unia narzuci na nas kary fi-
nansowe etc.

  Wysłano: 2009-02-25 
17:49:58 przez: ukaja: <w odpo-
wiedzi na wcześniejszy komen-
tarz> Ale to jest żart prawda? 
Matko, ja wiedziałam, ze żyjemy 
w kraju absurdów – ale to mnie 
przerasta.

Zdjęcia zostały wykonane w dzielni-
cy Długoszyn, nad rzeką Przemszą – ru-
rociąg z wodą z Sosnowca do Jaworzna. 
Jak widać, zimą tworzą się tu stalaktyty 
i stalagnaty prawie jak w jaskini. Latem 
zaś pod  wyciekiem można zażyć prysz-
nic. Tymczasem woda drożeje, a tu taki 
wyciek, którym nikt się nie przejmu-
je. Chyba przydałby się jakiś  remont, a 
może i kładka na drugą stronę Przemszy, 
bo w okolicy nie ma żadnego mostu. W 
sezonie grzybiarskim wszyscy okoliczni 
zbieracze przeprawiają się właśnie tą rurą 
na drugą stronę Przemszy na swoje tere-
ny grzybowe. Niepotrzebnie to utrudnia 
drogę, a dodatkowo niszczeje rura. A, jak 
powszechnie wiadomo, stara rura zapalo-
nego grzybiarza nie powstrzyma.

Poniżej prezentujemy list 
naszego czytelnika  
z Ciężkowic.

„Oto jak wygląda jedna z za-
pomnianych ulic naszego miasta . 
Proszę o pokazanie tego, co nazy-
wa się ulicą Luszowicką, naszym 
władzom. Może władze miejskie, a 
przede wszystkim Pan Radny Dziel-
nicy Ciężkowice, zobaczą te zdjęcia 
i pochylą się nad mieszkańcami tej 
ulicy, którzy brodzą co dzień w bło-
cie. Czy tak ma wyglądać miasto na 
miarę XXI wieku?”

Zatoczka autobusowa na 
Rogatce jest tak nierówna, 
że na jej powierzchni 
robią się kałuże. Niektóre 
sporych rozmiarów, co 
może być przyczyną 
uszkodzenia samochodów. 
Dodatkowo autobusy i 
samochody, wjeżdżając 
w nie, chlapią ludzi 
oczekujących na transport. 
Szkoda, że do tej pory nikt 
nie interweniował w tej 
sprawie.
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Informator Kulturalny

EKO GROSZEK 
paczkowany lub luzem
Eko brykiet węglowy. 

Lepszy od węgla. 
Dostawa gratis. 

Tel. 504 47 45 45

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 2; 43-600 Jaworzno

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

Zawiadomienie
Zarząd R.O.D. im. dr. K. Roupperta w Jaworznie 

(Stara Huta) zawiadamia wszystkich działkowców, 
że dnia 14.03.2009 roku o godzinie 15.00 
w pierwszym terminie i o godzinie 15.30 

w drugim terminie odbędzie się 
Walne Zebranie Sprawozdawcze 

w Domu działkowca ul. Staszica 20

Plan działalności placówek środowiskowych
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu

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 Te-

atralnej 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

Podziękowanie
Dyrektor, wychowawcy oraz dzieci 

z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 19 
w Jaworznie składają serdeczne podziękowania 

Przedstawicielom MZDiM 
oraz KMP w Jaworznie 

za pouczającą lekcję bezpiecznego 
zachowania się na drodze 
i pożyteczne upominki.
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jak kultura czy tradycja poszcze-
gólnych narodów.

Dokładnie nie wiadomo, kiedy 
powstały pierwsze biblioteki, lecz  
z pewnością były niewiele młodsze 
niż pismo. Przez wiele wieków bi-
blioteki były dostępne tylko dla nie-
wielkiej liczby osób. Ich założycielami 
były panujące grupy społeczne – na 
początku klasztory i kościoły, po-
tem reprezentanci nauki i kultury, 
uniwersytety, a następnie państwa, 
różnego typu towarzystwa, instytucje  
i osoby prywatne3.

Starożytność
Duże znaczenie w starożytności 

miała forma zbiorów – w zależno-
ści od niej, były one odpowiednio 
przechowywane. Oprócz glinia-
nych tabliczek (na których pisano 
w Mezopotamii), najbardziej popu-
larną formą były zwoje papirusowe, 

3 Z. Cudnik: Skarbnice wiedzy: studium budow-
nictwa bibliotek. Wrocław [i in.] 1980, s. 8.

Historia budownictwa 
bibliotecznego

Budownictwo biblioteczne to 
„planowanie, projektowanie, bu-
dowa, urządzanie pomieszczeń  
i oddzielnych gmachów służących 
gromadzeniu, przechowywaniu, 
opracowaniu i udostępnianiu zbiorów 
bibliotecznych”1.

Na wielkość, wyposażenie oraz 
funkcjonalność pomieszczeń bi-
bliotecznych miało wpływ wiele 
czynników. Zmieniła się przede 
wszyst k im postać ksią żk i oraz 
sposób jej produkcji, ale też liczeb-
ność księgozbioru, która wciąż się 
zwiększała, ewoluowały zadania  

i rola bibliotek, a także różne style 
architektoniczne i techniki budow-
lane w poszczególnych epokach2. 
Różnice w budowie bibliotek wy-
nikały również ze swoistych na-
czelnych paradygmatów, tak ich 

1 Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa 
polskiego. Kom. red. K. Głąbiowski, B. Świderski, 
H. Więckowska. Wrocław 1976, s. 347.
2 Tamże, s. 348.

Historia

Kięgi łańcuchowe w bibliotece katadralnej w Hereford, Anglia ok. 1500 r.

Od dziś zaczynamy publikację 
obszernych fragmentów 
pracy magisterskiej Elżbiety 
Homlak pt. „Budowa 
biblioteki – od projektu do 
realizacji (na przykładzie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie)”. Mając w 
Jaworznie najnowocześniejszą 
bibliotekę, na miarę XXI 
wieku, dzięki opisom 
Pani Elżbiety cofniemy 
się w głęboką przeszłość, 
aby na końcu wrócić do 
współczesnych czasów. 
Dzisiejszy odcinek dotyczy 
zamierzchłej historii 
budownictwa bibliotek.

Homlak E. „Budowa biblioteki – od projek-
tu do realizacji (na przykładzie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaworznie)” – praca 
magisterska napisana w Instytucie Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej UŚ pod kier. prof. 
dr hab. Elżbiety Gondek; Katowice 2008. Ilustracje 
pochodzą z książki B. Bieńkowskiej „Książka na 
przestrzeni Dziejów”.

Biblioteka Aleksandryjska ukończona w 2002 roku

potem zastąpione zwojami perga-
minowymi. Na przechowywanie 
ich potrzeba było sporo miejsca4. 
Na początku spisy wano przede 
wszystkim sprawy urzędowe, które 
dotyczyły kierowania państwem  
i administracji. Z tych zbiorów za-
częły powstawać archiwa, np. utwo-
rzone w czasach trzeciej dynastii 
Miasta UR od XXII do XXI w. p.n.e. 
Później zaczęły się pojawiać biblio-
teki5. Mniejsze kolekcje zbiorów 
należały do osób prywatnych i naj-
prawdopodobniej przechowywanie 
były w ich domach w osobnych 
pomieszczeniach. Oprócz kolekcji 
prywatnych istniały również duże 
kolekcje zwojów, składające się na 
zasoby bibliotek (nawet kilkaset 
tysięcy zwojów)6. Gromadzono je 
w pałacach, np. Assurbanipal II 
założył bibliotekę w stolicy Asyrii, 
Niniwie. Czasem także były łączo-
ne ze świątyniami, jak np. Biblio-
teka Ulpia w Rzymie z II wieku  
n .e .  Na pocz ąt ku domi nowa ł y  
w zbiorach teksty dotyczące kultu, 
a potem także przykłady twórczo-
ści literackiej7. Starożytne skarb-
nice wiedzy najczęściej mieściły 
się w centrum miasta8. „Główna 
sa la , urządzona z przepychem, 
przeznaczona była na czytelnię, 
a częściowo ta k że na magazy n 
książek, tj. zwojów, które przecho-
wywano w szafach umieszczonych 
w niszach owej sali. Ale te szafy 
nie mogły pomieścić całego księ-
gozbioru, dlatego też większa jego 
część mieściła się w salach sąsied-
nich, wyposażonych w stosowne 
regały czyli stojaki podzielone na 
półk i. Zwoje leża ły na półkach 
zwinięte. Ażeby trafić do szuka-
nego zwoju, były one opatrzone  
w zwieszające się pergaminowe 

4 A. Birkenmajer, W. Skoczylas: Budownictwo i 
wyposażenie bibliotek: materiały do nauki bi-
bliotekarstwa. Wrocław 1958, s. 16.
5 Z. Cudnik: Skarbnice wiedzy: studium budow-
nictwa bibliotek…, s. 9.
6 A. Birkenmajer, W. Skoczylas: Budownictwo i 
wyposażenie bibliotek: materiały do nauki bi-
bliotekarstwa..., s. 16.
7 Z. Cudnik: Skarbnice wiedzy: studium budow-
nictwa bibliotek…, s. 9.
8 Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa 
polskiego …, s. 348.

paski (t itulus), na których były 
wypisane tytuły”9.

Do najbardziej znanych staro-
żytnych bibliotek należą biblioteki 
faraonów w Egipcie. Ich istnienie 
odnotowano już w XV wieku przed 
naszą erą, jak biblioteka Amenofisa 
III albo Ramzesa II, mieszczące się 
w Heliopolis i Memfis. Najbardziej 
sławną i bogatą była Biblioteka 
Aleksandryjska, którą utworzono 
na potrzeby ośrodka naukowego – 
Muzeionu, założonego przez Ptole-
meusza I Sotera. Posiadała ona dwa 
zbiory: Brucheion – większy, liczą-
cy mniej więcej 700 tysięcy zwojów, 
ulokowany nieopodal królewskiego 
pałacu oraz Serapeion – mniejszy, 
liczący około 43 tysięcy zwojów, 
mieszczący się przy świątyni Se-
rapisa .  Do s ław nych bibl iotek  
z innych rejonów świata zaliczyć 
można ta k że m. in .  bibl iotekę  
w Efezie, późniejszą bibl iotekę  
w Timgad (Afryka Północna), a tak-
że w Pergamonie (Azja Mniejsza)10.

Jeszcze w starożytności powstała 
nowa forma książki, a mianowicie 
kodeks, którego kształt zachował 
się po dzień dzisiejszy. Kodeksy były  
w stanie pomieścić o wiele więcej tre-
ści i zajmowały mniej miejsca, przez 
co nie była potrzebna już tak duża 
kubatura biblioteki, jak przy przecho-
wywaniu zwojów11. 

Średniowiecze
Sytuacja w dobie średniowiecza 

przedstawiała się zgoła inaczej. 
Nastąpił upadek kultury antycznej, 
Europę zawojowały ludy germań-
skie. Coraz bardziej silna stawała się 
filozofia chrześcijańska. Biblioteki 
starożytne w dużej mierze uległy 
zagładzie12. Ocalałe resztki księgo-
zbiorów przechowywano w kościo-
łach i klasztorach. Biblioteki służyły 
nielicznym czytelnikom, którzy 
posiadali umiejętność czytania i pi-
sania. Książki służyły przeważnie do 
sprawowania obrzędów, trzymano 

9 A. Birkenmajer, W. Skoczylas: Budownictwo i 
wyposażenie bibliotek: materiały do nauki bi-
bliotekarstwa…, s. 17.
10 Z. Cudnik: Skarbnice wiedzy: studium bu-
downictwa bibliotek…, s. 14-16.
11 Tamże, s. 8.
12 Tamże, s. 19-20.

je więc w zakrystiach, kaplicach, na 
chórach, przy ołtarzach lub w klasz-
tornych celach13. W wyjątkowych 
sytuacjach do przepisywania książek 
był przeznaczony osobny budynek, 
np. w klasztorze benedyktyńskim  
w St. Gallen (820 r.), na Monte Cas-
sino (ok. 1070 r.)14.

Gdy zaczęły powstawać także uni-
wersytety, tym samym zwiększył się 
krąg czytelniczy. Do największych 
bibliotek uniwersyteckich zaliczały 
się biblioteki w następujących mia-
stach: Paryż (1257 r.), Oxford (1320 
r.), Praga (1348 r.), Kraków (1364 
r.), Pécs (1367 r.), oraz w Cambridge 
(początek XV w.). Książka nadal była 
przedmiotem zainteresowań nie-
wielkiej grupy osób, przede wszyst-
kim uczonych, grona panujących 
oraz duchowieństwa15. 

W czasach średniowiecza książ-
ka była niezwykle cenna, dlate-
go też wymyślono sposób na jej 
ochronę przed k radzież ą ,  t zw. 
system pulpitowy16. Kodeksy roz-
łożone były na pulpitach, do któ-
rych przytwierdzano je za pomocą 
łańcuchów „w ten sposób, że jeden 
koniec łańcucha był przymocowany 
do deski okładkowej danego ręko-
pisu, a na drugim końcu łańcucha 
znajdowało się kółko nawleczone 
na pręt metalowy umieszczony pod 
pulpitem lub nad nim”17. 

System pulpitowy, mający swe po-
czątki najprawdopodobniej we Francji 
i Anglii, stał się bardzo popularny  
w XV wieku we Włoszech. Rękopisy 
powstałe w okresie Renesansu charak-
teryzowała bogata iluminacja, dzięki 
czemu rozłożone na pulpitach tomy 
przyciągały wzrok obfitością złoceń  
i barw. Włoskie biblioteki służyły za-
tem nie tylko do celów naukowych, ale 
także temu, by wnętrza budowli były 
pełne przepychu i bogactwa. Często 
zdarzało się również, że renesansowe 
biblioteki posiadały nad wyraz duże 
rozmiary18. 

W epoce Odrodzenia szczegól-
nie wysoka kultura na terenach 
basenu Morza Śródziemnego kwitła 
w licznych ośrodkach, które stwo-
rzone zostały przez Islam. Na nowo 
odżyły idee ludów starożytnych. 
Renesansowe biblioteki powsta-
ły w Bagdadzie, Kordobie, Sziraz 
oraz w Kairze. „Zbiory te były na 
bardzo wysokim poziomie tak pod 
względem zawartości, organizacji, 
jak i zasobności. Na tak wspaniały 
okres Europa musiała jeszcze cze-
kać wieki”19.

ELŻBIETA HOMLAK

13 Encyklopedia współczesnego bibliotekar-
stwa polskiego …, s. 348.
14 A. Birkenmajer, W. Skoczylas: Budownictwo 
i wyposażenie bibliotek: materiały do nauki bi-
bliotekarstwa…, s. 18.
15 Z. Cudnik: Skarbnice wiedzy: studium bu-
downictwa bibliotek…, s. 24.
16 Tamże, s. 23. 
17  A. Birkenmajer, W. Skoczylas: Budownictwo 
i wyposażenie bibliotek: materiały do nauki bi-
bliotekarstwa…, s. 18.
18 Tamże, s. 19.
19 Z. Cudnik: Skarbnice wiedzy: studium bu-
downictwa bibliotek…, s. 24-25.
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„Dobry wybór szansą na sukces. 
Szkolnictwo zawodowe a lokalny ry-
nek pracy” to tytuł konferencji, któ-
ra odbyła się 25 marca w siedzibie 
Agencji Rozwoju Lokalnego, a nad 
którą patronat objął Prezydent Mia-
sta Jaworzna.

24 lutego w Pałacu 
Młodzieży w Katowicach 
odbył się VIII 
międzyszkolny Turniej 
„Zbiórka dla Burka”.
Składał się on z dwóch 
części. W pierwszej 
części należało złożyć 
dokumentację  
z przeprowadzonej akcji  
na rzecz schroniska. 

Nasza szkoła wykonała piękny al-
bum. Do drugiego etapu zaproszone 
zostały trzyosobowe zespoły uczniów 

z pięcioosobową drużyną towarzyszą-
cą, która stanowiła drużynę wspoma-
gającą w konkurencjach. 

Tematem konkurencji były zwie-
rzęta; znajomość ich zwyczajów, 
przystosowań do środowiska, ogól-
na znajomość budowy zwierząt oraz 
relacji między człowiekiem i zwie-
rzętami. W turnieju były następu-
jące konkurencje:
– krótka prezentacja przeprowadzo-

nej akcji dla schroniska. Nasza dru-
żyna przedstawiła scenkę teatralną 
za, którą otrzymała maksymalną 
ilość punktów 

– rozwiązywanie zagadek rebusów, 
krzyżówek

– praca plastyczna na zadany temat 
– zgaduj-zgadula

– rozpoznawanie śladów bytowania 
zwierząt w przyrodzie
Po kilku godzinnych zmaganiach 

uczniowie z naszej szkoły w składzie:
Nikola Dutka, Klaudia Korlacka, 

Konrad Białas uczniowie 3b oraz dru-
żyna wspomagająca w składzie Ali-
cja Skubis z klasy 3b, Roman Przy-
była, Artur Świątek, Natalia Lacho-
wicz, Kornelia Wędzicha, Natalia Pal-
ka – uczniowie klasy IV b świetnie po-
radzili sobie ze wszystkimi konku-
rencjami, pokonali 11 drużyn z wo-
jewództwa śląskiego i tym samym 
zdobyli I miejsce. Zwycięska drużynę 
wspierały nauczycielki Elżbieta Woj-
narowska i Agnieszka Stanek. Ser-
decznie gratulujemy.

(IW)

W ostatnim czasie na terenie na-
szego miasta nasiliły się kradzie-
że dokonywane przez kieszonkow-
ców. Przestępstwa te dokonywane 
są głównie w miejscach zatłoczo-

nych: środkach komunikacji miej-
skiej, kompleksach handlowych, 
targowiskach oraz w pubach i lo-
kalach nocnych, gdzie pozosta-
wiona na moment bez opieki to-

rebka bądź kurtka staje się dosko-
nałym łupem dla złodzieja.
Wychod z ąc na przeciw ta k im 
przypadkom jaworznicka Poli-
cja apeluje!

– Mamy nadzieję, że podstawowe wskazówki pozwolą Państwu 
uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji i problemów związanych z 
kradzieżą kieszonkową – przypomina mł. asp. Tomasz Obarski

Uważaj na kieszonkowców

Konferencja została zorganizowa-
na przez Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 oraz Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 5 i skierowana 
była do osób, które bezpośrednio zaj-
mują się organizacją szkolnictwa za-
wodowego. 

Wśród zaproszonych gości byli 
przedstawiciele nadzoru pedagogicz-
nego, organ prowadzący, przedstawi-
ciele pracodawców, wyższych uczelni, 
dyrektorzy gimnazjów oraz szkół po-
nadgimnazjalnych, pedagodzy, psy-
cholodzy i doradcy zawodowi.

Konferencja została podzielona na 
trzy moduły. W pierwszym, najbar-
dziej obszernym, próbowano znaleźć 
odpowiedź na pytanie, czy szkolnic-
two zawodowe jest w ogóle potrzeb-
ne. W tej części głos zabrał Dyrektor 
Delegatury Kuratorium Oświaty w So-
snowcu, Pan Grzegorz Raczek, który 
przedstawił, w jaki sposób kuratorium 
oświaty będzie realizować priorytet 
nr 2, brzmiący: „Wspieranie rozwoju 
kształcenia zawodowego i ustawicz-
nego, umożliwiającego dostosowanie 
prowadzonego kształcenia do wymo-
gów regionalnego i lokalnego rynku 
pracy”. Kształcenie zawodowe i usta-
wiczne jest również jednym z priory-
tetowych działań Zastępcy Prezyden-
ta Miasta Jaworzna, Pana Jacka Nowa-
ka, który przedstawił politykę oświa-
tową miasta. Z kolei Naczelnik Wy-
działu Edukacji Kultury i Sportu, Pan 
Zbigniew Mika, opowiedział o zaple-
czu edukacyjnym do kształcenia zawo-

dowego w mieście, a Pan Robert Wa-
nic, Kierownik Pracowni Przedmio-
tów Zawodowych OKE w Jaworznie 
omówił zdawalność egzaminów po-
twierdzających kwalifikacje zawodo-
we po zasadniczej szkole zawodowej 
i technikum. Bardzo istotne informa-

cje zawarli w swoich wypowiedziach 
również przedstawiciele pracodaw-
ców, środowiska akademickiego oraz 
Powiatowego Urzędu Pracy. 

W drugim module zastanawiano 
się, w jaki sposób przygotować ucznia 
do świadomego wyboru ścieżki roz-
woju zawodowego. Tu głos zabra-
li psycholodzy, pedagodzy, doradcy 
zawodowi oraz kierownik szkolenia 
praktycznego ZSP nr 5. Omówiono 
też funkcjonowanie Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Mysłowicach, 
które odgrywa m.in. olbrzymią rolę 
w przygotowaniu gimnazjalistów do 
świadomego wyboru szkoły średniej. 

Trzeci moduł poświęcony był 
możliwościom finansowania rozwo-
ju zawodowego ze środków unijnych. 

Konferencja nie była jednorazo-
wym przedsięwzięciem. Najprawdo-
podobniej zapoczątkuje serię spotkań 
poświęconych wspieraniu szkolnic-
twa zawodowego i zmiany myślenia 
o tymże kształceniu. 

Konferencję poprowadziły dyrek-
tor ZSP nr 1 Pani Halina Jarczyk oraz 
Małgorzata Świerkosz – Hołysz, na-
uczyciel ZSP nr 5. Nad jej sprawnym 
przebiegiem czuwali dyrektor ZSP nr 
5, Pan Kazimierz Jawor oraz Anna 
Żurowska, Agnieszka Kloc, Karina 
Koczwara i Artur Koczwara.

Organizatorzy bardzo dziękują 
przybyłym na konferencję Gościom 
oraz wszystkim, którzy wspierali nas 
w realizacji tego przedsięwzięcia. 

MSH

I miejsce Szkoły Podstawowej nr 7

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem
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Karnawał szybko się 
skończył. Ale jakiś czas 
będzie mówiło się o mile 
spędzonych chwilach  
w dobrym towarzystwie. 
21 lutego w SP22 PZERiI 
Koło – Jeleń zorganizowało 
tzw. Spotkanie Ostatkowe. 
W miłej atmosferze, 
przy muzyce i chóralnym 
śpiewie 104 osoby z Jelenia 
zakończyły karnawał 2009. 

Dania kateringowe przygoto-
wane przez znakomitego kucharza  
J. Rybaka smakowały, a przyjazna 
dla ucha muzyka zespołu pod kie-
rownictwem Grzegorza Deległo 
podobała się i to wystarczyło, żeby 
wszyscy byli zadowoleni. 

Zamiast siedzieć w domu przed 
telewizorem można razem spędzić 
czas, dowiadując się przy okazji  
o różnych ciekawych rzeczach do-
tyczących np. planów Związku, bo 
w imprezie uczestniczyła z ramie-
nia Rejonu PZERiI Aleksandra Bąk 
i Barbara Nieciąg. Przy stołach mó-
wiono również o planach dotyczą-
cych miasta, bo obecna na spo-
tkaniu była radna Danuta Milner. 
Wręcz szczegółowy plan działania 
koła Jeleń na rok 2009 przedstawił 
przewodniczący Władysław Datoń.

Jednak najważniejszy tego dnia 
był uśmiech, bo, jak zwykle, humor 
emerytom dopisywał. 

Komuż można zawdzięczać to 
sympatyczne spotkanie w sytuacji 
Remontu Domu Kultury w Jele-
niu? Otóż przychylności Prezyden-
ta Miasta i dyr. SP22 Marii Świat, 
za co Zarząd Związku i uczestnicy 
spotkania dziękują.

DM

Już od tygodnia trwa Wielki 
Post. Jest czas na zadumę i 
kontemplację, ale młodzież 
żyje jeszcze wspomnieniami 
z radosnego karnawału. 
Maturzyści wspominają 
swój pierwszy bal w życiu – 
studniówkę, inni – liczne zabawy 
organizowane w szkołach.

Młodzież z SOSW w Szczakowej 
wraz z dyrektorem internatu W. Fo-
rysiem i nauczycielami tym razem 
zaprosiła uczniów I Liceum Ogól-
nokształcącego do wspólnej zabawy. 
W przyjaznej i radosnej atmosferze 
trwały tańce i rozmowy do późnych 
godzin wieczornych. Nikt nie pod-

pierał ścian, wszyscy bawili się we 
wspólnym kręgu. Roześmianej mło-
dzieży przyglądali się z uśmiechem 
na twarzy opiekunowie, a wśród nich 
mgr Estera Palian. Często zagląda-
no do świetnie zaopatrzonego bufe-
tu, gdzie można było znaleźć orzeź-
wiające napoje i pyszne przekąski. 

W jakim celu nauczyciele organi-
zują te cykliczne spotkania? Przecież 
pod czujnym okiem opiekunów mło-
dzież poznaje i doświadcza, co zna-
czy być otwartym na drugiego czło-
wieka. Tylko obcowanie z rówieśni-
kami dostarcza nam najrzetelniej-
szej wiedzy o ich pragnieniach i ma-
rzeniach. Tej wiedzy płynącej z au-
topsji nie zastąpi lektura podręczni-
ka, książki czy informacje medialne. 

J. PEROŃCZYK OPP I LO

– Polityk w dobie 
mediów musi być trochę 
gwiazdą – tak przedstawił 
aktualny wizerunek męża 
stanu poseł na sejm obecnej 
kadencji Wojciech Saługa na 
spotkaniu z młodzieżą.

Odbyło się ono w I Liceum Ogól-
nokształcącym 24 lutego 2009 r. Or-
ganizatorem tego publicznego wystą-
pienia i dyskusji z licealistami była mgr 
Ewa Zuber.

Dlaczego delegat na sejm chętnie 
przekracza mury tej szkoły? Jest prze-
cież jej absolwentem, chodził do klasy 
matematyczno-fizycznej, a jego wycho-
wawcą był prof. Czesław Mazur. Jak po-
toczyły się losy tego rodowitego jaworz-
nianina? Studiował w Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie. W swoim życiu 
piastował różne ważne stanowiska. Był 
radnym, senatorem, członkiem komisji 
gospodarki, ale, gdy zmusiły go do tego  
okoliczności, to nawet podjął się pracy 
w znanej sieci barów szybkiej obsługi 
„Burgerking”. 

Co sprawiło, że pan Wojciech Sału-
ga znalazł się w świecie polityki? Młodzi 
zapewne sądzą, iż zadecydowała o tym 
sympatia wyborców, może przypadek. 
Inni uważają, że public relations (stosun-
ki publiczne). Zaproszony gość przyznał, 
że w kreowaniu polityka ważne są zasa-
dy pijarowskie. Potwierdzeniem tego jest 
najnowsza historia. Otóż, sądzić nale-
ży, że Arnold został gubernatorem Ka-
lifornii , ponieważ miał szerokie grono 
wielbicieli będąc bohaterem filmów ak-
cji. Podobny przypadek miał miejsce  
w Polsce. Posłem Platformy Obywatel-
skiej został jeden z uczestników popu-
larnego programu Big Brother. Poseł 
Saługa, jak stwierdził, zawsze cenił so-
bie przychylność i życzliwość środowi-
ska, które stanowiło jego elektorat. Jak 
zaznaczał, dbał także o swój wizerunek, 
dobrze wypełniając obowiązki obywate-
la, męża, ojca, członka wielopokolenio-
wej rodziny. Należy dodać, że najbliższe 
otoczenie postrzega go właśnie jako czło-

Być trochę 
gwiazdą

wieka uprzejmego i serdecznego, otwar-
tego na ludzkie problemy.

Czy interesował się wcześniej wyda-
rzeniami politycznymi? Wyznał zacie-
kawionej młodzieży, iż będąc w ich wie-
ku śledził bieżące informacje medialne 
z kraju i na świecie. Z czasem zaintere-
sowanie przerodziło się w zaangażowa-
nie polityczne. 

Na pytanie licealistów o to, czy przy-
należność do partii ułatwia start w wy-
borach, poseł Saługa odpowiedział, że 
tak, ponieważ pomaga ona w wypraco-
waniu programu politycznego, zorga-
nizowaniu kampanii wyborczej i w po-

zyskaniu elektoratu. W czasie interesu-
jącego spotkania młodzież  dowiedzia-
ła się również o innych aspektach zawo-
du polityka. Może nim zostać każdy, bez 
względu na wykształcenie. Poseł musi 
przestrzegać zasad etyki i norm praw-
nych i spełniając godności państwowe 
nie może pełnić funkcji w radach nad-
zorczych i spółkach. Słuchaczy poruszy-
ło stwierdzenie, że poseł ma trudności  
w uzyskaniu kredytu. 

W imieniu młodzieży  licealnej dzię-
kujemy panu Wojciechowi Sałudze za 
miłą wizytę w naszej szkole.

ADAM OKRAJEK OPP I LO

Z cyklu Czasowi i aktywni: Ostatki karnawałowe

Na mięsopusty 
wielkie rozpusty

Nie tylko dla młodzieży
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Najważniejszy był uśmiech i dobry humor 

Poseł Wojciech Saługa
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Nietuzinkowy artysta rodem 
z Jaworzna, zajmujący się 
malarstwem, fotografiką oraz 
grafiką komputerową, często 
goszczący ze swoimi pracami  
w salach wystawowych w naszym 
mieście przedstawił około 50 prac. 
Zaskakujące było tłumaczenie 
autora, dlaczego akurat tak 
zatytułował swoją galerię. Artysta 
wyjaśnił: – Na początku jest albo 
kura, lub jajko. Jest sceneria,  
a pomysły same wykluwają się jak 
nowe życie. Natomiast zdarza się 
również i tak, że jest pomysł, który 
tkwi w głowie, a sceneria powstaje 
sukcesywnie z pomocą modelki.

Zdjęcia przedstawiają około 50 
różnych inspiracji. Każda modelka 
jest uwieczniona w nietypowej, wy-
szukanej pozie i ubrana w niepowta-
rzalnym stylu. Zdjęcia te zdumie-
wały i zachwycały. Dynamika czar-
no-białych jak i kolorowych zdjęć 
wyrażona jest poprzez gest, gryma-
sy twarzy modelek. Pomysłowość ar-
tysty nie zna granic. Począwszy od 
jajka, poprzez miecz, motyw panny 
młodej do wachlarzy orientalnych. 
W ten sposób  artysta ukazał fascy-
nujący go temat – ludzi i ich oblicza. 
Dzięki intuicji i wrażliwości twórcy, 
widzowie mieli okazję wejrzeć w głąb 
duszy fotografa i na ulotną chwilę 
poczuć to, co zawładnęło nim w mo-
mencie tworzenia.

Takich tłumów MCKiS dawno nie 
widział. Sala pękała w szwach. Wy-
staw obejrzało ok. 150 osób. Zarów-
no przyjaciele Pana Mariana, znajo-
mi, jak i przypadkowi przechodnie 
chcieli zobaczyć zdjęcia, o których 

Na otwarciu Muzeum nie 
zabrakło odtwórców głównych 
ról Stanisława Mikulskiego i Emila 
Karewicza – niezapomnianego 
Hermana Brunnera. Na uroczystości 
pojawili się także scenarzyści 
serialu oraz serialowe „heroiny”, 
czyli odtwórczynie ról kobiecych, 
no i oczywiście pomysłodawca 
całego przedsięwzięcia 
katowiczanin Piotr Owcarz. 
Muzeum Hansa Klossa mieści się 
przy ul. Gliwickiej 6 i można go 
już zwiedzać od 1 marca. Oprócz 
rekwizytów związanych z serialem, 
figur woskowych głównych 
bohaterów, będzie tam można 
także zanurzyć się  
w niepowtarzalnej atmosferze lat 
40., w których rozgrywa się akcja 
serialu. Więcej informacji znajdą 
Państwo na stronie muzeum www.
hans-kloss.pl.

M.C.

Otwarto Muzeum Hansa Klossa
Tuż „za miedzą”, bo w Katowicach, otwarto  
w sobotę pierwsze w Polsce muzeum serialu i to 
nie byle jakiego, ale nietracącej już od ponad  
40 lat na swojej kultowości niezapomnianej serii 
o przygodach agenta J-23 Hansa Klossa.

Stanisław Mikulski

W Miejskim Centrum Kultury i Sportu, w Sali Kameralnej, 28 lutego o godz. 17.00 
odbyło się oficjalne otwarcie wernisażu fotografii artystycznej pod tytułem  
„Co było pierwsze? Jajko, czy kura?” Mariana Folgi

do tej pory jedynie słyszeli. Wernisaż 
uświetnił swoim występem pianista 
– Jakub Gawlina, wykonując na for-
tepianie kilka bardzo nastrojowych 
i ciepłych improwizacji.

Warto, by prace Mariana Folgi 
obejrzały zarówno osoby, które inte-
resuje szeroko pojęta sztuka fotografii, 
jak i te, które są zabiegane, zagubione  
w dzisiejszych czasach. Przy pracach 
artysty można bowiem odetchnąć choć 
na chwilę i odprężyć się.

Wystawa jest otwarta do poło-
wy marca. Serdecznie zapraszamy. 
Zapraszamy również na www.ma-
rian-folga.unl.pl

NPM

Jedna z uroczych modelek fotografa pozuje na bohaterkę filmu fantazy

Sala galerii została dokładnie zapełniona Marian Folga

Na rodzimej jaworznickiej 
scenie słychać było już o wielu 
zespołach i wokalistach.  
Przyszła również pora na TOKĘ.

Beata Tokarz to 18-letnia uczen-
nica I LO w Jaworznie. Muzyką inte-
resuje się od dawna, jednak pierwsze 
poważniejsze kroki wokalne stawiała  
w szkole średniej. Tam, wraz z gitarzy-
stą Bartkiem Musiałem oraz innymi 
zaprzyjaźnionymi muzykami, wystę-
powała na szkolnych akademiach czy 
lokalnych przeglądach. Wygrała Fe-
stiwal Kolęd Angielskich oraz wystą-
piła przed krakowską publicznością 
na deskach Teatru STU, zdobywając 
pochlebne recenzje Beaty Rybotyckiej  
i Krzysztofa Jasińskiego. 

W październiku 2008 r. wraz z B. 
Musiałem nagrała dwie piosenki demo, 
umieszczając je na portalu Myspace oraz 
„Moja Scena Onet.pl”. Utwory „Fish-
bowl” oraz „So Far” spotkały się z cie-
płą reakcją publiczności, dziesiątkami 
komentarzy oraz wiadomości. Następ-
stwem pozytywnych opinii były pu-
blikacje w magazynach „Gitarzysta”, 
„Slajd”, na portalu internetowego „Onet.
pl” czy „dlastudenta.pl”. 

Obecnie TOKA bierze udział  
w konkursie organizowanym przez 
portal Onet.pl oraz telewizję TVN 
(www.inwazjamuzy.onet.pl). Spo-
śród wszystkich zgłoszeń została wy-
brana do grupy zespołów, o których 
przejściu do etapu II decyduje jury 
oraz głosy internautów. 

Po d  t y m  a d r e s e m :  h t t p : //
m u z y k a . o n e t . p l/m oj a s c e n a

/0,10172,149534,1531710,ar-
tysci.html lub w skrócie http://
skocz.pl/toka można oddać na 
TOKĘ głos oraz dodać komentarz 
i przesłuchać utwór „So Far”. Li-
czymy na pomoc wszystkich ja-
worznian!

Więcej o wokalistce na www.
myspace.com/tokasound.

BARTEK MUSIAŁ

Duet TOKA tworzą widoczni na zdjęciu: Beata Tokarz oraz Bartek Musiał


