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BAŃKOWSKI 
NA PREZYDENTA

Wszystko już jasne. Kandydatem 
demokratycznej opozycji na 
prezydenta Jaworzna będzie 
Paweł Bańkowski – rodowity 
jaworznianin, poseł,  wieloletni 
radny, który podczas kolejnych 
wyborów samorządowych 
bił rekordy popularności pod 
względem liczby otrzymanych 
głosów. To poważny rywal  
dla obecnego prezydenta 
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Marszałek Wojciech Saługa przeznaczył  
3,7 mln zł na dofinansowanie żłobków w Jaworznie.  
To świetna wiadomość dla rodziców najmłodszych dzieci

SĄ PIENIĄDZE  
NA ŻŁOBKI!
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NIE DOŚĆ, ŻE BRAŁ UDZIAŁ W USTAWKACH I DEMOLOWAŁ STADIONY
PIŁKARSKIE, TO JESZCZE ZAJMOWAŁ SIĘ PRODUKCJĄ NARKOTYKÓW!
TAKIE ZARZUTY POSTAWIONO 33-LETNIEMU MIESZKAŃCOWI
JAWORZNA, KTÓREGO POLICJANCI NAKRYLI NA UPRAWIANIU
PLANTACJI MARIHUANY

W specjalnie przystosowanych i wyposażonych 
pomieszczeniach zabezpieczyli 162 sadzonki
nielegalnych roślin i ponad 8 kg gotowego do 
sprzedaży suszu marihuany. Towar wart jest
według czarnorynkowego cennika nawet 350
tys. zł!
Ponieważ od dawna był na celowniku śled-
czych z katowickiej Komendy Wojewódzkiej
Policji, stróże prawa nie mieli problemu, aby 

go zatrzymać. Mężczyzna niczego się nie spo-
dziewał.  Choć mieszka w Jaworznie i tam też 
zajmował się uprawianiem konopi indyjskich,
został zatrzymany w Katowicach. Na poczet 
przyszłych kar i grzywien śledczy zabezpieczy-
li należący do zatrzymanego samochód marki 
Audi warty 45 tys. zł. O dalszym losie chuli-
gana i nielegalnego plantatora zdecyduje teraz
prokurator i sąd. FM
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ZAMIAST SIEDZIEĆ W DOMU, WPADNIJ
DO PARKU ŚLĄSKIEGO I POSŁUCHAJĄ
CIEKAWYCH WYKŁADÓW

„Śniadanie na trawie” to konkurencja dla 
stania w kolejkach, robienia porządków 
na strychu, dla mycia samochodu i tych 
wszystkich rzeczy, na które tylko pozornie 
nie mamy czasu w tygodniu. Tegoroczny 
cykl to aż szesnaście spotkań.
– Tym razem będziemy co tydzień, w każ-
dą sobotę. Nasza impreza cieszy się bowiem 
tak dużą popularnością i – co bardzo waż-
ne – jest elementem misji, jaką pełni Park 
Śląski – podkreśla Kamila Okoń, organiza-
torka tegorocznego cyklu. Każda z imprez 
rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do 16.
Uczestnicy będą mieć okazję odpocząć 
w pięknych okolicznościach przyrody 
największego ogrodu różanego w Polsce, 
a także pobyć z rodziną, nabrać dystansu 

do dnia powszedniego. W trakcie spotkań 
będą promowane tematy związane ze zdro-
wym stylem życia, ekologią, zrównoważo-
nym rozwojem i odpowiedzialnością za 
środowisko. Prelegenci mają mówić o idei 
slow food, żywności genetycznie modyfi-
kowanej i fair trade oraz zdrowej żywności.
Śniadaniowa formuła, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, jest bardzo luźna, ale pro-
gram w tym roku niezwykle bogaty. Chętni 
będą mogli oczywiście spróbować pyszne-
go jedzenia od lokalnych dostawców i food 
trucków oraz wypocząć na leżakach. Po-
dobnie jak podczas ostatniej edycji naj-
młodsi uczestnicy wezmą udział w kilku 
strefach animacji i warsztatów, które zor-
ganizuje zabrzańskie Studio Artystycz-

ne Maciej. W imprezę włączą się też Uni-
wersytet SWPS, który przygotuje wykłady 
m.in. o sekualności w środkach masowego 
przekazu i o zdradzie w związkach, a także 
Centrum Medyczne Signum z wykładem 
dietetyka na temat slow food.Po raz ko-
lejny odbędą się też dofinansowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach Eko-
Spotkania, które zorganizuje Fundacja Park 
Śląski. To dwanaście tematycznych otwar-
tych wykładów ze specjalistami różnych 
dziedzin przyrodniczych. Każde spotkanie 
będzie się składało z części terenowej i wy-
kładu (łącznie 3 godziny). Tematyka spo-
tkań będzie korespondować z kalendarzem 
świąt przyrodniczych. ŁR

TEMATY SPOTKAŃ:

2 czerwca – EkoSpotkanie: Rośliny inwazyjne, 
prowadzący prof. dr hab. Adam Rostański.
SWPS: Dlaczego zdrada? Natura niewierności 
małżeńskiej.
9 czerwca – SWPS: Inteligencja erotyczna – 
o co chodzi w związku?
Spotkanie z położną z Centrum Medycznego 
Signum.
16 czerwca – Wykład dietetyka z Centrum 
Medycznego Signum.
23 czerwca – EkoSpotkanie: Uroki Rosarium, 
prowadzący mgr inż. Krystian Golasz.
EkoSpotkanie: Bioróżnorodność na 
przykładzie róż, prowadzący
mgr inż. Łukasz Drozd.
EkoSpotkanie: Koncepcja zakładania 
ogrodów różanych w Polsce, prowadząca
dr hab. Elżbieta Myjak-Sokołowska.
30 czerwca – SWPS: Kontekst emocjonalny: 
seks w mózgu małpy.
7 lipca – EkoSpotkanie: Sekretne życie drzew, 
prowadzący prof. dr hab. Piotr Skubała.
14 lipca – SWPS: Jak mądrze rozmawiać 
z dzieckiem o sekualności?
21 lipca – EkoSpotkanie: Tajniki 
fotografowania przyrody, prowadząca dr 
Barbara Bacler-Żbikowska.
28 lipca – SWPS: Moja seksualność = moja 
sprawa.
4 sierpnia – EkoSpotkanie: Budowanie relacji 
z naturą, prowadzący dr Ryszard Kulik.
18 sierpnia – EkoSpotkanie: Lecznicze 
właściwości ziół, prowadząca dr Barbara
Bacler-Żbikowska.
SWPS: Psychika – jak zrozumieć choroby 
i zaburzenia psychiczne?
1 września – EkoSpotkanie: Pożyteczne 
owady, prowadząca dr Agnieszka 
Babczyńska.
SWPS: Rodzice jako bogowie – mit rodzica 
doskonałego.

ŚNIADANIA NA TRAWIE

Wspólne śniadania w parku to doskonały 
pomysł na rodzinne spędzanie czasu

Wartość czarnorynkowa narkotyków 
to ponad 350 tys. zł.

Michał Legierski/EDYTOR.net

KWP w Katowicach
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 W JAWORZNIE POWSTANIE NOWY PARK HANDLOWY

Nowy obiekt będzie miał ponad 3,5 tys. mkw po-
wierzchni. Już teraz wiadomo, że na pewno znaj-
dzie się tam znany sklep ze sprzętem sportowym. Jak 
zapewnia właściciel obiektu, dzięki otwarciu parku 
handlowego w Jaworznie powstanie kilkadziesiąt 
nowych miejsc pracy. Ponad 100 punktów handlo-
wo-usługowych znajdujących się w Galerii Galena 
w połączeniu ze znanymi markami, które pojawią 

się w parku handlowym, stworzy dla mieszkańców 
Jaworzna i okolicznych miejscowości bardzo atrak-
cyjną ofertę handlową. Nie bez znaczenia jest także 
dogodny dojazd oraz udogodnienia komunikacyjne 
pomiędzy budynkami, które zagwarantują możliwość 
zrobienia zakupów w komfortowy sposób. 
Prace projektowe już ruszyły. Otwarcie planowane 
jest na pierwszy kwartał 2019 r. FM

SZOK! RZĄDZĄCY PREZYDENT JAWORZNA ZAMIERZA W TYM
ROKU STARTOWAĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH JAKO
KANDYDAT POPIERANY PRZEZ PIS.  CHOĆ PRZEZ WIELE LAT
DEKLAROWAŁ SWOJĄ BEZPARTYJNOŚĆ, A WRĘCZ OGŁASZAŁ,
ŻE JEST W SWYCH POGLĄDACH RACZEJ LIBERALNY I BLIŻEJ
MU DO CENTRUM, NAGLE OKAZUJE SIĘ, ŻE ZACHOWUJE JAK
CHORĄGIEWKA NA WIETRZE I ZMIENIA SWOJE ZAPATRYWANIA
NA KONSERWATYWNE. TERAZ PO DRODZE MU BARDZIEJ
Z PARTIĄ KACZYŃSKIEGO

Na razie obecny prezydent nie mówi na ten temat oficjalnie, ale wi-
dać go już  podczas oficjalnych sytuacji z emblematami PiS. Co wię-
cej, jego kandydaturę, popartą przez zarząd partii, podał już na swo-
ich stronach komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Jak podaje
oficjalny portal rządzącej partii, komitet polityczny PiS zaakceptował 
kolejne kandydatury na prezydentów miast w najbliższych wyborach
samorządowych. Wśród popieranych przez rządząca partię znalazł
się Paweł Silbert. KC

PAWEŁ SILBERT PÓJDZIE 
DO WYBORÓW 

POPIERANY PRZEZ PIS!

BĘDZIE PRACA W HANDLU!

JUŻ ZA PÓŁ ROKU KILKADZIESIĄT OSÓB 
ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE W NOWYM 
CENTRUM HANDLOWYM W JAWORZNIE. 
OBECNA GALERIA HANDLOWA GALENA 
PLANUJE ROZBUDOWĘ. NOWE SKLEPY 
MAJĄ POWSTAĆ POMIĘDZY ISTNIEJĄCYM 
BUDYNKIEM A PARKIEM. DZIĘKI TEMU 
POTRZEBA BĘDZIE WIĘCEJ RĄK DO PRACY, 
ZATEM KAŻDY, KTO BEZSKUTECZNIE 
SZUKA ETATU, BĘDZIE MIAŁ OKAZJĘ NA 
STAŁĄ PENSJĘ

Materiały prasowe 

Paweł Silbert zachowuje się dziwnie. Wcześniej 
bliżej mu było do PO, a  podczas kampanii 
wyborczej Andrzeja Dudy na Prezydenta RP 
aktywnie wspierał go ze sztandarami czy 
raczej z chorągiewką PiS-u 
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Z WYKSZTAŁCENIA INŻYNIER, Z ZAWODU EKONOMISTA, Z PASJI 
SPOŁECZNIK. 49-LETNI PAWEŁ BAŃKOWSKI, RODOWITY JAWORZNIANIN 
OD WIELU POKOLEŃ, KANDYDAT NA PREZYDENTA JAWORZNA 
W TEGOROCZNYCH WYBORACH SAMORZĄDOWYCH OPOWIADA, 
DLACZEGO TO INNI LUDZIE SĄ DLA NIEGO NAJWAŻNIEJSI, JAK TRAFIŁ 
DO POLITYKI I CO CHCIAŁBY ZMIENIĆ W SWOIM RODZINNYM MIEŚCIE

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ OD TURNIEJU DZIELNIC. 
TO BYŁ TAKI KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ 
LOKALNĄ JAWORZNICKĄ GAZETĘ NA POCZĄTKU LAT 
2000. 
Postanowiłem, że wezmę w nim udział. 
Zorganizowałem grupę i ruszyliśmy do 
zawodów. Były pytania i konkurencje 
sportowe. Zajęliśmy wtedy drugie miej-
sce. Dzięki temu można było wskazać, na 
co przeznaczymy nagrodę. Musiał to być 
cel społeczny. Ponieważ pochodzę z Bo-
rów, pomyślałem, że fajnie byłoby za-
opatrzyć szkołę w nową bramkę, boisko 
i jakąś, choćby prowizoryczną, szatnię. 
Zrobiłem to z myślą o dzieciakach, które 
nudziły się, a wiele z nich nie miało moż-
liwości trenować z powodu sytuacji ma-
terialnej w rodzinie. Kiedy infrastruktura 
już była gotowa, wstąpiłem do UKS Bory 
i przez kilka lat byłem prezesem tego klu-
bu. Lubiłem organizować dla nich zawody, 
szukałem sponsorów, a przede wszystkim 
kibicowałem chłopakom, którzy tak jak ja 
mieli w sobie wiele pasji. Za serce chwytali 
zwłaszcza ci, którzy po raz pierwszy dzięki 
klubowi, który miał sponsorów, mogli za-
łożyć profesjonalne stroje sportowe, a na 
nogi korki. Dla takich chwil warto żyć. Ra-
dość tych chłopaków była najcenniejsza. 
To było wspaniałe doświadczenie, choć by-
wałem zmęczony. Rano jeździłem do pra-
cy, potem popołudnia spędzałem w klubie. 
Ale tylko tak potrafię żyć, kiedy działam 
i robię to dla innych.

KOLEJNY KROK DO SZERSZEJ DZIAŁALNOŚCI 
SPOŁECZNEJ TO START DO RADY MIASTA…
Tak, za pierwszym razem nie udało mi się 
dostać, zabrakło tylko około 20 głosów. 
Ale nie potraktowałem tego jako poraż-
ki. Postanowiłem, że spróbuję znowu. No 
i udało się. Tym razem miałem najwię-
cej głosów w okręgu! W radzie działałem 
przez trzy kadencje. To wtedy zaangażo-
wałem się w tworzenie rady seniorów. Po-
nieważ lubię ludzie, a oni dużo ze mną 
rozmawiają, dowiedziałem się, że czują 

się odrzuceni na margines życia, że nikt 
się nimi nie interesuje, a oni mają w sobie 
wiele energii i pasji i naprawdę chcieliby 
czegoś więcej niż serial w domu. Ponieważ 
zwykle staram się odpowiadać na ich po-
trzeby, pomyślałem, że muszę im pomóc. 
To wspaniali, mądrzy ludzie, mają ogrom-
ne doświadczenie i wiedzę, a ponadto dużo 
czasu. Kto lepiej niż oni sami mógłby re-
prezentować ich interesy w radzie miasta? 
Zacząłem więc działania, żeby mogli nadal 
czuć się potrzebni a miasto mogło skorzy-
stać z ich rad. W końcu się udało i od 2013 
roku seniorzy współdecydują o ważnych 
sprawach w Radzie Miasta, a ja nadal sta-
ram się im pomagać, jeśli tylko czegoś im 
brakuje. Dzięki temu mają festyny, wyjaz-
dy, wychodzimy razem do kina, wspólnie 
uprawiają sport, jeżdżą na występy arty-
styczne, spotykają się i chce im się żyć. 

W JAWORZNIE JEST PAN ZNANY TAKŻE 
Z WPROWADZENIA TZW. KOPERT ŻYCIA.
To pomysł zaczerpnięty od Wojciecha Sału-
gi, marszałka województwa. Kiedy tylko się 
o nim dowiedziałem, od razu pomyślałem, 
że nasi samotni seniorzy musza coś takiego 
mieć, bo to ogromnie poprawi ich poczu-
cie bezpieczeństwa, a także pomoże ratow-
nikom medycznym w razie nagłej potrzeby 
szybko uzyskać informacje o stanie zdro-
wia pacjenta. Idea Koperty Życia jest taka, 
że najważniejsze informacje o chorobach, 
zażywanych lekach, grupie krwi itp. są na-
pisane na kartce i umieszczone w kopercie. 
Ta powinna leżeć w lodówce, a na niej na-
leży zawiesić magnes z informacją, że taka 
koperta jest. Wydaje się bardzo proste, a już 
nieraz komuś uratowało życie. Koperty Ży-
cia można otrzymać w ośrodkach zdrowia 
i aptekach, a także w moim biurze posel-
skim. Wystarczy poprosić.

KOLEJNA GRUPA OSÓB, KTÓRE SĄ DLA PANA 
WYJĄTKOWE, TO AMAZONKI
Problem profilaktyki nowotworowej jest 
dla mnie bardzo ważny. Moja mama zmar-

ła na raka, znam wiele rodzin, które stra-
ciły bliskie kobiety właśnie z tego powodu. 
Niedawno zaangażowałem się w działal-
ność społeczną z Kasią Stachowicz w kam-
panię na rzecz szybszego wykrywania raka 
piersi. Ona sama, jak słynna aktorka An-
gelina Jolie, poddała się zabiegowi usunię-
cia obu piersi, ponieważ jest obciążona ge-
netycznie i bała się zachorować. To jednak 
nie jedyna metoda, by uniknąć śmiertelnej 
choroby. Dlatego tak ważna jest profilak-
tyka, regularne badania. Niby nic, a może 
uratować życie i pozwolić na to, że rodzi-
na nadal ma mamę czy córkę. Dzięki takim 
inicjatywom także kobiety w jaworznickim 
szpitalu, zarówno te czekające na operacje 
jak i te tuż po niej, mogą liczyć na wspar-
cie innych kobiet, mających takie same do-
świadczenia. To wyjątkowo ważne, dlate-
go tak jestem wdzięczny tym paniom, że 
udzielają tak ogromnego wsparcia innym 
kobietom.

SKORO ROZMAWIAMY O KOBIETACH, TO OD RAZU 
ZAPYTAM O WDOWY GÓRNICZE. TO DZIAŁALNOŚĆ, 
O KTÓREJ SŁYSZAŁA CAŁA POLSKA.
Wdowy i sieroty górnicze to grupa osób, 
o której niestety politycy spoza Śląska 
rzadko chcą słuchać. Kiedy zmieniła się 
ustawa i w efekcie podzielono je na lep-
sze i gorsze, w zależności od tego, czy ich 
zmarli mężowie zdążyli przejść na eme-
rytury czy nie, przyszły do mnie i popro-
siły o pomoc w Sejmie. Wraz z posłem 
Gadowskim chcieliśmy jak najszybciej 
przeprowadzić ustawę, która zrównałaby 
ich prawa. Organizowaliśmy cykl spotkań, 
pisaliśmy w ich imieniu listy, pomogliśmy 
im się zorganizować i w efekcie założyły 
Stowarzyszenie Wdów i Sierot Górniczych. 
Mają teraz osobowość prawną i mogą wal-
czyć. Choć nasza ustawa została podpisana 
przez cały klub PO, niestety trafiła do sej-
mowej zamrażarki. Na ostatnim Europej-
skim Kongresie Gospodarczym minister 
energii zapowiedział wprowadzenie usta-
wy, która pozwoli na wypłatę rekompen-

LUBIĘ
LUDZI
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saty za utracony deputat węglowy po-
szkodowanym przez rząd wdowom. To 
niewątpliwie nasz wspólny sukces, któ-
ry pokazuje, że presja ma sens! To, czy 
obecna władza przedstawi swoją własną 
ustawę czy wyjmie naszą z zamrażar-
ki, nie ma już żadnego znaczenia. Dla 
mnie najważniejsze będzie to, że te ko-
biety otrzymają należne im pieniądze. 
To, kto będzie widniał jako autor, ma 
pomniejszą wagę.

KIEDY PAN NIE DZIAŁA SPOŁECZNIE, NIE PISZE 
KOLEJNEJ Z SETEK INTERPELACJI POSELSKICH, 
MA PAN JESZCZE CZAS NA TO, BY ZAJĄĆ SIĘ SOBĄ, 
NAJBLIŻSZYMI?
To niestety jest duży problem. Staram 
się jak mogę, żeby to pogodzić, ale nie 
zawsze się udaje i czasem słyszę pre-
tensje w głosie. Nie dziwię się moim 
bliskim. Ale niestety, ja nie potrafię 
inaczej żyć. Tylko kontakty z innymi 
ludźmi dają mi satysfakcję i energię. 
Kocham też zwierzęta. Mam trzy psy 
i kota. Kiedy już mam czas, by odpo-
cząć, idę z nimi na spacer albo jadę na 
wycieczkę rowerową. Lubię góry, ko-

cham Dolny Śląsk i nasze polskie mo-
rze. Marzę o tym, by… w końcu się 
wyspać.

POD KONIEC MAJA ZOSTAŁ PAN OFICJALNIE 
OGŁOSZONY JAKO KANDYDAT NA PREZYDENTA 
JAWORZNA. JAKIE SĄ PANA NAJWAŻNIEJSZE 
POSTULATY?
Moim marzeniem jest to, by w Jaworz-
nie ludziom po prostu dobrze się miesz-
kało. Chciałbym stworzyć miejsce tak 
przyjazne dla mieszkańców, by tak-
że ludzie spoza Jaworzna mieli ochotę 
się tutaj osiedlać. Żeby tak było, trzeba 
stworzyć dobre warunki do życia. To za-
równo baza mieszkaniowa, jak i żłobki, 
przedszkola, dobre szkoły. Chciałbym, 
żeby powstające tutaj firmy dawały, 
a nie odbierały ludziom pracę. Atmosfe-
ra wśród pracowników sfery budżetowej 
powinna być też inna. Teraz jest oparta 
na strachu. Urzędnicy, nauczyciele, pie-
lęgniarki po prostu boją się obecnej wła-
dzy. Dlatego czas na zmianę w naszym 
mieście.

RozmawiałA: Karolina czerwińska

Rafał Klim
kiewicz/EDYTOR.net

Sebastian Ciągwa, Stowarzyszenie Niezależni Jaworzno:
W mieście czas na zwrócenie się do mieszkańców i większe zrozumienie dla ich 
inicjatyw. Należy skończyć z przeświadczeniem, że tylko prezydent i jego urzędnicy 
wiedzą najlepiej, co i jak zrobić. Liczę, że nowy prezydent wykorzysta mądrość 
jaworznian.

Józef Bednarczyk, lekkoatleta, nauczyciel:
Jaworznicki sport wychodzi po prezydenturze Pawła Silberta poobijany. Nie mamy 
odpowiednich środków na rozwój, nie mamy na szkolenie młodzieży. Wiele mówi się 
o promocji miasta przez sport, tylko nie da się tego uczynić bez wsparcia samorządu. 
Z zazdrością patrzę na Tychy, Dąbrowę Górniczą, Katowice, Zabrze i wiele innych miast 
w regionie, tam władze rozumieją, jaką siłę ma sport. Paweł Bańkowski rozumie sport, 
zna nasze jaworznickie realia, wie, co trzeba zmienić. Dajmy mu szansę.

Grażyna Herda, Zrzeszenie Amazonek „Szansa” w Jaworznie:
W działalności posła Bańkowskiego zaimponowała mi jego troska o kobiety, 
o profilaktykę antynowotworową oraz walka o prawa pacjentów do zabiegów, których 
nie finansuje NFZ. To skuteczny człowiek.

Przemysław Maciejewski, osoba niepełnosprawna:
Nasze środowisko liczy na realne zajęcie się problemami niepełnosprawnych. 
Mamy nadzieję, że nowy prezydent powoła pełnomocnika, który zajmie się naszymi 
sprawami, zwłaszcza likwidacją barier architektonicznych i naszą aktywizację. Chcemy 
żyć w tym mieście i korzystać z jego możliwości. 

Sylwestra Bogusz, członek Rady Seniorów w Jaworznie:
Pan Bańkowski ma nasze poparcie, gdyż sprawy seniorów są mu bliskie. Wiele razy 
pomagał nam zorganizować imprezy i wydarzenia dla ludzi starszych. Wspólnie 
z marszałkiem Saługą promuje kopertę życia i paszport seniora, współorganizował 
nasze Senioralia. Możemy na niego liczyć.

WRESZCIE MAMY
KANDYDATA Z JAWORZNA

KIEDY 29 MAJA OGŁOSZONO, ŻE PAWEŁ BAŃKOWSKI BĘDZIE 
UBIEGAŁ SIĘ O STANOWISKO PREZYDENTA JAWORZNA, W WIELU 

MIEJSCACH POJAWIŁA SIĘ NADZIEJA. WRESZCIE KANDYDAT 
Z NASZEGO MIASTA, KTÓRY MA REALNĄ SZANSĘ NA PREZYDENTURĘ. 

MOŻE TO BYĆ PIERWSZY PO 20 LATACH – PO ANDRZEJU WĘGLARZU 
– RODOWITY JAWORZNIANIN NA TYM STANOWISKU

Oto opinie mieszkańców naszego miasta na temat kandydatury Bańkowskiego i jej szans
Zaangażował się 
w sprawy wdów 
gorniczych

Ma świetny kontakt 
z dziećmi

PAWEŁ BAŃKOWSKI

Urodził się i mieszka w Jaworznie, z którym 
jego rodzina jest związana od trzech 
pokoleń. Od 2006 r. do 2015 r. był radnym 
Rady Miejskiej. Podczas kolejnych wyborów 
samorządowych otrzymywał jedne 
z najlepszych wyników poparcia w mieście. 
W latach 2010-2014 był przewodniczącym 
Rady Miejskiej i członkiem Rady Społecznej 
Szpitala w Jaworznie. Od 2015 r. poseł na 
Sejm RP.
Jest absolwentem Politechniki Śląskiej. 
Skończył także studia podyplomowe 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
i Uniwersytecie Wrocławskim. 

Rozmowa z kandydatem na prezydenta Jaworzna  Pawłem Bańkowskim



Dzięki dotacji marszałka woje-
wództwa śląskiego także strażacy 
z Jaworzna będą mieli nowe wozy 
oraz potrzebny sprzęt do ratowa-
nia ludzi i ich dobytku z pożarów. 
To już kolejny zastrzyk finansowy 
w ciągu ostatniego czasu. W su-
mie w ciągu minionych czterech 
lat OSP w naszym regionie otrzy-
mały aż 40 mln zł!
- Ponieważ dobro mieszkańców 
jest dla nas najważniejsze, stara-
liśmy się zrobić wszystko, by po-
prawić jakość bezpieczeństwa 
w województwie. Udało nam się 
zbudować tzw. montaż finansowy, 
co oznacza, że dotacja pochodzi 
z wielu źródeł. To połączenie środ-
ków własnych, unijnych, budże-
tu państwa oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
W sumie to ok. 40 mln zł dla OSP 
w tej kadencji – tłumaczy marsza-
łek województwa Wojciech Saługa.
W maju dzięki wsparciu marszał-
ka oraz radnych sejmiku podję-

to decyzję, na pod-
stawie której do 28 
jednostek Ochotni-
czych Straży Pożar-
nych trafi prawie 15 
milionów złotych. 
Pieniądze pocho-
dzą z Regionalnego 
Programu Operacyj-
nego Województwa 
Śląskiego, kontraktu 
terytorialnego, fundu-
szy unijnych, budżetu 
państwa i zasobów finan-
sowych poszczególnych 
gmin. Zostanie za to zaku-
piony niezbędny sprzęt oraz 
wozy strażackie. Tak duża do-
tacja ma ogromny wpływ na po-
prawę bezpieczeństwa w naszym 
regionie. 
Gminy, które otrzymają dotację 
zostały wskazane przez Oddział 
Wojewódzki Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP woje-
wództwa śląskiego. FM
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MILIONY DLA 
STRAŻAKÓW!
ŚWIETNA WIADOMOŚĆ DLA OSP
W JAWORZNIE

NAJSTARSI MIESZKAŃCY JAWORZNA TO BARDZO AKTYWNA GRUPA SENIORÓW. BIORĄ UDZIAŁ W SPOTKANIACH
ADRESOWANYCH SPECJALNIE DLA NICH. TO WŁAŚNIE WTEDY MAJĄ CZAS NA REALIZACJĘ SWOICH ZAINTERESOWAŃ
A TAKŻE CIEKAWE SPOTKANIA 

W maju w Łazach zorganizowano Olimpiadę
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W wyda-
rzeniu wzięło udział ponad 120 jaworznian.
W ceremonii otwarcia sportowych zmaga-
ńuczestniczyli także lokalni politycy. Wśród 
nich był m.in poseł z Jaworzna – Paweł Bań-
kowski. – Patrząc na was widzę, że jesteście 
nie do zatrzymania. To prawdziwa senioralna 
rewolucja, która przybiera na sile. Już jesteście 
zwycięzcami, zarażajcie tą pasją swoich zna-
jomych, zachęcajcie ich do wyjścia z domu.
My samorządowcy chcemy was słuchać 
i pomagać robić to, do czego nas zachęcacie
– mówił na ceremonii marszałek Saługa.
Kilka dni później odbyła się kolejna edycja Se-
nioraliów województwa śląskiego. Tam rów-
nież brała udział reprezentacja seniorów z Ja-
worzna. Atrakcjami dnia stały się spotkania
z lekarzami, wykłady dotyczące profilaktyki
i dbałości o zdrowie, pomiar ciśnienia, cukru
i badania wzroku. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszył się trening nordic walking oraz
koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.
Urząd Marszałkowski już dziś zapowiada ko-
lejne atrakcje dla seniorów w regionie. Na wy-
darzeniach w różnych częściach województwa 
nie zabraknie zapewne jaworznian. FM

NASI SENIORZY MAJĄ WIELE PASJINASI SENIORZY MAJĄ WIELE PASJI

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

TUTAJ TRAFIĄ PIENIĄDZE:
Porąbka, Wisła, Mikołów, 
Koziegłowy, Tarnogórskie Góry, 
Ożarowice, Kochanowice, Przyrów, 
Pszczyna, Łękawica, Zawiercie, 
Pilica, Katowice, Bobrowniki, 
Mierzęcice, Bieruń, Pilchowice, 
Jaworzno, Łazy, Kłobuck, Panki, 
Będzin, Myszków, Byczyna, 
Dąbrowa Narodowa

M
ichał Legierski/EDYTOR.net

Rafał Klim
kiewicz/EDYTOR.net

Poseł Paweł Bańkowski 
często angażuje się 
w sprawy seniorów

Będzie 
bezpieczniej

w mieście



Chłopczyk choruje na nowotwór i 
jest podopiecznym fundacji, która 
pomaga zebrać pieniądze na jego 
leczenie. Obecnie dziecko jest pod 
opieką specjalistów z krakowskie-
go Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego. Liczy się czas i każ-
dy grosz, aby Kacperek wrócił do 
zdrowia. 
Malec cierpi na nowotwór złośli-
wy. To neuroblastoma, która daje 
przerzuty z nadnercza do kości 
czaszki i oczodołu.
Do akcji charytatywnej na rzecz 
chłopca włączył się mieszkaniec 
Jaworzna, który poruszony cier-
pieniem dziecka postanowił wy-

stawić swojego ukochanego ma-
lucha na licytację. Zebrane w ten 
sposób pieniądze trafią na kon-
to Kacpra. Obecnie samochód 
przechodzi modernizację u me-
chanika, tak by przyszły właści-
ciel był pod każdym względem 
zadowolony z nabytku. Pomaga 
w tym miejscowy fachowiec, pan 
Rafał.  - Postanowiliśmy pomóc 
panu Michałowi w odbudowie 
malucha. Postaramy się przywró-
cić mu sprawność i taki wygląd 
samochodu, jakby dopiero wy-
jechał z fabryki. Rozkręcimy go 
do ostatniej śrubki i naprawimy 
wszystko, co tylko będzie ko-

nieczne. Ze strony pana Michała 
to ważny gest, bo kocha maluchy 
jak mało kto. Jednak dobro cho-
rego Kacperka jest dla niego naj-
ważniejsze. Dlatego nie zawahał 
się oddać ukochanego fiata na li-
cytację. 
 –  Maluch pochodzi z 1999 roku, 
a co warto podkreślić – to bar-
dzo dobry rocznik, jeśli chodzi 
o ten model. To wersja wyposa-
żenia Town. Samochód po ponad 
dwuletniej przerwie wraca na dro-
gi. Jak na swój wiek jest zadbany, 
przejechał kilka razy między Do-
brą a Szczakową, więc na liczniku 
ma niewiele – mówi pan Michał, 

właściciel czerwonego Fiata 126p.
 Licytacja odbędzie się natych-
miast po usprawnieniu samo-
chodu. Informacje na ten temat 
można uzyskać w redakcji pod 
numerem: 32 751 91 30. FM
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– Dzięki temu rodzice najmłodszych jaworznian 
będą mogli nadal pracować i nie martwić się o opie-
kę nad dziećmi. Zdaję sobie sprawę, jak ważna jest 
taka pomoc, dlatego uważam, że przekazanie pienię-
dzy na ten cel jest wyjątkowo istotne dla młodych 
rodziców – tłumaczy Wojciech Saługa, marszałek 
województwa.
Na wsparcie w Jaworznie może liczyć klub dziecięcy 
„Planeta” (1,5 mln zł) oraz „Klub Maluszka Gwiaz-
dolandia” (1 mln zł). To nie koniec! Dodatkowe pie-
niądze z budżetu urzędu marszałkowskiego otrzyma 
także samorząd miejski, który będzie mógł dzięki 
temu utworzyć dodatkowe miejsca w istniejących 

już żłobkach. To ponad 1,2 mln złotych! – Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z takiej decyzji marszałka. To dla 
nas bardzo istotna pomoc. Chyba każdy rodzic zda-
je sobie sprawę z tego, jak trudno jest dostać miejsce 
w żłobku i jak bardzo komplikuje to powrót do pra-
cy. Niestety, nie każdy może liczyć na babcię a mało 
kogo stać na opiekunkę. To dla nas wspaniała wia-
domość – mówi Anna z Jaworzna, mama rocznego 
Antosia.
Oprócz wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego dla Ja-
worzna, dotację otrzymały także żłobki w okolicz-
nych miastach: Sosnowcu, Katowicach i Mysłowi-
cach. FM

KONIEC STRESÓW RODZICÓW MALUCHÓW! DZIĘKI PIENIĄDZOM 
Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NAJMŁODSI MIESZKAŃCY 
JAWORZNA OD WRZEŚNIA ZNAJDĄ MIEJSCE W ŻŁOBKU. 
DOTACJA PRZYZNANA PRZEZ WOJCIECHA SAŁUGĘ DLA 
MIEJSCOWYCH PLACÓWEK WYNIESIE AŻ 3,7 MLN ZŁ

WŁAŚCICIEL KULTOWEGO FIATA 126P ZAMIERZA WYSTAWIĆ GO NA LICYTACJĘ. 
WSZYSTKO PO TO, ABY POMÓC CHOREMU TRZYLETNIEMU KACPROWI

MALUCH DLA MALUCHA!
Pomóż choremu Kacerkowi!

JAK POMÓC?
Każdy, kto chce pomóc Kacperkowi 
może dokonać wpłaty na konto:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom 
Chorym „Kawałek Nieba” kp90

Bank BZ WBK
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem:
„1295 pomoc dla Kacpra Łabuzek”

wpłaty zagraniczne – foreign 
payments to help Kacper:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom 
Chorym „Kawałek Nieba”

Tom
asz Żak

arch. prywatne

Powszechny dostęp 
do żłobków to bardzo 
ważna sprawa dla 
młodych rodziców

Kacperek ma 3 lata. 
Ciężko choruje na 
nowotwór

MARSZAŁEK SAŁUGA 
INWESTUJE 
W NAJMŁODSZYCH

OGŁOSZENIA

Biuro Nieruchomości
M Kwadrat

Poszukujemy 
nieruchomości 
w Jaworznie 

dla zdecydowanych 
klientów

tel. 608 809 114



FUNDACJA „DR CLOWN”„
W JAWORZNICKIM

SZPITALU
O TRUDACH SZPITALNEJ CODZIENNOŚCI NIKOMU OPOWIADAĆ NIE 

TRZEBA. CHOĆ Z ROKU NA ROK PLACÓWKI MEDYCZNE PRZECHODZĄ 
KOLEJNE REMONTY, PODNOSZONY JEST RÓWNIEŻ STANDARD SAL 

DLA PACJENTÓW SZPITAL ZAWSZE BĘDZIE SZPITALEM
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BĘDZIE PRACA NA LATO!
JUŻ WE WTOREK 5 CZERWCA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJ W JAWORZNIE ODBĘDĄ SIĘ WAKACYJNE TARGI PRACY 
ORGANIZOWANE PRZEZ TUTEJSZY POWIATOWY URZĄD PRACY 
W JAWORZNIE ORAZ MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY

JAWORZNO – „SPORT 320 M POD ZIEMIĄ”
FOOTBAG, SZERZEJ KOJARZONA RACZEJ JAKO „ZOŚKA”, TO BARDZO WIDOWISKOWA, LECZ 
NIEZBYT ZNANA I DOCENIANA DYSCYPLINA SPORTU. UPRAWIANA JEST PRZEZ LUDZI NA 
CAŁYM ŚWIECIE, MIMO TO WŁAŚNIE W JAWORZNIE MAMY OKAZJĘ PODZIWIAĆ AKTUALNEGO 
MISTRZA ŚWIATA, A ZARAZEM ZDOBYWCĘ TRZECIEGO MIEJSCA W MISTRZOSTWACH EUROPY 
W FOOTBAG’U, PAWŁA NOWAKA

Inicjatywa jest adresowana szcze-
gólnie do absolwentów oraz  mło-
dzieży uczącej się, którzy w trak-
cie  przerwy wakacyjnej  chcą 
zarabiać. Wśród wielu zaproszo-
nych pracodawców, oferujących 
pracę wakacyjną, nie zabraknie 
agencji pracy oferujących zatrud-
nienie również poza granicami 
naszego kraju.

Dla osób planujących podróże za-
robkowe i nie tylko informacje na 
temat pracy i pobytu w krajach 
Unii zaprezentuje doradca EURES 
z  Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach.
Warto się zainteresować tą ofertą, 
żeby latem zarobić na własne przy-
jemności i spędzić wakacje nie tylko 
przed telewizorem. FM

O odrobinę uśmiechu podopiecznych oddzia-
łów pediatrii i chirurgii dziecięcej jaworznic-
kiego szpitala dbają wolontariusze Fundacji „Dr 
Clown”. Co istotne – nie zapomniano również 
o opiekunach małych pacjentów!
Niedawno wiele radości miały najmłodsze dzieci 
podczas Dnia Matki. Kiedy uwagę dzieci pochło-
nęły magiczne sztuczki i zabawy z clownami, 
mamy mogły skorzystać z usług manicurzystki 
i kosmetyczki w specjalnie przygotowanym mi-

kro salonie SPA. Cieszyli się więc wszyscy. I o to 
chodzi!
Często słyszy się, że istotnym elementem każ-
dej rehabilitacji jest wpływ psychiki pacjenta na 
jego samopoczucie i wewnętrzna siła w dążeniu 
do zdrowia.
Nie ulega wątpliwości, że działalność Fundacja 
„Dr Clown” daje wymierne wsparcie personelowi 
medycznemu. To dzięki staraniom wolontariuszu 
na twarze małych pacjentów powraca uśmiech. FM

Paweł na co dzień pracuje w kopalni, więc natu-
ralnym pomysłem było połączenie jego pasji z ży-
ciem codziennym. Jak sam podkreśla ten sport 
i praca na kopalni jest tym, co go nakręca, wy-
znacza tryb jego życia. Wybór padł na Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a konkretnie 
Kopalnię Guido i Sztolnię Królowa Luiza. Każdy 
laureat konkursu zostaje automatycznie bohate-
rem kolejnego odcinka tworzonego przez Look-

StoreRecords programu: Filmujemy z pasją. W in-
ternecie można znaleźć film stworzony specjalnie 
dla Pawła oraz drugi odcinek programu: Filmuje-
my z Pasją, pokazujący, jak wygląda praca na pla-
nie podczas nagrywania. Można też usłyszeć kilka 
słów o Footbag’u od Mistrza Świata Pawła Nowa-
ka – laureata II edycji konkursu organizowanego 
przez LookStoreRecords.

BK

Wakacyjne Targi 
Pracy odbędą się na 
ul. Rynek Główny 17 
od 10-13.

Tomasz Dudziński/EDYTOR.net

M
ichał Grabowiecki

LookStoreRecords

Biuro rachunkowe Tax Care
Ty prowadzisz biznes,
my Twoją księgowość

) 785 904 312
Odwiedź nas!

ul. Mickiewicza 19, domofon nr 2
Jaworzno

www.jaworzno.taxcare.pl
biuro.jaworzno@taxcare.pl

OGŁOSZENIA


