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Zapraszamy do programu telewizji CTv 
Jaworzno, gdzie mogą Państwo obejrzeć 
audycję motoryzacyjną „AutoExpert”, 
której sponsorem jest Stacja Kontroli 
Pojazdów PKM. W tym tygodniu 
prezentacja nowego Renault Clio oraz 
porady jak zmienić koło.
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Poniedziałkowa wizyta 
minister rozwoju 
regionalnego w Jaworznie 
odbyła się na zaproszenie 
prezydenta Pawła Silberta 
i Jana Kurpa, prezesa PKE SA. 

Była pierwszą, i być może nie 
ostatnią okazją, do pokazania dorob-
ku miasta w dobie szans na korzysta-
nie z unijnych pieniędzy nie tylko na 
budowanie miejskiej infrastruktury, 
ale także na inwestycję w branżę 
energetyczną. Po obejrzeniu prezen-
tacji multimedialnych prowadzonych 
przez miasto projektów oraz zwiedze-
niu znaczących części już zrealizowa-
nych inwestycji, minister Bieńkowska 
wzięła udział w konferencji prasowej, 
na którą przybyli dziennikarze PAP-u, 
mediów lokalnych, regionalnych 
i ogólnopolskich.

W spotkaniu uczestniczyli tak-
że poseł na Sejm Wojciech Saługa 
i marszałek województwa śląskie-
go Bogusław Śmigielski. Minister 
Bieńkowska, zwiedziła plac budowy 
wszystkich trzech Etapów projektu 
drogowego „Miasto Twarzą do Au-

– Miejska Biblioteka Publiczna zrobiła na mnie największe wrażenie 
– powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska, chwaląc podczas konferencji 
prasowej Jaworzno za projekty unijne, które wcześniej obejrzała

Minister rozwoju 
regionalnego 
w Jaworznie

tostrady”. Przejazd samochodem 
terenowym po każdym z odcinków 
był wyjątkową okazją do pokazania 
ogromu przedsięwzięcia. Minister 
Bieńkowska zwiedziła też gmach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, a na 
prezentacji multimedialnej w jaworz-
nickim Urzędzie Miasta obejrzała 
inne miejskie projekty, których ocenę 
poznaliśmy podczas konferencji pra-
sowej, jaka miała miejsce w sali konfe-
rencyjnej Elektrowni Jaworzno III. 

– Projekty jaworznickie bardzo mi 
się podobają. „Miasto Twarzą do Au-
tostrady” na pewno podniesie atrak-
cyjność inwestycyjną miasta, podobnie 
Jaworznicki Park Przemysłowy, który 
z łatwością przyciągnie inwestorów z ze-
wnątrz. Jednak najbardziej atrakcyjnym 
projektem w Jaworznie jest Miejska Bi-
blioteka Publiczna, która zrobiła na mnie 
ogromne wrażenie – mówi minister Elż-
bieta Bieńkowska. Chwaliła też projekt 
„Gospodarcza Brama Śląska” czy „Park 
Północny”. – Jestem pod wrażeniem pań-
stwa projektów i choć sprawiają wrażenie 
wizjonerskich, to zasługują na zgłoszenie 
ich do dofinansowania – powiedziała do 
kamery naszej telewizji.

Konferencja dla dziennikarzy 
spoza Jaworzna była okazją do zada-

nia pytań dotyczących kluczowych 
projektów dla Śląska, które zostały 
skreślone już pod rządami Minister 
Bieńkowskiej i nie weszły na listę do 
finasowania. – Sprawa ta dla regionu 
śląskiego jest bardzo trudna, zwłasz-
cza że został on bardzo poszkodowa-
ny. Zasady są jednoznaczne, a sposób 
kwalifikowania na listę projektów 
kluczowych niektórych przedsięwzięć 
nie był do końca przejrzysty. Na Ślą-
sku nie było małych projektów, ale 
większość z nich była nieprzygoto-
wana – komentuje minister rozwoju 
regionalnego.

Na pytania dziennikarzy od-
powiadali też prezes PKE S.A. Jan 
Kurp, Paweł Silbert, Wojciech Saługa 
i Bogusław Śmigielski. To od niego 
dziennikarze oczekiwali odpowie-
dzi jak poradzi sobie z pominięciem 
Śląska w przedsięwzięciu EURO 
2012. – Dlaczego stadion Śląski został 
pominięty w tym jakże ważnym dla 
Polski przedsięwzięciu – pytała nasza 
dziennikarka – Ta kwestia jeszcze nie 
została ustalona, nie jesteśmy jeszcze 
na straconej pozycji. Mamy otwartą 
drogę – twierdzili zgodnie Bogusław 
Śmigielski i Wojciech Saługa.

p.długajczyK

– Projekty jaworznickie bardzo mi się podobają – powiedziała podczas konferencji prasowej minister rozwoju 
regionalnego – Elżbieta Bieńkowska

Badania 
wykluczyły 
sepsę
Trzy tygodnie temu otrzymaliśmy 
wiadomość o śmierci dziecka 
z Ciężkowic.
Wtedy również pojawiło się 
podejrzenie, że przyczyną śmierci 
była sepsa. Z informacji, jakie 
uzyskaliśmy od prokuratora 
rejonowego Liliany Sobańskiej 
wynika, że specjaliści wykluczyli 
tę chorobę, jako przyczynę śmierci 
dziecka.
Wiedzę na temat przyczyn zgonu 
prokuratura będzie miała dopiero 
po przeprowadzeniu badań 
histopatologicznych. Na razie 
nie wiadomo kiedy prokuratura 
otrzyma wyniki.

jim

Zaproszenie
„Bo my jesteśmy przejściowymi 
lokatorami kosmosu (...)”
Biblioteka Miejska w Jaworznie 
zaprasza 20 lutego 2008 r., o godz. 
18.15 na wieczór poetycki Andrzeja 
Szuby. Urodzony w 1949 r. 
w Gliwicach, poeta i tłumacz poezji 
anglojęzycznej, jest absolwentem
anglistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Opublikował m.in. 
tomiki poetyckie: „Karnet na życie” 
(1976), „Wejście zapasowe”(1980), 
„Na czerwonym świetle”(1983), 
„Postscripta” (1986), „Oddech jak 
twój”, (1991), „Dzieci, frezje 
i zające” (1993), „Strzępy” (1998), 
„50 strzępów” (2001), 
„107 strzępów” (2003). Spotkanie 
poprowadzi Stanisław Piskor.

(iw)

W ramach XXVI Dni Muzyki 
„Jeunesses Musicales” 15 lutego 
odbędzie się jubileusz 40-lecia 
pracy artystycznej Zbigniewa 
Rutkowskiego. Zasług tego 
kompozytora i aranżera dla miasta 
Jaworzna nie sposób wymienić. Na 
koncert jubilata zapraszamy do Sali 
Teatralnej MCKiS-u.

(iw)

Jubileusz

czytaj na str. 3
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Minister rozwoju 
regionalnego Elżbieta 
Bieńkowska odwiedziła 
11 lutego, należącą do 
Południowego Koncernu 
Energetycznego SA, 
Elektrownię Jaworzno III. 

PKE korzysta ze 
środków unijnych

W maju Jaworznickie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego rozpocz-
nie budowę budynku hospicjum  
w Jaworznie. Jak mówi prezes Janusz 
Łach również w tym roku JTBS odda 
do użytku 102 mieszkania.

Od dawna mówi się o potrzebie bu-
dowy w Jaworznie hospicjum. Do tej 
pory było wiele koncepcji m. in. po-
mysł zaadaptowania na hospicjum bu-
dynku przedszkola. – S  

 
 
 
 
 

 – wyjaśnia Janusz Łach, 
prezes JTBS.

Planowana inwestycja będzie no-
woczesnym budynkiem podzielonym 
na dwie części: stacjonarną, na 21 łóżek 
oraz ambulatoryjną, tzw. hospicjum 
dzienne, obejmujące poradnie i gabine-
ty zabiegowe. Budynek o powierzchni 
użytkowej 1480 metrów kwadratowych 
i według Janusza Łacha ilość miejsc jest 
wystarczająca do zaspokojenia potrzeb 
naszego miasta. Budynek stanie przy 
ulicy Górniczej.

Na początku lutego został ogło-
szony przetarg. Według planu budy-
nek w stanie surowym zamkniętym,  
z elewacją zewnętrzną i wewnętrzną 
instalacją elektryczną ma powstać 
od kwietnia 2008 do maja 2009. Tę 

część sfinansuje gmina. Wykończe-
nie pomieszczeń i ich umeblowanie 
ma pokryć ze swoich środków i pie-

W tym roku JTBS odda 102 mieszkania i rozpocznie 
budowę hospicjum oraz kolejnych budynków.

JTBS czeka 
pracowity rok

Przedstawicielka rządu obejrzała 
budowę trzeciej nitki odsiarczania 
spalin oraz budowę składowiska żuż-
la. Inwestycje te są współfinansowane  
z funduszy unijnych. Wcześniej mini-
ster Bieńkowska była gościem lokal-
nych władz samorządowych.

W 2006 roku koncern uzyskał do-
finansowanie na realizację projektów 
inwestycyjnych współfinansowanych 
z funduszy Unii Europejskiej. Firma 
zawarła pięć umów o łącznej warto-
ści dofinansowania blisko 50 mln zł. 
Środki UE, które zostały przeznaczone 
na wsparcie inwestycji w elektrow-
niach: Jaworzno III, Łaziska, Łagisza 
i Siersza, pochodziły z Sektorowego 
Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw 
na lata 2004-2006. Pieniądze z dotacji 
unijnych pomogły w realizacji inwe-
stycji zwiększających wydajność pracy 
elektrowni oraz zmniejszających ich 
szkodliwe oddziaływanie na środowi-
sko naturalne. 

Największym i najbardziej kapi-
tałochłonnym z dofinansowanych 
projektów jest budowa trzeciej nitki 
instalacji odsiarczania spalin w Ja-
worznie. Prace budowlane związane z 
przedsięwzięciem trwają od kwietnia 
2007 roku i zakończą się w połowie 
2008 roku. Inwestycja jest elementem 
strategii koncernu i obecnie należy 
ona do najważniejszych przedsięwzięć 
spółki realizowanych w ramach do-
stosowania się do wprowadzanych 
przez Unię Europejską surowych norm 
ekologicznych. Instalacja będzie miała 
wydajność 2 mln Nm3/h i skuteczność 
odsiarczania ponad 95 proc. 

Kolejna inwestycja na terenie Elek-
trowni Jaworzno III - składowisko żuż-
la - zostanie zlokalizowana w pobliżu 

zbiorników retencyjnych popiołu. 
Realizacja rozpoczętego w 2008 roku 
przedsięwzięcia pozwoli na redukcję 
zanieczyszczeń poprzez wdrożenie 
bezpiecznej, przyjaznej środowisku  
i nowoczesnej technologii tymczaso-
wego gromadzenia żużla i pirytów. 
Ponadto nowe składowisko pozwoli 
na wyłączenie z eksploatacji dotych-
czasowego miejsca magazynowania 

150 800 ton odpadów na rok w Mysło-
wicach-Dziećkowicach, wyeliminuje 
wtórne pylenie, zmniejszy, a następnie 
zlikwiduje przenikanie wody nado-
sadowej do wód powierzchniowych  
i podziemnych. 

Potrzeby inwestycyjne PKE SA są 
większe. Znaczna część projektów, któ-
re muszą być zrealizowane, uwarunko-
wana jest wymogami środowiskowymi 
(np. limity emisji szkodliwych gazów 
do atmosfery), do których należy do-
stosować się. W związku z tym w bie-
żącym okresie programowania (2007 
- 2013) PKE również będzie aplikować 
o dotacje na realizację kolejnych zadań. 
Obszarem, w który najlepiej wpisują 
się potrzeby inwestycyjne spółki, jest 
Program Operacyjny Infrastruktura  
i Środowisko. W jego ramach finanso-
wane będą duże projekty inwestycyjne. 
Są tam również działania kierowane 
bezpośrednio do sektora energetycz-
nego, szczególnie dotyczące ochrony 
środowiska.

PKE nie ogranicza swych planów je-
dynie do działań stricte inwestycyjnych. 
– Z pewnością będziemy aplikować o 
środki na projekty badawcze w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka oraz szkoleniowe w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Ten ostatni przyczyni się do rozwoju po-
tencjału i wiedzy pracowników koncernu 
– mówi Jan Kurp, prezes zarządu PKE.

niędzy pozyskanych od sponsorów 
stowarzyszenie Homo Homini. Za-
kończenie inwestycji planowane jest 
na październik 2009. Wtedy będzie 
możliwe załatwienie kontraktowania 
z Narodowym Funduszem Zdrowia  
i rozpoczęcie działalności hospicjum 
od stycznia 2010.

W tym roku JTBS odda również 
do użytku 102 mieszkania. Wręcze-
nie kluczy do mieszkań w budynku 
wielorodzinnym przy ulicy Partyzan-
tów na Osiedlu Stałym ma odbyć się  
w sierpniu, ale jak przyznaje Łach, dzięki 
sprzyjającej pogodzie uda się inwestycję 
zakończyć wcześniej i przyspieszyć ten 
termin. Kolejne mieszkania JTBS ma 
oddać, według planu, w październiku 
przy ul. Chełmońskiego II obok szpita-
la. Są jeszcze wolne mieszkania w tych 
budynkach przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. JTBS czeka na zain-
teresowane nimi osoby do czerwca.

Jak powiedział prezes Łach jest 
ogromne zainteresowanie kupnem 
mieszkań w systemie budownictwa 
społecznego. – Trzeba powiedzieć jed-
noznacznie, że jednak to jest potężna al-
ternatywa dla wykupu mieszkań. W dniu 
dzisiejszym, jeżeli mówimy o mieszkaniu 
50 metrowym to dostępne jest w TBS za 
tzw. partycypację wielkości 40 tysięcy zło-
tych. Partycypację zwrotną i do tego jesz-
cze rewaloryzowaną w przyszłości. Zakup 
mieszkania, być może starego, w wielkiej 

płycie budowanego, to jest kwestia 170 
tysięcy – przyznaje Janusz Łach.

p.jamroz

Program Operacyjny Infrastruk-
tura i Środowisko jest największym 
tego typu przedsięwzięciem w hi-
storii Unii Europejskiej. Pozwala 
na wnioskowanie o dofinansowa-
nie cztero- czy nawet pięciokrotnie 
większe od otrzymanego w ramach 
środków na lata 2004-2006. – Mamy 
nadzieję stać się liderem w wysokości 
pozyskanych funduszy wśród firm 
branży energetycznej – zapewnia 
prezes PKE.

Tg

Południowy Koncern Energetyczny SA, wchodzą-
cy w skład holdingu Tauron Polska Energia SA, 
jest drugim pod względem wielkości producen-
tem energii w kraju (4952,7 MWe, 2399,7 MWt) 
– firma dysponuje 14-proc. udziałem w krajowej 
mocy zainstalowanej elektrycznej i 16-proc. ryn-
kiem produkcji ciepła w województwie śląskim. 

Komunikat 
drogówki

W nocy z 1/2 lutego br. na ul. Ławcza-
nej kierujący nieznanym pojazdem naje-
chał na zaparkowany samochód BMW 
powodując jego uszkodzenia, po czym 
odjechał z miejsca kolizji. Sekcja Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji  
w Jaworznie zwraca się z prośbą do 
świadków zdarzenia o kontakt telefo-
niczny z prowadzącym postępowanie 
mł. asp. Zbigniewem Krukiem - tel. 61-
83-388 lub osobisty - Komenda Miejska 
Policji w Jaworznie ul. Narutowicza 1.

Minister Elżbieta Bieńkowska obejrzała m.in. budowę trzeciej nitki odsiarczania spalin

W 2007 roku GWSH otworzyła w Jaworznie swoją filię. Uczelnia kształci studentów na trzech 
kierunkach: marketing, zarządzanie i socjologia. Studenci I roku socjologii z prof. Januszem Czernym 
w okresie pierwszej sesji egzaminacyjnej

Tak będzie wyglądało hospicjum w Jaworznie
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Zakończenie pierwszego 
etapu prac w zakresie 
konsolidacji branży 
medycznej w Grupie 
Kapitałowej PKE SA, 
nastąpiło dokładnie  
w samo południe 5 lutego 
2008 roku w Jaworznie, 
w siedzibie Spółki Elvita 
Jaworzno III.

Na ten właśnie dzień właściciele 
jaworznickiej Elvity wyznaczyli so-
bie termin odbycia Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników, które-
go główny punkt określał przejęcie 
przez Elvitę pakietu większościo-
wego udziałów w Spółce Proelmed  
z Łazisk Górnych. Co za tym idzie 
po Jaworznie, Katowicach, Szo-
pienicach, Libiążu w których to 
miastach Elvita posiada pięć nie-
publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej oraz dziewięć przychod-
ni rów nież mieszka ńc y Łazisk 
Górnych będą mogli korzystać ze 
świadczeń medycznych coraz sil-
niejszej grupy spółek i zakładów 
opieki zdrowotnej należącej do PŚZ  
i PZ Elvita Jaworzno III Sp. z o.o.

Prowadzone przez Elvitę pra-
ce konsolidujące służbę zdrowia  
w miastach, w których funkcjonu-
ją oddziały oraz największe spółki 
Grupy Kapitałowej PKE SA jest  
z jednej strony realizacją strategii 
jakie wyznaczyły sobie zarządy PKE 
SA i Elvity Jaworzno III w zakresie 
realizacji świadczeń medycznych,  
z drugiej strony, uznaniem przez 
właściciel i  spółk i efekt y wnych 
działań Elvity w obszarze służby 
zdrowia.

Ważną d la dotychczasow ych 
skutecznych i pomyślnych przedsię-
wzięć konsolidacyjnych była przy-
chylność właścicieli Spółki Elvita 
oraz osób i instytucji wyrażających 
opinie społeczne i gospodarcze  
w tym zakresie.

Do najważniejszych instytucji  
i osób wspierających działania kon-
solidacyjne zaliczyć można zarząd 
PKE SA z prezesem Janem Kurpem 
i dyrektorem Stanisławem Tokar-

skim na czele, zarząd PKW SA, 
organizacje związkowe działające  
w PKE SA i PKW SA, władze Libią-
ża, Łazisk Górnych i Katowic. 

Bardzo istotnym jest fakt, że  
w podejmowaniu decyzji rozwo-
jow ych k ierowano się zarówno 
wartościami jak ie konsol idacja 
może dać Spółce Elvita jak również,  
a może przede wszystkim lokalnym 
społecznościom. Wskazano miedzy 
innymi na wzrost możliwości zwięk-
szenia zasobów intelektualno-me-
dycznych i technicznych, możliwość 
łatwego reagowania na potrzeby 
pacjentów, wzrost zdolności konku-
rencyjnych i inwestycyjnych, wzrost 
jakości nadzoru korporacyjnego, 
poprawę pozycji negocjacyjnych, 
wzrost efektywności wykorzystania 
zasobów i wiele innych.

Przypomnijmy pokrótce kalen-
darium zakończonych prac konso-
lidacyjnych i rozwojowych Spółki 
Elvita Jaworzno III:
1. 1.01. 1999 roku powołanie NZOZ 

Centrum Medycznego „Trójka”,
2. 1.10. 2001 roku utworzenie PUH 

SEVEN Sp. z o.o. w Jaworznie,
3. 23.11.2001 roku przejęcie NZOZ 

GZLA w Jaworznie,
4. 31.12.2003 roku przejecie NZOZ 

Altermed Plus w Katowicach,

5. 1.04.2004 roku powołanie EC-
med w Katowicach,

6. 30.11.2004 roku przejecie NZOZ 
GZLA w Libiążu,

7. 1.01.2006 roku powołane NZOZ 
Altermed Plus w Altus Katowi-
ce,

8. 5.02.2008 roku przejęcie pakie-
tu większościowego udziałów 
Przedsiębiorstwa Usług Me-
dycznych PROELMED Sp. z o.o.  
w Łaziskach Górnych.
Znaczący etap prac, dzięki solid-

nej, wykonywanej z dużym zaan-
gażowaniem i poświeceniem pracy 
wszystkich pracowników Elvity 
został zakończony. 

Ważnym dla osiągnięcia wyniku 
końcowego było pełne zrozumienie 
i przychylność załogi. Bez solidnej 
pracy lekarzy, pielęgniarek, pra-
cowników rehabilitacji, laborato-
rium i pracowni Rtg, rejestracji  
i administracji spokojne prowadze-
nie prac byłoby niemożliwe. Świa-
domość wszystkich pracowników, 
że bycie liderem przemian jest dla 
Spółki olbrzymią szansą spowo-
dowała, że oczekiwania właścicieli 
Elvity w zakresie konsolidacji są 
zrealizowane.

prezes zarządu

KrzyszTof LehnorT

Pierwszy etap konsolidacji branży medycznej w Grupie Kapitałowej 
PKE SA zakończony

Dlaczego MEN przewiduje tak 
niskie podwyżki dla nauczycieli? 
Dlaczego część kwoty przeznaczo-
nej przez MEN do płacy zasadniczej 
nie przeniesiono do wynagrodzenia 
zasadniczego? Dlaczego zamiast 
proponowanego przez MEN bonu 
edukacyjnego nie kontynuuje się 
pracy nad wprowadzeniem jasnych 
standardów edukacyjnych w szko-
łach na terenach całego kraju? Dla-
czego proponuje się reorganizację 
kuratorów?

Na te i inne pytania nurtujące 
pracowników jaworznickiej oświaty 
udzielą odpowiedzi 15 lutego 2008 
r.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Oświaty pani Krystyna Szumilas  
i przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” – Stefan Kubo-
wicz. Na spotkanie, które odbędzie 
się w piątek o godz. 15.00 w Centrum 

Minister MEN 
w Jaworznie

Nowe oblicze Elvity

Szkolenia Kadr przy ul. Sportowej 
Zarząd NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Oświaty i Wychowania  
w Jaworznie, wraz z przewodniczącą 
Teresą Smyl zaprosili Śląskiego Ku-
ratora Oświaty dr. Mariana Dronio, 
dyrektora Delegatury Kuratorium 
w Sosnowcu Dariusza Wilczaka, 
działaczy związkowych z regionu 
śląsko-dąbrowskiego i wszystkich 
dyrektorów placówek oświatowych 
naszego miasta. Honorowy patronat 
nad zebraniem, na którym będą po-
ruszane problemy oświatowe, objęli: 
prezydent miasta Paweł Silbert i poseł 
na Sejm RP Wojciech Saługa. Obrady 
w obecności tak zacnego gremium 
budzą nadzieję, że stanowisko na-
uczycieli zaprezentowane w dyskusji 
będzie uwzględnione w dalszych 
negocjacjach.

zarząd „soLidarność”

Na ostatniej sesji RM, 31 stycznia br., prezydent Paweł Silbert 
odznaczył Wojciecha Barana i Józefa Gancarczyka – dwóch 
jaworznickich kombatantów medalami za zasługi dla obronności 
kraju. Obaj panowie są członkami Światowego Związku Żołnierzy 
AK koło w Jaworznie. Odznaczonym serdecznie gratulujemy

Dlaczego są przyznawane chaotyczne podwyżki 
pracownikom sfery budżetowej naruszające 
status zawodowy nauczycieli?

Prezes Krzysztof Lehnort z optymizmem patrzy w przyszłość firmy

Do jaworznickiego szpitala trafił 
7 lutego 3-letni chłopczyk z po-
dejrzeniem meningokokowego za-
palenia opon mózgowo-rdzenio-
wych. Ze względu na ciężki stan 
dziecko przewieziono na OIOM 
Górnośląskiego Centrum Zdro-
wia Dziecka w Katowicach. Wśród 
rodziców dzieci, które chodzą do 
przedszkola z chłopczykiem wy-
buchła panika.

W środę, po długiej przerwie chłop-
czyk pojawił się w Przedszkolu Miejskim 
nr 19 w Jeleniu. – Dziecko nie chodziło 
do przedszkola przez ponad miesiąc 
– przyznaje dyrektor placówki, Elżbieta 
Sieprawska-Odrzywołek – Przyszło tyl-
ko na dwa dni, wtorek i środę i nie było 
żadnych objawów, że jest chore.

Następnego dnia, około 8 rano 
chłopczyk został przewieziony do 
jaworznickiego szpitala karetką re-
animacyjną. – Dziecko było w stanie 
ciężkim, z wysypką wybroczynową na 
całym ciele – powiedziała nam doktor 
Elżbieta Zuber, zastępca ordynatora 
oddziału pediatrycznego.

Ze względu na ogólny stan ciężki, 
niewydolność wielonarządową i po-
dejrzenie zakażenia menigokokowego 
pacjent został przewieziony na Oddział 
Intensywnej Opieki Medycznej szpitala 
w katowickiej Ligocie. O podejrzeniu 
choroby wywołanej przez bakterie 
meningokoków powiadomiona została 
Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epi-
demiologiczna, która podjęła odpo-
wiednie kroki. – Ustalono osoby, które 
kontaktowały się z osobą chorą – mówi 
Maria Śliwińska z sekcji epidemiologii 
jaworznickiego Sanepidu. – Najbliższe 
osoby, rodzice, dziadkowie, zostali za-
bezpieczeni profilaktycznie antybioty-
kami, a dzieci z przedszkola skierowane 
do badań lekarskich.

Badania laboratoryjne w czwar-
tek około 14.00 potwierdziły, że 
dziecko zaraziło się bakterią wy-

wołującą meningokokowe zapale-
nie opon mózgowo-rdzeniowych. 
Wielu rodziców przestraszonych tą 
wiadomością nie wysłało dzieci do 
przedszkola. Frekwencja w czwartek 
i piątek była niższa niż zwykle o 50 
– 60%. Elżbieta Zuber ze szpitala 
jednak uspokaja: – Tą chorobą nie 
jest łatwo się zarazić, zarażają się 
osoby z najbliższego kontaktu, do-
mownicy, poprzez picie ze wspólnych 
kubków, pocałunki. Zarażenie w gru-
pie przedszkolnej jest prawdopodob-
ne, ale w bardzo małym stopniu, nie 
należy popadać w panikę i najlepiej 
skorzystać ze szczepień.

Staraliśmy się dowiedzieć czegoś 
na temat aktualnego stanu dziecka od 
lekarzy jaworznickiego szpitala i z Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Niestety, nie 
otrzymaliśmy żadnych informacji. Być 
może w przyszłym numerze uda nam 
się coś więcej na ten temat napisać.

W 2007 roku Sanepid odnotował  
w Jaworznie trzy przypadki zachorowa-
nia wywołanego przez meningokoki. 
Jeden z chorych zmarł.

p.jamroz

3-letni chłopczyk w stanie ciężkim został 
przewieziony do Katowic

Meningokoki 
znowu zaatakowały

W ubiegłym tygodniu, we wtorek,  
w holu Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu odbyła się pierwsza w tym 
roku akcja krwiodawcza. Akcja ta 
była akcją rekordową, ponieważ 
ponad 127 osób oddało krew dla 
potrzebujących. 

Na akcję przybyło ok. 150 osób, z cze-
go 127 oddało krew. Największym suk-
cesem, jak mówi prezes jaworznickiego 
Polskiego Czerwonego Krzyża, jest fakt, 
iż ponad 20 osób po raz pierwszy odda-
wało krew. – Z roku na rok, z akcji na ak-
cję przybywa krwiodawców – komentuje 
Władysław Witek, prezes PCK. 

Dla honorowych dawców Polski 
Czerwony Krzyż przygotował pewne 
udogodnienia. Za rok 2007, każdy 
dawca będzie mógł odpisać od podat-
ku oddaną krew. Kwota jaką można 
odpisać wynosi 130zł za każdy odda-
ny litr krwi.  p.długajczyK

Pobili rekord



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

ul Narutowicza 1 ....................................................................................... tel. 618-16-18

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

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

U r Z ę d Y
Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33,  .........................................................tel. 618-15-00
Wydziały: Inżynierii, Ochr. Środ. i Rolnictwa, WSO dla działalności gospodarczej, ul. 
Dwornickiego 5 ................................................................ tel/fax  618-16-71, 618-15-00
Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Północna ............................................tel. 618-17-50
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ................................................... tel. 616-54-94
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b ...............................tel. 618-19-00
Powiatowy Urząd Pracy Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12 ...........................tel. 266-36-35
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ............................................................... tel. 616-38-32
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ...............................tel. 615-51-39
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ............................ tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 ......................................................... tel. 616-33-47
ZUS-Jaworzno, ul. Grunwaldzka 52a ................................... tel.  616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 ............tel. 615-08-30, 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 

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. 616-50-88
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
HSO 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. 616-44-61
Netia Telekom Silesia Informacja ............................................................ tel. 751-00-05
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. 616-20-71
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 ....................................................... tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15 ................................................................ tel. 751-90-00
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 ............................................tel. 618-27-65, 618-20-37

k A S Y 
SKOK im. „Jan Kanty”,ul. Szczakowska 4/17 .......................................... tel. 752-36-77

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 Konsumenta, Plac Górników 5 ..................................... tel. 618-17-77
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. (0601) 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 17.00-19.00 ...................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

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

I n n e
TOZ ...............................tel.  0 506-056-079, 0 505 146 403, 615-09-21 śr.-czw. 17-19
Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo) .............tel. 615-0-150

I N F O R M A T O R
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Miasto Jaworzno

Serdeczne podziękowania dla całej 

Rodziny, Kolegów, Znajomych, Sąsiadów  

za udział w ceremonii pogrzebowej 

Śp. Waldemara Smolarczyk 

składają:  

żona, syn, synowa i wnuczusia

Serwis informacyjny

numer zamknięto 12 lutego 2008 r.

Z notatnika policmajstra
oprac. jim

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
dw

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

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

Całodobowy Czynny
dw

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

tel. 032/ 751 95 92 czynne całą dobę 
bezpłatna kaplica pożegnalna

dw

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

dw

124/D/08

dw

W związku z rezygnacją z funkcji Kierownika Warsztatów 
Terapii Zajęciowej Pani Ewy Lichtańskiej Zarząd  

i Członkowie Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym w Jaworznie pragną gorąco 
podziękować za wieloletni trud i pracę na rzecz środowiska 

osób niepełnosprawnych w Jaworznie

Wyrazy głębokiego współczucia  
Pani Notariusz Joannie Gaweł  

z powodu śmierci 

Mamy
składają: Rada Nadzorcza, Zarząd  

oraz pracownicy Jaworznickiego TBS  
spółka z o.o.

dw

Wyrazy głębokiego współczucia  
Pani Notariusz mgr Joannie Gaweł  

z powodu śmierci 

Matki 

składają: Zarząd i pracownicy Zespołu 
Lecznictwa Otwartego sp. z o.o.  

w Jaworznie

Serdeczne podziękowania Rodzinie, 
Sąsiadom, Znajomym oraz wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Marii Cholewa 

składają: córki z rodzinami

116/D/08

Pani Notariusz  
Joannie Gaweł  

wyrazy ubolewania i współczucia  
z powodu śmierci 

Mamy
składa: Prezydent Miasta Jaworzna  

Paweł Silbert

dw

Zgłoszenia przyjmuje Oddział PTTK w Jaworznie 
od godz. 10.00 – 18.00, tel. 032 616 39 52, 032 616 39 08, 0 603 275 115, 

ul. Grunwaldzka 35 (róg Zacisze). http://www.pttk.jaworzno.pl
Serdecznie zapraszamy!

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

Komisja Krajoznawcza zaprasza
28.03.08 r. – wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl „Kontrabasista” (Jerzy 

Sturh). Cena: 100 zł, 105 zł (wpłaty do 21 lutego)
27.04.08 r. – wyjazd do Teatru Sceny Stu w Krakowie na spektakl „Biesy”. Cena: 80 zł 

(125 zł), 85 zł (130 zł) (wpłaty do 20 marca)

Komisja Turystyki Pieszej zaprasza
23.02.08 r. – 26 Rajd Tropami Sarenek – Olkusz – Rabsztyn. Cena: 20 zł, 22 zł, 24 zł 

(wpłaty do 15 lutego)
23.02.08 r. – z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika spacer po Jaworznie „Poznaj 

swoje miasto – przewodnik czeka” – wstęp wolny – zapisy w siedzibie PTTK – roz-
poczęcie rajdu godz. 10.00 na rynku pod „Górnikiem” – spacer ok. 3-4 godz.

Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza
16.02.08 r. – wycieczka w Tatry – Orawice – (Słowacja) : narty, góry, baseny termalne. 

Cena: 35 zł, 40 zł (wpłaty do 12 lutego)

5 lutego
Na ul. Inwalidów Wojennych 
dwaj sprawcy pobili 18-letniego 
chłopaka, a następnie zażądali 
wydania telefonu komórkowego 
oraz pieniędzy. Sprawcy zamiaru 
nie osiągnęli i zbiegli spłoszeni 
przez osoby postronne.

Pomiędzy 3 a 5 lutego miała 
miejsce kradzież jednego 
skrzydła  bramy z ogrodzenia 
Domu Opieki Społecznej przy 
ul. Obrońców Poczty Gdań-
skiej. Straty w toku ustalania.

6 lutego
Około godziny 21.00, na  
ul. Północnej złodziej, wyko-
rzystując stan nietrzeźwości 
poszkodowanego, z kieszeni 
jego spodni skradł portfel  
z dokumentami i pieniędzmi  
w kwocie 620 zł. Okradziony 
w tym czasie spał.

7 lutego
Zespół Kontrolny Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wraz z funkcjona-

riuszami Policji w sklepie  
w dzielnicy Ciężkowice ujawnił 
alkohol w postaci wódki, win i 
piwa, na który właścicielka skle-
pu nie posiadała wymaganego 
zezwolenia. Tego typu zdarzenie 
stanowi przestępstwo zgodnie  
z Ustawą o Wychowaniu  
w Trzeźwości.

Pomiędzy 1 a 5 lutego, na 
ul. Puszkina 2 miało miejsce 
włamanie do budynku go-
spodarczego prywatnej firmy. 
Złodziej skradł grzejniki oraz 
wyroby z metali kolorowych. 
Straty – 3.500 zł.

8 lutego
Policjanci Sekcji Kryminalnej 
ujawnili kradzież energii elek-

trycznej przez właścicielkę 
mieszkania przy ul. Piłsudskie-
go. Straty poniesione przez 
spółdzielnię mieszkaniową są 
w trakcie ustalania.

Pomiędzy 2 a 8 lutego miało 
miejsce włamanie do altany na 
terenie ogródka działkowego 
przy ul. Długoszyńskiej. Zło-
dziej skradł zegar elektroniczny, 
narzędzia ogrodowe, kosiarkę 
elektryczną, radio z odtwarza-
czem CD. Straty – 1.500 zł.

9 lutego
W lokalu przy ul. Poczto-
wej złodziej okradł klienta, 
wyciągając z kieszeni jego 
kurtki wart 500 zł telefon 
komórkowy.

Policjanci Sekcji Prewencji,  
o godzinie 0.45, na ul. Królowej 
Jadwigi zatrzymali 25-letniego 
mężczyznę, który kierując w stanie 
nietrzeźwym samochodem marki 
„Ford Sierra” najechał na przydroż-
ne słupki drogowe.

10 lutego
W autobusie PKM Jaworzno 
linii „S”, na trasie Chrzanów 
– Jaworzno Leopold złodziej 
kieszonkowy, wykorzystując nie-
uwagę mieszkańca Jaworzna,  
z torby przewieszonej przez ramię 
skradł portfel. Straty - 100 zł.

Policjanci drogówki o godzinie 
00.50, na ul. Chopina zatrzymali 

42-letniego mężczyznę, który 
będąc w stanie nietrzeźwym kie-
rował samochodem osobowym 
marki „Ford Eskord”. Zatrzymano 
prawo jazdy kategorii B.

11 lutego
Z terenu prywatnej posesji ul. 
Zwycięstwa skradziono osprzęt 
spawalniczy o wartości 300 zł.

Mieszkaniec Jaworzna padł 
ofiarą oszusta internetowego. Na 
aukcji zakupił telefon komórko-
wy marki „Nokia N73”, za kwotę 
650 zł od osoby podającej się za 
mieszkańca woj. dolnośląskiego. 
Do chwili obecnej zakupionego 
towaru nie otrzymał.
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Z konferencji prasowej prezydenta

Aktualności

Konferencję prasową prowadził z-ca prezydenta Jacek Nowak

Kasa i Manhattan
Idą pieniądze z Unii

Projekt „Miasto Twarzą do Au-
tostrady” jest współfinansowany ze 
środków unijnych. W ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego 
Transport projekt przebudowy drogi 
krajowej nr 79 w Jaworznie uzyskał 
dofinansowanie w wysokości 14,3 
miliona złotych. W ubiegłym roku 
Ministerstwo Infrastruktury wpła-
ciło na konto miasta 10,7 miliona, 
a w ubiegłym tygodniu wpłynęły 
kolejne 3 miliony. Po zamknięciu 
projektu wpłynie ostatnia transza  
w wysokości 600 tysięcy złotych.

W ubiegłym tygodniu urząd zło-
żył u wojewody wniosek o pozwole-
nie na budowę III etapu w ramach 
projektu MTdA, to jest trasy od ulicy 
Orląt Lwowskich w Sosnowcu do 
skrzyżowania ul. Wojska Polskiego 
i Orzeszkowej w Dąbrowie Narodo-
wej. Urzędnicy złożyli również wnio-
sek o ustalenie lokalizacji odcinka od 
ul. Orzeszkowej do Leopoldu.

Niedawno wpłynęła również 
pierwsza transza dofinansowania 
unijnego budowy biblioteki w wyso-
kości 4,7 miliona zł. Było to możliwe 
dzięki poprawnemu i terminowemu 
rozliczeniu inwestycji. – Oczekujemy 
w najbliższym czasie na przekazywa-
nie kolejnych transz. Z tego, co wiem, 
jest to spowodowane tym, iż sukce-
sywnie spływają pieniądze, które są 
przekazywane do samorządów, do 
jednostek, które tymi środkami na 
końcu dysponują – wyjaśnił Jacek 
Nowak.

Powstaje Manhattan
W 2006 po uzgodnieniach ze Sto-

warzyszeniem Prywatnych Kupców 
„Manhattan” władze miasta posta-
nowiły sfinansować modernizację 
targowiska na Leopoldzie, popular-
nego Manhattanu. Ma to zapewnić 
lepsze warunki kupcom i osobom 
robiącym tam zakupy.

Teren targowiska został wyrów-
nany i obecnie trwa uzbrajanie go w 
media, doprowadzany jest prąd i bu-
dowana kanalizacja. Następnie mają 
być utwardzone miejsca pod kioski 
handlowe, których będzie 60. Nad 
ciągami pieszymi będzie przezro-
czyste zadaszenie. Obok targowiska 

mają powstać jeszcze parking dla 100 
samochodów i budynek sanitarno-
administracyjny.

Aktualnie kupcy prowadzą han-
del poza terenem targowiska i nie 
wszyscy powrócą na swoje stare 
miejsce. Jak mówi zastępca prezy-
denta, Jacek Nowak, od początku 
realizacji tej inwestycji było wia-
domo, że nie wszyscy kupcy dalej 
będą mogli prowadzić tutaj handel, 
ponieważ nowe targowisko ma 
określone wymiary. – Stowarzysze-
nie przekazało w zeszłym tygodniu 
propozycje osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą na tym terenie 
z wnioskiem, aby tym konkretnym 
osobom przydzielić miejsca handlo-
we – mówi wiceprezydent.

Jacek Nowak zapowiedział, że 
przygotowywane są trzy alterna-
tywne miejsca handlu dla kupców, 
których punkty nie zmieszczą się 
na Manhattanie. Gmina ma za-
miar stworzyć na własnym gruncie 
miejsce handlu, które będzie alter-
natywą dla ulicy Sienkiewicza, po-
pularnej Kociej. To pierwsze miej-
sce, na którym część handlowców  
z Leopoldu może znaleźć miejsce 
na swoją działalność. – W momen-
cie kiedy zostanie uruchomiony 
teren, na którym będzie możliwy 
handel, na pewno konsekwentnie 
będziemy działać na rzecz tego, 
aby handel na środku ulicy Sien-
kiewicza się nie odbywał, to jest 
perspektywa do końca bieżącego 
roku – mówi Nowak.

Jawor z n ic k ie  Towa r z y s t wo 
Budownict wa Społecznego ma  
w tym roku przygotować grunt 
pod handel obok banku PKO S.A., 
to druga propozycja Nowaka. Po 
trzecie, miasto jest gotowe prze-
znaczyć również niewielki teren  
w Szczakowej. – To jeszcze wymaga 
uzgodnień z wydziałem architek-
tury co do zgodności z planami 
zagospodarowania przestrzennego, 
jeżeli nie będzie tutaj sprzeczności, 
to wystąpimy do kupców z ewentu-
alną ofertą urządzenia kilku miejsc 
handlowych w dzielnicy Szczakowa 
– powiedział wiceprezydent.

jim

Do kasy miasta wpływają pieniądze Unii 
na zrealizowane projekty. O kwotach, 
które już dostaliśmy oraz o aktualnej 
sytuacji na modernizowanym targowisku 
Manhattan mówił na konferencji prasowej 
wiceprezydent Jacek Nowak.

Chyba żadne z wydarzeń, 
jakie miały miejsce  
w ubiegłym tygodniu  
w Jaworznie, nie 
zgromadziło tyle osób jak 
pogrzeb Zdzisława Koziarza 
– właściciela firmy „Vena”, 
na cmentarzu  
w Wilkoszynie. Rzadko 
kiedy odchodząca osoba 
skupia na sobie tyle różnych 
uczuć. Smutek w gronie 
rodzinnym – bo odszedł 
mąż i ojciec, niepokój wśród 
pracowników – bo odszedł 
pełen inicjatyw pracodawca, 
żal wśród przyjaciół – bo tak 
wspaniałym przyjacielem 
i znajomym mógł być 
tylko Zdzisiek. Nigdy już 
nie będziemy mieli okazji 
okazać wdzięczności za 
przyjaźń i znajomość, którą 
Zdzisiek nas obdarzał.

W „Venie” – firmie, którą prowa-
dził, schodziły się kolorowe tasiemki 
różnych pomysłów, niejednokrotnie 
wielkiej wagi dla miasta, czy biznesu, 
ale i drobiazgi takie jak np. długopisy 
z nadrukiem. Zdzisiek często zjawiał 
się w „Best-Pescie”, w Szczakowej, 
na Moździerzowców, nie tylko jako 
przedsiębiorca w gabinecie zarządu. 
Zawsze witał się i rozmawiał jak ko-
lega z kolegą ze wszystkimi pracow-
nikami. Pojawiał się w naszym dziale 
handlowym, spontanicznie rzucał 
hasło, które przynosiło nowy pomysł 
czasem na strategiczną promocję. 
Zanim opuścił pomieszczenie zdążył 
zarazić nas swoją energią.

Wiadomość o jego śmierci zupeł-
nie nas zaskoczyła, wybiła z rytmu 
pracy, zmusiła do ref leksji. Mimo 
nawału innych spraw, którymi żył ten 
dział nie było w pokoju osoby, która 
nie sięgnęłaby  myślą do przeszłości, 
do wspaniałych, pełnych humoru 
spotkań, rozmów, do najwyższej 
klasy nietuzinkowych dowcipów, 
do dyskretnego uśmiechu na twarzy 
Zdziśka, który mówił: „słuchaj stary, 
to przecież drobiazg, to można zrobić 
natychmiast, załatwić od razu”.

Chyba każdy, po wyjściu Zdzisia, 
natychmiast potrafił przypomnieć 
kilka, a nawet kilkanaście anegdot  
z jego barwnego życiorysu. Jak 
choćby ten, gdy utrudzony po-
dróżą Zdzisław znalazł wreszcie  
w okolicy Poznania hotel, urządzony  
w zaby tkow ym stylow ym pała-
cu, w którym akurat renomowana 
firma handlująca garnkami miała 
uroczyste spotkanie integracyjne. 
Zdzisław potrafił nie tylko zinte-
grować się z obcą branżowo załogą, 
ale nawet na pewnym etapie im-

prezy rozpoczął zarządzanie per-
sonelem kelnerskim obsługującym 
imprezę. Zrobił to po mistrzowsku. 
Tak, że nikt nie zorientował się, iż  
w grupie pojawiła się nieznana osoba 
z Jaworzna, która stanowczo wyda-
wała dyspozycje: „tego mi jeszcze do-
łóż, tamtego nie chcę, przynieś inny 
gatunek wina”. Precyzja poleceń, żoł-
nierski ton wydawanych komend nie 
tylko nie zdradził obecności obcego 
przybysza, ale znacząco, w środku 
nocy podniósł poziom i sprawność 
kelnerskiej obsługi.

Zdzisław, jak zwykle, gdzie był, 
tam po prostu pomagał. Mówiło się 
również, że nawet w ekstremalnych 
warunkach miał swoje zdanie. Nie 
ulegał nastrojom mas. Podobno dał 
temu kiedyś wyraz podczas jednej  
z podróży samolotem, w której na wy-
sokości blisko 10.000 metrów nad zie-
mią wyraził swoją niezależną opinię, 
wprowadzając w osłupienie personel 
pokładowy samolotu odrzutowego. 
Od uroczych pań troszczących się 
o komfort lotu i serwujących różne 
trunki zażądał odpowiedzi i wyja-
śnień na temat środka komunikacji, 
w którym przebywał. Jego zdaniem 
został oszukany lecąc tym „no, nie 
wiadomo czym”. Argumentował sta-
nowczo i przekonywająco: „przecież 
prawdziwy samolot to ma śmigła,  
a ten nie ma”. „Co to za samolot bez 
śmigieł?” – zadawał retoryczne py-
tanie, które zakończył stanowczym 
oświadczeniem, iż ponieważ został 
oszukany to chce wysiąść. Nikt do-
kładnie do tej pory nie wie jakich 
argumentów użyła załoga, by pozostał 
na swoim miejscu. Na pewno skutecz-
nych, bo jak legenda podaje, wszyscy 
bardzo zadowoleni dolecieli do celu.

Bywały jeszcze bardziej poważne 
okoliczności, w których głos Zdzi-
sława wobec petentów miał wymiar 
nawet ojcowskiego pouczenia.

Pamiętam, że kiedyś zamówiłem 
w „Venie”, w trybie pilnym drobiazgi 
– długopisy z nadrukiem, potrzeb-
ne na stoisku targowym. Zdzisław 
nadał temu zadaniu tryb prioryte-
towy i wykonał w terminie. Ja nato-
miast, wskutek jakichś okoliczności 
nie zdążyłem odebrać zamówienia  
o ustalonej godzinie. 

Pomyślałem, że wieczorem popro-
szę Zdzisia, tak po koleżeńsku, aby 
był tak uprzejmy i szybciutko zszedł 
po schodach z mieszkania do firmy  
i wydał mi zamówione drobiazgi. Za-
dzwoniłem i dowiedziałem się, że nie 
może zejść, ponieważ w tym momen-
cie jest prawie 100 km od domu.

Poczułem się winny, tym bar-
dziej, że ktoś w jego firmie bardzo 
się starał, by zamówienie zrealizować  
w terminie. Zdzisław pomógł. Za kilka 
minut oddzwonił, wydał odpowied-
nie instrukcje i zamówione drobiazgi 
znalazły się w moich rękach. Podzię-
kowałem za ogromny trud, który był 
niewspółmierny do fizycznej wartości 
wykonanych drobiazgów. W odpowie-
dzi usłyszałem pouczenie, które będę 
wielokrotnie powtarzał innym, jak 
przesłanie dobrego nauczyciela: „nie 
lekceważmy drobiazgów, bo również 
od nich zależy nasze życie, a ono nie 
jest drobiazgiem”.

To dopiero szkoła wychowawcza,  
a nawet akademia pedagogiczna.  
I gdzie on się tego nauczył? Po prostu 
wiedział, umiał, znał. Być może z tym 
się urodził. I taki był nasz Zdzisław.

znajomi KoLedzy, przyjacieLe zdzisława

zebrał andrzej ufniarsKi

Pozostanie 
żywą legendą 

Wspomnienia pracowników firmy „Best-Pest” o Zdzisławie Koziarzu

Zdzisław Koziarz
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Sybiracy: deportacja na Wschód (cz. 2)

63. rocznica wyzwolenia 
miasta Jaworzna (cz. 2)

Styczniowe dni 1945 roku w Jaworznie – wspomnienia świadków

Wspomnienia  
i relacje mieszkańców 
miasta, świadków 
wydarzeń wojennych  
i sytuacyjnych, związanych 
z wkroczeniem wojsk 
radzieckich w dniach 
styczniowych 1945 roku, 
wygłoszone podczas 
historycznego spotkania, 
zorganizowanego przez 
Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Jaworznie  
22 stycznia  
2008 roku.

Relacje przebiegały w kolejności 
szlaków przejścia i przemieszczania 
się wojsk radzieckich i niemieckich 
oraz starć, wyzwalając teren miasta 
i jego okolic.

Najwcześniej wyzwolono Cięż-
kowice w dniu 21 stycznia. Stam-
tąd po pokonaniu oporu obrony 
niemieckiej armia radziecka prze-
dzierała się w kierunku Pieczysk, 
Dobrej, Wilkoszyna. 22 stycznia 
jeden z oddzia łów radzieck ich 
dotarł do Szczakowej, skąd silnym 
kontratakiem niemieckim od stro-
ny Maczek został wyparty na Górę 
Piasku.

Wspomnienie pani Marii Ja-
rzynki zd. Gaj, mieszkanki Góry 

Piasku – Szczakowa: „21 stycznia 
1945 roku było słychać z da le-
ka strza ły. To wojsko rosy jsk ie  
z lasu bukowieńskiego nacierało 
na Niemców, którzy się bronili. Już 
zbliżali się do Ciężkowic, Pieczysk, 
doszli do Ostrej Górki, tam zrobili 
stanowiska karabinów maszyno-
wych i armat, ostrzeliwując nasze 
budy n k i .  Miesz k a ńc y nasz ego 
osiedla chowali się gdzie mogli, 
do piwnic, stodół czy wykopanych 
w ogrodach okryciach. Ja z całą 
rodziną, a było nas 9 osób w tym 
czworo małych dzieci, siedzieliśmy 
w piwnicy przez kilka dni. Ojciec 
nasz Antoni Gaj pozostał w izbach, 
na podwórku pilnował bydła i ko-
nia w stajni ponadto gotował zupę, 
którą nam przynosił.

W naszym domu rozlokował się 
jakiś sztab niemiecki. Widziałam  
w izbach dużo map i papierów, stale 

jacyś żołnierze przychodzili i wy-
chodzili. Byli też przynoszeni ran-
ni, których opatrywali korzystając 
z naszej bielizny i pościeli, którą 
wyciągali z szafy. Rannych żołnie-
rzy ojciec odwoził własnym wozem 
i koniem do punktu sanitarnego  
w Niedzieliskach.

W nocy 21 na 22 stycznia 1945 
roku lec ia ł y sa molot y,  jecha ł y 
czo łg i  n iemieck ie od Macz ek . 
Tam z okrążenia uciekali Niemcy  
i uciekali w popłochu. Jeden z ucie-
kinierów żołnierz niemiecki prosił  
o cywilne ubranie, mówił po pol-
sku, twierdził, że jest Ślązakiem. 
Ubranie dostał, a mundur pozosta-
wił w ogrodzie.

22 stycznia koło południa do 
domu wpadł patrol rosyjski – ok. 
pięciu żołnierzy z pepeszkami. Byli 
zmarznięci, głodni, wystraszeni, 
rozglądali się i pytali gdzie są »ger-
many«. Chcieli jeść, a nie było co, bo 
uciekając Niemcy zabrali wszystko, 
został jeden chleb i konserwa, po-
łamali go, wzięli pod pachę i zaraz 
poszli dalej. Bez przerwy słychać 
było strzały, ginęli żołnierze, a na 
wiosnę, kiedy zniknął śnieg w polu 
pod lasem napotkaliśmy szkielety  
i podarte mundury.

23 stycznia rano wpadło kilku 
zbłąkanych żołnierzy niemieckich. 
Byli źli, krzyczeli, szukali Rosjan 
lecz nie znaleźli nikogo i zaraz 
uciekli w pola.

24 stycznia 1945 roku, w tym 
dniu zobaczyliśmy wojska rosyj-
skie, czołgi, pancerki, wozy z amu-
nicją i żołnierzy, jedni kierowali 

Wanda Mleczko zd. Kurzawa  
od roku 1954 nadal 
mieszkanka Jaworzna. 
Deportowana  
w pierwszej największej 
lutowej zsyłce wraz  
z rodzicami oraz pięciorgiem 
rodzeństwa z osady wojskowej 
w powiecie Lida, na Syberię, 
do tajgi, na północ od 
Tomska. Po amnestii w roku 
1942 przewiezieni zostali do 
Ałtajskiego Kraju. Na zesłaniu 
zmarli jej ojciec i młodsza 
siostra. Do Polski wróciła  
w maju 1946 roku.

Wanda Kurzawa urodziła się  
w roku 1924 w Wieliczce. Była czwar-
tym z siedmiorga dzieci Zygmun-
ta Kurzawy i Julii z Jaworskich. 
Ojciec pracował w kopalni sol i  
w Wieliczce. Od roku 1925 cała rodzi-
na zamieszkała na Kresach Wschod-
nich w woj. nowogródzkim.

W młodości jej ojciec był legio-
nistą I pułku piechoty w I wojnie 
światowej i jako osadnik wojskowy 
otrzymał nadanie ziemi w miejsco-
wości Bruchańszczyzna pow. Ba-
ranowicze, zamienione później na 
działkę w miejscowości Berdówka 
w pow. Lida.

W Bruchańszczyźnie uczęsz-
czała do pierwszych trzech klas 

szkoły powszechnej. Klasę siód-
mą ukończyła w Wieliczce, gdzie 
okresowo mieszkała u swojej bab-
ci . Do rodziców, do Berdówki, 
wróciła w sierpniu 1939 roku, tuż 
przed wybuchem II wojny i począt-
kiem sowieckiej okupacji polskich 
ziem wschodnich, która w sposób 
szczególny i w pierwszej kolejno-
ści dotknęła rodziny osadników 
wojskowych.

W dniu 10 lutego 1940 roku  
z rodzicami i rodzeństwem, oprócz 
najstarszego, 18-letniego brata, 
została deportowana przez władze 
radzieckie na Syberię do obozu  
w tajdze, położonego ok. 70 km na 
północ od Tomska. Tym samym 
transportem został deportowany 
także brat ojca Marian Kurzawa  
z całą rodziną, będący również osad-
nikiem wojskowym na Kresach.

Od początku zesłania wszyscy 
byli zmuszeni do ciężkiej pracy 
przy wyrębie drzew i przy zbiorze 
żywicy. Warunki życia w tajdze 
był y sk rajnie t rudne. W lut ym 
1942 roku zmarła z wycieńczenia  
i głodu jej młodsza, 12-letnia sio-
stra, Bronisława.

W połowie 1942 roku w rezul-
tacie uk ładu Sikorsk i – Majsk i  
i amnestii jej 16-letni brat Tadeusz 
wstąpił do armii gen. W. Andersa,  
a cała rodzina przeniosła się do Bar-
naułu w Ałtajskim Kraju. Stamtąd 
trafili do kołchozu w Zagajnowie  
w rejonie troickim. Tam 9 lipca 
1943 roku zmarł z wycieńczenia 
ich ojciec. Brat ojca, Marian zmarł  
w roku 1940 w tajdze.

W  Z a g a j n o w i e  p r a c o w a ł a  
w kombinacie produkcyjnym odzie-
ży dla wojska, ponadto zatrudniana 
była przy pracach polowych i przy 
wyrębie drzewa. Głód, ciężka pra-
ca, trudne warunki k limatyczne 
były powodem wielu chorób (np. 
malarii) i odmrożeń. 

Do Polsk i wróci ła w ramach 
repatriacji w maju 1946 roku wraz 
z matką i rodzeństwem. Wszy-
scy udali się do Wieliczki, gdzie 
znaleźli schronienie u babki w jej 
zniszczonym w czasie wojny, ma-
łym domu. Władze miasta w tym 
najtrudniejszym okresie odmówiły 
pomocy. Naukę rozpoczęła w szkole 
handlowej, po uzyskaniu małej ma-
tury, zmuszona była podjąć pracę 

zawodową, by pomóc w utrzymaniu 
młodszego rodzeństwa.

Pracowała w branży handlowej 
w Wieliczce, później w Krakowie, 
jednocześnie lecząc się z nabytych 
chorób na Syberii, stawów, nerek, 
operacji oka.

W roku 1954 przeniosła się do 
Jaworzna, gdzie zamieszkała na sta-
łe, podjęła pracę na koleji w PKP aż 
do przejścia na emeryturę w roku 
1982. Wyszła za mąż za Zdzisława 
Mleczko, także pracownika PKP. 
Nadal mieszka w Jaworznie, jest 
członkiem Krakowskiego Oddziału 
Związku Sybiraków.

W roku 1990 napisała wspomnie-
nia z zesłania na Syberię, w którym 
opisała trudny los zesłańców, ich 
codzienne życie na nieludzkiej ziemi 
przez długi okres ponad 6-ciu lat.

Tę mało znaną historie życia Po-
laków w syberyjskiej tajdze będzie-
my publikować na podstawie opo-
wiadań Wandy Mleczko, zawartych 
w wydanej książce „Tak było… na 
dalekiej północy”, wydanej przez 
Związek Sybiraków Oddz. Kraków 
w 2004 roku.

cdn. zofia ŻaK

Pierwsza deportacja na Wschód – 10 lutego 1940 roku

Wanda Mleczko zd. Kurzawa

się na zachód, to jest na Mysłowice 
inni na Jaworzno.

Wszyscy w yszl iśmy na u l icę  
i każdy z nas patrzył z nadzieją, że 
jesteśmy już wolni od okupanta. 
Tak oswobodzona została ludność 

na Górze Piasku. Wielu z nas nie 
przypuszczało, że na prawdziwe 
wyzwolenie trzeba będzie czekać 
jeszcze wiele lat”.

maria jarzynKa

zebrała: zofia ŻaK

Rok 1952. Maria Jarzynka na własnej posesji w Szczakowej – Góra 
Piasku

Maria Jarzynka
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CENTROSZKŁO POGOTOWIE SZKLARSKIE 24h
tel./fax 623 66 34 od 8.00 – 17.00,

tel. 0 503 932 319 – 24h

dw

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

dw

www.tynkowanie.com.pl

maszynowe
DECOR. Tel. 0 504 813 359, 753 28 22

dw

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

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

dw

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

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

dw

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

dw

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
101/12

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”

dw

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
dw

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305

dw

Kupon

rabatowy

5%

dw

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

Tel. 752 92 85, 0-509-924-240

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

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065
204/10

Układanie kostki brukowej
odwodnienia, transport. Tel. 0 501 537 287, 711 95 40

dw

Rolety zewnętrzne aluminiowe 
175 zł/m2 brutto.

Żaluzje, rolety wewnętrzne, pomiar i montaż gratis.
Bramy – automatyka. Usługi wod.-kan., c.o., gaz. Remonty.

FACHBUD, Jaworzno ul. Sienkiewicza 4c (za Agorą)
tel. 616 47 00, 0 601 435 839

dw

AGD – Serwis NARES

Pralki, lodówki, piece. Naprawy w domu klienta.
Tel. 625 09 22; 0 691 188 112

Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy.
1082/D/07

dw

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

dw

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.
dw

dw

AUTO GAZ – PROMOCJA
12 lat doświadczenia montaż, serwis

BOSCH – SERVICE
APP – Jaworzno, ul. Katowicka 19b,

tel. 032 752 94 27
(dawniej Auto Gaz Kaszyca)

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

dw

Meble na każdą kieszeń!!!
Kuchnie na wymiar, zabudowy wnęk, szafy z drzwiami 

suwanymi. Meble: pokojowe, łazienkowe, młodzieżowe
Komody, sypialnie, garderoby itd.

Przerabianie i odnawianie mebli. Zadzwoń 61 50 235
dw

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
dw

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

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

dw

dw

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

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

dw

Wejdź na 
www.motosklep.net

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

Koparko-ładowarka: wyburzenia; 
wywóz: gruzu, śmieci

Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

176/12

dw

Zakład krawiecki damsko-męski. 
Jaworzno, ul. Mickiewicza 2 b.

Czynne 10.00-17.00; sob. 9.00-13.00
skracanie spodni, wszywanie zamków do spódnic i spodni, 

wszywanie zamków do kurtek

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów,

spodni jeansowych. Tel. 751 97 48

dw

Nowoczesne systemy malarskie
tapety natryskowe (gotele, Sigmulto) farby piaskowe  

i inne. Remonty – wykończenia
„FABRYKA KOLORU” 500 265 956, 508 294 140

fabrykakoloru.eu, fabrykakoloru@o2.pl

176/10

Kostka brukowa najlepszych firm, 
sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. 
Faktury VAT. Krótkie terminy wykonania. Dekoracyjne 

układanie kostki brukowej. Własne maszyny. Największe 
rabaty. Gwarancje. 

Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

dw

PARKIETY
sprzedaż, montaż, renowacja

M.H.U. „Wiśniowy Sad” Jaworzno ul. Wilcza 11 
tel. 0 662 281 641; 032 751-49-87

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
dw

dw

Towary z zajęć komorniczych 
komputery, sprzęt RTV i AGD, tel. komórkowe, audio – wieże, 

sprzęt samochodowy, elektronarzędzia
Jaworzno ul. Paderewskiego 8 

tel./fax 032/ 752 15 08, 032/ 752 19 22

dw

Renowacja 
starych mebli – skup

tel. 0 506 144 201

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

33/01

ogłoszenie własne

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

dw

Próby szczelności 
instalacji gazowych

roczne i sezonowe, konserwacja i naprawy. 
Projektowanie montaż instalacji gazu, 

co, wody, kanalizacji.
Montaż wkładów kominowych 

kwasoodpornych. Inst – Gaz
ul. Szelonka 1 tel. 616 29 74, 0601 520 180

dw

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

4/01

FRB „IZAR” 
wykonuje wykończenia wnętrz, 

elewacje budynków, kanalizacje, elektryka 
tel. 0 608 36 58 93, 0 501 485 311

38/01

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42
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Firma MAG-
BUD 

Sp. z o.o.
zatrudni:

►	 pracowników  
budowlanych

►	 murarzy
►	 tynkarzy
►	 fliziarzy
►	 monterów  

płyt gipsowych
Ofertę prosimy 

kierować na adres:
e-mail:	kadry@magbud.com.pl

tel.	032/	627	61	12
dw

Firma
zatrudni:

mistrza produkcji

Wymagania:
–	 realizacja	planów	

produkcyjnych
–	 rozliczanie	i	kontrola	

procesów	produkcyjnych
–	 organizacja	pracy		

i	kierowanie	podległym	
zespołem

Ofertę prosimy 
kierować na adres:

e-mail:	kadry@magbud.com.pl
tel.	032/	627	61	12

Firma 
zatrudni:

►	magazyniera
Wymagania:
–	 uprawnienia	do	kierowania	

wózkami	widłowymi
–	 prawo	jazdy	kat.	B
–	 dyspozycyjność
►	kierowcę samochodów 

ciężarowych
Wymagania:
–		 prawo	jazy	kat.	C+E
–	 kurs	na	przewozy	rzeczy
Ofertę prosimy kierować na adres:

e-mail:	kadry@magbud.com.pl
tel.	032/	627	61	12

dw

Sklep 
spożywczy 
zatrudni 

pracownicę 
Tel. 887 030 376

Pomóż nam pomagać!
Przekazując 1% swojego podatku pomagasz chorym z Hospicjum 
Homo-Homini im. Św. Br. Alberta w Jaworznie

Wszystkim, którzy już nam pomogli i tym, którzy w tym roku zechcą 
pomóc przekazując 1% podatku dochodowego informujemy, że 
wypełniając formularz podatkowy wystarczy podać:

- nazwę: Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta
- nr KRS 0000008274
- kwotę …………….

Nie wpłacamy kwoty samodzielnie – w 2008 r. Urząd Skarbowy sam 
przekaże ją na wskazaną organizację pożytku publicznego. 

zarząd sTowarzyszenia hospicjum 
homo-homini im. św. br. aLberTa

Ośrodek 
nauki jazdy 

„KLAKSON”

Zaprasza na kursy prawa jazdy 
18.02.08 i 03.03.08 r. kat. A, B, C, D 

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

dw

dw

OKNA I DRZWI PCV

VITAKO
Jaworzno – Szczakowa, ul. Cicha 10 
tel. /fax 614 14 39; 0 606 971 838 

(obok stadionu Szczakowianki)

NAJKRÓTSZY 
TERMIN REALIZACJI

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne
www.progress-ce.edu.pl
Szkoła języków obcych
BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

EDUKACJA

dw

dw

3 lutego w Domu Kultury w Szcza-
kowej dokładnie o godzinie 10.00 
rozpoczęło się spotkanie hodow-
ców i miłośników gołębi pocz-
tow ych. Na zebraniu rozdania 
nagród najlepszym hodowcom 
gołębi, a następnie omawiano 
plany na następny sezon lotowy, 
który rozpocznie się 27 kwietnia. 
Aby podsumować ubiegły sezon, 
a także przybliżyć naszym czy-
telnikom działalność Oddziału 
jaworznickiego wśród hodowców 
gołębi pocztowych, rozmawialiśmy 
z prezesem Henrykiem Janikiem.

Jak Pan ocenia miniony sezon 
lotowy w oddziale Jaworzno?

– Był to bardzo ciężki sezon, 
gdyż ponieśliśmy nieprzewidziane 
straty. Musieliśmy przerwać jeden  
z lotów. Jednak potem już bez żad-
nych problemów kontynuowaliśmy 
resztę zawodów, które zakończy-
liśmy sukcesem. Nasze wyniki zo-
stały uznane zarówno w rejonie 
katowickim jak i w rejonie wyżej. 
Cieszy mnie to, że nasi hodowcy 
zostali zauważeni. W oddziale ja-
worznickim jest nas ok 200. Wszyscy 
prężnie uprawiamy ten sport, który 
bardzo kochamy. Dla jednych gołąb 
jest zwykłym ptakiem jednak dla nas 
jest czymś niezwykłym patrząc na to 
jak wraca z dalekich lotów do domu. 
Zdarza się czasem, że do przebycia 
ma nawet ponad 1000 km. 

Jaki jest pana cel jako prezesa?
– Głównym celem jest utworzenie 

siedziby dla naszego związku. Istnie-
jemy już od wielu lat, a mimo to nie 
mamy własnego kąta. Na każde ze-
branie musimy wynajmować lokale, 
co sprawia pewien problem. 

Hodowla gołębi wiąże się z du-
żym nakładem finansowym. 
Czy mimo to w szeregi Waszego 
oddziału wstępują nowi miło-
śnicy gołębi?

– Owszem przyjmujemy. Jedni od-
chodzą, drudzy przychodzą. W tym roku 
mamy 3 kandydatów chętnych do wstą-
pienia w nasze szeregi. Najpierw muszą 
oni zdać egzamin ze znajomości hodowli, 
a następnie czekać na akceptację. My zaś 
czekamy na kolejnych miłośników.

Wśród hodowców gołębi znaj-
dują się także kobiety?

– U nas w jaworznickim oddziale nie-
stety nie, ale w rejonie, w którym jesteśmy 
zrzeszeni to owszem, występują.

Proszę wskazać nazwiska osób, 
które najczęściej uzyskują wy-
sokie miejsca podczas lotów.

– Na listach zwycięzców najczę-
ściej pojawiał się ś.p. Pan Smułka. 
Następnie Bracia Bzowscy, Mirosław 
Jarosz, Pan Kramarczyk, Pan Gre-
gorczyk, Panowie Kazimierz i Józef  
Paluch, a także wielu innych. W tym 
roku w lotach długodystansowych 
wykazał się kolega Pluta, który zdo-
był mistrzostwo naszego oddziału jak 
również zajął I miejsce w okręgu na 
zrzeszonych 7 oddziałów. 

Czego możemy życzyć hodow-
com gołębi w sezonie lotowym 
2008?

– Przed każdym lotem życzymy 
sobie „Dobrego lotu”.

W takim razie - Dobrego lotu! 
p. długajczyK

Firma zatrudni 

kierownika budowy 
z uprawnieniami

tel. 032 627 61 12

e-mail: sekretariat@magbud.com.pl

Dobrego lotu!

Gołębie w gołębniku

dw

dw

dw

dw

ogłoszenie bezpłatne

dw

dw
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

Tekst płatny

Zaproszenie 
Zapraszamy	do	skorzystania	z	bezpłatnych	porad		

Marka	Niechwieja	
do	siedziby	redakcji	„Co	tydzień”	przy	ul.	św.	Barbary	7		

w	każdą	środę	w	godz.	15.00	-	19.00	i	czwartek		
w	godz.	8.00	-	11.00.	Z	konsultacji	może	korzystać	każdy,		

kto	zapisze	się	wcześniej,	
dzwoniąc	pod	numer	telefonu	032	751-91-30.

mgr MAREK NIECHWIEJ KANCELARIA PRAWNA W JAWORZNIE 
przy ul. MIKOŁAJA REJA �7,  

��-�00 JAWORZNO (Stara-Huta) tel. (0-��) 75� 05 �7; tel. kom. 0 ��1 91� �9�
e-mail: kancelaria@e-legis.pl; www.e-legis.pl 

czynna: poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 1�.00 – �0.00

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

Wiosenne przyspieszenieStracił nerkę

Liczne pytania spółdzielców – z 
którymi wciąż się spotykam – dotyczą 
kosztów ewentualnych przekształ-
ceń w trybie powództwa sądowego, 
do jakiego dochodzi w przypadku 
absolutnej niemożliwości dojścia do 
porozumienia między spółdzielcą 
(albo najemcą), a zarządem spół-
dzielni. Odpowiadam zatem, jak się 
przedstawia sprawa kosztów sądo-
wych. Tryb art. 49 (ze znaczkiem 1) 
znowelizowanej Ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych – która weszła  
w życie wraz z dniem 31 lipca 2007 r. 
– przewiduje to, że osoba mogąca na 
podstawie Ustawy żądać ustanowienia 
prawa odrębnej własności lokalu (czyli 
członek spółdzielni albo najemca),  
w razie bezczynności spółdzielni może 
wystąpić do sądu z powództwem na 
podstawie art. 64 Kodeksu Cywilnego 
w związku z art. 1047 par. 1 Kodeksu 
Postępowania Cywilnego. Pozew wol-
ny jest od opłaty sądowej, zaś koszty 
postępowania sądowego pokrywa 
spółdzielnia. Jest to optymalny wa-
riant, który zakłada odstąpienie od 
obciążania kosztami wpisowymi od 
pozwu, wszczynającego postępowa-

nie procesowe przed powszechnym 
sądem cywilnym. Co więcej: koszty 
postępowania pokrywa spółdzielnia. 
W tym momencie Ustawodawca mak-
symalnie ułatwił powodowi działanie 
przed sądem i dał nadzieję na to, że nie 
poniesie on kosztów sądowych. Lecz 
uwaga: tryb art. 49 (Ze znaczkiem 1) 
niniejszej Ustawy traktuje o przypad-
ku bezczynności spółdzielni. Musimy 
zatem dobrze zastanowić się, jak sfor-
mułować pozew i jak go uzasadnić, 
aby mimo wszystko koszty procesowe 
nie powstały w trakcie postępowania. 
Jeśli bowiem pełnomocnik spółdzielni 
wykaże przed sądem brak bezczyn-

ności i obali argumentację powoda 
– koszty mogą powstać. Warto zatem 
skonsultować się z prawnikiem, zanim 
zdecydujemy się złożyć do sądu pismo 
z powództwem. Nie można więc niko-
mu obiecać tego, że w konsekwencji 
koszty nie powstaną, co nie znaczy, że 
należy zwlekać ze składaniem pozwów 
przeciwko zarządom spółdzielni, które 
niejednokrotnie nadużywają prawa lub 
wręcz je łamią. Wskazane powyżej ar-
tykuły: 64 k.c. oraz 1047 k.p.c. dotyczą 
tego, że orzeczenie sądu powszechnego 
– w chwili gdy stanie się prawomocne 
– może zastąpić oświadczenie woli ze 
strony spółdzielni.

– Bardzo żałuję. Chciałbym to jakoś  
wynagrodzić – powiedział na poli-
cji dwudziestodwuletni Maciej po 
zatrzymaniu. Kilkanaście godzin 
wcześniej w bójce ugodził nożem  
o rok starszego Jakuba Sz. Powodem 
starcia było potrącenie łokciem.

Z relacji świadków i uczestników 
zdarzeń wiadomo było, iż doszło do 
pobicia z użyciem noża. Z kilku nie za-
wsze zbieżnych ze sobą zeznań układa się 
historia trywialna, ale tragiczna w skut-
kach. Jakub Sz. ma ranę ciętą po nożu tuż 
nad prawą nerką, bo Maciej J. potrącił 
go łokciem. Rozległe uszkodzenie nerki 
skutkowało wielogodzinną operacją  
i wreszcie jej usunięciem. Napastnikowi 
grozi za to nawet 5 lat więzienia. Poszko-
dowany przebywa nadal w szpitalu. 

Mężczyźni, jak twierdzą, nie znali się 
wcześniej. Jakub przyszedł na dyskotekę 
z kuzynem. Maciej przyjechał z trzema 
kolegami. Jeden z nich jest ochronia-
rzem w dyskotece. Bawili się w swoim 
towarzystwie, aż w okolicach godziny 
czwartej obaj znaleźli się na piętrze przy 
barze niedaleko parkietu. Jakub stał tam 
z kuzynem, Maciej idąc potrącił Jakuba 
łokciem. Jakub twierdzi, że ,,bardzo moc-
no’’. Zdaniem Jakuba, Maciej i jego kolega 
byli bardzo agresywni. Kuzyn Jakuba 
pamięta zdarzenie jako zaczepkę bez 
powodu. Ponoć Maciejowi nie podobało 
się, że na niego z Jakubem patrzą. Kto 
kogo pierwszy uderzył, nie wiadomo. Ja-
kub twierdzi, że Maciej. Maciej, że Jakub. 
Kuzyn Jakuba, że nie wie. Maciej propo-
nować miał Jakubowi, by wyszedł z nim 
,,na solo’’, ale szarpać zaczęli się koło baru. 
Jakub okazał się silniejszy. Przewrócili się 
i Jakub niemal usiadł na Macieju. Do tej 
pory nikt się nie wtrącał. 

– Walka była fair i nie było potrzeby 
się wtrącać. Stałem  obok i kontrolowa-
łem jej przebieg – tłumaczył potem na 
policji kuzyn Jakuba. 

Gdy Maciej zaczął dostawać baty, 
Jakuba zaczął atakować towarzysz 
Macieja. Prawdopodobnie kilka osób 
chciało ich potem rozdzielić. Prowa-
dzący dyskotekę wezwał ochroniarzy. 
Nie zdążyli dojść, bo mężczyźni prze-
rwali walkę. Prowadzony przez kuzyna  
i kolegę Jakub schodził na dół do łazien-
ki. Maciej w tym czasie wmieszał się  
w tłum, by uniknąć kłopotów. Ale po 
chwili sam w nie wpadł. 

– Gdy go zobaczyłem jak schodzi 
do łazienki znów puściły mi nerwy  
i przypomniałem sobie o nożu w kiesze-
ni. Wyciągnąłem go i automatycznie 
rozłożyłem. Widziałem, że ten chłopak 
idzie wraz z innymi. Szli po obu jego 
stronach. Ruszyłem w ich kierunku 
– opowiadał na policji. – Chciałem 
tego chłopaka skaleczyć nożem w nogę, 
a konkretnie w udo. Nie wiem, skąd mi 
to przyszło do głowy. To był impuls. Pod-
szedłem do schodzącej trójki z prawej ich 
strony. Wydaje mi się, że nóż trzymałem 
w prawej ręce. Jestem praworęczny. Gdy 
zbliżyłem się na tyle, iż zobaczyłem pra-
wy bok twarzy tego chłopaka, uderzyłem 
w niego nożem. Nie wiedziałem gdzie, 
ale poczułem, że trafiłem – zeznał. 

Po zaatakowaniu Jakuba skorzystał 
z zamieszania. Wyszedł na dwór i jak 
twierdzi, wtedy zrozumiał, że zrobił 
coś złego. W tym czasie Jakub czuł się 
coraz gorzej. Słaniał się. Krew odkry-
to na posadzce. Okazało się, że jest 
też na spodniach Jakuba, na koszulce  
i że sączy się z boku. Jakub słabł, więc 
koledzy postanowili wyprowadzić go 

na dwór. Pogotowie wezwał kierownik 
lokalu. Koledzy Jakuba jak umieli, ta-
mowali krwotok. 

Gdy przyjechała policja i pogo-
towie, Jakub leżał skulony na ziemi 
przed drzwiami do dyskoteki. Maciej 
siedział chwilę w parku. Kiedy wró-
cił do dyskoteki i został zatrzymany 
przez ochroniarzy. Kuzyn Jakuba  
z kolegami odszukał Tomasza K., który 
ich zdaniem razem z Maciejem brał 
udział w napaści na Jakuba. Zrobili 
mu nawet zdjęcie. Tomasz i Maciej 
zostali zatrzymani przez policję. Obaj 
byli pod wpływem alkoholu (Maciej 
– 1,08 promila, Tomasz - 1,49 promila).  
W sprawie wciąż jest sporo niejasności. 
W dyskotece było ciemno, zeznania 
świadków są rozbieżne i jak oceniła po-
licja, prawdopodobnie próbowano ich 
nakłonić do fałszywych zeznań (mieli 
tego próbować rzekomo ochroniarze 
dyskoteki). W trakcie imprezy i już po 
zamknięciu dyskoteki nie znaleziono 
w budynku śladów krwi. Nie jest też 
jasnym, czy nóż, który ma policja jest 
tym, którym ugodzono Jakuba.

Maciej przyznał się do winy. – Żału-
ję tego i dlatego wyjaśniam całą sprawę 
– powiedział. Twierdził, że nóż (półau-
tomatyczny) kilka godzin wcześniej zna-
lazł w jednej z dyskotekowych ubikacji. 
Przypomniał sobie o nim dopiero po 
bójce, na schodach. – Gdybym tego noża 
nie miał, to bym się na niego już nie rzucił 
– tłumaczył na policji. 

Maciej J. był wcześniej dwukrotnie 
karany za posiadanie narkotyków. Czy 
atakując Jakuba by, pod ich wpływem, 
nie wiadomo. Takich badań w chwili 
zatrzymania nie przeprowadzono. 

piTawaL

Pogoda robi się nam coraz bardziej 
angielska i w związku z tym te-
goroczne walentynki mają szansę 
odbyć się w stosownej atmosferze. 
Wszak święto zakochanych to czas, 
kiedy w Anglii ptaki zaczynają wić 
gniazda. U nas jeszcze tego fenome-
nu nie obserwowałem, ba nawet gaw-
rony jeszcze nie wróciły. Oczywiście 
mowa o tych, które jesienią poleciały 
do ciepłych krajów, tak po prostu  
z przyzwyczajenia. 

Serce na buku
Aby pozostać w walentynkowym 

klimacie proponuję przypomnieć 
drobny epizod z ubiegłorocznej wy-
cieczki. Rzecz miała miejsce w uro-
dziny lipca, znaczy się siódmego. 
Wówczas poznawaliśmy uroki naj-
dziwniejszej z polskich kotlin, czyli 
Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej. 
Wystarczy spojrzeć na dawne mapy, 
te wydane przed ćwierćwieczem, aby 
zobaczyć tę jednostkę geomorfologicz-
ną, która w przekroju podłużnym jest 
wypukła. Inne kotliny są wklęsłe. Tego 
dnia w rezerwacie Łężczok na jednym 
z buków zobaczyłem ciekawy wzór 
towarzyszący wyrastającej gałęzi, czyli 
serce otaczające wyrastającą gałąź. 

Przedwiośnie czy pierwiośnie
W poprzednim odcinku uznałem, że 

środa palmowa zwiastuje początek pier-
wiośnia. Otóż byłem w błędzie. Wiosna 
zaczyna się przedwiośniem, pierwiośnie 
przychodzi później, czyli wtedy, gdy za-
czynają kwitnąć pierwiosnki. 

Tropiąc wiosenne przyspieszenie od-
notowałem kolejne etapy przedwiośnia. 
Otóż w Chrzanowie w końcu stycznia 

zakwitł wawrzynek wilcze łyko. Zrobił 
to nieco później, gdyż w minionym se-
zonie wegetacyjnym kwitł już w grudniu 
2006. Leśne robią to nieco później, ale 
już w pierwszych dniach lutego odnoto-
wano kwitnienie tego krzewu w okolicy 
Szczecina. Na razie nie mam pojęcia, co 
porabiają nasze w Wilkoszynie. Waw-
rzynek jest krzewem chronionym, ale 
dość często uprawiany w ogrodach. 
Warto wiedzieć, że jest bardzo niebez-
pieczny o każdej porze roku. To infor-

macja dla tych, którzy oprócz ładnych 
ogródków posiadają dzieci badające 
świat doustnie.

Kolejnym chrzanowskim pewnia-
kiem jest kwitnienie oczaru chińskie-
go. Nasz krzew ma już prawie 21 lat, 
chociaż my posiadamy go od jesieni 
1985 roku. Od tego czasu wyrósł na 
podziw. Teraz ma prawie trzy metry. 
Od samego początku swoim kwitnie-
niem zwiastował nadchodzącą wiosnę. 
Co prawda bywał później zaskakiwany 

atakami zimy, która czasami wlokła się 
niczym przysłowiowy makaron. Na 
szczęście zawsze później miała cechy 
przysłowiowego marca i kwietnia za-
miast lutego. W cieplejszych rejonach 
kraju oczary w tym roku zakwitły  

w połowie stycznia. W chwili, gdy piszę 
te słowa zapowiadane są opady śniegu, 
ale bez przesady. Na nartach w Jaworz-
nie raczej nie pojeździmy tej zimy.

Trzecim znakiem nadchodzącej 
wiosny są lepkie od kilku dni łuski 

pokrywające pączki kasztanowców. 
Czwartym znakiem są rozchylone 
pączki dzikiego bzu czarnego. Oczywi-
ście jemu łatwo się obudzić, gdyż jego 
pączki nie mają łusek. Te i inne znaki 
przedwiośnia można będzie tropić ze 
mną osobiście. Wystarczy stawić się  
w dobrym obuwiu terenowym w sobo-
tę 16 lutego o godzinie dziewiątej rano 
w śródmieściu Chrzanowa. Ponadto 
przypominam, że 21 marca startuje 
wystawa „Zielony Zawrót Głowy”.

Wawrzynek
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Miasto JaworznoReklama

Ogłoszenie własne

dw

dw

dw

CB radio ALAN 100+

krótkofalówka 
COBRA MT200

do komunikacji na 
krótkie odległości 

(do 5 km). 
Nie wymaga 
pozwolenia 

i opłat. 

P.P.U.H. Black Electronics
Jaworzno ul. Grunwaldzka 96

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

C B  R A D I A

Szeroki asortyment: 
uchwytów, anten i CB Radia

dw

www.blackelectronics.com.pl

Taśmy VHS oraz kasety magnetofonowe odchodzą 
w przeszłość. Płyty winylowe odeszły już w przeszłość.

Możesz jednak zachować swoje archiwalne nagrania w nienaruszalnym stanie, 
dokonując ich cyfryzacji!

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

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

dw

RENTGEN PANORAMICZNY

CZYNNE od 14.00 do 19.00

ORTODONCJA 
APARATY STAŁE

I RUCHOME

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków o/Jaworzno Zespół Lecznictwa 
Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia 
UM w Jaworznie Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie zapra-
szają wszystkich mieszkańców na bezpłatne badania profilaktyczne 
w dniu 16.02.2008 r.

Hol w Hali MCKiS ul. Grunwaldzka 80 godz. 9.00-13.00 
Badania: poziom cukru, poziom cholesterolu, poziom trójglicerydów, ciśnienie 
krwi, tkanka tłuszczowa, osteoporoza, waga ciała. 

Centrum Medycyny Rodzinnej ul. Grunwaldzka 82 godz. 9.00-15.00 
Badania: badania prostaty, badanie Doplera (przepływ żył)

ogłoszenie bezpłatne
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PIŁKA NOŻNA

Roman Madej

Bogusław Wojciechowski

Zimowe zawirowania wokół 
Victorii Jaworzno trwają 
w najlepsze, a tymczasem 
runda wiosenna powoli 
przybliża się do startu. 
W klubie wstrząsanym 
aferami nie ma jednak czasu 
ani pieniędzy na to, 
by zbudować ekipę 
gwarantującą utrzymanie 
w IV lidze. Ligowe rozgrywki 
ruszają za niespełna 7 tygodni.

P jak policja i prokuratura
Nieszczęście klubu zaczęło się 

od policyjnej interwencji, która za-
bezpieczyła dokumenty potrzebne 
prokuraturze, w sprawach sprzedaży 
obiektów Victorii (choć teraz 
nie do końca wiadomo, 
czy tak należy o nich 
mówić) i rozdyspo-
nowania przez klubo-
we władze pieniędzy, 
jakie włodarze Vici 
otrzymali na szkolenie 
młodzieży (konkretnie 
letni obóz piłkarski) od 
Urzędu Miasta.

Victoria blisko końca?!

Bogusław Wojciechowski

Jaworznickie drużyny piłkarskie w pocie czoła 
przygotowują się do nowego sezonu.

Sparingi ligowców

Te dwie gło-
śne i niepozo-
stające bez echa 
w środowisku pił-
karskim proble-
my nie mogły również 
pozostać bez wpływu na 
funkcjonowanie piłkarskiej 
drużyny. Trudno dziwić się 
sponsorom, że przy sprawach 
takiego kalibru, jak prokuratorskie 
dochodzenie, niechętnie patrzą na 
możliwość finansowania Victorii. 
A o roli finansów w piłce, przekony-
wać nikogo nie trzeba. 

Wystartują na wiosnę
Wszystkie pozasportowe 

problemy klubu nie są jed-
nak ważniejsze od wyników 
piłkarzy w rundzie wiosennej. 
Rundzie, która zadecyduje 
o losie Vici w IV lidze, rundzie, 
która być może okaże się, już 

ostatnią w historii klu-
bu. Tymczasem 

wszystk ie sygnały 
wskazują jednoznacz-

nie: Victoria zmaga się 
z najpoważniejszym 

kryzysem w swoim blisko 
90-letnim istnieniu. 

– Na pewno w drugiej 
rundzie wystartujemy. To 
mogę zapewnić. Mamy 
swoją godność – z całą 

mocą podkreśla prezes klubu Bogdan 
Wojciechowski. Powyższe zdanie 
prezesa klubu można chyba uznać 
za dobrą monetę, bo przynajmniej 
samego startu w rozgrywkach, wszy-

scy sympatyzujący Vici mogą być już 
pewni. Tu jednak kończą się dobre 
wiadomości – W tej chwili nie mogę 
powiedzieć jak będzie wyglądał skład 
na nową rundę. O tym porozmawiamy 
w okolicach 24 lutego. Pewnym jest 
natomiast, że trenerem nie będzie już 
pan Radosław Gabiga – ta wypowiedź 
prezesa jest już mocno niepokojąca. 

Pożegnanie trenera- snajpera
Po pierwsze żal trenera Gabi-

gi, który chciał poprowadzić swój 
zespół do utrzymania w IV lidze, 
a co najważniejsze wydaje się, że 
wiedział jak to zrobić – Po prze-
rwie w rozgrywkach na treningu 
miałem z doświadczonych graczy 
tylko Marcina Rosoła. Spokojnie 
przeczekałem jeden tydzień, gdy 
w kolejnym sytuacja powtórzyła się 
postanowiłem zgodzić się na trans-
fer do Polonii Łaziska – wyjaśnia 
były szkoleniowiec i dodaje – Pre-
zes powiedział, że zawodnicy wrócą 
z testów i drużynę będę miał w mar-
cu. Nawet, jeśli tak będzie, to ja nie 
mogę się podpisywać pod wynikami 
drużyny, której nie miałbym czasu 
przygotować do rozgrywek.

Trenera Gabigę (pełen wywiad str. 
14) broniły zarówno wyniki drużyny - 
pod koniec poprzedniej rundy zespół 
odniósł 4 zwycięstwa z rzędu – jak 
i boiskowe poczynania, gdyż na jesień 
był najskuteczniejszym zawodnikiem 
Vici – zdobywcą 9 bramek. 

Piłkarzy nie ma
Czy będą?

Jednak trenera- zawodnika Gabi-
gi w Victorii już nie ma, a jego do-
tychczasowe szkoleniowe obowiąz-
ki, miejmy nadzieję, że z podobnym 
skutkiem przejmie inny piłkarz Vici, 
Roman Madej, dotychczas drugi tre-
ner. Oprócz szkoleniowca w Victorii 
na pewno nie zobaczymy już w no-
wej rundzie ostoi drużyny, bramka-
rza Grygla, który wyjechał w celach 
zarobkowych na Wyspy Brytyjskie. 
Postawa golkipera, pokazuje drogę 

innym zawodnikom, którzy szuka-
ją pracy wszędzie, byle nie grać już 
w Vici. Niektórzy szukają szczęścia 
w innych klubach, jak Grzegorz 
Szwed w Sandencji Nowy Sącz, inni 
noszą się z zamiarem „zawieszenia 
korków na kołku”. Jeśli dobrze pój-
dzie to do Jaworzna wróci, co naj-
wyżej kilku z zawodników, którzy 
reprezentowali jej barwy na jesień. 
Jeśli chodzi o inne wzmocnienia, to 
póki co z drużyną trenuje 3 nowych 
piłkarzy: niemówiący po polsku 
bramkarz i dwóch tajemniczych 
piłkarzy z Zagłębiaka Dąbrowa Gór-
nicza. Jednak bardzo wątpliwe, by 
ci okazali się tak dobrzy jak wspo-
mniani Grygiel, Szwed, czy Gabi-
ga. Oblicze drużyny będzie, więc 
w znacznym stopniu zależeć od 
graczy 19-letnich: jak Szalek, 
Bosak czy Wartała, którzy, 
mimo, że są niewątpliwie 
uta lentowani, to jednak 
trudno wymagać od nich 
zwycięstw w starciu z ligo-
wymi wyjadaczami.

Co dalej?
J a k a  j e s t  w i ę c 

s z a n s a  n a  t o , 
ż e Vic tor ia n ie 
s k o m p r o m i -
tuje się w run-
d z i e  w i o s e n -
nej i powalczy 
o utrzymanie? 
– Utrzyma-

my stowarzyszenie , za wszelką 
cenę – mówi prezes Wojciechowski 
– tyle, że utrzymać stowarzyszenie, 
a utrzymać drużynę to dwie różne 
sprawy. W to, że z taką kadrą pił-
karze będą w stanie się utrzymać 
uwierzyć równie trudno. Choć, 
jak pokazuje zw ycięski sparing 
z Górnikiem MK Katowice, nie 
należy młodych wilków z góry spi-
sywać na straty. Kibicom Victorii 
pozostaje żyć nadzieją i spokojnie 
czekać, co przyniosą kolejne dni. 
Prezes Wojciechowski obiecał niżej 
podpisanemu, rozmowę w okoli-
cach 24 lutego, wtedy też powinno 
być już jasne, co czeka Victorię 
Jaworzno w nowym roku.

KrzyszTof repeć

Czy kibice Victorii będą jeszcze mieli okazję świętować ligowe 
zwycięstwa swoich pupili?

W minionym tygodniu jaworz-
niccy piłkarze rozegrali kilka gier 
kontrolnych. Victoria Jaworzno 
pokonała innego IV ligowca Gór-
nika MK Katowice w stosunku 2:0. 
Na listę strzelców wpisali się dwaj 
19-latkowie Szalek i Bosak. Spo-
tkanie było trenerskim debiutem 
Romana Madeja, na ławce Victorii

Górnik Jaworzno, pod okiem 
starego-nowego trenera Bolesława 
Wrocławka, również rozegrał poje-
dynek kontrolny, przeciwko ekipie 
Millenium Wojkowice. Spotkanie 
zakończyło się zwycięstwem Gór-
nika 3:2, który skutecznie odrobił 
straty do rywali. Bramkowym łupem 
podzielili się Sierczyński, Bartyzel, 

Gumulski. Spotkanie rozegrano na 
sztucznej murawie stadionu Sarmacji 
w Bedzinie. 

KP Jaworzno wygrało już po raz 
3 tej zimy. Tym razem wyższość 
podopiecznych Andrzeja Sermaka, 
uznać musieli gracze rywala zza 
miedzy, drużyna Orła Balin. KP 
sprawiło rywalom tęgie lanie wy-
grywając z przeciwnikami 9:0. Na 
listę strzelców dwukrotnie wpisywali 
się Andrzej Sermak, Dariusz Boś 
i Michał Fuchs, a swoje trafienie do-
łożyli również Bolisęga, Ochmański 
i Biskup. Dwóch ostatnich jest na 
najlepszej drodze do angażu w KP 
Jaworzno.

K.repeć
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SIATKÓWKA – SMS PZPS I SPAŁA - ENERGETYK JAWORZNO 3:0 (25:19, 25:21, 25:18)

SIATKÓWKA – MCKIS JAWORZNO - MOS WOLA WARSZAWA 1:3 (20:25, 25:22, 24:26, 15:25)

Sport

Z każdym kolejnym 
tygodniem pisanie  
o losach drużyny Energetyka 
Jaworzno staje się 
trudniejsze, sytuacja staje się 
coraz tragiczniejsza, zaczyna 
brakować słów, a cały temat 
można zamknąć praktycznie 
jednym zdaniem – sytuacja 
naszych pierwszoligowców  
to wielki dramat.

W mieście takim jak Jaworzno roz-
łożenie swoich sił i możliwości na 
wiele frontów może skończyć się tyl-
ko jednym: porażką na wielu fron-
tach, co widać w tym sezonie. 

Najlepiej spisują się koszykarze, 
którzy w większości grają za darmo, 
a o sile zespołu stanowią wychowan-
kowie. Obecna piąta lokata to spory 
sukces, jednak pamiętajmy, że to 
zespół zaledwie drugoligowy, a róż-
nica już nawet do lidera swojej ligi, 
MMKS-u Dąbrowa jest kolosalna, 
wydaje się wręcz nie do przesko-
czenia. Koszykarze grają jednak dla 
siebie, osiągając swoje małe sukcesy, 
jak choćby awans na piątą lokatę po 
ostatnim, niedzielnym spotkaniu.

Na drugim biegunie znajdują 
się dwa męskie zespoły siatkarzy. 
Ostatnie miejsce zespołu rezerw, 
gdzie wychowankowie grają za dar-
mo dla własnej satysfakcji, może nie 
dziwić, dla przykładu w szeregach 
sobotnich rywali z Warszawy grało 
aż dwóch byłych zawodników Pol-
skiej Ligi Siatkówki, którzy nie mają 
problemów pokonać dziewiętnastu 
czy dwudziestolatków. 

Największym jednak problemem 
obecnie jest sytuacja Energetyka.  
Z każdym kolejnym rokiem organi-
zacja zespołu zmienia się na lepsze, 
jednak patrząc na to z boku, porów-
nując to do innych zespołów, zespół 
ten wciąż raczkuje, a mowa tu tylko 
o organizacji. 

Współczesny sport zawodowy to 
już nie chęci i ogólne zainteresowanie 
społeczności, to przede wszystkim 
wielkie przedsięwzięcie, na sukces, 
którego, pracować musi armia ludzi, 
poświęcających się w stu procentach. 
Potrzeba na to nakładów finanso-

wych, bez tego dzisiejszy sport nie ma 
prawa istnieć.

Obecna sy tuacja Energetyka  
w tabeli może dla wielu być wielkim 
zaskoczenie. Zespół ma największy 
budżet w historii, do Jaworzna spro-
wadzono wielu zawodników z całej 
Polski, a zespół paradoksalnie gra 
najgorzej od lat.

Nie jest tajemnicą, że od kilku 
tygodni ważą się losy trenera Łoziń-
skiego, na jego miejsce, jako główny 
dowodzący został desygnowany 
Jacek Sowa. Polityka jaworznickie-
go sportu, którą jeszcze raz można 
podsumować jako „bierzmy co się 
da, róbmy żeby robić” powoduje, że 
mimo szczerych chęci, najprawdo-
podobniej nasze miasto nie będzie 
miało okazji zobaczyć sportu na 
poziomie pierwszej ligi.

Dlaczego? Próbując złapać kilka 
srok za ogon, zwykle kończy się to 
f iaskiem na wszystkich frontach  
i do tego od kilku lat nieuchronnie 
zmierza nasze miasto. 

Z każdej sekcji w naszym mieście 
można czerpać wiele radości, jednak 
cele jakie te zespoły mają osiągać nie 
są godne takiego miasta jak Jaworzno. 
Bo dlaczego w tym mieście nie może 
być drużyny znanej na całą Polskę? 
Czy nie lepiej mieć jedną drużynę, 
która odnosi sukcesy czy może jednak 
co sezon martwić się o wszystkie swo-
je klubiki, czy tym razem znów może 
uda się utrzymać w lidze.

Nasze miasto zasługuje na wielki 
klub, zainteresowania z pewnością 
nie zabraknie, jednak obecny sezon 
pokazuje, że polityka w naszym mie-
ście może doprowadzić do katastrofy 
sportowej, na której najbardziej ucier-
pią kibice. red1

Przerwa w rozgrywkach 
pierwszej ligi siatkarzy była 
okazją na wzmocnienie zespołu 
rezerw trzema zawodnikami 
Energetyka. Obie nasze 
drużyny są na samym dnie 
ligowej tabeli jednak, mogłoby 
się wydawać,  
z pomocą trzech 
doświadczonych zawodników 
druga drużyna mogła śmiało 
powalczyć o zwycięstwo z silną  
i niezwykle wyrównaną 
drużyną MOS-u Warszawa.

Pierwsze spotkanie tych drużyn 
jeszcze na długo pozostanie w pa-
mięci naszych siatkarzy. Właśnie  
w Warszawie Andrzej Manierka 
złamał przy jednej z obron rękę, 
a zamieszanie z próbą zastąpienia 
go na pozycji libero zakończyło się 
głośną aferą. Mimo tych wszystkich 
zawirowań tamtego dnia nasz zespół 
pokazał, że grać w siatkówkę potrafi, 

a samo spotkanie zakończyło się wy-
nikiem 3-2 dla gospodarzy.

Nic więc dziwnego, że gdy doszło 
do rewanżu, a zespół został wzmoc-
niony Piotrem Deszczem, Szymonem 
Kosteckim i Damianem Parkitnym 
wszyscy liczyli, że siatkarze Zbignie-
wa Błaszczaka odniosą długo oczeki-
wane zwycięstwo.

Doświadczeni rywale (m.in. Szulc 
i Szcześniewski) nie przestraszyli 
się jednak wzmocnień, grając swoją 
pewną i skuteczną siatkówkę przez 
całe spotkanie. Dużo zagrań środ-
kiem, pewna gra w polu zawiodła 
tylko raz, pod koniec drugiej partii, 
gdzie naszym siatkarzom udało się 
zwycięsko zakończyć seta. Niestety, 
to było wszystko na co mogło nas stać  
w tym spotkaniu.

Wspomniani wcześniej zawodnicy 
Energetyka nie wnieśli do zespołu nic 
co wcześniej zakładano. Deszcz szybko 
został odesłany na ławkę rezerwowych, 
Parkitny popełniał masę niewymuszo-
nych błędów, m.in. w końcówce trzeciej 
partii kiedy dwa razy swój atak posłał 
poza boisko i rezerwy przegrały do 24. 
Jedynie o grze Kosteckiego można mó-

wić pozytywnie, choć jego niepewna 
gra w przyjęcie z pewnością nie po-
winna się przytrafić. Z pewnością wy-
stęp tych trzech zawodników w meczu 
drugoligowym udowodnił, że siatkarze 
pierwszoligowego Energetyka są kom-
pletnie bez formy i w obecnej sytuacji 
nie bardzo można na nich liczyć.

Jaworzniccy drugoligowcy zamy-
kają tabelę i już muszą pogodzić się 
z faktem, że do spotkań barażowych 
będą musieli podejść z najgorszej 
pozycji. Sam fakt tak słabej pozycji  
w tabeli nie dziwi, jednak obiektywnie 
patrząc na ten sezon zespół z pewno-
ścią zawodzi. Na szczęście dopiero 
mecze barażowe zadecydują, który  
z zespołów spadnie, więc pozostaje 
nadzieja, że przy ewentualne po-
prawie formy wspomnianej trójki 
pierwszoligowców można pokusić 
się o walkę i zagwarantowanie sobie 
drugoligowego bytu. Póki jednak 
sezon trwa młodzi siatkarze muszą 
skupić się na każdym kolejnym meczu 
i próbować swoich sił z silniejszymi 
od siebie. Taka praca w przyszłości 
zaprocentuje. Najbliższa okazja już 
za tydzień w Krośnie. red1

Analizując zespoły ligowe MCKiS-u w tym 
sezonie, szczególnie skupiając się na sekcjach 
siatkarskich, nie sposób pozbyć się wrażenia, że 
polityka „bierzmy co się da, róbmy byle robić” 
to jak stąpanie po cienkim lodzie, który od kilku 
tygodni zaczyna gwałtownie pękać.

Pora na zmiany

Wzmocnienie na nic

Brak słów

Czytając wypowiedzi kibiców na 
forum internetowym klubu, osoba 
nie orientująca się w obecnej sytuacji 
zespołu, mogłaby przecierać oczy ze 
zdumienia. Rozważania czy zespół, 
prowadzony aktualnie przez Jacka 
Sowę, poradzi sobie z juniorami ze 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego  
w Spale, jeszcze kilka miesięcy temu 
brzmiałyby jak słabej jakości dowcip, 
co więcej, ta młoda drużyna w obec-
nych rozgrywkach zdołała zdobyć za-
ledwie jeden punkt i w praktyce każdy 
kolejny zespół mający grać z SMS-em 
już przed meczem dopisuje sobie 
na swoje konto 3 punkty. Niestety, 
Energetyk przy tak fatalnej postawie 
przez całe rozgrywki nie mógł sobie 
na to pozwolić. Kibice wierzyli, że aż 
tak źle nie jest, jednak jak późnym 
środowym popołudniem się okazało, 
sytuacja jest już katastrofalna i chyba 
mało kto już wierzy, że w przyszłym 
sezonie wciąż będziemy oglądać  
w Jaworznie siatkówkę na pierwszo-
ligowym poziomie.

Pesymizm tego artykuły wynika  
z dramatu, jaki w środowe popołudnie 
miał miejsce. Niespełna godzina gry, 
porażka bez wygranego seta i tylko 
58 małych punktów z drużyną, która 
ostatni raz zdobyła 3 ligowe punkty 
kilka sezonów temu odbiera mowę. 
Gorzej być nie może. A przecież wiel-
kimi krokami zbliżają się mecze bara-
żowe, do których z każdym, kolejnym 
tygodniem drużyna Energetyka miała 
przygotowywać optymalną formę. 

Po porażce z Treflem Gdańsk, gdzie 
przypomnijmy pierwszy raz zespół 
prowadzony był przez dotychczaso-
wego drugiego trenera, Jacka Sowę, nie 
brakowało opinii, że w drużynie coś 

ruszyło. Urwanie seta liderom tabeli i 
dość poprawna gra dawała nadzieję, że 
do wspomnianych baraży zespół pod 
wodzą Sowy odbuduje się na tyle, by  
z powodzeniem walczyć o utrzymanie.

Środowa tragedia w Spale, roz-
wiała wszystkie nadzieje. Trudno tu 
winić nowego szkoleniowca, którego 
ta porażka zaskoczyła nie mniej niż 
wszystkich sympatyków siatkówki 
w naszym mieście. Zespół oprócz 
problemów czysto sportowych, słabej 
formy i podupadłych morale, cierpi 
na plagę kontuzji, która praktycznie 
ciągnie się od początku sezonu. Już 
trener Mariusz Łoziński praktycznie 

przez cały sezon nie miał możliwości 
skorzystania ze swojego optymal-
nego składu, kontuzje mnożyły się 
niewiarygodnie, a obecnie jest już  
w drużynie przysłowiowy szpital. Na 
treningu, po środowym spotkaniu, 
zameldowało się zaledwie sześciu 
zawodników, którzy są w stanie tre-
nować na sto procent możliwości, 
pozostali narzekają na urazy, które 
trzeba jak najszybciej wyleczyć.

Sytuacja kadrowa zespołu to jed-
no, a porażka w Spale to drugie. 
Żadna forma wytłumaczenia, czy to 
„dzień konia” większości reprezen-
tacyjnych juniorów, czy to wspaniała 
gra, niezwykle utalentowanego roz-
grywającego Fabiana Drzyzgi, nie 
pozwala na wytłumaczenie porażki 
w środowym spotkaniu. Wstyd to 
wszystko, co mogą czuć po takim 
meczu nasi siatkarze. 

Niewykluczone, że do zespołu 
powróci trener Łoziński, który ofi-
cjalnie od dwóch tygodni przebywa 
na zwolnieniu lekarskim. Trudno ko-
mentować taką decyzję, jednak jedno 
natychmiast rzuca się w oczy – włoda-
rze klubu są kompletnie zagubieni i nie 
mają pomysłu na wyciągnięcie zespołu 
z kryzysu. W takiej sytuacji nie można 
oczekiwać nic innego jak tylko jedne-
go, spadku do drugiej ligi.

Wracając jeszcze do plagi kontuzji 
w zespole. Od początku pracy z zespo-
łem Energetyka Łoziński postawił na 
ciężką, często katorżniczą pracę, która 
z każdym mijającym tygodniem miała 
przynosić efekty. Niestety, jak sezon 
pokazuje, organizmy zawodników nie 
wytrzymują takiej pracy, co pokazuje 
choćby obecność tej wspomnianej 
szóstki na czwartkowym treningu.

Najbliższe tygodnie dla zespołu 
Energetyka rysują się w czarnych bar-
wach. Zespół najbliższe spotkanie ro-
zegra we Wrocławiu, gdzie tamtejsza 
Gwardia z pewnością będzie chciała 
zdobyć komplet punktów, który jest 
im niezwykle potrzebny w walce  
o czołową czwórkę.

Brakuje słów i nowych wniosków 
dotyczących gry Energetyka. Jedyne 
co można jeszcze zrobić to wierzyć  
w cudowne odrodzenie zespołu i zbu-
dowanie formy na baraże. Nie mniej 
jednak porażka w takim stylu, z tak 
słabym zespołem jak spalski SMS 
pozostanie na lata w pamięci nie tyl-

ko samych zawodników czy kibiców 
jaworznickiej siatkówki, ale również  
w całym siatkarskim kraju, który do 
tej pory nie potrafi zrozumieć, dla-
czego MCKiS gra tak słabo.  red1

W postawie Energetyka w spotkaniu z Gwardią można było dostrzec pozytywy, o meczu ze Spałą 
nic dobrego napisać się nie da
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„Ct”: -Jak Twoim zdaniem 
należy przygotować się, 
gdy zamierzamy niekon-
wencjonalnie lub wręcz 
ekstremalnie spędzić swój 
urlop na górskich eskapa-
dach? Na co należy zwrócić 
szczególną uwagę?

Sebastian Pycia: – Dobrze 
skompletowany i odpowiedni 
strój oraz ekwipunek tury-
styczny jest elementem, który 
pozwala nam na komfort upra-
wiania turystyki niezależnie 
od pory roku, doby czy też wa-
runków pogodowych. Niektóre 
formy uprawiania turystyki 
w ogóle nie byłyby możliwe, 
gdyby nie istniejący obecnie 
sprzęt turystyczny.

Generalnie dobór sprzętu 
będzie zależał od takich czyn-
ników jak: długość wyjazdu, 
jego charakter, pory roku czy 
też planowanych warunków 
atmosferycznych.

Każdy element odzieży czy 
ekwipunku może okazać się 
bardzo ważny. Jeśli jednak 
zastanowimy się nad tym, 
od czego należy rozpoczynać 
kompletowanie naszego ekwi-
punku, to wybór nieodmiennie 
powinien  paść na buty.  Do-
bre, wygodne buty są ważnym 

elementem każdej udanej wy-
cieczki. Dają stopom ochronę, 
konieczną szczególnie wtedy, 
gdy do wagi własnego ciała 
dochodzi - często niemały 
- ciężar dźwiganego plecaka. 
Obtarte pięty, odbite palce, 
przegrzane stopy potrafią zo-
stawić po sobie wrażenia rów-
nie niezapomniane jak piękno 
górskich widoków - tyle, że 
mniej przyjemne. Dlatego wy-
bór obuwia nie powinien być 
dziełem przypadku.

Obuwie górskie powinno 
spełniać dwa - w znacznym 
stopniu sprzeczne - wymaga-
nia. Z jednej strony powinno 
chronić stopę, wraz ze stę-
pem, przed urazami grożącymi 
w trudnym, kamienistym lub 

zalodzonym terenie, a także 
zabezpieczać przed poślizgnię-
ciem. Z drugiej strony powinno 
być jak najwygodniejsze - lekkie 
i elastyczne, tak, by stopa czuła 
się w nim jak „w rękawiczce”, co 
ułatwia wspinaczkę skalną.

Jeśli chodzi o ubiór to po-

winniśmy zastosować tzw. 
system warstwowy, stosując 
ubiór z nowoczesnych tkanin 
oddychających. Ubieranie się 
na cebulę pozwala na wy-
godną regulację temperatury 
panującej pod ubraniem (po 
prostu zdejmujemy lub zakła-
damy jedną z warstw odzieży), 

a poza tym sprawia, że ciało 
chronione jest kilkoma war-
stwami ogrzanego powietrza.
Układ ten może - w zależności 
od warunków atmosferycznych 
- składać się z mniejszej lub 
większej liczby warstw. Wy-
mieńmy zasadnicze:

1. warstwa: oddychająca 
bielizna  np. rhovyl‘on, rhovy-
l‘up, coolmax

2. warstwa: odzież polarowa 
np. polartec

3. warstwa: odzież membra-
nowa np. gore-tex, sympatex, 
hydrotex, osmosis, exotherm
Ten system ubioru gwarantuje 
nam, że odzież ta jest po pierw-
sze lekka i wygodna, a co naj-
ważniejsze wodoszczelna, wia-
troszczelna i oddychająca.

Wszystkie trzy warstwy 
współpracując ze sobą posia-
dają tę właściwość, iż przepusz-
czają parę wodną w kierunku 
od powierzchni skóry na ze-
wnątrz ubioru.
-Jakie wyprawy Ty do tej 
pory zaliczyłeś?

– Od wielu lat pasjonuję się 
turystyką, początkowo tą pie-
szą z namiotem w ręku, dzięki 
której miałem okazję zwiedzić 
już prawie całą Europę, aż do 
tej ekstremalnej – wysokogór-
skiej - która ostatnio stała się 
moim hobby.

Wszystko zaczęło się od 
polskich Tatr, w które zabierali 
mnie jeszcze rodzice jako kil-
kunastoletnie dziecko. Wtedy 
jeszcze nie myślałem o Tatrach 
wysokich, jednakże kilka lat 
temu kiedy to postanowiłem 
zdobyć najwyższy szczyt na-
szego kraju – Rysy, zaczęło się 
moje wspinanie. Doskonaląc 
swoje umiejętności jeszcze dwu-
krotnie zdobywałem ten szczyt 
podczas różnych warunków 
atmosferycznych.

Przełom nastąpił w ubie-
głym roku kiedy to mój przy-
jaciel Piotr zaproponował 
zdobycie najwyższego szczytu 
Europy – Mont Blanc. Pa-
miętam dokładnie ten dzień 
- zgodziłem się od razu. Dopie-
ro zapoznając się z górą, jak 
i problemami pojawiającymi się 
na szlaku, zacząłem myśleć, że 
to naprawdę niebezpieczne wy-
zwanie, a przygotowania będą 
wymagały wielu poświęceń.
11 sierpnia ubiegłego roku 
o godzinie 8:34 udało nam się 
zdobyć Białą Damę. Walka 
z własnymi słabościami, zmę-
czeniem, pogodą po pięciu 
dniach przyniosła pozytywne 
efekty. Wracając szczęśliwy 
z Francji wiedziałem, że to 
nie ostatnia taka wyprawa.

-Co planujesz zdobyć w 
najbliższej przyszłości? 

Moim kolejnym celem stał 
się pokryty śnieżno-lodową 
czapą szczyt wyrastający ponad 
otaczającymi go ze wszystkich 
stron bezkresnymi sawannami 
Afryki środkowo-wschodniej, 
najwyższy szczyt tego konty-
nentu – Kilimandżaro

-Dlaczego właśnie góry?
Wiele osób zadaje mi pyta-

nie, po co właściwie pchać się 
na te wszystkie wierzchołki, 
wlec się przez pół świata, żeby 

Sklep sportowy Krywań 
oferuje w sprzedaży:
-odzież sportowo- turystyczną
-buty trekingowe
-plecaki, torby turystyczne
-kije trekingowe i sprzęt wspinaczkowy
-śpiwory,namioty
-stroje pływackie i akcesoria
-dresy
-łyżworolki i deskorolki
-odzież rowerową
oraz szeroki wachlarz innych akcesoriów  sportowych

Nie szukaj daleko odwiedź nasz sklep!

Jesteśmy 
patronackim 

sklepem firmowym

Gwarantujemy:
Szeroki wybór towaru 

wielu firm, miłą 
i profesjonalną obsługa, 

dobre ceny.
Zapraszamy

Jaworzno 
ul. Mickiewicza 2e
tel. 032 752 02 87

Na dachu Europy
wejść na jakąś górę. Męczyć 
się w namiocie, marznąć i 
ogólnie strasznie się sponie-
wierać, zanim się osiągnie 
tak niematerialny cel . Tak 
naprawdę nie ma na to racjo-
nalnego wytłumaczenia, no, 
bo jak wytłumaczyć komuś, 
kto nigdy nie był w górach, że 
tylko tam można doznać na-
prawdę poczucia wolności. Że 
tylko tam myślenie człowieka 
zostaje zredukowane do pod-
stawowych funkcji, mających 
na celu zapewnienie przetrwa-
nia. Każda kolejna podróż 
prowadzi do lepszego poznania 
siebie, swoich możliwości, po-
konania słabości. Dla mnie to 
również pewne wyzwanie, które 
kiedyś było marzeniem teraz 
możliwym do zrealizowania.
A ja lubię podejmować wy-
zwania! 

I nie chodzi o ten krótki mo-
ment na szczycie, gdy czasu jest 
tylko tyle, by zmarzniętymi pal-
cami nacisnąć spust migawki. 
Chodzi o tę całą żmudną drogę, 
o proces zdobywania, przygoto-
wania, podejmowanie różnych 
zabiegów. Podczas niejednokrot-
nie męczącej tułaczki problemy 
życia codziennego zdają się tak 
odległe, jakbyśmy nagle przestali 
mieć z nimi cokolwiek wspólnego, 
a każdy zmęczony mięsień zdaje 
się krzyczeć z radością: Chwilo 
trwaj, jesteś tak piękna!

Rozmowa z Sebastianem Pycią zdobywcą szczytu Mont Blanc.

Sebastian Pycia i Piotr Fijoł na szczycie Mont Blanc

Warunki nie były łatwe

Chwila refleksji podczas wyczerpującej wyprawy
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Rozmowa z Izabelą Skowrońską 
Dyrektorem Sprzedaży Regionu Polski 
Południowej biura podróży TRIADA.

Izabela Matias - 
pracownik biura

Biuro Triada mieści się w Jaworznie przy ulicy Królowej Jadwigi 22

Zaplanuj wakacje
„Ct”: –Dlaczego już teraz 
warto pomyśleć o waka-
cjach? 

Izabela Skowrońska: - Sprze-
daż wakacyjnych ofert roz-
poczęliśmy najwcześniej ze 
wszystkich touroperatorów, bo 
już w listopadzie 2007 roku. 16 
lutego ukaże się druga edycja 
naszego katalogu Lato 2008. 
Klienci robiąc u nas teraz re-
zerwacje mogą uzyskać nawet 
40-sto procentowy rabat. Czym 
wcześniejsza  rezerwacja, tym 
większa możliwość wyboru z bo-
gatszej oferty. Im bliżej wakacji, 
tym może niestety okazać się, że 
nie ma już miejsc na interesują-
ce Państwa kierunki. Naprawdę 
bardzo dużo ludzi korzysta 
z wcześniejszych rezerwacji 
i dlatego osoby przychodzące 
w terminie późniejszym mogą 
nie dostać tego, czego oczekują.

– Czy oferty first minute są 
zatem korzystniejsze niż 
last minute?

– Oczywiście że tak . Czeka-
jąc na wymarzoną ofertę last 
minute bardzo często można się 
rozczarować, tutaj liczy się traf, 

łut szczęścia, a nie konkretny, 
sprecyzowany wybór. Osobiście 
gorąco nakłaniam Państwa do 
planowania urlopu wcześniej. 
Najwięcej zyskują oczywiście 
klienci kupujący oferty najdroż-
sze, gdyż w takich przypadkach  
rabat jest najwyższy. Triada po-
siada jednak w swojej ofercie bar-
dzo szeroki wachlarz propozycji, 
dostosowanych do możliwości 
finansowych  każdego klienta. 

– Jeśli wymarzone wakacje 
to dlaczego właśnie 
z Triadą ?

– Triada to jeden z naj-
większych  polskich touropera-
torów prężnie funkcjonujący 

na turystycznym rynku już od 
16 lat. Cały czas powiększamy 
swoją ofertę o nowe kierunki 
(w tym sezonie m. in. o Zjed-
noczone Emiraty Arabskie) 
oraz  hotele. Oprócz tańszych 
ofert polecamy także eksklu-
zywne hotele spa. Sprzedajemy 
nie tylko wypoczynek, ale tak-
że specjalną opcję urlopu 7+7 
(7 dni na miejscu i 7 dni zwie-
dzania).  Kupując wcza sy 
w jednej z naszych filii nie może 
być mowy o żadnym oszu-
stwie. Klient może mieć do nas 
100 procentowe zaufanie, nasi 
sprzedawcy doskonale znają 
ofertę i są w stanie skrupulat-
nie odpowiedzieć na wszystkie 

pytania. Wszystkim klientom 
naszego biura gwarantujemy 
standardowo ubezpieczenie. 
Za wszystko odpowiadamy od 
początku do końca, gdyż jako 
touroperator jesteśmy organi-
zatorami wypoczynku naszych 
klientów, a  ich zadowolenie jest 
naszym głównym celem.

– Co spowodowało fakt 
otwarcia filii Triady wła-
śnie w Jaworznie?

– Zanim dojdzie do otwarcia 
kolejnej filii Triady dokonuje 
się dokładnej analizy sprzedaży 
ofert naszego biura  na terenie 
danego miasta. Tak również 
było w przypadku Jaworz-
na. Tutaj te wyniki okazały 
się bardzo dobre i tak już od 

stycznia 2007 roku 
f ilia Triady mieści 
się przy ul. Królowej 
Jadwigi 22 (na miej-
scu dawnej ciastkar-
ni Ania), działając 
z naprawdę z dużym 
sukcesem. Myślę, że 
należy wykorzystać ten fakt i 
właśnie z naszym biurem zapla-
nować swój urlop zwłaszcza, że 
za niewielką opłatą  zapewnia-
my transfer  ze stacji JETT na 
lotnisko w Pyrzowicach  i z po-
wrotem.  Zapraszamy Państwa 
do naszej siedziby od pn. do pt 
w godzinach od 1000 do 1800, 
a w soboty od 1000 do 1400, a tak-
że na naszą stronę internetową 
www.triada.pl gdzie na bieżąco 
uaktualniane są nasze oferty. 

Izabela Skowrońska - Dyrektor Sprzedaży Regionu 
Polski Południowej
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Zapraszamy do skorzystania 
z kompleksowych usług fryzjersko - kosmetycznych

Wieloletnie doświadczenie i praca na uznanych materiałach
profesjonalnych firm oraz ciagłe wprowadzanie nowości są gwarancją  

wysokiej jakości usług

Exclusive Salon
Fryzjerstwo damsko-męskie

Beata Kirker

Tel. 32 615 18 33

ul. Farna 8

gabinet Kosmetyczny
Elżbieta Kotowska

poleca: kosmetykę twarzy i ciała, 
pedicure, manicure, tipsy, 

permanentny makijaż i inne usługi.
Microdermabrazja, zabiegi ultra dzwiękami
Już w maju laserowe usuwanie owłosienia

Airbrush - opalanie bez słońca
ul. Farna 8, tel 32 615 19 53

Rozmowa z Elżbietą Kotowską 
- kosmetyczką , właścicielką salonu 
„Estetika” 

 
-Czy tylko kobiety odwie-
dzają salony kosmetyczne?

Elżbieta Kotowska: - Oczy-
wiście, że nie tylko. Każdy z nas 
marzy o pięknie i młodo wyglą-
dającej skórze, niestety, nie za-
wsze wiemy jak ją pielęgnować. 
To stwierdzenie dotyczy także 
mężczyzn, którzy jak wynika 
z przeprowadzonych badań, coraz 
częściej zaglądają do salonów 
kosmetycznych i dbają o własne 
zdrowie, sylwetkę i skórę.

- Jakie jest Pani główne 
zalecenie odnoście pielę-
gnacji ciała?

-Mówiąc o pielęgnacji  należy 
pamiętać, że powinna się ona od-
bywać według ustalonych zasad 
i planu, albowiem poszczególne 
czynności muszą być wykonywa-
ne w odpowiedniej kolejności tak, 
by tworzyły pewną całość. Pod-
stawą systematycznej pielęgnacji 
skóry są zabiegi pielęgnacyjne wy-
konywane w obrębie skóry twa-
rzy. Nie zapominajmy również 
o dekolcie, szyi,  która w pewnym 
wieku powinna stać się naszą 
wizytówką, a także paznokciach 
i włosach, na które mężczyźni 
zwracają szczególną uwagę. 

-Jaka jest zatem recepta na 
piękne ciało latem?

-Aby podczas urlopu olśnić 
swoją sylwetką i nieskazitelną 
skórą należy pracować nad nimi 
systematycznie cały rok. Wła-
ściwa pielęgnacja połączona 
z odpowiednim odżywianiem i 

suplementacją, a także odrobina 
wysiłku fizycznego sprawią, że 
będziemy się czuć i wyglądać dużo 
młodziej!

-Jaką rolę w naszym życiu 
odgrywa codzienna pielę-
gnacja skóry?

-Jest ona niezwykle ważna 
i potrzebna. Pełni  dwie zasad-
nicze funkcje: ochronną oraz 
upiększającą.

-Jakie środki pielęgnacyj-
ne Pani poleca?

-Mnóstwo osób nie zwraca 
uwagi na środki do pielęgnacji 
skóry, jako jedyny stosując mydło. 
Jest także grono osób  wierzących  
w każde słowo reklamowe i baga-
telizujących fakt, iż zawsze należy 
pamiętać, że niektóre zmiany 
skórne jak np. trądzik, który w 
pewnym wieku jest prawie fizjolo-
gią, wymaga leczenia lub chociaż-
by konsultacji z dermatologiem. 
Wymagania skóry zmieniają się 
zależnie od wieku, pory roku, 
kondycji i fizjologicznej czynności 
różnych struktur żywych tkanek. 
Nie w każdym wieku zdrowa 
skóra wygląda i funkcjonuje iden-
tycznie. Każda skóra jest inna i na 
ogół stanowi kombinację różnych 
typów cer, miejscami może być 
normalna, a miejscami sucha, 
dlatego najlepiej i najbezpieczniej 
jest korzystać z porad specjalistów 
w tej dziedzinie.

-Jakie poleca Pani specja-
listyczne metody dla pod-
trzymania młodego 
i zdrowego wyglądu skóry 
oprócz tych, które sami mo-
żemy sobie zaaplikować ?

-Większość zmian, zacho-
dzących na twarzy wraz z wie-
kiem, może być usuwana przy 
zastosowaniu różnych metod 
powierzchownego złuszczania 
warstw skóry.

Wyróżniamy kilka podstawo-
wych metod złuszczania naskór-
ka: mechaniczną (dermabrazja), 
fizyczną (laserową), chemiczną 
(kwasy, substancje chemiczne).

Wymienione metody działają 
powierzchownie i w przeciwień-
stwie do standardowych zabiegów 
chirurgii plastycznej (korekcja 
zmarszczek) nie napinają po-
włok skórnych, które utraciły 
swoją elastyczność. Nadają się 
do usuwania powierzchownych 
nierówności skóry, przebarwień 
i zmniejszania pojawiających się 
efektów starzenia. Oprócz tych 
metod istnieje jeszcze mnóstwo 
innych zabiegów oferowanych 
np. przez salony kosmetyczne. 
Wszystko zależy od indywidual-
nego zamówienia klienta, od jego 
pragnień i oczywiście od zasobno-
ści jego portfela, gdyż w dzisiejszej 
dobie kosmetologii naprawdę wie-
le rzeczy jest możliwych. 

Pielęgnacja twarzy i ciała

Rozmowa z Beatą Kirker 
– konsultantem krajowym firmy 
„Goldwell”

„Ct”: – Jakie czynniki  ze-
wnętrzne mają negatywny 
wpływ na nasze włosy?

Beata Kirker: -Zarówno fi-
zyczne, jak i chemiczne czynniki 
stale działają na nasze włosy. Za-
czyna się to rankiem w łazience: 
gorące powietrze suszarki, szczot-
ka i grzebień. Potem następuje 
kontynuacja - kiedy wychodzimy 
z domu jesteśmy narażeni na pro-
mieniowanie słoneczne i czynniki 
pogodowe. Jeżeli włosy były wcze-
śniej farbowane, koloryzowane 
lub poddane przekształceniu 
struktury wymagają w obliczu 
takich zagrożeń szczególnej pie-
lęgnacji.

-Co dzieje się z naszymi 
włosami, gdy nie poma-
gamy im w żaden możliwy 
sposób?

-Jeżeli włosom nie dostarczy-
my substancji pielęgnacyjnych lub 
będą to niewłaściwe substancje 
– ucierpi na tym łuska włosowa. 
Włosy staną się matowe i porowa-
te oraz utracą swoją zewnętrzną 
ochronę. Przy niezrównoważonej 
strukturze włosów zmienia się 
trwałość i podatność fryzury na 
stylizację i układanie. Chemiczne 
zabiegi, jak farbowanie, kolory-

zacja i przekształcenie struktury 
(ondulacja) na takich włosach 
przynoszą gorsze efekty – wie 
o tym każdy fryzjer.

-Jakiej pomocy możemy 
oczekiwać udając się do sa-
lonu fryzjerskiego?

-Profesjonalna wiedza, ana-
liza włosów i indywidualne do-
radztwo dla Klienta są podsta-
wą i głównym warunkiem, jaki 
powinien spełniać każdy dobry 
salon. Kolejna kwestia to fakt, że 
wymagające Klientki oczekują 
od profesjonalnych kosmetyków 
do włosów więcej niż to, co obie-
cują im produkty z półki w su-
permarkecie. Osobiście polecam 
preparaty z opracowanym syste-
mem pielęgnacji i modelowania 
włosów przeznaczonych specjal-
nie dla ludzi, którzy dużo czasu 
spędzają aktywnie, na zewnątrz. 
System ten dostarcza specjalnej 
długotrwałej ochrony dla wło-

sów wystawionych na działanie 
czynników zewnętrznych, z wy-
soko efektywnymi filtrami UV 
i nowym aktywnym składnikiem 
ochronnym. Wyciąg z nasion 
grejpfruta i odżywcza witamina 
E niezawodnie ochrania włosy 
od wszelkiego rodzaju utleniają-
cych zniszczeń oraz neutralizuje 
wolne rodniki. Pojawiają się one 
jako efekt wystawienia włosów na 
promienie UV, ich rozgrzania, co 
powoduje, że stają się one znisz-
czone i matowe. Udając się więc 
do zakładu fryzjerskiego mamy 
prawo oczekiwać dobrej diagno-
styki stanu naszych włosów oraz 
szerokiej oferty zabiegów pielę-
gnacyjnych dostosowanych indy-
widualnie do każdego klienta przy 
użyciu dobrej jakości produktów 
regenerujących. 

-Czy taka dbałość o nasze 
włosy zapewni im lepsze 
efekty pomimo,iż podczas 
urlopu narazimy je niejed-
nokrotnie na silne działanie 
słońca i morskiej wody?

-Zapewne tak. Profilaktyka 
we wszystkich dziedzinach życia 
jest wskazana. Oczywiście, całko-
wicie nie unikniemy negatywnego 
wpływu na nasze włosy, jednak, 
gdy będą one wystarczająco zdro-
we i zadbane, to poradzą sobie 
bardzo szybko z negatywnymi 
skutkami jakie niosą ze sobą wa-
kacyjne eskapady.

Dbaj o włosy cały rok

IV

Stać Cię na to!
Wycieczka do Francji 29.06. – 5.07.2008
Wycieczka do Lwowa 11.07. – 13.07.2008
Wycieczka do Budapesztu 18.07. – 20.07.2008
Wycieczka do Bawarii 21.07. – 26.07. 2008

ZAMKI BAWARSKIE

Biuro Turstyczne AGAMAX
tel. (32) 615-00-55; kom. 502-712-675

Sprawdź nas!
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FITNESS AKADEMIA
J a wor z no ,  u l  S po r t owa  3 ,  t e l .  3 2  751  13  86

OŚ RODE K  Ć W IC Z E Ń  S I Ł OW YC H  EURO  G Y M

M a ł g o r z a t a 
Czerwonka: Fitness 
to moja prawdziwa 
pasja. Uczestniczę w 
zajęciach aerobiku 
od 8 lat, od 3 latach 
jestem instruktorem 
rekreacji ruchowej 
ze specjalnością fitness - nowoczesne 
formy gimnastyki. Bardzo szybko się 
rozwijam, dążąc do tego, aby moje 
zajęcia były ciekawe, wnosiły w życie 
uczestników moich zajęć pozytywną 
energię oraz dużo optymizmu, któ-
rym staram się zarazić ludzi. Często 
uczestniczę w międzynarodowych 
szkoleniach u najlepszych trenerów. 
Jestem stałym bywalcem szkoleń orga-
nizowanych przez Reebok University, 
Elite Poland Fitness School w Krako-
wie czy Euro Fitness School z Bielska 
Białej. Biorę również udział w corocz-
nych Krakowskich Spotkaniach Fitness 
organizowanych przez Multifitness 

oraz w szkoleniach organizowanycb 
przez Nassera Naji.

Moje ulubione zajęcia to Tae-bo, 
które wymagają dużej zwinności, gib-
kości oraz siły. Wysoka intensywność 
zajęć powoduje szybkie spalanie zbęd-
nych kalorii i niewiarygodną kondycję. 
Tae-bo to intensywny trening aerobo-
wy, w którym choreografię wyznaczają 
dynamiczne ciosy i kopnięcia. Popra-
wia ogólną wydolność organizmu, siłę, 
elastyczność, szybkość oraz kondycję 
fizyczną. Nie bez znaczenia jest też 
fakt ogólnej poprawy samopoczucia  
i własnej wartości. Również dużą sa-
tysfakcję przynosi mi wzmacnianie 
przy użyciu różnych przyrządów typu 
taśmy, piłki, stepy czy hantle. Zajęcia 
te powodują świetny modeling sylwetki, 
wzmacnianie i wysmuklenie mięśni.

Chcąc Was zmotywować do bycia 
człowiekiem zdrowym, szczęśliwym, 
pełnym harmonii i energii serdecznie 
zapraszam na zajęcia.

Zajecia wzmacniające z użyciem 
piłek. Każde ćwiczenie wykonywa-
ne na piłce angażuje głębokie partie 
mięśni. Systematyczna praca mięśni 
sprawia, że stają się one dobrze roz-
ciągnięte. Systematyczne ćwiczenia 
z piłką dają szansę na pozbycie się 
brzuszka. Ćwiczenia te to doskonała 
gimnastyka dla kręgosłupa. Nie bez 
powodu osoby, które mają kłopoty  
z kręgosłupem w ramach ćwiczeń re-
habilitacyjnych ćwiczą na piłkach. 

Mariusz Kowalski: Prowadzę za-
jęcia fitness zawodowo od 8 lat, jestem 
absolwentem AWF Katowice, uczest-
nikiem wielu konwencji, warsztatów, 
szkoleń itp. z zakresu tańca i szeroko po-
jętego fitnessu. Preferuję formy taneczne 
oraz te, które wymagają zaangażowa-
nia ze strony instruktora oraz klientki.  
Z chęcią prowadzę większość znanych 
form zajęć począwszy od wzmacniania, 
poprzez zajęcia na stepie, salsę, tae-bo, 
body art, po bardziej taneczne ucząc 
hip-hopu, funky jazz czy break dance’a. 
Te ostatnie cieszą się ostatnimi czasami 
dużym zainteresowaniem.

Step dla osób zaawansowanych 
to zajęcia przy użyciu podwyższonej 
platformy, na której wykonywana 
jest choreografia taneczna, a na ko-
niec wzmacnianie różnych partii 
mięśniowych. Przy tej formie ruchu 
szczególnie pracują nogi i pośladki, 
a także ręce.

Tae bo + wzmacnianie trening 
ten ma świetny wpływ nie tylko 
na naszą sylwetkę. Techniki ręcz-
ne doskonale kształtują ramiona, 
ćwiczą talię, proste i skośne mię-
śnie brzucha. Techniki nożne an-
gażują mięśnie ud, łydek, pośladki  
i również mięśnie brzucha. Dzięki 
regularnemu treningowi wytrzy-
małość rośnie, a sylwetka z czasem 
staje się proporcjona lna . Zaję-
cia Tae - bo pozwalają wyzwolić  
w kontrolowany sposób negatyw-
ną energię i skumulowaną agresję. 
Zajęcia polecane są zarówno dla 
kobiet jak i mężczyzn.

Stretching to zajęcia dla wszyst-
kich osób, niezależnie od wieku  
i kondycji fizycznej. Dzięki zaję-
ciom tego rodzaju powiększamy 
swój zakres ruchu, zmniejszamy 
napięcie mięśniowe, poprawiamy 
koordynacje ruchów, poprawiamy 
krążenie krwi, doprowadzamy orga-
nizm do stanu równowagi fizycznej, 
zwiększamy elastyczność mięśni, 
zapobiegamy uszkodzeniom włókien 
mięśniowych.

16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10

Pon. STEP
SONIA

LATIN STEP
JANUSZ

STEP
SONIA

Wt.
HIP-HOP
(LICEUM)
MARIUSZ

POWER STEP
GOSIA

TAE-BO
GOSIA

BODY ART
MARIUSZ

BODY ART
MARIUSZ

Śr. STEP +TBC
SONIA

DANCE
JANUSZ

JOGA
ŁUKASZ

STEP      20:40
SONIA

Cz.
HIP-HOP

(GIM)
MARIUSZ

HIP-HOP
(DZIECI)

MARIUSZ

SLIM SHAPE
JUSTYNA

STEP
MARIUSZ

SUPER 
STEP

MARIUSZ

BODY ART
MARIUSZ

Pt. POWER STEP
SONIA

BODY 
SCULPT
GOSIA

TBC 
+PIŁKI
GOSIA

TBC
MARIUSZ

HIP-HOP
(DOROŚLI)
MARIUSZ

Sob.
10:30 - FUNKY JAZZ, HIP-HOP (LICEUM)    MARIUSZ

11:30 -  FUNKY JAZZ, HIP-HOP (GIMNAZJUM)    MARIUSZ
15:00 – JOGA      ŁUKASZ
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Małgorzata Czerwonka Kompleks sportowy przy ul. Sportowej 3

W naszej siłowni ćwiczą mistrzowie, na zdjęciu wielokrotny mistrz  
w kulturystyce Bogdan Szczotka

Siłownia wyposażona jest w najnowocześniejsze przyrządy 
do ćwiczeń

Sonia Kozub: Ukończyłam studia 
na AWF Katowice ze specjalnością 
instruktorską fitness. Zajęcia prowa-
dzę od 4 lat i realizuję się w tej pracy. 
Stale podwyższam swoje kwalifikacje 
uczestnicząc w warsztatach i kon-
wencjach fitness w całym kraju.
Zapraszam na zajęcia ze stepu, na 
których panuje przyjazna atmosfera 
i każdy, kto uczestniczy w zajęciach 
wychodzi z nich zadowolony i nała-
dowany pozytywną energią.

Kompleks sportowy przy ulicy  
Sportowej 3, to miejsce w którym można 
zadbać o sylwetkę pod okiem specjalistów 
- zarówno profesjonalnych trenerów na 
siłowni jak i instruktorów fitness. 
Oddajemy do państwa dyspozycji 
świetnie zaopatrzony bar z napojami 
energetycznymi i odżywkami oraz 

solarium Ergoline. Po wyczerpującym 
wysiłku na miejscu można skorzystać z 
usług masażystów lub odświeżyć się pod 
prysznicem. 

W naszym kompleksie postawiliśmy przede 
wszystkim na komfort, profesjonalizm  
i zadowolenie naszych klientów. 

Zaufali nam mistrzowie, tacy jak Bogdan 
Szczotka oraz Grzegorz Proksa. U nas 
znaleźli doskonałe warunki do treningów. 
Przyjdź do nas, a my zadbamy o Twoją 
sylwetkę. Efekty naszej pracy będą bardzo 
szybko widoczne. 
Nowością są zajęcia Jogi, prowadzone przez 
wykwalifikowanego instruktora.
Nie zwlekaj i przyjdź do nas. 

Gwarantujemy spalanie kalorii  
w miłej atmosferze.

Sonia Kozub - stepMałgorzata Czerwonka - Tbc + piłki

Mariusz Kowalski - taniec
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Zapraszamy 
do Studia Urody

Solarium
lampy superopalające!

Stylizacja paznokci
Promocja

TIPSY Żelowe już od 40 zł

Gwarantujemy miłą obsługę, komfortowe warunki, 
przyjazną atmosferę, doskonałe efekty. Czynne codziennie.

Jaworzno–Podłęże, ul. Wilcza 21, tel. 0662 390 622

tel. 032 751 37 51

Już od marca 
makijaż permanentny

ceny promocyjne

Na temat opalania 
w solarium istnieje wiele 
rozbieżnych poglądów 
budzących w nas 
wątpliwości  czy  aby na 
pewno opalanie w solariach 
jest bezpieczne? Czy nie 
szkodzi naszemu zdrowiu? 
Spróbujmy raz na zawsze 
rozwiać te wątpliwości.

Słońce czy solarium?
Jest wielu zwolenników opinii, 

iż  naturalne opalanie na słońcu, jest 
zdrowsze od opalania w solarium. 
Niestety, teoria ta jest zdecydowanie 
błędna. Wylegując się na plaży opa-
lamy się w warunkach, których nie 
jesteśmy w stanie kontrolować. Nie 
wiemy jaką dawkę promieniowania 
otrzymujemy i jak rozkłada się pro-
centowy udział promieni z pasma 
UVA i UVB. Zależy to bowiem od 
wielu czynników, na które  komplet-
nie nie mamy wpływu. Efekt  jaki 
możemy uzyskać nawet nie wiedząc 
kiedy to – poparzenie.

W solarium opalają nas te same pro-
mienie, co na słońcu – UVA i UVB. 
W tym przypadku są one jednak 
dokładnie zmierzone. W przeciwień-
stwie do słońca, lampy solaryjne mają 
wyraźnie określoną moc i pasmo 
promieniowania. Mamy więc pew-
ność, że opalamy się w warunkach 
kontrolowanych. I tylko od naszego 

rozsądku zależy, jak te warunki wy-
korzystamy. 

Korzyści z opalania w solarium jest 
sporo. Pierwsza i najważniejsza z nich  
– to oczywiście piękna opalenizna 
niezależnie od pory roku. Opala-
nie poprawia  nasze samopoczucie, 
uzupełnia niedobory witaminy D, 
przeciwdziała depresji. Wzmacnia 
kości, pomaga w leczeniu łuszczycy. 
Solarium powinno być nieodzownym 
elementem przygotowania skóry do 
urlopu, dzięki temu unikniemy po-
parzeń na plaży. 

Solaryjne ABC
Aby opalanie w solarium było 

w pełni bezpieczne, warto stosować 
się do kilku podstawowych zasad:

 
Nie korzystamy z samoobsługo-
wych solariów. Wybierajmy  tylko 
te, w których jest kompetentny 
personel, służący radą i pomocą. 
Czas opalania dostosujmy do foto-
typu skóry. W jego ustaleniu powi-

•

•

nien pomóc personel salonu. 
Nie przesadzajmy z opalaniem. 
Do uzyskania podstawowej opa-
lenizny wystarczy 5 – 7 wizyt w 
solarium, do jej utrzymania – 1 
opalanie tygodniowo. 
Nigdy nie opalajmy się częściej niż 
raz dziennie. 
Unikajmy solarium m.in. w przy-
padku nadciśnienia, chorób serca, 
grypy, gorączki, reakcji alergicz-
nych, menstruacji. W razie jakich-
kolwiek kłopotów ze zdrowiem, 
skonsultujmy się z lekarzem. Po-
dobnie w przypadku zażywania 
leków (m.in. antybiotyków, anty-
depresyjnych, przeciwbólowych, 
hormonalnych). 
Nigdy nie opalajmy się bez ochro-
ny oczu! Zakładajmy okularki 
ochronne, które powinny znajdo-
wać się w każdej kabinie!

Pamiętajmy!
 Stosujmy dostępne w salonach 

specjalistyczne kosmetyki solaryjne,  
które  pomagają uzyskać wspaniałą 

•

•

•

•

opaleniznę w stosunkowo krótkim 
czasie. Zawierają substancje przy-
spieszające opalanie – m.in. tyrozynę, 
a także szereg składników pomaga-
jących utrzymać skórę w doskonałej 
kondycji. Nawilżają skórę, dzięki 
czemu po opalaniu nie mamy po-

czucia suchości, opóźniają starzenie 
skóry, zapobiegają pojawianiu się 
zmarszczek. Przeciwdziałają po-
drażnieniom i zaczerwienieniom. 
Opalenizna jest ciemniejsza i zdrow-

Solarium czy plaża?
sza. Na rynku dostępny jest bardzo 
szeroki wachlarz kosmetyków do 
opalania oraz do pielęgnacji po opa-
laniu. Pamiętajmy – pielęgnując skórę 
wydłużamy żywotność opalenizny.
 Uwaga! W solarium stosujmy tylko 
i wyłącznie  kosmetyki solaryjne. 
Preparaty do opalania na plaży nie 
powinny być stosowane w solarium. 
I odwrotnie – pod żadnym pozorem 
nie można stosować kosmetyków so-
laryjnych na plaży. 

 
Zachowajmy umiar!

 Nic w nadmiarze nie jest zdrowe! 
Ta reguła dotyczy również opalania! 
Można się od niego bowiem – po-
dobnie jak od wielu innych miłych 
rzeczy -  po prostu uzależnić. Za-
chowajmy więc zdrowy rozsądek, nie 
przesadzajmy, korzystajmy ze słońca 
i solarium z umiarem, stosując się 

do powyższych rad i zaleceń. Dzięki 
temu będziemy cieszyć się  piękną, 
zdrową i trwałą opalenizną oraz 
świetnym samopoczuciem. Przez 
cały rok!

Udany urlop
bezpłatny dodatek Ct

13 lutego 2008



19 Co tydzień nr 7/855
13 lutego 2008 roku

Miasto Jaworzno

„Ct”:  -Czym należy kierować się 
wybierając daną ofertę by speł-
niła ona nasze oczekiwania?

Izabela Skowrońska: - Wybierając 
ofertę wypoczynku należy oczywiście 
pamiętać  o tym, że zawsze cena idzie 
w parze z oferowanymi świadczenia-
mi, tak więc nie możemy płacąc za 
standard trzech gwiazdek oczekiwać 
zbyt wielu luksusów. Niejednokrotnie 
jednak wczasy zagraniczne te najtań-
sze będą w końcowym rozliczeniu i tak 
tańsze od tych np. w naszym kraju, 
a jednak wyjeżdżając np. do Tunezji 
czy Turcji mamy gwarancję pogody. 
Dobrze oczywiście jest brać pod uwagę 
również fakt czy nastawiamy się na 
sam wypoczynek czy też chcemy po-
łączyć np. zwiedzanie odwiedzanego 
kraju z typowym leżakowaniem na 
plaży, bowiem wówczas taniej wycho-
dzi wykupowanie sobie ofert łączących 
zwiedzanie z wypoczynkiem tzw. 7+7.
Jest to bardzo popularna forma spę-
dzania wakacji i cieszy się bardzo du-
żym zainteresowaniem tym bardziej, 
że taka forma dostępna jest już w więk-
szości krajów. Inaczej też dobieramy 
miejsca wypoczynku jeśli podróżują  
z nami pociechy. Wtedy polecam bar-
dziej spokojne miejscowości, hotele po-
łożone blisko plaży oraz oferujące np. 
pokoje rodzinne i system wyżywienia 
all inclusive - napoje wliczone w cenę 
imprezy oraz więcej posiłków.

-Czy każdy wyjeżdżając na 
urlop powinien wykupić  ubez-
pieczenie?

-Ubezpieczenie każdy klient biura 
podróży ma wliczone w cenę. Mówimy 
tutaj o ubezpieczeniu Kl czyli kosztów 
leczenia, NW czyli następstw nie-
szczęśliwych wypadków oraz bagażu. 
Jeśli chorujemy na choroby przewlekłe 
należy pamiętać o dodatkowym ubez-

pieczeniu. Nie wolno o nim również 
zapomnieć wówczas kiedy nasz wyjazd 
związany jest z uprawianiem turystyki 
kwalifikowanej czyli np narty, snowbo-
ard, windsurfing, kitesurfing.

-Jak sprawdzić czy oferta obej-
muje ubezpieczenie? 

-W momencie w ykupowania 
imprezy turystycznej mamy prawo 
poznać informację o warunkach 
ubezpieczenia i zawsze możemy za-
pytać o to sprzedawcę. Mamy także 
prawo do poznania ubezpieczyciela 
oraz nr polisy biura, z którym wy-
bieramy się na urlop. Takie warunki 
znajdują się najczęściej w katalo-
gach lub cennikach organizatorów 
wyjazdów. 

-Jakie jeszcze dodatkowe ubez-
pieczenia Pani zdaniem warto 
dokupić?

-Polecam ubezpieczenie od chorób 
przewlekłych, gdy na takowe choruje-
my, bo jeśli choroba na miejscu okaże 
się  ich następstwem to klienci mają 
poważne problemy z uzyskaniem 
zwrotu za przeprowadzone leczenie. 
Za chorobę przewlekłą uważa się 
chorobę mającą długotrwały prze-
bieg, trwającą zwykle  miesiącami lub 
latami, leczoną w sposób trwały lub 
okresowy. Bardzo ważnym ubezpiecze-
niem dodatkowym jest ubezpieczenie 
od rezygnacji - ma ono bardzo duże 
znaczenie przy wykupowaniu ofert 
wakacyjnych na wiele miesięcy przed 
ich rozpoczęciem. Mało kto z nas jest 
w stanie przewidzieć, co stanie się za 
kilka miesięcy. Np. u nas w biurze ofe-
rujemy klientom tzw. okaz (obniżenie 
kosztów anulacji zgłoszenia), które 
należy wykupić wraz  z zakupem im-
prezy i chroni ono klientów całkowicie, 
aż do miesiąca przed wyjazdem. Na 
31 dni przed wyjazdem klient może 
zrezygnować z wyjazdu, nie ponosząc 
z tego tytułu żadnych kosztów. Im 
bliżej wyjazdu koszty się pojawiają, 

ale są prawie o połowę niższe niż  
w przypadku braku takiego ubezpie-
czenia. Ubezpieczenie od rezygnacji 
jest więc bardzo ważne i proszę, aby 
klienci zawsze o nim pamiętali.

-Co zrobić gdy w czasie urlopu 
przytrafi się nam choroba?

-Należy oczywiście udać się do 
najbliższego lekarza i zabrać od 

niego całą dokumentację zawiera-
jącą diagnozę lekarską i oryginał 
rachunku. Koszty leczenia nie prze-
kraczające 100 Euro należy pokryć 

z własnych środków i zachować 
oryginały dowodów opłat. Następ-
nie od pilota lub rezydenta uzyskać 
druk zgłoszenia szkody i wypełnić go 
bardzo dokładnie. W ciągu 7 dni po 
powrocie do kraju należy przesłać 
druk zgłoszenia szkody wraz z uzy-
skaną dokumentacją do ubezpieczy-
ciela. Jeśli koszty przekraczają kwotę 
100 euro polisa uruchomi się auto-
matycznie i klient często z pomocą 
przedstawicieli organizatora na 
miejscu musi zgłosić szkodę do tzw. 
centrali alarmowej i odpowiedzieć 
na klika pytań, podając jednocześnie 
swoje dane.

-Jakie oferty cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem wśród 
jaworznian?

-Bardzo popularne są wyjazdy 
właśnie łączące wypoczynek i zwie-
dzanie takie jak: Egipt z Izraelem, 
Egipt z rejsem po Nilu, Turcja/Syria, 
Tunezja /Libia. Bardzo dużo klien-
tów z Jaworzna skorzystało w ubie-
głym roku również z wypoczynku na 
wyspach greckich jak Kreta, Rodos  
i Zakynthos. 

Porady specjalisty
Rozmawiamy z Izabelą Skowrońską – Dyrektorem Sprzedaży Regionu Polski Południowej biura podróży Triada

-Na co możemy liczyć wyku-
pując ofertę all inclusive? Czym 
mogą różnić się między sobą?

-For ma al l  inclu s ive to tzw. 
„wszystko w cenie” to bardzo po-
pularna forma i chętnie wybierana 
przez wielu klientów. Gwarantuje 

ona nam pełny pakiet wyżywienia 
czyli w zależności od kraju i hotelu 
3, 4, a nawet 5 posiłków dziennie 

oraz wszystkie napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe lokalne wliczone 
w cenie imprezy. Niektóre oferty 
zawierają również dodatkowo pro-
gram sportowy i rozrywkowy w li-
czony w cenę imprezy. Bardzo dużo 
klientów poszukuje tego typu obiek-
tów i dlatego wiele ofert jest przygo-
towanych w tego typu hotelach.

-Na jakie specjalne upusty  
i atrakcje możemy liczyć pra-
gnąc spędzić wakacje z naszymi 
pociechami?

-Bardzo wiele hoteli posiada tzw. 
ceny stałe dla dzieci, co powoduje, 
że uzyskujemy bardzo duże zniżki 
podróżując z małymi dziećmi, nawet 
takimi do 12 lat.  Proszę pamiętać, 
że dzieci, które nie skoczyły w dniu 
powrotu z imprezy 2 lat traktowa-
ne są jako infanty czyli podróżują  
i wypoczywają praktycznie za dar-
mo. Bardzo ważne jest również to, 
że np. moje biuro w swojej ofercie 
proponuje klientom obiekty gdzie 
jest tzw. KLUB TRIADA JUNIOR. 
Nasi polscy animatorzy opiekują 

się w nich dziećmi w wieku 4-9 lat, 
a rodzice mają wtedy więcej czasu 
dla siebie. 
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blanki przyciągają do tego kraju 
turystów z całego świata, oszo-
łomi Państwa bogactwem barw, 
smaków i aromatów. Amatorzy 

sportów wodnych i kąpieli poczu-
ją się tu jak w raju, a po pełnym 
wrażeń dniu można będzie od-
począć w licznych restauracjach 
i barach.

Kreta
Kreta jest naprawdę wyjąt-

kowa. To duża i piękna wyspa 
położona  na styku  dwóch konty-
nentów: Europy i Azji. Natura jest 

bardzo interesująca, od szczytów 
gór pokrytych śniegiem po plaże 
z palmami, pachnące gaje oliwne 
i plantacje pomarańczy. Możemy 
zobaczyć zabytki najstarszej kul-
tury europejskiej. Fantastyczne 
naturalne otoczenie, wspaniałe 
widoki i atrakcyjne kurorty m.in: 
Rethymno, Chania, Hersonissos 
zachęcają do spędzenia wakacji 
na Krecie. 

ZOSTAW SWÓJ DOM 
POD NASZA PROFESJONALNĄ OPIEKĄ

tel. 032 75 11 997

TYLKO TERAZ

SPECJALNA

PROMOCJA

Turcja 
Powodów, aby wybrać Turcję, 

jest wiele. Starożytne słynne mia-
sta takie jak Troja, Milet, Afro-
dyzja czy Efez to przecież miasta 
tureckiej Anatolii. To właśnie 
tutaj znajdowały się dwa z sied-
miu cudów świata. Ogromne 
wrażenia robią też cuda natury: 
Pammukale, Kapadocja i wiele 
innych miejsc, których opisanie 
mogłoby stanowić treść grubego 
przewodnika. Turcja to jednak 
nie tylko historia, zabytki, krajo-
brazy, ale także doskonała kuch-
nia, ciekawe zwyczaje, okazje do 
atrakcyjnych cenowo zakupów, 
a przede wszystkim - ludzie. 

Tunezja
Niewiele krajów na świecie 

oferuje tak wiele, aby uczynić 
wakacje spełnieniem marzeń. 
Piękne piaszczyste plaże, które 

znajdziemy we wszystkich kuror-
tach to z pewnością wizytówka 
tego kraju. Miejscowa kuchnia, 

która jest mieszanką kuchni 
śródziemnomorskiej, arabskiej 
i afrykańskiej zadowoli na-
wet najbardziej wymagających 
klientów. Przyjaźnie nastawieni 
mieszkańcy, ciepłe morze, zabyt-
ki ukazujące bogatą i burzliwą 
historię kraju oraz doskonały 
klimat to tylko niektóre z atrak-
cji gwarantujących wspaniały 
wypoczynek.

Maroko
Długie piaszczyste plaże, 

ciepłe wody Atlantyku, gorące 
afrykańskie słońce, zielone oazy 
to zaledwie początek atrakcji 
Maroka. Zabytki Rabatu i Casa-

Wybrane zakątki świata poleca właściciel biura podróży Sun Tour– Małgorzata Kogut oraz pracownice – Katarzyna Jurkiewicz i Marta Musiał.

Te miejsca warto zobaczyć
Egipt

Egipt to oczywiście nie tylko 
Piramidy to kraj niezwykły. 
Znajdą w nim Państwo wszystko 
czego potrzeba do udanych wa-
kacji. Wielokilometrowe piasz-
czyste plaże, starożytne świą-
tynie, które przetrwały tysiące 
lat i wciąż nieznane do końca 
grobowce faraonów. Przejrzyste 
i ciepłe wody Morza Czerwone-
go stanowią prawdziwy raj dla 
amatorów kąpieli, nurkowania 
i różnych sportów wodnych, na-
tomiast amatorów podwodnych 
przygód przyciągają tu przede 
wszystkim  wspaniałe rafy kora-
lowe, mieniące się kolorami tęczy 
i kipiące niezwykłymi gatunkami 
ryb. Jeśli chcecie Państwo wspa-
niale wypocząć powinniście spę-
dzić wakacje w Hurghadzie lub 
w Sharm El Sheik.

Rodos
Rodos urzeka turystów wspa-

niałą pogodą, ponad 300 dni 
w roku świeci tam słońce. Klimat 
oraz błękitna krystaliczna woda 
sprawiają, że wyspa jest co roku 
licznie odwiedzana. Mimo, że na 
Rodos przeważają plaże żwirko-
we, można na niej znaleźć prze-
pięknie położone, trochę odludne 
plaże piaszczyste. 

VIII Udany urlop
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Plebiscyt na 
sportowca roku 2007

regulamin

Lista 
kandydatów

Paweł Cygnar
Radosław Jarzynka

Gabriel Kuprewicz
Bartłomiej Pieczonka

Wojciech Szwed
Kamil Młodziński
Sebastian Balner

Grzegorz Remin
Daniel Goldammer

Bogdan Szczotka
Mariusz Grochowski

Lucjan Fudała
Piotr Deszcz

Jarosław Tepling
Monika Pielecka

Piotr Czarnota
Tomasz Śnieg

Mariusz Suwaj
Krzysztof Włodarczyk

Dariusz Boś

Sportowiec Roku 2007 
weź udział w zabawie!

Dziś prezentujemy 
sylwetki 20 kandydatów 
do tytułu Sportowca Roku 
2007 wybranych przez 
zespół redaktorów „Sport 
– Co tydzień”. Kolejnymi 
nominowanymi przez 
naszych czytelników są 
Mariusz Suwaj, Krzysztof 
Włodarczyk i Dariusz Boś. 
W ten sposób zamknęła 
się już lista sportowców 
nominowanych do tytułu 
Sportowca Roku 2007. Swoje 
głosy na zamieszczonych na 
tej stronie kuponach, mogą 
Państwo oddawać w siedzibie 
redakcji, mieszczącej się przy 
ulicy świętej Barbary 7.

1. Organizatorem plebiscytu jest redak-
cja gazety „ Co tydzień”.

2. Kandydaci zgłoszeni do udziału po-
winni mieć na swoim koncie znaczne 
sukcesy sportowe z roku 2007. Powin-
ni również, być mieszkańcami Jaworz-
na, lub ewentualnie reprezentować 
barwy jaworznickiego klubu, sekcji, 
stowarzyszenia sportowego etc.

3. 15 kandydatów nominują redaktorzy 
sportowi gazety „Co tydzień” i telewi-
zji CTv.

4. 5 kandydatów nominują czytelnicy.
5. Kandydatów można zgłaszać bez-

pośrednio w redakcji, listownie lub 
telefonicznie: Redakcja „ Co tydzień”, 
ul. św. Barbary 7, 43-600 Jaworzno, 
tel. 032-751-91-20.

6. Czytelnicy spośród 20 kandydatur, 
wybierać będą 5 sportowców. Osta-
teczna kolejność ustalona zostanie 
na podstawie ilości punktów, które 

otrzymają poszczególni kandydaci. Na 
podstawie poprawnie wypełnionego 
kuponu sportowcom przysługiwać 
będzie za pierwsze miejsce – 25 pkt, 
za 2. – 20 pkt, za 3. – 15 pkt, za 4. – 10 
pkt za 5. – 5 pkt.

7. Jedna osoba może dostarczyć dowol-
ną liczbę kuponów.

8.  Organizatorzy powołają specjalną 
komisję, której zadaniem będzie 
przeliczenie głosów i na tej podstawie 
wyłonienie laureatów plebiscytu.

9. Wyniki imprezy zostaną opublikowa-
ne na łamach gazety „Co tydzień”.

10. Zwycięzca konkursu zostanie uho-
norowany specjalną nagrodą, ufun-
dowaną przez redakcję „Co tydzień” 
i telewizję CTv – f ilm o laureacie 
plebiscytu.

11. Nagrody otrzymają także czytelnicy 
„Co tydzień,” którzy zostaną wyło-
nieni w losowaniu kuponów.

PAWEŁ CyGNAR 

Piłka nożna. Wiosną jego gra w III lidze 
była nieustannie nagradzana brawami 

kibiców Szczakowianki. Jesienią w I-ligo-
wym Zagłebiu Sosnowiec.

RADOMIR JARZyNKA

Piłka nożna-Strzelał w III lidze, miał pro-
pozycję gry w II lidze, lecz ostatecznie 

został w Jaworznie, strzelając w A-klasie 
na potęgę.

GABRIEL KUPREWICZ

Narty wodne. Zdobywca 3. miejsca w Eu-
ropie U-19, mistrzostwa i 3 wicemistrzostw 

Polski Juniorów

BARTŁOMIEJ PIECZONKA

Zdobywca 1. miejsca w Europie U-19, Mi-
strzostwo i wicemistrzostwo Polski Junio-

rów. Reprezentant kraju.

WOJCIECH SZWED

Piłka nożna. Wiosną jeden z tych, którzy 
przyczynili się do pozostanie Victorii 

w IV- lidze. Na jesień podstawowy zawod-
nik Rozwoju Katowice.

KAMIL MŁODZIŃSKI

Boks. Zwycięzca 25 walk z rzędu, zdobyw-
ca wielu tytułów i złotych medalów 

w tym roku. Reprezentant Polski 
o wielkim talencie.

SEBASTIAN BALNER

Sporty siłowe. Zwycięzca klasyfikacji 
z roku 2005 roku nadal w świetnej formie. 

Każde kolejne zawody, to pewny medal 
dla Jaworzna.

GRZEGORZ REMIN

Koszykówka. Od lat najlepiej i najrówniej 
grający koszykarz drugoligowego 

AND-BUD-u.

DANIEL GOLDAMMER

Koszykówka. Srebrny medal juniorskich 
Mistrzostw Polski. Reprezentant Polski na 

Mistrzostwach Europy w Sofii.

BOGDAN SZCZOTKA

Kulturystyka. Wrócił po 3 latach do zawo-
dów, wygrywając prestiżowe zawody 

w Opawie i Wiedniu, oraz zajmując 5. miej-
sce w Mistrzostwach Świata.

MARIUSZ GROCHOWSKI

Siłowanie na rękę - Zwycięzca Pucharu 
Polski w kategorii 95 kg zarówno na prawą 

i lewą rękę.

LUCJAN FUDAŁA

Siłowanie na rękę. Wychowanek Tytana 
Jaworzno i trenera Grochowskiego. Najsil-
niejsza lewa ręka w Polsce. Zwycięzca Pu-
charu Polski w kategorii lewej i prawej ręki 

PIOTR DESZCZ

Siatkówka. Przyjmujący i lider siatkarskich 
rezerw, które w tym roku wywalczyły 

awans do I ligi.

JAROSŁAW TEPLING

Siatkówka. Najrówniej grający siatkarz 
słabo spisującego się w tym roku zespołu 

Energetyka. Środkowy bloku.

MONIKA PIELECKA

Siatkówka. Liderka drugoligowego MCKiS, 
który w ubiegłym sezonie był rewelacją 

rozgrywek.

KUPON KONKURSOWY

Moi kandydaci do tytułu Sportowca 2007

1. ...........................................................................................

2. ...........................................................................................

3. ...........................................................................................

4. ...........................................................................................

5. ...........................................................................................

Imię i nazwisko ...........................................................................

Adres ...........................................................................

Telefon ...........................................................................

KUPON KONKURSOWY

Moi kandydaci do tytułu Sportowca 2007
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5. ...........................................................................................

Imię i nazwisko ...........................................................................

Adres ...........................................................................

Telefon ...........................................................................
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KOSZyKóWKA:  MCKIS AND - BUD JAWORZNO - AZS RADOM 82:58 (14:19, 24:12, 23:16, 21:11)

Sport
PIŁKA NOŻNA 

 
miejskie Centrum kultury i Sportu 
Jaworzno, ul. mickiewicza 2 www.sokol.jaw.pl

r e k l a m a

Ogólnopolski program „Bieg po zdrowie”
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o 17.00 i niedziele o godzinie 10.00 na stadionie MCKiS-u 
ul. Moniuszki. WSPÓŁORGANIZATOR- Urząd Miejski w Jaworznie

MECZ KOSZYKÓWKI JUNIORÓW
MCKiS Jaworzno – UKS SP 27 Katowice, 13 lutego (środa) godz. 16.30
hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 – wstęp wolny!!!

II LIGA SIATKÓWKI KOBIET
MCKiS Jaworzno – Gaudia Trzebnica, 23 lutego  (sobota) – godz. 16.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe) Wstęp wolny!!!

I LIGA SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
MCKiS Energetyk Jaworzno – KS  Poznań, 23 lutego (sobota) - godz. 18.00
hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80, bilety: 8 zł normalny, 4 zł ulgowy

MEMORIAŁ MIROSŁAWA STADLERA
Turniej piłki nożnej halowej z udziałem drużyn: KP Jaworzno, Zgoda Byczyna, LKS Ciężkowianka, 
Victoria Jaworzno, Górnik Jaworzno.
24 lutego (niedziela) – hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 godz. 12.00 – 16.45 
Mecze turniejowe godz. 17.00

Ogłoszenie wyników plebiscytu na Sportowca Roku 2007.
godz. 18.00 Mecz pokazowy z udziałem gwiazd jaworznickiej piłki nożnej bilety: 2 zł !

MECZ KOSZYKÓWKI JUNIORÓW
MCKiS Jaworzno – MMKS Rybnik 27 lutego (środa) godz. 16.30
hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 – wstęp wolny!!!

NARCIARSKIE MISTRZOSTWA SZKÓŁ MIASTA JAWORZNA POD PATRONATEM PREZY-
DENTA MIASTA JAWORZNA

29 lutego (piątek). Wyciąg narciarski w Wiśle. Zgłoszenia i wszelkie informacje na temat uczest-
nictwa w imprezie w biurze PTTK ul. Grunwaldzka 35 tel. (032) 616-39-52

JKSZ MCKiS Jaworzno 
ogłasza nabór do sekcji szachowej dla dzieci od lat sześciu. Zajęcia odbywają się w Klubie 
,,Niko” Byczyna przy ul. Korczyńskiego w każdy wtorek, czwartek oraz piątek od godz. 16.00 
do 20.00

Zajęcia z siatkówki dla chłopców rocznika 1995 i 1996
środa i czwartek – 17.00 – 19.00 – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 5 (Os. Stałe)

Zajęcia z siatkówki dla dziewcząt rocznika 1995 i 1996
poniedziałek – 15.00 - 17.00 – hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18
czwartek – 15.45 - 17.30 – hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18

Lodowisko MCKiS
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 - 13.45 (cena biletów 2 zł - normalny, 
1 zł – ulgowy) 
od 15.00 - 21.45 (cena biletów 4 zł - normalny, 2 zł – ulgowy),
 soboty i niedziele od 9.00 – 13.45 (cena biletów 2 zł - normalny, 1 zł – ulgowy)
od 15.00 - 21.45 (cena biletów 4 zł - normalny, 2 zł – ulgowy)

Rzadko zdarza się, by 
trener wchodząc do szatni 
drużyny, która właśnie 
poniosła 10 porażkę z rzędu, 
mówił swoim piłkarzom, 
żeby się nie martwili, bo 
w 4 następnych meczach, 
czekają ich 4 zwycięstwa. 
Jeszcze mniejszej liczbie 
szkoleniowców udaje 
się dotrzymać danego 
słowa. A już zupełnie 
niewielu trenerów, którzy 
oprócz prowadzenia 
drużyny, występują na 
boisku przy okazji będąc 
najskuteczniejszymi 
zawodnikami własnych 
zespołów. Takim 
szkoleniowcem był w Victorii 
Jaworzno Radosław Gabiga. 
Był, bo misji utrzymania Vici 
w IV lidze, nie będzie mu 
dane dokończyć.
Panie trenerze, czy raczej panie 
były trenerze…Rozstanie z Vic-
torią już przesądzone?

– Tak, nie jestem już szkole-
niowcem Victorii Jaworzno, karierę 
będę kontynuował w zespole Polonii 
Łaziska. 

Skąd decyzja o rozstaniu  
z Victorią?

– O rozstaniu zadecydowała 
sytuacja, z jaką spotkałem się po 
wznowieniu treningów i rozpoczęciu 
przygotowań do następnej rundy. 
Na zajęciach oprócz Marcina Roso-
ła i Romana Madeja nie spotkałem 
żadnego z doświadczonych graczy! 
A na treningi drużyny przychodziło 
łącznie z juniorami po 6 do 8 osób, 

co było całkowicie pozbawione sensu. 
Poczekałem tydzień, żeby zobaczyć 
czy sytuacja się zmieni, jednak nic nie 
ruszyło i moja cierpliwość się skoń-
czyła. Prezes mówił, że chłopcy wrócą 
do klubu w marcu, gdy skończą testy  
w innych klubach, ale takie argumen-
ty do mnie nie trafiają, ja nie mogę 
firmować swoją osobą wyników dru-
żyny w nowej rundzie, bez możliwości 
przygotowania jej do rozgrywek.

Jest ogromny żal

Spośród wszystkich drużyn 
zespołowych w naszym 
mieście najlepiej spisują się 
koszykarze drugoligowego 
AND-BUD-u, którzy po dwóch 
zwycięstwach w ostatnim 
tygodniu awansowali na 
najwyższą w tym sezonie, 
piątą lokatę.

W minioną środę koszykarze 
Marcina Lichtańskiego rozegrali za-
ległe spotkanie z Wisłą Kraków, które 
przyniosło wiele emocji, a co najważ-
niejsze, zwycięstwo AND-BUD-u. 

Od początku spotkania nasz ze-
spół prezentował bardzo ambitną 
i waleczną grę na całym parkie-
cie, co więcej, zespół grał równo 
bez większych wahań formy i po 
emocjonującej końcówce udało się 
zwyciężyć gospodarzy 63-68. Naj-
lepszymi strzelcami zespołu byli 
Kotlewski i Remin, którzy zdobyli 
po 15 punktów.

Po dwóch zwycięstwach z rzędu 
jaworznianie w niedzielnym meczu 
z AZS-em Radom byli absolutnymi 
faworytami spotkania i ze swojej roli 
wywiązali się bez zarzutu, choć nie 
obyło się bez kłopotów.

Pierwsza kwarta spotkania to 
niewytłumaczalny chaos w szeregach 
gospodarzy. Kilka niewymuszonych 
strat piłki, wiele niecelnych rzutów 
spowodowało, że to goście prowadzili 
po 10 minutach gry.

Sygnał do kontrofensywy dał nie-
zawodny Remin, który drugą partię 
rozpoczął od dwóch celnych rzutów 
za 3 punkty. Jego koledzy szybko udo-
wodnili, że zza linii 6,25 m również 
potrafią skutecznie rzucać i już w po-
łowie drugiej kwarty nasz zespół wy-
raźnie prowadził. W tym momencie 
siadło tempo spotkania. Obie druży-
ny raziły nieskutecznością i do końca 
pierwszej połowy nic ciekawego nie 
wydarzyło się na parkiecie.

Druga połowa spotkania to dobi-
janie gości niezwykle skuteczną grą 
AND-BUD-u z dystansu. Kolejne 
trójki zespołu (m.in. Lemańskiego) 
oraz wiele rzutów z ok. 5 metra, tak 
naprawdę, rozstrzygnęło o losach tego 
spotkania. 

Goście z Radomia próbowali od-
powiadać tym samym, jednak byli 
mało skuteczni, ich wejścia pod kosz 
były jednak za rzadkie, by móc nawią-
zać walkę z niezwykle skutecznymi 
jaworznianami.

W drugiej połowie spotkania na 
parkiecie w naszym zespole poja-
wił się Daniel Goldammer. Trener 

Lichtański wprowadzał swojego za-
wodnika jednak tylko na kilkadzie-
siąt sekund, mając w świadomości, 
że zawodnik ten niedawno doznał 
ciężkiej kontuzji i chciał tylko przy-
pomnieć mu, jak wyglądają drugoli-
gowe realia.

Piąta lokata w tabeli jest dla ko-
szykarzy AND-BUD-u nagrodą za 
wysoką formę, która od kilku tygodni 
utrzymuje się w zespole. Potwierdzają 
się również słowa trenera Lichtań-
skiego, który na początku rozgrywek 
zapowiadał, że im dłużej będzie trwał 
sezon, tym jego drużyna będzie grać 
lepiej. Wydaje się jednak, że chyba nie 
śmiał wtedy marzyć o piątej lokacie. 

O czwartej pozycji nie ma jednak 
co marzyć, zespół UMKS-u Kielce 
wyprzedza jaworznian aż o 6 punk-
tów więc trzeba się teraz skupić by 
tej dobrej, piątej pozycji nie stracić, 
zwłaszcza, że zespół Polonii Przemyśl 
ma zaległe spotkanie do rozegrania,  
a co więcej, w następnej kolejce trudno 
liczyć na powodzenie, ponieważ zespół 
Lichtańskiego wyjeżdża do Katowic 
gdzie ma do rozegrania mecz z wice-
liderem tabeli AZS-em AWF i raczej 
o zwycięstwie nie ma co marzyć. Póki 
co trzeba się cieszyć, że choć jeden ze-
spół MCKiS-u ma udany sezon i niesie 
swoim kibicom wiele radości. 

red1.

Nie żal opuszczać Vici, szcze-
gólnie po wspaniałej końcówce 
poprzedniej rundy?

– Na pewno jest ogromny żal, prze-
cież w Victorii jestem już szósty rok,  
i naprawdę czuję się mocno związany 
z klubem. Poza tym bardzo wierzyłem 
w utrzymanie, liczyłem, że będę miał 
taki zespół jak w ostatniej rundzie, 
czyli naprawdę fajną grupę ludzi i że 
uda nam się nie spaść. Nie mogłem 
jednak trenować, bo zwyczajnie nie 
było, kogo…Grygiel wyjechał do An-
glii, nie było Szweda, Szymoniaka, 
Jajeśniaka, nikogo. To zupełnie mijało 
się z celem, a tak klub zarobił jakieś 
pieniążki na moim transferze. 

Kolejny przystanek to Polonia 
Łaziska. Dlaczego Łaziska  
i jak właściwe było z tym 
transferem?

– Działacze tego klubu już nie 
pierwszy raz się o mnie starali ,  
o ich zainteresowaniu moja osobą 
wiedziałem już od jakiegoś czasu. 
Można powiedzieć, że Polonia wy-
kazała się determinacją, by mnie 
pozyskać, co jest na pewno bardzo 
miłe. Ważne jest to, że w Łaziskach 
buduje się drużynę, która zawalczyć 
o coś więcej, w najgorszym wypadku 
miejsce w czubie tabeli ligowej.

Czy w Polonii nadal będzie pan 
trenował?

– Nie, nie. Do Łazisk zostałem 
sprowadzony z myślą o występach na 
boisku, a nie o trenowaniu zawodni-
ków Polonii.

Wracając jeszcze do Jaworzna, 
nie czuje się pan w pewnym sen-

Skuteczni z dystansu

sie oszukany przez włodarzy 
Victorii?

– Nie, nie użyłbym tutaj sfor-
mułowania szukany, jestem przede 
wszystkim zawiedziony. Rozcza-
rowany tym, że nie udało się do-
kończyć pracy z tą drużyną, którą 
miałem w poprzedniej rundzie, że 
tak to wszystko wyglądało i że tak 
się skończyło. Mam jednak nadzieję, 
że, gdy wszystko już wróci do normy, 
to do Jaworzna jeszcze wrócę. Bar-
dzo chciałbym coś zrobić w Victorii, 
oczywiście, jeśli jeszcze kiedyś taka 
możliwość się pojawi. 

Póki co, w Jaworznie na wielką 
piłkę się nie zanosi…

– Tak, tutaj należy sobie jasno 
powiedzieć, że w Jaworznie jest 
teraz ogromna zapaść, jeśli chodzi 
o piłkę nożną, a przecież to jest 
miasto o wielkim piłkarskim po-
tencjale. Mam nadzieję, ze te gorsze 
lata dla futbolu w Jaworznie szybko 
miną, bo to miasto zasługuje na 
dobra drużynę. Może dobrym po-
mysłem byłoby zjednoczenie sił, tak 
by stworzyć jedną miejską drużynę, 
ale za to bardzo mocną i w wyso-
kiej klasie rozgrywkowej? Wydaje 
mi się, że mogłoby to być ciekawe, 
a przede wszystkim korzystne roz-
wiązanie.

Kończąc dziękuję za poświę-
cony czas i oczywiście za nie-
zapomnianą końcówkę rundy 
jesiennej. Życzę powodzenia 
w nowym klubie.

– Ja również dziękuję, także za cie-
płe słowa pod adresem drużyny.

rozmawiał: K.repeć.

Radosława Gabigę zarówno na ławce trenerskiej, jak i na boisku, 
zastąpić, będzie bardzo ciężko
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Z życia szkół

Od lat Szkoła Podstawowa 
nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi 
przystępuje do konkursów 
ekologicznych na szczeblu 
wojewódzkim  
i ogólnopolskim. 

Koordynatorem zadań konkur-
sowych jest zawsze pani wicedyrek-
tor Elżbieta Bigaj. Uczniowie koła 
„Spółdzielni Uczniowskiej” mogą 
pochwalić się sporymi osiągnięciami 
w konkursach ekologicznych, w któ-
rych to konkursach niejednokrotnie 
zdobywali czołowe lokaty.

W ostatnich latach w ogólnopol-
skim konkursie „Zdrowa przyroda 
- zdrowe życie - zdrowy człowiek” zo-
stali laureatami, zajmując zaszczytne 
miejsca w kolejnych latach:

2002 r. – II miejsce
2004 r. – I miejsce
2006 r. – IV miejsce
Dwukrotnie przystąpili do kon-

kursu „Na najlepiej prowadzoną 
edukację dla zrównoważonego roz-
woju w placówkach oświatowo-wy-
chowawczych województwa śląskie-
go”. I tak w latach 2000/01 i 2006/07 
otrzymali nagrodę główną.

Do realizacji zadań konkurso-
wych zaangażowani byli wszyscy 
nauczyciele i uczniowie, pracow-
nicy obsługi i administracji, często 
również rodzice.

Z wieloma zadaniami wycho-
dzi l i również poza środowisko 
szkolne i loka lne, nawiązy wali 
kontakt ze szkołami za granicą, 
zorganizowali spotkanie naszych 
uczniów z nauczycielem australij-
skiej szkoły. Uczniowie dowiedzieli 
się, że problemy ekologii w tak 
odległym kraju nie są tam również 
obojętne.

W realizacji zadań konkurso-
wych bardzo pomocny był udział 
naszych uczniów w warsztatach 
ekologicznych  w Chełmie i Rogoź-
niku, które to warsztaty refunduje 
nam corocznie Wydział Ekologii 
naszego miasta, za co jesteśmy 
bardzo wdzięczni.

(iw)

Beata Hartman ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi już siódmy raz kwestowała z uczniami kl. III a: Anną 
Chyżyńską, Natalią Halotą, Patrykiem Rusinem i Jakubem Drapałą

W światłach kuli dyskotekowej 
można dostrzec k a rnawa łowo 
udekorowa ną sa lę ,  ozdobioną 
balonami i serpentynami. Z gło-
śników didżeja płynie popowa 
muzyka. Na parkiecie w blasku 
migoczących świateł widać roz-
bawioną młodzież. 

Radosna atmosfera sprawia, że 
nikt nie podpiera ścian i wszyscy 
bawią się we wspólnym kręgu. Tak 
właśnie było na balu karnawałowym 
w LO I, na który uczniowie zaprosili 
młodzież z SOSW w Szczakowej. 
Już powitanie gości przez krasnale  
i królewnę rodzaju męskiego w ró-
żowym szlafroku zapowiadało wiele 
niespodzianek. I tak było w istocie. 
Największe emocje budziły konkur-
sy: taniec na gazecie, taniec z balo-
nem, jedzenie jabłka bez użycia rąk. 
Najbardziej zaś czuli się zaszczyceni 
ci, którzy otrzymali szarfy, kiedy wy-
brano ich na króla i królową balu. Był 
i bufet, do którego często zaglądano. 
W tej części sali chętnie przebywali 

opiekunowie i z uśmiechem na twa-
rzy, przy kawie i herbacie, obserwo-
wali bawiących się wychowanków.  
A nasz ulubiony profesor, pani Estera 
Palian, pełna młodzieńczej werwy, 
nie tylko bawiła się razem z nami, ale 

i brała udział w prowadzonych przez 
nas konkursach.

Uważamy, że tak miłe spotka-
nie należy powtórzyć w kolejnym 
karnawale.

asia perończyK, opp Lo1

Bal nad bale w I liceum

Król i Królowa Karnawału

Zrównoważony 
rozwój

WOŚP reminiscencje
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R a d n a  R E N A T A  C H M I E L E W S K A

zaprasza mieszkańców Jaworzna na dyżury w:
poniedziałek o godz. 15.30 do 16.30 Jeleń ul. Celników 1 

oraz w każdy ostatni piątek miesiąca 
w godz. od 16.00 do 17.00 

Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Leśna 49 (Podłęże)

V i c e p r z e w o d n i c z ą c y  M i a s t a 
T A D E U S Z  K A C Z M A R E K 

zaprasza mieszkańców Jaworzna na dyżury 
w I i III czwartek miesiąca do Biura Rady Miasta 

w godz. 10.00 - 13.00 dodatkowo pełni dyżur w każdy piątek 
od 16.00 w Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej

R a d n y  G R Z E G O R Z  R A D K O

zaprasza mieszkańców Jaworzna na dyżury w:
każdy wtorek od godz. 16.00 do 17.00

MCKiS Klub „Niko” 
ul. Korczyńskiego 10 (Byczyna)

NASI  RADNI  DyŻURUJĄ

R a d n y  PAW E Ł  B A Ń K O W S K I 

zaprasza mieszkańców Jaworzna na dyżury 
w każdy II czwartek miesiąca w godzinach: 

15.00 - 16.00 
w Urzędzie Miejskim pokój 120

16.30 - 17.30
 SP nr 14 (Bory ul. Niemcewicza)

dw

dw

Ogłoszenie bezpłatne

Reklama w telewizji 
już od 300 zł netto

Telewizja CTv Jaworzno sprzedaje 
archiwalne audycje na płytach DVD 

o czasie trwania do 2 godzin – 35 zł brutto
Ogłoszenie własne

dw

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

dw

CENTRUM

dw

Biuro Rachunkowe
Jaworzno ul. Stara 10 

tel. 032/ 66 00 639 (po 16)
0 501 752 138

obsługa w zakresie prowadzenia:
ksiąg rachunkowych, podatko-

wych, ksiąg przychodów i rozcho-
dów, ryczałtu rejestru VAT

Sporządzanie: rocznych zeznań i 
informacji podatkowych, deklaracji 

ZUS, obsługa w zakresie kadr

Sporządzanie zeznań 
podatkowych, prowadzenie 

podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów, prowadzenie 

ryczałtu ewidencjonowanego, 
pełna obsługa 

kadrowo – płacowa. 

Tel. 0 501 468 113, 
032/ 752 69 95 

ul. Klonowa 13/26 Jaworzno

dw

Zatrudnię księgową 

ze znajomością zagadnień 
podatkowych i księgowych

Tel. 604 159 622
e-mail: bb@magbud.com.pl

Zatrudnię kierowcę 

samochodów ciężarowych, 
prawo jazdy kat. C+E, 

kurs na przewóz rzeczy

Tel. 604 159 620

dw

dw

dw

Poszukujemy specjalistów 
na stanowiska:

Doradca d/s technicznych

Wymagania:
– wykształcenie techniczne,
– znajomość podstaw metro-

logii,
– jęz yk angielski w stopniu 

komunikatywnym,
– prawo jazdy kat. B,

Listy motywacyjne i CV 
prosimy przesyłać na adres: 

praca@casp.pl

ogłoszenie bezpłatne

Dyrekcja SP ZOZ Szpitala 
Wielospecjalistycznego 
w Jaworznie, informuje 

że pacjenci lub osoby 
upoważnione mogą 

odbierać dokumentację 
medyczną – historię 

choroby z 1976 r. 

Dokumentację można odbierać w:
składnicy akt Szpitala w Jaworznie ul. 

Chełmońskiego 28, od poniedziałku do 
czwartku w godzinach od 8.00 do 12.00. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 032/ 616 44 82 

wew. 297 lub wew. 124.
Dokumentację można odbierać 

do 28.02.2008 r. Po upływie tego terminu 
zostanie ona zniszczona zgodnie

 z obowiązującymi przepisami prawa.

dw

Poszukujemy pracowników 
na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży 
(nie akwizycja)

Wymagania:
– wykształcenie min. średnie,
– znajomość gospodarki maga-

zynowo-handlowej, fakturo-
wania,

– język angielski w stopniu ko-
munikatywnym,

Listy motywacyjne i CV 
prosimy przesyłać na adres: 

praca@casp.pl

dw

Punkt Ubezpieczeń 
Jaworzno

Podłęże ul. Piłsudskiego 26
godz. 9.00-12.00
 14.00-17.00

Tel. 0 502 013 416, 
032 751 37 73 po 20.00

Mo ż l iwość do j a z d u do k l ie n ta

Jeśli nie znasz KRS-u 
prosimy o dopisek dla TOZ Oddz. Jaworzno

dw

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394



�5Co tydzień nr 7/855
13 lutego 2008 roku
Miasto Jaworzno

Zdrowie

ogłoszenie bezpłatne

dw

dw

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. dom 032 751 27 87

GABINET USG

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
41/01

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

40/01

43/01

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. 

44/01

STOMATOLODZy

53/01

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

ul. Paderewskiego 43. Rejestracja tel. 752 24 64
48/01

ORTOPEDZI

42/01

GABINET REHABILITACJI Jaworzno ul. Farna 14
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

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.

46/01

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

100/10

CHIRURDZy

45/01

OPTyCy

54/01

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

50/01

PEDIATRZy

28/01

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci
Jaworzno Ciężkowice ul. Ks. Mroczka 72 A (budynek nowej apteki)

przyjmuje wt. 17.00-18.00 tel. 0 608 434 877

Szkoła Modelowania Sylwetki 
i Promocji Zdrowego Stylu Życia

Iwona Wrzesień mgr rehabilitacji ruchowej
Na Walentynki 

Czekoladowy masaż
Winogronowa terapia

Zwysłowy relaks
czynny codziennie godz. 17.00 43-600 Jaworzno 

ul. Paderewskiego 43 (hotel Brojan) tel. 0 516 53 40 45
20% zniżki dla zakochanych

55/01

URODA

dw

Medycyna estetyczna
poczuj energię piękna

TMT System – mezoterapia bezigłowa – zmarszczki, cellulit, 
fotoaging, rozstępy, przebarwienia, 

mikrodermobrazja diamentowa, 
botox, lipoliza, wypełnianie, modelowanie ust. 

Jaworzno ul. Farna 14, 
tel. 032/ 614 14 11, 0 608 421 853 

www.esteuroda.pl

64/01

Gabinet Kosmetyki Estetycznej ERJOT 
mgr Renata Szpala i Europejskie Centrum Odchudzania 

mgr Anna Kurek-Górecka zapraszają do gabinetu ul. Grunwaldzka 229 
tel. 0 607 290 420 w poniedziałki od 16.00-17.00 zapraszamy na 
porady dietetyczne, bezpieczne odchudzanie tel. 0 605 599 123

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.
46/01

INNE

URODA

Klasyczny masaż leczniczy
Mięśni pleców, kręgosłupa i mięśni 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 

dw

12/01

Specjalistyczna Prywatna Praktyka Lekarska 
lek. med. Marta Musiał-Sieroń 

specjalista chorób wewnętrznych 
przyjmuje worek, piątek 16.00-18.00 tel. 0 601 356 564

Jaworzno, ul. Grunwaldzka 82 (Budynek „Cech-u”) 

34/01

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw. 
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

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY NR 225587

Szanowni Państwo!
Zarząd Rejonowy PCK w Jaworznie zwraca się z gorącą prośbą do mieszkańców 

miasta Jaworzna o przekazanie 1% należnego podatku na szlachetny cel.
Wystarczy tylko wpisać na druku PIT następującą treść „1% podatku dla ZR PCK 

Jaworzno”. Przelew wykona Urząd Skarbowy. Jako Zarząd Rejonowy szczególną 
opieką otaczamy rodziny wielodzietne i samotne matki wychowujące dzieci. Mamy 
też pod opieką dwie rodziny, w których rozegrał się dramat rodzinny. Przekazany 
przez Państwa 1% podatku pozwoli nam zwiększyć pomoc dla tych rodzin. Liczymy 
na Państwa pomoc.

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
Prezes Zarządu Rejonowego Władysław Witek

ogłoszenie bezpłatne

dw

Gabinet kosmetyczny Lorin 
zaprasza na mikrodermabrazja diamentowa 135 zł 

peeling kawitacyjny 40 zł, eksfoliacjia kwasami owocowymi 50 zł 
woskowanie ciała i wiele innych zabiegów w cenach promocyjnych.

Jaworzno ul. Piłsudskiego tel. 608476405
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CENTRUM

pOdłężE

Chińczycy mają swój Wielki 
Mur Chiński, widoczny 
nawet z kosmosu. W Berlinie 
po dziś dzień pragnie się 
zachować resztki tego, co 
niegdyś było powszechnym 
obiektem nienawiści, tj. mur 
berliński. Jego fragmenty 
to cenne pamiątki wśród 
koneserów i znawców tematu, 
a tereny pozostałe po jego 
zburzeniu stały się intratnymi 
i pożądanymi parcelami 
budowlanymi. 

I jaworznianie mają się czym po-
chwalić, ich „mur”, a raczej to co z niego 
zostało, stoi tuż obok bloku na Piłsud-

L egend a r nych kon i ków a n i 
widu, ani słychu. Teren jest bardziej 
przechodni, toteż nikt o niego nie 
dba – wokół pełno śmieci, butelek. 
Ty mczasem dzieci mieszkające  
w blokach mają coraz mniej miejsca 
na zabawę. Dawne place zabaw zni-

kają na ich oczach, a często samo 
przebywanie w takich miejscach 
nie należy do najbezpieczniejszych. 
Tego placu nie ma już od dość dłu-
giego czasu, ale może należałoby 
pomyśleć o zadbaniu o te, które 
jeszcze stoją?

Tylko tyle zostało z dawnego placu zabaw na 
Piłsudskiego, tuż naprzeciwko SP nr 7 – sama piaskownica 
(powstrzymamy się od opisania jej zawartości). 

Nikną w oczach
Nie chcą nawet zburzyć

skiego. Część kamiennej konstrukcji 
chyba bardziej przypadła do gustu tzw. 
„grafficiarzom”, póki co nie widać bo-

wiem, aby oprócz nich, ktokolwiek był 
nim zainteresowany. Nawet jeśli miałoby 
to być po prostu jego zburzenie.

Spacer wśród bloków na 
Grunwaldzkiej tuż obok 
Szkoły Podstawowej nr 7 
może się okazać bardzo 
długi i męczący. 

Wszystko oczywiście z powodu 
ławeczek, a właściwie ich braku. Nie 
chcemy przesadzać, mówiąc, że z co 
drugiej zostały same „nogi”, ale po-
winno być ich o kilka więcej. Przed 
sezonem letnim sprawa wydaje się 
błaha, ale przecież nie ma nic bardziej 
frustrującego niż wiosenny spacer  
i krótki odpoczynek właśnie na osie-
dlowej ławeczce. Nie każdy bowiem 
musi uwielbiać wypady za miasto.

W całym płocie wokół SP nr 7 znalazłyby się słabe punkty, to 
tylko jeden z nich. Wygląda zatem na to, iż co niektórzy chcieli 
skrócić sobie drogę do szkoły, i zamiast wchodzić główną 
bramką, zrobili swoją własną

Brak miejsc parkingowych to bo-
lączka wielu miast w Polsce. Często 
obowiązuje zasada „kto pierwszy, 
ten lepszy”. 

Ten problem nie dotyczy już 
tylko centrum, ale także i innych 
dzielnic miasta. W Jaworznie ta-
kich miejsc jest, oprócz właśnie 
centrum, kilka. Jedno z nich to 
Aleja Piłsudskiego. Parkingi pod 
blokami są często dosłownie za-
korkowane. Tym bardziej cieszy 
fakt, że za budynkiem starego 
„Peweksu” zaaranżowano trochę 
dodatkowego miejsca na k i lka 
samochodów. 

Do szkoły na skróty

Spacer bez wytchnienia
Naprzeciw kierowcom

Potrójną możliwość mają wszyscy 
korzystający z aparatu telefonicz-
nego w centrum obok przystanku 
na Pocztowej. 

Telefoniczny multipakiet

Telefon na karty magnetyczne, na 
elektroniczne, budka przystosowa-
na do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Taki widok to naprawdę rzad-
kość. W dobie telefonii komórkowej 
zobaczyć wszystkie trzy budki zajęte 
to obraz jeszcze rzadszy. I gdzie się 
podziały te legendarne kolejki przed 
jakąkolwiek z nich?
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Wyślij e-mail 

dzielnice@ct.jaworzno.pl

 Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22

Problemy, z którymi nie wiesz,
gdzie się zwrócić, uwagi 

na temat dzielnicy, 
w której mieszkasz.

Widzisz coś, 
czego nie widzą inni.

Od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 8.00 – 16.00

Przyjedziemy na miejsce! 
Dla nas każda sprawa 

jest ważna

KOźMIN

pOdwALE

AZOTKA

CENTRUM

SZCZAKOWA

PODWALE

Przy stadionie Azotanii wszystko ma swoje miejsce. Chyba już  
z góry określone i zaaranżowane, nawet malutkie i młode drzewka 
sadzi się tutaj w pniu tych ściętych. Ale patrząc dookoła, gdzie 
króluje piękna kostka brukowa, chyba nie mogło być inaczej…

Ciekawą sprawę zgłosił 
nam jeden z mieszkańców 
Jaworzna – warto byłoby 
pomyśleć czasem  
o pieszych i „dorobić”  
gdzieniegdzie kilka 
metrów chodnika. 

Jedno z takich miejsc to ul. 3 maja, 
obok kiosków i płotu starej szkoły  
nr 16. Tu właśnie brakuje kilku me-
trów, choć wydaje się, że tak powinno 
być, przez chodnik bowiem dojazd do 
kontenerów stojących w tym miejscu 
byłby utrudniony. Piesi zmuszeni są 
je przebyć czasem po błocie, czasem 
po śniegu, w zależności od kaprysów 
pogody. Może więc pomyśleć o ta-
kim rozwiązaniu, aby wilk był syty 
i owca cała?

Chodnik, przerwa, chodnik

Nazwy tego przystanku nie mogli-
śmy niestety odczytać z tabliczki 
umieszczonej na słupku – bo jej 
tam nie ma. Z rozkładów jazdy 
zamieszczonych na stronie PKM 
dowiadujemy się natomiast, że 
chodzi o przystanek Koźmin las. 

Słupek na nim wygląda na sto-
sunkowo nowy, jednak brakuje tu 
kilku elementów. Na tej trasie kur-
sują tylko autobusy linii S, pasaże-
rów w porównaniu np. z przystan-
kiem na Pocztowej jest niewielu, ale 
to i tak nie tłumaczy braku nazwy 
i rozkładu jazdy dla czekających  
w tym miejscu. Tak samo jest zresz-
tą przystanek wcześniej, tj. Jeziorki 
Herbowa w stronę Koźmina. Tam 
również, mimo iż słupek nie był 
wymieniany chyba od dawna, wisi 

Chociaż śmietniki stojące wzdłuż 3 maja opróżniane są regularnie, 
to nikt do tej pory nie pomyślał o wysprzątaniu terenu wokół nich. 
Efekt? Tuż za płotem starej szkoły tworzy się nowe wysypisko

Każda rzecz podlega działaniu 
czasu. Ten słup elektryczny 
przy ulicy Sobieskiego  w 
Szczakowej również. Lekko 
odchylony od pionu nie sprawia 
wrażenia bezpiecznego

Przywrócić 
do pionu

Do uzupełnienia

Wystarczy raz 
na miesiąc

Na swoim miejscu

Problem skrzyżowania na 
ulicy św. Wojciecha to problem 
złożony. Drogę przecinają tutaj 
Obrońców Poczty Gdańskiej, 
Podwale i Krzywa. Taka ilość 
ulic w jednym miejscu to nie 
lada wyzwanie dla kierowców 
– wymusza nie tylko doskonałą 
znajomość przepisów ruchu 
drogowego. 

Wąski skręt ze św. Wojciecha na 
Podwale wymaga ponadto dużych 
umiejętności technicznych. Na po-
rządku dziennym jest zatem wolna 
amerykanka. Problem nie jest jed-
nak obcy MZDiM – już w zeszłym 
roku na jednym z posiedzeń Komisji 
Bezpieczeństwa Drogowego padł po-
mysł namalowania pasów poziomych 
na jezdni, aby unormować ruch na 
skrzyżowaniu. Co go zablokowało? 
Póki co, nie ma takiej możliwości, 
bowiem skrzyżowanie jest za wąskie  
i nie  spełnia określonych parametrów. 
Malując pasy poziome, złamalibyśmy 
przepisy – wyjaśnia rzecznik prasowy 
MZDiM, Sebastian Kuś. Okazuje się 

także, że projekt przebudowy rów-
nież utknął w miejscu, gdyż do jego 
realizacji potrzeba wykupu części 
nieruchomości w obrębie skrzyżo-
wania. Modernizacja wymaga czasu 
i okazuje się długoterminowa,  ale jak 
mówi Sebastian Kuś, nie jest niemoż-
liwa. Dodatkowym utrudnieniem jest 
brak oznakowania dojazdu do szpitala. 
Zdezorientowani kierowcy zatrzymują 
się w połowie drogi i pytają o dojazd 

jedynie rozkład jazdy, ale…busów. 
Warto by zatem uzupełnić braku-
jące informacje. 

Wolna amerykanka

pieszych lub mieszkańców pobliskich 
domów. Znów przeszkoda to wąskość 
skrzyżowania. Rzecznik MZDiM 
obiecał nam, że eksperci z Zarządu 
ponownie udadzą się na miejsce i spró-
bują znaleźć takie rozwiązanie, aby 
znaki były i czytelne i nie utrudniały 
widoczności. W najbliższym czasie 
zatem chociaż ta kwestia przestanie 
spędzać sen z powiek zarówno kierow-
com, jak i mieszkańcom.
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Informator Kulturalny

o g ł o s z e n i a

Agencja Nieruchomości DOMNET 24
 zmiana siedziby firmy Jaworzno ul. Farna 12

WYBRANE OFERTY:
Działki:
6000 m2 Warpie 230 tys zł
Domy:
Centrum 147m2 270 tys zł
Ciężkowice 167 m2 520 tys zł
Wynajem pom. biurowe w centrum Jaworzna

Mieszkania:
Centrum 3 pok. 60 m2 – 170 tys.
Grunwaldzka 1 pok. 31m2 90 tys.
OFERTA SPECJALNA - kupujący nie ponosi 
kosztów prowizji. Dom 200 m2 – 440 tys zł 
www.domnet24.pl
Tel. 602 737 900, 032 616 23 32

o g ł o s z e n i a

Luty w Bibliotece:
Języki w Bibliotece:

Poniedziałki (godz. 17.00; 18.00)- język angiel-
ski – prowadzi Daniel Chećko
Wtorki (godz. 16.30; 18.00) – język włoski 
– prowadzi Joanna Pieróg
Środy (godz. 15.30; 16.30) – język rosyjski  
– prowadzi Tatiana Swiridowa
Czwartki (godz. 16.00) – język niemiecki – pro-
wadzi  Grażyna Bartczak
Piątki (godz. 16.00) – język francuski – prowa-
dzi Agnieszka Batko
Soboty (godz. 10.30, 12.15) – język hiszpański 
– prowadzi Dariusz Pilecki

Biblioteka dzieciom:
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czytanie – czyta-
my z radością, słuchamy z przyjemnością
Środy (godz. 17.00) – Spotkania z literkami 
– nauka pięknego pisania
Czwartki (godz. 17.00) – Mały artysta – zajęcia 
plastyczne

Spotkania – imprezy:
07.02 (godz. 16.30) – Klub Filmowy - prowadzą 
– Bernadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk
07.02 (godz. 18.00) – Metoda błazna czyli lustro 
Johna Lennona - prowadzi Maciej Szczawiński
12.02 (godz. 18.00) – Klub Książki – prowadzą 
– Anna Chebel, Katarzyna Pokuta
12.02 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: Piękna 
skóra, a racjonalne odżywianie – prowadzą: mgr 
farmacji A. Kurek-Górecka, mgr kosmetolog  R. 
Szpala, lek. med. E. Meszyńska
13.02 (godz. 18.00) – Spotkania z nie-Filozofią 

– Człowiek istota miłosna – prowadzi Marek 
Niechwiej
14.02 (godz. 16.00) – Akademia Filmowa dla 
Dzieci - prowadzi dr Ewa Sałużanka
14.02 (godz. 18.00) – Spotkanie autorskie z 
Leszkiem A. Wierzchowskim 
15.02 (godz. 18.00) – Wielcy nieobecni – syl-
wetki pisarzy: Witold Gombrowicz – spotkanie 
prowadzą uczniowie II LO
19.02 (godz. 13.00) – Spotkanie z psychologiem 
Magdaleną Dziedziak-Wawro pt. „Rób to do 
czego jesteś stworzony”.
19.02 (godz. 18.00) – „Góry Polski” – spotkanie 
autorskie z Tomaszem Rzeczyckim
20.02 (godz. 18.00) – Salon autorski – spo-
tkanie z Andrzejem Szubą – prowadzi dr 
Stanisław Piskor
21.02 (godz. 13.00) – Spotkanie z psychologiem 
Magdaleną Dziedziak-Wawro pt. „Rób to do 
czego jesteś stworzony”.
21.02 (godz. 16.30) – Klub Filmowy - prowadzą 
– Bernadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk
21.02 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie – Cukrzyca 
choroba cywilizacyjna –prowadzi lek. med. 
Alicja Telega
22.02 (godz. 18.00) – Wieczór poezji satyrycznej 
Stanisława Mikłasa
26.02 (godz. 18.00) – Spotkanie na temat kultu-
ry żydowskiej – prowadzi Jarosław Banyś
27.02 (godz. 18.00) – Malarstwo nowoczesne 
– Postimpresjonizm – prowadzi dr Stanisław 
Piskor
29.02 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariuszowe 
– prowadzi dr Ewa Sałużanka

– TŁUMACZENIA ANGIELSKI – POLSKI,
– KURSY J. ANGIELSKIEGO W LONDYNIE!
– LEKCJE ANGIELSKIEGO!

E-mail: letstalk@interia.eu
TEL: 0 692 223 739 

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

dw

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

dw

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

dw

Do	 wynajęcia	małe	magazyny	 i	
pomieszczenia	biurowe.	Ul.	Szelonka	
1.	Tel.	0601	520	180

82/11

Nieruchomości	Goździewicz,	Wyjąt-
kowe	 nieruchomości-	 wyjątkowe	
okazje	www.g-an.pl	664033200

dw

Centrum	przedwojenna	willa	350/740	
m2	tel.	0	601	81	57	19

1064/d/07

Sprzedam	domek	drewniany	kiosk	
5x5	tel.	0	602	650	874	po	18.00

dw

Pilnie	poszukuję	kawalerki	do	wyna-
jęcia	tel.	0	608	44	06	35

113/d/08

Sprzedam	36	m2	–	Podwale	
tel.	0	604	412	185	po	południu

123/d/08

Sprzedam	działkę	budowlaną	uzbro-
joną	 na	 terenie	 Jaworzna	 blisko	
Centrum	31x43	=	1.333	m2	
tel.	0	601	080	152

114/d/08

Sprzedam	garaż	 z	wyposażeniem	
(Sportowa)	tel.	032/	615	53	56

27/d/08

Kupię	parcelę	rolno	–	budowlaną 
tel.	032/	751	55	55,	0	602	603	486

45/d/08

Giełda	wynajmie	magazyny	+	biura,	
sprzedam	pawilon	handlowy	100m2	
tel.	0	604	28	28	70

29/01

Wynajmiemy	w	Centrum	Jaworzna	
na	dowolną	działalność	część	lokalu	
ul.	Moniuszki	7-130m2.	Informacje	i	
zgłoszenia	prosimy	kierować	
tel.	032/	616	30	51

176/01

Kupię	mieszkanie	
tel.	0	694	261	563

89/d/08

Sprzedam	działkę	w	Rynku	(Cen-
trum)	z	dwoma	domami.	Działka	
pod	inwestycje	tel.	0	602	10	55	38

67/d/08

Sprzedam	37	m2	I	piętro	2-	pokoje	
tel. 660	114	501

115/d/08

Szukam	mieszkania	1	lub	2-poko-
jowe	tel.	0	603	430	234,	
032/	785	199	959

82/d/08

Sprzedam	kawalerkę	36	m2	Cen-
trum	parter	po	remoncie	
tel.	0	664	772	549

108/d/08

Do	wynajęcia	umeblowane	2	pokoje	
tel.	0	607	352	528

120/d/08

PRACA
Przyjmę	do	pracy	kierowcę	kat.	C+E,	
C	emerytów	do	prac	pomocowych	
przy	produkcji		i	pracowników	produk-
cji	tel.	032/	616	10	02,	616	12	96

153/12

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

dw

Zatrudnię	 do	 tynków	 gipsowych	
maszynowych tel.	0	603	422	822

127/01

Przyjmę pracownika do myjni 
ręcznej  ul. Martyniaków 8 
tel. 0 694 896 778

39/01

Zatrudnię	barmankę 
tel.	0	603	422	822

127/01 

Zatrudnię	do	składu	budowlanego	z	
doświadczeniem	i	kontaktami	
tel. 0	604	28	28	70

29/01

Przyjmę	samodzielną	fryzjerkę 
tel.	0	603	715	902

30/d/08

Zatrudnię	młodego	mężczyznę	na	
stanowisko	 sprzedawcy	w	 sklepie	
RTV.	CV	składać	w	Jaworznie	Pade-
rewskiego	8

dw

Producent	styropianu	zatrudni	pra-
cowników	produkcji	i	kierowców	kat.	
C+E.	Staż	pracy	mile	widziany.	
Tel.	032/	616	85	87	
e-mail:	biuro@domstyr.pl

177/01

Zakłady	 Mięsne	 „Unimięs”	 ul.	
Powstańców	Styczniowych	9,	Chrza-
nów	zatrudnią	pracowników		rozbioru	
(rozbiór	indyka	i	kurczaka),	produkcji,	
konfekcji	 (pakowanie	wędlin)	 oraz	
pracowników		magazynu		
tel.	032/	625	74	29,	625	74	10	 lub	
rekrutacja@unimies.com.pl

dw

Przyjmę	mechanika	
tel.	0	504	226	620

dw

Zatrudnimy	kelnerkę	do	 restauracji.	
Tel.	032/	758	48	71

1/02

Zatrudnię	kierowcę	kat.	D	na	cały	lub	
1/2	etatu tel. 0	603	457	100

12/02

Firma	Nowinex	ul.	Grunwaldzka	164	
zatrudni	 techników	elektroników	 i	
pracownika	 fizycznego	 tzn.	 „złotą	
rączkę”

dw

Zatrudnimy	kosmetyczkę	z	doświad-
czeniem	w	zawodzie.	List	motywa-
cyjny	i	CV	prosimy	przesłać	na	adres:	
mmspa	43-600	Jaworzno,	ul.	Krakow-
ska	1,	e-mail	spa@mmspa.pl

dw

PILNIE!!! zatrudnię gosposię. 
Tel. 0 792 393 663

86/d/08

Zatrudnię	 fotografa	z	wykształcenia	
lub	pasjonata	Foto	Image	Jaworzno	
tel.	0	515	134	717

dw

Zatrudnię	 do	 prac	 budowlanych,	
wykończeniowych.	 Dokładność,	
solidność	tel.	0	664	271	099

100/d/08

Firma	AJP	zatrudni	kierowców	kat.	
C+E,	operatorów	sprzętu	ciężkiego	
i	mechaników.	Tel.	032/	615	50	97	
Jaworzno	–	Osiedle	Stałe,	ul.	Wojska	
Polskiego	2

dw

Zatrudnię	 operatorów	maszyn	 –	
kobiety,	mężczyźni	 –	możliwość	
przeszkolenia	tel. 032/	625	71	29

dw

Zakłady	 Mięsne	 „Unimięs”	 ul.	
Powstańców	Styczniowych	9,	Chrza-
nów	zatrudnią	mechaników		utrzyma-
nia	 ruchu	oraz	mistrza	utrzymania	
ruchu	z		doświadczeniem	
tel.	032/	625	74	29,	625	74	10	 lub	
rekrutacja@unimies.com.pl

dw

Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne Niemcy, Europa 
Zachodnia tel. 071/ 385 20 18

dw

Przedsiębiorstwo	Handlowe	poszu-
kuje	osobę	do	pracy	w	dziale	sprze-
daży	stolarki	 okiennej	 i	 drzwiowej.	
Wymagania:	 doświadczenie	 w	
sprzedaży,	wykształcenie	minimum	
średnie,	wysoka	 kultura	 osobista,	
umiejętność	sprawnego	posługiwania	
się	aplikacjami	Word,	Excel,	prawo	
jazdy	kat.	B.	Zainteresowanych	pro-
simy	o	przesłanie	CV	wraz	z	 listem	
motywacyjnym	na	adres:	pocztowy	
PHU	„OLMAR”	43-600	Jaworzno	ul.	
Grunwaldzka	258	 lub	elektroniczny	
jaworzno@olmar.com.pl

dw 

USŁUGI
Gaz -ekspresowa dostawa 
na telefon. Propan- Butan w 
butlach 11 i 33 kg. Gazy tech-
niczne:Tlen, Acetylen, Co2 i 
inne. Sprzedaż butli i akcesorii 
gazowych.”GRAFI” ul. Kra-
kowska 9. Tel. 032/ 751 83 83; 
751 83 33

136/051

TELEWIZORY – naprawy 
domowe. Tel. 032/ 751 57 69.

7/01

NAPRAWA TELEWIZORÓW u 
klienta Bajda Krzysztof, Serwis 
RTV. Tel.032/ 752 95 99; 
0 603 090 508

26/d/08

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

1072/d/07

Naprawa	pralek,	lodówek,	zmywarek 
tel.	032/	752	53	81,	0	503	703	972

1036/d/07

Aparaty cyfrowe Foto Image ul. 
Sienkiewicza 11 
tel. 032/ 751 91 23

037/d/07

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

dw

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

74/d/07

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

45/04

ZAKŁAD  SZKLARSKI tel. 032/ 
615 02 27, www.galas.pl

91/09

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

46/10

Cyklinowanie	tel.	032/	624	04	30
dw

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

dw

Pokrycia	 dachowe	papami	 termo-
zgrzewalnymi	25zł/m2	gwarancja	10	
lat	tel.	0	792	013	569

73/10

Kafelkowanie tel.	0	664	934	189
91/d/08

Docieplamy budynki BUDMAX 
tel. 0 502 38 50 23

183/01

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

73/10

Kafelkowanie,	 ocieplanie,	 gładzie	
parkiety	tel.	032/	615	63	88

101/d/08

Budowa	domów	remonty,	usługi	wod-
kan,	co, tel.	0	667	112	760

46/d/08

Tapety	natryskowe	tel.	0	508	294	140,	
500	265	956	fabrykakoloru.eu

150/07

Naprawa	elektronarzędzi,	przezwaja-
nie	silników	tel.	0	665	433	582

117/d/08

Dekoracje	ślubne	i	balowe	sal.	Tanio,	
solidnie	tel.	032/	616	18	59,	
0	602	124	231	po	15.00

84/d/08

Adaptacja poddaszy  BUDMAX 
tel 0 502 38 50 23

183/01.

Gładź,	 kafelkowanie,	 suche	 tynki	
profesjonalnie	terminowo	
tel.	0	600	660	208

64/d/08

Przewóz mebli, inne usługi 
transportowe 
tel. 0 604 273 244

15/d/08

Budownictwo,	 ocieplenia,	 tynki	
maszynowe	P.P.U.H.	„ULINEX”		
tel.	0	603	422	822

127/01

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

DJ	LBX-	wesela,	studniówki,	przyjęcia	
okolicznościowe.	Oferuję	nagłośnie-
nie	i	prowadzenie	imprez 
tel.	0	507	124	834

208/10

Więźby,	pokrycia	dachowe,	wykoń-
czenia,	 płyty	 karton	–	gips,	 prace	
ogólnobudowlane,	montaż	 okna	
dachowe	tel.	0	792	013	569

dw

FHU „JURGAZ” dostawa gazu 
propan – butan 11 kg najwyż-
szej jakości. Podłączanie insta-
lacji tel. 0 501 549 187, 
696 062 068

130/01

Remonty	ogólnobudowlane	(przysto-
sowanie	łazienek	dla	niepełnospraw-
nych) tel. 032/	615	18	31

31/d/08

BUD-TECH	kompleksowe	 remonty 
tel.	0	504	041	497,	752	10	32

73/d/08

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

dw

Usługi	ogólnobudowlane	wykonuję 
tel.	0	516	250	980,	032/	615	54	80

77/d/08

Wypełnianie	 zeznań	podatkowych	
Jaworzno	ul.	Szczakowska	4.	 Infor-
macje	tel.	032/	751	13	13	po	17.00

103/d/08 

Remonty	tel.	0	668	853	409,	
032/	751	02	44

118/d/08

Malowanie,	gładzie,	panele,	flizowa-
nie	tel.	0	511	676	246

119/d/08

MOTORYZACJA
Auto	Komis	Myszor.	 Jaworzno,	ul.	
Dąbrowska	 1,	 skup	 za	 gotówkę,	
sprzedaż,	 zamiana,	pośrednictwo.	
Tel.	032/	615	67	96.

dw0

Autoskup.	Tel.	032/	623	94	68,	
0505	254	985

dw

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

dw

Kupię	każde	dostawcze.	
Tel.	0	32/	622	72	72;	0	605	46	63	70

dw

Każde	auto	kupię.	Tel.	032/	623	94	
68;	0	888	222	318	gotówka

dw

Kupię	 Lublina	 i	 inne	 dostawcze.	
Tel.	032/	623	94	68;	0	888	222	318,	
gotówka

dw

Autoskup	 stan	obojętny	 również	 z	
zastawem	bankowym.	Gotówka	
tel.	 032/	622	72	92,	660	819	819,	
510	967	260

dw

Auto-Skup	samochodów,	osobowe,	
dostawcze	–	gotówką.	Płacimy	najle-
piej.	Tel.	0	501	172	900,	
032/	249	53	03

dw

Auto-Skup	kupię	każde	auto.	Stan	
obojętny.	Tel.	032/	623	50	61,	
0	605	76	10	82

dw

AUTO-SKUP osobowe, dostaw-
cze, całe, uszkodzone 
tel. 0 508 780 508

6/01

Złomowanie	samochodów 
tel.	0	509	303	507

39/d/08

Sprzedam	Opel	Calibra	
tel.	0	601	401	113

85/d/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam	biurko	komputerowe	
tel. 032/	751	39	22

112/d/08

Sprzedam	meble	biurowe	
tel.	0	880	838	848

106/d/08

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

dw

Poradnia	Psychologiczna	
tel.	032/	752	24	64,	615	64	06

dw

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

50/11

Chemia	tel.	0	604	850	668
63/d/08

JĘZYKI OBCE
Angielski,	 korepetycje,	 tłumaczenia	
tel.	0	602	838	118

111/D/08

INNE
Dam	ziemię,	gruz	tel.	0502	150	710

bezpl

Oddam	małe	kotki 
tel.	032/	616	33	41

bezpłatne

Szukam	 właściciela	 dla	 dobrze	
wychowanego	kotka.	Wiadomość	w	
redakcji	032/	751	91	30

bezp

Suczka	z	2	szczeniaczkami	wyrzu-
cona	szuka	domu.	Wiadomość	w	
redakcji tel.	032/	751	91	30

bezpłatne

Oddam	szczenięta	za	darmo 
tel.	0	609	684	751

bezp

UWAGA!!!	 27.01.2008	 r.	 Zaginął	 	
2-letni	pies	rasy	york	o	barwie	stalowo	
–	brązowej.	Na	sobie	miał	łańcusz-
kową	obrożę.	Uczciwego	znalazcę	
czeka	nagroda.	Proszę	o	kontakt		
0	510	071	402,	0	506	372	384

bezp

Lekcje	rysunku	i	malarstwa.	Obrazy	
na	zamówienie	tel.	0	607	583	335

5/02

Szybka dostawa gazu w butlach 
11 kg cena 46 zł tel. 032/ 616 17 
19, 0 696 675 251

4/02

Darmowo	przywiozę	gruz,	ziemię	
do	zarównania	tel.	0	501	727	382

dw

SZUKAM PRACY
Kierowca	kat.	B	i	brukarz	poszukuje	
pracy tel.	0	696	347	918

59/d/08 

Narąbię	drzewa,	zrzucę	węgiel	itp.	W	
godzinach	popołudniowych	
tel.	0	604	658	845

bezp

Maturzysta	 poszukuje	 pracy,	 aby	
zarobić	na	ukończenie	szkoły 
tel.	032/	751	91	30

bezp

Emeryt	 –	 wykształcenie	 średnie	
tech,	dyspozycyjny,	prawo	jazdy	kat.	
B,	sumienny,	lojalny	podejmie	pracę	
okolice	Jaworzna tel.	0	691	853	533

bezp

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

bezp

TAXI
TAXI!!!	0	601	431	749

6/d/08

CENTRUM KULTURY ul. Mickiewicza 2
XXVI Dni muzyki Jeunesses 

15 lutego godz. 18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 „Teatrzyk piosenki Zbigniewa 
R.”  40-lecie pracy artystycznej Zbigniewa Rutkowskiego Bilety 15 zł.

16 lutego godz. 18.00 – Hala Widowiskowo – Sportowa ul. Grunwaldzka 80 „Cztery pory roku” 
– Vivaldi na jazzowo z udziałem Wojciecha Mrozka i Konstantego Kulki Bilety 25 zł.

17 lutego godz. 18.00– Hala Widowiskowo – Sportowa ul. Grunwaldzka 80 „Piotr 
Nalepa breakaut tour”- najlepsze piosenki Miry Kubasińskiej Bilety 25 zł.

Od 18 lutego do 8 marca - Galeria „Kameralna” MCKiS ul. Mickiewicza 2. Wystawa foto-
grafii Roberta Rajskiego „Natura”. Prace można oglądać od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 - 18.00 do 8 marca br. Wstęp wolny.

19 luty godz. 13.00 - Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2. „Spotkanie z...” Tym razem 
naszym gościem będzie dr Kamil Barczak pracownik naukowy 
Politechniki Śląskiej. W wykładzie zaprezentowana będzie natura światła 
spolaryzowanego. Wstęp wolny. 

20 lutego godz. 17.00 - Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2. Wieczór autorski Jerzego 
Larysza –  poezja, proza, malarstwo.

Dom Kultury „Jeleń” 
13 lutego godz. 10.00 - Spotkanie Klubu Miłośnika Książki organizowane wspólnie z 

Filia MBP „Czytamy wiersze wspólnie z panią Alicją Dudek ”.
16 lutego godz. 8.00 - Hala sportowa w Jeleniu – Turniej gry w piłkę siatkową.

Dom Kultury „Szczakowa”
14 lutego godz. 16.00 - Konkurs na „Walentynkę 2008”.
15 lutego godz. 17.00 - Wystawa „Walentynka 2008” przygotowana przez uczestników 

zajęć plastycznych.
19 lutego godz. 10.00 i 12.00 - „Księżniczka na ziarnku grochu” i „Historia kota z płota” 

- spektakle dla dzieci w wykonaniu teatrów lalkowych „Bąbel” i „Tyci” działa-
jących przy Domu Kultury.

Klub „Dobra”
15 lutego godz. 16.00 - „Słodkie serduszka – walentynkowe wypieki” – zajęcia

Klub „Gigant”
16 lutego godz. 13.00 - „Praca i zabawa” – zajęcia z form użytkowych – łączenia drew-

na z materiałem (tkanina).
Klub „Niko”

14 lutego godz. 16.00 - Walentynkowy seans filmowy dla dzieci.
Klub „Podłęże”

14 lutego godz. 16.00 - „W poszukiwaniu drugiej połówki” – zabawy walentynkowe
15 lutego godz. 16.00 - Turniej bilarda dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia.
Codziennie od godziny 12.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych - pomoc w odrabianiu 

lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe, wydawanie posiłku.
Klub „Pod Skałką” 

16 lutego godz. 11.00 - „Walentynka dla Ciebie” – zajęcia plastyczne.
Klub „Strażak”

14 lutego godz. 16.00 - Kącik Miłośników Poezji – rozbudzamy zainteresowanie litera-
turą wspólnie z Filią MBP.

15 lutego godz. 18.00 - Walentynkowe spotkanie dla młodzieży
20 lutego godz. 17.00 - „Ucz się z nami, gospodyniami” – szydełkujemy pod opieką pań 

z zespołu śpiewaczego „Dąbrowianki”.
Klub „Szczak”

14 lutego godz. 16.00 - Doskonalimy swoje zdolności – zajęcia plastyczne i rzemiosła 
artystycznego.

18 lutego godz. 16.00 - Zimowe warsztaty taneczne dla dzieci.
Klub „Wega”

14 lutego godz. 16.00 - Serca i serduszka – walentynki.
15 lutego godz. 16.00 - Otwarty Turniej Gier na PlayStation2.
18 lutego godz. 16.00 - Z kompem na ty – open Office.
20 lutego godz. 16.00 - Welonki i molinezie – zajęcia akwarystyczne.

Świetlica Środowiskowa „Szczakowa”
14 lutego godz. 15.30 - „Poczta walentynkowa” – zabawa walentynkowa,konkursy. 

Codziennie od godziny 13.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych - pomoc  
w odrabianiu lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.

 
Godziny i terminy zajęć w placówkach mogą ulec zmianie.

Zajęcia zespołów i kółek zainteresowań odbywają się według tygodniowego harmo-
nogramu pracy placówek. Codziennie  w godzinach otwarcia placówek 
można korzystać z gier świetlicowych, telewizyjnych, tenisa stołowego, 
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Drużyna ratownicza Zakładu 
Górniczego Sobieski, 
wchodzącego w skład 
Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. jest 
spadkobierczynią drużyn 
ratowniczych KWK Jaworzno 
i Zakładu Górniczo-
Energetycznego Sobieski 
Jaworzno III. Jest ona jedną 
z najliczniejszych w Polsce 
– liczy ponad 180 członków. 
Kierownikiem Kopalnianej 
Stacji Ratowniczej jest mgr 
inż. Ryszard Mlostek.

Z uwagi na występujące w ZG So-
bieski wysokie zagrożenie pożarami 
endogenicznymi, gdzie wszystkie 
pokłady zaliczone są do V grupy 
samozapalności – główne prace 
wykonywane przez Dział Wenty-
lacji związane są z prowadzeniem 
prof i laktyk i przeciwpożarowej. 
Wieloletnie doświadczenia pozwo-
liły na wypracowanie najbardziej 
skutecznych metod profilaktycznych 

Ratownicy ZGE Sobieski Jaworzno III , którzy przepracowali 2000 
godzin podczas trudnej akcji ratowniczej w KWK Brzeszcze w 2003 r. 
(od prawej – I rząd: K. Kwadrans, inż. K. Krupiński, W. Frydrych,  
L. Stryjski, S. Szabla; II rząd: T. Mroziński, W. Madej, R. Górski,  
J. Gajewski, P. Westenholz, G. Jarzynka, mgr inż. R. Mlostek;  
III rząd: P. Martyka, G. Remin, A. Mikłas, T. Odrzywołek, C. Kulczyk,  
K. Bigaj; IV rząd: J. Wierzbik, B. Nosal, P. Żmuda i A. Jania. 

Zastęp ZGE Sobieski Jaworzno III na torze przeszkód podczas 
Centralnych Zawodów Ratowniczych 2003 r. przy cięciu stojaka 
drewnianego

Zwycięski zastęp ZGE Sobieski Jaworzno III    w składzie (od prawej) 
– Wiesław Kmiecik, Robert Kania, Mateusz Lis, Szczepan Szabla, 
Tomasz Drozd, Krzysztof Bigaj, Janusz Burliga i kierownik KSRG 
– mgr inż. Ryszard Mlostek.

Wielokrotny zwycięzca Turniejów Wiedzy Ratowniczej – Mirosław Kempka

Drużyna ratownicza w ZGE Sobieski 
Jaworzno III (lata 1999-2005) 

z zastosowaniem nowoczesnych 
środków chemicznych przy dużym 
zaangażowaniu ze strony dyżurują-
cych zastępów ratowniczych ZG So-
bieski. Wśród zastępowych zastępów 
dyżurujących należy wyróżnić za 
działalność ratowniczą w ostatnich 

latach Wojciecha Madeja, Jerzego 
Mistarza, Antoniego Janię, Piotra 
Westenholza, Mateusza Lisa, Krzysz-
tofa Jamrozika i Piotrka Martykę.  
Z powodzeniem w pracach profilak-
tycznych sprawdza się również ka-
mera termowizyjna, którą obsługuje 

Krzysztof Kwadrans.
Dniem codziennym stacji ratowni-

czej ZG Sobieski jest również budowa 
pasów podporowych z tekblendu  
w celu wzmocnienia oraz doszczelnie-
nia chodników przyścianowych ścian 
eksploatacyjnych. Wśród wyróżniają-

cych się ratowników wykonujących 
te prace należy wymienić Grzego-
rza Jarzynkę, Krystiana Kasprzyka, 
Adama i Stanisława Karnasiewiczów, 
Krzysztofa Więzowskiego, Józefa Ga-
jewskiego i Jacka Warchoła.

Kopalniana Stacja Ratownictwa 
Górniczego jest gwarantem za-
bezpieczenia kopalni na wypadek 
konieczności prowadzenia akcji 
ratowniczej. Zgromadziła nowo-
czesny sprzęt i środki niezbędne do 
działań ratowniczych m.in.: noży-
corozpieracz Holmatro, podnośniki 
hydrauliczne i pneumatyczne firmy 
Holmatro, piły spalinowe itp. Po-
nadto dla celów dydaktycznych sta-
cja ratownicza została wyposażona  
w wysokiej klasy manekina dorosłe-
go człowieka z zestawem ran i elek-
tronicznym modułem kontrolnym 
oraz zestaw multimedialny – laptop 
i rzutnik, które wykorzystywane są 
podczas ćwiczeń ratowniczych i przy 
prowadzeniu szkoleń załogi dołowej 
kopalni. Utrzymanie tego sprzętu  
i środków w najwyższej sprawności 
należy do obowiązków mechaników 
sprzętu ratowniczego. Ich sumien-
ność to bezpieczeństwo zakładu  
i ratowników idących do akcji. Na-
leży tu wyróżnić I mechanika KSRG 
– Tomasza Odrzywołka oraz me-
chaników Szczepana Szablę (w tym 
roku przeszedł na emeryturę), Józefa 
Cedzidłę i Stanisława Chmiela.

Ratownicy z ZGE Sobieski Ja-
worzno III brali udział w licznych 
akcjach ratowniczych w okolicznych 
kopalniach. W ich pamięci szczegól-
nie zapisały się akcje: w 1999 r. akcja 
pożarowa w Kopalni „Wesoła” (12 
wyjazdów, łącznie 1872 godziny akcyj-
ne), w 2000 r. akcja wodna w Kopalni 
„Janina” (10 wyjazdów i 1352 godziny 
akcyjne) czy też pożarowa z 2003 r.  
w Kopalni „Brzeszcze”, gdzie jaworz-
niccy ratownicy wyjeżdżali w sumie 
22 razy, przepracowując prawie dwa 
tysiące godzin. Podkreślić trzeba fakt, 
że ich zaangażowanie i fachowość były 
za każdym razem oceniane bardzo 
wysoko, a dyrektorzy kopalń odwdzię-

czali się im za ich postawę przesyłając 
pisemne podziękowania.

Również w samym ZGE ratownicy 
brali udział w wielu akcjach ratow-
niczych i pracach profilaktycznych 
przeprowadzanych w tym okresie, 
ofiarnie likwidując wszystkie zagro-
żenia, przede wszystkim pożarowe.

Według mgr inż. Ryszarda Mlost-
ka – kierownika drużyny ratowniczej 
ZG Sobieski, w przypadku konieczno-
ści prowadzenia akcji ratowniczej do-
brze wyszkolona drużyna ratownicza 
jest gwarantem bezpieczeństwa całej 
załogi pracującej pod ziemią. Dlatego 
duży nacisk podczas szkoleń i ćwiczeń 
kładziony jest na pogłębianie wiedzy 
teoretycznej oraz podnoszenie umie-
jętności w posługiwaniu się specjali-
stycznym sprzętem ratowniczym.

W celu poprawy sprawności oraz 
pogłębienia więzi między ratow-

nikami poszczególnych zakładów 
górniczych organizowane są zawody 
ratownicze, w których ratownicy 
ZGE Sobieski Jaworzno III odnieśli 
wiele sukcesów. Na szczeblu okrę-
gowym w 2001 r. zajęli pierwsze 
miejsce w klasyf ikacji końcowej 
turnieju drużynowego. 

W latach 2003 i 2004 na terenie 
OSRG Jaworzno odbywały się ko-
lejne okręgowe spartakiady ratow-
nicze, podczas których nasz zastęp 
zajmował pierwsze miejsca, a we 
wrześniu 2003 roku w Centralnych 
Zawodach Drużyn Ratowniczych 
drużyna ZGE Sobieski Jaworzno 
III również zwyciężyła! 

Także w indywidualnych konkur-
sach wiedzy ratowniczej reprezentanci 
ZGE osiągnęli wiele spektakularnych 
sukcesów. Największe odniósł w 1998 
i 2001 roku Mirosław Kempka, zwy-
ciężając dwukrotnie w mistrzostwach 
OSRG Jaworzno. W tych samych 
latach pokonał najlepszych ratow-
ników w górnictwie węglowym, zo-
stając de facto Mistrzem Polski w tej 
dziedzinie. Dzielnie sekundował mu 
Wiesław Kmiecik, który zdobył mi-
strzostwo OSRG Jaworzno w latach 
2000, 2004 i 2005, w 2003 r. był drugi,  
a na zawodach centralnych plasował się 
na II (w 2001 r.) i III (w 2003 r.) pozycji. 
Lokaty na podium zajmowali także Ro-
bert Palka (dwukrotnie) oraz Mirosław 
Skwarek, Jerzy Fudała, Mateusz Lis, 
Robert Kania i Krzysztof Bigaj.

W celu podniesienia kwalifikacji  
i sprawności ratowników umożliwio-

no pobyt reprezentacji ZGE Sobieski 
Jaworzno III w Słowacji w 2001, 2003, 
2004 i 2005 roku gdzie nasi ratownicy 
w turnieju ratowniczym dwukrotnie 
zajęli drugie miejsce, a raz trzecie – 
natomiast w turnieju indywidualnym 
(składanie aparatu BG 174, rzut gra-
natem, pchnięcie kulą i wymiana butli 
w swoim aparacie) Tomasz Drozd 
w 2001 r zajął drugie miejsce, a w  
2004 r zwyciężył!

ryszard mLosTeK, KrzyszTof Kwadrans

O działalności drużyny ratowniczej  
w ZG Sobieski od 2005 roku będą 
mogli przeczytać państwo w kolej-
nym numerze „Ct”.

Wielokrotny zwycięzca Turniejów Wiedzy Ratowniczej –  Wiesław Kmiecik
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Pascal jest małym Polakiem. 
Urodził się 5 lat temu  
w Szwajcarii, w polskiej 
rodzinie. Rodzina nadal na co 
dzień używa języka polskiego, 
np. wieczorem do wyjaśnienia 
Pascalowi jak funkcjonuje 
świat, jak kiedyś straszył 
krakowski smok. Pascal 
uczęszcza już do przedszkola 
(l’école maternelle), gdzie 
zajęcia odbywają się 
dwujęzyczne: równolegle po 
francusku i schwytzerdütsch.

Aktualnie (jeszcze) Pascal używa 
dwóch języków po 50%: francuskiego 
– i polskiego. Niedawno jedna z jego 
szwajcarskich nauczycielek zapytała 
mnie jaki jest język ojczysty Pascala. 
(„– Quelle est sa langue maternelle?”) 
Przy udzielaniu odpowiedzi zaciąłem 
się: – Powinienem Pani odpowiedzieć 
bez namysłu „polonais”, ale przecież to 
jest tylko język ojczysty jego rodziców. 
Jego koledzy z podwórka nie mówią po 
polsku, a najbliższy copain (kumpel) 
Damien zna tylko dialekt niemiecki; 
bo przecież Pascal ogląda Tv tylko po 
francusku, a polską babcię widzi raz na 
rok. Nie ma polskiego przedszkola, nie 
ma też żadnych polskich kolegów, bo 
dorosła Polonia inwestuje akurat tylko 
w dzieci „rdzennych tubylców”. Czyli, 
jeżeli istnieje ścisła zależność narodo-
wości od używania języka, to Pascal 
- jak miliony innych polskich dzieci  
w świecie –każdego dnia zapomina 
coraz bardziej języka przodków! I tak  
w sposób naturalny „odpolszcza się”!

Sytuacja jest ciekawa, ponieważ  
z drugiej strony język francuski nie 
będzie nigdy w życiu Pascala jego ję-
zykiem ojczystym. Powód – jako dzie-
ciak nie ma on kompletnego otoczenia 
frankofońskiego. A do tego od wcze-
snego dzieciństwa jest „zakłócany” 
(dérangé) językiem polskim! Językiem 
swoich rodziców.

Oczywiście Polonia czy Polacy za gra-
nica czują doskonale, że tracą bezpośred-
nie międzypokoleniowe więzi narodowe 
wraz z utratą polskości własnych dzieci!  
I czy coś robią w tej sprawie? Tak!

Podejmują masę prób i działań, 
ale bez analizy, czy zagwarantują 
one zamierzony sukces. Niedzielne 
szkółki (niekiedy co drugą niedzielę!) 
przedszkola raz na tydzień, coroczne 
jasełka… Uparci przy tych zajęciach 
pedagodzy i dyrektorzy polonijnych 
szkółek popołudniowych, nawiedze-
ni swoistą misją, nie zamartwiają się  
o końcowy efekt swych działań.

Często bywa tak, jak z nauczycie-
lami 1-2 lekcji angielskiego na tydzień  
w PRL, które dawały chleb nauczy-
cielom, ale niekoniecznie znajomość 
języka angielskiego uczniom !

A kraj niewiele dotychczas robi, by 
pomóc, zwiększyć motywacje młodych 
Polaków za granicą do zachowania 
znajomości języka polskiego; bez zna-
czenia, czy zamieszkują na wschód czy 
na zachód od Warszawy.

A może należałoby rozwinąć pro-
gram prawie darmowych, miesięcznych 
pobytów w Polsce dzieci Polaków za-
mieszkałych zagranicą, by ich właściwie 
motywować do zachowania kultury 
narodowej przodków. I to nie tylko dla 
tych superlaureatów patriotycznych 
konkursów, ale dla wszystkich. Młodzież 
polonijna powinna mieć znaczne zniżki 
cen na bilety do Ojczyzny, szczególnie 
na tych liniach, które obsługuje LOT 
– to się zwróci wielokrotnie wszystkim 
już za najbliższych 10 lat. Niech latają 
nawet na weekendy do rodziny. Wtedy 
ta, często niefachowa praca u podstaw 
prowadzona wczoraj i dzisiaj przez ro-
dziców, Polonię będzie dodatkową szan-
są na większą wygraną - na wygranie 
całej naszej sprawy. My, co opuściliśmy 
Polskę, jako mniej lub bardziej dorośli, 
siłą rzeczy umrzemy tutaj jako Polacy.  
A polonijna druga generacja (la deuxième 
génération) będzie pozostawiona sama 
sobie - między sfrustrowanymi rodzi-
cami, którzy przeszkadzają dzieciom  
w lokalnym trybie państwowej edukacji 
i którzy w końcu ulegną, poddadzą się, 
nie widząc zrozumienia i nie otrzymując 
pomocy. Bo tu i w tym miejscu trzeba 
głośno krzyczeć, że posiadanie dzieci, 
to nie „problem”, to nie czyjaś prywatna 
sprawa, to nie emocjonalny egoizm – ale 
to podstawa do istnienia nas tutaj jako 
Polonii, luźnego społeczeństwa o okre-
ślonych korzeniach narodowych.

Trwa i jeszcze długo będzie trwała 
swoista wojna o poprawianie ogólnego 
wizerunku Polski. Osoby pochodzące 
z drugiej i dalszych generacji emigracji 
polskiej mogą być ważnym elementem  
w tej batalii. Są bardziej przekonywa-
jący i wiarygodni niż ci, co przyjechali 
jeszcze z kraju, których opinie bierze 
się często jako zbyt emocjonalne – wia-
domo, każdy „paw swój ogon chwali”. 
Inwestycje w zachowanie polskości  
u drugiej generacji naszych dzieci i ich 
późniejsza przyjaźń dla Polski jest kil-
kakrotnie „tańszą” niż np. uzyskanie 
przychylności dla sprawy polskiej jakie-
goś dziennikarza, obcokrajowca.

Dopóki kraj nie będzie widział  
w młodej emigracji – Rodaków – Polaków 

(ludzi tego samego narodu), to chyba nic 
się nie zmieni. Trzeba edukować naszych 
„rządzących”, społeczeństwo w kraju  
o wszechstronnej potrzebie pomocy 
(także finansowej!) młodym Polonusom!  
W czasach audiowizualnych dosyła-
nie raz na rok 2 darmowych książek 
wydanych w języku polskim, to więcej 
niż umywanie rąk. Może to swoista 
próba urzędników na zrzucenie od-
powiedzialności za edukację narodo-
wą dzieci emigrantów bezpośrednio  
na nasze barki!

Brak znajomości języka polskiego 
u naszych dzieci nie jest zaniedba-
niem ze strony ich rodziców. Język 

Dlaczego Polacy za granicą 
wymierają już w drugiej generacji?

Rzadko prezentujemy przedruki z innych gazet. Ten artykuł wydaje się być niezbędny dla zrozumienia niektórych procesów, 
jakie zachodzą na emigracji. Powinniśmy być świadomi, że wielu z nas z emigracji zarobkowej nie tylko do kraju  
nie wróci, lecz nawet zatraci swoją narodową tożsamość. Jeśli nie od razu, to prawdopodobnie w drugim pokoleniu.  
Autor artykułu poszukuje rozwiązań tego problemu. 

redaKcja cT

polski w sytuacji życia za granicą 
należy do kategorii języków obcych, 
a wiemy, że nauczanie takich języ-
ków poddane jest dzisiaj określonym 
prawom pedagogiki. Rodziny polskie 
dają motywację do nauki języka naro-
dowego i możliwość jego używania w 
domu, w kręgach polonijnych. Nie są 
jednak kompetentne w nowoczesnych 
technikach nauczania czytania i pisa-
nia w sposób przystępny i atrakcyjny, 
bez pomocy właściwych oświatowych 
instytucji polskich.

Zadbanie o polskość dzieci – tej 
drugiej generacji – jest dzisiaj waż-
niejsze niż nostalgiczne zjazdy wete-
ranów polonijnych i siłowe rozwijanie 
niektórych organizacji polonijnych, 
tylko dla tych, „co z Kraju przyby-
li…”. Wyrabianie poczucia winy  
u rodziców, że są nieudolni, niepatrio-
tyczni, nie dbają o przyszłość pociech, 
że podcinają korzenie – nie podniesie 
motywacji. Jeżeli jest tu miejsce na 
poczucie winy za nieumiejętność 
utrzymania polskości polonijnych 
dzieci, to po jednym warunkiem, 
że spoczywa ona na nas wszystkich, 
także i na pewnych, wydelegowanych 
instytucjach w kraju! sTan mach

196 uczniów jaworznickich szkół 
wzięło udział w zajęciach organi-
zowanych przez Hufiec Związku 
Harcerstwa Polskiego w Jaworznie 
podczas minionych ferii. 

„Lecieliśmy na szklaną górę niestety 
nasz samolot rozbił się. Po odzyskaniu 
świadomości wokół siebie zobaczyliśmy 
dziwną niebieskawą mgłę, w ustach czu-
liśmy smak soli... okazało się, że jesteśmy 
na wyspie, której nie ma na żadnej ma-
pie, nie posiadającej nawet własnej na-
zwy. Może zostaniemy tu na zawsze? 

Na naszej... Lostlandii – tak nazwa-
liśmy to tajemnicze miejsce!!!”. 

To opis fabuły jednej z baz mieszczą-
jącej się w Zespole Szkół nr 4. 

W szkole podstawowej nr 5 uczest-
nicy zamienili się w mieszkańców 
Lasu Sherwood, dzieci i młodzież SP 7 
odbywała wirtualne podróże po bar-
dziej i mniej znanych miejscach świata.  

Harcerska „Zima w Mieście” 

W SP 6 instruktorzy postanowili spędzić 
ferie po harcersku, w SP 14 Eskimosi 
urządzili sobie polowanie na foki, stwo-
rzyli makietę eskimoskiej wioski, a w 
świetnej zabawie nieważny był nawet 
brak śniegu. Uczniowie SP 19 spędzili 
ferie na różnorodnych zajęciach w klubie 
„Kasztan”.Dla wszystkich uczestników, 
dzięki środkom przyznanym z miasta na 
organizację zajęć, zostały przygotowane 
atrakcje z wykorzystaniem sportowo 
- rekreacyjnych obiektów Jaworznie. Od-

były się zajęcia na lodowisku miejskim  
i krytej pływalni. 

W programach wszystkich baz 
nie zabrakło też zajęć integracyjnych, 
sportowych, muzyczno-tanecznych, 
wycieczek turystyczno-krajoznaw-
czych. Odbyły się również dwa biwaki. 
Członkowie VI Szczepu Harcerskiego 
pojechali do Skawiny, gdzie podczas 
wyprawy przez oceany doskonalili się 
z technik harcerskich, zorganizowali 
turniej miast i integrowali się z dziećmi 
i młodzieżą – mieszkańcami Skawiny.  
Leśni Ludzie i Tropiciele (drużyny 
działające w ZS nr 4), wraz z zaprzy-
jaźnionymi harcerzami wyruszyli na 
biwak do Częstochowy. 

Całość działań została podsumo-
wana podczas balu w Klubie Przyja-
ciół Zimy, który odbył się 19 stycznia 
w SP nr 5. Wspaniała zabawa przy 
muzyce, poczęstunek, karaoke i liczne 
zabawy i konkursy pozwoliły na za-
prezentowanie pracy minionego tygo-
dnia i fantastyczną integrację zuchów, 
harcerzy i instruktorów a takie dzieci 
i młodzieży niezrzeszonej. 

Komenda Hufca serdecznie dzię-
kuje instruktorom zaangażowanym  
w organizację Harcerskiej Zimy w Mie-
ście za czas i pracę, a dyrektorom szkół  
i kierownictwu klubu „Kasztan” za udo-
stępnienie bazy lokalowej, życzliwość  
i wsparcie w corocznych akcjach.

(Kg)

Przedruk z „pro Polonicum”
www.swisspass.ch/polonicum.htm • polonicum@tele2.ch

Zadbanie o polskość dzieci emigrantów jest dziś ważniejsze niż zjazdy weteranów polonijnych

Harcerze zorganizowali dzieciom wspaniałe ferie
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Laboratorium przyjazne pacjentowi
Nasze sprawy

Bi w a k  p o d  n a m i ot a m i  z i m ą  
w górach? Dla niektórych to może 
brzmieć niewyobrażalnie, ale nie 
dla harcerzy z 1 Jaworznickiej Dru-
żyny Wędrowniczej „Szlak”, którzy 
w dniach 8 – 9 lutego, kolejny raz 
wzięli udział w Zimowej Watrze 
Wędrowniczej.

Zimowa Watra Wędrownicza to 
spotkanie harcerzy z całej Polski, 
którzy przybywają na wybrany przez 

Zimowa Watra Wędrownicza to ogólnopolska impreza harcerska, na której 
nigdy nie brakuje reprezentantów jaworznickiego Hufca ZHP

Na wędrowniczym spotkaniu

Z początkiem 2008 roku zostało 
oddane do użytku nowoczesne 
Medyczne Laboratorium 
Diagnostyczne PŚZ i PZ Elvita-
Jaworzno III Sp. z o.o.  
w przychodni górniczej przy  
ul Gwarków 1  
w Jaworznie.  Po modernizacji, 
między innymi pracowni 
RTG, poradni chirurgicznej, 
dermatologicznej, gabinetu 
zabiegowego i medycyny 
pracy jest to kolejny etap prac 
zmierzających do dostosowania 
NZOZ GZLA do standardów 
jakości obowiązujących w Unii 
Europejskiej.

Nowe laboratorium pod wzglę-
dem zaplecza technicznego spełnia 
wymogi europejskiej normy PN-EN 
ISO 15189 dotyczącej laboratoriów 
medycznych, co stanowi ważny 
element gwarantujący zapewnienie 
pełnej wiarygodności wydawanych 
wyników badań. Zostały bowiem 
stworzone odpowiednie warunki 
pracy dla wysokiej klasy urządzeń 
analitycznych, na których wykony-
wane są badania. 

Dla usprawnienia obsługi pacjen-
tów został uruchomiony nowoczesny 
system rejestracji i wzywania pa-
cjenta do pokoju pobrań materiału. 
Rejestrujący się pacjent otrzymuje 
niepowtarzalny, losowo nadany nu-

mer, który wynika z przypisanego do 
danego skierowania kodu kreskowego 
jakim zaopatrywane są pobierane 
próbki. Taki system identyfikacji 
zapewnia bezbłędne rozpoznawanie 
probówek przez system informatycz-
ny urządzeń pomiarowych i zdecydo-
wanie usprawnia pracę.

Zadbano również o to, by pacjent 
mógł być obsłużony w wysoce kom-
fortowych warunkach. Urządzono 
przestronną poczekalnię. Pokój po-
brań został wyposażony w wygodne 
fotele dla dorosłych i dzieci, klimaty-
zację oraz urządzenia gwarantujące 
sterylność i bezpieczeństwo, a wszyst-
ko po to, aby pobranie krwi do badań 
było trochę przyjemniejsze.

Głównym celem naszej działal-
ności jest dostarczenie pacjentowi 

„właściwego, wiarygodnego wyni-
ku badania z właściwej próbki i we 
właściwym czasie”. Temu celowi 
służą w ypracowane i wdrożone 
procedury codziennej kontroli ja-
kości badań, wysokiej klasy sprzęt 
analityczny, odpowiednio dobrane 
i sprawdzone metody i testy dia-
gnostyczne oraz systematyczne 
szkolenia i doskonalenie personelu. 
Optymalnym rozwiązaniem elimi-
nującym błąd wynikający z trans-
portu i przechowywania materiału 
do badań jest przekazanie go bez-
pośrednio na stanowiska robocze, 
gdzie wykonywane są badania. Dla-
tego organizacja pracy w punkcie 
pobrań została tak opracowana, aby 
sprawnie obsłużyć jak największą 
liczbę pacjentów. 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom 
pacjentów na bieżąco poszerzana jest 
oferta badań. Dzisiejszy zakres badań 
obejmuje:
• hematologię i podstawową koagulologię,
• biochemię kliniczną dla diagnostyki i monito-

rowania miażdżycy, schorzeń wątroby, nerek, 
gospodarki elektrolitowej i innych 

• zaawansowany monitoring cukrzycy: C-peptyd, 
insulina, hemoglobina glikowana HbA1c,

• badania moczu oraz w kału między innymi  
w kierunku krwawień jelit i obecności anty-
genów Giardia Lamblia 

• pełną laboratoryjną diagnostykę chorób 
tarczycy wraz z przeciwciałami przeciwko 
receptorom dla TSH,

• inne hormony: przysadki, nadnerczy, przytar-
czyc, hormony płciowe, hormon „przeciwoty-
łościowy”- leptynę, i inne,

• markery nowotworowe: między innymi mar-
kery jajnika, piersi, przewodu pokarmowego, 
prostaty, wątroby, jąder,

• poszerzoną diagnostykę anemii: ferrytynę, 
transferynę, witaminę B12, oraz kwas foliowy,

• diagnostykę wstępną i weryfikacyjną infekcji 
boreliozy ,toksoplazmozy, cytomegalii, mono-
nukleozy, wirusa opryszczki, różyczki i innych 
chorób zakaźnych,

• pełną diagnostykę wirusowych zapaleń wą-
troby typu A,B,C 

• określanie grupy krwi i autoprzeciwciał od-
pornościowych 

• pełny panel badań autoimmunologicznych  
z kliniczna interpretacją uzyskanych wyników 

• badania wykorzystywane w reumatologii  
w tym przeciwciała przeciwko białku cytruli-
nowemu (anty-CCP), w 97% potwierdzające 
reumatoidalne zapalenie stawów 

• laboratoryjną diagnostykę osteoporozy,
• monitorowanie stężenia leków np. digoksyny, 

leków przeciwpadaczkowych,

• oznaczania narkotyków w moczu: w tym 
ekstazy,

• pełny panel alergologiczny – ponad 200 poje-
dynczych alergenów oraz system paneli (po-
karmowych, oddechowych i mieszanych)

• badania mikrobiologiczne.

Szerszych informacji na temat 
pełnego zestawienia badań 

udziela personel laboratorium. 
Telefon bezpośredni: 032 614 12 

16. Zapraszamy również na naszą 
stronę internetową, gdzie na 

bieżąco będziemy przekazywać 
informacje o nowościach  

i promocjach.
Na stronie www.elvita.pl również 

można znaleźć adres międzynarodo-
wego portalu poświęconego bada-
niom laboratoryjnym, którego głów-
nym celem jest podanie pewnych  
i aktualnych informacji dotyczących 
tego obszaru medycyny. 

Laboratorium ELVITY dostępne 
jest dla każdego pacjenta w godzi-
nach od 6.15 do 10.00 oraz w soboty 
od 7.00 do 9.00. Wykonujemy bada-
nia zarówno na zlecenie lekarzy kon-
traktujących z NFZ jak i odpłatnie. 
Wyniki podstawowych oznaczeń są 
dostępne w tym samym dniu.

Serdecznie zapraszamy do 
korzystania z naszych usług mając 

nadzieję, że spełnimy Państwa 
oczekiwania. W marcu na 

każdego pacjenta, który odpłatnie 
skorzysta z usług Medycznego 

Laboratorium Diagnostycznego 
czekają miłe niespodzianki. 

W rajdzie, który zorganizowała 
Komisja Turystyki Pieszej O/PTTK 
w Jaworznie uczestniczyło 129 osób: 
młodzież i dzieci pod opieką na-
uczycieli ze szkół: SP-1, SP-5, SP-8, 
SP-15, SP-20, SP-22, Gim8, Gim9,  
a ta k ż e tur yści indy w idua lni  
z Chrzanowa, Katowic i Jaworzna.

Po zapoznaniu się z historią dworca 
PKP w Szczakowej uczestnicy prowa-
dzeni przez przodowników turystyki 
pieszej: B. Guję, S. Trelę i A. Gajosa, wy-
ruszyli na trasę rajdu. Trasa prowadziła 
koło obeliska poświęconego Tadeuszo-
wi Kościuszce i dalej koło Huty Szkła, 
Garbarni, wzdłuż Koziego Brodu, obok 
nowoczesnej hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 10, przez Górę Piasku 
do Długoszyna. Wędrowcy zapoznali 
się z historią dzielnicy, podziwiali licz-
ne kapliczki i stąd przez las dotarli do 
Dąbrowy Narodowej, gdzie zobaczyli 
kapliczkę ufundowaną przez górników. 
Na trasie rajdu pogoda była wymarzona 
do wędrówki, wcale nie zimowa choć 

organizatorów górski szczyt, by tam, 
razem z innymi stanąć przy ogniu  
i poczuć surową magię zimowych 
gór. Wędrownicy, czyli najstarsza 
grupa wiekowa w Związku Har-
cerstwa Polskiego, nie zajmują się, 
jak młodzi harcerze tylko grami  
w lesie i zabawą w harcówkach, ale 

1 JDW „Szlak” na szczycie Jałowca

42. Zimowy Rajd

poważniejszymi działaniami, czyli 
wędrowniczym wyczynem. W sobotę 
na Jałowiec, szczyt o wysokości 1111 

metrów nad poziomem morza w Be-
skidzie Żywieckim (Pasmo Jałowiec-
kie) dotarło około 200 wędrowników 
z różnych zakątków kraju. Przyszli 
różnymi szlakami i z różnych powo-
dów stanęli przy watrze rozpalonej 
na wierzchołku, by tam porozma-
wiać o harcerskiej służbie.

Jaworznicki hufiec na piątej, ju-
bileuszowej Watrze reprezentowa-
ła ośmioosobowa grupa z 1 JDW 
„Szlak”. Niektórzy byli na tej impre-
zie kolejny raz. Dotarli na Jałowiec 
trudnym szlakiem z Lachowic. Być 
może w Jaworznie nie ma zimy, ale  
w górach, powyżej 700 metrów n.p.m. 
leży śnieg. Dlatego taki wyjazd jest 
wyzwaniem nawet dla doświadczo-
nych i dobrze przygotowanych tu-
rystów. Trzeba wiedzieć jak uniknąć 
wychłodzenia i odmrożeń oraz znać 
możliwości zespołu. Dzięki temu 
ewentualność wypadku jest ograni-
czana do minimum. Świadczy o tym 
fakt, że przez pięć lat organizatorzy 
Watry nie musieli ani raz wzywać 
na pomoc Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego.

W tym roku pogoda się udała. 
Szlaki były przetarte i udeptane,  
w nocy trzymał lekki mróz i wiał 
słaby wiatr. Wymarzone warunki do 
biwakowania. Oby za rok również 
aura dopisała, bo na pewno harcerze 
z Jaworzna staną na kolejnym szczy-
cie, przy ogniu VI Zimowej Watry 
Wędrowniczej.

p.jamroz

poranek był mroźny. Na mecie rajdu 
w Zespole Szkół nr 4 na uczestników 
oczekiwali przodownicy: D. Paderew-
ska, W. Trela, E. Banasik oraz Dyrekcja 
i personel szkoły. Wszyscy pożywili 
się ciepłą pizzą, owocami i ciastkiem,  
a reprezentanci szkół przystąpili do 
konkursu rysunkowego, który polegał 

na narysowaniu najciekawszego obiektu 
z trasy rajdu. Prawie wszyscy rysowali 
kapliczki. W konkursie uczestniczyło  
25 osób, a za najlepsze prace miejsca zdo-
byli: I miejsce – Weronika Pogoda (SP20), 
II miejsce – Katarzyna Bucza (G8),  
III miejsce Dawid Macias (SP1).

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali 
pamiątkowe znaczki rajdowe. Prezes  
O/PTTK w Jaworznie Jerzy Zięba, obec-
ny na rajdzie, wręczył szkołom dyplomy 
uczestnictwa, a Dyrekcji Zespołu Szkół 
nr 4 – podziękowanie za udostępnienie 
budynku i wzorowe przygotowanie 
mety rajdu. Zapraszamy na kolejne 
imprezy Oddziału PTTK w Jaworznie.  
Z turystycznym pozdrowieniem. (iw)
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Miasto JaworznoZ życia szkół

W październiku 2007 roku 
Czytelnia Naukowa Miejskiej 
Biblioteki Publicznej ogłosiła 
Konkurs Energetyczny 
pod hasłem: „Energia 
w moim życiu”. Był on 
skierowany do młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Konkurs miał formę prac 
pisemnych. 

Cele konkursu były 
następujące: 

– wyłonienie najlepszych prac do-
tyczących zagadnień związanych 
z obecnością energii w naszym 
codziennym życiu,

– popularyzowanie energii postrze-
ganej jako dobro cywilizacyjne,

– aktywizacja działań na rzecz upo-
wszechniania świadomości energe-
tycznej.
Przedmiotem konkursu były roz-

wiązania techniczne, technologiczne, 
organizacyjne, prawne, ekonomiczne, 
ekologiczne, społeczne i poznawcze z za-
kresu szeroko rozumianej energetyki. 

Ze względu na szeroki zakres za-
gadnień dotyczących energii, ustalono 
podział prac na dyscypliny. Zgłasza-
jący prace do konkursu sami decy-
dowali, do jakiej zaliczą swoją pracę. 
Ustalono następującą listę dyscyplin: 
zrównoważona polityka energetyczna, 
zarządzanie energią i środowiskiem, 
rynek energii cieplnej, bezpieczeństwo 
energetyczne, rola i znaczenie energii 
w życiu człowieka, dobre sposoby na 
oszczędzanie energii.

Konkurs energetyczny to działanie 
edukacyjne podjęte przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną, które ma za 

zadanie zainicjować tematykę ener-
getyczną wśród młodzieży, a w dalszej 
perspektywie być może zaangażować 
szkoły do uczestnictwa w szeroko 
rozumianej edukacji energetycznej  
i ekologicznej.

Uroczyste ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród odbędzie się  
6 marca 2008 roku o godzinie 14.00 
w audytorium biblioteki. Autorzy 
najlepszych prac zgłoszonych do 
udziału w konkursie otrzymają na-
grody rzeczowe. Fundatorem nagród 
jest Miejska Biblioteka Publiczna oraz 
Spółka Ciepłowniczo – Energetyczna 
Jaworzno III Sp. z o.o. z Jaworzna.

We wrześniu 2008 roku Miejska 
Biblioteka Publiczna ma zamiar ogłosić 
kolejny konkurs energetyczny, tym ra-
zem pod hasłem „Świat oszczędza ener-
gię”. Będzie to druga edycja konkursu 
promującego świadomość energetycz-
ną, tym razem o zasięgu krajowym gdyż  
patronat nad konkursem objęła Agen-

cja Promocji Energii sp. z o.o., wydawca 
miesięcznika „Energia”. 

Konkurs skierowany będzie do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
także studentów. Dotyczył będzie 
zagadnień oszczędzania energii,  
a jego celem będzie pogłębienie wie-
dzy młodzieży na temat sposobów 
oszczędzania energii w gminie, zakła-
dzie przemysłowym, szkole, gospo-
darstwie domowym. Jest on wpisany 
w założenia edukacji energetycznej, 
którą mamy zamiar prowadzić wśród 
młodzieży różnych typów szkół  
w gminie Jaworzno.

Konkurs energetyczny jest jedną  
z form edukacji energetycznej obejmują-
cej tematykę energooszczędności, efek-
tywności energetycznej, energochłon-
ności urządzeń i obiektów, zastosowania 
rozwiązań technologicznych wykorzy-
stujących tzw. „zieloną energię”.

Postęp w racjonalnym wyko-
rzystaniu energii stanowi priory-

tet unijnej polityki energetycznej  
i ekologicznej. Do niedawna pro-
blem racjonalizacji zużycia energii 
rozpatrywano głównie na płasz-
czyźnie technologii. Jednak zakres 
polityki poszerzył się o doniosłe ak-
cje społeczne w dziedzinie edukacji, 
ponieważ nawet nowe technologie 
będą miały ograniczone znaczenie, 
jeśli użytkownicy nie będą skłonni 
do ich zastosowania. Czynnikiem 
kluczowym, aby zapewnić popra-
wę racjonalności zużycia energii, 
jest „uświadomienie energetyczne” 
społeczeństwa, a najistotniejszą rolę 
w tym procesie pełnią inicjatywy 
edukacyjne skierowane do dzieci  
i młodzieży. Edukacja energetyczna 
powinna zatem obejmować jedno-
cześnie energię, środowisko i eko-
nomię, dając tym samym racjonalne 
podstawy do podejmowania decyzji. 
Pokolenie dzisiejszych nastolatków 
zmierzy się już z problemem glo-

Konkurs Energetyczny - wyniki
balnego ocieplenia klimatu oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa ener-
getycznego w warunkach wyczerpu-
jących się surowców energetycznych. 
Warto zatem podejmować wszelkie 
inicjatywy edukacyjne sprzyjające 
podejmowaniu działań w zakresie 
racjonalnego użytkowania energii. 

Komisja konkursowa  
w składzie:

Przewodniczący: Pan Zbigniew 
Banasik, wiceprezes Zarządu Spółki 
Ciepłowniczo – Energetycznej Ja-
worzno III sp. z o.o.

Członkowie: Pan Jacek Maro, Dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
Pani Halina Rechul, Bibliotekarz Czy-
telni Naukowej ogłasza, iż laureatami 
I edycji konkursu energetycznego 
zostali:
Kinga Górecka – uczestnictwo in-
dywidualne
Agnieszka Czopik – I Liceum Ogól-
nokształcące
Patryk Dańczak – I Liceum Ogólno-
kształcące
Chyb Damian – Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3
Bartosz Palka – Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3

Tematy prac laureatów:
1. Bezpieczeństwo energetyczne
2. Jak zaoszczędzić pieniądze ratując 

życie naszej planety? czyli  sposoby 
oszczędzania energii dla każdego.

3. Dlaczego dbamy o bezpieczeństwo 
energetyczne?

4. Energia w moim życiu: dobre spo-
soby na oszczędzanie energii

5. Zmiany zachodzące w procesie 
wytwarzania energii na przestrzeni 
dziejów. Sposoby jej wytwarzania 
oraz zagrożenia z tego wynikające.

(iw)

Statek piracki dopłynął do Wyspy 
Trzech Czaszek. Skrzynie pełne monet, 
złote puchary, cenne klejnoty... Gdzie 
piraci ukryli swoje łupy? Oczywiście! 
Na Wyspie Trzech Czaszek! Ruszaj  
z nami na poszukiwanie skarbu Beti 
Czarnej Litościwej i Dyzi Dowcip-
nej! Mamy już mapę, ale... uwaga na 
pułapki! Piraci nie zostawili swoich 
skrzyń bez odpowiedniej „opieki”. 
Tak rozpoczął się 5 lutego 2008 bal 
karnawałowy w Szkole Podstawowej 
nr 16 „Piracka przygoda”. Był to pi-
racki bal. Zabawę prowadziły pani 
mgr Beata Kuśmierczyk-Łaźnia, mgr 
Anna Stacewicz. 

Co tam się działo…
Piracka flaga powiewała na masz-

cie, kapitan Beti Czarna Litościwa i jej 
wierny druh, klaun Dyzia Dowcipna 
dały rozkaz abordażu floty. Piracka 
brać wzięła w niewolę załogi fregaty 
handlowej i zabrała admirał mgr Beatę 
Wiktor i kapitanów – wychowawców 
klas na „Wyspę Trzech Czaszek”. Przy 
pomocy kilku towarzyszy majtkowie 
musieli przedostać się na wyspę i ura-
tować swoich ludzi z rąk straszliwych 
piratów. Droga, którą przebyli pełna 
była pułapek. Tylko sprytem, niezwykłą 
inteligencją i odwagą mogli pokonać za-
bezpieczenia i uwolnić przyjaciół. Piraci 
- przebrani rodzice pilnowali admirała  
i kapitanów, aby ich uwolnić wyznaczeni 
majtkowie przystąpili do pirackich prób. 
Za wykonane zadanie otrzymywali złote 
talary i kawałek mapy, za talary wykupili 

swojego admirała i kapitanów, a dzięki 
mapie odszukali ukryty skarb. Nagrodą 
dla wszystkich piratów był skarb ukryty 
w skrzyniach na pirackim okręcie. Majt-
kowie pokonywali trudności zachęcani 
okrzykiem: – Prawdziwi piraci pokonają 
każdą przeszkodę! 

Już na dwa tygodnie przed balem 
wychowawcy wspólnie z uczniami i ro-
dzicami zaczęli przygotowania elemen-
tów dekoracji. Były to, wielkie okręty 
pirackie, oraz kukły piratów. Głównym 
elementem wystroju sali był okręt,  
w którym ukryto skarb.

Drugą pełną humoru część balu po-
prowadził dowcipny wodzirej – Krzysz-
tof Kończyk serwujący całe mnóstwo 
zabaw, konkursów z nagrodami. Do 
tańca zostali również zaproszeni rodzi-

ce, których nie opuszczał dobry humor 
i chęć uczestnictwa we wspólnym tańcu. 
W tym dniu trudno było rozpoznać 
uczniów. Do tańca porywały nas najpo-
pularniejsze karnawałowe przeboje, przy 
których wszyscy wesoło się bawili.

Celem tego przedsięwzięcia było 
dostarczenie dzieciom radości podczas 
wspólnej zabawy, integracja uczestni-
ków balu oraz rozbudzanie ciekawości 
i wyobraźni. Podsumowując: czy warto 
było? Odpowiedź jest bardzo prosta: 
tak i jeszcze raz tak! Po co? Powodów 
jest wiele. Jeden jest taki: warto było po-
święcić kilka tygodni przygotowań, żeby 
na koniec usłyszeć najpiękniejsze słowo 
„Dziękujemy”. No cóż. Piękniejszej re-
komendacji chyba nie potrzeba!

beaTa KuśmierczyK-łaźnia

Na wstępie wysłuchano piosenek 
w wykonaniu uzdolnionej jaworz-
nianki Pauliny Kurkowskiej, a na-
stępnie wystąpili – Anna Pogoda 
i Paweł Stękała – para taneczna 
klasy „S” z klubu „Idea” w Kra-
kowa, którzy zaprezentowali tańce 
latynoamerykańskie.

Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Jaworzna podejmuje różne działa-
nia, od wystaw okolicznościowych, 
spotkań o tematyce historycznej, 
wydawnictw i konkursów, po fe-
styny środowiskowe i imprezy dla 
dzieci.

Dzisiejsze  spotkanie jest szcze-
gólne, ponieważ zaprosiliśmy wy-
jątkowych gości – ludzi wielkiego 
serca, którzy wspierają naszą dzia-
ła lność. TPMJ jest organizacją 
społeczną i tylko w taki sposób 
moż emy pod ziękować na sz y m 
sponsorom i uhonorować wszyst-
kich, którzy chcieli wspierać nasze 
działania. Jeszcze raz dziękujemy. 
– powiedzia ła pani Magda lena 
Ossysek, prezes TPMJ.

Bal „Piracka przygoda” W piątek, 1 lutego, Zarząd Towarzystwa 
Przyjaciół Miasta Jaworzna zorganizował 
uroczyste spotkanie. Przy kawie i domowych 
wypiekach spotkali się członkowie 
Towarzystwa i zaproszeni goście. 

Zakończenie 
karnawału z TPMJ

Tę zabawę karnawałową dzieci na pewno zapamiętają

Było to miłe zakończenie kar-
nawału w Towarzystwie Przyjaciół 
Miasta Jaworzna.

mo

Występ Anny Pogody i Pawła 
Stękały zachwycił wszystkich 
uczestników spotkania

Fundatorem nagród w konkursie była m.in. Miejska Biblioteka Publiczna


