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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 na 
prośbę widzów powtarzamy nadawane 
już odcinki „AutoExperta”.

Forum 
dyrektorów 
bibliotek
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Modernizacja 
PKM-u

czytaj na str. 3

Zwalniając, zdaniem 
sądu niesłusznie 
zwykłego zjadacza 
chleba, czy obniżając 
mu wynagrodzenie 
na niższe, pracodawca 
ryzykuje co najwyżej 
wypłatę trzymiesięcznego 
odszkodowania. Czy dotyczy 
to również radnych? Kto 
zajrzy do stosownych 
przepisów znajdzie 
odpowiedź. Absolutnie nie!

W piątek doszło do ogłoszenia 
ważnego dla mieszkańców Jaworzna 
wyroku. Sąd apelacyjny nakazał wy-
płatę Tadeuszowi F., byłemu prezesowi 
PKM-u Jaworzno, kwoty 240 tys. zł plus 
odsetki jako należną dopłatę do utraco-
nej części zarobków, po zwolnieniu go 
ze stanowiska. Jaworznicki PKM nie 
mogąc zwolnić z pracy zawieszonego 
w czynnościach prezesa spółki Tade-
usza F., próbował zminimalizować 
koszty związane z jego zatrudnieniem 
i zaryzykowano obniżenie mu wyna-
grodzenia. Próba okazała się równie 
nieskuteczna jak w przypadku podej-
ścia do zwolnienia go z pracy. Dlaczego? 
Ponieważ radni sejmiku samorządowe-
go nie wyrazili zgody na pozbawienie 
go funkcji, nie było podstaw do rozwią-
zania umowy o pracę. Przepis bowiem 
mówi jasno, że zwolnić radnego czy 
zmienić mu warunki płacy i pracy na 
inne można jedynie za zgodą kolegów 
z samorządu.

I nie ma znaczenia czy radny obija się 
albo nadużywa stanowiska czy zostanie 
oskarżony w procesie karnym. Zasa-
da jest prosta – nie ma zgody radnych 
– nieroba, złodzieja albo malwersanta 
zwolnić z pracy i ze stanowiska nie 
wolno. Po piątkowym wyroku okazało 
się też, że nie ma znaczenia, czy radny 
chodzi do pracy, czy nie. Pensja nie może 
być niższa. 

Nie ma więc znaczenia, że Tadeuszo-
wi F. nazwisko skrócił do jednej litery 
prokurator. Nie ma znaczenia, że Tade-
usz F. jest oskarżony o przekręty w PKM 
na kwotę prawie miliona złotych, co było 
powodem, dla którego prezydent posta-
nowił podziękować mu za pracę. Pewni 
panowie są po prostu nietykalni. 

Spierają się co prawda z przeciw-
nikami politycznymi, kłócą, a czasem 
nawet wyzywają, ale kiedy chodzi 
o pieniądze – dodajmy prywatne, 
a nie publiczne – najwięksi oponenci 
znajdą wspólny język. Tak jak w wy-
padku Tadeusza F. Wówczas radnego 
sejmiku i człowieka lewicy uratował 
również radny sejmiku... Czesław 
Żelichowski z PiS. Bo kiedy przyszło 
głosować nad zwolnieniem F. z funkcji 
prezesa, Żelichowski dyplomatycznie 

nie przyszedł na głosowanie. Podobnie 
uczynił szanowany Antoni Piechni-
czek. Nie wyraził zgody na zwolnienie 
– argument był jeden – Z zasady nie 
wydajemy zgody – mówili zgodnie 
i ci z lewa, i ci z prawa.

Za tę decyzję zapłacą teraz miesz-
kańcy Jaworzna. Ćwierć miliona dla 
oskarżonego o przekręty w PKM, to 
prawdziwe uderzenie prawa w oby-
wateli miasta.

Chcieliśmy zapytać Tadeusza F. czy 
wypłata tych pieniędzy mu się należy 
i czy to sprawiedliwy wyrok. Niestety, 
nie dowiedzieliśmy się. Nie odbierał 
telefonu. 

Zbigniew Nosal, prezes PKM, na-
stępca Tadeusza F. nie ma wyjścia – musi 
płacić. Potem dopiero będzie mógł szu-
kać sposobów na odzyskanie pieniędzy. 
Nosal wystąpi o kasację wyroku i zapo-
wiada, że o zwrot pieniędzy, które musi 
wypłacić Tadeuszowi F., będzie skarżył 
Sejmik Województwa Śląskiego. 

Dlaczego? Bo sposób zajmowania się 
radnych sejmiku wnioskiem o zwolnie-
nie F. i nadzór wojewody nad działaniem 
tegoż sejmiku okazał co najmniej kurio-
zalny. To kolejny powód, by uznać takich 
panów za nietykalnych. 

Jak bowiem wynika z pisma Krzysz-
tofa Nowaka, dyrektor Wydziału Praw-
nego i Właścicielskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, w rzeczywistości radni 
Sejmiku Województwa nie rozstrzygnęli 
ostatecznie sprawy wyrażenia zgody 
bądź jej niewyrażenia na zwolnienie 
Tadeusza F. Wówczas przedmiotem 
obrad był tylko projekt uchwały, który 
nie uzyskał odpowiedniej większości 

głosów. Oznacza to, że Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego nie wydał w tej spra-
wie aktu, który podlegałby nadzorowi 
wojewody.

To dopiero nietykalność zagwaran-
towana w przepisach prawa. Wojewoda 
nie może spełniać funkcji nadzorczych 
jakie ma przypisane, bo nie może przy-
musić radnych sejmiku do właściwego 
zajmowania się sprawami.

Pozostaje jednak pytanie, kiedy PKM 
odzyska pieniądze? Za pięć lat? Tyle bo-
wiem trwało procesowanie się Tadeusza 
F. z Przedsiębiorstwem Komunikacji 
Miejskiej. I ostatnie pytanie, na które 
jeszcze długo nie poznamy odpowiedzi 
– co z przekręconym milionem z czasów 
prezesury Tadeusza F. Wszak chodzi 
o publiczne, czyli nasze pieniądze.

graŻyNa haska

Ponad 240 tys. złotych i odsetki będzie musiał wypłacić jaworznicki PKM byłemu prezesowi tej spółki 
Tadeuszowi F. Tak zdecydował w piątek katowicki sąd apelacyjny

Nietykalni!!!

Dwa numery wstecz informowa-
liśmy o niepokojących doniesie-
niach z Huty Szkła w Szczakowej. 
Żona pracownika huty mówiła 
o zaległościach w wypłatach. Na 
dzień dzisiejszy wypłaty zosta-
ły zrealizowane, a huta walczy 
o wyjście z upadłości.

Z informacji udzielonej nam 
przez Bogusławę Mazur, kierownika 
działu zatrudnienia w 91-Plus Huta 
Szkła wynika, że na dzień dzisiejszy 
wypłaty wszystkie są zrealizowane. 
Dlaczego taka sytuacja zaistniała? 
– Styczeń i luty to są takie miesiące, 
kiedy my przysłowiowo mówiąc cien-
ko przędziemy, ponieważ odbiorcy 
zaczynają nabór szkła od marca i dla 
nas to są chude miesiące – przyznaje 
Bogusława Mazur.

Sąd ogłosił upadłość huty z moż-
liwością zawarcia układu. Czyli wyj-
ście huty z upadłości jest możliwe. 
– Jeżeli ten układ nam się powiedzie 
i zostanie wszystko zapięte na ostatni 
guzik i wszyscy nasi wierzyciele wejdą 
w układ z nami, czyli będą wiedzieli, 
że spłaty tych długów będą na okre-
ślonych warunkach umowami obwa-
rowane, to wtedy mamy prawo istnieć 
– wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Prace nad zawarciem układu są 
też powodem tego, że prezes Jerzy 
Beza nie zawsze ma czas. – To wy-
musza na nas naprawdę taki pęd, że 
pracujemy w bardzo dużym przyspie-
szeniu i pan prezes często z dnia na 
dzień wyjeżdża na delegacje. Proszę 
tego nie zrozumieć, że unika – mówi 
Bogusława Mazur. piotr jamrÓz

Na dzień dzisiejszy wszystkie wypłaty dla 
pracowników Huty Szkła zostały zrealizowane.

Huta walczy

czytaj na str. 2

Jak długo jeszcze radni będą nietykalni?
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Liczba mieszkańców Jaworzna  
w 2007 roku, w porównaniu z po-
przednim rokiem zmalała o 223 oso-
by. Jest nas teraz 95 560 osób. Urząd 
Stanu Cywilnego opublikował wła-
śnie najświeższe statystyki.

Mimo, że w 2007 roku urodziło 
się o wiele więcej dzieci, niż w ubie-
głych latach, liczba mieszkańców się 
zmniejsza. Po pierwsze USC odnoto-
wał 905 zgonów, po drugie niektóre 
osoby wyjeżdżają z Jaworzna.

Pozytywnym faktem jest to, że 
liczba urodzeń znacznie podskoczyła 
w ubiegłym roku w stosunku do lat 
poprzednich. W 2007 roku w Jaworz-
nie urodziło się 805 dzieci. W 2006 
roku na świat przyszło 699 dzieci,  
w 2005 – 724, a w 2004 – 744. Wzrosła 
również liczba zawieranych związków 
małżeńskich. W 2005 roku USC wydał 
531 aktów małżeństw, w 2006 – 563, 
a w ubiegłym roku 609. Z tego 333 to 
małżeństwa zawarte w kościele, 244 
w urzędzie, a 32 akty zostały wydane 
dla małżeństw zawartych za granicą  
i wpisanych do polskich ksiąg.

W 2007 roku sądy okręgowe roz-
wiązały przez rozwód 218 małżeństw. 
Urząd Stanu Cywilnego zorganizował 
również uroczystości z okazji 50 lat 
pożycia małżeńskiego dla 114 par.  
W ubiegłym roku również 4 jaworz-
nian ukończyło 100 lat.

USC podał także jakie imiona dzie-
ciom urodzonym w Jaworznie aktual-
nie najchętniej nadają rodzice. Wśród 
imion męskich najpopularniejsze są 
tradycyjne: Mateusz, Wiktor, Kacper, 
Szymon, Kamil, ale także Stanisław, 
Jan, Sylwester, Fryderyk, Ignacy, 

Wojciech, Franciszek, Krzysztof. 
Najczęściej nadawane imiona żeńskie 
to: Julia, Oliwia, Natalia, Martyna, 
Amelia, Emilia, ale pojawia się rów-
nież coraz częściej Maria, Antonina, 

Alicja, Zofia, Dorota, Aniela, Nina, 
Zuzanna. Niektórzy rodzice wybrali 
dla swych pociech nieco egzotyczne 
imona, np. Fabienne, Laima, Lisa, 
Nicole czy Inez. jim

W tym roku Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
zamierza wymienić w 
Jaworznie 2000 wodomierzy 
zimnej wody na urządzenia 
pomiarowe wyższej klasy.

Wodomierze wody zimnej po-
winny być legalizowane co pięć lat. 
W tym roku MPWiK zdecydowało 
się zamontować liczniki najnowszej 
generacji. Są łatwiejsze w montażu, 
odporne na zabrudzenia i działanie 
pola magnetycznego. Poza tym wo-
domierze klasy „C” są bardzo czułe 
i odnotowują najdrobniejszy prze-
pływ wody. – Mniejszy próg rozru-
chu umożliwia wykrycie przecieków 
na instalacji – wyjaśnia Sławomir 
Grucel z MPWiK. – Na pewno będą 
dokładniejsze, dla nas to będzie ko-
rzyść ze względu na obniżenie strat 
wody i różnic, jakie występują na wo-
domierzach.

Właścicielem wodomierzy zimnej 
wody jest MPWiK i ono pokryje koszty 
montażu. W przypadku budynków 
z wieloma lokalami, należącymi do 

wspólnot i spółdzielni, MPWiK będzie 
wymieniało tylko wodomierze głów-
ne, czyli zainstalowane na dojściach 
do danego bloku lub klatki schodowej. 
– Wymiana wodomierzy wewnątrz lo-
kalu jest obowiązkiem zarządcy bądź 
właściciela – mówi Grucel.

Pracownicy wodociągów mają 
zapewnione w stosownych ustawach 
prawo wejścia na prywatne posesje 

w celu skontrolowania lub legalizacji 
liczników. Ale powinniśmy być czuj-
ni, bo często pod pracowników takich 
instytucji podszywają się oszuści. 
Mamy prawo wylegitymować pra-
cownika MPWiK-u, który odwiedza 
nasz dom, poza tym zwykle mają oni 
na sobie charakterystyczne, zielone 
ubranie z odblaskami.

p.jamroz

Od pierwszego stycznia do ostatnie-
go kwietnia jest przeprowadzana 
kolejna akcja rozliczenia podatku 
dochodowego przez osoby fizyczne. 
W bieżącym roku na podatników 
czekają pewne udogodnienia.

Podatnicy mają do dyspozycji ze-
znania o symbolach PIT 36, PIT 36L, 
dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą, PIT 38, a także PIT 37, 
który jest najpopularniejszym formu-
larzem wykorzystywanym przez po-
datników, którzy osiągają przychody 
za pośrednictwem płatników. 

W tym roku podczas rozliczeń 
wystąpią pewne zmiany. Jedna z naj-
istotniejszych związana jest ze zmianą 
sposobu dystrybucji środków 1% po-
datku należnego na rzecz organizacji 
pożytku publicznego.

We wcześniejszych latach po-
datnicy sami dokonywali wyboru 

przekazania 1%. Od roku 2008 trzeba 
wypełnić deklarację, w której umiesz-
cza się nazwę organizacji, na którą 
daną kwotę przeznaczają. Następnie 
pieniądze te dalej przekazuje Urząd 
Skarbowy. 

Kolejne udogodnienie związane 
jest z ulgą dla rodziców. Składając 
podanie rozliczeniowe za rok ubiegły 
podatnicy mają do dyspozycji nową 
ulgę z tytułu wychowania dzieci. Ulga 
ta polega na odliczeniu od podatku 
kwoty 1145,8zł na każde wychowy-
wane dziecko. Ulga ta przysługuje na 
obojga rodziców. Mogą z niej skorzy-
stać osoby, które maja na wychowaniu 
dzieci małoletnie, bez względu na 
wiek, które mają możliwości pobie-
rania zasiłku pielęgnacyjnego oraz 
osoby posiadające dzieci do 25 roku 
życia, które nadal się uczą. 

p. Długajczyk

Uczestnicy jaworznickiego koła nie-
dowidzących skarżą się na problemy z 
odczytaniem linii autobusów kursują-
cych po naszym mieście. Jak zapewnił 
nas prezes PKM-u Zbigniew Nosal ten 
problem się wkrótce rozwiąże. 

Kilka tygodni temu na łamach naszej 
gazety pisaliśmy o problemach osób nie-
dowidzących. Jednym z największych 
kłopotów jest odczytanie linii kursują-
cych autobusów. Najbardziej chwalonym 
pojazdem PKM-u jest linia 307 ze wzglę-
du na znakomite oświetlenie. 

Jak się dowiedzieliśmy największy 
problem wynika z umowy jaką PKM 
podpisało z gminą Jaworzno. Niestety, 
nie przewiduje ona żadnych udogodnień 
dla osób niepełnosprawnych. W umowie 
brak jest punktu mówiącego o kursowa-

niu pojazdów niskopodłogowych, a tym 
bardziej o podświetlanych tabliczkach. 
Mimo tego na drogach jaworznickich 
widoczne są autobusy ułatwiające 
podróż osobom niepełnosprawnym. 
Możliwe było to tylko dzięki pominięciu 
umowy i sfinansowaniu udogodnień 
przez zarząd PKM. – Prowadzimy pra-
ce, które mają doprowadzić do zerwa-
nia umowy z gminą Jaworzno – mówi 
Zbigniew Nosal. Kolejną prośbą osób 
niedowidzących jest zainstalowanie na-
głośnienia w autobusach, które poprzez 
głos mogłyby poinformować pasażerów 
na jakim przystanku się znajdują. Jak 
dodaje prezes Nosal, jest to technicznie 
możliwe, jednak nie na czas obecny ze 
względu na brak funduszy.

p. Długajczyk

Po naszy m ostatnim ar t yku le 
związanym z ograniczonym wy-
konywaniem badań mammogra-
ficznych ponownie do redakcji 
zgłosiły się kobiety, które prosiły 
o podanie na łamach gazety adre-
sów ośrodków, gdzie takie badania 
mogą wykonać.

Mammografia pozwala wykryć 
zmiany od 2 do 4 lat wcześniej przed 
tym jak zostaną one jawne kliniczne. 
Rak sutka jest chorobą przewlekłą. 
Pierwsza komórka może ulec prze-
mianie złośliwej nawet osiągnąć 
średnicę 1 cm. Dlatego tak ważne 
dla każdej kobiety są badania mam-
mograficzne. 

Niestety, w naszym mieście są one 
wykonywane w ograniczonym zakresie, 
z powodów braku personelu, a także  
z braku dofinansowania ze strony Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Zarówno te 
pacjentki, które zapisały się na badania 
jeszcze w ubiegłym roku, jak i te kobiety, 
które posiadają skierowanie z poradni 
onkologicznej i chirurgicznej, a także 
ginekologicznej znajdującej się przy 
szpitalu będą mogły je wykonać.

Dla innych, miejsc w naszym mie-
ście na wykonanie badań niestety brak. 
Kobiety, które chciałyby się poddać 
badaniom muszą czekać na zmiany  
w umowie jaką szpital podpisał z NFZ.

 p.Długajczyk

Modernizacja PKM-u

Nowe wodomierze mają mierzyć dokładniej i być odporniejsze na magnesy

MPWiK wymienia 
wodomierze

Nowe wodomierze czekają na montaż

Trzeba jeszcze czekać

Udogodnienia dla podatników

W Jaworznie przybywa małżeństw i urodzeń, ale liczba mieszkańców 
naszego miasta niestety zmalała

Jest nas coraz mniej

Mikołaj Zamorski – pierwszy jaworznianin urodzony w 2008 roku

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na kolejny wieczór autorski 

z mecenasem Markiem Niechwiejem w ramach cyklu 
„Spotkania z nie-Filozofią – na temat: 

„Człowiek – Istota Miłosna”.
Dyskusja, nawiązująca do walentynkowych tradycji, 
odbędzie się w  13 lutego �008 r. o godzinie 18.00 

w Bibliotece Miejskiej w Jaworznie.
Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych Filozofią. I nie tylko.

Po raz kolejny członkowie 
Stowarzyszenia Klub Miłośników 
Goldena www.klubgoldena.
com zorganizowali spotkanie 
miłośników tej rasy – golden 
retrieverów na jaworznickich 
łąkach. 

Wymiana doświadczeń, elemen-
ty szkolenia, zabawa, błotne kąpiele 
psów i ich socjalizacja, a także or-
ganizacja następnych spotkań to 
efekt trzygodzinnego spaceru po 
błotnistych drogach i polach.

Goldeniarze zapraszają jaworz-
nickich miłośników tej popularnej 

Klub goldena

rasy do uczestnictwa w następnych 
spotkaniach.

marek Nitka - kmg

Błotne kąpiele psów
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o g ł o s z e n i e

Bardzo trudno jest pisać o kimś 
bliskim zaraz po jego odejściu.
Emocje nie pozwalają ubrać w 
słowa wspomnień. Z pewnością 
chciałabym opowiedzieć 
wiele o moim Mężu, bo był 
nietuzinkowym człowiekiem, nie 
wpasowywał się w przeciętność, 
ale musi minąć trochę czasu. 
Chciałabym tylko zacytować 
słowa kondolencji jakie 
otrzymałam od współpracujących 
z Mężem Pracowników Wydziału 
Organizacji i Zarządzania PKE SA 
Elektrowni Jaworzno III

Przedstawiciele śląskich biblio-
tek spot k a l i  s ię  w Jawor zn ie 
w celu omówienia kierunków zmian 
jakie trzeba poczynić w ustawie 
o bibliotekach, która funkcjonuje 
od dziesięciu lat i jest niedostoso-
wana do obecnych realiów.

Najważniejsi bibliotekarze ze Śląska zebrali się w Jaworznie, 
by porozmawiać o kondycji ich zawodu w Polsce.

Forum dyrektorów bibliotek

Ustawa o bibliotekach została na-
pisana w czerwcu 1997 roku, znosząc 
tym samym przestarzałe prawo z 1968 
roku. Już w momencie wejścia w życie 
środowisko bibliotekarskie zgłasza-
ło do niej wiele uwag i zastrzeżeń. 

W międzyczasie zmieniły się wy-
tyczne Unii Europejskiej i Między-
narodowej Federacji Stowarzyszeń 
i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA). 
W Polsce członkiem IFLA jest Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 
którego przewodnicząca Elżbieta 

Stefańczyk mówiła o potrzebie zmian. 
Jest to pierwszy etap dyskusji nad tym 
czy dotychczasową ustawę zmienić, 
czy napisać nową i co w niej zawrzeć, 
aby biblioteki mogły odnaleźć się 
w zmieniającej się rzeczywistości.

Dyrektorzy śląskich bibliotek 
w czasie dyskusji prowadzonej przez 
dyrektora Biblioteki Śląskiej z Kato-
wic, prof. Jana Malickiego, mówili 
o problemach, z jakimi się boryka-
ją. Przede wszystkim o kontaktach 
z samorządem lokalnym. Ustawa na-
kłada na gminy obowiązek posiada-
nia biblioteki, ale nie precyzuje, jaka 
ona powinna być i jakie przeznaczać 
na nią środki.

Jacek Maro, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej zwrócił uwagę 
też na inne ustawy dotyczące biblio-
tek. Między innymi na konieczność 
odprowadzania podatku za kupione 
do biblioteki książki oraz na kwestie 
związane z własnością nieruchomo-
ści, w których mieszczą się bibliote-
ki. – Prezydent miasta scedował na 
mnie zarządzanie tym obiektem na 
podstawie kodeksu cywilnego – mówi 
Jacek Maro. – Niedawno byliśmy 
z prezydentem i przedstawicielami 
urzędu u notariusza, żeby przepisać 
akt notarialny na bibliotekę i okazało 
się, że nie ma podstaw prawnych do 
przekazania nieruchomości bibliotece 
– dodaje.

W przerwie dyskusji dyrektorzy 
zwiedzili budynek biblioteki. Wszy-
scy zazdrościli dyrektorowi Jackowi 
Maro tak nowoczesnego obiektu.

p.jamroz

Według znawców architektury nasza 
biblioteka jest lepszym projektem od 
warszawskich Złotych Tarasów.

Jaworznicka biblioteka jest no-
minowana w konkursie na najcie-
kawszą realizację architektoniczną 
2007 roku portalu internetowego 
Bryła.pl. Będzie konkurować mię-
dzy innymi z Centrum Edukacji 
Muzycznej Symfonia w katowickiej 
Akademii Muzycznej.

Konkurs dotyczy budynków, których 
budowa zakończyła się w 2007 roku. 
Autorzy portalu mówią, że ostatnie lata 
pokazują ogromny wzrost nowocze-
snych budynków budowanych w Polsce, 
chcą za pomocą tego konkursu ocenić 
czy za ilością idzie jakość. Plebiscyt jest 
prowadzony na portalu, czytelnicy mogą 
nadsyłać swoje propozycje konkursowe. 
Jednocześnie portal sam wytypował 
kilka propozycji „które narzucają się 
same, jeśli mowa o symbolach ubiegło-
rocznej polskiej architektury”. Wśród 
nich wymienił między innymi Centrum 
Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia 
Akademii Muzycznej w Katowicach 
zaprojektowane przez znanego archi-

tekta Tomasza Koniora, czy krakowski 
Pawilon Wyspiański 2000 oraz Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Jaworznie.

W uzasadnieniu wytypowania ja-
worznickiej biblioteki czytamy: „Dla 
udowodnienia, że dobra architek-
tura nie jest tylko domeną wielkich 
miast. Jej lekkość, elegancja i dobre 
wpasowanie w otoczenie dają przy-
kład do naśladowania dla podobnych 
inwestycji tego typu”. W opozycji dla 
Bryły Roku portal poszukuje również 

Makabryły Roku, czyli największych 
potknięć architektonicznych ubiegłego 
roku. Na pierwszym miejscu w tej ka-
tegorii portal wytypował warszawskie 
Złote Tarasy.

W komentarzach internautów bi-
blioteka zyskuje wiele dobrych opinii. 
Możliwe, że powtórzy się sytuacja, 
która miała miejsce w czasie budowy 
Wieży Eiff la. Początkowo mocno 
krytykowany projekt później stał się 
symbolem Paryża. p.jamroz

Fachowcy docenili bibliotekę

6 lutego 2006 r. w Warszawie prezy-
dent Paweł Silbert odebrał wyróż-
nienie, przyznane naszemu miastu w 
Narodowym Konkursie Ekologicz-
nym „Przyjaźni Środowisku”. Była 
to VII edycja konkursu organizowa-
nego pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta RP. 

Organizatorzy docenili przede 
wszystkim nasz „Program ograniczenia 
niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna 
na lata 2004 – 2008”. 

Nie mniej ważną kwestią ocenianą 
przez jury konkursy był efekt ekolo-
giczny programu ograniczenia niskiej 
emisji. Realizacja programu przyczyniła 

się przede wszystkim do zmniejszenia 
zużycia energii i ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń powietrza.

Jury konkursu doceniło także wy-
siłki miasta związane z prowadzeniem 
edukacji ekologicznej. Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa na przestrzeni 
ostatnich lat organizował wycieczki 
połączone z edukacją ekologiczną, re-
alizował programy edukacyjne np. „Żyć 
w harmonii z przyrodą”, „Ja i przyroda”, 
„Rozpal niepokój o Ziemię”, „Stop wy-
palaniu traw” czy projekt „Obserwacje 
ornitologiczne”. Na terenie miasta pro-
wadzona jest także zbiórka surowców 
wtórnych: zużytych baterii, tonerów, 

Dyskusją kierował dyr. Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki

Zdaniem fachowców nasza biblioteka to przykład do naśladowania

kardridży, butelek, makulatury, puszek 
aluminiowych, segregacja odpadów na 
terenie szkoły. Ponadto w ciągu ostat-
nich lat opracowano i wydano drukiem 
wiele pozycji książkowych oraz folderów 
poświęconych środowisku przyrodni-
czemu miasta.

Wśród partnerów organizacyjnych 
VII edycji znaleźli się m.in.: Związek 
Miast Polskich, Związek Powiatów Pol-
skich, Liga Ochrony Przyrody, Instytut 
Analiz Środowiska, Polska Izba Gospo-
darki Odpadami, Polska Izba Ekologii 
oraz np. Izba Gospodarcza Energetyki 
i Ochrony Środowiska. 

katarzyNa florek

Na prelekcję dr. Stanisława Piskora, 
rozpoczynającą cykl wykładów po-
święconych współczesnemu malar-
stwu, przyszli starsi i młodsi miesz-
kańcy miasta, nauczyciele i uczniowie 
– ludzie zainteresowani sztuką. Był 
nawet wiceprezydent Mariusz Rechul.

Dr Stanisław Piskor jest rzeczo-
znawcą malarstwa współczesnego. 
W autorskim cyklu pt.: „Malarstwo 
współczesne” przedstawi najważniejsze 
style i kierunki nowoczesnej sztuki eu-
ropejskiej, a także omówi zróżnicowanie 
form i sens przemian w tej dziedzinie 
sztuki. W przewidzianym na 20 spotkań 
cyklu dr Piskor opowie m. in. o takich 
kierunkach w malarstwie jak symbo-
lizm, secesja, kubizm czy futuryzm. 
Spotkania odbywają się w każdą ostatnią 
środę miesiąca o godzinie 18.00. Wy-
kłady rozłożone zostały na dwa lata. – 
Chciałbym wyjść poza suchą monografię 
malarstwa – powiedział na swojej pierw-
szej prelekcji dr Piskor. – Ale nie będę też 
opowiadał o obciętych uszach artystów 
– dodał. Prowadzący zapowiedział też, 
że jest otwarty na pytania i sugestie 
słuchaczy. Podczas styczniowego spo-
tkania zainteresowani impresjonizmem 
mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę 
w zakresie techniki impresjonistycznej 
i tematyki podejmowanej przez takich 
przedstawicieli kierunku jak Edouard 
Manet, Claude Monet, Camille Pis-
sarro, Edgar Degas czy August Renoir. 
Informacje dr Piskor poszerzył również 
o bogate i ciekawe tło historyczne, a 
uwagi dotyczące twórczości malarzy im-
presjonistycznych ilustrował reproduk-
cjami. Słuchacza dowiedzieli się między 
innymi o tym, że impresjonizm powstał 
we Francji jako sprzeciw wobec akademi-
zmu. Impresjoniści wypracowali nowy 
sposób ukazywania świata. Opuszczali 
swoje pracownie, by malować wprost 
z natury, próbowali uchwycić jej najbar-

dziej ulotne zjawiska. W tematyce prac 
pojawiła się wizja codzienności, artyści 
często malowali ludzi w ruchu, w trakcie 
zabawy lub wypoczynku. To oczywiście 
tylko mały fragment wykładu dr. Pisko-
ra, który chętnie odpowiadał na pytania 
zebranych, uściślając czy rozbudowując 
interesujące zebranych kwestie.

BlaNka Bakowicz

Wyróżnienie w Narodowym Konkursie Ekologicznym

Nie tylko kolekcjonerów dzieł sztuki można było spotkać 
30 stycznia br. w MBP na wykładzie o impresjonizmie.

Na tropie impresjonistów

Pożegnanie

Nie ma go z nami, ale pozostanie zawsze w naszych myślach
Z głębokim smutkiem i żalem

przyjęliśmy informację o śmierci pani męża

Zdzisława Koziarza
Żegnamy człowieka budzącego szacunek 

I Takiego, który szacunek okazywał innym.
Żegnamy człowieka o wielkim sercu i wyjątkowej

osobowości, pełnej ciepła, zrozumienia i wrażliwości.
Żegnamy człowieka zacnego, twórczego i mądrego.

Zapamiętamy człowieka, który dawał ciepło
I uśmiech drugiemu człowiekowi.

Zapamiętamy człowieka, który dawał innym 
swoją mądrość i wiedzę.

Dziękuję
Lucyna Żelechowska-Koziarz

Tancerki przy drążku – e. Degas



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

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

Wyrazy szczerego współczucia  
i kondolencje dla Rodziny Zmarłego 

Śp. Zdzisława Koziarza

składają: 

właściciele i pracownicy firmy „Pyrlik” 

Serwis informacyjny

numer zamknięto 5 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

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
13.03.08 r. – wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na rock – operę „Jesus Christ 

Superstar”. Cena: 38 zł, 50 zł (wpłaty do �� lutego)
28.03.08 r. – wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl „Kontrabasista”. 

Cena: 100 zł, 105 zł (wpłaty do �1 lutego)
Komisja Turystyki Pieszej zaprasza

09.02.08 r. – 4�. Zimowy Rajd Pieszy – zbiórka uczestników przed dworcem PKP  
w Szczakowej; przejście piesze na trasie Szczakowa – Długoszyn – Dąbro-
wa Narodowa SP 8 (ok. 8 km). Meta: SP 8 i G 9 w Dąbrowie Narodowej; 
Konkursy: lepienie figury ze śniegu (gdy będą odpowiednie warunki) 
– cała drużyna lub rysunek z trasy rajdu (� osoby z drużyny). Zakończenie 
rajdu ok. godz. 14:00. Cena: 6 zł, 7zł, 8 zł (zmiana ceny!)

Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza
10.02.08 r. – wyjazd do ON w Wiśle Jaworniki „Soszów”. Cena – �3 zł, �5 zł, �8 zł
16.02.08 r. – wycieczka w Tatry – Orawice – (Słowacja): narty, góry, baseny termalne. 

Cena: 35 zł, 40 zł (wpłaty do 1� lutego)

Wyrazy współczucia  
dla Pani Barbary Szot  

z powodu śmierci 

Ojca 

składają: Zarząd i Pracownicy Spółki  
PŚZ i PZ Elvita – Jaworzno III sp. z o.o.

Otwarte zawody

strzeleckie

sobota, 9 luty 2008
Strzelnica Miejska

ul. Szczakowska 83a

Zawody 
o puchar
NOWINEXU

Zapisy od godz. 10:00, zapraszamy wszystkich.

Zabierz Sobie promyk słońca  
w tę podróż tysiąca mil...

Wyrazy głębokiego współczucia 
Lucynie z córkami z powodu śmierci 

kochanego Męża i Ojca 

śp. Zdzisława Koziarza 
składają Krystyna i Roman z dziećmi.

dw

107/D

29 stycznia
O godzinie 13.30 na  
ul. Żółkiewskiego patrol policji 
zatrzymał 17-letniego chłopca, 
który uszkodził lusterko w 
samochodzie osobowym marki 
„Opel Vectra”. Straty – 400 zł.

Na ul. ks. Sulińskiego złodziej 
włamał się do samochodu 
osobowego marki „Fiat Punto” 
i skradł torebkę damską z 
dokumentami osobistymi 
i telefonem komórkowym. 
Straty – 1.000 zł.

W nocy z 28 na 29 stycznia 
złodziej dokonał włamania do 
domu jednorodzinnego przy  
ul. Spółdzielczej, kradnąc zestaw 
kina domowego. Straty – 600 zł.

30 stycznia
Mieszkaniec Jaworzna został 
okradziony w autobusie przez 
złodzieja kieszonkowego 
z wartego 500 zł telefonu 
komórkowego.

W nocy, z budynku sklepu 
spożywczego przy ul. Fabrycz-
nej, złodziej  dokonał kra-
dzieży rynien aluminiowych 
wartości 600 zł.

31 stycznia
Między 10.00 a 11.00, do 
mieszkania przy ul. Nosala 
przyszły dwie nieznane 
kobiety oferujące do sprze-
daży pościel. W trakcie 
pobytu w mieszkaniu 

kobiety z szafy pokojowej 
skradły 3.000 zł.

Na ul. 1000-lecia złodziej kie-
szonkowy przy użyciu ostrego 
narzędzia przeciął torebkę,  
z której skradł dowód osobisty 
oraz 950 zł należące do miesz-
kanki Jaworzna.

W nocy z 30 na 31 stycznia, 
złodziej dokonał włamania do 
budynku przy ul. K. Pniaka. 
Skradł części metalowe z klatek 
na gołębie, oraz instalację elek-
tryczną. Straty - 2.000 złotych. 

Pomiędzy 28 a 31 stycznia, 
na ul. Grunwaldzkiej (Osiedle 

Stałe) złodziej włamał się do 
samochodu marki „Polonez”  
i skradł radioodtwarzacz marki 
„Blaupunkt” o wartości 200 zł.

1 lutego
Podczas libacji alkoholowej, w 
mieszkaniu przy ul. Łukasiewi-
cza, znany osobiście poszkodo-
wanemu mężczyzna, w wyniku 
kopnięcia, dokonał uszkodzenia 
jego ciała, powodując złamanie 
prawego golenia. Aktualnie 
pokrzywdzony przebywa na 
leczeniu w szpitalu, w Jaworznie.

3 lutego
O godzinie 15.30 patrol policji, 
podczas interwencji domowej, 

zatrzymał 46-letniego mężczy-
znę, który w trakcie awantury 
groził pobiciem i pozbawieniem 
życia swojej konkubinie. W trak-
cie zajścia wyrzucił przez okno 
mieszkania znajdującego się na 
II pietrze budynku psa, który nie 
uległ żadnym obrażeniom, z po-
wodu upadku z dużej wysokości. 
Mężczyzna został zatrzymany  w 
policyjnym areszcie.

O godzinie 00.30 Patrol Po-
gotowia Policji 997 zatrzymał 
kobietę, która w trakcie inter-
wencji na klatce schodowej 
bloku przy ul. Północnej 
dopuściła się znieważenia 
funkcjonariuszy. 46-letnia 

mieszkanka Jaworzna trafiła 
do policyjnego aresztu.

4 lutego
Mieszkaniec Osiedla Tadeusza 
Kościuszki zgłosił, że jego  
21-letni sąsiad dokonał zniszcze-
nia drzwi wejściowych i groził 
mu pobiciem i zniszczeniem 
całego mieszkania. Zgłaszający 
obawia się spełnienia gróźb.

W nocy, poprzez zerwanie 
kłódek i wyłamanie zamków 
w drzwiach wejściowych, 
złodziej dokonał włamania do 
sklepu ogólnospożywczego 
przy ul. Długosza. Skradł 
papierosy o wartości 4.000 zł

dw
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Z konferencji prasowej prezydenta

Aktualności

Konferencję prasową prowadził z-ca prezydenta Jacek Nowak

Śmieci drożej
Inwentaryzacja drzew

Pod koniec ubiegłego roku pra-
cownicy Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Miejskie-
go przeprowadzili inwentaryzację 
drzew rosnących na gruntach gminy, 
w rejonie Podwala. Dzięki temu ma 
powstać mapa drzewostanu przydat-
na między innymi przy planowaniu 
inwestycji miejskich. – Podstawo-
wym elementem, żeby planować dzia-
łalność w zakresie zagospodarowania 
zieleni w osiedlach, jest zinwentary-
zowanie takiego stanu, który dzisiaj 
mamy – wyjaśnił wiceprezydent.

Mapa pozwoli też na rozsądne 
gospodarowanie zielenią w dzielni-
cach: zaprojektowanie optymalnego 
modelu składu gatunkowego i usta-
lenie harmonogramu wycinek. – Jest 
bardzo wiele wniosków od mieszkań-
ców, ponieważ rozmiary tych drzew 
powodują zacienienie mieszkań  
i uciążliwości dla mieszkańców. Trze-
ba pogodzić stanowiska różnych grup 
i tych, którzy chcieliby drzewa usunąć 
i tych, którzy uważają, że drzewa są 
naszym dobrodziejstwem i należy je 
chronić – mówi Jacek Nowak.

Jak powiedział zastępca prezy-
denta, być może będzie to wstęp 
do powstania programu gospoda-
rowania zielenią wysoką w całym 
mieście.

Przedszkole 
dla wszystkich dzieci

Z inicjatywy dyrektor Ewy Du-
szyk, w Przedszkolu Miejskim nr 24 
powstaną oddziały dla dzieci niewi-
dzących i słabowidzących oraz nie-
słyszących i słabosłyszących. Rodzice 
będą mogli powierzyć swoje pocie-
chy opiece pedagogów, specjalistów  
w różnych dziedzinach.

Placówka ma w swojej ofercie 
zajęcia logopedyczne, rehabilitację 
wzroku i słuchu, gimnastykę ko-
rekcyjną, muzykoterapię, zajęcia 
z orientacji w przestrzeni, język 
migowy, dogoterapię i hipotera-
pię oraz pomoc i wsparcie lekarzy 
specjalistów: okulisty i laryngolo-
ga. Grupy będą nie większe niż 10 
osób, a czas pobytu dzieci przedłu-
żony do 18.00.

Patronat nad inicjatywą objął Pol-
ski Związek Niewidomych oddział 
Jaworzno i Jaworznickie Stowarzy-

szenie Przyjaciół Osób Niedosłyszą-
cych i Niesłyszących. Władze miasta 
zaoferowały organizację transportu 
dzieci do i z przedszkola.

Segregujesz – oszczędzasz
Decyzja Rządu o podniesieniu 

opłaty środowiskowej, jaką płaci się 
za składowanie odpadów odbija się na 
naszych kieszeniach. Za składowanie 
tony odpadów firmy zajmujące się 
tym płacą teraz 75 złotych a nie 15, jak 
dotychczas, co powoduje wzrost opłat, 
jakie musimy uiszczać za odbiór śmieci 
z naszych domów. Nowak wyjaśnił, 
że władze miasta nie mają wpływu na 
wysokość opłat. – Miasto nie ma takiej 
możliwości, aby określać stawkę za wy-
wóz odpadów, jest to cena rynkowa kal-
kulowana przez przedsiębiorcę – mówi 
i dodaje, że lista firm, które posiadają 
koncesję na odbiór śmieci jest dostępna 
na stronie internetowej miasta.

Składowanie odpadów jest najgor-
szym, a do tej pory było też najtań-
szym, sposobem pozbywania się ich. 
Przez podnoszenie opłaty Minister-
stwo chce zmusić firmy do segregacji 
i odzysku odpadów.

Na teren ie  na sz ego m ia s t a 
jest 100 stanowisk z dzwonami 
na odpady podlegające segrega-
cji (butelki plastikowe i szklane, 
makulatura i puszki aluminiowe), 
wrzucanie do nich tych odpadów 
nie podlega opłacie, na odbiór 
wszystk ich pozosta łych śmieci 
każdy właściciel nieruchomości 
musi mieć podpisaną umowę ze 
stosowną f irmą. Wiceprezydent 
Jacek Nowak przekonuje, że se-
gregowanie odpadów się opłaca: 
– Za odpady segregowane się nie 
płaci. Jeżeli ktoś z nas wrzuci do 
stojących w mieście od kilku lat 
pojemników dla zbiórki odpadów 
segregowanych butelkę plastikową, 
szklaną, puszkę lub papier, nikt 
od niego za to opłaty nie pobiera, 
pobierana jest opłata tylko wtedy, 
kiedy te odpady zmieszane trafia-
ją do kontenera i są wywożone, bo 
w tym momencie to gospodarstwo 
domowe musi zamawiać większe 
kontenery i ponosić większe opłaty. 
W ten sposób segregowanie odpa-
dów ma wpływ na wysokość opłat 
ponoszonych przez konkretnego 
mieszkańca – wyjaśnia. p.jamroz

Na piątkowej konferencji prasowej zastępca 
prezydenta Jacek Nowak kolejny raz poruszył 
problem podwyżki opłat za odbiór śmieci.

Pierwsza sesja RM  
w nowym roku miała szansę 
zostać najkrótszym  
i budzącym najmniej 
dyskusji posiedzeniem od pół 
roku. Radni bez większych 
wątpliwości przyjmowali 
kolejne projekty uchwał 
z piętnastopunktowego 
porządku obrad. Tak się 
jednak nie stało. Może to 
i dobrze, bo przecież na 
drodze konstruktywnej 
krytyki można dojść do 
wielu korzystnych dla 
miasta wniosków. Może to 
i źle, kiedy poziom dyskusji 
odchodzi od ogólnie 
przyjętych zasad dobrego 
wychowania, bo wtedy być 
może nawet najsłuszniejsze 
argumenty wydają się 
śmieszne.

Poszło 
o śmieci

– Wywóz śmieci w dzielnicach 
peryferyjnych wzrósł z 15 zł do 75 zł 
za tonę. Czy wszystkie koszty firmy 
są przerzucone na mieszkańców? 
Dlaczego mieszkańcy mają ponosić 
odpowiedzialność za niegospodar-
ność firmy? Dlaczego rada nadzor-
cza firmy nic z tym nie robi? – py-
tał radny Wacław Chudzikiewicz, 
sugerując służbom porządkowym, 
by nie dziwiły się, że przy takich 
cenach mieszkańcy wolą wynieść 
śmieci do lasu.

– Nie można obciążać miasta za 
cenę za śmieci. Od 2004 roku każ-
dy może wybrać sobie firmę, która 
jego śmieciami się zajmie. Nie ma 
obowiązku podpisywania umowy  
z MPO. Poza tym wywóz śmieci bę-
dzie drożał, jeżeli chcemy by były 
w odpowiedni sposób składowane. 
Rolą miasta jest przekonywanie 
mieszkańców, że śmieci trzeba skła-
dować tam, gdzie należy. Ponadto 
bodajże w 2000 r. prezydent Tarabu-
ła zaproponował wejście do spółki. 
Pytałem wtedy jakie korzyści z tego 
będzie miało miasto? Przystąpiliśmy 
wtedy do spółki. Przypominam, że 
jest przepis, który mówi o tym, że 
jeśli współwłaściciel nie wyraża 
zgody na podwyżki to zarząd po-
dejmuje decyzję sam. A tłumacze-
nie mieszkańców zaśmiecających 
lasy wysokimi cenami za wywóz 
odpadków jest nie w porządku, bo 
jest to po prostu nieuczciwe – od-
powiedział prezydent Silbert. Na 
co radny Chudzikiewicz przypo-
mniał, że w 2000 roku, za czasów 

rządów prezydenta Tarabuły, cena 
kubełka spadła o złotówkę. – Co 
robi dzisiejsza rada nadzorcza? Pro-
szę powiedzieć ile bierze pieniędzy! 
– powtarzał radny Chudzikiewicz. 
– Może mogłaby się nauczyć eko-
nomii? A pan, panie prezydencie 
uprawia demagogię i szantażuje 
mieszkańców strażą miejską!

– Panie radny, panu się w głowie 
pomieszało, jak pan może mówić 
takie głupoty? Nikt nie bierze pie-
niędzy za radę nadzorczą, a każdy 
mieszkaniec może podpisać umowę 
z kim chce, to jest jego indywidualna 
decyzja. Ze względu na szacunek 
do pana jako radnego to była moja 
ostatnia wypowiedź – podkreślił 
prezydent, ucinając dyskusję. Sze-
rzej na temat podwyżek opłat za 
odbiór śmieci piszemy obok.

Promocja 
zdrowia

Radni podczas styczniowej sesji 
zatwierdzili też Ramowy Program 
Promocji Zdrowia, w którym wy-
szczególnione zostały grupy zadań 
ukierunkowane do dzieci i mło-
dzieży jak również do dorosłych. 
Priorytetem programu jest prewen-
cja i kontrola bliższych i odległych 
zagrożeń dla zdrowia mieszkańców. 
Radna Jolanta Smoliło-Żabińska 
wystąpiła z propozycją zwiększenia 
środków finansowych na programy 
profilaktyczne skierowane do lekarzy 
pierwszego kontaktu. Wśród akcji 
prozdrowotnych dotyczących dzieci 
najważniejsza wydaje się walka z 
otyłością. Związany z tym zagadnie-
niem program „Trzymaj formę” ma 
za zadanie kształtować wśród dzieci 
i młodzieży właściwych nawyków 
żywieniowych.

Pieska 
sprawa

Ważnym problemem miasta jest 
też postępowanie z bezdomnymi 
zwierzętami. W tym roku l imit 

Komu się 
poprzekręcało?

– Demagogię proszę sobie darować – zwrócił się do prezydenta Silberta radny 
Wacław Chudzikiewicz. – Wam się znowu poprzekręcało, a panu szczególnie! 
– wykrzykiwał z mównicy radny.

w yłowień w ynosi 7 zwierząt na 
miesiąc. – Jest lepiej. W zeszłym roku 
limit wynosił 5 zwierząt na miesiąc 
– powiedział komendant straży 
miejsk iej Artur Zięba. – Mamy 
podpisaną umowę ze Schroniskiem 
dla Zwierząt w Mysłowicach, które 
jest prowadzone przez TOZ. W dra-
stycznych przypadkach zwierzę może 
zostać uśpione przez weterynarza, 
co również jest regulowane ustawą 
– dodał. Warto zaznaczyć, że zbie-
ranie, transport i unieszkodliwienie 
padłych zwierząt na terenie miasta 
należy do obowiązków ich właści-
cieli lub właścicieli nieruchomości, 
na terenie których padłe zwierzę 
się znajduje. 

Bukowina 
Tatrzańska

Prezydent Silbert wydał oświad-
czenie o decyzji sprzedaży ośrodka 
wypoczynkowego należącego do 
miasta w Bukowinie Tatrzańskiej. 
Radny Tadeusz Fudała namawiał 
do ponownego rozpatrzenia sprawy 
ośrodka. – Bukowina Tatrzańska 
ma być połączona z Białką Tatrzań-
ską wyciągami. Cena jeszcze może 
wzrosnąć – powiedział radny Fudała, 
podkreślając atrakcyjność miejsco-
wości, która już niedługo może stać 
się konkurencyjna dla Zakopanego. 
– Nie odstąpię od sprzedaży ośrodka 
w Bukowinie – powiedział prezydent. 
– Nie jest on prowadzony, ponadto 
nie spełnia szeregu wymagań, by 
przyjmować gości. Trzeba by zbyt 
wile nakładów inwestycyjnych by 
doprowadzić go do stanu użyteczno-
ści. Utrzymanie tego ośrodka mija się  
z celem – dodał.

Na styczniowej sesji RM zaprzy-
siężony na radnego został Józef Orze-
chowski, który zastąpi byłą radną 
Elżbietę Fudro. 

Sesję tradycyjnie zakończyły in-
terpelacje radnych i wnioski miesz-
kańców. 

BlaNka Bakowicz

Radny Wacław Chudzikiewicz



6 Co tydzień nr 6/854
6 lutego �008 roku

Miasto JaworznoRocznice

Wspomnienia i relacje 
mieszkańców miasta, 
świadków wydarzeń 
zbrojnych, związanych 
z wkroczeniem wojsk 
radzieckich w dniach 
styczniowych 1945 
roku, wygłoszono 
podczas spotkania, 
zorganizowanego przez 
Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Jaworznie 
dnia 22 stycznia 2008 
roku. Relacje przebiegały 
zgodnie z kolejnością 
przemieszczania się i starć 
wojsk radzieckich  
i niemieckich. 

Najwcześniej wyzwolono Ciężko-
wice – w dniu 21 stycznia 1945 roku.

Pan Alojzy Chechelski – miesz-
kaniec tej dzielnicy, przy ul. Młyny 
Serafińskie: „W czasie drugiej wojny 
światowej prowadziłem z matką młyn 
wodny i pracowałem w cementowni. 
W roku 1945 miałem 20 lat. O tym,  
że zbliża się wyzwolenie domyślali-
śmy się, ponieważ w cementowni ka-
zano nam ukrywać cenne przedmio-
ty oraz kopaliśmy okopy w sąsied-
nich dzielnicach Małopolski m.in.  
w Rudawie. Styczeń tamtego roku był 
mroźny. Od strony Boru Biskupiego 
słyszeliśmy pojedyncze strzały. Mój 
dom rodzinny był pierwszym budyn-
kiem od strony lasu z kierunku Boru, 
toteż bez przerwy ktoś przychodził  
i pytał o drogę.

W wyniku wielkiego 
konfliktu światowego, 
Polska stała się pierwszą 
ofiarą rozpoczynającej się 
II wojny. Wojnę rozpoczęła 
hitlerowska agresja zbrojna 
na Polskę.

1 września 1939 roku hitlerow-
cy wkroczyli na terytorium Polski 
jednocześnie od strony zachodniej, 
północnej i południowej, dysponując 
ogromną przewagą wojsk i sprzętu 
zbrojnego, zajęli prawie połowę ziem 
polskich po Wisłę i Warszawę.

17 września Armia Czerwona 
uderzyła od strony wschodniej, 
zmierzając także w kierunku Wisły. 
W ciągu czterech tygodni po poko-
naniu oporu wojsk polskich, nastą-
piła klęska wrześniowa.

Na  z a j ę t yc h  pr z e z  Nie mc y  
i ZSRR terytoriach Polski, wpro-

wadzono administrację okupacyj-
ną stosującą terror, eksterminację, 
areszty, deportacje, które dotknęły 
setki tysięcy ludności polskiej. Po 
17 września na zagarniętych przez 
ZSRR ziemiach Rzeczpospolitej Pol-
skiej rozpoczęła się na niespotyka-
ną dotychczas skalę eksterminacja 
ludności polskiej. Zapoczątkowały 
ją aresztowania tysięcy osób cywil-
nych, głównie mężczyzn. Później 
następowały masowe deportacje. 
Wywożono obywateli polskich za-
mieszkałych na terenach wschod-
nich przed w ybuchem II wojny 
światowej, jak również wielkie gru-
py ludności przybyłej z Polski cen-
tralnej, czyli uciekinierów z terenów 
okupowanych przez Niemców.

Cztery deportacje
De p or t ac je  by ł y  n ie z w y k le 

sprawnie zorganizowane i realizo-
wane według wcześniej sporządzo-
nych imiennych spisów, opraco-
wanych przez służby NKWD przy 

współpracy miejscowych donosi-
cieli. Zorganizowano cztery akcje 
masowych deportacji, w których 
w y wieziono ok. 1 miliona osób 
cywilnych.

Pierwsza wielka deportacja mia-
ła miejsce 10 lutego 1940 roku. Od 
tamtego okresu minęło już 68 lat. 
Kolejna nastąpiła 13 kwietnia, trze-
cia zaś na przełomie czerwca i lipca 
1940 roku, czwarta na przełomie 
maja i czerwca 1941 roku.

Pomiędzy tymi głównymi akcjami 
zesłań trwał nieprzerwanie proces 
deportacji mniejszych kilkusetoso-
bowych grup. Dokładna liczba de-
portowanych jest trudna do ustalenia 
i wokół tego problemu do chwili obec-
nej trwają dyskusje historyków. We-
dług polskich źródeł emigracyjnych  
w okresie od 17 września 1939 r. do 
wybuchu wojny niemiecko-radziec-
kiej w czerwcu 1941 roku ze wschod-
nich terenów Polski ubyło co najmniej 
1 milion 700 tys. obywateli polskich, 
wliczając w to ok.250 tys. aresztowa-

nych, 230 tys. żołnierzy wziętych do 
niewoli we wrześniu 1939 r. i podobną 
ilość obywateli polskich wcielonych 
przymusowo w latach 1940-41 do 
Armii Czerwonej.

Pierwsza deportacja 
10 lutego 1940 roku

Wywózka lutowa była pierw-
szą akcją deportacyjną Polaków z 
Kresów Wschodnich po 17 wrze-
śnia 1939 r. Całkowite zaskoczenie  
i warunki zimowe sprawiły, że była 
to najcięższa deportacja w porów-
naniu do następnych i pochłonęła 
najwięcej ofiar. W ciągu jednej nocy 
z 9 na 10 lutego 1940 r. na terenie 
całych Kresów uzbrojone straże 
NKWD zabrały z domów ponad 
220 tys. obywateli RP. Deportacja 
ta objęła głównie osadników woj-
skowych m.in. żołnierzy z I wojny 
światowej i wojny bolszewickiej oraz 
pracowników służby leśnej wraz  
z rodzinami. Otrzymali oni kate-
gorię tzw. „spiecpieriesieleńców” 

czyli przesiedlonych pod specjalnie 
zaostrzonymi rygorami.

W towarowych wagonach, często 
nieogrzewanych, przewieziono ich 
do miejsc na północy europejskiej 
części Rosji i w północnej Syberii. 
W obydwu przypadkach były to 
obszary porośnięte tajgą. Zostali 
tam umieszczeni w leśnych osadach 
– obozach pod ścisłym nadzorem 
policyjnym. Byli zmuszeni do pra-
cy przy wyrębie lasu i przy zbiorze 
ży wicy, w zamian otrzymy wali 
głodowe racje żywności.

W latach 90. na fali przemian po-
wstał Związek Sybiraków, skupiający 
żyjących jeszcze świadków tamtego 
dramatycznego okresu.

Ponury los zesłańca na Sybirze 
dzieliła jedna z mieszkanek Jaworzna 
pani Wanda Mleczko, która najpięk-
niejszy okres swojej młodości wraz  
z rodziną przeżyła na nieludzkiej 
ziemi. Fragmenty jej biografii bę-
dziemy publikować w następnych 
wydaniach. zofia Żak

Sybiracy: deportacja na Wschód (cz. 1)

63. rocznica wyzwolenia 
miasta Jaworzna (cz. 1)

Styczniowe dni 1945 roku w Jaworznie

21 stycznia po południu wpadł 
do naszego domu przerażony nie-
miecki żołnierz. Nie wiedział gdzie 
jest. Przeklinał wojnę i Hitlera. 
Był przekonany, że nie puścimy go 
wolno. Stało się inaczej. Ok. godz. 
21 wtargnęły tzw. »czujki«, pyta-
jąc czy to są Ciężkowice i Młyny 
Serafińskie. Sprawdzili obejście, 
pytali o »Germańców«. Byli za-
skoczeni porządk iem w domu, 

elektrycznością, komentując »eto 
burżuje«. Kazali przygotować po-
kój dla »starszyny«. Po krótkim 
czasie weszli żołnierze radzieccy, 
kazali się ojczymowi ubrać i za-
żądali, aby wskazał stanowiska 

karabinów maszy now ych. Gdy 
dotarli w rejon dzisiejszego rezer-
watu »Żabnik«, dołączyli się do 
nich pozostali żołnierze radzieccy  
i wspólnie wrócili do naszego domu 
i innych domostw Ciężkowic. Na 
naszym podwórku stał samochód, 
przy którym czuwała straż. Było  
w nim coś ważnego, o czym my nie 
wiedzieliśmy. Dłuższy pobyt »star-
szyny« sprawił, że mieliśmy czas na 

rozmowy, z których wynikało, że 
jest zainteresowany jak prowadzi 
się młyn, pasiekę, ciekawiło ich 
źródło prądu, bo Ciężkowice wte-
dy prądu nie miały. Był to bardzo 
mądry i bystry człowiek.

Pobyt Armii Radzieckiej w na-
szym domu trwał ok. tygodnia. 
Przez cały czas z oddali słychać 
było st rza ł y.  Wtedy prz yszed ł 
też do mnie żołnierz radziecki, 
prosząc o grabie i łopatę. Chciał 
zgarnąć i zakopać szczątki swego 
towarzysza, który wadliwie włożył 
amunicję do armaty. W Ciężkowi-
cach powstał szpital dla rannych 
żołnierzy w szkole podstawowej. 

Ranni zostali w walce z Niemcami 
uciekającymi w kierunku Śląska. 
Niemcy ukryli się pod mostem 
kolejowym pod tzw. Jaworem. Byli 
dobrze zaopatrzeni w broń i spryt-
nie się bronili. Zginęło wtedy 80 

żołnierzy radzieckich, było bardzo 
wielu rannych. W międzyczasie 
trwało wyzwolenie Jaworzna i oko-
lic. Pamiętam, że za moim domem 
spadł samolot radziecki, zestrzelo-
ny przez Niemców oraz bombowiec 
na tzw. Przygonie. Ze zbiornika 
na paliwo tego samolotu zrobiłem 
pralkę, która służyła nam przez 
wiele lat. Będąc tydzień w naszym 
domu, zastępca dowódcy znającego 
język polski prosił matkę, aby go 
nauczyła polskiej piosenki. Na-
uczył się »Góralu, czy ci nie żal«, 
a on śpiewał o towarzyszach »Co 
gnali Niemców po polach«.

Cieszyliśmy się z wyzwolenia, 
ale nie wiedzieliśmy jaka nas cze-
ka przyszłość i czy będziemy mieli 
wolną Ojczyznę. Jak już wspomnia-
łem żołnierze radzieccy nazwali 
nas burżuja mi,  a po w yzwole-
niu byliśmy gnębieni jako kułacy  
w pełni tego słowa znaczeniu. Tego 
okresu kułackiego nie chciałbym 
już nigdy przeżyć.”

alojzy chechelski

zeBrała zofia Żak

Alojzy Chechelski

Alojzy Chechelski w lesie przez który przedzierała się Armia Radziecka
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Zakłady usługowe
meChAnIkA POJAZdOWA nAPrAWA AGd nAPrAWA rtV remOntOWO-BUdOWLAne LPG Inne USŁUGI

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

Kup
on

rab
ato

wy

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 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

Kompleksowe wykończenia wnętrz, 

malowanie, panele, gładzie, flizy itp. 
Solidnie, tanio 

tel. 0 662 129 657

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 płyt winylowych 12,20 zł brutto
Cyfryzacja kaset magnetofonowych przerzucanie na CD

60 min. – 15,00 zł brutto; 90 min. – 20,00 zł brutto
Cyfryzacja kaset video VHS – przerzucanie na DVD 30,00 zł brutto

Cena negocjowana. 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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ogłoszenia

Ogłoszenie bezpłatne

Kursy zawodowe: 
wózki widłowe
Biuro: Jaworzno, 

ul. Grunwaldzka 35, 
tel/fax: 751 56 65, 751 

73 55

Ośrodek 
szkolenia 

kierowców 

„Cargo”

dw dw

Firma 
MAGBUD 

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

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 0000008�74
- kwotę …………….

Nie wpłacamy kwoty samodzielnie – w �008 r. Urząd Skarbowy sam 
przekaże ją na wskazaną organizację pożytku publicznego. 

zarząD stowarzyszeNia hospicjum 
homo-homiNi im. Św. Br. alBerta

Nic więc dziwnego, że najczęściej 
dzieci zamiast pobytu na świeżym 
powietrzu wybierały zabawę przy 
komputerze lub oglądanie telewizji.

,, Zawsze nie wiadomo skąd zjawi się 
pomocna dłoń. W najsmutniejszej 
życia chwili odnajdą cię: marzeń 
moc, czyjaś dłoń, nadziei blask”.

Zgodnie z zacytowanym wyżej 
mottem oraz tradycją naszej szkoły 
zorganizowano dla lokalnego środo-
wiska  uroczysty koncert, na  którym 
spotkało się równocześnie kilka po-
koleń widzów i wykonawców. Po raz 
trzeci właśnie w tym roku, 1 lutego  

Zespół folklorystyczny z dzielnicy 
Bory „Borowiacy” wystąpił przed 
krakowską publicznością. 19 stycz-
nia z okazji 145. rocznicy Powstania 
Styczniowego w Ojcowskim Parku 
Narodowym.

Organizatorem okazjonalnego 
spotkania była dyrekcja Ojcowskiego 
Parku Narodowego, PTTK Oddziału 
Krakowa i Ojcowa oraz Komisja Kra-
joznawstwa, Historii i Tradycji.

W programie odbyła się Msza św. 
w kaplicy „Na wodzie” w Ojcowie, 
złożono także wiązanki kwiatów  
i zapalono znicza pod tablicą upa-
miętniającą powstanie styczniowe.

Program artystyczny wypełniły 
występy młodzieży z zespołu LO w 
Skale oraz jaworznickiego zespołu 
„Borowiacy” pod przewodnictwem 
p. Mieczysławy Rudzkiej, który zapre-
zentował pieśni patriotyczne, ludowe, 
a także kolędy powstańcze. Zespół 
otrzymał duże brawa od zgromadzo-
nej publiczności. Ponadto odbyły się 
prelekcje na temat fortyfikacji, cmen-

tarzy z okresu wojen na Jurze i odczyt 
pt.: „Adam Chmielowski – brat Albert 
uczestnik powstania styczniowego”.

Na zakończenie odbyło się ognisko 
powstańcze z pieczeniem kiełbasek. 

Koncert  noworoczny w SP 16 Aura tegorocznych zimowych ferii w naszym 
regionie wyjątkowo nie sprzyjała aktywnemu 
wypoczynkowi dzieci i młodzieży. 

Już po feriach

Aby zorganizować dzieciom wolny 
czas, a zarazem odciągnąć je chociaż 
na chwilę od współczesnych zdobyczy 
techniki, parafia św. Jana Kantego 
na Niedzieliskach przygotowała dla 
Oazy Dzieci Bożych ciekawą propo-
zycję wypoczynku.

W drugim tygodniu ferii dzieci 
pod opieką ks. Marka wybrały się 
do kina w Katowicach, na ślizgaw-
kę w Jaworznie, do „Brykolandii” 
na Borach, do aquaparku „Nemo”, 
kręgielni „Orion” i „McDonalda” 
w Dąbrowie Górniczej, a na koniec 
tygodnia do Teatru Dzieci Zagłębia 
w Będzinie.

W zorganizowanie ferii byli za-
angażowani również rodzice, którzy 
służyli pomocą przy przewozie dzieci 
oraz klub „Relaks”. Natomiast parafia 

z Niedzielisk pokryła koszty wynajmu 
środków transportu. Łącznie w ciągu 
całego tygodnia skorzystało z takiej 
formy wypoczynku ok. 100 dzieci. 
Największym powodzeniem cieszył 
się wyjazd do aquaparku „Nemo”  
i kręgielni w Dąbrowie Górniczej.

Po feriach dzieci powróciły do 
szkół, ale jak tylko nadarzy się okazja 
to w wolnym od nauki czasie para-
fia zorganizuje kolejne wyjazdy dla 
swych podopiecznych. W planach 
są między innymi wyjazdy do ZOO, 
Rura Park, teatru, a na powitanie 
wiosny wycieczka w Beskidy.

(iw)

o godzinie 17.00 uczniowie, ich ro-
dzice, a nawet dziadkowie przestąpili 
razem próg naszej szkoły, aby wziąć 
udział w tym ważnym wydarzeniu. 

Oprócz nich, dyrekcji i pracowników 
szkoły z zaproszenia skorzystali spe-
cjalni goście: Naczelnik Wydziału 
Edukacji i Mediów Z. Mika, Inspek-
tor Wydziału Edukacji – B. Galon, 
Dyrektor MZOPOW – B. Śledzińska 
oraz radny sejmiku wojewódzkiego 
M. Migas. Wszystkim obecnym za-
prezentowano wzruszający spektakl 
oparty na baśni H. Ch. Andersena 
pt. ,,Dziewczynka z zapałkami”. 

Mogl iśmy go podziwiać dzięk i  
p. M. Goławskiej oraz B.Kuśnierczyk-
Łaźni, które opracowały scenariusz  
i jego oprawę muzyczną oraz cudow-

nie wprowadzającą w klimat dekora-
cję.W tym wyjątkowym przedstawie-
niu udział wzięli: uczniowie klasy Ia, 
IIIc, IV , nauczyciele: ks. K. Banasik, 
B. Olesik, J. Kałuża, rodzice: M. Sa-
rek, M. Kapuścik, L. Kaczka, dziadek:  
W. Tadus oraz. A. Dudek (nasza pani 
sprzątająca). W jego trakcie  symbo-
liczna bohaterka rozdawała serduszka 
z zapałkami – zbierając drobne datki. 
Przedstawienie uświetnił też występ 
szkolnego zespołu „Lajkonik”, który 
zdobywa liczne nagrody zarówno  
w mieście jak i w województwie. Na 
zakończenie mogliśmy też usłyszeć 
kolędy w wykonaniu uczniów z kla-
sy artystycznej prowadzonej przez 
p. B. Banasik. Następnie uczestnicy 
tego integracyjnego spotkania uda-
li się na specjalnie zorganizowany 
w tym dniu: Kiermasz świąteczny 
(odpow. K. Pater) oraz Loterię fan-
tową (odpow. M. Habowska), które 
cieszyły się dużym powodzeniem. 
Koncertowi towarzyszyła także 
prowadzona przez p. A. Kaczanow-
ską – sprzedaż obrazów. Zebrane  
w ten sposób środki pomogą jeszcze 
bardziej wzbogacić naszą placówkę, 
a niezapomniane chwile spędzone 
tutaj razem po raz kolejny pozwoli-
ły nam zbliżyć do siebie wszystkich 
mieszkańców naszego osiedla – od 
juniorów, do seniorów. Wszyscy cie-
szymy się z tak udanego spotkania  
i zapraszamy znowu za rok!

(g. sioNkowska)

Borowiacy z występem na Jurze

Oprócz „Borowiaków” Jaworzno re-
prezentowali przewodnicy Oddziału 
PTTK w Jaworznie z panią prezes 
Barbarą Rapalską.

Br

Polski Związek 
Hodowców 
Królików 

Koło w Jaworznie organizuje 
dnia 10.02.2008 r. 

o godz. 10.00 
zebranie w yborcze, 
w domu działkowca 

na Starej Hucie. 
Zapraszamy hodowców 

i sympatyków. 
Tel. 0 608 402 613

Dzieci zaprezentowały spektakl oparty na baśni H. Ch. Andersena 
pt. ,,Dziewczynka z zapałkami”

Powodzeniem cieszył się wyjazd do aquaparku „Nemo”

Zespół „Borowiacy” podczas występu
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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 47,  

43-600 JAWORZNO (Stara-Huta) tel. (0-32) 753 05 67; tel. kom. 0 661 914 296
e-mail: kancelaria@e-legis.pl; www.e-legis.pl 

czynna: poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 14.00 – 20.00

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

Prątnik zdobywa asfalt

Środa palmowa

Pieczyska

Na pogrzeb przyjechała cała ro-
dzina, dużo sąsiadów, kobiety  
z kółka różańcowego złożyły się na 
wiązankę. Ludzie podzielili się na 
tych, co do dziś nie dowierzają, że 
on mógł to zrobić i na tych, co od 
dawna już przewidywali taki koniec 
68-letniej Apolonii O. Ona miała 
bardzo ciężkie życie – mówiono, ale 
przynajmniej pogrzeb piękny, teraz 
będzie jej lepiej.

Miejscowość, w której mieszkali ni-
czym nie wyróżnia się od innych. Spu-
ścizna PGR-u pozostawiła w krajobra-
zie zniszczony zabytkowy dworek daw-
nych właścicieli majątku i opuszczone 
hale kombinatu rolnego. Większość 
mieszkańców nie ma stałej pracy, część 
żyje z rent i emerytur reszta dorabia 
dorywczo w lesie i na budowach. Wieść  
o morderstwie rozeszła się bardzo szyb-
ko wśród okolicznych mieszkańców. Na 
kilka dni po pogrzebie tragiczna śmierć 
starszej kobiety jest nadal najczęściej 
poruszanym tematem w sklepach, na 
chodniku i pod kościołem. Każdy, 
kto akurat przechodzi przy posesji  
z numerem 13, spogląda na świeżo zało-
żone przez policję plomby na drzwiach.  
W jednym z mieszkań mieszkała rodzi-
na O. Dom mocno zapuszczony z ze-
wnątrz, zaniedbany ogród, jakieś stare 
meble i rupiecie w środku jeden pokój i 
kuchnia. Odkąd w czerwcu zmarł jeden 
z synów Apolonii Henryk została sama 
z najmłodszym 31-letnim Adamem. Ży-
cie boleśnie doświadczało kobietę. Zdą-
żyła pochować czwórkę swoich dzieci. 
Wcześniej zmarł jej mąż. Zanim zmarł 
zdążył zamienić jej życie w piekło. Już 
wtedy sąsiedzi widzieli, że Apolonia 
chodzi po wsi pobita. Najmłodszy syn 

Adam niewiele różnił się od ojca. Mal-
tretował matkę z byle powodu. 

Grupkę ludzi przed sklepem trud-
no namówić do wspomnień o rodzie 
O. i wydarzenia ostatnich dni. – Ja 
coś tam słyszałem, ale nie jestem stąd 
– mówi starszy mężczyzna. – Skle-
powa pamięta, że nigdy nie widziała 
ich razem. Na zakupy zawsze przy-
chodziła tylko ona brała chleb, ma-
sło i papierosy dla syna, najtańsze 
ale koniecznie z filtrem. – Adam jak 
przyszedł do sklepu to najczęściej po 
piwo albo wino w takiej litrowej pla-
stikowej butelce – sklepowa pokazuje 
okrągłą baryłkę z winem. – Nigdy się 
nie uskarżała – mówi inna kobieta 
– a on nie powiem, jak trzeźwy niko-
mu krzywdy nie robił, ale jak wypił to 
– zastanawia się długo – bardzo źle 
się odnosił do matki – więcej już nie 
powiem, bo po co sobie wrogów robić. 

Adam najczęściej pił we własnym 
domu z kolegami. Jak nie mieli już co 
pić wysyłał matkę, żeby pieniędzy poży-
czyła. Kobieta chodziła też wieczorami 
od domu do domu i prosiła o papierosy 
dla syna. Wszyscy wiedzieli, że Apolo-
nia chodzi za pieniędzmi dla Adama, 
wiedzieli, że nieważne czy jej dadzą, czy 
nie, Adam i tak będzie ją bił. 

Adam pracował w lesie i przez 
cały dzień właściwie nie było go  
w domu. Wieczorami i w weekendy 
przepijał wypłatę. Matka dostawała 
rentę. Niektórzy mówią, że dość wy-
soką bo około 1000 złotych. Mimo 
to, w domu nie było niczego. Jedyny 
wartościowy przedmiot to stary tele-
wizor. Do domu O. niejednokrotnie 
schodzili się koledzy Adama. Libacje 
i awantury trwały do późnych go-

dzin nocnych. Na drugi dzień Adam 
nic nie pamiętał. Odkąd wyszedł  
z zakładu psychiatrycznego brał leki  
i popijał je denaturatem. Matka w tym 
czasie, bywało, że pięć razy dziennie 
chroniła się u koleżanki. Tam zawsze 
dostała coś do jedzenia. Jak w nocy 
uciekała z domu chodziła po wsi, bo 
bała się wrócić, aż mu przejdzie i za-
śnie. Policjanci wiedzieli co dzieje się 
w domu pod numerem 13, ale pobita 
kobieta nigdy nie składała oficjalnej 
skargi na syna. – Jak ją pytałam co się 
pani stało, że pani taka posiniaczona 
to mówiła „A bo ja taka koślawa je-
stem i się przewróciłam, dobrze, że 
Adam był to mnie podniósł” – prze-
konywała sąsiadka zmarłej. Ostatnio 
to taką twarz miała w siniakach, aż 
czarną, jedne siniaki jej się nie goiły 
a już drugie miała. Jego akurat od 
czubków wypuścili. – Na co to było 
go wypuszczać? – dodała

Tego dnia rano Adam wyszedł 
przed dom ubrany w czarne spodnie 
i czarny sweter. – Zmarła mi matka 
– odpowiedział pytany przez sąsiadów. 
Za moment na miejscu było pogotowie 
i policja. Lekarz dyżurny stwierdził 
zgon. Adama aresztowano i proku-
rator postawił mu zarzut pobicia ze 
skutkiem śmiertelnym. Adam podczas 
przesłuchania przyznał się do zabicia 
matki. Sekcja zwłok potwierdziła tę 
wersję. Wykazała, że przyczyną śmier-
ci Apolonii O. było wielonarządowe 
obrażenia głównie w okolicy twarzo-
czaszki, obszerny krwotok śródmó-
zgowia i pęknięcia płatu potylicznego. 
Kobieta miała też połamane żebra  
i liczne sińce na całym ciele.

pitawal

Zabił gołymi pięściami

Warto walczyć 
o własne mieszkanie

Niegasnące spory w ostatnim cza-
sie powstały wokół możliwości 
przekształcania spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu  
w prawo odrębnej własności loka-
lu, związane z prawem do gruntu. 
Problem pojawia się w obliczu 
znowelizowanej ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, która 
działa na korzyść lokatorów, lecz  
w wielu wypadkach nie jest respek-
towana przez prezesów i zarządy 
spółdzielni mieszkaniowych.

Problem jest ogólnopolski, dla-
tego postanowiłem zająć się tym 
bliżej i zamieścić cykl artykułów 
na temat możliwości, praw i obo-
wiązków lokatorów, którzy czują się 
poszkodowani ze strony spółdziel-
ni, broniących własnych interesów. 
Podkreślam zatem, że w myśl zno-
welizowanych przepisów ustawy  
o spółdzielniach mieszkaniowych, 
które to przepisy weszły w życie  

31 lipca 2007 r. – lokatorzy, którym 
przysługuje spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkaniowego mają 
prawo – po złożeniu odpowiedniego 
wniosku – domagać się przekształ-
cenia prawa lokatorskiego na prawo 
odrębnej własności lokalu, związa-
nego z prawem do gruntu, na którym 
znajduje się nieruchomość. Wnioski 
należy składać w spółdzielni, która 
ma 3 miesiące czasu na podjęcie nie-
zbędnych czynności i sfinalizowanie 
sprawy w postaci podpisania umowy 
w formie aktu notarialnego, na pod-

stawie którego przeniesiona zostanie 
własność. Lokatorzy mają zatem  
2 sposoby dochodzenia swojego 
prawa: w trybie administracyjnym, 
tzn. składając wniosek i dogadując 
się ze spółdzielnią co do szczegóło-
wych postanowień aktu notarialnego  
w terminie 3 miesięcy lub – w przy-
padku trudności czynionych ze stro-
ny spółdzielni – w trybie sądowym,  
w wyniku którego postanowienie 
sądu zastąpi wolę ze strony spółdziel-
ni i prawo odrębnej własności przej-
dzie na dotychczasowego lokatora.

Wojna zimy z wiosną trwa na całego 
i wszystko wskazuje na to, że zima 
przegrywa. Od dłuższego czasu 
kwitnie, znaczy się pyli leszczyna  
i to jest początek tej pory roku, 
którą fenolodzy zwą pierwiośniem. 
Przedwiośnie będzie nieco później. 
Innymi znakami nadchodzącej 
wiosny jest między innymi począ-
tek kwitnienia oczaru chińskiego w 
Chrzanowie. Kolejne odznaki wio-
sennego przyspieszenia znalazłem 
w kamieniołomie Pieczyska.

Prawie Kolorado
Prawie, jak wiadomo czyni sporą 

różnicę, jak powiadają twórcy pewnej 
reklamy. Jaki jest wielki kanion Kolora-

do wielu wie, przynajmniej z filmów. Za-
topiony kamieniołom Pieczyska mógłby 
być jego niewielkim wgłębieniem, ale 
biorąc pod uwagę bogactwo barw skał, 
które odsłaniają się na wciąż aktywnych 
odkrywkach, możemy śmiało porównać 
go z amerykańskim odpowiednikiem. 
Mamy tu szare i żółte dolomity oraz 
czerwone i brązowe galmany, ale to 
już wielokrotnie opisywałem. Do tego 
dochodzi ciemna szmaragdowa zieleń 
wody, przez większą część roku. Deli-
katnych zielonych tonów dostarczają 
tutaj mchy powoli opanowujące skalny 
rumosz. Dla odmiany tu i ówdzie odsła-
niają się szczeliny wypełnione ciemno-
brązową ochrą. Ta z racji barwy uchodzi 
za pozostałość krasu ze starszej części 
trzeciorzędu. Niejaką kwintesencją 
wszystkiego, co można tutaj zobaczyć, 
jest część kamieniołomu, gdzie znajduje 
się płytki zbiornik.

Wierzby
Kręcąc się wokół kamieniołomu, pro-

dukowaliśmy kolejny film. Początkowo 
chodziło tylko o skały i różne barwy gal-
manu. Tymczasem w jednej z bocznych 
nisz na lewo od ulicy Płetwonurków 

znalazłem kwitnącą wierzbę iwę.  Krzew 
był dość okazały, ale na każdej gałązce 
znajdowały się liczne rozchylone paczki 
zdobne srebrzystymi włoskami puchu 
kielichowego. Kiedy rozwiną się wła-
ściwe kwiaty trudno powiedzieć. Kwit-
nienie iwy po leszczynie jest kolejnym 
dowodem na wiosenne przyspieszenie. 
O tym, że wiosna bardzo przyspiesza 
świadczy kwitnienie kolejnego gatunku, 

czyli wierzby purpurowej. Wierzba iwa, 
tak jak większość gatunków tego rodzaju 
ma kwiaty męskie złożone z dwu pręci-
ków, których główki mają żółtą barwę.  
U wierzby purpurowej gałązki czasami 
są czerwonawe, ale inną bardziej wyraź-
ną cechą są naprzeciwlegle ułożone pącz-
ki. Kiedy tu rozwiną się kwiaty męskie, 
główki ich pręcików będą purpurowe 
– stąd nazwa gatunku. Tym sposobem, 
ostatnia środa stycznia stała się środą 
palmową i to na tydzień przed środą 
popielcową.

Coś jeszcze
Wędrówka po okolicy kamienio-

łomu przekonuje nas, jak bardzo 
mylimy się, wierząc, że zwycięsko 

walczymy z przyrodą. Tej wojny, 
którą wydaliśmy jej z chwilą wybu-
chu rewolucji przemysłowej wygrać 
nie sposób. Nawet tutaj, miejsca do 
których nikt nie zaglądał zarosły 
krzewami, wśród których nie brak  
i leszczyn. Do tego dochodzą oczywi-
ście głogi, na pędach których wciąż 

wiszą czerwone owoce. To kolejny 
dowód na to, że ptactwo nie jest głod-
ne, znaczy się podaż przerosła popyt. 
Innymi znakami poprawy środowiska 
są porosty obficie pojawiające się na 
pniach wielu drzew. Tym nie mniej 
swoistym znakiem czasu jest mech, 
prątnik srebrzysty rozwijający się  
w szczelinach kruszącego się asfaltu.

I to by było na tyle, a więcej można 
będzie się dowiedzieć na mojej wysta-
wie – „Zielony zawrót głowy”. Startu-
jemy w Chrzanowie już 21 marca. To 
co że w Wielki Piątek.

Wierzba purpurowa

Wierzba iwa
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USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

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

dw
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KoSZyKóWKA –  MCKIS JAWoRZNo - UKS AlBA CHoRZóW 98:78 (24:29, 25:11, 18:17, 31:21)

Z powodu żałoby narodowej, która, 
jak pamiętamy ogłoszona została 
zaledwie półtora tygodnia temu,  
w całym kraju wiele imprez sporto-
wych zostało odwołanych, a termin 
ich rozegrania został przełożony  
w czasie. Nie inaczej było z rozgryw-
kami drugiej ligi koszykówki, gdzie 
nasz miejscowy AND-BUD miał 
podejmować sąsiada w tabeli, zespół 
Alby Chorzów. 

Obu stronom zależało, by rozegrać 
spotkanie jak najszybciej, dlatego też 
już w poprzedni wtorek spotkanie do-
szło do skutku. Zespół Marcina Lich-
tańskiego, wciąż nie może rozgrywać 
swoich spotkań w składzie optymal-
nym, kontuzja Daniela Goldammera, 
niestety jest dość poważna i minie 
jeszcze wiele tygodni zanim ten za-
wodnik ponownie wyjdzie na parkiet 
dlatego nie bez znaczenia był powrót 
do gry ostatnio często chorującego 
Grzegorza Remina. Mimo jego powro-
tu, chorzowscy koszykarze byli raczej 
typowani jako faworyci spotkania. Ich 
sytuacja w tabeli było zdecydowanie 
lepsza przed tym spotkaniem, a ci, 

którzy pamiętają spotkanie z pierwszej 
rundy, z pewnością zapamiętali dość 
dotkliwą porażkę 79 do 55. Tamten 
mecz z pewnością przejdzie do historii, 
koszykarze AND-BUD-u rewelacyjnie 
rozegrali pierwszą kwartę, by później 
już do końca spotkania nie mieć żad-
nych szans w starciu z koszykarzami 
Alby, przegrywając m.in. 3 kwartę aż 
20-3. Nic więc dziwnego, że wtorkowe 
spotkanie zanosiło się na bardzo dobre 
spotkanie, w którym pojedyncza akcja 
może decydować o zwycięstwie którejś 
z drużyn i mimo, że wynik tej potyczki 
wskazuje na dość łatwe zwycięstwo na-
szej drużyny, mecz mógł się podobać.

Pierwsza kwarta należała do gości, 
którzy udowodnili, że przyjechali do 
Jaworzna tylko i wyłącznie po zwy-
cięstwo. Koszykarze Lichtańskiego 
mimo, że sami radzili sobie dość do-
brze w grze ofensywnej zupełnie nie 
potrafili odnaleźć się pod własnym 
koszem, bezskutecznie szukając re-
cepty na lidera gości, Łukasza Wójci-
ka, który przez całe spotkanie zdobył 
aż 26 punktów. Na szczęście chorzo-
wianie, kiedy właśnie Wójcik musiał 

opuścić parkiet, zupełnie nie radzili 
sobie na parkiecie co bezwzględnie 
wykorzystali nasi zawodnicy.

Wtorkowe spotkanie znów udo-
wodniło jak ważnym zawodnikiem 
dla AND-BUD-u jest Grzegorz 
Remin. Jego fenomenalna gra, zwa-
żywszy, że kilka ostatnich tygodni 
Remin spędził głównie w łóżku, 
była kluczem do sukcesu całego ze-
społu. Zespół gości nie radził sobie  
w obronie, często ratując się faulami, 
co szybko przełożyło się na ich sy-
tuację kadrową, jeszcze przed prze-
rwą parkiet z powodu piątego faulu 
osobistego musiał opuścić Radosław 
Broda i nasz zespół musiał przejąć 
inicjatywę na parkiecie.

Decydująca o losach spotkania 
była zdecydowanie druga kwarta, 
którą nasi koszykarze zwyciężyli aż 
czternastoma punktami. Drugie dwa-
dzieścia minut było już w wykonaniu 
graczy MCKiS-u bezlitosnym punk-
towaniem przeciwnika. Chorzowia-
nie starali się jednak nie poddawać, 
kilkakrotnie rzucając się do ataku, 
jednak, gdy tylko sytuacja stawała się 

coraz bardziej napięta, do gry wkra-
czali nasi gracze, bezlitośnie wybijając 
chorzowianom z głowy pogoń, odda-
jąc celne rzuty z dystansu.

Mecz był bardzo nerwowy. Goście 
otrzymali aż dwa przewinienia tech-
niczne, jednak nie odbiło się to na 
postawie głównie Remina, który ni-
czym automat z każdą kolejną minutą 
powiększał swoje konto punktowe. 

Ostatecznie lider zespołu zanoto-
wał aż 42 punkty, co jest bezsprzecz-
nie jego najlepszym wynikiem w tym 
sezonie. Po raz kolejny ten zawodnik 
zaskoczył wszystkich, spisując się wy-
śmienicie po tak długiej przerwie.

Warto również podkreślić bardzo 
dobrą postawę Dawida Grochow-
skiego, który w kolejnym meczu jest 
jedną z najjaśniejszych postaci w eki-
pie Lichtańskiego. Jego 14 punktów 
miało nie mniejszy wpływ na wynik 
spotkania niż gra Remina i to o tych 
dwóch zawodnikach najcześciej mó-
wiło się po spotkaniu.

Wygrana różnicą aż dwudziestu 
punktów to jednak zasługa całego 
zespołu, który nauczony lekcją z po-

Do ostatniego dnia, 
rozgrywanego od czwartku 
finałowego turnieju o 
Mistrzostwo Śląska juniorek, 
ważyły się losy medali i 
awansu do ćwierćfinałów 
Mistrzostw Polski. 

Drużyna Krzysztofa Zabielnego, 
w skład której wchodzi znaczna część 
zespołu, na co dzień występującego  
w drugiej lidze kobiet, przystępowała do 
tego turnieju w roli gospodarza, mając 
wielkie nadzieje na pierwsze bądź drugie 
miejsce, gwarantujące awans do rozgry-
wek na szczeblu centralnym.

Jak wszystkim fanom siatkówki wia-
domo, na Śląsku znajduje się jeden z naj-
lepszych ośrodków szkolenia młodzieży 
w naszym kraju. O sukces niejednokrot-
nie trudniej było zespołom właśnie na 
Śląsku, o wiele łatwiej wygląda później-
sza droga po krajowe medale. Poziom 
prezentowany przez śląskie juniorki od 
lat wyznacza kilka zespołów, m.in. nasz 
rodzimy MCKiS, jednak inne nigdy nie 
składają broni.

Już przed turniejem na faworytki 
turnieju wskazywane były zawodniczki 
dwóch zespołów: bielskiego BKS-u oraz 
przede wszystkim nasze sąsiadki z My-
słowic, pierwszy zespół MOSiR-u. Nasz 
zespół wskazywany był na ten, który 
przy dobrej i równej formie przez cały 
turniej, oraz przy odrobinie wsparcia 
lokalnej publiczności, może przebojem 

wskoczyć do wspomnianej dwójki, tym 
samym skazując jeden z zespołów na 
wielką porażką, jaką niewątpliwe byłoby 
odpadnięcie z dalszych rozgrywek.

MCKiS jako gospodarz miał pra-
wo przedstawić własny harmono-
gram turnieju, postanowiono więc, by 
dwa najważniejsze spotkania, właśnie  

z bielszczankami i mysłowiczankami 
zostały rozegrane w sobotę i niedziele. 
Na początek zatem przyszło drużynie 
Zabielnego zmierzyć się z drużyną Czę-
stochowianki, która wydawała się naj-
słabszym zespołem w tym elitarnym, 
śląskim gronie, oraz Victorią Cieszyn, 
która po cichu liczyła na sprawienie nie-

spodzianki. Mecz z Częstochowianką, 
jak można było przypuszczać został wy-
grany, jednak początki turnieju bywają 
dość nerwowe, drużyny szukają swoich 
optymalnych rozwiązań, a forma wciąż 
stoi pod wielkim znakiem zapytania. 
I tak można w skrócie opisać mecz  
z częstochowiankami. Sporo nerwów, 

dużo niepewności, jednak ostatecznie 
cel został osiągnięty. Drużyna Krzysz-
tofa Zabielnego mimo, że pozwoliła 
swoim rywalkom na wygranie jednej 
partii, zwyciężyła w tym jakże ważnym, 
inaugurującym spotkaniu. W drugim 
spotkaniu tego dnia również wszyst-
ko potoczyło się zgodnie z planem.  
Bielszczanki nie dały najmniejszych 
szans Victorii Cieszyn, pewnie zwy-
ciężając do zera.

Cieszynianki, by wciąż liczyć na 
pokrzyżowanie planów śląskim poten-
tatom spotkanie z MCKiS-em, musiały 
wygrać. Zabielny, by nie pozwolić sobie 
na nerwową sytuację to spotkanie musiał 
potraktować tak, jakby to właśnie od 
niego zależały losy całego turnieju. Jak 
się okazało, pełna determinacja, zdoby-
ta poprzedniego dnia pewność w swoje 
umiejętności zaprocentowała dobrym 
spotkaniem, w którym cieszynianki 
nie miały nic do powiedzenia. MCKiS 
Jaworzno rozbił Victorię i przed dwoma 
najważniejszymi spotkaniami czekał ze-
spół dzień przerwy, spokojny, bo wciąż 
wszystko układało się wg wcześniej na-
pisanego scenariusza. Tego dnia swoje 
zmagania rozpoczęły główne faworytki 
do złotego medalu, mysłowicki MO-
SiR, który wręcz zdemolował drużynę 
Częstochowianki, pozwalając w ciągu 
trzech setów na zdobycie swoim rywal-
kom zaledwie 35 małych punktów! Dość 
powiedzieć, że druga partia zakończyła 
się wynikiem 25-7. To na rywalkach 
mysłowickiego zespołu musiało zrobić 
wrażenie.

reD1. ciąg Dalszy Na str.14.

Jest Remin, jest zwycięstwo

Ćwierćfinał nie dla nas

przedniej rundy tym razem już przez 
całe spotkanie grał tak jak potrafi 
najlepiej. Chorzowianie byli po meczu 
mocno zawiedzeni, wierzyli przecież 
tak mocno, że powiększą swoją prze-
wagę w tabeli, jednak Remin i spółka 
wybili im to bezlitośnie z głowy.

Drużyna AND-BUD-u chyba już 
na stałe zakotwiczyła na ósmej pozycji  
w tabeli, mając 25 punktów tracą punkt 
do siódmej Pogoni Ruda Śląska i dwa, 
właśnie do chorzowskiej Alby. Prze-
waga trzech punktów nad dziewiątą 
w tabeli Cracovią pozwala spokojnie 
zapomnieć o ewentualnym spadku na 
dziewiątą lokatę, i zespół Lichtańskiego 
może skupić się na ewentualnej walce o 
wyższą lokatę w tabeli.

reD1

UKS: Spychała 12, Chamera 11, Sapiński 0, 
Gancarz 3, Palicki 5, Gruth 0, Podbiał 0, Bar-
tecki 0, Wójcik 26, Broda 7, Pełka 14. 
MCKiS: Kotlewski 10, Lemański 0, Grochow-
ski 14, Matysiak 4, Kurdubski 4, Piskorz 7, 
Szamota 0, Remin 42, Małek 0, Dudkiewicz 
8, Urbańczyk 9

Podopieczne Krzysztofa Zabielnego nie zaliczą tego turnieju do udanych
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Miasto JaworznoSport
PIłKa NOżNa

Dawid Florian – piłkarz Lecha Po-
znań, wychowanek Górnika Jaworz-
no, przez najbliższe pół roku będzie 
reprezentował barwy II-ligowego 
Znicza Pruszków. 

Wychowanek Górnika Jaworzno 
został przez swój poznański klub wy-
pożyczony do II ligi, by mieć możli-
wość częstszych występów na boisku, 
o prawie do pierwokupu dla Znicza nic 
nie wiadomo, co pozwala przypusz-
czać, ze Florian na Bułgarską jeszcze 
wróci. – W tej rundzie mamy tylko  
13 spotkań w lidze, odpadliśmy już z roz-
grywek Pucharu Ekstraklasy i Pucharu 
Polski, dlatego wydaje się, że trafnym 
rozwiązaniem będzie wypożyczenie 
części utalentowanych zawodników, by 
mieli możliwość regularnej gry – mówił 
dyrektor do spraw sportowych Lecha 
Marek Pogorzelczyk, wymieniając  
w tym kontekście oprócz Floriana także 
takich piłkarzy jak Grzegorz Piesio czy 
Piotr Kamiński. W rundzie jesiennej  
25-letni jaworznian rozegrał w bar-
wach poznańskiej lokomotywy osiem 
spotkań w Orange Ekstraklasie, wcho-
dząc jednak głównie w końcówkach 
spotkań. Do swoich statystyk może 
zapisać jedną asystę. Sprawa Floriana 
jest szeroko komentowana w samym 
Poznaniu, gdyż jego występy przypadły 
do gustu publiczności Kolejarza. Szcze-
gólnie obiecujące były pierwsze występy 
Dawida na arenie Orange Ekstraklasy 
– w tym pamiętny debiut w meczu  
z Koroną Kielce. Florian pojawił się na 

kilkanaście ostatnich minut spotkania 
i znacznie rozruszał ofensywę Lecha, 
ośmieszając w jednej z akcji dwóch 
obrońców Kolportera. Po tym spotka-
niu posypały się pochwały pod adresem 
wychowanka Górnika, niektórzy nazy-
wali go już „drugim Błaszczykowskim”. 
Jak się okazało nieco inaczej sprawę 
widział szkoleniowiec Lecha Franciszek 
Smuda, który podobno w drugiej części 
rundy jesiennej powiedział o jaworz-
nianinie, że jest jednym z najsłabszych 
zawodników zarówno w młodej ekstra-
klasie jak i na treningach. Jak ma się to 
do np. dwóch bramek Floriana z meczu 
przeciwko Cracovią w ME?

Faktem jest jednak, że przygoda  
z Lechem z pewnością nie toczy się 
jak na razie idealnie.

Redaktor internetowej witryny 
Lecha Poznań Michał Jankowski spe-
kuluje, że jeśli Marcin Zając przedłu-
ży kontakt, to Florian będzie praw-
dopodobnie musiał odejść, gdyż na 
prawym skrzydle od lata występować 
będzie również Sławomir Peszko, wy-
kupiony już tej zimy z Wisły Płock.

Spekulacje spekulacjami, ale naj-
bliższe pół roku, które Dawid spędzi 
w drużynie Znicza, mogą diametral-
nie zmienić sytuację jaworznickiego 
zawodnika. Trzymamy kciuki i wie-
rzymy, że Florian od nowego sezonu 
ponownie będzie pierwszoligowcem, 
i to nieważne czy w Poznaniu, czy w 
Pruszkowie!

k.repeć

Chłopcy z Sokoła 
Jaworzno trenujący pod 
okiem trenera Andrzeja 
Dylowicza, stale przywożą 
do Jaworzna kolejne 
trofea. W ubiegłym 
tygodniu młode „Sokoły” 
gościły na turnieju  
w Bielsku-Białej, by  
w efekcie wrócić do miasta 
z okazałym pucharem.

Drużyna trenera Andrzeja Dy-
lowicza wygrała turniej zorgani-
zowanym przez klub BBTS Pod-
beskidzie Bielsko-Biała, o Puchar 
Prezydenta tegoż właśnie klubu. 
Na zawodach jaworzniccy zawod-
nicy mieli okazję zmierzyć swoje 
siły z rywalami z Bielska-Białej, 
Tychów, Chorzowa a nawet z sło-
wack imi pi łkarzami z drużyny 
Namestova. Młodzi gracze Sokoła 
po raz kolejny pokazali swoją klasę: 
w sześciu meczach odnieśli cztery 
zwycięstwa, a dwukrotnie musieli 
zadowolić się podziałem punktów. 
Godnym podkreślenia jest fakt, że 
w żadnym z wspomnianych sześciu 
spotkań, jaworznianie nie stracili 
bramki!

Turniej rozpoczął mecz z Słowa-
kami z Namestova, czyli najwięk-
szą niewiadomą całych zawodów. 
Na boisku jednak szybko okazało 
się, że pod względem piłkarskim 
nasi południowi sąsiedzi są od 
jaworznian nieco gorsi, i z boiska 
ostatecznie zeszl i przegry wając 
1:0. – A mogliśmy wygrać wyżej 

– mówi trener Andrzej Dylowicz- 
– Pewnym problemem było rów-
nież to, że graliśmy pięciu w polu 
plus bramkarz. Przez to na placu 
gry było bardzo mało miejsca, by 
pokazać umiejętności , co odbiło 
się zarówno na płynności gry jak  
i przede wszystkim na niskich wy-
nikach poszczególnych spotkań. 
Lepie j  by łoby g rać po cz terech  
w polu – analizuje trener. Zwycię-
ską bramkę strzelił Kowalczyk.

Najokaza lszym zw ycięstwem 
Sokołów było pokonanie zespołu  
z Tych w stosunku 3:0, a bramkami 
w tym meczu podzielili się Urban, 
Włodyka i Warzecha. Najcięższy 
okazał się pojedynek z gospoda-
rzami turnieju – drużyną Podbe-
skidzia, zakończony remisem 0:0. 
– Trudno nie być zadowolonym  
z występu chłopaków skoro wy-
grali cały turniej i w dodatku nie 
stacili bramki – podkreśla szko-
leniowiec. Na indywidualne wy-
różnienie wśród Sokołów zasłużył 
Bartosz Marcinkowski – bramkarz 
jaworznian, który przez organi-
zatorów w ybrany został najlep-
szym bramkarzem całego turnieju.  
W nagrodę mógł odebrać wspaniały 
dres. Nie tylko wspaniałe nagrody 
jak dresy dla najlepszych zawodni-
ków turnieju i okazałe trofeum dla 
zwycięzców, wskazują na poważne 
podejście do zawodów przez organi-
zatorów – Tak, turniej rzeczywiście 
zorganizowany był bardzo dobrze, 
gospodarze postarali się, by zespołom 
niczego nie zabrakło Przygotowano 
również poczęstunek dla rodziców. 
W połączeniu z zawodami na do-
brym poziomie sportowym, dało to 

Miejskiego Centrum Kultury i Spor-
tu ogłosiło już wyniki plebiscytu 
na najlepszego sportowca i trenera 
działającego w MCKiS Jaworzno. 
Zwycięzcą w kategorii najlepszy za-
wodnik został koszykarz MCKiS-u 
AND-BUD Jaworzno Grzegorz 
Remin, na którego głosowało 25%  
z wszystkich internatów, którzy 
wzięli udział w zabawie. 

Za plecami zwycięzcy uplasował 
się arm-wrestler z drużyny MCKiS-u 
Tytan Jaworzno Lucjan Fudała, któ-
ry przegrał z zwycięzcą o zaledwie  
4 punkty procentowe. Podium plebi-
scytu uzupełnił kolejny z koszykarzy 
AND-BUD-u Daniel Goldammer.

Zamiast 9 milionów odszkodowa-
nia Szczakowianka będzie musiała 
dodatkowo zapłacić 11 tysięcy zło-
tych, na pokrycie kosztów procesu, 
wytyczonego piłkarskiej centrali.

Przypomnijmy, że jaworznianie 
domagali się odszkodowania, jako 
zadośćuczynienia za niesprawiedliwe 
wyrzucenie ich w sezonie 2003/2004 
z rozgrywek pierwszej ligi, po wygra-
nych barażach z drużyną Świtu Nowy 
Dwór Mazowiecki. Po podliczeniu 
utraty wpływów od sponsorów, te-
lewizji Canal+ oraz stadionowych 
biletów, jaworznianie domagali się 
rekompensaty w wysokości ponad  
9 milionów polskich złotych.

Prawnicy Szczakowianki swoją 
szansę widzieli w tym, że Polski 
Związek Piłki Nożnej popełnił liczne 
błędy w prowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego sprawę tzw. „afery 
barażowej”. Sąd uznał jednak, ar-
gumentując swój wyrok, że, mimo 
iż sprawa rzeczywiście nie była pro-
wadzona przez związek idealnie, 
to jednak nie ma żadnych rzeczy-
wistych przesłanek do przyznania 
Szczakowiance odszkodowania.

Mimo uchybień w postępowaniu 
organów związku, ustalono wówczas, 

bardzo fajną imprezę – podkreśla 
trener Dylewicz.

Dlaczego nie u nas?!
C h ł o p c y  t r e n e r a  A n d r z e j a 

Dylow icza zdą ż yl i  pokazać się  
w turniejach piłkarskich w całej 
Polsce i przejeździć busem poważ-
ne odległości kilometrów. Teraz 
pojawił się pomysł, by uznanie, 
które młodzi futboliści zyskali so-
bie wśród najlepszych piłkarskich 
zespołów w Polsce, przekuć na 
organizację turnieju w Jaworznie. 
Turniej miałby odbyć się 8 marca, 
na hali MCKiS-u Jaworzno w cen-
trum miasta. Udział w ewentual-
nych zawodach zapowiedziały już 
takie drużyny jak Podbeskidzie 
Bie l sko-Bia ła ,  Polonia By tom, 
GKS Katowice, GKS Tychy – oraz 
co dla kibiców może być prawdzi-
wą gratką, zespół Wisły Kraków! 
Bardzo możliwe, że zaproszenie od 
organizatorów przyjęłyby drużyny 
Górnika Zabrze i Ruchu Chorzów. 
Jaworzno stoi, więc przed szansą na 
zorganizowanie bardzo atrakcyjnej 
imprezy sportowej, z udziałem na-
prawdę uznanych futbolowych ma-
rek. Pomysłodawcy turnieju ciągle 
poszukują sponsorów dla imprezy, 
w tym sponsora tytularnego tur-
nieju. W tym miejscu apel do ludzi 
otwartych na sport młodzieżowy  
i zainteresowanych promocją swo-
ich przedsiębiorstw. Sponsorowa-
nie piłkarskiego turnieju dla mło-
dzieży to szlachetna i z pewnością 
niedroga forma do reklamy swojej 
firmy, nad którą naprawdę warto 
się zastanowić! 

k. repeć

Kolejne trofeum Sokołów

że korupcja w meczach barażowych ze 
Świtem Nowy Dwór Mazowiecki miała 
miejsce, co znalazło potwierdzenie  
w dokumentach przekazanych sądowi 
przez prowadzącą obecnie śledztwo 
w sprawie korupcji w polskim futbo-
lu prokuraturę we Wrocławiu. – Sąd 
wskazał, że klub, który był zaangażo-
wany w proceder korupcyjny, nie może 
korzystać z ochrony prawnej, nawet w 
sytuacji, gdy stwierdzono uchybienia 
w trybie karania. Zresztą te uchybienia 
nie wpłynęły na decyzję PZPN w tej 
sprawie – powiedział Adam Gilarski, 
który reprezentował przed sądem 
PZPN. (cytat za 90minut.pl). O ko-
mentarz poprosiliśmy również Tade-
usza Fudałę, który w sezonie 2002/ 
2003 pełnił funkcję prezesa klubu. 
Niestety, zaraz po usłyszeniu pytania 
były prezes odłożył słuchawkę telefo-
nu. Wszystko wskazuje jednak na to, 
że serial pod tytułem „Szczakwianka 
walczy o sprawiedliwość i dobre imię” 
jeszcze się nie zakończył – wyrok 
sadu nie jest bowiem prawomocny. 
Oznacza to, ze Szczakowianka może 
odwołać się od czwartkowej decyzji 
sądu. Pozostaje tylko pytanie, po co? Bo 
w 9 milionów złotych odszkodowania, 
nikt już chyba nie wierzy. k.repeć.

Podobnie prezentuje się podium 
w plebiscycie na najlepszego trenera 
w MCKiS-ie. Pierwsze miejsce za-
jął trener Marcin Lichtański, który 
oprócz prowadzenia i utrzymania 
MCKIS-u AND-BUD Jaworzno  
w I lidze koszykówki, może poszczy-
cić się prowadzeniem koszykarskiej 
drużyny juniorów, która przypo-
mnijmy odniosła niewiarygodny 
sukces, zajmując drugie miejsce  
w Mistrzostwach Polski. Podobnie 
jak w plebiscycie na Zawodnika 
Roku, również w kategorii trenera, 
drugie miejsce na podium przypadło 
reprezentantowi arm-wrestrelów Ty-
tana, a konkretnie Mariuszowi Gro-

chowskiemu. Mariusz Grochowski 
to człowiek, który nie dość, ze sam 
zdobywa zawodnicze medale dla 
MCKiS-u, to w dodatku jest odpo-
wiedzialny za wyłowienie i ukształ-
towanie talentu Lucjana Fudały. 
Podium w tej kategorii uzupełnił je-
dyny przedstawiciel siatkówki wśród 
laureatów trener Jacek Sowa.

Przy okazji przypominamy, że 
plebiscyt gazety, „Co tydzień” i tele-
wizji CTv na Sportowca Roku 2007 
ciągle trwa, a jego wyniki w pierw-
szym marcowym numerze! Kupon 
konkursow y i l ista kandydatów 
oczywiście na stronie 13.

k.repeć.

MCKiS już wybrał!

PIłKa NOżNa 

Nie będzie odszkodowania dla Szczakowianki 
Jaworzno! Sąd Okręgowy w Warszawie 
zdecydował w czwartek o odrzuceniu w całości 
roszczeń jaworznickiego zespołu, a raczej 
syndyka masy upadłościowej – Szczakowianka 
Jaworzno wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Szczakowianka 
bez 9 milionów

PIłKa NOżNa 

Florian w Pruszkowie

Drużyna trenera Andrzeja Dylowicza w komplecie

Trofeum za wygranie turnieju  
w Bielsku-Białej
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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 �5 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 �005 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oprac. V.i.p.
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reklama

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

II LIGa SIaTKówKI MĘżCZYZN
MCKiS Jaworzno – MKS MOS Wola Warszawa, 9 lutego  (sobota) - godz. 17.00

Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe )- wstęp wolny!!!
II LIGa KOSZYKówKI MĘżCZYZN

MCKiS AND-BUD Jaworzno – AZS Politechnika Radomska Radom
10 lutego (niedziela) – godz. 18.00, hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80
wstęp wolny – serdecznie zapraszamy!!!

MECZ II POLSKIEJ LIGI FUTSaLU
MCKiS Dąbrovia Jaworzno – Rodakowski Ledger Tychy

10 lutego (niedziela) – godz. 19.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe) – wstęp wolny!!!

MECZ KOSZYKówKI JUNIORów
MCKiS Jaworzno – UKS SP �7 Katowice, 13 lutego (środa) godz. 16.30
hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 – wstęp wolny!!!

II LIGa SIaTKówKI KOBIET
MCKiS Jaworzno – Gaudia Trzebnica, �3 lutego (sobota) – godz. 16.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe) wstęp wolny!!!

I LIGa SIaTKówKI MĘżCZYZN
MCKiS Energetyk Jaworzno – KS Poznań, �3 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 Ciężko-

wianka, Victoria Jaworzno, Górnik Jaworzno
�4 lutego (niedziela) hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 godz. 1�.00 – 16.45 

Mecze turniejowe. godz. 17.00 
Ogłoszenie wyników plebiscytu na sportowca roku �007.

godz. 18.00 Mecz pokazowy z udziałem gwiazd jaworznickiej piłki nożnej. Bilety: � zł !
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 �0.00

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 � zł – normalny, 1 zł – ulgowy) 
od 15.00 – �1.45 (cena biletów 4 zł – normalny, � zł – ulgowy),
soboty i niedzielę od 9.00 – 13.45 (cena biletów � zł – normalny, 1 zł – ulgowy)
od 15.00 – �1.45 (cena biletów 4 zł – normalny, � zł – ulgowy)

Życie go nie rozpieszcza,  
a pomimo tego odnosi 
znaczące sukcesy na arenie 
krajowej, jak  
i międzynarodowej. Ma  
w swym dorobku srebrny medal 
Mistrzostw Świata, trzy złote 
medale Mistrzostw Europy, 
złote medale Mistrzostw 
Polski czy też srebrny medal 
Mistrzostw Litwy w wyciskaniu 
sztangi na ławeczce. 

Jego rekord życiowy to 190 kilo-
gramów. Na co dzień trenuje w Wo-
jewódzkim Stowarzyszeniu Sportu 
i Rehabilitacji Niepełnosprawnych 
„START”. Laureat nagród Prezy-
dentów Miast Jaworzna i Katowic. 
Robert Studziżba – bo o nim mowa, 
mówi nam o pokonywaniu własnych 
słabości, i planach na ten rok.

„Co tydzień”: Jak zrodziło się u 
Pana zainteresowanie sportem?

Robert Studziżba: – Na pozór bardzo 
proste pytanie, a chyba najtrudniejsze. 
Od zawsze pociągały mnie sporty siłowe. 
Życie potoczyło się tak, jak się potoczyło. 

Wtedy odpowiedni ludzie zachęcili mnie, 
abym spróbował i tak już pozostało.  

Czy dla Pana jest to sport w pe-
wien sposób trudniejszy, niż dla 
pełnosprawnych sportowców?

– Myślę, że nie. Są odpowiednie 
ćwiczenia, które można z powodze-
niem wykonywać. I jak widać radzi-
my sobie. Aby myśleć o sukcesach to 
przynajmniej dwie godziny trzeba 
poświęcić na siłowni każdego dnia. 
Trzeba być systematycznym, i to każ-
dy sportowiec wie. Jeżeli przerywa się 
pewien cykl treningowy, to później 
jakby trzeba wszystko zaczynać od 
nowa. Jeżeli nieraz całoroczne przygo-
towania, często bardzo wyczerpujące, 

Dokończenie ze strony 11
Piątek, tak jak wcześniej już wspo-

mniano, był dla jaworznianek dniem 
na odpoczynek i zregenerowanie sił 
do walki z największymi rywalkami. 
Na dodatek obie te drużyny spotkały 
się tego dnia na parkiecie, nasz zespół 
mógł więc przyjrzeć się dokładnie, co 
czeka ich już wkrótce. 

Wrażenia po t ym spotkaniu  
z pewnością nie napawały naszego 
zespółu optymizmem. Obie drużyny 
zaprezentowały wspaniały poziom, 
zapewniając jaworznickim kibicom 
wiele wrażeń i emocji, grając pięć 
zaciętych partii, które zakończyły się 
ostatecznym zwycięstwem mysłowi-
czanek. Tak więc, wciąż scenariusz  
i przedfinałowe zapowiedzi spraw-
dzały się. To mysłowiczanki były 
najsilniejszym zespołem tego turnie-
ju. Pozostało jednak najważniejsze 
pytanie, czy jaworznianki stać będzie 
na pokonanie swoich odwiecznych 
rywalek z Bielska.

Sobotnie spotkanie z MOSiR-em 
zdecydowanie mogło podłamać ze-
spół Zabielnego. Mimo zwyciężonej 
jednej partii, MOSiR Mysłowice udo-
wodnił swoją wyższość, pieczętując 
tym samym zdobycie złotego medalu 
i to przecież tak niedaleko swojego 
rodzinnego miasta.

Ponieważ przed tym spotkaniem 
został rozegrany mecz bielszczanek, 
które pewnie pokonały Częstocho-
wiankę wszystko było jasne. W nie-
dzielne przedpołudnie rozstrzygnie 
się sprawa srebrnego medalu i awansu 
do ćwierćfinału Mistrzostw Polski.

Mimo, że serca zawodniczek, tre-
nera, oraz licznie zgromadzonej pu-
bliczności wypełniała wielka nadzieja 
życie, a właściwie parkiet sprowadził 
wszystkich do brutalnej rzeczywi-
stości. Znane przecież tak dobrze 
naszym zawodniczkom bielszczanki 

to zespół, który swoimi parametrami 
i umiejętnościami wyraźnie przewyż-
sza MCKiS. Nadzieje na słabszy wy-
stęp rywalek zostały jednak brutalnie 
pogrzebane. Trzy setowe spotkanie 
potwierdziło wszystkie spekulacje, 
to mysłowiczanki i bielszczanki są 
obecnie najsi lniejszymi ekipami  
w naszym regionie.

Brązowy medal trudno uznać za 
wielkie osiągnięcie. Już przed sezo-
nem śmiało można było powiedzieć, 
że medal na Śląsku drużyna Zabiel-
nego zdobędzie. Walka toczyła się  
o wyjście do szczebla centralnego, 
a ten cel nie został zrealizowany, 
tak więc jaworznicki turniej trzeba 
byłoby uznać za porażkę. Powinno, 
jednak analizując możliwości, jakie 
posiadały wszystkie trzy ekipy można 
byłoby tak mocnymi słowami skrzyw-

dzić trenera jak również zawodniczki. 
Drużyna jaworznickim turniejem 
potwierdziła swoja silną pozycję 
na Śląsku, to musi cieszyć. Jednak 
rywalki pokazały, że są od naszego 
zespołu po prostu lepsze i ten rocz-
nik będzie ich, a nie jeszcze przecież 
nie tak dawno srebrnych medalistek  
z Jaworzna. Trudno się cieszyć, jednak 
nie należy płakać. Większość tych 
zawodniczek kończy po tym sezonie 
wiek juniorki i skupią się wyłącznie 
na grze w drugiej lidze. Jednak wiado-
mo, że sekcje młodzieżowe MCKiS-u 
to nie tylko juniorki, za ich plecami 
są kolejne roczniki, pora wyciągnąć 
wnioski, poszukać nowych rozwiązań 
i rozpocząć od nowa walkę o domi-
nację na Śląsku. Bierzmy przykład ze 
zwycięskich w ten weekend drużyn.

reD1.

Radomir Jarzynka rozstrzelał się 
na dobre. Najwyraźniej bardzo 
pasuje mu boisko w Gorzowie, 
bowiem w sobotnie popołudnie 
czterokrotnie znalazł drogę do 
siatki rywala. 

Rywal drugiego sparingu zapewne 
nie rzuca na kolana, ale nie chodzi tutaj 
o klasę rywala, a bardziej o zamknięcie 
pewnego cyklu przygotowań. Prze-
ciwnik tej konfrontacji został ustalony 
dosyć późno, ale najważniejsze, że 
zespół rozegrał to spotkanie. Mecz był 
prowadzony pod zdecydowane dyktan-
do gości. Poza trafieniami Jarzynki, do 
listy strzelców dopisali się Bolisęga oraz 
Boś wykorzystując rzut karny.

W 2007 roku Jaworznicki Klub 
Szachowy działający przy Miejskim 
Centrum Kultury i Sportu reprezen-
towały 3 drużyny w rozgrywkach 
centralnych i 3 drużyny w rozgryw-
kach wojewódzkich .

W rozgrywkach centralnych wy-
stąpiły drużyny: Extra-Liga szachowa 
– drużyna Seniorów 4. miejsce; II liga 
szachowa – drużyna Seniorzy 7. miejsce; 
I Liga szachowa – drużyna Juniorów  
8. miejsce (awans do Extra-Ligi juniorów). 
W rozgrywkach województwa Śląskiego 
wystąpiły drużyny: Liga Śląska – drużyna 
juniorów 7. miejsce; Liga Okręgowa – dru-
żyna juniorów 9. miejsce; Liga Okręgowa 
– drużyna seniorów 14. miejsce.

Indywidualne Mistrzostwa 
Polski i Województwa Śląskiego 

Juniorzy: Mistrzostwa Polski: 
szachy klasyczne P-5, P-15, P-30; Mi-
strzostwa Śląska: szachy klasyczne; 
Mistrzostwa Strefowe; Mistrzostwa 
Województwa Ślaskiego do lat 7

Seniorzy: Mistrzostwa Polski: 
szachy klasyczne, P-5, P-15, P-30; Mi-
strzostwa Śląska: szachy klasyczne, P-
5, P-15, P-30; Finały Mistrzostw Polski 
Seniorów; Półfinały Mistrzostw Polski 
Seniorów – szachy

A w nowym roku...
Poniżej przedstawiamy kolejność 

1 turnieju w szachach rozegranego  
z cyklu GP w dniu 27.01.08 r.:
1. Janusz Jeleń 8,0 pkt
2. Jarosław Marzec 7,5 pkt

3. Stanisław Stachańczyk 7,5 pkt
4. Zbigniew Kądziolka 7,0 pkt
5. Sergiusz Palion 5,0 pkt
6. Krystian Krzempek 5,0 pkt
7. Paweł Herich 5,0 pkt
8. Dariusz Olej 4,5 pkt
9. Tomasz Burek 4,5 pkt

W klasyfikacji „zawodników bez 
kategorii prowadzą”:
1. Dariusz Olej 10 pkt
2. Tomasz Burek 9 pkt
3. Romuald Łasak 8 pkt
4. Artur Pludra 7 pkt
5. Adam Pludra 6 pkt
6. Robert Ściechura

Wśród juniorów
1. Krystian Krzempek 10 pkt
2. Adam Pludra 9 pkt
3. Robert Ściechura 8 pkt

2 turniej odbędzie się 16 lutego  
w Bochni (podczas zwiedzania ko-
palni soli Bochnia). Koszt wyjazdu  
50 zł, zgłoszenie do 10 lutego telefon: 
0 512 93 41 23 KR-S Wodnik Jaworz-
no Roman Czeleń.  iw.

są jakby okraszone sukcesami, to nic 
tylko się cieszyć. 

Na jakim etapie przygotowań 
jest Pan w tym okresie? Jakie 
plany na ten jakże ważne, bo 
olimpijski rok? Przed 4 laty za-
kwalifikował się Pan do startów 
w Atenach, ale kontuzja po-
krzyżowała plany.

– Po treningach widzę, że jest 
nieźle. Na pewno celuję w medal Mi-
strzostw Polski, a co dalej to się dopiero 
okaże. Trzeba być mocnym, aby móc 
wylecieć na Olimpiadę. A to, póki co 
jest jeszcze niewiadoma.

Czy przy takim dorobku sporto-
wym są jeszcze jakieś niespeł-
nione marzenia?

– Nie chcę aby wyszło, że się przechwa-
lam, ale wszystkie medale poza olimpij-
skim już mam. To jest mój cel. Wierzę, 
że opatrzność gdzieś nade mną czuwa,  
i pozwoli mi postawić tę kropkę nad i. 

I usłyszeć, stojąc na popularnie 
zwanym pudle, Mazurka Dą-
browskiego. 

– Na pewno, to chwila niecodzien-
na i niepowtarzalna. Dana nie każ-
demu przeżyć.

pkr

Wyjątkowy sportowiec

Ćwierćfinał nie dla nas

W ciągu tygodnia zespół trenuje na 
przemian na hali, siłowni lub też na ze-
wnątrz. Stąd nie powinien nikogo zdzi-
wić widok peletonu, który już standar-
dowo przemierza odcinek ze Szczako-
wej do Ciężkowic. Na sobotę planowany 
jest mecz o Puchar Prezydenta Miasta, 
w którym JSP Szczakowianka zmierzy 
się z Górnikiem Jaworzno.

Skład: Józefiak - Podralski, Ada-
mus, Prażmowski, Machaj - Zięba, 
Sermak P, Boś, Lichota - Bolisęga, 
Jarzynka.

Grali także: Fuchs, B. Struski, 
Stachura, M. Struski, Biskup, Choj-
nowski, Ochmański.

prk 

Jaworznianie gromią

W fotograficznym skrócie przedstawiamy 2007 
rok w wykonaniu szachistów.

Szachowy rok 2007

Sebastian Balner i Robert Studziżba

Szachiści rok 2007 będą mile wspominać
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Na Placu św. Piotra

Zaraz po Pieszej 
Młodzieżowej Pielgrzymce 
z Jaworzna na Jasną Górę 
postanowiliśmy udać się 
na kolejną pielgrzymkę, 
tym razem autokarową, 
do grobu Ojca Świętego 
Jana Pawła II.

We Włoszech spędziliśmy czte-
ry dni, z czego trzy w Rzymie,  
w trakcie których dodatkowo zwie-
dziliśmy wiele zabytków sakralnych 
(chrześcijańskich) ale i także tych 
świadczących o potędze imperium 
rzymskiego. Choć każde z odwie-
dzonych miejsc robiło duże wraże-
nie to były też i takie, które skłoniły 
nas do głębszej ref leksji. I właśnie 
tymi przemyśleniami, a nie opisem 
zabytków – bo można go znaleźć  
w każdym przewodniku, chcieli-
śmy się z czytelnikami „Co tydzień” 
podzielić. Dla potrzeb niniejszego 
artykułu wybraliśmy tylko cztery, 
bo właśnie te cztery miejsca wywar-
ły na nas największe wrażenie:

Bazylika św. 
Antoniego (Padwa)

Daw id:  Wew nąt rz Ba z yl i k i 
znajduje się grób św. Antoniego. 
Do jednej z jego ścian przyklejo-

Santo Subito – święty natychmiast

nych jest duża liczba zdjęć. Zo-
stawiają je pielgrzymi. Fotografie 
przedstawiają dzieci, dorosłych, 
nowożeńców, ale i także pokie-
reszowane w wypadkach samo-
chody, motocykle. We Włoszech, 
w przeciwieństwie do Polski, za 
pośrednictwem św. Antoniego 
ludzie nie proszą Boga tylko o 
odnalezienie się zagubionych osób 
czy rzeczy. Tam św. Antoni jest  
również patronem, którego opiece 
powierza się ludzi, a w szczegól-
ności tych, co przeżyli różnego 
rodzaju wypadki komunikacyjne. 
W trakcie Mszy św. dla Polaków 
modlimy się za ofiary niedawnej 
tragedii pod Grenoble.

Grób Jana Pawła II 
(Watykan)

Monika: Stoimy na końcu dłu-
giej kolejki ciągnącej się przez cały 
plac św. Piotra, taką cenę trzeba za-
płacić za bezpieczeństwo. Po przej-

ściu trzech kontroli, w tym jednej 
„stosownych strojów” docieramy 
do wejścia do grobów papieskich. 
Przechodzimy korytarzem mijając 
po prawej i lewej stronie sarkofagi 
i płyty nagrobne. Pielgrzymi oraz 
zwykli turyści przechodzą dość 
szybo jakby zbytnio nie zwracając 
uwagi na to, co znajduje się obok. 

Co pewien czas ktoś robi zdjęcie. 
Nagle tłum zwalnia i zatrzymuje 
się przy jednej z wnęk po prawej 
stronie korytarza. Ustaje gwar. 
Na twarzach pojawia się powaga, 
zaduma, nierzadko łzy wzrusze-
nia. Część ludzi przyklęka, ktoś 
półgłosem odmawia „wieczne od-
poczywanie”. Spoglądam na białą 
ma r mu rowa p ł y tę ,  w myś lach 

przywołuję sobie jego uśmiechnię-
tą, zawsze pogodną twarz, twarz 
Jana Pawła II.

Bazylika św. Pawła 
za murami (Rzym)

Dawid: Choć w Rzymie byłem 
już k i lka razy, to dopiero teraz 
udało mi się nawiedzić Bazylikę 
św. Pawła za murami. Bardzo po-

Grób Jana Pawła II

Bazylika św. Antoniego w Padwie

Panteon

zytywnie zaskoczyła mnie ta sa-
kralna budowla. Po pierwsze duże 
wrażenie zrobiła na mnie prze-
strzeń, wolna przestrzeń jaka jest 
wewnątrz. Wpływ na to miał brak 
ławek i... turystów.  Po drugie spo-
kój i cisza, która w przeciwieństwie 
do pozostałych rzymskich bazylik 
wręcz zachęcała do modlitwy, za-
dumy i ref leksji. Pomimo ponad 
t rz yd z ies tostopn iowego upa ł u 
na zewnątrz, wewnątrz czuje się 

przyjemny chłód, taka atmosfera 
sprzyja błyskawicznej regeneracji 
sił zużytych na poruszanie się po 
miejskiej dżungli. Wydaje mi się, że 
ten kościół jest niczym oaza. Teraz 
dopiero zdaję sobie sprawę z sym-
boliki tego odczucia: w codziennym 
zamęcie, tyglu problemów i spraw 
do załatwienia, z którymi każdy  
z nas sie boryka na co dzień tylko 
Bóg daje siłę do dalszego pokony-
wania trudów.

Panteon (Rzym)
Monika: Budynek na zewnątrz 

wcale nie przypomina chrześci-
jańskiego kościoła, prędzej okrągłą 
pogańską świątynię i rzeczywiście 
do 609 r. n.e. taką funkcję peł-
nił. Staję w centralnym miejscu 
Panteonu. Przez otwór w suficie 
pada snop światła, który na zega-
rze słonecznym wskazuje godzinę 
jedenastą. Przede mną w ołtarzu 
głównym znajduje się stosunko-
wo niewielki obraz Matki Bożej. 

Co pewien czas ktoś z turystów 
robiących zdjęcia , podziwiają-
cych architekturę budowli, czy też 
znajdujące się w niej dzieła sztuki 
potrąca mnie przypadkowo. Zasta-
nawiam się ile z tych osób zwraca 
szczególną i główną uwagę na ten 
obraz, dla ilu osób jest to kolejne 
muzeum do zaliczenia, a dla ilu 
obiekt sakralny?

moNika czułkiN

DawiD Domagalski

Wnętrze Bazyliki św. Pawła za murami
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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

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

Radny K RZYSZTOF DZIERWA

zaprasza mieszkańców Jaworzna na dyżury 
w każdy I i II czwartek miesiąca 

w godzinach 15.30- 17.00 
w Urzędzie Miejskim pokój 106

dw

Zamknij DRZWI
 przed zimą

AZOT ul. Młynarska 3 
PIECZYSKA ul. K. Pniaka 2

Tel. 032 753 09 09, 
032 617 74 99, 

0 604 965 494

Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne

***   OKNA   ***   DACHY   ***   ELEWACJE   ***   WYKOŃCZENIA   ***
dw

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

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

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/�6 Jaworzno

dw

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

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

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

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

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

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

SUKNIe ŚlUBNe

dw

dw

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

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

w tym świadectwo kwalifikacji.

dw

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

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

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

eNDoKRyNoloG

dw

Uwaga! Już od stycznia 2008 r. 
czynna nowa Poradnia Leczenia Zaburzeń Endokrynologicznych oraz 

Metabolicznych a także leczenia otyłości. 
NZOZ Centrum Promocji Zdrowia Jaworzno ul. Paderewskiego 43

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 032 752-24-64
ZAPRASZAMY!

dw

Ceragem 
Życie bez bólu
Gabinet Masażu Kręgosłupa 

zaprasza wszystkich ze schorzeniami 
kręgosłupa (rwa kulszowa, dyskopatie, 
zwyrodnienia, bóle szyjne, piersiowe, 

lędźwiowe) 
na 40-minutowe masaże 
kamieniami nefrytowymi 
na specjalistycznym łóżku 

CERAGEM
od poniedziałku do piątku 9.00-17.00 

Jaworzno Al. Piłsudskiego 58/12 (Podłęże) 
tel. 032/ 616 57 15, kom. 0 603 941 504
2 masaże gratis dla każdej nowej osoby

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

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

10/01

Profesjonalny salon kosmetyczny „ANEW SKIN” 
ul. Szczakowska 92, 43-600 Jaworzno (obok „FITNESS SZOK”) 

czynne: pon, wt, czw, pt 10.00-18.00, śr, sob 9.00-13.00 
tel. 0 608 650 939 mega promocje: makijaże na studniówkę i nie tylko, 
solarium natryskowe, ultradźwięki, lifting, tipsy, body wrapping i wiele 

innych zabiegów. Przyjdź i sprawdź!!!

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

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



18 Co tydzień nr 6/854
6 lutego �008 roku

Miasto JaworznoDzielnicowy kalejdoskop
PODWALE

Takie pytanie zadał nam 
jeden z jej mieszkańców w 
e-mailu do redakcji.  
Jak pisze dalej: 

„Jest to droga dojazdowa do bloków 
przy ul. Cyprysowej 5, 9,13, 7 – obraz nę-
dzy i rozpaczy, nikt się nią nie chce zająć 
i tym bardziej przyznać, do kogo ona na-
leży. Gdy pada, przejście suchą nogą jest 
nierealne, a jadąc samochodem można 

Zawiesiły go bowiem na drzewie 
dzieci wracające ze szkoły, kiedy 
znudzone zabawą, postanowiły 
pozbyć się po prostu srebrzystej 
peleryny i równie ochoczo za-
mienić ją z powrotem w zwykły 
worek. 

I tu niestety kończy się magia, a za-
czyna zwykła szara rzeczywistość. Czas 
rozkładu takiego jednego rekwizytu 
to nawet kilkaset lat. Zabawy zaledwie 
kilka minut. Może warto zatem wpoić 
naszym pociechom odrobinę wiedzy  
o tym, jak dbać o środowisko?

Czy ta droga 
nadaje się do UE?

Ten worek to bynajmniej nie wskaźnik wiatru. 
Posłużyć za to może jako przykład wychowania, 
choć na pewno nie pozytywny

Odrobina magii
zostawić zawieszenie na drodze”. Nasz 
informator wspomina również, że jedna 
z jego sąsiadek nie parkuje bezpośrednio 
pod blokiem, a dużo niżej. Sami byli-
śmy świadkami, jak podjeżdżający pod 
bloki samochód manewrował między 
dziurami, które bardziej przypominają 
kratery. Choć słowo „manewrował” nie 
jest najbardziej właściwym, bo kierowca 
musiał zdecydować się, w którą z nich 
tak naprawdę wjechać. O wyjaśnienie 
sytuacji zapytaliśmy w Miejskim Zarzą-
dzie Dróg i Mostów: – Droga dojazdowa 
do wskazanych bloków nie znajduje się 
na gruntach należących do gminy, lecz 
do Kompanii Węglowej w Katowicach 
– mówi Sebastian Kuś, rzecznik prasowy 
MZDiM. Okazuje się, że firma zwróciła 
się do Kompanii o poprawienie stanu 
technicznego Cyprysowej, ta z kolei 
zainteresowana była przekazaniem jej 
Gminie. Sprawę nadzoruje Wydział 
Skarbu UM. My również będziemy  
ją dalej monitorować.

Wydaje się, że droga to nie jedy-
ny problem lokatorów przy ulicy 
Cyprysowej. 

Błoto wokół pojemników do se-
gregacji, a także to szkło widoczne 
na zdjęciu na pewno nie napawają 
optymizmem. Ale w tym wypadku 
to nie wina ani drogowców, ani 
MPO, a samych mieszkańców, któ-
rzy czasem zamiast do pojemnika, 
wyrzucają swoje odpadki obok.

Obok, a nie do środka

Każdy dba tylko o swoje. To 
smutne porzekadło poparte 
jest doświadczeniem. 

Pytanie retoryczne

Mimo, iż od garaży do kontene-
rów przy Glinianej, tuż za pawilo-
nami handlowymi, jest dosłownie 
kilkanaście sekund, niektórzy wolą 
się pozbywać odpadków właśnie 
obok garaży. I chyba nikt za bardzo 
się tym nie przejmuje, byleby tylko 
nie zaśmiecały wjazdu do środka. 
Reszta nikogo nie obchodzi. Jedna 
z pań przechodzących obok na py-

tanie. – Kto tak naprawdę zaśmieca 
ten teren? Odpowiedziała wprost: 
– Oczywiście mieszkańcy. Jak wi-
dać, pytanie było retoryczne.

Czasem, w dni wolne od 
śniegu i deszczu, chciałoby 
się przespacerować, usiąść 
na ławce, pooddychać 
świeżym powietrzem… 
Niestety, mieszkańcy 
bloków przy 11 listopada 

Na własne ryzyko

mają do wyboru albo 
spacer albo odpoczynek na 
stojąco. Dlaczego? Trzy na 
trzy ławeczki nie nadają 
się do użytku. No, chyba że 
siadamy na własne ryzyko.

Niestety, taki widok to już 
codzienność. Szkoda,  
że dzikie śmietniska znajdują 
się coraz bliżej domów.  
To już nie tylko lasy czy łąki, 
to praktycznie ścisłe centrum 
miasta. Takie jak to, na ulicy 
Podwale. Mimo, iż kosze 
rozstawione są dość gęsto,  
to takich miejsc jak to na ulicy 
Podwale wciąż przybywa.  
Czy zastanawialiście się 
kiedyś, jaki widok macie  
za swoim oknem?

Tuż pod własnym domem
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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

NASZE MIASTO

LEOPOLD

CENTRUM

Podniesiona przez Rząd 
opłata środowiskowa za 
składowanie odpadów 
komunalnych to kolejna 
próba zachęcenia 
obywateli do ich 
segregacji.

Teraz f irmy wywozowe płacą 
nie 15, ale 75 zł za tonę dowiezioną 
na wysypisko. Jak do tej pory była 
to najtańsza forma pozbywania się 
i unieszkodliwiania odpadów. Jed-
nak ta zmiana, przygotowana przez 
Ministerstwo Środowiska, pociąga 
za sobą kolejne. Chcąc zaoszczędzić 
koszty związane z wywozem śmieci, 
firmy zmuszone będą do ich segrega-
cji i recyklingu. To pociągnie za sobą 
podwyżkę cen za korzystanie z usług 
firmy wywozowej. Mieszkańcy zatem 
również muszą nauczyć się segrego-
wać swoje odpady. Rozstawione na 
terenie miasta w tym celu pojemniki 

To osiedle obecnie nie należy chy-
ba do najładniejszych w Jaworz-
nie. Co prawda, miejsca parkin-
gowego jest dość sporo i kierowcy 
nie mają na razie na co narzekać, 
ale prace związane z projektem 
„Miasto Twarzą do Autostrady” 
i budową Trasy Śródmiejsk iej 
odwracają czasem uwagę od po-
zostałych spraw wymagających 
interwencji. 

To zdjęcie zrobiono tuż za cmenta-
rzem na Chełmońskiego. Brak drogi  
asfaltowej i błoto na całej jej długo-
ści, aż do podjazdu do domów miesz-
kalnych to zupełnie inna bajka. 

Niesmak natomiast budzi sterta 
odpadków gromadząca się tuż za 
płotem. W gąszczu gałęzi, które 

Do naszej redakcji zgłosił się miesz-
kaniec Jaworzna, którego przeraża 
stan chodnika i nawierzchni ulicy 
Obrońców Poczty Gdańskiej.

Niestety, na generalny remont 
nie ma co l iczyć: – Inspektorzy 
MZDiM systematycznie kontrolują 
stan techniczny drogi, dlatego jest 
on doskonale znany. Zatwierdzony 
na bieżący rok plan inwestycji nie 

Słyszeliśmy już o „śliwkach 
na wierzbie i gruszkach 
na sośnie”, w wykonaniu 
legendarnych „Fasolek”, ale  
o poduszkach raczej nikt 
jeszcze nie odważył się 
zaśpiewać. Choć temat 
niegodny, aby o nim wiersze 
pisać, to zastanawiające jest, 
co zwykła poduszka (i nie 
tylko, jak widać na zdjęciu) robi 
na tym drzewie. Może „cztery 
zielone słonie” to nie tylko 
wymysł z piosenki dla dzieci? 

Podwyżka formą edukacji

mają tę sprawę ułatwić. Miejmy więc 
nadzieję, iż argument „pieniężny” 
będzie na tyle mocny, że świadomość 

obywateli co do korzyści, jakie nie 
tylko oni, ale państwo może uzyskać, 
już w tym roku wzrośnie. 

Dla bezpieczeństwa

Narzekać zatem mogliby piesi, 
przechodzący obok paw i lonów 
np. na przysta nek autobusow y  
w godzinach wieczornych. Z lampy 
stojącej tuż przy przejściu na Osie-
dle Gigant od strony ulicy Grun-
waldzkiej został już tylko słupek  
i wystający kawałek drutu. Tak samo 
jest zresztą na zapleczu sklepów, 

tam każda lampa jest uszkodzona. 
Stare przysłowie mówi, że „prze-
zorny zawsze ubezpieczony”, zatem  
w porze wieczornej bezpieczniej 
jest wybierać miejsca dobrze oświe-
tlone i często uczęszczane, ale może 
lepiej byłoby nie prowokować pew-
nych sytuacji i dla bezpieczeństwa 
naprawić lampy?  

To niestety nie bajka

Smutny widok
częściowo ukry wają znalezisko, 
jest dosłownie wszystko. Widok 
jest przygnębiający, tym bardziej, 
że błoto, które pokrywa biegną-
ca tuż obok cmentarza drogę nie 
zniknie tak szybko, a stanowi za 
to doskonałe tło dla tego smutnego 
krajobrazu.

Chodnik – strefa zagrożenia
uwzględnia generalnego remontu 
drogi. Ubytki i nierówności, które 
potencjalnie mogą powodować za-
grożenie dla użytkowników, będą 
usuwane w ramach bieżącego utrzy-
mania dróg – wyjaśnia Sebastian 
Kuś, rzecznik prasowy MZDiM. 
Miejmy jednak nadzieję, że i ta 
ulica doczeka się wreszcie general-
nego remontu.
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Informator Kulturalny

o G ł o s z e n i e

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	pomiesz-
czenia	biurowe.	Ul.	Szelonka	1.	
Tel.	0601	520	180

82/11

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

dw

Sprzedam	M3	(Wandy) 
tel. 0	606	26	49	77

10/d/08

Sprzedam	36	m2	(Podwale)	
tel. 0	604	412	185	po	18.00

96/d/08

Sprzedam	działkę	budowlaną	Ciężko-
wice	1335	m2	tel.	0	513	156	853

54/d/08

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

Sprzedam	mieszkanie	własnościowe	
37	m2	I	piętro	2-	pokoje	Podwale	
tel.	0	660	114	501

98/d/08

Sprzedam	działkę	budowlaną	
563	m2	(Centrum	Ciężkowic)	
tel.	0	507	401	116

92/d/08

Podwale	mieszkanie	28	m2	II	piętro	
zamienię	na	mieszkanie	do	35	m2	na	
parterze	tel.	0	888	971	130

99/d/08

Sprzedam	36m2	nowe	budownictwo	
Chorzów	2 tel.	0	663	68	38	22

7/d/08

Lokal	 do	 wynajęcia	 w	 Centrum	
Jaworzna	 (Rynek)	 na	 działalność	
handlową,	usługową,	biuro,	gabinet 
tel.	0	501	417	212

19/d/08

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

27/d/08

Sprzedam	działkę	wraz	z	komplek-
sem	garaży	(Towarowa)	lub	przyjmę	
na	wspólnika	do	prowadzenia	działal-
ności	gospodarczej	
tel.	0	666	08	32	94

97/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

Sprzedam	mieszkanie	 (Centrum)	
65	m2	3-pokojowe 
tel. 032/	616	31	96

76/d/08

Kupię	mieszkanie	
tel.	0	694	261	563

89/d/08

Sprzedam	kiosk	z	lokalizacją	
tel. 0	509	398	976

68/d/08

Sprzedam	garaż	na	Podłężu	
tel.	0	604	228	009

65/d/08

Sprzedam	mieszkanie	na	Podłężu	
po	kapitalnym	remoncie	2	pokoje	z	
kuchnią	49	m2	tel.	0	606	486	929

65/d/08

Kupię	M-3	
tel.	0	501	482	680	po	15.00

88/d/08

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

67/d/08

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

87/d/08

Sprzedam	dom	stan	surowy	Stara	
Huta	tel.	0	693	930	106,	
032/	615	56	18	po	15.00

83/d/08

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

82/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

Zatrudnimy	studenta	do	prac	gospo-
darczych	w	salonie	samochodowym	
tel.	032/	614	22	10

dw

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

dw

Zatrudnię	ekspedientkę 
tel.	032/	616	40	41,	0	509	363	575

8/01

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

Przyjmę	 sprzedawcę	 (mięso	 –	
wędliny)	tel.	0	601	823	078,	
032/	751	10	87

93/d/08

Zatrudnimy	blacharzy	samochodo-
wych	tel. 032/	616	31	10

dw

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	mroźni,	
rozbioru,	produkcji,	konfekcji	 (pako-
wanie	wędlin)	 oraz	magazynierów	
tel.	032/	625	74	29,	625	74	10	 lub	
rekrutacja@unimies.com.pl

dw

Przyjmę	mechanika	
tel.	0	504	226	620

dw

Przyjmę operatora koparko 
– ładowarki z doświadczeniem. 
Wysokie zarobki. Kontakt 
032/ 614 01 75, biuro@riser.pl

dw

Zatrudnimy	mechanika	ze	znajomo-
ścią	podstaw	obsługi	komputera 
tel.	032/	616	27	44

178/01

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

1/02

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

Zakłady	 Mięsne	 „Unimięs”	 ul.	
Powstańców	Styczniowych	9,	Chrza-
nów	zatrudnią	przedstawicieli	han-
dlowych	na	teren	Górny	Śląsk	(okręg	
Opolski	i	Bielski)		
tel.	032/	625	74	29,	625	74	10	 lub	
rekrutacja@unimies.com.pl

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

Zakłady	 Mięsne	 „Unimięs”	 ul.	
Powstańców	Styczniowych	9,	Chrza-
nów	zatrudnią	mechaników	(wymaga-
nia:	doświadczenie	min	1	 rok)	oraz	
mistrza	utrzymania	ruchu	(wymagane	
doświadczenie	min	1	rok	oraz	znajo-
mość	obsługi	komputera)		
tel.	032/	625	74	29,	625	74	10	 lub	
rekrutacja@unimies.com.pl

dw

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, 
0 503 783 232

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

Remonty,	flizy,	hydraulika	
tel.	032/	751	28	08,	0	500	70	64	32

3/d/08

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

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

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

9/d/08

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

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

48/10

Autoskup.	Tel.	032/	623	94	68,	
0	505	254	985

11/12

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

41/04

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

41/04

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

12/12

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

11/12

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

471/d/07

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

67/03

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

100/04

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	komplet	opon	zimowych	
do	Matiza	tel.	0	696	06	18	26

95/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

„ALEX”	 	Kursy	przygotowujące	do	
nowej	 i	 starej	matury.	Posiadamy	
oddziały	w	Katowicach,	Chorzowie	i	
Jaworznie	–	zapisy	SP	nr	16	sala	Nr	
19,	pon-pt	w	godzinach	15-17. 
Tel.	032/	782	61	68,	
kom.	0	889	346	358

31\01

„ALEX”	średnie	wykształcenie	najkró-
cej!-	Kursy	LO.	Posiadamy	oddziały	w	
Katowicach,	Chorzowie	 i	Jaworznie	
–	zapisy	SP	nr	16	sala	Nr	19,	pon-pt	
w	godzinach	15-17. Tel.	032/	782	61	
68,	kom.	0	889	346	358

69\01

Chemia	tel.	0	604	850	668
63/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

Przyjmę	 reklamę	 na	 samochód	
Mercedes	Vito	duże	przebiegi	
tel.	0	884	162	786

103/d/08

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

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

XXVI Dni muzyki Jeunesses
14 lutego godz. 18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 „Funk-owo & Blues–owo” 

– eM Band Gościnnie: Grzegorz Kapołka – gitara, Bronek Duży – puzon, 
Dominik KOralewski – vocal. Leader – Marek Malisz. Bilety 15 zł.

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. 
Karnet na wszystkie występy 60 zł. Bilety i karnety do nabycia od 29 stycznia 
w Dziale Imprez Kulturalnych przy ul. Mickiewicza 2 w godz. 7 – 19.

Do 16 lutego – Wystawa fotografii i grafiki komputerowej „Kolory wyobraźni - czyli po drugiej 
stronie obrazu” autorstwa jaworznickiego artysty Mariana Folgi. Prace można 
oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 w Galerii „Kameralna”  
ul. Mickiewicza 2 do 16 lutego br. Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy.

 
Dom Kultury „Jeleń” 

9 lutego godz. 8.00 - Hala sportowa w Jeleniu -Turniej gry w piłkę nożną.
13 lutego godz. 10.00 - Spotkanie Klubu Miłośnika Książki organizowane wspólnie z Filią 

Miejskiej Biblioteki Publicznej „Czytamy wiersze wspólnie z panią Alicją Dudek”.
 

Dom Kultury „Szczakowa”
8 lutego godz. 17.30 - „Grafika, malarstwo, epizody z życia” – wystawa prac Jana 

Ryszarda Drąga
11 lutego - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - współorganizacja z Filią 

Miejskiej Biblioteki Publicznej
 

Klub „Dobra”
8 lutego godz. 16.00 - Kolorowe wycinanki – zajęcia plastyczne.
 

Klub „Gigant”
6 i 13 lutego godz. 17.00 - „Walenty i jego od serca prezenty” – zajęcia okolicznościowe 

plastyczno - techniczne.
7 lutego godz. 16.00 - „Z ortografią na wesoło” – dyktando z niespodzianką
9 lutego godz. 13.00- Miniturniej ping-ponga dla młodszej grupy wiekowej.
12 lutego godz. 16.00 - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – lekcja bibliotecz-

na w ramach Koła Młodego Czytelnika
 

Klub „Niko”
9 lutego godz. 17.00 - Wystawa malarstwa Tomasza Kowala. Codziennie możliwość skorzy-

stania z hali sportowej (dla dzieci i młodzieży) - po uprzednim uzgodnieniu godzin.
 

Klub „Podłęże”
8 lutego godz. 16.00 - Turniej piłkarzyków dla młodzieży od 13–19 lat.
12 lutego godz. 16.00 - „Walentynkowa kartka” – wystawa prac plastycznych.

Klub „Pod Skałką” 
9 lutego godz. 13.00 - Wyjazd na miniturniej ping-ponga do klubu „Gigant”.
 

Klub „Strażak”
6 lutego godz. 11.00 - „Dzielni strażacy przy pracy” – wewnętrzny konkurs plastycz-

ny dla dzieci do lat 13.
 

Klub „Szczak”
11 lutego godz. 16.00 - Zimowe warsztaty taneczne dla dzieci.
 

Klub „Wega”
5 lutego godz. 15.00 - Ostatki na ludowo – spotkanie.
8 lutego godz. 16.00 - Klub Filmowy Doroty – „Czekolada”.
 

Świetlica Środowiskowa „Szczakowa”
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.

Zatrudnię osobę 

do	obsługi	klientów	
i	organizacji	produkcji	
w	zakładzie	meblowym.

Tel. 032 616 11 28



�1Co tydzień nr 6/854
6 lutego �008 roku
Miasto Jaworzno Historia

I. Do roku 1945
Historia ratownictwa górniczego  

w Jaworznie sięga początków XX wie-
ku, kiedy miasto to wchodziło jeszcze 
w skład Austro-Węgier. W maju 1906 
roku Cesarsko-Królewskie Starostwo  
w Krakowie nakazało zorganizowa-
nie we wszystkich kopalniach okręgu 
krakowskiego stacji ratowniczych, 
gdzie przechowywano by sprzęt dla 
Oddziałów Straży Ratunkowej, jak 
wtedy nazywano ratowników. Kopalnie 
jaworznickie były jednymi z pierwszych,  
w których stacje te powstały – pod 
koniec 1906 roku istniały one w kopal-
niach „Sobieski” i „Fryderyk August” 
(późniejsza kopalnia „Jaworzno”).  
Z zachowanych dokumentów wynika, 
iż początkowo jaworzniccy ratownicy 
używali aparatów ratunkowych Pneu-
matogen (było ich po 6 sztuk w obydwu 
stacjach), które w 1914 roku zastąpiono 
nowocześniejszymi aparatami firmy 
Dräger. W tymże roku w kopalni „So-
bieski” urządzono w nowym budynku 
cechowni nowoczesną, jak na ówczesne 
czasy, stację ratowniczą. Niestety, nie 
znamy nazwisk pierwszych jaworznic-
kich ratowników. Co prawda pisma 
Urzędu Górniczego dotyczące spraw ra-
towniczych adresowane były do Ludwi-
ka Oelweina, ale był to dyrektor kopalni 
i trudno przypuszczać, aby zajmował 
się ratownictwem osobiście.  Wiadomo 
tylko, że drużyną ratowniczą kierowała 
osoba dozoru, która odpowiadała za 
należyte wyposażenie stacji w sprzęt 
ratowniczy i utrzymywanie go w stanie 
gotowym do natychmiastowego użycia. 
Sto lat temu zakupiono dla ratowników 
pierwsze w kopalniach Jaworzna lampy 
elektryczne, których używano jednak 

Historia ratownictwa 
górniczego w jaworznickich 
kopalniach w latach 1906-2006

Kierownicy Kopalnianej Stacji 
Ratownictwa Górniczego

Kopalnia lata Nazwisko

JAWORZNO, 
BIERUT

1945-1952
Gattermayer 
Zbigniew

BIERUT 1952-1954
mgr inż. Woźniak 
Tadeusz

BIERUT 1954-1962 Jurgasik Józef

KOŚCIUSZKO 1958-1962 Nowak Władysław

JAWORZNO 1963-1970 Zywer Antoni

JAWORZNO 1970-1973 inż. Kruk Zbigniew

SOBIESKI 1945-1946
Sosiński 
Władysław

SOBIESKI 1947
Juszkiewicz 
Mieczysław

SOBIESKI 1948-1950 Sibielak Jan

SOBIESKI 1950-1954
Kotulski 
Franciszek

SOBIESKI 1955-1960 Ziarko Bronisław

SOBIESKI 1961-1962
Opaliński 
Kazimierz

SOBIESKI 1963-1973 Maliszczak Marian

KWK JAWORZNO 1973-1984 Maliszczak Marian

KWK JAWORZNO 1984-1991
Odrzywołek 
Walenty

KWK JAWORZNO 1991
mgr inż. Radko 
Edward

KWK JAWORZNO 1991-1999
mgr inż. Mlostek 
Ryszard

ZGE SOBIESKI 
JAWORZNO III

1999-2005
mgr inż. Mlostek 
Ryszard

ZG SOBIESKI od 2005
mgr inż. Mlostek 
Ryszard

Zbigniew Gattermayer 
– kierownik KSRG w latach 1945-
1952. organizator ratownictwa 
górniczego w Jaworznie  
w latach powojennych

Marian Maliszczak – rekordowy 
staż na stanowisku. Kierował 
drużyną kopalni „Sobieski” w 
latach 1963-1973, a później KWK 
„Jaworzno” w latach 1973-1984

Walenty odrzywołek – stał na 
czele drużyny od roku 1984 do 
roku 1991

obecny kierownik KSRG 
Ryszard Mlostek. objął funkcję 
w 1991 roku. Współtwórca 
sukcesów drużyny ratowniczej 
w ostatnich latach

wyłącznie w akcjach ratowniczych. 
Kierownik stacji zajmował się również 
naborem ratowników do drużyny, szko-
leniem (każdy ratownik zobowiązany 
był do odbycia ćwiczeń przynajmniej 
raz na kwartał) oraz ewidencją sprzętu 
i osób. Ze względu na brak środków 
komunikacji przestrzegano zasady, aby 
ratownicy mieszkali w pobliżu swojej 
kopalni, co umożliwiało mobilizację 
drużyny do akcji w możliwie krótkim 
czasie. Członkowie drużyny rozmiesz-
czeni byli równomiernie na wszystkich 

trzech zmianach roboczych – na każ-
dej z nich pracowało ich przynajmniej 
dwa razy więcej niż było gotowych do 
użycia aparatów, a tych z kolei od po-
czątku zorganizowanego ratownictwa 
nie mogło być na kopalni mniej niż  
5 egzemplarzy.

Działalność ratowników górniczych 
w Jaworznie była na tyle ważna, że nie 
przerwała jej ani pierwsza, ani druga 
wojna światowa. Dokumenty z tych 
okresów potwierdzają normalne funk-
cjonowanie kopalnianych stacji ratow-
niczych. W okresie międzywojennym 
kopalnie te podlegały Okręgowemu 
Urzędowi Górniczemu w Krakowie. 

Zasady funkcjonowania ratownictwa 
górniczego w polskich zakładach gór-
niczych określało Rozporządzenie Wyż-
szego Urzędu Górniczego w Katowicach 
z 1923 roku. Nakładało na właścicieli 
obowiązek posiadania w każdej kopalni 
stacji ratowniczej oraz drużyny ratowni-
czej o liczebności przynajmniej 20 osób. 
Kandydat na ratownika („tylko człowiek 
trzeźwy, godny zaufania, nie zuchwały i 
nie nerwowy w wieku 20-40 lat, posiada-
jący gruntowne doświadczenie w górnic-
twie”) musiał przejść szkolenie wstępne, 
a następnie w obecności urzędnika zdać 
egzamin teoretyczny i praktyczny. Wy-
magano bardzo dobrego stanu zdrowia, 
badania medyczne powtarzane były 
regularnie co roku. Każdy ratownik 
musiał umieć udzielić pierwszej pomo-
cy ofiarom wypadków – do szkolenia 
angażowano lekarzy. Pomimo tego, że 
kopalnie w mieście należały do różnych 
właścicieli, podejmowane były skoor-
dynowane działania mające zapewnić 
bezpieczeństwo w całym jaworznickim 
górnictwie. Już w 1914 roku wspólnymi 
siłami wybudowano pod ziemią system 
tam wodnych, mających zabezpieczać 
wszystkie tutejsze wyrobiska przed 
zatopieniem. Można przypuszczać, iż 
kopalnie w Jaworznie współpracowały 
ze sobą również w zakresie ratownictwa 
górniczego. Minimalną ilość przeno-
śnych aparatów do oddychania na stacji 
określono bowiem w Rozporządzeniu 
na 10 sztuk, chyba że sąsiadujące kopal-
nie będą pomagały sobie wzajemnie. 
Tymczasem z raportów składanych 
Okręgowemu Urzędowi Górniczemu 
przez kierownictwo kopalni „Sobieski” 

wynika, że stacja ratownicza tej kopalni 
dysponowała tylko 6 sztukami aparatów 
Dräger model 1904/09, zakupionymi  
w 1926 roku. Używano ich przez wiele 
lat, systematycznie zastępując zużyte ele-
menty nowymi częściami. Oprócz nich 
na wyposażeniu tejże stacji znajdowało 
się w 1933 roku 16 butli z tlenem o ciśnie-
niu 125 atmosfer i 36 pochłaniaczy CO2 
do aparatów oraz 5 ręcznych lamp elek-
trycznych o czasie świecenia 10-11 go-
dzin. Mechanicy sprzętu ratowniczego 
byli szkoleni i egzaminowani w Centrali 
Ratownictwa Górniczego w Mikołowie. 
Pod koniec lat trzydziestych XX wieku 
kopalnie jaworznickie zmodernizowa-
ły sprzęt, zakupując aparaty Drägera 
model 160A. Dopiero z okresu II wojny 
światowej poznajemy nazwiska jaworz-
nickich ratowników. Według pierwszego 
zachowanego wpisu do dziennika stacji 
ratowniczej w dniu 31 października 1940 
roku w ćwiczeniach uczestniczyli: Piotr 
Drabik, Stanisław Gładys, Stanisław Ja-
łowicki, Stanisław Kapuścik, Wojciech 
Koczur, Franciszek Kozakiewicz, Józef 
Mamica, Józef Mastalski, Feliks Mucha, 
Piotr Płonka, Stanisław Pokuta, Piotr 
Radko, Zdzisław Smolarczyk, Edmund 
Szwajnoch i Benedykt Żak. Ratowni-
ków w Jaworznie było wtedy około 50, 
wykazy z kopalni „Fryderyk August”  
i „Rudolf” wymieniają ich około 30. Zde-
cydowana większość nazwisk powtarza 
się na wszystkich listach z początku 
lat czterdziestych, co świadczy o tym,  
że praca w ratownictwie chroniła przed 
wywózką na roboty przymusowe w głąb 
Niemiec. Ostatnie wojenne ćwiczenia 
ratownicze odbyły się 21 grudnia 1944 
roku, miesiąc przed końcem okupacji 
niemieckiej.

II. Okres 1946 – 1999.
Po wojnie ujednolicono przepisy 

ratownicze – miały być one jednako-
we dla wszystkich polskich kopalń. 
W 1945 roku zadanie dostosowania 
organizacji ratownictwa górniczego 
do obowiązujących norm powierzono 
Zbigniewowi Gattermayerowi, który 
jest pierwszym znanym z nazwiska 
kierownikiem kopalnianej stacji ra-
towniczej. Istniały wtedy w Jaworznie 
dwie stacje ratownicze: większa w ko-
palni „Jaworzno” i mniejsza w kopalni 
„Sobieski”. Ta pierwsza mieściła się na 

terenie szybu „Kościuszko” i posiada-
ła osobne wejście w murze otaczają-
cym kopalnię (od strony cmentarza 
pechnickiego). Ratownicy posługi-
wali się w dalszym ciągu aparatami 
Drägera model 160A. Według spisu  
z 1946 roku kopalnia „Jaworzno” 
miała ich 17 sztuk, kopalnia „Sobie-
ski” – 5 sztuk. Ten sam spis wymienia 
będące na wyposażeniu stacji ratow-
niczej rowery, służące  gońcom do 
powiadamiania członków drużyny 
o mobilizacji w razie akcji. Domy ra-
towników oznakowane musiały być 
w widocznym miejscu specjalnymi 
wywieszkami. Dopiero w połowie 

lat sześćdziesiątych aparaty Drägera 
zastąpiono aparatami polskiej firmy 
FASER W-63. Te z kolei na początku 
lat siedemdziesiątych wymieniono na 
aparaty W-70, które są w użyciu po 
dzień dzisiejszy.

W latach powojennych ratownic-
two górnicze w Jaworznie podlegało, 
wraz z miejscowymi kopalniami, 
częstym reorganizacjom. W latach 
1945-1946 istniały w Jaworznie dwie 
kopalnie: „Sobieski” oraz „Jaworzno” 
(w skład której weszły trzy dotych-
czas odrębne kopalnie: „Piłsudski”, 
„Kościuszko” oraz „Jan Kanty”).  
W 1947 roku połączono je w jedną 
kopalnię „Jaworzno”, zmieniając rów-
nocześnie nazwę Ruchu „Piłsudski” 
na „Bierut”. W 1954 roku zakładom 
górniczym przywrócono ponownie 
samodzielność, dzieląc je na trzy ko-
palnie: „Bierut”, „Sobieski” i „Komu-
na Paryska” (dawny i późniejszy „Jan 
Kanty”, kopalnia ta funkcjonowała 
jako samodzielny zakład górniczy 
aż do likwidacji w roku 2000).  Rok 
później powstała w mieście czwar-
ta kopalnia – „Kościuszko Nowa”. 
W 1963 roku połączono „Bierut”  
i „Kościuszko Nową” w kopalnię „Ja-
worzno”, a w 1973 roku przyłączono 
do niej kopalnię „Sobieski”. Wtedy 
też połączono drużyny ratownicze 
tych kopalń w jedną. Do roku 1993 
na kopalni „Jaworzno” funkcjono-
wała Kopalniana Stacja Ratownictwa 
Górniczego przy szybie „Kościuszko” 
oraz dwa punkty ratownicze: przy 
szybie „Sobieski” (wraz z komorą 
ćwiczeń ratowniczych) i przy szybie 

„Piłsudski”. W związku z planowa-
ną likwidacją szybu „Kościuszko”  
w 1993 roku Kopalnianą Stację Ra-
townictwa Górniczego przeniesiono 
na szyb „Sobieski”, gdzie znajduje się 
po dziś dzień. 

W ciągu tego okresu jaworzniccy 
ratownicy na dole kopalni zmagali 
się przede wszystkim z podziemnymi 
pożarami, które ze względu na właści-
wości miejscowego węgla występują 
nagminnie od początków górnictwa 
w tym rejonie. Od 1958 roku, to jest 
od powstania w Jaworznie Okręgowej 
Stacji Ratownictwa Górniczego, peł-
nili tam regularnie dyżury w ramach 
pogotowia ratowniczego. Stąd też bra-
li udział w wielu akcjach ratowniczych 
w okolicznych kopalniach, a nawet  
w tak odległych miejscach, jak KWK 
„Bogdanka” na Lubelszczyźnie. Tam 
mieli okazję zetknąć się z wszystkimi 
możliwymi zagrożeniami, jakie niesie 
ze sobą praca pod ziemią. Znamien-
ne, że jubileuszowy, tysięczny wyjazd 
pogotowia OSRG Jaworzno do akcji 
przypadł właśnie w udziale zastępom 
z KWK „Jaworzno”. 29 stycznia 1983 
roku na ratunek kopalni „Brzeszcze” 
wyjechało pogotowie w składzie: kie-
rownik pogotowia mgr inż. Jan Nale-
wajk, ratownicy Kazimierz Cywiński, 
Zbigniew Furmanek, Władysław Jar-
not, Grzegorz Kolasa, Włodzimierz 
Kromka, Andrzej Kruczek, Bogdan 
Majchrowski, Wiesław Michno, Jan 
Sidełko, Władysław Skupień oraz 
mechanik sprzętu ratowniczego Zyg-
munt Wróbel.

cDN ryszarD mlostek, krzysztof kwaDraNs
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Miasto JaworznoNasze sprawy

Najszybsze ptaki świata, jerzyki, 
zagrożone w Jaworznie (część III)

Fot. 2 Bydgoszcz, SM Budowlani, skrzynki lęgowe dla jerzyków 
(fot. eva Stets-Vithoulka)

Jaworzno ma szansę stać się 
drugim miastem w Polsce 
i w Unii Europejskiej, po 
Milanówku i przyznać jerzykom 
ZIELONĄ KARTĘ na bezpieczny 
pobyt w naszym mieście

Fot. 3 Jaworzno – tak będą 
wyglądać skrzynki lęgowe 
jerzyków

Fot. 1 Milanówek – zachowane 
otwory wentylacyjne zapewniają 
jerzykom dostęp do ich siedlisk

Pojawiają się ostatnio w kraju co-
raz liczniejsze inicjatywy społeczne, 
służące skutecznie ochronie jerzy-
ków i innych ptaków prawem chro-
nionych, związanych z budynkami 
wielorodzinnymi. Są one reakcją na 
drastyczne niszczenie populacji tych 
ptaków, spowodowane powszechną 
akcją termomodernizacji. Wzorem 
dla Jaworzna może stać się Milanówek, 
który jako pierwsze miasto w Polsce 

zastosował skuteczne rozwiązania. Po-
dobnie dzieje się już też w Bydgoszczy, 
Nowej Soli, Krakowie, Poddębicach, 
Szczecinie, Warszawie i in.  

W Milanówku został opracowany 
program ochrony jerzyka i innych 
ptaków chronionych związanych  
z budynkami wielorodzinnymi. Pro-
gram został przyjęty do realizacji 

Uchwałą Rady Miasta. Patronat nad 
wykonaniem uchwały objął burmistrz 
Milanówka.

w myśl tego programu, 
przede wszystkim:

– Ocieplanie budynków, na których gniaz-
dują ptaki, jest dokonywane poza okre-
sem lęgowym tych ptaków

– Nie stosuje się plastikowych kratek we 
wszystkich otworach wentylacyjnych pro-
wadzących do stropodachów, w których 

od lat są siedliska jerzyków. Otwory te, 
w wyniku akcji ocieplania budynków, są 
poddawane prostej obróbce tynkarskiej, 
chroniącej styropian i zapewniającej bez-
pieczeństwo ptakom, fot. 1.

– W budynkach już ocieplonych, na któ-
rych zlikwidowano wcześniej siedliska 
jerzyków, zawiesza się specjalne skrzynki 
lęgowe, fot. 2.
W Jaworznie, akcja ocieplania 

bloków mieszkalnych nasila się.  
W okresie od lipca do listopada 2007 
roku zarządcy osiedli, w tym SM 
Górnik, byli wielokrotnie informo-
wani w pismach, przez mieszkańców 
i przez TOZ o rażących nieprawidło-
wościach. Miały one miejsce  podczas 
prac remontowych i termomoderni-
zacyjnych dokonywanych niejedno-
krotnie w okresie lęgowym ptaków 
(TOZ dysponuje dokumentacją). Ma-
jąc na uwadze plany prac ocieplenio-
wych na 2008 roku (podane w lipcu 
2007 w „To i Owo”), we wrześniu 2007 
dostarczono Zarządowi SM Górnik 

wykaz budynków, w których od kil-
kudziesięciu lat gniazdują jerzyki. 
Miało to ułatwić wykluczenie okresu 
lęgowego tych ptaków z terminarza 
prac ocieplenoiwych w 2008 roku, 
by nie dochodziło do łamania prawa  
o ochronie przyrody. Jerzyki, zawsze 
wracają do swoich siedlisk, forsu-
ją miejsca w których gniazdowały  
i zaklejanie otworów wentylacyjnych, 
nawet na czas ocieplania prowadzi 
do śmierci tych ptaków. Można więc 
mieć przekonanie, że w tym roku, 
SM Górnik ociepli budynki zasie-
dlane przez jerzyki, poza terminem  
lęgowym tych ptaków, zwłaszcza, że 
dowiadujemy się z „To i Owo” że jest 
kilku wykonawców tych prac.

Korzystając z doświadczeń m. in. 
Milanówka, Wydział Ochrony Śro-
dowiska UM na apel TOZ-u przygo-
tował  pierwszą partię 80 skrzynek 
lęgowych dla jerzyków. Wymagają 
one jeszcze zabezpieczenia papą oraz 
zainstalowania na nich odpowied-
niego osprzętu wg fot.3. Skrzynki 
zostaną powieszone na budynkach 
ocieplonych, na których zlikwidowa-
no siedliska jerzyków.  

Towarzystwo Opieki nad Zwie-
rzętami zwróciło się do prezydenta 
Jaworzna Pawła Silberta z prośbą  
o objęcie patronatem akcji Zielo-
na Karta dla ptaków w Jaworznie. 
Przygotowało szczegółowy program 
ochrony jerzyka i innych ptaków 
chronionych związanych z budynka-
mi wielorodzinnymi w Jaworznie. 

Właściwe współdziałanie władz 
miasta, zarządców osiedli, organizacji 

związanych z ochroną przyrody, me-
diów oraz mieszkańców, doprowadzi 
niewątpliwie do skutecznej ochrony tak 
bardzo pożytecznych dla nas ptaków.

TOZ będzie monitorować sytuację 
jerzyków i innych ptaków chronio-
nych związanych z budynkami wie-
lorodzinnymi. Będzie informować w 
mediach, nie tylko lokalnych, o dzia-
łaniach zarządców osiedli w zakresie 
ochrony tych ptaków. 

Redakcja „Co tydzień” i redakcja 
telewizji CTv, mają bardzo ważny 
udział w tym przedsięwzięciu. Bardzo 
dziękujemy za umożliwienie przed-
stawienia problemu ochrony ptaków 
„osiedlowych”. Bardzo potrzebna jest 
nam wszystkim wiedza, by świadomie 
chronić przyrodę, która nas otacza.

W następnym wydaniu „Ct”, ukaże 
się specjalny Komunikat Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami dla zarządców 
osiedli,  dotyczący ochrony ptaków.

opracowała: BarBara  makowska, toz 

31 III (poniedziałek) 
wyjazd z Jaworzna – Szczakowej: 
godz. 5.00; przejazd przez Czechy 
i Austrię do hotelu Lido di Jesolo, 
obiadokolacja.

1 IV (wtorek)
śniadanie, Padwa: Bazylika św. Anto-
niego, (Msza św. w intencji Pielgrzy-
mów), Piazza delle Erbe, Uniwersytet; 
przejazd do hotelu, obiadokolacja.

2 IV (środa) 
śniadanie, Monte Cassino: zwiedza-
nie Bazyliki i Cmentarza Wojennego 
Żołnierzy Polskich, Msza św., prze-
jazd do hotelu, obiadokolacja.

3 IV (czwartek)
śniadanie Rzym: Msza św. o rychłą 
beatyfikację Jana Pawła II w koście-
le św. Stanisława Kostki – Ośrodku 
Duszpasterstwa Polonii, Bazylika 
św. Piotra, grób Jana Pawła II, Za-
mek Anioła, Pałac Sprawiedliwości, 
Panteon, Piazza Navona, przejazd do 
hotelu, obiadokolacja.

4 IV (piątek)
śniadanie, Asyż: Bazylika Matki 
Bożej, Kościół Porcjunkuli, Ogród 

Różany, Bazylika św. Franciszka, 
przejście ulicami miasta do Bazyliki 
św. Klary; przejazd do hotelu w Lido 
di Jesolo, obiadokolacja.

5 IV (sobota)
śniadanie, wyjazd w kierunku do 
Polski przez Austrię. Wiedeń: Kah-
lenberg: polski Kościół św. Józefa, w 
którym modlił się Jan III Sobieski, 
(Msza św. dziękczynna w intencji 
Pielgrzymów). 

6 IV (niedziela)
Powrót do Kraju we wczesnych godzi-
nach rannych.

ŚWIADCZeNIA
– przejazd autokarem o najwyższym 

standardzie 
– 5 noclegów w hotelach **/***  

w pokojach 2, 3-osobowych
– 5 śniadań (tzw. wzmocnionych), 
– 5 obiadokolacji (kuchnia włoska)
– ubezpieczenie NNW/KL

„TERAZ WY PRZYSZLIŚCIE DO MNIE”
Pielgrzymka do grobu Jana Pawła II 

w III rocznicę  śmierci – 31 III – 6 IV 2008 r.
– opieka pilota – duszpasterza
– polskojęzyczny przewodnik
Uwaga!!! Brak przejazdów nocnych 
gwarantuje komfort i wypoczynek 
podczas zwiedzania! Nie pobiera się 
żadnych dodatkowych opłat od uczest-
ników w trakcie Pielgrzymki!!!  
Zapisy: do 2 marca 2008 r. 
Decyduje kolejność zgłoszeń! 
Cena: 1390 PLN  

Ks. Rafał Małecki, 
Jaworzno-Szczakowa, 

ul. Sobieskiego 1, 
tel. +48/692 335 729; 

rafmaly@interia.pl, 
www.parafiaszczakowa.pl 

(kontakt we Włoszech:
+39/3347953335)
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Stać Cię na to!
o G ł o s z e n i e

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!

„Z dziejów narodów wiemy, że 
wystarczyło czasem kilka osób, by 
przechylić szalę na rzecz pokoju.” 
– te słowa wypowiedział brat Alois, 
przeor Wspólnoty z Taize, 28 grud-
nia 2007 na inaugurującej 30 Euro-
pejskie Spotkania Młodych wieczor-
nej modlitwie na halach Palexpo 
w Genewie. Tym razem tych „kilka 
osób” to blisko 40 tys. uczestników 
z całej Europy oraz innych kon-
tynentów, z czego blisko 10 tys. to 
Polacy. Z punktu przygotowań dzia-
łającego od 10 lat w naszym mieście 
do Genewy pojechało 37 osób.

europejskie Spotkania 
Młodych?

Europejskie Spotkania Młodych 
(ESM) od trzydziestu lat są elemen-
tem tzw. „Pielgrzymki zaufania przez 
Ziemię” zapoczątkowanej przez brata 
Rogera z Taize. Na tę specyficzną piel-
grzymkę składają się: chęć wspólnej 
modlitwy wszystkich chrześcijan (ka-
tolików, prawosławnych i protestan-
tów), czynienia dobra na co dzień oraz 
spotkania, które są okazją do bliższego 
poznania się ludzi, nierzadko podzielo-
nych ze względu na narodowość, rasę, 
wyznanie, a nawet poglądy polityczne. 
„ESM są jak taka elektrownia” – usły-
szałem kiedyś od jednego Litwina na 
zajęcia w małych grupach – „bo panują-

Młodzież w Genewie

ca tam wzajemna solidarność wytwarza 
pozytywną energię, która udziela się 
każdemu bez względu na wiek.”

Coroczne przygotowania do ESM 
rozpoczynają się w Polsce już od wrze-
śnia, gdzie w niektórych parafiach for-
mowane są tzw. punktu przygotowań 
– to tam muszą się zgłaszać wszyscy 
chętni na wyjazd, tam też biorą udział 
w spotkaniach formacyjnych a po ich 
ukończeniu są zgłaszani elektronicznie 
do bazy danych w Taize. Taki proces 
ma za zadanie pomóc organizatorom 
w uściśleniu ogólnej liczby uczestników 
(potrzebne choćby dla załatwienia noc-
legów, wyżywienia), a dzięki powiąza-
niu wszystkich punktów przygotowań 
w Polsce, służy osobom odpowiedzial-
nym za punkty do wymiany informacji 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
grup i w grupach - jest to potrzebne, 
gdyby ktoś zapomniał, że uczestniczy 
w pielgrzymce. Dopiero po rejestracji 
możemy udać się na Spotkania.

400A01 z Jaworzna
400A01 – taki numer identyfika-

cyjny otrzymała grupa z Jaworzna. Po 
przyjeździe do Genewy jaworznianom 
przydzielono parafię, w której mieli 
docelowo zamieszkać. Nasza grupa 
została skierowana do Saint-Julien-En-
Genevois we Francji – kilkunastoty-
sięcznego miasteczka położonego ok. 
10 km od Genewy – do którego trafili 

jeszcze oprócz Polaków, Włosi, Rumu-
ni, Litwini, Białorusini oraz Niemcy. 
Wszyscy uczestnicy zostali zakwatero-
wani u francuskich rodzin, nierzadko 
z przedstawicielami innych krajów, co 
sprzyjało zawieraniu nowych znajo-
mości, poznawaniu kultur i obyczajów. 

Dodatkowo, z racji zamieszkiwania 
po stronie francuskiej, jaworznianie 
mieli niespotykaną okazję do porów-
nywania na bieżąco życia codzienne-
go we Francji i Szwajcarii, a różnice 
– choć niewielkie – były dostrzegane 

każdorazowo przy przekraczaniu któ-
rejkolwiek z granic (np. w Szwajcarii 
panowała wręcz sterylna czystość, 
a obserwując działania różnych służb, 
w tym kierowców autobusów miej-
skich, miało się wrażenie, że wszystko 
jest robione dokładnie z jakimś regula-
minem zgodnie z zasadą „nic mniej ani 
więcej niż przepis stanowi”).

„Plan spotkań” na każdy dzień był 
prosty: po śniadaniu u rodzin wspólna 
modlitwa w kościołach parafialnych, 
następnie praca w grupach wielonaro-
dowych (ok. 10 os. w grupie), obiad na 
halach Palexpo, a po nim modlitwa oraz 
spotkania w grupach tematycznych, 
które przybierały różną postać – od 
rozważań biblijnych, przez występy 
artystyczne, po dyskusje filozoficzne, 
naukowe, społeczne (np. spotkanie z by-
łym prezydentem Międzynarodowego 
Komitetu Czerwonego Krzyża, pytania 
o wiarę – wymiana myśli z naukowca-
mi z Europejskiej Organizacji Badań 
Jądrowych, „Muzyka, śpiew i taniec 
szwajcarskich górali”, „Piękno Nieba 
na Ziemi - koncert prawosławnych śpie-
wów liturgicznych w wykonaniu chóru 
młodzieżowego z Nowego Sadu”, czas 
ciszy i modlitwy osobistej).

O godzinie 17.30 wydawano kolację, 
a po niej odbywała się wieczorna modli-
twa przepełniona pięknymi śpiewami, 
kanonami z Taize oraz rozważaniami 
brata Aloisa. Warto tu wspomnieć 
o jednym z najbardziej wzruszających 
momentów, gdy w trakcie ostatniej 
modlitwy brat Alois poprosił dwóch 
Irakijczyków, by w języku aramejskim 
(języku Chrystusa) odśpiewali „Ojcze 
nasz”. To był bardzo wzruszający mo-
ment, tym bardziej, gdy uświadomi-

liśmy sobie, że my po ESM mogliśmy 
wrócić spokojnie do swojego domu 
- Polski, a oni już nie i chyba jeszcze 
długo nie wrócą do swojej ojczyzny.

Nowy rok witaliśmy w lokalnej 
sali gimnastycznej w Saint-Julien-
En-Genevois. Po modlitwie o pokój, 
rozpoczynało się tak zwane ŚWIĘTO 
NARODÓW – prezentacja artystycz-

na poszczególnych nacji, a po nim 
zabawa taneczna.

Następnego dnia po obiedzie po-
żegnalnym u goszczących nas rodzin 
udaliśmy się w podróż powrotną. Cho-
ciaż podstawowym celem Europej-
skich Spotkań Młodych jest połączenie 
chrześcijan (katolików, protestantów i 
prawosławnych) we wspólnej modli-
twie to należy również pamiętać, że 
są one także formą promocji swojego 
miasta/regionu poza granicami pań-
stwa, a młodzi jaworznianie wywiązali 
się z tego zadania bardzo dobrze – po-
stawą i zachowaniem godnie reprezen-
towali nasze miasto Jaworzno.

Genewa – protestancki Rzym
Genewa jest określana mianem 

„protestanckiego Rzymu” z dwóch 
powodów: po pierwsze – jest jednym 

z najważniejszych ośrodków prote-
stantyzmu w Europie, po drugie – to 
miasto ma swój urok, rzec by można 
magię jak stolica Italii. W wolnych 
chwilach większość z nas poświęcała 
się zwiedzaniu, a było czemu poświę-
cić uwagę – z jednej strony genewska 
starówka, katedry, muzea, parki, 
a nawet prawosławna XIX-wieczna 
cerkiew, z drugiej siedziby ONZ, 
UNICEF, Czerwonego Krzyża i inne 
siedziby międzynarodowych organi-
zacji oraz słynna fontanna JET D’E-
AU wystrzeliwująca strumień wody 
na wysokość ponad 130m. Wszystkie 
odwiedzone przez nas atrakcje ma-
lowniczo komponowały się ze sobą 
wzdłuż brzegów Jeziora Lemańskie-
go, którego z oddali strzegły alpejskie 
szczyty z Mont Blanc na czele. Taki 
widok zapierał dech w piersiach, to 
robiło wrażenie...

Bruksela
W sercach uczestników z jaworz-

nickiej grupy (400A01) te 30 Europej-
skie Spotkania Młodych w Genewie 
zostaną zapisane jako udane. Świetny 
program, dobra organizacja, nowe zna-
jomości – to wszystko razem uczyniło 
nas bogatszymi o doświadczenia, które 
będziemy pamiętać przez całe życie, 
a napełnieni pozytywną energią płynącą 
z tych spotkań możemy pewnie wkro-
czyć w kolejny rok. Następne Europej-
skie Spotkania Młodych odbędą się już 
w tym roku w Brukseli w Belgii.

DawiD Domagalski

Podziękowania: 
Jaworznicka Grupa 400A01 z Europejskich 
Spotkań Młodych w Genewie pragnie złożyć 
serdeczne podziękowania za wszelkie dobro i 
okazaną pomoc dla: X. Proboszcza Eugeniusza 
Cebulskiego, Biura Promocji i Informacji Urzę-
du Miejskiego w Jaworznie, Orlando Travel 
sp. z o.o. ze Skawiny oraz Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Jaworznie.

Polsko-węgiersko-fancusko-litewski obiad pożegnalny

Brat Alois na wieczornej modlitwie w otoczeniu najmłodszych 
uczestników eSM w Genewie

Posiłek na Palexpo
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Miasto JaworznoXVI Finał WOŚP
W tym roku pieniądze 
zebrane w XVI Finale WOŚP 
przeznaczone będą na pomoc 
dzieciom ze schorzeniami 
laryngologicznymi. 
Otrzymają je  dziecięce 
oddziały laryngologii 
i otolaryngologii. 
Orkiestrowe pieniądze 
wesprą także diagnostykę 
i leczenie wad słuchu 
u noworodków i małych 
dzieci. 

Finansowe wsparcie otrzymają 
także oddziały zajmujące się rato-
waniem życia dzieci z poważnymi 
schorzeniami laryngologicznymi oraz 
oddziały zajmujących się leczeniem 
dzieci ze schorzeniami onkologicz-
nymi w obrębie głowy i szyi.

XVI Finał WOŚP zakończony 

Automobilklub Mysłowicki po 
raz pierwszy wziął udział w Wiel-
kiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 
w Jaworznie. Na co dzień cała sekcja 
zajmuje się propagowaniem bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym oraz 
szkoleniami z pierwszej pomocy 
przedmedycznej jak i zachowania się 
w sytuacjach zagrożenia życia. 

W trakcie trwania jaworznickiego 
finału przeprowadziliśmy wywiady 
z ordynator oddziału laryngologii 
szpitala w Czeladzi dr n. med. Teresą 
Tomerą-Proksą oraz z logopedą – sur-
dopedagogiem mgr Katarzyną Wito-
sińską, który przybliżyły problemy 
z jakimi borykają się rodzice dzieci ze 
schorzeniami laryngologicznymi. 

oprócz pieniędzy do puszek 
wrzucono: złoty krzyżyk 
oraz dwa srebrne łańcuszki, 
przypinkę Krystyna oraz 
pierścionek

Andrzej Swinarew podczas 
pokazu ratownictwa 
medycznego

ordynator oddziału 
laryngologii szpitala w Czeladzi 
dr n. med.  Teresa Tomera-
Proksa w trakcie wywiadu

Piotr Mamcarz – prezes 
Automobilklubu Jawor 
podzielił się wrażeniami 
ekstremalnej jazdy terenowej 

logopeda surdopedagog mgr Katarzyna Witosińska (z lewej)

Tradycyjnie tortem wylicytowanym przez internautów z Miami 
na aukcji zostali poczęstowani goście

Przelewy wpłat na WoŚP

Występ zespołu „Śpiące Królewny” z SP nr 7 z oddziałami 
integracyjnymi

Cele swoje sekcja BRD realizuje 
poprzez ciągłe doszkolanie kadry 
poprzez uczestnictwo oraz orga-
nizację różnego rodzaju imprez 

takich jak Mistrzostwa Ratowni-
ków drogowych itp. Z tego powodu 
podczas WOŚP zaprezentowali jak 
należy się zachować w razie wypad- ku, oceniać stan poszkodowanych 

i co najważniejsze jak prawidłowo 
postępować podczas stwierdzenia 
nag łego zat rz y ma nia k rą żenia 
u poszkodowanego. 

Beata Piekarnik, Krzysztof Opie-
la, Beata Opiela, Sylwia Litwińska 
Tomasz Windys i Andrzej Swinarew 
przeprowadzili pokaz udzielania 
pierwszej pomocy w trakcie trwania 
finału. Po krótkim pokazie wszyscy 
chętni mogli pod okiem wykwalifi-
kowanych ratowników drogowych 
or a z i ns t r u k tor a r atow n ic t wa 
drogowego sprawdzić własne siły 
w próbie resuscytacji na fantomie. 
Celem pokazu było propagowa-
nie bezpiecznego stylu życia oraz 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. (iw)

Przelewy wpłat na WoŚP

Panie z PKo BP SA dokładnie policzyły pieniądze


