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2 31Pierwszy redaktor naczelny o początkach „Co tydzień”

Gruba, tekturowa, zielona tecz-
ka jest zawiązana tasiemką. Od lat 
leży na półce. Trzymam w niej nu-
mery „Co tydzień” z 1991 roku. 
Pierwszy,16-stronicowy ukazał 
się 4 kwietnia, kosztował 2000 zł. 
Ostatni, który prowadziłem jako 
redaktor naczelny, miał 20 stron, 
numer 38., datę 19-31 grudnia 
i cenę 3000 zł.

Czy ktoś jeszcze pamięta, że tak 
wtedy szalała inflacja?

Ponad 15 lat nie zaglądałem 
do tej teczki. Teraz przeglądam 
stare numery. Gruby, niegazeto-
wy papier nie pożółkł ze starości, 
nadal jest biały. Format A4, krój pi-
sma – Times New Roman, czcion-
ka – 9 pkt. Niewiele zdjęć, a te wy-
drukowane bardziej przypomina-
ją czarne plamy. Wtedy nie było 
aparatów cyfrowych, Photoshop 
wszedł do powszechnego użytku 
dwa lata później, a nasz program 
do obróbki fotografii – w niemiec-
kiej wersji językowej – był dla nas 
nie do pojęcia. Wiele błędów ko-
rektorskich: źle postawione prze-
cinki, wielokrotne spacje, literów-
ki, rozstrzelony druk, błędy orto-
graficzne…

Boże, kto to puścił do druku?!

Pierwsze biuro w „Nietoperzu”

Rok 1990. Lech Wałęsa jest 
pierwszym, demokratycznie wy-
branym prezydentem III RP, a Ta-
deusz Mazowiecki – premierem. 
Leszek Balcerowicz, minister fi-
nansów, wprowadza zmiany 
w finansach i gospodarce Polski. 
Wszystko gwałtownie się zmienia.

Od trzech lat pracuję w dzia-
le zaopatrzenia Zespołu Elek-
trowni Jaworzno (dawna „Dwój-
ka” i nieistniejąca już „Jedynka”) 
oraz w dwutygodniku „Gwarek”. 
To pismo miejskie, stworzone w la-
tach 70. XX wieku przez Komitet 
Miejski PZPR. Moi starsi koledzy 
i koleżanka byli zatrudnieni w ja-
worznickich zakładach pracy, ale 
pracowali tylko w redakcji. Ja przy-
szedłem zbyt późno, by korzystać 
z tych profitów. Przez trzy dni 
w tygodniu kupowałem stal dla 
obu siłowni, w czwartek i piątek 
– pracowałem w redakcji.

Październik 1990 roku. Armia 
powołała mnie, starszego kaprala 
podchorążego, na dwumiesięczny 
kurs dowódców kompanii do Wyż-
szej Oficerskiej Szkoły Wojsk Zme-
chanizowanych we Wrocławiu.

Chyba w listopadzie przyje-
chałem do domu na przepustkę.  
– Dzwonił ktoś do ciebie. Chce 
założyć gazetę, prosi o kontakt – 
przekazała mi mama.

Z Mirosławą i Józefem Matysi-
kami spotkałem się w ich mieszka-
niu. Szukali kogoś, kto poprowadzi 
nową gazetę jaworznicką. Wojciech 
Kostencki, ich wspólnik w spółce 
„KOMA”, zobowiązał się sfinan-
sować start gazety. Cykl wydaw-
niczy, skład redakcji, profil pisma  
– wszystko było do ustalenia.

Przedstawiłem swój plan: bę-
dziemy wydawać tygodnik, 
bo to gwarantuje czytelnikom do-
stęp do świeżych informacji, czym 
pobijemy konkurencję. Rywalem 
rynkowym był dwutygodnik „Gwa-
rek” związany z postpezetpeerow-
ską lewicą. Po ukazaniu się „Co ty-
dzień” – zniknął. Chyba po roku 
próbował się reaktywować, ale 
po wydaniu kilku numerów, osta-
tecznie wyzionął ducha.

Zaproponowałem wydawcom: 
tworzymy pismo apolityczne. 
Zajmujemy się problemami ja-
worznian, sprawy lokalne są dla 
nas najważniejsze. Nie szukamy 
wsparcia miejskich władz, ani 
lokalnego biznesu. Nie chcemy 
mieć długów wdzięczności u ni-
kogo, bo dzięki temu będziemy 
niezależni w swoich opiniach 
i komentarzach.

Wydawcy zgodzili się na wszyst-
ko, co zaproponowałem. Zwol-
niłem się z ZEJ i „Gwarka”, od 
2 stycznia 1991 roku byłem pra-
cownikiem spółki „KOMA”.

Nie mieliśmy nic: lokalu, 
sprzętu, ludzi. Razem z Mirką, 
z kandydatami do pracy w re-
dakcji nowej gazety rozmawia-
liśmy w restauracji „Nietoperz” 
przy ul. Mickiewicza.

Asystentką została Magdalena 
Bochenek, dziennikarzami: Bo-
żena Goldamer-Kapała i Tomasz 
Göttel. Znaliśmy się z harcerstwa, 
wszyscy byliśmy absolwentami 
I LO w Jaworznie. Bożena i To-
mek akurat szukali jakiegoś zaję-
cia po studiach.

Gazeta – wyrób rękodzielniczy

Dzięki swoim kontaktom har-
cerskim załatwiłem dla redakcji 
lokal w budynku Komendy Huf-
ca ZHP przy ul. Grunwaldzkiej 52 
(wcześniej mieścił się tam Komi-
tet Miejski PZPR). Wynajęliśmy 
trzy pomieszczenia. W maleńkim 
przedsionku Magda przyjmowa-
ła ogłoszenia i reklamy, przepisy-
wała teksty, wysłuchiwała peten-
tów. W największym pokoju, przy 
ogromnym biurku (stoi do dziś 
w nowej redakcji CT przy ul.  
św. Barbary), Bożena, Tomek 
i ja pisaliśmy teksty, odbywali-
śmy kolegia redakcyjne, składali-

śmy strony gazety i … przyjmo-
waliśmy tłumy gości, które co-
dziennie przewijały się przez re-
dakcję. W trzecim pomieszczeniu 
była umywalka, więc tam mieliśmy 
kuchnię i magazyn.„

Tytuł „Co tydzień” 
wymyśliliśmy 
z Jerzym Wójcikiem 
– tak przynajmniej 
twierdzi moja 
żona Renata, która 
uczestniczyła 
w pierwszych 
spotkaniach. Jurek 
był wtedy redaktorem 
naczelnym „Gazety 
Wyborczej” 
w Krakowie. Doradzał 
nam, podpowiadał, 
wytykał błędy. Jurek 
mieszka w Jaworznie.

Wydawcy kupili pierwszy 
komputer. Służył do wpisywa-
nia tekstów oraz łamania stron 
gazetowych w programie Ca-
lamus. Przez dwa miesiące po-
znawaliśmy, co właściwie potrafi 
ta maszyna. Generalnie robiła nam 
na złość. Już kilka tygodni po wy-
daniu pierwszego numeru, kom-
puter „zjadł” nam wszystkie teksty 
do kolejnego wydania. Całe szczę-
ście, sprawa wyszła na jaw w pią-
tek wieczorem. Przez sobotę i nie-
dzielę zdążyliśmy z Magdą przepi-
sać rękopisy autorów.

Wymyślamy stałe rubryki: „Z no-
tatnika policmajstra” – to kronika 
policyjna, „Who is who?” – biogra-
my znanych jaworznian. Jest horo-
skop, krzyżówki dla dorosłych i dla 
dzieci, cykl kryminalny „Z szafy 
prokuratora”. No i to co najważ-
niejsze: informacje z życia mia-
sta oraz zebrane w odrębne bloki 
teksty kulturalne i sportowe. Jest 
miejsce na materiały historyczne 
lub wspomnieniowe.„

Błękitną winietę 
tygodnika 
z charakterystycznymi 
literami CT 
zaprojektował Tomek 
Göttel. Choć minęło 
20 lat, niewiele się 
zmieniła. Liternictwo, 
kolorystyka, układ 
– to wszystko nie 
wygląda jeszcze 
archaicznie.

Pionierzy wolnego słowa

Przed wydaniem pierwsze-
go numeru ciarki chodziły nam 
po plecach. Baliśmy się, jak czy-
telnicy przyjmą nową gazetę. To, 
że się pojawi 4 kwietnia 1991 roku 
zapowiadały plakaty. Czterostroni-
cowy numer promocyjny rozdali-
śmy na sesji rady miejskiej. Chyba 
się podobał radnym.

Gazetę drukowaliśmy począt-
kowo w zakładzie poligraficznym 
Mieczysława i Adama Gałeckich 
na ul. Górniczej. Nie mieli maszy-
ny, która składałaby cztery zadru-
kowane arkusze w numer gazety. 
Robiliśmy to ręcznie. Jedna kart-
ka z jednej kupki, potem z drugiej, 
trzeciej i czwartej. Nie wolno po-
mylić kupek, bo wtedy strony ga-
zety nie byłyby ułożone po kolei. 
Jeszcze tylko złożyć równo, zagiąć 
w połowie i gazeta gotowa. I tak 
musieliśmy złożyć 1500 egzempla-
rzy pierwszego, drugiego i chyba 
trzeciego wydania. Na szczęście 
już wkrótce robiły to za nas wyna-
jęte osoby, bo nakład systematycz-
nie wzrastał.

Bukiet róż dla Basi

Pierwszy numer CT sprzeda-
wali na ulicach gazeciarze, bo nie 
zdążyliśmy podpisać umowy z fir-
mami kolporterskimi. Dopiero dru-
gi trafił do kiosków, ale gazecia-
rze jeszcze długo potem chodzili 

w środowe popołudnia po ulicach 
z egzemplarzami pachnącymi far-
bą drukarską.

Ozdobą tego numeru była roz-
mowa z Basią Trzetrzelewską. Już 
była znana na Zachodzie, do Polski 
docierały jednak strzępy informacji 
o jej sukcesach. Żadna z rozgłośni 
radiowych nie promowała z rozmy-
słem jej piosenek.

Spotkanie z piosenkarką zała-
twił mi przyjaciel, Tomasz Wło-
dek. Jego mama Anna od lat przy-
jaźniła się z Basią. Na początku 
1991 roku muzyczna gwiazda od-
wiedziła Jaworzno, a pani Ania 
zaprosiła ją do swojego miesz-
kania przy ul. Dwornickiego. Po-
czątkowo nie chciała rozmawiać 
z dziennikarzem, bo zabraniał jej 
tego kontrakt z wytwórnią płyto-
wą. Bukiet róż sprawił, że Basia 
przełamała strach. Dała się prze-
konać, że w Londynie zapewne 
nikt nie dowie się o wywiadzie, 
który ukaże się w lokalnym ty-
godniku. Rozmawialiśmy ponad 
dwie godziny. Chętnie mówi-
ła, często się śmiała, opowiada-
ła anegdoty. Pani Ani, Tomkowi 
i mnie podarowała swoje foto-
grafie.

Rozmowa z Basią ukazała się 
na trzeciej stronie pierwszego 
numeru CT. Po kilku tygodniach 
mniejsze lub większe fragmenty 
przedrukowały największe dzien-
niki regionalne w Polsce. Na szczę-

Notki biograficzne:

012345
6178593&�5�5:5 – ukończyła architekturę na Politechnice Śląskiej; 
obecnie pracuje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

;195<�
6=;;37
– ukończył architekturę na Politechnice Krakowskiej; prowadzi 
Pracownię Projektową „Archetyp” w Jaworznie.

#5>3�
<�>�3�54?� – ukończył dziennikarstwo na UJ. Przez 15 lat był 
dziennikarzem i redaktorem „Gazety Wyborczej”, potem zastępcą redaktora 
naczelnego „Nowego Przemysłu”. Prze dwa lata prowadził własną firmę 
dziennikarską. Teraz jest redaktorem „Gościa Niedzielnego”, odpowiada za pracę 
oddziałów regionalnych w Bielsku-Białej, Gdańsku i Koszalinie.

Stworzyliśmy pierwsze prywatne medium w Jaworznie. 
Właściciele nigdy nas nie naciskali, byśmy o czymś 
nie pisali. Nigdy też nie zakazali nam opublikowania 
naszego tekstu. Byliśmy niezależni.

ście Basia nie miała przez to żad-
nych kłopotów.„

W pierwszych nu-
merach CT druko-
waliśmy na dwóch 
stronach tygodniowy 
program telewizyjny. 
Gdy teraz przeglą-
dałem stare egzem-
plarze tygodnika, 
mój 14-letni syn 
także na nie spojrzał. 
– Tu jest tylko pro-
gram TVP1 i TVP2. 
A gdzie inne? – zapy-
tał. Rozumiem jego 
zdziwienie. Gdy się 
urodził w 1997 roku, 
telewizory odbierały 
już kilkadziesiąt kolo-
rowych programów. 
A dodatki telewizyj-
ne od dawna były 
przynajmniej kilku-
nastostronicowymi 
gazetami.

Gdy wydaliśmy pierwszy nu-
mer, zszedł z nas olbrzymi stres. 
Potem było już łatwiej. Z każdym 
kolejnym numerem nabieraliśmy 
doświadczenia. Lepiej radziliśmy 
sobie z komputerem. Podzielili-
śmy się zadaniami: Bożenka pisała 
o poczynaniach władz miasta, re-
lacjonowała obrady rady miejskiej, 
przyglądała się zmianom w służ-
bie zdrowia. Tomek opisywał nowe 
zjawiska: rumuńskich żebraków, 
którzy pojawili się na naszych uli-
cach, bezdomnych w utworzonej 
właśnie noclegowni, itp. Ja zaj-
mowałem się lokalnymi aferkami, 
kryminałkami, pisałem materia-
ły wspomnieniowe np. o Central-
nym Obozie Pracy. Informowali-
śmy o podwyżkach opłat za żłobki 
i przedszkola, strajkach w jaworz-
nickich zakładach pracy. Byliśmy 
wszędzie tam, gdzie działo się coś 
interesującego.

Z nami byli inni

Wkrótce w redakcji pojawili 
się współpracownicy. Jakub Ka-
miński napisał u nas kilka fajnych 
tekstów. W CT zdobył podstawy, 

dzięki którym zaliczył okres prób-
ny w „Gazecie Wyborczej”. Przez 
lata był jej dziennikarzem.

Publikowała u nas śp. Jadwiga 
Kaczmarek, sympatyczna, starsza 
już wtedy pani. Pisała o jaworz-
nickich twórcach: poetach, mala-
rzach, literatach. Jaworznicka po-
etka Alicja Dudek opublikowała 
kilka swoich wierszy. Pisał do nas 
poeta Sławomir Matusz. W chmu-
rze pachnącego dymu z fajki wkra-
czał do redakcji Bartłomiej Dron-
gh-Cieszyński. Chwilę z nami ga-
wędził, zostawiał teksty o przyro-
dzie lub kulturze, i cmokając faj-
kę wychodził. A rubrykę „Z szafy 
prokuratora” zapisywał Mariusz 
Gózd, wtedy prokurator katowic-
kiej Prokuratury Wojewódzkiej. 
Pamiętam jeszcze Łukasza Kra-
jewskiego, który przynosił teksty 
o znanych na Zachodzie zespołach 
muzycznych.

Z władzą za bary

Władze miasta prawie od począt-
ku nas nie kochały. Bo, która władza 
lubi, jak się jej patrzy na ręce, pyta 
o motywy konkretnych decyzji i spo-
sób wydawania publicznych pienię-
dzy? Były to czasy, gdy dopiero two-
rzyła się lokalna świadomość oby-
watelska. W istotny sposób kształ-
towało ją „Co tydzień”.

Natomiast jaworznicka władza 
dopiero się uczyła, że lokalna pra-
sa działa w imieniu lokalnej społecz-
ności, ma prawo pytać o wszystko 
i na wszystkie pytania otrzymywać 
odpowiedzi.

Gdy władza obraziła się na CT, 
próbowała ją ukarać. Urząd miejski 
i jego agendy nie zlecały ogłoszeń, 
a gdy to nie pomogło – władza pró-
bowała stworzyć gazetę samorządo-
wą. Tygodnik „Jaworzno 2000” spo-
ro kosztował jaworznickich podatni-
ków, ale nie zadowolił swoich pryn-
cypałów i w końcu upadł.

W 1991 roku próbował nas zwal-
czać Jan Chojnacki, przewodniczący 
rady miejskiej. Nie był typem polity-
ka i działacza, nie radził sobie z rad-
nymi, którzy podzielili się na wiele 
grup i nie mogli się dogadać. Miastu 
groził paraliż decyzyjny.

Nie podobało się panu prze-
wodniczącemu, że wytykamy mu 
nieudolność. A gdy ujawniliśmy, 
że za swoją „społeczną pracę” do-
staje wysokie wynagrodzenia, obra-
ził się na CT. Przestał z nami rozma-

$
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Zespół redakcyjny „Co tydzień” przed wejściem do pierwszej siedziby przy ul. Grunwaldzkiej 52. Od lewej: Mirosława Matysik – wydawca, Bożena Goldamer-Kapała 
– dziennikarka, Jacek Szczepanik – redaktor naczelny, Magdalena Bochenek – sekretarka, Tomasz Göttel – dziennikarz. �14?23#B Tytułowa strona pierwszego numeru CT

wiać i wbrew prawu nie odpowiadał 
na pytania.

Może dzięki naszym publikacjom 
radni dostrzegli, że szef RM nie po-
winien dalej pełnić tej funkcji. A gdy 
jeszcze bezprawnie zawiesił w obo-
wiązkach wiceprezydenta miasta, 
miarka się przebrała. Na sesji 3 paź-
dziernika 1991 roku radni mieli zde-
cydować o losie przewodniczącego 
RM, któremu wcześniej udzielili vo-
tum nieufności. Tydzień wcześniej 
w kioskach ukazał się 26. numer CT. 
W komentarzu napisałem: „Sytuacja 
dojrzała do ostatecznego rozstrzy-
gnięcia.(…) Chcę wierzyć, że na se-
sji 3 października większość radnych 
uświadomi sobie oczywisty fakt: król 
jest nagi!”.

Jan Chojnacki został odwo-
łany. Chciało tego 20 radnych, 
14 – było temu przeciwnych, a dwóch 
– wstrzymało się od głosu. Rozsą-
dek, do którego nawoływaliśmy  
– zwyciężył.

Później jeszcze wielokrotnie CT 
ścierało się z władzami. Ale to nie-
uniknione, gdy prasa dba o interesy 
lokalnej społeczności i buduje zrę-
by społeczeństwa obywatelskiego.

Bez lokalnych mediów? Nigdy!

Teraz CT jest elementem lokal-
nej grupy medialnej Wydawnic-
twa GM. W jej skład wchodzi CTV 
oraz portal www.jaw.pl. To spore 
osiągnięcie. Choć pewnie grono 
malkontentów i nieprzyjaciół Mir-
ki oraz Józefa Matysików jest licz-
ne, uważam, że współwłaściele GM  
– mimo wszystko – robią sporo do-
brego. Czy zastanawiałeś się kiedyś 
Szanowny Czytelniku, skąd czer-
pałbyś informacje o wydarzeniach 
w mieście, wynikach meczów, czy 
terminach imprez kulturalnych, 
gdyby nie było mediów lokal-
nych? Jak wyglądałoby Jaworzno 
bez „Co tydzień”, „Tygodnia w Ja-
worznie”, CTV, lokalnych portali in-
ternetowych?

Praca w CT dodała mi pewno-
ści siebie. Przecież razem z innymi 
stworzyłem tygodnik lokalny! Pamię-
tam, jak w 1990 dziennikarze „Gwar-
ka” przekonywali mnie, że to się nie 
może udać. „W Jaworznie nie dzie-
je się aż tyle, by z tego był materiał 
na tygodnik” – mówili.

Po ośmiu miesiącach „Co ty-
dzień” okrzepło. Wiedziałem, że po-
radzi sobie beze mnie. Postanowiłem 
spróbować swoich sił w większym ty-
tule. Od stycznia 1992 roku zacząłem 
staż w katowickiej „Gazecie Wybor-
czej”. Zaliczyłem, i zostałem na kil-
kanaście lat. Bożenka i Tomek byli 
w CT jeszcze kilka miesięcy. Odeszli 
do pracy w swoim zawodzie. Na na-
sze miejsca przyszli nowi. Ale to już 
historia „drugiej redakcji CT”.

Jacek Szczepanik

O drugiej redakcji CT 
pisze Sławomir Cichy, 
następca J. Szczepanika, 
na stronie 5

1500 egzemplarzy liczył nakład pierwszego wydania przez 20 lat wydaliśmy ich ponad 6 mln.



Jaworzno – prawa miejskie 1901 r.

Tytuł pojawił się w roku 1798
CO TYDZIEŃ

aby nasze miasto było lepszeTygodnik 
Lokalny

6 – 12 kwietnia 2011 r.
nr 14/1019 rok XX
cena 2,00 zł w tym 8% VAT
nr indeksu 355089 • http://www.ct.jaworzno.pl

875
�143<3C@

5�;D5741E>?

F?<;1?5

�
1<;5;4?3#
>F@?7?

@
4D93�3

�5805#G
1
�5�?
?
�?373H>3
 


 
  >�I;5#
45
<;A
J

�18<D91@54?3
41@1>�3<43#

69?4I >�I;5#
45
<;A
J

�14�D<
@?37�541>4I
>;
 



 
 
 >�I;5#
45
<;A
J

@I<�:5
?
�50?:5 <;A
..

�54?9
E7D0D#3<�
9?:1EK�

@?341EK
?
D>�>?@1EK


95:23H<�GAAA <;A
..

1>�4?>5
�5;5<;1LI

<9173H<�?3# >�I;5#
45
<;A
-

�
F?<;1?G
45
;I
 
18�?45
81&
9<C@A
�1@<;54?3
�1�574?

M<10?3<�?N ��A
$
 <;A
O

9?P8�I45181@5


@I<;5@5
�1;C@


5<1@I>F�
>�I7?
LD;�543


�?P�41E>?
@
#5@1�4?3

<5:D65
<�3L39
�19?<#?


M5;191@3#N >�I;5#
45
<;A
-

L1;D45
58�?

�@?5;�1@<>I

<?P
4?3
85#G

>�I;5#
45
<;A
.Q >�I;5#
45
<;A
J

39 milionów

Fiat Cinquecento 
zjechał na prze-
ciwny pas, wprost 

pod nadjeżdżającą cię-
żarówkę. Z powodu od-
niesionych obrażeń kie-
rowca osobówki zmarł 
w szpitalu.

Zdarzenie miało miej-
sce w czwartek 29 marca 
na ul. Promiennej w oko-
licy os. Awaryjnego.

– Według zeznania 
świadka i kierowcy cię-
żarówki, kierowca Fia-
ta Cinquecento w pew-
nej chwili nagle zjechał 
na jego pas ruchu i ude-
rzył czołowo w jego sa-
mochód. Kierowca samo-
chodu ciężarowego twier-
dzi, że nie był w stanie nic 
zrobić, stało się to kilka 

metrów przed jego ma-
ską – relacjonuje podko-
misarz Tomasz Obarski.

Siła uderzenia i spowo-
dowane przez nie znisz-
czenia były ogromne. 
Fiat nadaje się do kasacji. 
Ciężarowe Volvo w wyni-
ku zderzenia wypadło 
z jezdni. Najtragiczniejszy 
jest jednak fakt, że mimo 
szybkiego przewiezienia 
do szpitala ranny kierow-
ca Fiata nie przeżył.

Policjanci nie wiedzą 
jaka była przyczyna wje-
chania wprost pod nad-
jeżdżającego tira. Cię-
żarówka była sprawna, 
jej kierowca trzeźwy. 
Fiat został zabezpieczo-
ny do przeprowadzenia 
ekspertyzy.         p.jamróz

Tragiczny wypadek

Ministerstwa się doga-
dały i Jaworzno do-
stało 39 mln. z nad-

wyżki budżetowej państwa 
na przebudowę ronda i ul. 
Wojska Polskiego. W ponie-
działek otwarte zostały oferty 
w przetargu. Prace mają się 
zakończyć w tym roku.

Dokładniej chodzi nie 
o przebudowę ronda, tylko 
jego likwidację. Po wykonaniu 
nowej drogi, jadąc w kierunku 
Katowic, z ul. Grunwaldzkiej 
będziemy płynnie wjeżdżać 

Dzięki przebudowie za-
mknięty zostanie III etap pro-
jektu Miasto Twarzą do Auto-
strady. W Dąbrowie Narodo-
wej ruch ma się zmniejszyć 
według szacunków urzędni-
ków o 95 procent.

Nowy odcinek drogi, po-
dobnie jak inne budowane 
w ostatnich latach, będzie 
miał najwyższe standardy wy-
trzymałości i komfortu jazdy. 
Dwie jezdnie po dwa pasy 
ruchu z pasami awaryjnymi 
i nośność autostrady.

wany z budżetu państwa, więc 
coś szczególnego się wydarzy-
ło – mówi poseł na Sejm RP, 
Wojciech Saługa z PO.

Saługa w Warszawie usil-
nie zabiegał o pieniądze dla 
projektu. Wniosek przeszedł 
przez ministerstwo infrastruk-
tury, rozwoju regionalnego, 
by trafić na biurko ministra fi-
nansów.

Wszyscy podkreślają, 
że to była ryzykowna gra. Jeśli 
miasto nie zdobyłoby pienię-
dzy, trzeba by unieważnić roz-

w przebudowaną ulicę Woj-
ska Polskiego i stamtąd na ob-
wodnicę Dąbrowy Narodowej.

Specjaliści długo dopiesz-
czali projekt drogi. Skrzyżo-
wanie mające powstać po zli-
kwidowaniu ronda na Osiedlu 
Stałym przeszło 15 wariantów 
planistycznych.

Przez ostatni tydzień trwały 
gorączkowe starania o finanso-
wanie projektu. – Tydzień temu 
rozmawialiśmy, że czynimy in-
tensywne starania, żeby pozy-
skać pieniądze z rezerwy bu-
dżetowej państwa. Udało się 
zdobyć 39 milionów na ten od-
cinek. Będzie w 100% finanso-

poczęty przetarg na wykonanie 
drogi. W poniedziałek zostały 
otwarte oferty.

Najkorzystniejszą cenę za-
proponowała Eurovia, ponad 
35 milionów złotych, ale osta-
teczne rozstrzygnięcie prze-
targu nastąpi za kilka dni. Po-
tem wybrany wykonawca musi 

podpisać umowę z pre-
zydentem, a następnie 
do grudnia wybudować 
drogę.

– Chcielibyśmy, aby 
już na początku maja roz-
poczęły się roboty. To jest 
niezwykle ważne, ponie-
waż te pieniądze musimy 

wydać w tym roku, czyli 
do grudnia roboty muszą 
się zakończyć – wyjaśnia 
Tomasz Tosza z wydziału 
inwestycji UM.

Pozostaje szykować 
się na kolejną drogową 
rewolucję w mieście.

p.jamróz

Przystanek w kierunku Katowic

Carrefour

Rondo na Os. Stałym zostanie zlikwidowane

Źródło: http://www.zumi.pl/
http://www.skyscrapercity.com/

Tomasz Tosza i poseł Wojciech Saługa trzymają dokument przyznający nam przez ministra finansów 39 mln. zł. na przebudowę ronda

�173#4I
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0190G. Po-
licjanci kryminalni i grupa 
rozpoznania minersko-piro-
technicznego z psem wykry-
wającym materiały wybuchowe 
przybyli na alarm o podłożonej 
w jaworznickim sądzie bombie. 
Nie po raz pierwszy do fałszy-
wego alarmu doszło w sądzie 
rejonowym.
5 kwietnia w Sądzie Rejonowym 
w Jaworznie miało odbyć się kil-
ka spraw cywilnych i jedna kar-
na. O godz. 10:00 praca sądu 
została przerwana anonimowym 
telefonem. Zostało ewakuowa-
nych 90 pracowników, a także 
strony przybyłe na rozprawy są-
dowe. 
W czasie kilkugodzinnego, grun-
townego przeszukania wszyst-
kich pomieszczeń sądu, policjan-
ci kryminalni rozpoczęli działania 
w celu zidentyfikowania sprawcy 
fałszywego alarmu, który jeszcze 
nie został ujawniony.
Tego typu zgłoszenia w sądzie 
nie są żadną nowością. Prawdzi-
wych ładunków wybuchowych 
w sądzie na szczęście nigdy nie 
znaleziono, ale konsekwencje ta-
kich czynów są surowe, a wykry-
walność sprawców wysoka.

Z okazji Światowego 
Dnia Zdrowia 

składamy wszystkim 
Pracownikom Służby 

Zdrowia serdeczne 
życzenia zdrowia 

i powodzenia
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Ewa Barlik podczas 
gali wręczenia 
nagród konkursu 
SGL Local Press

20 lat wydawnictwa 
i gazety „Co tydzień” 
w Jaworznie oraz jej 
siostrzanej „Co tydzień” 
w Mysłowicach 
to bardzo dobry pretekst 
do przypomnienia, 
czym są gazety lokalne 
w Polsce?

To media, które ukształtowa-
ły się i rozwinęły na fali demokra-
tycznych przemian. Większość ty-
tułów powstała po 1989 roku, czę-
sto jako gazety, których celem było 
komentowanie lokalnego życia po-
litycznego w odniesieniu do pierw-
szych wolnych wyborów samorzą-
dowych. Szybko okazało się, że ga-
zety lokalne muszą pilnować mło-
dej demokracji, patrzeć władzy lo-
kalnej na ręce, a także informować 
czytelników o wszystkich ważnych 
wydarzeniach w mieście i w okoli-
cy. Pełnią też rolę centrum wymia-
ny informacji pomiędzy samymi 
mieszkańcami, którzy za ich po-
średnictwem reklamują tu swoje 
usługi, poszukują nabywców to-
warów lub kontrahentów w małej, 
lokalnej skali.

W Polsce ukazuje się kilka-
set gazet lokalnych, z czego blisko  
150 wydają członkowie i przyjacie-
le Stowarzyszenia Gazet Lokalnych 
(SGL). Gazety zrzeszone w SGL 
to najlepsze, niezależne tygodniki, 
rzadziej dwutygodniki, które czyta 
łącznie ponad 6 milionów osób. Uka-
zują się w Polsce lokalnej – w mia-
stach powiatowych, na terenie ponad  
200 powiatów. Omijają stolicę i mia-
sta wojewódzkie, gdzie dominują ga-
zety codzienne, regionalne, w więk-
szości kontrolowane przez kapitał za-
graniczny. Gazety lokalne pozostają 
własnością polskich przedsiębior-
ców, jak „Co tydzień”, albo są wy-
dawane przez spółdzielnie dzienni-
karskie.

Gazety lokalne radzą sobie bar-
dzo dobrze przede wszystkim dla-
tego, że ich redakcje są ekspertami 
od lokalnych rynków i działających 
lokalnie instytucji, takich jak służba 
zdrowia, policja, czy władze gmin-
ne. Co tydzień dostarczają czytelni-
kom informacji i emocji związanych 
z funkcjonowaniem ich małej ojczy-
zny – gminy, powiatu, ukształtowa-
nego historycznie regionu. Nie an-

gażują się w wydarzenia ogólnopol-
skie czy światowe, a podawane przez 
nie informacje są czytelne niemal 
wyłącznie dla lokalnej społeczności, 
choć właśnie takie newsy tworzą na-
szą polską codzienność.

Od pewnego czasy gazety lokal-
ne stały się profesjonalnym uczest-
nikiem rynku prasowego i rekla-
mowego, poddając się kontroli ta-
kich organizacji jak ZKDP (Zwią-
zek Kontroli Dystrybucji Prasy), czy 
uczestnicząc w badaniach czytelnic-
twa. Mało kto wie, że przeciętnie je-
den egzemplarz „Co tydzień” czyta  
4 do 5 osób. Oznacza to, że po tre-
ści zawarte w dwóch tytułach sprze-
dających około 8 tysięcy egzempla-
rzy sięga co tydzień 40 tysięcy osób! 
Czy w Jaworznie lub Mysłowicach 
jest ktoś, kto nie czyta swojego ty-
godnika? Do odbiorców gazety pa-
pierowej należy jeszcze dodać inter-
nautów odwiedzających stronę www 
wydawcy.

Polski MSZ wysoko ceni nasze 
gazety lokalne, których rola w budo-
waniu społeczeństwa obywatelskie-
go jest bardzo duża, dlatego finansu-
je misje edukacyjne, w których nasi 
wydawcy uczą dziennikarzy z krajów 
byłego ZSRR jak wydawać lokalne 
gazety. Nasz rząd uważa, że gazety 
lokalne to polski towar eksportowy, 
nasze unikatowe know-how, jak stać 
się wolnym, demokratycznym naro-
dem. Nie obdarowuje przy tym na-
szych wydawców żadnymi przywile-
jami – wszyscy muszą płacić podatki 
i rozliczać się z każdego sprzedane-
go egzemplarza.

Dlatego po 20 latach walki z nie-
uczciwą konkurencją ze strony bez-
płatnych biuletynów wydawanych 
co jakiś czas w różnych częściach 
Polski przez władze samorządowe 
i z walką o czytelnika podbierane-
go im przez dzienniki regionalne, 
wielu wydawców lokalnych odczu-
wa zmęczenie. Zadają sobie pytanie, 
co dalej?

Państwo Matysikowie nie mają 
tego dylematu. Przez te 20 lat nie 
tylko ukształtowali gazetę, ale też 
wychowali syna, który z entuzja-
zmem kibicuje rodzicom, a za ja-
kiś czas pewnie przejmie biznes i za  
20 lat to Franciszek Matysik zaprosi 
nas do Jaworzna na jubileusz 40-le-
cia gazety – może jeszcze papiero-
wej, a może już wyłącznie wirtualnej.

Ewa Barlik, dyrektor biura 
Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

Jubileuszowa korespondencja z Warszawy

Po dwudziestu latach

Wojciech Saługa 
został szefem 
nadzwyczajnej 

komisji sejmowej ds. ener-
gii atomowej. Komisja zaj-
mie się projektami ustaw, 
które mają umożliwić bu-
dowę w Polsce elektrowni 
jądrowych. W ubiegłym 
tygodniu w sejmie odbyło 
się pierwsze czytanie pro-
jektów nowelizacji Pra-
wa atomowego oraz tzw. 
ustawy inwestycyjnej.

Komisja będzie praco-
wać nad projektem ustawy 
mającej stworzyć otoczenie 
inwestycyjne dla energetyki 
jądrowej w Polsce, a także 
nad nowelizacją prawa ato-
mowego regulującego m.in. 
kwestie dozoru jądrowego, 
zezwoleń na działalność 
obiektów jądrowych oraz 
odpowiedzialności za ewen-
tualne szkody.

W skład komisji nad-
zwyczajnej weszło 23 po-
słów ze wszystkich klubów 
poselskich. Wojciech Sału-
ga, który został przewod-
niczącym komisji, podczas 
debaty sejmowej przeko-
nywał, że konsekwencją 
rozwoju gospodarczego 
jest stały wzrost zapotrze-
bowania na konsumpcję 
energii elektrycznej. Rząd 
PO przewiduje, że w ciągu 
najbliższych lat zapotrze-

bowanie na energię w Pol-
sce i jej konsumpcja wzro-
śnie o ponad połowę i dla-
tego należy pokryć wzra-
stające zapotrzebowanie 
na energię, już dzisiaj in-
westując w nowe moce 
produkcyjne, czyli elek-
trownie atomowe.

– Ilość energii produko-
wanej z węgla wciąż będzie 
wzrastać, przy jednocze-
snym ograniczeniu emisji 
CO2, a przewidywany roz-
wój energetyki atomowej nie 
jest zagrożeniem dla energe-
tyki węglowej, jak to próbu-
ją niektórzy przedstawiać. 
Elektrownie atomowe mają 
powstawać obok nowych, 
wysokosprawnych elektrow-
ni węglowych – przekonuje 
Wojciech Saługa.

Program polskiej energe-
tyki jądrowej składa się z kil-
ku etapów. Pierwszy zakła-
da, że do połowy tego roku 
zostaną uchwalone przepi-
sy niezbędne dla rozwoju 
i funkcjonowania energetyki 
jądrowej. Na drugim etapie, 
do końca roku 2013, ma być 
wybrana lokalizacja, a także 
technologia budowy. Z koń-
cem roku 2015 ma być wy-
konany projekt techniczny, 
jak też uzyskane wszystkie 
potrzebne uzgodnienia i po-
zwolenia. Pierwszy blok po-
winien powstać w roku 2020.

– Przygotowane przez 
nas przepisy nie determinu-
ją dzisiaj budowy bloków, 
ale stwarzają silne i stabilne 
podstawy, aby, gdy taka de-
cyzja zapadnie, móc spraw-
nie, a przede wszystkim bez-
piecznie inwestować w ener-
getykę jądrową – tłumaczy 
Saługa.

Przewodniczący komisji 
„atomowej” przekonuje tak-
że, że podczas prac komisji 
weźmie pod uwagę wszyst-
kie zalety i wady wynikają-
ce z eksploatacji elektrowni 
jądrowych.

– Do zalet energetyki 
opartej na atomie niewąt-
pliwie należy najniższy dzi-
siaj wśród dostępnych tech-
nologii koszt produkcji ener-
gii oraz niski wpływ kosz-
tów paliwa na jej cenę koń-
cową – mówi poseł Saługa. 
– Wadą z pewnością są wy-
sokie nakłady inwestycyj-
ne oraz długi czas budowy. 
Po stronie zagrożeń trzeba 
wymienić potencjalne awa-
rie, choć postęp technolo-
giczny w przypadku elek-
trowni III generacji – a już 
się mówi o elektrowniach  
IV generacji – czyni te zagro-
żenia prawie niemożliwymi, 
a energetyka atomowa dalej 
uważana jest za energetykę 
bezpieczną.

(iw)

Saługa szefem 
komisji „atomowej”

10 kwietnia 2010 
roku o godz. 
8.56 w Smoleń-

sku tragicznie w katastro-
fie lotniczej zginął prezy-
dent RP Lech Kaczyński, 
jego małżonka Maria, 
najwyżsi urzędnicy kan-
celarii Prezydenta RP, 
posłowie, senatorowie, 
przedstawiciele Rodzin 
Katyńskich, duchowień-
stwo, dowódcy wojskowi 
RP, a wśród nich jaworz-
nianin admirał floty An-
drzej Karweta.

Miał 52 lata, pochodził 
z Jelenia. Po skończeniu 
liceum ogólnokształcące-
go w Chrzanowie studio-
wał w Wyższej Szkole Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni. 
Po studiach pełnił służbę 
na trałowcach w 13. Dywi-
zjonie Trałowców na Helu. 
Ukończył podyplomowe 
studia dowódczo-sztabowe 
w akademii marynarki wo-
jennej, Studium Polityki 
Obronnej w Królewskiej 
Akademii Studiów Obron-
nych w Londynie. Poza gra-
nicami Polski pełnił służbę 
na stanowisku Narodowe-
go Przedstawiciela Wojsko-
wego przy Naczelnym Do-
wództwie Sojuszniczych Sił 
Zbrojnych NATO na Atlan-

Rocznica katastrofy smoleńskiej

tyku oraz Narodowego 
Przedstawiciela Łączniko-
wego przy Strategicznym 
Dowództwie Transforma-
cyjnym. W 2007 roku mia-
nowany został do stopnia 
wiceadmirała, był dowód-
cą Marynarki Wojennej 
RP. Skromny, uśmiechnię-
ty i bardzo życzliwy dla żoł-
nierzy, podwładnych, zna-
jomych i bliskich. Nigdy nie 
zapomniał o swoim rodzin-
nym mieście, Jaworznie.

W niedzielę, 10 kwiet-
nia w Jaworznie odbędą 
się uroczystości upamięt-
niające pierwszą rocznicę 
tej tragedii.

Dla uczczenia pamię-
ci Ofiar w Kolegiacie św. 
Wojciecha i św. Katarzyny 
o godzinie 9.00 odbędzie 
się uroczysta Msza święta. 
Następnie o godzinie 10.15 
kwiaty pod Pomnikiem Nie-
podległości złożą władze 
miasta, przedstawiciele 
partii politycznych, związ-
ków zawodowych i innych 
instytucji. Delegacje, które 
chcą być wymienione pod-
czas składania kwiatów, 
prosimy o zgłaszanie tego 
faktu do piątku, 8 kwietnia 
pod numerem telefonu: 
32/618 18 95.

Alicja Dudek

Gdynia, 26 kwiecień 2010. Pożegnanie Pierwszego Marynarza RP, 
Andrzeja Karwety
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uroczystości upamiętniające katastrofę smoleńską odbędą się w Jaworznie 10 kwietnia

Poproszono mnie, abym napisał okolicznościowy 
tekst o swojej pracy w „Co tydzień”. – No wiesz, 
takie wspomnienia sprzed dwudziestu lat, kiedy 
z Mirką Matysik przekonywaliście mieszkańców 
Jaworzna, że to jedna z pierwszych prywatnych, 
niezależnych gazet obywatelskich i warto 
ją kupić – usłyszałem przed tygodniem.

Zamiast 
wspomnień

No to zabili mi ćwieka – pomy-
ślałem, bo oczywiście mogę sypnąć 
anegdotami i niczym w gronie przy-
jaciół wspominać stare dobre czasy, 
zaczynając każdą z historii sakra-
mentalnym: „Pamiętam jak...”.

Takich śmiesznych, strasznych, 
trudnych, czy wręcz beznadziej-
nych sytuacji, w jakich się znajdowa-
liśmy byłoby do opowiedzenia sporo. 
Ja jednak zadałem sobie inne pyta-
nie. Co było dla nas, pionierów pra-
sy lokalnej na początku lat dziewięć-
dziesiątych najważniejsze w pracy 
dziennikarskiej? Co spowodowało, 
że jaworznianie co tydzień wybiera-
li nasz tygodnik spośród dziesiątek 
innych?

No i wyszło mi, że „Co tydzień”, 
kiedy byłem jej redaktorem naczel-
nym, osiągnęło sukces i nie zniknę-
ło z rynku jak wiele innych tytułów, 
bo w praktyce realizowaliśmy trzy 
zasady:
1. Zasada bliskości – pisaliśmy na ta-

kie tematy i w taki sposób, abyśmy 
sami chcieli przeczytać napisane 
przez siebie historie.

2. Zasada lokalności – Jaworzno 
z jego dzielnicami było dla nas 
całym światem. Najważniejszym 
miejscem na Ziemi. Wiedzieliśmy, 
że jeśli nie napiszemy o jego skar-
bach kultury, tradycji, historii, ro-
dzin, przyrody, która jest w wie-
lu wypadkach unikatowa i niepo-
wtarzalna, to żadna inna gazeta 
z Mysłowic, Katowic, czy Warsza-
wy, tego nie zrobi. Nigdzie indziej 
mieszkańcy o tym się nie dowie-
dzą.

3. Zasada użyteczności – pisaliśmy 
tak, aby czytelnik mógł z tekstu 
wyciągnąć dla siebie wnioski. 
Znalazł rozwiązanie swojego pro-
blemu albo przynajmniej receptę, 
którą powinien zrealizować.
Wówczas, jako młody dziennikarz 

nie potrafiłem tego tak nazwać, ale 
dziś wiem, że nie tylko ja, ale wszy-
scy, którzy redagowali wówczas ga-

zetę czuliśmy, że tak trzeba, że to jest 
klucz do serc mieszkańców miasta 
i sukcesu tytułu.

Po dwudziestu latach „Co ty-
dzień” to już zupełnie inny byt me-
dialny niż raczkująca gazeta z po-
czątku lat dziewięćdziesiątych. Ja też 
jestem zupełnie innym człowiekiem. 
Z doświadczeniem zawodowym zdo-
bytym w dużych gazetach regio-
nalnych i ogólnopolskich. Ale na-
dal jest we mnie ten zapał i ciągle 
jestem wierny tym trzem zasadom 
wyniesionym z pracy w „Co tydzień”. 
To była fantastyczna nauka zawodu, 
dzięki której wielu moich kolegów 
i koleżanek z „CT” zrobiło karierę 
w mediach.

Dziś wiem, że to, czego nauczy-
łem się w Jaworznie, było najlepszym 
prezentem jaki dostałem na dalszą 
drogę zawodową, i za co wypada 
mi zwyczajnie powiedzieć – dziękuję.

Sławomir Cichy

Jubileusz 20-lecia CT

Sławomir Cichy (zdjęcie z 1994 roku)

Konkurs 
wielkanocnywwwwwwwwwww aa oooooooccccc yyyyyyyy

W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi 
mamy dla Państwa nagrodę ufundowaną przez McDonald’s. 

Są to 3 powiększone zestawy dla 2-ch osób.

Wystarczy przysłać do redakcji przepisy na wielkanocne przysmaki, 
np. na babkę, mazurka, czy inne wielkanocne ciasta. Można również 

napisać o ciekawych tradycjach wielkanocnych.
Przepisy proszę przesyłać na e-maila: marketing@ct.jaworzno.pl

Najciekawsze zamieścimy w specjalnym dodatku wielkanocnym, który 
ukaże się 20.04.2011 r. 

Prima aprilisowy żart

Niektórzy się cieszyli, po-
mysł powstania ZOO na 
Sodowej Górze bardzo im 

się podobał. 
Część czytelników dzwoniąc nie 

pozostawiła na pomyśle suchej nit-
ki. Wiele było także komentarzy na 
portalu www.jaw.pl. Jedni byli za, 
a inni przeciw. Niestety w Jaworz-
nie ogrodu zoologicznego nie bę-
dzie, był to żart aprilisowi.

Mirosława Matysik

Zakończył się projekt „No-
woczesna Gmina”. Dzięki 
niemu urzędnicy i przed-

stawiciele organizacji pozarzą-
dowych mieli okazję szkolić się 
w międzynarodowym gronie.

Przez cały rok 2009, 2010 
i pierwszy kwartał 2011 urzędni-
cy, pracownicy różnych instytucji 
miejskich i przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych szkolili się 
w różnych dziedzinach. 28 i 29 
marca w urzędzie miejskim odby-
ły się ostatnie warsztaty i podsu-
mowanie całego projektu.

– W sumie 142 szkolenia za-
mknięte organizowane na tere-
nie miasta dla pracowników urzę-
du, ale także dla przedstawicieli 
organizacji pozarządowych. Do-
datkowo zorganizowanych było  
14 warsztatów stricte dla organi-
zacji pozarządowych, ale też brali 
w nich udział przedstawiciele biz-

Podsumowanie Nowoczesnej Gminy

Mówi się, że to nie 
właściciel ma kota,  
a kot ma podwładnego. 
Mnóstwo kotów 
przybyło więc  
z własnymi 
podwładnymi do 
Hali Widowiskowo-
Sportowej w centrum 
miasta. 

Wystawcy z całej Polski zje-
chali się do Jaworzna, by zapre-
zentować swoich podopiecz-
nych. Podczas wystawy odby-
wał się także konkurs, w którym 
jury oceniało te miłe zwierzaki. 
Każdy kot był oceniany w kon-
kretnej kategorii przez sędziów 
z zagranicy. Wybór nie był pro-
sty, bo każdy kot był uroczy.  
A koty były przeróżne. Mieliśmy 
np. reprezentantów rasy Maine 
Coon, czyli kotów o dość po-
kaźnych rozmiarach, koty ben-
galskie przypominające tygry-

sy dzięki charakterystycznemu 
ubarwieniu oraz koty rosyjskie 
– nie posiadające sierści. Na wy-
stawie nie zabrakło także TOZ-u, 

które zachęcało między innymi 
do adopcji tych uroczych czwo-
ronogów. 

Paweł Jędrusik

„Futrzaki” w hali 

Komisja szczegółowo oceniała wszystkie koty

Miejski Zarząd 
Nieruchomości 
Komunalnych ogłosił 
zwycięzcę przetargu 
na utrzymanie 
terenów zielonych. 
O trawniki i żywopłoty 
zadba Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania sp. z o.o.

Do przetargu przystąpiło dwóch 
wykonawców: Jacek Wieczorek 
Zakład Usługowy Konserwacja 
Terenów Zielonych oraz MPO sp. 
z o. o. Korzystniejszą ofertę złożyła 
druga firma.

– W Jaworznie powierzch-
nia utrzymywanych zieleń-

ców i parków gminnych wynosi 
507.588 m². Do zadań MPO sp. 
z o. o. należeć będzie m.in. pie-
lęgnacja kwietników, żywopło-
tów, krzewów i drzew, usuwa-
nie wszystkich zanieczyszczeń, 
w tym także gałęzi i kamieni za-
legających na terenach urządzo-
nych. Wykonawca zadba również 
o opróżnianie koszy na śmieci, 
koszenie trawy oraz grabienie li-
ści – wyjaśnia Agnieszka Zymo-
nik z MZNK.

Wynagrodzenie uzależnione 
jest od faktycznie wykonanego 
zakresu robót i nie może prze-
kroczyć kwoty 842 tysiecy zło-
tych. Wykonane prace będą po-
twierdzane przez pracowników 
MZNK i rozliczane fakturami czę-
ściowymi. Wykonawca musi zre-
alizować określone usługi zgod-

Zadbają o parki i zieleńce
nie z terminami agrotechniczny-
mi, technologią i zasadami sztuki 
ogrodniczej.

p.jamróz

nesu i urzędu miejskiego – mówi 
koordynator projektu Monika Bryl.

Szkolenia dotyczyły różnych za-
gadnień. Od obsługi programów 
komputerowych po umiejętność 
komunikacji interpersonalnej i pro-
mocję. Dodatkowo dzięki projekto-
wi 72 pracowników urzędu podnio-
sło kwalifikacje przez uczestnictwo 
w studiach podyplomowych.

Powstała specjalna strona in-
ternetowa, na której pojawiały się 
informacje o planowanych szkole-
niach. Można było z niej także po-
brać materiały z warsztatów, które 
już się odbyły.

Głównym organizatorem projektu 
był urząd miejski, partnerami Agen-
cja Rozwoju Lokalnego i norweskie 
organizacje pozarządowe i urzędy.

Wartość projektu wynosiła po-
nad 402 tysiące euro, z czego gmi-
na otrzymała 85% dofinansowania.

p.jamrózWykładowca z Norwegii
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I N F O R M A T O R
P O L I C J A

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

S T R A Ż  P O Ż A R N A

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

S T R A Ż  M I E J S K A
Straż Miejska – Plac Górników 5 .......................................................... tel. 32 61-81-618

P O G O T O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Jaworzno, ul. Matejki 33 ..................................................... tel. 992
Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2 ................................... tel. 616-35-05
Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34 ................................................ tel. 994
Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7.......................................................... tel. 993
Karetka „R” ..........................................................................................tel. 999, 615-11-11
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22 ...tel. 32 61-81-890

P R Z E W O Z Y ,  P O S T O J E  T A X I
Pomoc drogowa –holowanie ................................................................. tel. 504 551 959
Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis ...................................................tel. 801-84-56
TAXI Centrum, ul. Pocztowa, dojazd gratis ...........................tel. 793-71-71, 615 03 00
Osiedle Stałe, dojazd gratis .......................................................................tel. 801-88-95
Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd gratis ....................................................tel. 801-80-93
Radio Taxi bezpłatne zamawianie ..............................................................tel. 32 191 91
Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis ................................................... tel. 801-84-64
TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis  ...........................tel. 0607-258-227, 801-84-55
TAXI – HALA ................................................................................................tel. 793 83 83

U R Z Ę D Y
Urząd Miejski  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala ....tel. 32 61-81-500
 ................................................................................................................fax. 32 61-81-501
strona internetowa:  .............................................................................www.jaworzno.pl
strona biuletynu Informacji publicznej (BIP):  ............................www.bip.jaworzno.pl
Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5  ................. tel. 32 61-81-716
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ..........................tel. 32 61-81-503
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33  ..................................... tel. 32 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 .......................................tel. 32 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 .................................. tel. 32 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33 ................... tel. 32 61-81-511
MOPS świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b ................................. tel. 32 61-81-786
MOPS świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ........................tel. 32 61-81-940
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 .......................... tel. 32 61-81-777
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ............tel. 616-54-94, 618-80-04, 616-80-20
                                              616-80-52, 616-80-36, 616-80-68, 616-80-74, 616-80-90
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b .............................. tel. 618-19-00
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ................................................................. tel. 616-39-70
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ............................... tel. 615-56-38
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ............................ tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 .......................................................... tel. 75-86-157
ZUS Jaworzno, ul. Grunwaldzka 524 ..................................... tel. 616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 ........... tel. 614-23-00, fax 614-23-10

I N F O R M A C J A  D L A  P O D R Ó Ż N Y C H
PKM Centrala ............................................................................................. tel. 753-55-00
PKM Rozkład jazdy (całodobowo) ........................................................... tel. 753-55-40
PKS (Chrzanów) ..........................................................................................tel. 623-24-58
PKP kasa biletowa ....................................................................tel. 71 07 131, 71 07 395

Z D R O W I E
Centrum Promocji Zdrowia, ul. Paderewskiego 43 ............tel. 752-24-64, 615-64-06
ELVITA JAWORZNO III CMT, ul. Promienna 51. ................................... .tel. 715-10- 96
ELVITA JAWORZNO III – GZLA , ul. Gwarków 1 ................ tel. 754-93-91, 754 93 92
Promocja Zdrowia, ul. H. Sawickiej 2 ....................................................... tel. 615-57-52
Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 .....................................................tel. 616-44-82
ZOZ, ul. Grunwaldzka 235 .........................................................................tel. 616-40-63

C E N T R A L E  Z A K Ł A D Ó W  P R A C Y
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51 ........................... tel. 615-50-71
91–plus Huta Szkła Szczakowa, ul. Kolejarzy 81 .....................................tel. 617-74-41
PCC Rail Szczakowa .................................................................tel. 758-47-11, 617-74-61
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 .............................................. tel. 318-60-30, 318-60-64
Netia Informacja ..................................................................................tel. 0 801-801-913
PKM, ul. Krakowska 9 ............................................................................... tel. 753-55-00
Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena..........................tel. 616-44-42
Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37 ......................tel. 618-50-00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Galmany 1 ...................tel. 32 616 35 51

B A N K I
Bank Przemysłowo-Handlowy SA ,ul. Sądowa 5 ......................... tel. 752-04-36 do 39
Bank Spółdzielczy, ul. Stojałowskiego 10 ................................................ tel. 616-34-95
Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka 54 ................................................... tel. 616-39-99
Bank Śląski, ul. Narutowicza 1a ......................................................... tel. 0 801 222 222
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 ........................................................ tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15 ..................................................................tel. 616-67-27
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 ............................................tel. 618-21-06, 618-20-37

K A S Y 

SKOK „Jaworzno”, ul. Gwarków 2 ............................................................ tel. 618-13-00

M I E J S K I E  I N S T Y T U C J E
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek Główny 17 ............................... tel. 751-91-92
Biblioteka Pedagogiczna ............................................................................tel. 751-99-06
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Pocztowa 5 ...............................................tel. 618-19-50
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80 .......................tel. 616-44-91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b ............ tel. 618-18-40
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 ............................... tel. 61-81-777
Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39 .......................................tel. 614-11-95

S P O Ł E C Z N E  I N S T Y T U C J E
Hospicjum, ul. Górniczej 30, 8.00 - 16.00............................................... tel. 616 -74-44 
Hospicjum 24h/dobę .......................................................................... tel. (601) 51-91-02
Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; ........751-73-28
Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 14.30 - 18.30 ..........................tel. 616-27-79
Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek 15.30-19.30 ................. tel. 509 97 33 18

A P T E K I 
Damian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do 22.00 ........................... tel. 616-32-42
Apteka Gnom pn-sob 7.00-20.00, nd 9.00-20.00 ul. Pocztowa 13  ............. tel. 616-61-36
Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b ...... tel. 616 61 17, 751 25 08
Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka 204 .................................tel. 616 88 88

S P O T K A N I A  A A
Os. Stałe (salka przy kościele): pn (przych.-Podłęże)-wt. 18.00, sob. 17.00, 
czw. 17.00 (o/Mimoza)
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych 
ul. Olszewskiego 28 - pt. od 17.00

I N N E
Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo) ............ tel. 615-0-150

Serwis informacyjny

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

ul. Łukasiewicza 2 (Os. Stałe) 
telefony całodobowe 32/ 752 60 75, 

616 85 67, 0 600 390 300
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Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

tel. 32/ 616 22 68, 032/ 751 95 92
Czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna

Z notatnika policmajstra

Ogłoszenie
Maturzyści I LO im. Tadeusza 

Kościuszki rocznik 1971
Informujemy, że komitet organizacyjny obchodów 40-lecia ma-
tury organizuje jubileuszowe spotkanie koleżeńskie, którego 
program w zarysie przedstawia się następującą:

• godz. 11.00 – spotkanie w budynku szkoły 
przy ul. Licealnej 3

• godz. 14.00 – uroczysta Msza św. w dolnym kościele 
kolegiaty św. Wojciecha i św. Katarzyny

• godz. 15.30 – spotkanie towarzyskie w restauracji 
hotelu „Brojan”, które potrwa do późnych godzin 
nocnych.

Koleżanki i kolegów prosimy o wpłaty w wysokości 120 zł od oso-
by na pokrycie kosztów uczestnictwa na konto:

PEKAO SA Jaworzno nr 57 1240 1356 1111 0010 3890 3811
Danuta Tekielak

Tel. kom. 602 658 779

Południowe Spotkanie z Muzyką
W niedzielę 10 kwietnia o godz. 11.00 w sali 
teatralnej MCKiS przy ul. Mickiewicza 2.
W programie koncert wiolonczelowy utworów 
Bacha, Beethovena, Chopina, w wykonaniu: 
Barbary Łypik-Sobaniec – wiolonczela, Danu-
ty Byrczek – fortepian.
Spotkanie poświęcone jest pamięci wybitnego 
jaworznickiego muzyka Franciszka Dzióbka, 
wiolonczelisty, dyrygenta, założyciela Ogniska 
Muzycznego w Jaworznie.
Organizatorzy niedzielnych spotkań muzycz-
nych: MCKiS, Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Jaworzna, Muzeum Miasta Jaworzna, zapra-
szają wychowanków Ogniska Muzycznego, 
członków chórów, członków orkiestry symfo-
nicznej, którzy zechcą podzielić się wspomnie-
niami o znakomitym muzyku.

Wstęp wolny

Serdeczne podziękowanie wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

ukochanej Mamy w dniu 2 kwietnia 2011 r.

Śp. Marii Siba 
składają córki.

Dziękujemy również firmie „Korona” 
za profesjonalną obsługę i złożone 

kondolencje

28 marca
>F>?37?
1�5EK
�1&
73# W godzinach po-
południowych funk-
cjonariusze Służby 
Ochrony Kolei z Kato-
wic na szlaku kolejo-
wym PKP Jaworzno – 
Szczakowa zatrzyma-
li dwóch jaworznian 
w wieku 21 i 22 lat, 
którzy zerwali plom-
by zabezpieczające, 
a po otwarciu zawo-
rów spustowych usi-
łowali dokonać kra-
dzieży oleju napędo-
wego w ilości 250 li-
trów na szkodę PKP 
Katowice. Wartość 
strat jest ustalana 
przez PKP.

�?#54?
1�?3�1@57?

<?P
8�?3>�?39 Punk-
tualnie o godz. 15.00 
w jednym z miesz-
kań przy ul. Rapac-
kiego, policjanci wy-
działu kryminalnego 
wykonując czynności 
służbowe wraz z ku-
ratorem sądu rejo-
nowego, zatrzymali 
pijanego (2,6 promi-

la) 30-letniego męż-
czyznę oraz 30-letnią 
kobietę, która rów-
nież znajdowała się 
w stanie nietrzeźwym 
(ponad 2 promile). 
W takim stanie obo-
je sprawowali opiekę 
nad 20-miesięcznym 
dzieckiem. Postępo-
wanie w tej sprawie 
prowadzi KMP w Ja-
worznie.

30 marca
�10?7?
9P2>�I�4P Kil-
ka minut po północy 
kryminalni zatrzymali 
dwóch mieszkańców 
Jaworzna w wieku  
17 i 22 lat, którzy 
na ul. Matejki pobili 
48-letniego mężczy-
znę. Pokrzywdzony 
doznał złamania nosa 
oraz znacznych ob-
rażeń twarzy. Spra-
wę bada jaworznicka 
policja.

31 marca
;373L14?>�45

1<�D<;�5 68-letnia 
jaworznianka zgło-
siła, że około godz. 

14.20 nieznana ko-
bieta telefonicznie 
podająca się za człon-
ka rodziny wyłudzi-
ła od niej pieniądze 
w kwocie 4.000 zło-
tych, które to zostały 
wpłacone przez po-
szkodowaną na wska-
zany numer konta.

31 marca
<G81@I
�5�5�
4?3

��3<��18�?:
9D

@
#3R8�?3 W godzi-
nach popołudniowych 
na ul. Bukowskiej 
policjanci drogówki 
zatrzymali 28-latka, 
który kierując samo-
chodem marki Opel 
Vectra nie dostosował 
się do prawomocne-
go wyroku wydanego 
przez Sąd Rejonowy 
w Jaworznie zakazu-
jącego prowadzenie 
pojazdów. Postępo-
wanie prowadzi Ko-
menda Miejska Policji 
w Jaworznie.

�?#54?
�?31@&
>I W nocy, na ul. 
1000-lecia patrol Po-

gotowia 997 zatrzy-
mał 25-letniego ja-
worznianina, który 
kierując samocho-
dem osobowym mar-
ki Fiat Tipo znajdo-
wał się w stanie nie-
trzeźwym. Badanie 
wskazało 1,5 promila 
alkoholu w organi-
zmie.
Po południu na ul. 
Bukowskiej drogów-
ka zatrzymała 54-let-
niego mężczyznę, 
który będąc w stanie 
po użyciu alkoholu 
(0,44 promila) kie-
rował motorowerem 
marki Romet. Postę-

powanie w tych spra-
wach prowadzi ja-
worznicka policja.

4 kwietnia
<;5>?:
�5@1
#5�8I 
W godzinach poran-
nych na ul. Baranow-
skiego patrol ruchu 
drogowego zatrzymał 
53-letniego miesz-
kańca Trzebini, któ-
ry kierując samocho-
dem osobowym mar-
ki Seat Toledo znaj-
dował się w stanie 
po użyciu alkoholu  
(0,29 promila). Poli-
cjanci zatrzymali pra-
wo jazdy kierowcy.
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Z konferencji prasowej prezydenta

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest  7 kwietnia

W porządku obrad było aż 
25 punktów, ale radni 
uporali się z nimi bar-

dzo szybko. Dyskutowali tylko 
przy kilku projektach uchwał. 
Najintensywniejsza wymiana 
zdań wywiązała się w związku 
ze zmianą nazwy ulicy.

Na początku rada pochyliła się 
nad kilkoma sprawozdaniami: z re-
alizacji gminnych programów pro-
mocji zatrudnienia i rozwiązywania 
problemów społecznych oraz dzia-
łalności zakładów opieki zdrowotnej, 
jednostek pomocy społecznej i insty-
tucji kultury.

Ostatnie sprawozdanie dotyczy-
ło realizacji programów współfinan-
sowanych ze środków zewnętrznych 
w 2010 roku. Naczelnik wydziału 
rozwoju i polityki gospodarczej Anna 
Mocała-Kalina przedstawiła krótką 
prezentację na temat projektów unij-
nych realizowanych przez urząd i in-
stytucje miejskie. Sprawozdanie za-
wiera krótki opis 49 projektów zreali-
zowanych, będących w trakcie reali-
zacji, lub przygotowanych do wyko-
nania przez jaworznickie jednostki 
samorządu.

Sprawy budżetowe

Radni ożywili się przy okazji 
uchwał dotyczących miejskich fi-
nansów. Przy zmianach w budżecie 
i wieloletniej prognozie finansowej 
przedstawiciele klubu Wspólnie dla 
Jaworzna pytali, kiedy więcej pienię-
dzy będzie przeznaczonych na budo-
wę dróg w dzielnicach, które obie-
cywał prezydent. Wyrazili też troskę 
o edukację.

Radny Wacław Chudzikiewicz 
domagał się przesunięcia środków 
na edukację z myślą o Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3, do które-
go od września przenosi się „Budow-
lanka”, czyli ZSP 1. Prezydent i radna 
Ewa Zuber wyjaśniali, że większość 
pieniędzy przeznaczanych na edu-
kację pochłaniają pensje nauczy-

cieli. A te środki, które teraz poszły 
na oświatę nie są ostatnimi przezna-
czonymi na ten cel w tym roku.

Wacław Chudzikiewicz chciał 
także, aby zwiększyć środki 
na remonty budynków komunalnych.  
– Dobrze, że się buduje drogi, ale 
może budujmy więcej mostów, pod 
nimi można przynajmniej mieszkać  
– mówił radny WdJ. – Nie zgadzam 
się z oceną, że nic się nie dzieje, 
bo dzieje się dużo. Wiele mieszkań 
remontujemy i wybudowaliśmy też 
nowe, co nie miało miejsca chyba od  
30 lat – oponował Paweł Silbert.

Dla kogo sieć?

Radny WdJ dyskutował z prezy-
dentem oraz urzędnikami o projek-
cie budowy sieci światłowodowej 
w Jaworznie. Domagał się informa-
cji na temat tego, jak sieć szeroko-
pasmowego internetu będzie wyglą-
dała i dlaczego nie dotrze do wszyst-
kich zakątków miasta.

– Doprowadzamy sieć szerokopa-
smową do takich miejsc, które mogą 
być odnogami do doprowadzenia in-
ternetu do domów przez podmioty 
komercyjne. Gmina ma nie wchodzić 
w rolę operatora telekomunikacyjne-
go i konkurować z przedsiębiorcami, 
którzy dostarczają internet. Ma tylko 
stworzyć po temu warunki – wyja-
śniał prezydent.

22 lipca zmienia się w Owocową

Ostatnim punktem, który wzbu-
dził gorącą dyskusję, była wyda-
wać by się mogło prosta sprawa. 
Chodziło o zmianę nazwy ulicy  
22 Lipca na Owocową.

Podobnie jak wcześniej w takich 
sytuacjach, radni WdJ prezentowa-
li stanowisko, że nikomu nie wadzi 
nazwa ulicy nadana za poprzednie-
go ustroju, a zmiana będzie proble-
mem dla mieszkańców, między in-
nymi przy wymianie dokumentów.

Sprawozdań czas
Urząd opublikował 
wyniki badań 
opinii publicznej 
w Jaworznie. Nasza 
gazeta ma się czym 
pochwalić. Wynika 
z nich, że większość 
mieszkańców czerpie 
wiedzę o tym, 
co się dzieje w mieście 
z mediów lokalnych.

Badania na zlecenie urzędu 
przeprowadziła firma TNS Pentor 
w marcu. Wśród wszystkich ja-
worznian wybrana została repre-
zentatywna dla naszego miasta 
grupa 600 osób.

Z wytypowanymi osobami an-
kieterzy kontaktowali się za po-
średnictwem telefonów i prze-
prowadzali wywiad wspomagany 
elektronicznym formularzem.

To piąte tego typu badania 
w naszym mieście. Ostatnie były 
przeprowadzane w 2008 roku.

Jaworzno – Śląsk  
czy Małopolska

Odwieczny problem położenia 
naszego miasta na styku dwóch 
regionów uwidocznił się w pierw-
szym pytaniu ankiety.

Ankieterzy zapytali z jakim re-
gionem Jaworzno jest najbardziej 
związane i większość pytanych od-
powiedziało, że kulturowo (49%) 
i historycznie (57%) z Małopol-
ską. Natomiast ekonomicznie Ja-
worzno najbardziej związane jest 
ze Śląskiem (81%).

Czym się pochwalimy, 
a czego brakuje

W pytaniu na temat tego, czym 
nasze miasto pozytywnie wyróż-
nia się na tle innych miast regio-
nu, czym może się pochwalić, re-
spondenci odpowiadali, że rozbu-
dową ulic i obwodnicy (35% od-
powiedzi).

Na drugim miejscu wymieni-
li bibliotekę (15%) i zieleń oraz 
parki (8%). Dalej uplasowały się 
infrastruktura, hala, dynamicz-
ny rozwój miasta, komunikacja 
miejska.

W odczuciu respondentów naj-
bardziej brakuje w mieście instytu-
cji (kino teatr) oraz wydarzeń kul-
turalnych, a także miejsc pracy. 
Kilka następnych pytań wskazało, 
że mieszkańcom najbardziej bra-
kuje imprez kulturalnych, rozryw-
kowych i teatralnych.

Specjaliści z Pentora tłumaczą 
to tym, że Jaworzno leży w pobli-
żu takich zagłębi kulturalnych jak 
Kraków i Katowice, co może powo-
dować, że sztuka w naszym mie-
ście nie jest tak widoczna.

Najwyżej oceniona 
komunikacja

Kolejnym ważnym punktem 
ankiety była ocena miasta w po-
szczególnych dziedzinach. W pię-
ciostopniowej skali najwyższą oce-

nę (3,9) otrzymała komunikacja 
miejska.

Na 3,8 ankietowani ocenili połą-
czenia komunikacyjne z innymi mia-
stami, ilość zieleni w mieście, tempo 
rozwoju miasta i poziom inwestycji 
realizowanych w Jaworznie.

Najniżej, na 2,2 została oce-
niona możliwość znalezienia pra-
cy na miejscu. – Mamy postęp 
w tej kwestii taki, że od 2003 roku 
zmniejsza się stopa bezrobocia, 
dzięki staraniom Powiatowego 
Urzędu Pracy i innych instytucji. 
Niestety na atrakcyjność rynku 
pracy nie mamy tak dużego wpły-
wu – mówił Paweł Silbert.

Ciekawa jest dynamika zmian 
w ocenach różnych dziedzin. 
W stosunku do badania z 2008 roku
poprawiły się oceny skomuniko-
wania z innymi miastami (z 3,5 
na 3,8), sportu i rekreacji (z 3,2 
na 3,5), inwestycji w mieście 
(wcześniej 3,2 teraz 3,8).

Spadły natomiast oceny pozio-
mu edukacji (z 3,8 na 3,6), warun-
ków mieszkaniowych (3,5 na 3,2), 
pomocy społecznej (3,4 do 3,1).

Laurka dla urzędników

Specjaliści z Pentora są zdzi-
wieni dobrymi ocenami pracy 
urzędu miejskiego. Trudno do cze-
gokolwiek się tu przyczepić. An-
kietowani odpowiedzieli, że nasi 
urzędnicy są sympatyczni i mili, 
uprzejmi i otwarci na interesan-
ta, kompetentni, a nawet szybcy 
i sprawni w jego obsłudze, co wy-
dawałoby się, że nigdy te cechy 
nie będą przypisane pracownikom 
jakiegokolwiek urzędu.

13% badanych powiedziało, 
że w naszym urzędzie nie trze-
ba wprowadzać żadnych zmian. 
Najważniejszą rzeczą, która we-
dług ankietowanych powinna jed-
nak zostać zrealizowana w magi-
stracie, to możliwość załatwienia 
większej ilości spraw za pośred-
nictwem internetu.

Również wysoko mieszkańcy 
oceniają inwestycje w mieście. 
Każda z wymienianych przez an-
kieterów prowadzonych i plano-
wanych inwestycji w mieście zo-
stała oceniona w pięciostopniowej 
skali na ponad 4.

I na koniec laurka dla nas

Na pytanie: Skąd pan/pani czer-
pie informacje o działaniach po-
dejmowanych przez urząd i wła-
dze miasta, 51% respondentów 
odpowiedziało – z prasy lokal-
nej. To skok o 6 punktów procen-
towych w stosunku do badania 
z 2008 roku.

Na drugim miejscu uplasowa-
ła się internetowa strona miejska. 
A na trzecim znowu dziennikarze 
i nasza telewizja CTv (19% odpo-
wiedzi).

To dla nas najlepszy prezent 
na XX-lecie istnienia Co tydzień. 
Dziękujemy Państwu za zaufanie 
i liczymy na to, że nadal nasza ga-
zeta będzie dla Państwa głównym 
źródłem sprawdzonych i rzetel-
nych informacji o mieście.

p.jamróz

Mamy się czym pochwalić

Najbardziej aktywny na sesji RM był radny Wacław Chudzikiewicz

OPONY
Wulkanizacja – sprzedaż opon
Jaworzno ul. Partyzantów
Opony nowe i bieżnikowane

Przykładowe ceny:
145/70/13 od 90 zł/szt.
175/65/14 od 105 zł/szt.
195/65/15 od 115 zł/szt.
205/55/16 od 150 zł/szt.

Tel. 600 527 802; (32) 615 29 05

– Muzeum ma zajmować się tym, 
co było i takim, jakie było, nie pró-
bujmy prostować historii, do nicze-
go to nie prowadzi – wyjaśniał radny 
Marian Tarabuła.

Prezydent mówił, że tak jak zmie-
niono nazwy nadane przez okupan-
tów hitlerowskich, tak powinno 
się wymazać nazwy nadane przez 
zbrodniczy system komunistyczny.

Interpelacje

Sesję zakończył punkt z interpe-
lacjami, w którym uaktywnili się pra-
wie wszyscy radni.

Grzegorz Przybyłka – zmiana na-
zwy przystanku Jeleń Bar Jelenian-
ka, który stoi niedaleko przedszko-
la, wywołała uśmiechy na twarzach 
zgromadzonych.

Janusz Ciołczyk – przypomniał 
o drogach gruntowych: Luszowic-
kiej i Syrokomli.

Danuta Milner-Brzóska – miesz-
kańcy ulicy Wiosny Ludów nie mają 
dostępu do posesji.

Jerzy Nieużyła – poruszył kwestię 
ścieżek rowerowych między Gigan-
tem a Szczakową, mówił o podtopie-
niach w Długoszynie i prosił o prze-
budowę skrzyżowania Chropaczów-
ka – Szczakowska.

Renata Chmielewska – remont 
chodnika obok studni w Jeleniu.

Ewa Zuber – prosiła o harmono-
gram wiosennych porządków w mie-
ście i wysprzątanie stanowiska konte-
nerowego na Podwalu obok Pawilonów.

Paweł Kaczmarczyk – prosił o re-
mont ulicy Wilczej i ograniczenie 
prędkości w tym miejscu.

Grzegorz Piętak – prosił o za-
jęcie się zdewastowanymi budyn-
kami obok remizy strażackiej  
w Długoszynie. p.jamróz
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w 2005 r. został utworzony Południowy Koncern Węglowy S.A.

Z Historią na Ty

Rodzina Domsów. 
Powstanie kopalni „Sobieski” cz. 2
W audytorium Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
25 marca odbył się 
wykład historyczny 
o początkach 
powstania kopalni 
„Sobieski” na terenie 
pola górniczego gminy 
Jeleń, który prowadziła 
historyk Maria 
Leś-Runicka.

Kopalnia „Sobieski” należy 
do najmłodszych kopalń na tere-
nie Jaworzna, której zgłoszenie 
przyjmuje się w roku 1896.

Robert Doms (senior) uzyskał 
pola górnicze decyzją władz górni-
czych w roku 1872, które nazwał Ro-
bert I i Robert II. Pierwszy szyb wy-
dobywczy o głębokości 32 m. zbu-
dowany został w roku 1873. W roku 
1876 powstała kopalnia o nazwie 
„Doms” w Borach k. Jelenia, eks-
ploatująca pokłady Fryderyk August 
oraz Robert. Zatrudnienie wynosi-
ło ok. 80 osób. Jednak eksploatacji 
Robert Doms nie prowadził inten-
sywnie. W zapisach krakowskiego 
urzędu górniczego znajdują się in-
formacje o postojach i wstrzymywa-
niu wydobycia, za co płacił kary – 
„za brak popędu kopalni”.

Poza kopalnią jeleńską Doms 
posiadał kopalnie w Tenczyn-
ku oraz w Glińsku (woj. Stanisła-
wów) i tam także nie odznaczał 
się przedsiębiorczością w zakre-
sie wydobywania węgla. Ożywie-
nie działalności gospodarczej oraz 
właściwe powstanie kopalni mia-
ło miejsce dopiero za jego następ-
ców. Po śmierci ojca w roku 1893, 
nowi właściciele córka i syn Ro-
bert Doms (junior) energicznie 
przystąpili do prac przygotowaw-
czych, związanych z budową ko-
palni. Junior działał nie tylko sa-
modzielnie, ale również był peł-
nomocnikiem swej siostry Emmy 
Tauschińskiej. Od jej imienia na-
zwano pole górnicze „Emma”, 
a także kopalnię jeleńską. Po pew-
nym czasie nazywano kopalnią 
„Robert”, albo jak dawniej kopal-
nią „Domsa”. W roku 1894 uzyskał 
dodatkowe pole górnicze w Jele-
niu, które nazwał „Irena”. W ten 
sposób kopalnia posiadała łącz-
nie 3,6 km2, co stanowiło właści-
we zaplecze zasobów węglowych. 
Kopalnię w Tenczynku, którą po-
siadał samodzielnie, sprzedał, sku-
piając się wyłącznie na kopalni 
w Jeleniu, którą formalnie posia-
dał wraz z siostrą.

Praktycznie jednak nie zarzą-
dzał kopalnią osobiście, wybrał 
rozwiązanie pośrednie, mianowi-
cie oddał kopalnię w dzierżawę 
swojemu wspólnikowi. Dzierżaw-
cą był Juliusz Przeworski, z którym 
podpisał 10-letni kontrakt.

Umowa obejmowała okres od  
1 września 1896 roku do 31 sierp-
nia 1906 roku. Dzierżawca otrzy-
mał prawo eksploatacji węgla 
na polach Robert I i II wraz z przy-

miarami, korzystał z budynków 
oraz wszystkich urządzeń na dole 
i na powierzchni. W pełnym za-
kresie odpowiadał przed władza-
mi górniczymi i skarbowymi.

Tymczasem właściciele Robert 
i Emma zadbali dobrze o własne 
interesy, otrzymując jednorazo-
wą kaucję i czynsz roczny, nie 
ponosząc żadnej odpowiedzial-
ności. Natomiast Przeworski po-
nosił znaczne wydatki finansowe, 
ponieważ budowa nowej kopalni 
przypadła w czasie jego dzierża-
wy. Wybudowano szyb głębino-
wy, wyposażony w parową ma-
szynę wydobywczą. Obsługiwał 
on dwa poziomy na głębokości  
35 i 76 m., gdzie prowadzono eks-
ploatację pokładu Fryderyk Au-
gust, Robert i Nadzieja. Szyb zo-
stał nazwany „Juliusz” (od imienia 
Przeworskiego), a szyb wentyla-
cyjny nosił imię „Zofia” (od imie-
nia żony Roberta) W 1896 wpro-
wadził nową energię, która znala-
zła zastosowanie w napędzie me-
chanicznej sortowni, dla potrzeb 
tokarni, piły tarczowej, wentyla-
tora, kuźni, oświetlenia w budyn-
kach i placu kopalni. Było to pierw-
sze w naszej okolicy zastosowanie 
prądu elektrycznego.

Rozpoczęcie wydobycia wę-
gla nastąpiło w 1896 i od tej daty 
rozpoczęto notować roczne wiel-
kości wydobycia z przekazaniem 
do państwowej statystyki. W 1896 
roku wydobyto 8058 ton, w każ-
dym następnym coraz więcej, 
w roku 1904 – 63.139 ton.

Dla utrzymania ciągłości wydo-
bycia niezbędnym było zapewnienie 
odpowiedniego transportu. W tam-
tych warunkach istniał tylko jeden 
sposób, którym był transport konny 
furmankami, co wiązało się z budo-
wą odpowiednich dróg z kopalni.

Przeworski rozwiązał ten pro-
blem transportu budując drogę 

z kopalni do głównego gościńca 
a także na brzeg Przemszy, gdzie 
spławiano węgiel galarami. Po-
nadto w latach 1898 – 99 zbudo-
wał konną kolej wąskotorową z ko-
palni do stacji kolejowej Ciężko-
wice oraz z kopalni na brzeg rze-
ki Przemszy w Jeleniu. Kolej wą-
skotorowa z kopalni do Ciężkowic 
miała 7 km. długości.

Tymczasem właściciel Ro-
bert Doms zajął się uruchomie-
niem normalnotorowej linii kole-
jowej. Został właścicielem kon-
cesji na budowę linii, której prze-
bieg ustalono od Piły Kościelec-
kiej przez Chrzanów do Jaworz-
na. Wykorzystując swoje koneksje 
we Lwowie i w Wiedniu uzyskał 
bardzo dobre warunki dla tej inwe-
stycji. Linia kolejowa została zre-
alizowana w okresie 1899 – 1900 
przy wykorzystaniu preferencyj-
nych kredytów państwowych. Ro-
bert Doms skupił wysiłki na uzy-
skanie dla swojej kopalni dostępu 
do kolei normalnotorowej. Nie po-
dejmował się indywidualnie inwe-
stycji, był tylko inicjatorem organi-
zowanej spółki Lokalnej Kolei Piła 
– Jaworzno S.A.

Pierwsze lata działalności były 
pomyślne, kopalnia konsekwent-
nie zdobywała rynek zbytu. Ale 
dobra koniunktura nie trwała dłu-
go. W latach 1902 – 1903 zmniej-
szył się popyt na węgiel, wystąpiły 
także trudności finansowe związa-
ne z inwestycjami, które poczynił 
dzierżawca. Doszło do upadłości 
firmy. Robert Doms poszukał nowe 
rozwiązanie. Tym razem zdecydo-
wał się na sprzedaż kopalni spółce 
zagranicznej.

Zachowała się formalna umo-
wa kupna – sprzedaży z dn.  
5 maja 1905 r., wg. której R. Doms 
i E. Tauschińska zgodnie sprzeda-
li majątek, na który składały się: 
pola górnicze „Emma”, Robert 

I i II, „Irena” wraz z przymiarami, 
kopalnia Robert z wyposażeniem 
realności w gminie Jeleń. Nabyw-
cą majątku była spółka akcyjna 
pod nazwą Societe Anonyme Mi-
nere et Industrielle (Spółka Górni-
czo-Przemysłowa) w miejscowości 
Verviers w Belgii. Udziałowcami 
spółki byli bankierzy oraz prze-
mysłowcy z Paryża i Strasbur-
ga. Belgijska spółka natychmiast 
po przejęciu własności podjęła 
w roku 1905 rozbudowę kopalni, 
rozpoczęto głębienie nowego szy-
bu w polu „Emma”, nazwano go 
„Sobieski”, później również całą 
kopalnię, nazwa miała charakter 
urzędowy. Nazwę kopalni nada-
li cudzoziemcy. Król Jan Sobieski 
zapisał się w historii słynną odsie-
czą Wiednia 1683 roku, był znany 
w Europie, jego żona słynna Ma-
rysieńka była rodowitą Francuz-
ką. Nazwa kopalni również najbar-
dziej odpowiadała Polakom.

W roku 1907 w składzie akcjo-
nariuszy znalazł się Robert Doms, 
który został również naczelnym 
dyrektorem kopalni i pełnomoc-
nikiem spółki.

W roku 1909 szyb „Sobieski” 
zgłębiony był do poz. 130 m., cały 
w konstrukcji ogniotrwałej; popra-
wiono sytuację w transporcie ko-
lejowym, w roku 1911 uzyskano 
zgodę ministra kolei w Wiedniu 
na utworzenie nowej stacji Szyb 
Sobieski. Przystanek linii kole-
jowej przeznaczony był dla lu-
dzi i przewozu towarowego. Fakt 
ten najbardziej usatysfakcjonował 
mieszkańców Jelenia i Borów oraz 
dyrekcję kopalni.

W roku 1911 Robert Doms prze-
prowadził się ze Lwowa do Wied-
nia, gdzie był generalnym dyrekto-
rem reprezentującym spółkę. Sta-
nowisko to zajmował do śmier-
ci w roku 1916, jego syn inż. Raul 
Doms zajął stanowisko po ojcu.

Kopalnia w latach 1912 – 14 
była zmodernizowana, wybudo-
wano kilka różnych budynków, 
pomieszczenia biurowe, cechow-
nię, lampiarnię, łaźnie. Wydoby-
cie węgla od roku 1906 – 58.000 
ton, a w roku 1913 – ok. 400.000 
ton, wyraźnie wzrosło do wybuchu 
I wojny. Głównym założeniem było 
osiągnięcie nawet 600.000 ton 
rocznie.

Po I wojnie jaworznickie kopal-
nie połączone zostały w jedną p.n. 
Jaworznickie Kopalnie Węgla S.A. 
Kopalnia „Sobieski” pozostała na-
dal w rękach kapitału belgijskiego. 
W roku 1923 większość udziałów 
belgijskiej spółki nabyła niemiec-
ka spółka „Giesche”. W roku 1926 
dużą część tej ostatniej zakupił 
amerykański koncern „Harrima-
na”. Ostatecznie kopalnia do za-
kończenia II wojny była własno-
ścią spółki „Giesche”, gdyż w cza-
sie okupacji hitlerowskiej koncern 
sprzedał swoje akcje Niemcom.

W dwudziestoleciu międzywo-
jennym kopalnia utrzymywała pro-
dukcje wielkości od 150.000 ton 
do 230.000 ton rocznie.

W roku 1939 kopalnia „So-
bieski” została przemianowana 
przez Niemców na „Robert Gru-
be”. Po zakończeniu wojny kopal-
nia „Sobieski” była samodzielną 
jednostką, w latach 50-tych okre-
sowo wchodziła w skład jednostki 
organizacyjnej z kopalnią „Piłsud-
ski”, od roku 1973 przyłączona zo-
stała do kopalni „Jaworzno”.

Na bazie zlikwidowanej kopal-
ni „Jaworzno”, Zakład Górniczo-
Energetyczny Sobieski Jaworzno 
III sp. z o.o. rozpoczął działalność 
od lutego 1999 roku.

Od roku 2005 łącznie z kopalnią 
„Janina” prowadzi działalność wy-
dobywczą w strukturze Południo-
wego Koncernu Węglowego S.A.

Zofia Żak

Kopalnia węgla „Sobieski”. Lata dwudzieste XX wieku
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Zakłady usługowe

SPUH Spektra oferuje:
usługi: wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 tys. l, 
usługi rolnicze, koszenie, pielęgnacja terenów zielonych dla 

firm i ogrodów przydomowych
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ CATERPILLAR

sprzedaż: pasz, zbóż, siana, słomy, ziemi ogrodniczej, torfu, 
kory, nawozów rolniczych i ogrodniczych. 

Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO
Do wynajęcia hale magazynowe i garażowe i miejsca 

parkingowe dla samochodów ciężarowych
Jaworzno ul. Dąbrowska 22a tel. 32/ 615 51 25, 0 502 687 330

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

ANTYKI SOFII & KAZ
Renowacja starych mebli – skup

ul. Wielki Dół 13 (Jeleń) tel. 0 696 545 772
32 660 10 57

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

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

Przegrywanie taśm VHS 
na płyty DVD i CD

Cyfryzacja płyt winylowych 12,20 zł brutto
cyfryzacja kaset magnetofonowych 60/90 min. 15,00/20,00 zł brutto
cyfryzacja kaset video VHS 30,00 zł brutto

tel. 32/ 751 91 30

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

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

„PAT-DAM” – PRODUCENT 
Poleca: żaluzje, rolety, moskitiery, markizy, plisy, 

folie ochronne przeciwsłoneczne
Promocje z okazji 20-lecia firmy

Jaworzno ul. Słowackiego 1, tel. 32 751 95 47

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

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

AGD – Serwis NARES
Pralki, lodówki, piece. Naprawy w domu klienta.

Tel. 32 615 50 47; 625 09 22; 0 691 188 112
Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy.

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

Tel. 501 722 754; (32) 622 72 12

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

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

www.strus-bud.pl
ALARMOWE SYSTEMY – ANTENY RTV, SAT

domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna 
montaż, naprawa.

tel./fax 32 757 18 84, 0 502 86 34 71
Z.I.A. i A. „PREWEN”

Tłumiki, katalizatory, 
strumienice, złącza elastyczne, sportowe, 

układy wydechowe. 
Balin, ul. Zaułek 11 

Tel. 32/ 613 19 19; 604 127 197; 604 224 932

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

ul. Grunwaldzka 236 
(przeniesione z ul. Matejki 59)

tel. 0 504 226 620, 32/ 753 08 51

SERWIS OPON 
Pompowanie kół azotem

Sprzedaż i montaż opon TIR. ul. Matejki 43, 
tel. 32 753 11 72;

czynne od 8.00 – 18.00 pn. – pt., sobota 8.00 – 14.00.

AUTOHOLOWANIE 

Jarosław Gregorczyk ul. Wolności 14,
tel. 0 603 121 798, 32 617 75 64, Szczakowa 

Autokonserwacja 
Promocja

Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola
tel. 616 35 20, 0 602 738 065

GAZ W BUTLACH
EKSPRESOWA DOSTAWA GAZU NA TELEFON

Propan-butan w butlach 11 i 33 kg. Gazy techniczne: 
tlen acetylen, CO2 i inne. „GRAFI” Sprzedaż butli 

i akcesorii gazowych, podłączenia i przeglądy kuchni 
gazowych ul. Krakowska 9 

tel. 32 751 83 83, 32 751 83 33

MIR-GAZ
Czynne 7 dni w tygodniu pn – pt 8.00 – 20.00 

niedzielę i święta 8.00 – 17.00 propan – butan do kuchenek 
gazowych w butlach 11 kg + gazy techniczne, skup butli

tel. 32/ 61 77 114; 501 431 939 www.mir-gaz.pl
STACH GAZ 

dostawa gazu na telefon propan – butan 
w butlach 11 kg 

tel. (32) 615 55 85,  696 16 70 51 ul. Piaskowa 68

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”

Próby szczelności instalacji gazowych

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

kanalizacji. 
Ekspertyzy kotłów, gaz, węgiel

Montaż wkładów kominowych kwasoodpornych 
i węglowych. 

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

Zakład Krawiecki damsko-męski
Wszelkie przeróbki – wszywanie zamków.

ul. Mickiewicza 2 B 
tel. (32) 751 97 48

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

Transport wszystko od 1t – 12 t 
HDS – załadunek, rozładunek, łyżką, hakiem, piasek,  

ziemia, kamień, żwir, skalniaki.
Kostka brukowa – sprzedaż, układanie, ażury, transport

Koparka wyburzenia, wywóz: gruzu, śmieci
Drewno opałowe cięte z dowozem.
Sprzątanie posesji, wycinka drzew

Tel. 502 150 710

MEBLE KUCHENNE

Jaworzno Rzemieślnicza 15A, tel. 32 753 05 33

SZAFY ZABUDOWY DRZWI PRZESUWNE

Rzemieślnicza 15A, tel. 32 753 05 33

Strona główna Video Reklamy Katalog firm TV na żywo

Tel. 32 751 91 30
e-mail: www.jaw.pl@gmail.com

USŁUGI REMONTOWE – „MAL-BUD”
Wykonujemy: gładź, malowanie, remonty łazienek, panele, 
instalacje wod-kan, regipsy, tynki ozdobne. Wykształcenie 

budowlane umożliwia nam realizację zleceń zgodnie  
z sztuką budowlaną. Tel. 600 660 208; 660 320 621

Pogotowie antenowe TV-SAT: 
domy prywatne, TBS-y, wspólnoty mieszkaniowe. 

Montaż, pomiar konserwacja. 
Tel. 0 602 627 046, 753 10 36 – „Bajkoland” 

Zakład elektroniczny 
ul. Mały Rynek 1

tel. 615 58 82, kom. 
0 696 947 321

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm 
Ułożenie 1m2 kostki już od 110 zł 

sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. 
Faktury VAT. Krótkie terminy wykonania. Artystyczne 

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

Tel. 32 615 16 54, 0 501 988 116

Czyszczenie dywanów, tapicerki samochodowej 
i meblowej, elewacji, kostki brukowej. 

Kompleksowe sprzątanie domów i mieszkań, 
tel. 604 349 303; 796 585 674

NAGROBKI GRANITOWE 
Jaworzno ul. Martyniaków 8 

tel. 0 501 066 253, 0 600 334 658

F.H.U. POLSOLID SOLIDNIE W DOBREJ CENIE
Usługi remontowo-wykończeniowe

karton gips, gładzie (metoda bezpyłowa), malowanie, 
tapetowanie, tynki, montaż okien i drzwi (regulacje), 

pozostałe prace wykończeniowe, transport,
www.polsolid.pl, tel. 535 662 333
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Bank PEKAO SA poszukuje pracownika na stanowisko Doradcy 
Małych i Średnich firm. Miejsce zatrudnienia – Jaworzno. 

Telefon do kontaktu 602 630 392.
Bank Pekao poszukuje partnerów sprzedaży. Osoby zainteresowane 
otwarciem placówki partnerskiej prosimy o kontakt pod numerem 

tel. 518 405 747
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Z szafy prokuratora

Wyszła i zabiła
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

Dla koneserów

Przylaszczka pospolita

Ropucha szara

Żaba trawna

system monitoringu wizyjnego Jaworzna wyposażony jest w 39 kamer 

mgr Marek Niechwiej Kancelaria Prawna w Jaworznie przy ul. Mikołaja Reja 47, 
43-600 Jaworzno (Stara Huta) tel. kom. 661 914 296 e-mail: kancelarialegis@interia.eu 

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

Zaproszenie
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad mgr Marka Niechwieja do 
siedziby redakcji „Co tydzień” przy ul. św. Barbary 7 w każdą środę w godz. 
14.30 – 16.30 i czwartek w godz. 8.00 – 10.00. Z konsultacji może skorzystać 
każdy, kto zapisze się wcześniej dzwoniąc pod numer telefonu 32 751-91-30.

BLIŻEJ PRAWA

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo

www.forumpokrzywdzonych.pl

Na spacerze w Wilkoszynie

Biegli uznali, że jest zdrowa 
psychicznie. Elżbietę M. 
zamiast leczyć, skazano 

na karę więzienia. Gdy kobieta 
tymczasowo odzyskała wolność, 
udusiła 8-letnią dziewczynkę.

Roztropności przypadkowych 
uczestników zdarzenia można zawdzię-
czać to, że Elżbieta M. trafi do więzienia 
lub do szpitala psychiatrycznego. Trzej 
młodzi mężczyźni zatrzymali kobietę 
ciągnącą wózek, z którego wystawa-
ły nogi dziecka. Zdziwiło ich, że dziec-
ko ma głowę przykrytą kocem. Tłuma-
czyła im, że wiezie do lekarza chorego 
na anginę synka. Z jej zachowania wy-
nikało, że nie mówi prawdy. Nie uwie-
rzyli, poszli za nią. A gdy zatrzymali 
ją ponownie, podnieśli kocyk i zauwa-
żyli, że twarz dziecka jest sina. Wezwa-
li policję, która potwierdziła, że w wóz-
ku znajdują się zwłoki dziecka. Była to 
Madzia O., 8-letnia dziewczynka, której 
rodzina szukała od kilku dni.

Śledczy postawili 37-letniej Elżbie-
cie M. zarzut zabójstwa przez udusze-
nie – co potwierdziły wstępne wyni-
ki sekcji zwłok. Kobieta nie przyzna-
ła się do winy i odmówiła składania 
wyjaśnień. Sąd umieścił ją w areszcie 
tymczasowym. Grozi jej kara od 8 lat 
więzienia do dożywocia. – Nie zna-
my na razie motywu, ani okoliczności 
zbrodni. Dementuję pogłoski mówią-
ce o tym, że podejrzana kobieta była 
spokrewniona z dziewczynką. Wszyst-
ko wskazuje, że Madzia była jej przy-
padkową ofiarą – mówił jeden z poli-
cjantów prowadzących sprawę.

Życie Elżbiety M. to pasmo tragicz-
nych wydarzeń. Pod koniec 2000 roku 

straciła 11-letniego syna. Chłopca udusił, 
a ciało podrzucił do śmietnika Robert N., 
sąsiad z bloku. – Przed sądem tłumaczył, 
że był pijany, a chłopca nie chciał zabić, 
tylko postraszyć – mówił rzecznik praso-
wy sądu. Za ten czyn sąd skazał Rober-
ta N. na 15 lat więzienia. Zaledwie kil-
ka tygodni po stracie syna, Elżbieta M. 
w swoim mieszkaniu śmiertelnie pobi-
ła i podpaliła w windzie Katarzynę O., 
21-letnią przyjaciółkę swojego konku-
benta. Sąd uznał ją winną zbrodni zabój-
stwa i wymierzył karę 15 lat więzienia. 
Sąd apelacyjny złagodził wyrok o czte-
ry lata, bo uznał, że kobieta dopuściła 
się nie zabójstwa, lecz pobicia ze skut-
kiem śmiertelnym. Elżbieta M. do końca 
procesu zarzekała się, że jest niewinna.  
– Biegli psychiatrzy wykryli u niej pew-
ne schorzenia, ale uznali, że w czasie 
popełnienia przestępstwa była w peł-
ni poczytalna – mówił wtedy sędzia. 
Elżbieta M. trafiła do zakładu karne-
go, gdzie miała dobrą opinię. W maju 
2004 roku skazana zwróciła się z prośbą 
o przerwę w wykonaniu kary. Motywo-
wała ją złym stanem zdrowia. Sąd od-
mówił, ale skazana odwołała się od tego 
orzeczenia. Sąd apelacyjny nakazał po-
nownie rozpatrzenie wniosku. Komisja 
lekarska orzekła, że Elżbieta M. cierpi 
na poważną anemię, ale nie była w sta-
nie określić jej przyczyny. Efekt? Za-
wnioskowano o dalsze diagnozowanie 
skazanej, którego nie da się przeprowa-
dzić w warunkach więziennych. W efek-
cie w październiku 2004 sąd udzielił Elż-
biecie M. przerwy w wykonywaniu kary.

– Skazana pozostawała pod dozo-
rem kuratora, który informował nas, 
że stroni od ludzi i podjęła leczenie. 

Nic nie zapowiadało tragedii – relacjo-
nował rzecznik sądu. W ubiegłym roku 
sąd powołał kolejną komisję lekarską, 
która potwierdziła ciężką anemię za-
grażającą zdrowiu i życiu. Zaburzeń 
psychicznych biegli nie odkryli. – Sąd 
nie miał innego wyjścia, jak udzielić 
skazanej przerwy w odbywaniu kary, 
bo zobligowały go do tego przepisy 
Kodeksu karnego wykonawczego – do-
daje sędzia. W lutym tego roku biegli 
orzekli, że Elżbieta M. cierpi na białacz-
kę. Po wyjściu na wolność Elżbieta M. 
zamieszkała ze swoją koleżanką. – Za-
chowywała się zwyczajnie – mówi jej 
współlokatorka.

O czymś innym świadczył jednak taj-
ny dziennik kobiety, do którego dotarła 
później policja. Pisała w nim: „Do per-
fekcji nauczyłam się kryć emocje i ner-
wy. Tylko niewiele osób może rozróż-
nić ten mój stan. Nie steruję swoim ży-
ciem, w tej chwili lecę na autopilocie. 
Czasem, gdy ból sięga dna, dochodzę 
do wniosku, że wielu osobom byłoby 
na rękę moje samobójstwo, ale ja nie 
zamierzam pozbawiać się życia. Szyb-
ciej kogoś wykończę”.

Po zabójstwie dziecka na sąd po-
sypały się gromy. Setki osób mówiło 
wprost: – Przywrócić karę śmierci. To je-
dyna recepta na takie decyzje sądów!

Prawnicy są przekonani, że preten-
sje są nieuzasadnione. – Jeśli ktokol-
wiek zawinił w tej sprawie, to na pew-
no nie sąd, który musiał udzielić prze-
rwy w wykonaniu kary. Problem w tym, 
że tę kobietę zamiast zamykać w więzie-
niu, powinno się leczyć w zamkniętym 
zakładzie psychiatrycznym – mówi zna-
ny adwokat. Pitawal

Aby nie proponować czy-
telnikom tekstu o jakości 
zbliżonej do oliwy z siód-

mego tłoczenia 1 kwietnia posta-
nowiłem zajrzeć do Jaworzna. 
Przypomnę, ostatnio penetro-
wałem miasto 10 marca, tak się 
jakoś złożyło. Zrządzeniem losu 
padło na Obszar Chronionego 
Krajobrazu Dobra – Wilkoszyn, 
który zasadniczo przemierzyłem 
w osi istniejącej tutaj ścieżki 
przyrodniczej.

Taki sobie las

Wielokrotnie opisywałem to miej-
sce, porównując je nawet z Kampi-
noskim Parkiem Narodowym. Cho-
dzi oczywiście o ukształtowanie te-

renu, a nie wielkość obszaru. Spe-
cyfiką tego miejsca są stosunkowo 
wysokie wydmy oraz przedzielające 
je fragmenty podmokłych pól defla-
cyjnych. Dzięki temu miejsce to ce-
chuje się wielką bioróżnorodno-
ścią, co przekłada się między inny-
mi na liczbę gatunków roślin i zwie-
rząt chronionych.

Tym razem przede wszystkim 
sprawdziłem, czy wciąż stoi tu sta-
ry świerk, przy którym znajduje się 
jeden z przystanków przyrodni-
czej ścieżki dydaktycznej. Świerk 
ma się dobrze, stojąca pod nim ta-
blica informacyjna również. Oznacza 
to, albo wzrost kultury odwiedzają-
cych, albo małe zainteresowanie tym 
terenem.

Drugi świerk, który rósł bliżej koń-
ca ścieżki, zaraz za poletkiem łowiec-
kim, obumarł i nosi na sobie piętno 
śmierci. Zapewne jego przeznacze-
niem jest wystąpienie w roli drewna 
opałowego. Najważniejszym symp-
tomem tego wiosennego dnia było 
masowe kwitnienie przylaszczek po-
spolitych. Oczywiście to tylko jedno 
z wielu miejsc występowania tego 
gatunku w Jaworznie. Do końca ubie-
głego wieku odnotowano ją w pięt-
nastu miejscach. Wszędzie wystę-
puje w takim nagromadzeniu, że jest 
godna swojej nazwy. A od 2004 roku 
podlega ochronie ścisłej.

Dwa płazy i pewna choroba

Przebudziły się również płazy 
bezogonowe. Ten kompleks leśny 
to między innymi ostoja ropuchy 
szarej, której miejsca lęgowe znaj-
dują się w licznych tutaj zbiornikach 

wodnych, głównie w zapadlisku gór-
niczym. Tego dnia w lesie spotkałem 
ponad dwadzieścia ropuch szarych. 
Wszystkie osobniki samodzielnie 
podążały w kierunku wody. Znaczy 

się nie było ani jednego męskiego 
cwaniaka, który kazałby się nieść 
na grzbiecie swojej partnerce. Po-
tem, przy ulicy Botanicznej zauwa-
żyłem jedną żabę trawną. Na tejże 
ulicy były tylko dwie rozjechane ro-
puchy szare. To może być dobra i zła 
nowina. Dobra oznacza, że ruch sa-
mochodowy jest tutaj niewielki. Zła 
nowina może oznaczać nadejście 
pewnej bardzo niebezpiecznej cho-
roby, wręcz zarazy, która może uni-
cestwić wszystkie płazy. W ostatnim 
ubiegłorocznym numerze czasopi-
sma Chrońmy Przyrodę Ojczystą 
można przeczytać artykuł o groź-
nym mikroskopijnym grzybku, Ba-
trachochytridium dendrobatidis, 
który od kilkunastu lat morduje pła-
zy na całym świecie. Chorobę rozpo-
znano dopiero w latach 1996 – 98.
Po szczegółowe informacje odsy-
łam do wspomnianego tekstu. Teraz 
pokrótce. Podobnie jak AIDS u lu-
dzi i ta choroba wywodzi się z Afry-
ki, gdzie występowała endemicznie 
do tego stopnia, że tamtejsze płazy 
były na nią odporne. Dzięki globali-
zacji pojawiła się niemalże w wielu 
regionach świata. Przypuszcza się, 
że jednym z czynników była moda 
na hodowlę akwariowych żabek 

z gatunku platana pospolita, zwana 
też żabą szponiastą. Drugim źródłem 
jest eksport pochodzącej z Amery-
ki Północnej żaby ryczącej, której 
mięso jest serwowane w wielu re-
stauracjach. Choroba jest już w Eu-
ropie. W pięciu miejscach odnoto-
wano ją również w Polsce, głównie 
na żabach zielonych. W Danii ataku-
je także żabę trawną. Najgorsze jest 
to, że choroby nie da się rozpoznać 
na oko i przez dłuższy czas można 
nie zauważyć przyczyny zaniku żab 
na danym terenie.

Małżeństwo to legalny zwią-
zek mężczyzny i kobiety. 
Nie oznacza to, że pozo-

stałe związki są nielegalne czy 
wyjęte spod prawa. Konsekwencją 
małżeństwa jest powstanie nowej 
rodziny. Tylko poprzez małżeństwo 
kobieta i mężczyzna mogą się stać 
rodziną w świetle prawa. Natomiast 
więź rodzinna pomiędzy rodzica-
mi i dziećmi wedle prawa istnieje 
zawsze, niezależnie od tego czy 
dziecko pochodzi z małżeństwa, czy 
ze związku pozamałżeńskiego.

Dla męża krewni żony stają powi-
nowatymi podobnie jak dla żony powi-
nowatymi są krewni jej męża. Po ślu-
bie może ulec zmianie nazwisko za-
równo męża, jak i żony. O tym, jakie 
małżonkowie będą nosili nazwiska, de-
cydują oni przy wypełnianiu specjal-
nych dokumentów. W tych oświad-
czeniach małżonkowie wybierają tak-
że nazwisko dla dziecka. Warianty na-
zwiska po ślubie są następujące:
1. Mąż i żona zostają przy swoich nazwi-

skach;
2. Żona otrzymuje nazwisko męża;
3. Mąż otrzymuje nazwisko żony;
4. Jeden z małżonków ma nazwisko 

Zanim ślubujesz miłość, wierność i uczciwość małżeńską…
dwuczłonowe – pierwszy człon to na-
zwisko panieńskie lub kawalerskie, 
a drugi to nazwisko małżonka;

5. Jeden z małżonków ma nazwisko 
dwuczłonowe – pierwszy człon to na-
zwisko małżonka, a drugi to nazwisko 
panieńskie lub kawalerskie;

6. Oboje małżonkowie posiadają nazwi-
ska dwuczłonowe.
Dziecko urodzone z małżeństwa 

może nosić nazwisko matki, ojca, lub 
dwuczłonowe.

Po ślubie zmieniają się także sto-
sunki majątkowe. Generalnie, jeśli 
małżonkowie lub narzeczeni nie pod-
piszą umowy majątkowej, to będzie 
obowiązywał ustrój ustawowy. W tym 
ustroju występują 3 masy majątkowe:

– Majątek męża;
– Majątek żony;
– Majątek wspólny.
Do wspólnego majątku wchodzą: 

wynagrodzenie za pracę i dochody z in-

nej działalności zarobkowej małżonków, 
dochody z majątku wspólnego i osobi-
stego każdego z małżonków oraz środ-
ki zgromadzone na rachunku otwartym 
lub pracowniczym funduszu emerytal-
nym każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego nie wcho-
dzą: przedmioty, które należały do ma-
jątku męża lub żony przed ślubem lub 
przed powstaniem wspólności usta-
wowej, przedmioty otrzymane na sku-
tek dziedziczenia, darowizny, zapisy, 
odszkodowania za szkodę na oso-
bie, nagrody za osobiste osiągnięcia, 
roszczenia o wynagrodzenie za pracę, 
prawa autorskie, prawa twórcy wyna-
lazku, wzoru, projektu racjonalizator-
skiego, przedmioty, które zostały na-
byte w zamian za przedmioty, które 
należą do majątku osobistego.



12 Co Tydzień nr 14/1019
6 kwietnia 2011 roku

Miasto JaworznoReklama

�� !"#$!�
%&��'"%$ �&(#)��	�
*+&��
�������
���

   �,&�-)+&+-."!$/-0�-!1�2&

Tylko u nas 
nowoczesne żarówki 

energooszczędne 

LED

Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa jazdy 

04.04. 18.04.2011 r.

TOYOTA YARIS x7
kat. A, B, C, D, E 

Biuro: Jaworzno ul. Farna 2a 
czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00
tel. 32 616 33 55, 509 721 745

www.klaksonjaworzno.prawojazdy.com.pl

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

�
zaprasza na kursy 
prawa jazdy kat. B

PROMOCJA WIOSENNA

Tel. 32 616 34 62, 691 515 380 
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Opony zakupione w naszym warsztacie 
na obręcze stalowe montujemy – GRATIS

• azot do kół, prostowanie i spawanie felg,
• naprawianie i wypełnienie ubytków,
• automatyczna myjnia kół, przechowalnia

SERWIS OPON

Jaworzno – Byczyna
ul. Krakowska

(kierunek Chrzanów) 
tel. 32/ 725 09 23, 

608 654 962

Firma Budowlana tel. 32/615 11 34, 
przyjmie do pracy pracowników 
budowlanych z 2 letnią praktyką 

na stanowiska:

Firma Budowlana tel. 32/615 11 34, 
przyjmie do pracy:

Kierownika Robót z uprawnieniami.

Firma Budowlana tel. 32/615 11 34, 
przyjmie do pracy: 

Mistrzów budowlanych

LACOBEL 27 KOLORÓW

SKUP SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH LUB USZKODZONYCH 
– cena do uzgodnienia

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
ZAŚWIADCZENIA

Sprzedaż
Skup złomu
Likwidacja

PUNKT SKUPU w Jaworznie:

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW w Chełmku:

PŁACIMY 

GOTÓWKĄ
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Zapraszamy: pn. – wt. 11.00 – 18.00, śr. – pt. 10.00 – 16.00, sob. 10.00 – 14.00 
Jaworzno ul. Grunwaldzka 106, tel. 503 995 776, 32 752 05 77

e-mail: nikol_komis@poczta.fm; www.nikol-komis.pl
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Przedsiębiorstwo Usług Górniczych „Remagum-Serwis” sp. z o.o. zatrudni

SAMODZIELNĄ KADROWĄ 
z doświadczeniem i znajomością prawa pracy 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
Tel. 32/318-31-20
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W numerze:

Unia rozstrzelana
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Na zdjęciu: Grzegorz Kmiecik był jednym z najlepszych 
zawodników w tym spotkaniu

Foto: Paweł Jędrusik
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Miasto Jaworzno16 17SportSport
120 zawodników wystartowało w XII Międzynarodowym Turnieju Bokserskim Ciężkowianka przegrała dopiero w tym sezonie 2. mecz

Takiego pogromu 
nie spodziewał się 
chyba żaden kibic. 
Mimo iż wiadomo 
było, że drużyna 
z Rędzin została 
bardzo osłabiona przed 
rundą rewanżową, 
to taki grad bramek 
jest na pewno sporą 
niespodzianką.

Od samego początku bar-
dzo aktywnym zawodnikiem był 
Marcin Kondzielnik, który wraz 
z Piegzikiem będzie w tym sezo-
nie motorem napędowym ofen-
sywnych poczynań biało-czer-
wonych. To właśnie on w cią-
gu dwóch minut stworzył sobie 
trzy sytuacje strzeleckie, jednak 
bramkarz Unii dał popis swoim 
efektownym paradom bramkar-
skim. Swoich sił próbował też 
Rafał Łybyk, ale jego strzały 
z dystansu nie były już tak do-
kładne, jak ten z końcówki me-
czu z Żarkami.

Widząc nieporadność w wy-
kańczaniu akcji przez swoich ko-
legów z drużyny, sprawy w swo-
je ręce, a właściwe w nogi, wziął 
Madrin Piegzik. W 33. minucie 
gry ulubieniec kibiców zdecy-
dował się na niesamowity rajd 
niemal z własnego pola karne-
go. Jego sprint przez całe bo-
isko, gdzie mijał swoich rywali 
niczym tyczki na treningu, zo-

Na tarczy wrócili z Tar-
nowskich Gór podopiecz-
ni Piotra Szczotki, któ-

rzy tym samym zaznali po raz 
pierwszy na wyjeździe goryczy 
porażki.

I obiektywnie patrząc trzeba 
przyznać, iż zawodnicy Gwarka byli 
w tym dniu dojrzalszym zespołem, 
potrafiącym wykorzystać szybkość 
swoich skrzydłowych. Ponadto cięż-
kowicka drużyna przespała pierwszą 
połowę, zaś jej strzelec wyborowy 
Radek Jarzynka nie mając wspar-
cia ze strony kolegów w tej odsłonie 
nie mógł sobie poradzić z kryjącym 
go pieczołowicie byłym graczem by-
tomskiej Polonii Stanickim.

Trzeba przyznać, że właśnie by-
tomski zaciąg dał tarnogórskiej dru-
żynie wysoką wygraną, gdyż grają-
cy jako prawoskrzydłowy Krzysz-
tof Kucharczyk – autor dwóch bra-
mek w pierwszej połowie – jeszcze 
do niedawna występował w drużynie 
Młodej Ekstraklasy Polonii Bytom.

Częściowym usprawiedliwieniem 
ciężkowickiej drużyny może być brak 
w składzie z różnych powodów Ką-
dziołki (kartki), Tomka Ciołczyka 
(choroba), Chrząścika, Struskiego, 
a także gra z niewyleczoną kontu-
zją niezwykle ambitnych Pawła Bul-
gi i Szymona Pieczki. Gospodarze, 
którzy przed tym spotkaniem traci-
li do ciężkowickiego lidera 3 punk-
ty mieli świadomość, że chcąc liczyć 
się w walce o awans do IV ligi muszą 
ten mecz wygrać.

Mogli liczyć również na do-
ping co najmniej 500 swoich 
fanów oraz grona solidnych 
sponsorów. Ciężkowicki team 
w pierwszej połowie zagrał zbyt 
bojaźliwie, zaś miejscowi wyko-
rzystując skuteczność Krzysztofa 
Kucharczyka wyszli na dwubram-
kowe prowadzenie (przy czym 

drugi gol zdaniem sporej części 
widzów padł ze spalonego).

Po reprymendzie w szatni ze stro-
ny trenera Szczotki gra w drugiej od-
słonie wyrównała się. Niestety prawi-
dłowo strzelonej głową bramki Rad-
ka Jarzynki arbiter nie uznał, zaś przy 
strzałach Psiody oraz Bujakiewicza 
wysokim kunsztem bramkarskim po-
pisał się również mający w swojej ka-
rierze epizod bytomski Homel.

W końcówce przed wyższą po-
rażką szczęśliwie ciężkowiczan ura-
tował Dawid Kocot wychodząc zwy-
cięsko z pojedynków jeden na jed-
nego oraz Marcin Prażmowski, który 
w minutę po wejściu na murawę nie-
przepisowo powstrzymał napastni-
ka gospodarzy, za co ujrzał „żółtko”.

Sobotnia porażka kosztowała 
Ciężkowiankę stratę pozycji lidera 
na rzecz Unii Ząbkowice, do której 
po 17. kolejkach ciężkowicki zespół 
traci 1 punkt. Ponadto spory ból gło-

wy ma trener Szczotka przed środo-
wym meczem półfinałowym Pucha-
ru Polski na szczeblu Podokręgu So-
snowiec, w którym Ciężkowianka bę-
dzie podejmowała IV-ligowy Zagłę-
biak Dąbrowa Górnicza.

Z jednej strony półfinał PP to naj-
większy sukces klubu w rozgryw-
kach pucharowych oraz realna szan-
sa awansu do finału... Jednak z dru-
giej strony już 3 dni później w sobo-
tę przyjeżdża do Ciężkowic solidna 
Unia Dąbrowa Górnicza, która na in-
augurację zremisowała z Gwarkiem 
2:2. Niestety, Ciężkowianka nie po-
siada aktualnie zbyt długiej ławki...
Pytanie podstawowe, czy prioryte-
tem jest liga, czy puchar...?
Ciężkowianka: Kocot – Grodzki, Ad-
rian Prażmowski, Milewski, Mateusz 
Ślusarczyk – Psioda (82’ Marcin Praż-
mowski), Bulga, Pieczka, Bujakiewicz 
– Jarzynka, Jakub Adamus (53’ Wódz)

Jancio Wodnik

Szczakowianka Jaworzno – Unia Rędziny 8:0 (4:0)

Unia rozstrzelana

stał uwieńczony piękną bramką. 
Chwilę później świetnie w polu 
karnym zachował się Kmie-
cik, który wykorzystując swój 

wzrost, zgrał piłkę do Dylowicza, 
a ten pięknym strzałem podwyż-
szył rezultat meczu na 2:0. Jeśli 
ktoś sądził, że to będzie najład-

niejszy gol tego dnia, to należa-
ło poczekać do 40. minuty me-
czu. Świetną akcję prawą stro-
ną przeprowadził Małkowski, 

po czym huknął z około trzydzie-
stu metrów w samo okno bram-
ki Pitnera. Strzelanie w pierw-
szych 45. minutach zakończył 
Kmiecik, który strzałem lobem 
zdobył swoją pierwszą bramkę 
dla nowej drużyny.

Druga połowa, jak łatwo moż-
na było się domyśleć, to dalsza 
część „bombardowania” bram-
ki Unii. Zdobywanie kolejnych 
bramek rozpoczął w 54. minucie 
Kmiecik, który z minuty na mi-
nutę grał coraz to lepsze spo-
tkanie. Jeśli chodzi o grę go-
ści, to należy przedstawić tyl-
ko jeden fakt – pierwszy celny 
strzał Unii na bramkę bezro-
botnego Jeziorka został oddany  
w 56. minucie gry i to myślę 
posłuży za komentarz poczy-
nań przyjezdnych w tym meczu. 
Wracając do kolejnych strzelo-
nych bramek przez podopiecz-
nych Sermaka, podzielili się 
nimi kolejno Piegzik, wykorzy-
stując dość kontrowersyjną „je-
denastkę” oraz Dylowicz i Stan-
kiewicz, dla którego podobnie 
jak dla Kmiecika było to premie-
rowe trafienie w lidze.
Skład: Jeziorek – Małkowski, Bi-
zoń, Stankiewicz, Dębowski – Dy-
lowicz (Kantek), Biskup, Łybyk 
(Sierczyński), Piegzik – Kondziel-
nik (Chojnowski), Kmiecik (Wasi-
lewski)
Bramki: Piegzik 33’, 57’, Dylowicz 
38’, 66’, Małkowski 40’, Kmiecik 
41’, 54’, Stankiewicz 78’

R. Jarząbek

Michał Biskup (z prawej) w walce o piłkę

Gwarek Tarnowskie Góry – Ciężkowianka Jaworzno 3:0 (2:0)

Tym razem na tarczy

Po pogromie Zgody przyszedł czas na porażkę

Pięciu zawodników Jawor 
Teamu zaprezentowało 
się z bardzo dobrej strony 

podczas XII Międzynarodowego 
Turnieju Bokserskiego o Puchar 
Dyrektora MOSiR Rybnik. 

Jawor Team wystosował na za-
wody Dominika Cieślika, który 
niemal znokautował swojego ry-
wala, Dominika Dubiela, Micha-
ła Bułata, Szymona Kajdę i Ma-
teusza Marca. Wszyscy bokserzy 
są zadowoleni ze swojej postawy, 
która pozwoliła na zajęcie 3. miej-
sca w klasyfikacji drużynowej na  
28 zespołów. Zadowolenia nie 
kryje prezes klubu Włodzimierz 
Kromka: – Jestem bardzo dumny. 
Mieliśmy wystosować na zawody 

8 zawodników, ale niestety kontu-
zje i choroby złamały nam dwóch. 
Kacper Kabara nie wystartował  
z powodu kontuzji, Krzysztof Ko-
pytek boryka się z grypą, a Daniel 
Szczepanik z kontuzją pleców. 
Kontuzja Daniela martwi mnie naj-
bardziej, bo jest reprezentantem 
Śląska na Olimpiadę Młodzieży. 
Niemniej jednak wydaje mi się, że 
osiągnęliśmy niezły wynik – mówi 
prezes klubu.

Postawę swoich podopiecznych 
pochwalił także trener Arkadiusz 
Małek: – Zawodnicy zaboksowa-
li  bardzo dobrze i zaprezentowali 
się z naprawdę bardzo dobrej stro-
ny – mówi.

Paweł Jędrusik

Jawor Team trzeci  
na XII Międzynarodowym 
Turnieju Bokserskim 

Wyżej notowany Wawel 
Wirek był faworytem 
spotkania z byczyń-

ską Zgodą. Zawodnicy Piotra 
Dobrzańskiego pokazali jednak 
charakter i nie dali wydrzeć so-
bie trzech punktów. Ba, to nawet 
Zgoda powinna ten komplet za-
inkasować.

– Spotkanie wyglądało bardzo 
dobrze. Straciliśmy tak napraw-
dę 2 punkty, a nie zyskaliśmy 
1 – mówi trener Piotr Dobrzań-
ski. I fakt faktem, postawa byczy-
nian była zaskakująca. Znakomi-
tą sytuację do objęcia prowadze-
nia w pierwszej połowie miał Zie-
liński, którego precyzyjny strzał 
głową wybronił bramkarz gości.

Dobrą sytuację miał także 
Przebindowski, który został po-
wstrzymany w sytuacji sam na 
sam przez golkipera Wawelu. 
Wszystko wyglądało wzorowo do 
54. minuty, kiedy katastrofalny 
błąd popełnił Kadłuczka tracąc 
piłkę w środku pola. Zawodni-

cy Zgody przerwali akcję faulem  
i po rzucie wolnym stracili gola. 
Do końca meczu było już nerwo-
wo. Dopiero w 86. minucie wy-
śmienitym strzałem z 30 metrów 
popisał się Podralski i doprowa-
dził do wyrównania. 

Piotr Dobrzański: – W na-
stępnym meczu gramy na Niw-
ce i nie pozostaje nam już nic 
innego jak grać w każdym me-
czu o trzy punkty. W spotkaniu  
z Wawelem straciliśmy dwa, 
szkoda, bo byłoby już przyzwo-
icie. Mielibyśmy bezpośredni 
kontakt z innymi. Z taką grą jak 
w sobotę mogę być już spokoj-
niejszy o wyniki. Możemy po-
walczyć z każdym.
Bramki: 86’ Podralski
Skład: Ryszka – Siemek, Podralski, 
Dobrzański, Wilczek, Kadłuczka 
(60’ Ochmański), Szremski Kamil, 
Skoczylas (46’ Szremski Marcin), 
Przebindowski, Zieliński, Krzyśko 
(75’ Szalek)

Paweł Jędrusik

Dominik Cieślik (z lewej) po zwycięstwie

Zgoda Byczyna – Wawel Wirek 1:1 (0:0)

Zgoda radzi sobie coraz lepiej

Krystian Dulowski podczas 
XII Turnieju Bokserskiego 
o Puchar Dyrektora MO-

SiR Rybnik wygrał walkę i zwy-
ciężył w kategorii 57 kg.

Przeciwnikiem Krystiana był Bar-
tłomiej Wojtusiak z Górala Żywiec. 
Jaworznianin nie pozostawił jakich-
kolwiek nadziei swojemu przeciw-
nikowi i wygrał walkę przed czasem 
w 2. rundzie. Było to już 3. zwycię-
stwo boksera na co dzień trenujące-
go w KS Energetyk PKE.

Do turnieju zawodnika przygoto-
wywał Robert Gortat, który nie ukry-
wa radości z postawy Krystiana: – Ob-
serwowałem innych rywali Krystiana 
w tej wadze pod kątem turnieju, który 
odbędzie się w maju w naszym mie-
ście. Myślę, że przez ten miesiąc po-
czynimy znaczne postępy. Po obejrze-
niu rywali Krystian moim zdaniem nie 
stoi na straconej pozycji. W porówna-
niu do innych zawodników był pię-
ściarzem, który potrzebuje jeszcze 
doświadczenia, ale widać różnicę 

w wyszkoleniu technicznym. Szykuje-
my się też na rewanż z zawodnikiem, 
z którym przegrał podczas ostatnie-
go turnieju w Jaworznie (Balcerzak 
z Tych). Zmieniliśmy system trenowa-
nia. Jeździmy na sparingi do Sosnow-

ca, gdzie Krystian może rywalizować 
z innymi zawodnikami, co z pewno-
ścią spowoduje wzrost jego umiejęt-
ności. Jesteśmy więc na dobrej drodze 
– mówi Robert Gortat.

Paweł Jędrusik

Dulowski znowu wygrał

Krystian Dulowski z Robertem Gortatem

Mimo dobrej postawy nie udało się zainkasować kompletu punktów
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W dniach 2-3 kwietnia 
w Nisku w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej 

odbyły się XI Mistrzostwa Polski 
w Siłowaniu na Ręce.

Wśród 20 drużyn, które stanęły 
na starcie, najlepsza okazała się eki-
pa reprezentująca Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie, której 
szkoleniowcem jest 9-krotny mistrz 
Polski w tej dyscyplinie Mariusz Gro-
chowski.

W klasyfikacji końcowej zawod-
nicy MCKiS Tytan zdobyli 31 meda-
li oraz 285 „małych punktów” wy-
przedzając aż o 48 punktów następ-
ną w klasyfikacji drużynowej ekipę 
„Złotego Orła” (237 punktów).

Mistrzami kraju zostali spośród 
zawodników reprezentujących ja-
worznicki team: Tomasz Szewczyk – 
dwukrotny mistrz w kategorii 85 kg 
na lewą oraz prawą rękę, L. Fuda-
ła  – w kategorii 90 kg na lewą rękę, 
M. Grochowski – w kategorii 100 kg 
na prawą rękę, J. Jańczy – w kategorii 
110 kg na prawą rękę, D. Muszczak 
– w kategorii 100 kg na lewą rękę, 
K. Korbiel – w kategorii 60 kg na pra-
wą rękę oraz wśród pań M. Mielcza-
rek w kategorii 50 kg zarówno na pra-

Sukces jaworznickich siłaczy

wą, jak i na lewą rękę. Srebrne meda-
le wywalczyli : G. Jochymek zarów-
no na lewą, jak i prawą rękę w kate-
gorii 65 kg wśród juniorów; P. Pacut 
w kategorii 80 kg wśród juniorów; 
D. Zelek + 80 kg juniorzy; B. Bednarski 
75 kg na prawą rękę; M. Molen-
da 85 kg na obie ręce; L. Fudała 
90 kg na prawą rękę; D. Muszczak 
100 kg na prawą rękę; M. Grochowski 
100 kg na lewą rękę; W. Hubczenko 
+110 kg na lewą rękę. Na najniższym 
stopniu podium stanęli : M. Wałęsa  
60 kg na lewą rękę, R. Okoń 55 kg 
na obie ręce, D. Kuśmierczyk 60 kg 
na lewą rękę, D. Kotlarz 65 kg na pra-

wą rękę, K. Krupa 75 kg na lewą rękę, 
N. Kajdas 90 kg na prawą rękę, P. Be-
berok 90 kg na lewą rękę, R. Jakow-
czyc + 110 kg na obie ręce, P. Pacut 
w kategorii +80 kg na prawą rękę.

Tym samym jaworzniccy si-
łacze po raz kolejny udowodnili, 
że są w Polsce najlepsi w tej dyscypli-
nie sportowej. Wielkie brawa należą 
się Mariuszowi Grochowskiemu, któ-
ry od podstaw tworzył tą sekcję w na-
szym mieście, a obecnie oprócz suk-
cesów osiągane w charakterze trenera 
potrafi pogodzić z własnymi osiągnię-
ciami indywidualnymi w swojej kate-
gorii wagowej. Jancio wodnik

Zawodnicy MCKiS Tytan Jaworzno
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10 kwietnia wznowi rozgrywki Liga Saleziańska

TABELE

JEŹDZIECTWO SIATKÓWKA

KOSZYKÓWKA

IV liga gr. śląska I
1. Skra Częstochowa 17 37 39-14
2. Szczakowianka Jaworzno 17 36 39-14
3. KS Częstochowa 17 33 36-21
4. Wyzwolenie Chorzów 17 30 34-21
5. Unia Rędziny 17 29 31-34 
6. Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 17 29 33-28
7. Górnik Wesoła 17 28 22-13
8. Sarmacja Będzin 17 27 26-22 
9. Olimpia Truskolasy 17 24 29-24
10. Czarni Sosnowiec 17 19 21-19
11. LKS Kamienica Polska 17 17 18-32
12. Przyszłość Ciochowice 17 17 22-28
13. Górnik 09 Mysłowice 17 17 25-32
14. Slavia Ruda Śląska 17 16 17-29
15. Zieloni Żarki 17 11 12-33
16. Victoria Jaworzno 17 6 5-46 
17. kolejka – 2-3 kwietnia
Szczakowianka Jaworzno 8–0 Unia Rędziny
Zieloni Żarki 0–4 Górnik 09 Mysłowice
KS Częstochowa 5–0 Sarmacja Będzin
Przyszłość Ciochowice 1–0 Czarni Sosnowiec
Wyzwolenie Chorzów 1–3 Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
Slavia Ruda Śląska 1–0 Olimpia Truskolasy
Skra Częstochowa 4–0 LKS Kamienica Polska
Górnik Wesoła 3–0 Victoria Jaworzno (wo)
18. kolejka – 9-10 kwietnia
Unia Rędziny – Górnik Wesoła
Victoria Jaworzno – Skra Częstochowa
LKS Kamienica Polska – Slavia Ruda Śląska
Olimpia Truskolasy – Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
Wyzwolenie Chorzów – Przyszłość Ciochowice
Czarni Sosnowiec – KS Częstochowa
Sarmacja Będzin – Zieloni Żarki
Górnik 09 Mysłowice – Szczakowianka Jaworzno

V liga gr. Katowice II
1. Unia Ząbkowice 17 40 54-10
2. Gwarek Tarnowskie Góry 17 39 51-12
3. Górnik Piaski 17 39 38-11
4. Ciężkowianka Jaworzno 17 39 40-18
5. Unia Dąbrowa Górnicza 17 31 31-13
6. Wawel Wirek 17 28 43-30
7. Śląsk Świętochłowice 17 27 29-25
8. Piast Ożarowice 17 26 28-25
9.  AKS Niwka Sosnowiec 17 24 27-25 
10. Podlesianka Katowice 17 18 27-38
11. MCKS Czeladź 17 17 23-22
12. Milenium Wojkowice 17 14 21-26
13. MKS Siemianowice Śląskie 17 14 19-29
14. Andaluzja Brzozowice-Kamień 17 10 16-43
15. Zgoda Byczyna 17 10 11-42
16. Orkan Dąbrówka Wielka 17 3 7-96
17. kolejka – 2-3 kwietnia
Unia Dąbrowa Górnicza 3–1 Andaluzja Brzozowice-Kam.
Gwarek Tarnowskie Góry 3–0 Ciężkowianka Jaworzno
Zgoda Byczyna 1–1 Wawel Wirek
Piast Ożarowice 1–3 AKS Niwka Sosnowiec
Podlesianka Katowice 1–3 Górnik Piaski
MCKS Czeladź 0–2 Unia Ząbkowice
Orkan Dąbrówka Wielka 1–5 Śląsk Świętochłowice
Milenium Wojkowice 2–0 MKS Siemianowice Śląskie
18. kolejka – 9-10 kwietnia
Piast Ożarowice – Górnik Piaski
Andaluzja Brzozowice-Kam. – Milenium Wojkowice
MKS Siemianowice Śląskie – Orkan Dąbrówka Wielka
Śląsk Świętochłowice – MCKS Czeladź
Unia Ząbkowice – Podlesianka Katowice
AKS Niwka Sosnowiec – Zgoda Byczyna
Wawel Wirek – Gwarek Tarnowskie Góry
Ciężkowianka Jaworzno – Unia Dąbrowa Górnicza

Bartek Długajczyk

Do Jaworzna zawitali mło-
dzi piłkarze najlepszych 
klubów w Polsce i nie tyl-

ko. Wszystko to podczas I Mię-
dzynarodowego Turnieju Piłki 
Nożnej Halowej pod patronatem 
Prezydenta Miasta Jaworzna, 
Pawła Silberta. 

10 drużyn było podzielonych 
na dwie grupy. W grupie A zagra-
ły: Szczakowianka Jaworzno, Re-
kord Bielsko-Biała, Wisła Kraków, 
Górnik Libiąż i APN Chrzanów. Do 
grupy B trafiły: Górnik Jaworzno, 
Ruch Chorzów, Piast Gliwice, Ju-
nior Kozlowice (Czechy) i Podbe-
skidzie Bielsko-Biała. Po rozegra-
niu meczów grupowych i półfi-
nałowych walczono o najcenniej-
sze miejsca. W meczu pocieszenia  
o „brąz” zagrał Rekord Bielsko-
Biała ze Szczakowianką Jaworz-
no, który wygrał dopiero po rzu-
tach karnych. W finale Ruch Cho-

rzów pokonał 1:0 Górnika Jaworz-
no. Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Kuba Rudek z Ruchu 
Chorzów, najlepszym bramkarzem 

Martin Źak z Juniora Kozlowice,  
a najskuteczniejszym zawodnikiem 
Mateusz Budak z Górnika Jaworzno. 

Paweł Jędrusik

Podczas Halowych Regional-
nych Zawodów w skokach 
przez przeszkody, które 

odbyły się w Zbrosławicach, para 
Weronika Kalina i Dakk pokonali 
bezbłędnie parkur.

Dało im to zwycięstwo w nie-
dzielnym konkursie. To kolejny 
sukces młodej amazonki. W naj-
bliższy weekend para wystartu-

je po raz pierwszy w tym sezonie 
w zawodach krajowych WKKW 
(Wszechstronny Konkurs Konia 
Wierzchowego). Podczas dwóch 
dni w ośrodku jeździeckim Szar-
ży Bolęcin rywalizować będą 
w trzech konkurencjach, ujeżdże-
niu, skokach przez przeszkody 
i najtrudniejszej próbie terenowej.

GK

W dniu dzisiejszym, 
pomiędzy ligowymi 
kolejkami,  dojdzie 

do dwóch bardzo ciekawych 
pojedynków w ramach Okrę-
gowego Pucharu Polski. Grę 
w tych rozgrywkach w dalszym 
ciągu kontynuuje Ciężkowianka 
i Szczakowianka Jaworzno.

Teoretycznie słabsi podopiecz-
ni Piotra Szczotki na własnym 
obiekcie ugoszczą IV-ligowego 
Zagłębiaka Dąbrowa Górnicza, 
który niezmiennie od pewnego 
czasu prowadzony jest przez Da-
miana Galeję. Najbliżsi przeciwni-
cy Ciężkowianki Jaworzno w swo-
ich dotychczasowych dwóch spo-
tkaniach na pucharowym froncie, 
wyeliminowali kolejno dwie ekipy 
z „okręgówki”: Milenium Wojko-
wice (wygrana 2:0) oraz Unię Ząb-
kowice (1:1, karne 3:1). Liga, choć 
na inaugurację „wiosny” przyspo-
rzyła im wiele smutku (porażka 
z Czarnymi Sosnowiec), tak humo-
ry piłkarzy Zagłębiaka dziś będą 
zgoła odmienne, bowiem w ostat-
niej kolejce pewnie pokonali oni 
grając „w delegacji” Wyzwolenie 
Chorzów 3:1.

Jako, że ciężkowiczanie podej-
mą ligowego rywala Szczakowian-
ki, to w ramach swoistego rewanżu 
„biało-czerwoni” będą musieli zmie-
rzyć się z… sobotnim przeciwnikiem 
Ciężkowianki, czyli Unią Dąbro-
wa Górnicza. Zespół Roberta Stan-

ka, aby dotrzeć do półfinału, musiał 
w pierwszej kolejności, przynajmniej 
w teorii, spotkać się z Jednością 
Strzyżowice, A-klasowym zespołem, 
który zdecydował się wycofać z roz-
grywek i oddał tym samym „uni-
stom” walkowera. Los w następnych 

losowaniach dalej sprzyjał drużynie 
Unii i skojarzył ją z innym klubem 
z żartobliwie nazywanej „serii A” 
– Przemszą Siewierz (wygrana 6:0). 
Ciekawie natomiast było w IV run-
dzie, kiedy to Sarmacja Będzin nie 
dała szans dąbrowianom wygrywa-
jąc na zielonej murawie 3:1. Wynik 
jednak został zweryfikowany przez 
ŚlZPN, jako walkower na niekorzyść 
będzinian, przez co dąbrowska Unia 
szczęśliwie pozostała w grze. Kon-
frontacja z wiceliderem IV ligi odbę-
dzie się na wyjeździe, w pobliskich 
Strzemieszycach.

My ze swojej strony bardzo 
mocno trzymamy kciuki za uda-
ne występy obu naszych „jede-
nastek”, gdyż doskonale wiemy, 
że wygrane jaworznickich drużyn 
spowodują, iż w następnym star-
ciu będziemy świadkami na pew-
no niezwykle emocjonującego 
pojedynku derbowego, który za-
razem będzie finałowym rozstrzy-
gnięciem Okręgowego Pucharu 
Polski w grupie Sosnowiec.

Półfinałowe spotkania Szczako-
wianki i Ciężkowianki zaplanowa-
no na godzinę 16:00.

Bartek Długajczyk

Niestety, historia lubi się 
powtarzać. Po imponują-
cym sezonie podopiecz-

nych trenera Zbigniewa Błasz-
czaka nie udało się wywalczyć 
awansu do II ligi.

Turniej finałowy w Rzeszowie 
był ostatecznym wyzwaniem dla 
naszych siatkarzy w tym sezonie. 
W piątek MCKiS zagrał ze zdecy-
dowanie najmocniejszą ekipą tur-
nieju finałowego, AKS’em Rze-
szów. Rzeszowianie pozbawili ja-
kichkolwiek nadziei jaworznian, 
wygrywając pewnie 3:0 (25:19, 
25:17, 25:22).

W sobotnim meczu nadzieja 
odżyła. MCKiS po zaciętym boju 
(przegrywał już 1:2) zdołał wygrać 
po tie-breaku ze Stoczniowcem 
Gdańsk 3:2 (25:23, 23:25, 16:25, 
25:18, 15:13 ).

Aby awansować, nasi siatkarze 
musieli wygrać niedzielne spo-
tkanie z AZS’em Politechniką Ślą-
ską. Niestety, rywal był zbyt moc-
ny i podobnie jak w piątek MCKiS 
otrzymał tęgie lanie 3:0 (27:25, 
25:22, 25:23). Marzenia o II lidze 
trzeba więc niestety odłożyć na na-
stępny sezon.

Paweł Jędrusik

Ruch wygrał I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej

Skok po zwycięstwo

Piłkarze Szczakowianki cieszą się z gola

Weronika Kalina i Dakk

MKS Sławków wyeliminował w PP Zgodę i Victorię. Szczakowiance nie dał już rady

II liga nie dla MCKiS

Rozgrywki sezonu zasad-
niczego II ligi koszykarzy 
dobiegły końca. W ostat-

nim meczu wyjazdowym MCKiS 
Termo-Rex Jaworzno pokonał 
Wisłę Kraków i tym samym 
utrzymał się w II lidze.

MCKiS zajął  ostatecznie  
1 1 .  m i e j s c e  z d o b y w a j ą c 

w 30 meczach 42 punkty i od-
nosząc 12 zwycięstw przy 
18 porażkach (na własnym par-
kiecie w Jaworznie: 9 zwycięstw 
i 5 przegranych, w meczach wy-
jazdowych: 3 wygrane i 12 pora-
żek). Sezon można więc zaliczyć 
do udanych.

Paweł Jędrusik

Koszykarze się utrzymali

Z nadzieją na derbowy finał
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85 mln. zł. wynosi całkowita wartość przebudowy DK79

Weterynarz radzi

Zaproszenie do muzeum

Wiosenne nowości w McDonald’s!

Zupełna nowość w naszych re-
stauracjach – Kanapka Szefa Kuch-
ni! A do tego Kanapka Szefowej i Sa-
łatka Śródziemnomorska.

Od 5 kwietnia w menu restaura-
cji McDonald’s zagoszczą zupełnie 
nowe pozycje: Kanapka Szefa Kuch-
ni, Kanapka Szefowej w dwóch wer-
sjach i Sałatka Śródziemnomorska 
oraz Łódeczki Ziemniaczane z so-
sem śmietanowym. A na dodatek 
powracają gratisowe szklanki Co-
ca-Cola do każdego McZestawu Po-
większonego.

Kanapka Szefa Kuchni (11,90 zł)
to kompozycja soczystej wołowiny, 

grillowanych pieczarek, pomidora 
oraz dwóch plastrów sera w pszen-
nej bułce serowo-bekonowej. Wyra-
zistości smaku dodają krem musztar-
dowy i specjalny sos.

Kanapkę Szefa Kuchni można 
kupić w zestawach: McZestaw Ka-
napka Szefa Kuchni (16,90 zł) oraz 
McZestaw Powiększony Kanapka 
Szefa Kuchni (18,40 zł).

Druga propozycja sieci to Ka-
napka Szefowej (10,90 zł) serwowa-

na w dwóch wariacjach: z Chrupią-
cym bądź Grillowanym Kurczakiem. 
Oprócz pożywnego kurczaka na nie-
powtarzalny smak kanapek składają 
się: dwa plasterki chrupiącego be-
konu, pomidor, sos miodowo-musz-

tardowy oraz świeża sałata Batawia.
Kanapka dostępna jest w McZe-

stawie oraz McZestawie Powiększo-
nym w cenie odpowiednio: 15,90 zł 
i 17,40 zł.

A dla miłośników dań wegeta-
riańskich w menu znalazła się Sa-
łatka Śródziemnomorska (9,10 zł).
To idealne połączenie sera Moz-
zarella, pomidorów koktajlo-
wych i czarnych oliwek podanych 
na klasycznym miksie czterech ro-
dzajów sałat.

Całości wiosennego menu do-
pełnią Łódeczki w cenie 5,50 zł. 
Są to cieszące się dużym powodze-
niem w poprzednich sezonach ka-
wałki ziemniaków w kształcie łóde-
czek podawanych z sosem śmietano-
wym. Dostępne są osobno i w McZe-
stawach Powiększonych.

Dodatkowo na gości, którzy ku-
pią McZestaw Powiększony, Sałatkę 
Kurczak Premium lub Sałatkę Grillo-
wany Kurczak, czeka miły podarunek 
– szklanka Coca-Cola gratis. Oferta 
ta dotyczy również McZestawów Po-
większonych śniadaniowych.

Specjalnie dla naszych czytelników ogłaszamy konkurs! Na pierwszych  
25 osób, które zgłoszą się (11 kwietnia, poniedziałek) do redakcji „Co tydzień” 
z aktualnym numerem gazety, czekają zaproszenia do restauracji McDonald’s 
o wartości 22,50 zł. Zapraszamy!

Wygraj zaproszenie do McDonald’s! 

Dnia 1 kwietnia 2011 r.
na Strzelnicy Miejskiej w Ja-
worznie odbył się miejski 

konkurs marynistyczny pt. „Polska 
Marynarka Wojenna a Historia Wy-
brzeża Polskiego”. 

Wzięły w nim udział szkoły gimna-
zjalne i ponadgimnazjalne. Zawodni-
cy zmierzyli się w czterech konkuren-
cjach: test pisemny, strzelanie do tar-
czy z wiatrówki, umiejętność wiązania 
węzłów żeglarskich, rzut rzutką ratow-
niczą. W jury zasiedli członkowie Za-
rządu Miejskiego LOK-u: Józef Kot, 
Krystyna Sokół, Elżbieta Ryczek, Re-

nata Szubart, Piotr Werycha, Wiero-
sława Gawryś, Jacek Janas. Po podsu-
mowaniu punktów ogłoszono wyniki.

Kategoria: eliminacje indywi-
dualne, szkoły ponadgimnazjalne:  
I – Klaudia Gawryś II LO, II – Ma-
riusz Łaciak II LO, III – Katarzyna 
Charzyńska I LO, IV – Damian Olek-
sy ZSP nr 2.

Kategoria: eliminacje indywidu-
alne, szkoły gimnazjalne: I – Norbert 
Topólski Gim. nr 5, II – Zuzanna Wró-
bel Gim. nr 5.

Drużynowo zwyciężyło II LO. 
Laureaci – Gawryś Klaudia i Łaciak 

Mariusz z LO II oraz Norbert Topól-
ski i Wróbel Zuzanna z Gim. nr 5  
– przeszli do drugiego etapu, 
który odbędzie się w Pszczynie 
w kwietniu 2011 r. Na zakończe-
nie członkowie ZM LOK Jaworz-
no podziękowali uczestnikom kon-
kursu i życzyli powodzenia w dal-
szych etapach oraz w działalności 
szkolnych kół LOK-u. Swoje po-
dziękowania złożyli też na ręce 
opiekunom szkolnym kołom  
LOK-u za przygotowanie młodzie-
ży do konkursów.

AS ZM LOK

Konkurs marynistyczny 2011 LOK

Żółwie w naszych domach 
znane są od lat, dzielimy 
je na wodne i lądowe. Zaj-

mijmy się dzisiaj tymi lądowymi.
Żółwie to bardzo wymagające 

zwierzęta, które potrzebują specy-
ficznych warunków bytowych i od-
powiedniej diety. Zanim zdecydu-
jesz się na zakup gada, zastanów 
się, czy jesteś w stanie sprostać 
jego wymaganiom.

Żółw potrzebuje dużego ter-
rarium. Średnie wymiary domku 
dla żółwia to: długość ok. 100-120 
cm, szerokość ok. 80-100 cm, wy-
sokość 40-50 cm. Trzeba znaleźć 
dla niego zaciszne miejsce nie na-
rażone na przypadkowe pukania 
po szybie, na przykład przy prze-
chodzeniu obok. Nie może stać 
blisko kaloryfera, okna, czy sprzę-
tów elektrycznych.

Terrarium musi być odpowied-
nio wyposażone. Konieczne jest 
zamontowanie żarówki grzewczej 
i świetlówki UVB. Podłoże, wilgot-
ność, temperatura i wystrój musi 
być dostosowane do konkretnego 
gatunku żółwia. Warunki, w ja-
kich będzie przebywała gadzina 
muszą być jak najbardziej zbliżo-
ne do tych, jakie panują w jego na-
turalnym środowisku.

Dieta żółwia w zależności 
od gatunku musi być odpowied-
nio zbilansowana i jak najbardziej 
urozmaicona. Większość gatun-
ków żółwi lądowych żywi się tyl-
ko pokarmem roślinnym i właśnie 
taki pokarm powinny otrzymy-
wać. Prawidłowa dieta powinna 
być niskobiałkowa, niskowęglo-
wodanowa, zawierać duże ilo-
ści błonnika i wapno. Nie można 
dawać wszystkiego co znajdzie-
my w naszej lodówce! W natu-
rze te produkty nie rosną i żółw 
nie ma szans się z nimi spotkać. 
Żółw nie powinien jeść owoców, 
mają one za dużo cukru. Jest to ty-
powy roślinożerca, więc nie powi-
nien dostawać mięsa ani białego 
sera. Żółw może chorować na nad-
wagę. Otłuszczeniu ulegają narzą-
dy wewnętrzne, co grozi śmiercią 
pupila. No więc, co powinien żółw 
jeść. Głównie polne i łąkowe rośli-
ny. Na przykład mieszankę mnisz-
ka lekarskiego, cykorii, babki, li-
ście malin.

A zimą? Najlepiej już latem 
przygotować odpowiedni susz. 
Jeśli przygotowanie odpowied-
niego pożywienia jest niemożliwe, 
można zimą karmić żółwia suszo-
ną karmą dla królików. Na pewno 

nasz pupil będzie nam wdzięcz-
ny za świeże kiełki i kawałki trzy-
krotki białokwiatowej. To na pew-
no lepsza dieta niż sałata kupiona 
w sklepie.

Żółwie lądowe podlegają ochro-
nie. Kupując żółwia musisz pamię-
tać, aby hodowca lub sprzedawca 
w sklepie wystawił odpowiednie 
dokumenty potwierdzające legal-
ne pochodzenie żółwia. Po zaku-
pie masz 14 dni, aby zarejestrować 
pupila w odpowiednim urzędzie.

Żółwie uwielbiają spacery 
i słońce, należy im to umożliwić 
poprzez zbudowanie odpowiednio 
zabezpieczonego wybiegu w ogro-
dzie, na działce lub na balko-
nie. Ale trzeba pamiętać, że żółw 
to bardzo sprytny uciekinier, nie 
dajmy omamić się pozorom. Jest 
to zwierzę bardzo silne, potra-
fi z łatwością przesuwać ciężkie 
przedmioty, więc zapora powinna 
być solidna.

Opieka nad żółwiem w czasie 
naszej nieobecności. Podczas dłuż-
szej nieobecności np. urlop, należy 
poszukać odpowiedniej i zaufanej 
osoby, która będzie się opiekowała 
naszym pupilem. Nie zostawiajmy 
naszego pupila samego z dużą ilo-
ścią jedzenia. Duża porcja szybko 
przestaje być świeża, może w niej 
rozwinąć się pleśń, która jest nie-
bezpieczna dla żółwia.

Niektóre gatunki żółwi lądo-
wych zimują. Hibernacja jest na-
turalnym czynnikiem w cyklu rocz-
nym żółwi. Stymuluje do rozrodu 
i korzystnie wpływa na stan zdro-
wia gadziny i jej długość życia. 
W naturalnych warunkach żółwie 
zimują od 3 do 5 miesięcy. Do zi-
mowania należy żółwia odpowied-
nio przygotować, a sama hiber-
nacja musi być przeprowadzona 
w odpowiednich warunkach i tem-
peraturze.

Jeśli jesteś już pewny, że żółw 
jest odpowiednim pupilem dla Cie-
bie i jesteś w stanie zaoferować od-
powiednie warunki, to zastanów 
się jaki gatunek żółwia najbardziej 
Ci odpowiada. Znajdź jak najwięcej 
informacji o nim, aby dowiedzieć 
się jakie ma wymagania. Przygo-
tuj terrarium i wszystko co będzie 
potrzebne, gdy przywieziesz żół-
wia do domu. Odpowiednią porą 
na zakup żółwia jest wiosna lub 
lato. Do przetransportowania żół-
wia potrzebny będzie plastikowy 
pojemnik wyścielony siankiem.

Lek. wet. Izabella Kopacz
Izabella.kopacz@gmail.com

Co początkujący żółwiarz 
wiedzieć powinien
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w Jaworznie spis powszechny przeprowadzi 48 rachmistrzów

Aktywni

Chrzanów, ul. Oświęcimska 46 b
Tel./fax 32 623 46 16,        0 510 136 465

 Rynny PCV i metalowe
 Okna dachowe
 Folie dachowe
 Gonty bitumiczne

�

Urszula Windys i Gabriela 
Wróbel, przedstawicielki 
Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami, zostały zaproszone 
do Przedszkola Miejskiego nr 27 
im. Majki Jeżowskiej. Spotkanie 
odbyło się 25 marca br.

Przedszkole od kilku lat aktyw-
nie współpracuje z naszym kołem, 
cieszymy się, że wychowanie dzie-
ci w duchu poszanowania zwierząt 
i przyrody jest ważnym elementem 
pracy dydaktyczno-wychowawczej 
tej placówki. Przedszkolaki rozumie-
ją, jak ciężkim okresem dla bezdom-
nych zwierząt jest zima i dlatego po-
nownie włączyły się do naszej akcji 
pod hasłem „Nie bądź taki – nakarm 
zwierzaki” w ramach, której przeka-
zały nam zebraną przez siebie karmę.

Podczas spotkania, w którym 
uczestniczyło 7 grup przedszkolnych 
oraz „zerówka” złożyliśmy podzięko-
wania i dyplom na ręce Iwony Madej-
czyk, która jest główną organizatorką 
akcji i spotkań z TOZ-em. Każda grupa 

przedszkolaków otrzymała na pamiąt-
kę książeczkę edukacyjną, kalendarz, 
ulotki, broszury i plakaty. Po krótkiej 
pogadance z dziećmi na temat opie-
ki nad swoim pupilem każda grupa 
przedstawiła przygotowany przez sie-
bie uroczy program artystyczny. Na-

leży podkreślić duże zaangażowanie 
w przygotowaniu występów swoich 
podopiecznych. Serdecznie dzięku-
jemy za współpracę, zaproszenie nas 
na spotkanie oraz za okazaną pomoc 
w formie zebranej karmy dla bezdom-
nych zwierząt. TOZ

Przedszkolaki pomagają bezdomnym zwierzętom

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 27 niosą pomoc zwierzętomTakimi okrzykami przedszko-
laki oraz uczniowie klas I-III 
SP nr 14 w Jaworznie powi-

tali wiosnę.
Obchody rozpoczęły się na boisku 

szkolnym, gdzie wszyscy spotkali się 
i zaprezentowali okrzyki na pożegna-

nie zimy, prezentując równocześnie 
wykonane kukły Marzanny. Następ-
nie wszyscy ze śpiewem udali się 
na spacer ulicami dzielnicy Bory. 
Dzieci radośnie machały kolorowy-
mi gaikami symbolizującymi, że wio-
sna już z nami jest. G. Machejek 

Precz zimo do morza

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny uczniowie klas I-III SP 14 obchodzili  
w zgodzie z tradycją ludową 
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Doktora n. med. 
Narcyza 

WojtowiczaZAPRASZAMY DO PORADNI PRYWATNYCH:

Nowość!!!
Badania 

stopnia złośliwości 
znamion skórnych 

przy pomocy 
dermatoskopu 

komputerowego przez 
specjalistę 

lekarza dermatologa

NZOZ SilesiaMED 
opieka pielęgniarska

kontakt: Mysłowice, Gen.Ziętka 74c
tel. +48 (32) 223-02-34 

Bezpłatna opieka w domu 
pacjenta w ramach POZ i opieki 

długoterminowej.
Mysłowice – Brzęczkowice ul. Gen. J. Ziętka 74 c

tel. 032 223 12 34, 032 316 00 70; www.mini-klinika.com.pl

◊ laryngolog dla dzieci 
i dorosłych (USG zatok)

◊ chirurg (dla dzieci i dorosłych)
◊ proktolog
◊ poradnia schorzeń piersi
◊ chirurg naczyniowy
◊ neurolog (dla dzieci 

i dorosłych)
◊ dermatolog – wenerolog
◊ okulista
◊ pediatra
◊ kardiolog
◊ stomatolog
◊ ginekolog
◊ lekarz internista
◊ lekarz medycyny pracy, 

badania kierowców
◊ psychoterapeuta

◊ logopeda
◊ chirurg
◊ stomatolog

PORADNIE NFZ:
◊ lekarz rodzinny
◊ pielęgniarka i położna 

środowiskowo-rodzinna
◊ okulista
◊ ginekolog – położnik
◊ chirurg
◊ schorzeń piersi
◊ proktolog
◊ stomatolog
◊ reumatolog
◊ NOWOŚĆ – geriatria

Gabinet dietetyki i masażu balance 
tel. 696 941 666

Autoryzowany Dealer HYUNDAI
Salon: poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00, sobota 10.00 – 14.00
 Jaworzno ul. Grunwaldzka 2; tel. (32) 614 22 22, fax. (32) 614 22 23

������
���	�
���

BETA – Biuro Rachunkowe
• prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
• prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, 
• ryczałt ewidencjonowany, 
• rozliczenia podatku VAT, 
• rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS

Jaworzno ul. Inwalidów Wojennych 4, tel/fax 32/ 751 25 44/45

• ewidencja VAT, 
• deklaracje podatkowe, 
• składki ZUS, 
• wynagrodzenia, 

• prowadzenie ksiąg 
rozrachunkowych, 

• zwrotu VAT-u z 
budownictwa VZM 

Anna Kurek 
poleca kompleksowe usługi księgowe: 

ul. Wybickiego 46, 43-605 Jaworzno 
tel. 32/ 615 56 92, 505 088 175
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Zdrowie

INFORMATOR 
ZDROWIA I URODY

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

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

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44

Lek. stom. Piotr Lorenc – Pełen zakres usług. Wybielanie metodą 
Beyond. Znieczulenie komputerowe. Korony i mosty porcelanowe.

Gabinet czynny w ramach NFZ - od poniedziałku do środy
Poniedziałek: 9.00-16.00. Wtorek: 13.00-18.00. Środa: 14.00-19.00
Pozostałe dni prywatnie po uzgodnieniu terminu. ul. Tylna 32 os. 
Podłęże (dojazd od ul. Leśnej). Rejestracja telefoniczna 616 32 30

Protezy elastyczne
Naprawa protez. Wykonuje ekspresowo 

Gabriela Kwaśniewska-Fornalik Tel. 751-12-41, 0-694-245-071
ul. Grunwaldzka 225/54 (Leopold – II klatka)

Pracownia protetyki dentystycznej Grzegorz Koczur
43-600 Jaworzno, ul. Skotnica 28, kom. 0 604 897 883

Wykonuje: protezy szkieletowe, protezy akrylowe, korony
i mosty tradycyjne oraz ceramiczne. Naprawy protez. 

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

czynny poniedziałek, piątek 17.30-20.00, czwartek 9.00-12.00
– stomatologia zachowawcza i protetyka
– chirurgia stomatologiczna, (RTG)

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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. 32/ 615 07 89
rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

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.

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych przyjmuje 

pon., czw., pt. 
17.00-19.00 Rejestracja tel. Pn., 

Czw.,Pt., od 16.00 do 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

STOMATOLODZY

Chirurgia Jednego Dnia
Zabiegi operac. żylaków kończyn, hemoroidów, guzków piersi, 

przepuklin, drobne zab. z zakr. ginek., ortopedii, urologii. Chir. kosmet.
NZOZ Medica Mysłowice – Centrum, ul. Strumieńskiego 10.  
Tel. 316 14 66 od 13.00 – 19.00, 0 509 530 881. Umowa z NFZ.

Dr Andrzej Maj 
specjalista chirurg

Leczenie żylaków, owrzodzeń, obrzęków i niedokrwienia kończyn. 
Drobne zabiegi chirurgiczne. ul. Krucza 5, os. Podłęże (między Leśną 

a Towarową). Pt. 15.00 – 17.00. tel. grzecz. 32 616 37 41

CHIRURDZY

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

Badania po uprzednim ustaleniu tel. rej. tel. 0 694 809 708 
lub 32/ 751 58 85 pon, śr. 10.00 – 14.00. Badania: piersi, szyi, tarczycy, 

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

GABINET USG

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

Specjalista chorób dzieci
Tel. (32) 616 25 06, tel. kom. 0 601 897 470

PEDIATRZY

CEZ CARGO ul. Krakowska 9, Jaworzno tel. 32/751 56 65
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

czynna: pon. 11-19, sob. 8-12
Badania psychologiczne kierowców oraz kandydatów na kierowców
kat. ABCDET, operatorów wózków jezdniowych, suwnic, dźwigów itp.

INNE

PROTETYCY

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia dorosłych i młodzieży
Mediacje rodzinne w konflikcie małżeńskim.

Psychoterapeuta, mediator – Danuta Chwirut 
www.psychoterapia-dch.pl; tel. 603 248 940

Praktyka Stomatologiczna dr. n. med. Tatiana Jamróz-Szłapa 
43-603 J-no, ul. Promienna 51 (w firmie „ELVITA przy El. J-no III) przyjmuje: 

sobota rejestracja tel. codziennie 0 609 956 057
pełny zakres usług: protetyka estetyczna: korony, mosty, licówki 

pełnoceramiczne, protezy, leczenie i profilaktyka: materiały najnowszej generacji, 
scaling ultradźwiękowy, wybielanie zębów, chirurgia

PSYCHOTERAPIA

PSYCHOLOG CENTRUM ROZWOJU 
OSOBISTEGO I PSYCHOTERAPII SELF 

diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna, terapia 
rodzin i małżeństw www.self.jaworzno.pl 

tel. 517 95 94 35 ul. Przechodnia 5

NEUROLOG

lek. med. Alicja Zgrzebnicka 
specjalista neurolog

przyjmuje wtorek, czwartek od 17.00-19.00
Rejestracja telefoniczna: tel. 0 601 539 412

URODA

Studio Kosmetyki Nowoczesnej Lorin i Studio Vacu Well 
zaprasza na gorące promocje cenowe. Nowość opalanie natryskowe 

światowej firmy SUN FIX w promocyjnych cenach. Z okazji wiosny 
promocyjne ceny opalania natryskowego 60 zł całe ciało oraz 

mezoterapia igłowa twarzy 200 zł. Wypełnianie zmarszczek kwasem 
hialuronowym – 400 zł, elektrostymulacja – odchudzanie 

10 wejść – 250 zł peeling kawitacyjny – 30 zł. Trwałe przedłużanie 
rzęs 180 zł Nie przegap okazji zajrzyj do Nas i na naszą stronę 

www.studiourodylorin.jaworzno.pl 
Jaworzno Szczakowska 2b tel. 32 6155250

REHABILITACJA

GABINET REHABILITACJI mgr. Ewa Baczyńska – Lorenc
Przychodnia Jaworzno, ul. Zacisze - Boczna 3, rej. Tel. 606 191 808

• terapia skolioz i wad postawy
• usprawnianie w chorobach neurologicznych i ortopedycznych
• fizykoterapia, masaż leczniczy
• wizyty domowe www.rehabilitacja.jaworzno.pl

Przegrywanie 
taśm VHS 

i magnetofonowych
na płyty DVD iCD

Cyfryzacja płyt winylowych
12,20 zł brutto

cyfryzacja kaset 
magnetofonowych 60/90 min.

15,00/20,00 zł brutto
cyfryzacja kaset video VHS

30,00 zł brutto
Chcesz zachować nagranie dla 
potomnych skorzystaj z okazji 

usuwanie szumu z nagrania z płyt 
winylowych cena negocjowana. 

tel. 32/ 751 91 30
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OKULISTA

Specjalista chorób oczu
 lek. med Jadwiga Chłapek, 

ul. Nowa 6, Jaworzno przyjmuje: wtorki, czwartki w godz. 16.00 – 17.00, 
rejestracja: 607 608 990. Ceny promocyjne.

Dr n.med. Iwona Orczyk
specjalista stomatologii ogólnej

� Leczenie
� Protetyka
� Wybielanie

� Implantacja
� Rentgen
� NFZ Protetyka 

Jaworzno, ul. Jaworznicka 27A
tel. 32 66-00-535, 602-115-161

www.orczyk.pl
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Zaśmiecony teren przy szkole

Nie graffiti, tylko chamskie napisy można spotkać na jaworznickich domach, 
mostach, czy w przejściach podziemnych. Każdy je widzi, a jakby nie widział. Dziś 
pokazujemy kilka w centrum miasta. Czy napisy ominęły Twoją dzielnicę? Jeśli nie, 
to sfotografuj je i przyślij do redakcji. A jak walczyć z pseudoartystami? Czekamy 
na pomysły

Pseudograficiarze

Bobrowa Górka posprzątana

Szanowna Redakcjo!
Chciałabym prosić Was o in-

terwencję w sprawie uporząd-
kowania terenu w Szczakowej, 
łączącego ul. Moździerzow-
ców z ulicą Koszarową. Od 25 
lat pokonuję tę drogę i śmiem 
twierdzić, że to miejsce nigdy 
nie było sprzątane. Zalegające 
liście – nawet nie ulegają roz-
kładowi; potłuczone butelki, 
fragmenty mebli, tworzą swo-
isty krajobraz. W tym śmietni-
sku wybudowano nowe schody 
z poręczami, które na bieżąco 
są sprzątane i teren przy nich 
w odległości ok. 50 cm.

Od trzech lat prosiłam o pomoc 
Radnych z naszej dzielnicy, nawet 
usłyszałam obietnicę, że teren zo-
stanie uprzątnięty – na obietnicy 
się skończyło. Gdy drzewa po-
kryją się liśćmi, wtedy jest to cu-
downe miejsce dla wszelkiej ma-
ści osób spożywających alkohol, 
młodych ludzi palących papiero-

sy, a także próbujących się ukryć 
wagarowiczów.

Tym łącznikiem chodzą dzie-
ci do szkoły i rodzice obawia-
ją się o ich bezpieczeństwo. Nie 

ma w tym nic przyjemnego, gdy 
dorosły, a co dopiero dziecko, jest 
narażone na zaczepki ze strony 
amatorów tanich nalewek.

Mieszkanka Szczakowej

Kolejny raz w przeciągu 
kilku miesięcy wandale 
zniszczyli toalety miejskie. 

Koszty naprawy poniesie Miejski 
Zarząd Nieruchomości Komunal-
nych, czyli wszyscy mieszkańcy.

Mieszkańcy oburzają się, bo to-
alety są nieczynne. Niestety jest 
to spowodowane dewastacjami. 
Skradzione umywalki, krany, a na-
wet muszle klozetowe. Zniszczo-
ne drzwi, urwane klamki, to tylko 
kilka przykładów pomysłów osób 
korzystających z miejskich toalet.

Zniszczyli 
toalety

Jednostronne sprzątanie

Miejsce między ul. Piekarską a Leopoldem od strony Nikosa (śmieszniejsze, 
lewa strona tej ścieżki została uprzątnięta przez służby, a prawa jak widać). 
Pozdrawiam, Stanisław K.

W numerze 9. gazety pisaliśmy 
o dzikim wysypisku śmieci na Bobrowej 
Górce w Ciężkowicach.
Służby miejskie wysprzątały 
wysypisko. Niestety już po kilku dniach 
znów się tu pojawiło. Nie odstrasza 
tabliczka informująca, że to obszar 
chronionego krajobrazu, w którym 
zabrania się wysypywania śmieci.

Koszt naprawy tylko jednej z ubi-
kacji może wynieść ok. 5 tys. zł. 
W ubiegłym roku na remont ubika-
cji Miejski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych musiał przeznaczyć 
kwotę blisko 16 tys. zł.

Gdyby nie bezmyślne akty wan-
dalizmu, pieniądze te można było 
wydać np. na remonty mieszkań. 
Sprawa dewastacji została zgło-
szona do Komendy Miejskiej Poli-
cji w Jaworznie. Do czasu wykona-
nia potrzebnych prac szalety będą 
nieczynne. p.jamróz
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Od 
poniedziałku 
do piątku 
w godz. 
8.00 – 16.00 
Przyjedziemy  
na miejsce. 

Dla nas 
każda 
sprawa jest 
ważna.

albo wyślij e-mail na adres:

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Zadzwoń do nas
tel. 32 751 91 22 

kom. 602 693 821

Jeśli masz problemy, 
z którymi nie wiesz gdzie 
się zwrócić, masz uwagi na 
temat dzielnicy, w której 
mieszkasz? Widzisz coś, 
czego inni nie widzą?

25
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Gratulujemy autorowi, którego zapraszamy po odbiór 
kuponu na pyszną pizzę dla dwóch osób z Pizzerii 2-ka. 

Zapraszamy do naszego konkursu wszystkie osoby, którym w ostatnim czasie udało 
się sfotografować jakieś ciekawe zjawisko. Zdjęcia prosimy wysyłać na adres:

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Sponsorem 
konkursu jest

www.pizzeria2-ka.pl

Napisane odręcznie
„Zrób zdjęcie” – konkurs

Zniszczony przystanekZapadnięta studzienka

Na ulicy Zubrzyc-
kiego w dzielnicy 
Łubowiec rusza-

ją prace kanalizacyjne. 
Mogą wystąpić utrudnie-
nia w ruchu drogowym.

Od 28 marca jaworznic-
kie wodociągi przystępu-
ją do modernizacji i prze-
budowy sieci kanalizacyj-
nej na ulicy Zubrzyckiego. 
Roboty prowadzone będą 
na odcinku 160 metrów 
i potrwają do 30 kwietnia. 
Inwestycja została podzie-
lona na cztery etapy. Pod-
czas każdego z etapów wy-
konawca wyłączy z ruchu 

Roboty kanalizacyjne na Zubrzyckiego

kołowego poszczególne 
odcinki ulicy zapewnia-
jąc mieszkańcom dojazd 

i dojście do posesji. War-
tość zadania szacowana 
jest na 264 tys. zł. 

Witam,
zdjęcie przedstawia 
ogłoszenie napisane 

odręcznie – w tym przypadku 
sugeruję autorowi kontakt ze 

słownikiem ortograficznym 
przed napisaniem kolejnego 

ogłoszenia.
Serdecznie pozdrawiam,

Sylwia Ziętek,
Dąbrowa Narodowa

Od piątku 1 kwietnia 
w ciągu ul. Wygoda 
uruchomiony został 

przystanek Jeleń 
Park Przemysłowy. 

Nowy przystanek 
dwukierunkowy 

obsługiwał będzie 
trasę autobusu  

linii 312

Wciąż nie ma osta-
tecznej decyzji 
odnośnie kar dla 

Zakładu Usługowego Kon-
serwacja Terenów Zie-
lonych Jacek Wieczorek 
z Bytomia, które w roku 
2010 nałożył Miejski Za-
rząd Dróg i Mostów.

Kary dotyczyły ubiegło-
rocznej Akcji zima i letniego 

oczyszczania miasta. Miej-
ski Zarząd Dróg i Mostów 
uznał, że w obu przypad-
kach bytomska firma nie-
należycie wywiązywała się 
ze swoich obowiązków i ob-
ciążył ją karami umownymi. 
Ostatecznie sprawa trafiła 
do sądu, bowiem wykonaw-
ca z karami się nie zgadzał. 
Decyzja jeszcze nie zapadła. 

Sąd w pierwszej instancji 
przyznał rację MZDiM, na-
tomiast w drugiej – firmie 
z Bytomia.

– Czekamy na pisem-
ne uzasadnienie wyroku, 
a później zapewne złoży-
my apelację – podkreśla 
Nikodem Motyka, rzecznik 
MZDiM.

(IW)

Kary dla Wieczorka, 
postępowanie sądowe w toku

Na chodniku przy ul. Matejki 22 
znajduje się zapadnięta 

studzienka teletechniczna, 
która zagraża bezpieczeństwu 

pieszych
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na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Jaworznie zaprezentowało się 300 zwierzaków
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Koncert odbędzie się 
w kościele św. Elż-
biety Węgierskiej 

w Jaworznie Szczako-
wej 29.04. 2011 r. (piątek) 
o godz. 18.30. Po koncer-
cie od godz. 20.00 – do 6.00 
zapraszamy na noc czuwa-
nia z Janem Pawłem II

Trebunie-Tutki to muzy-
kująca od pokoleń góralska 
rodzina, która nie tracąc 
nic ze swojego charakteru, 
przeszła ewolucję od kape-
li góralskiej po zespół kon-
certujący na największych 
festiwalach Muzyki Świata 
w Europie, a także w Azji 
i Ameryce Północnej oraz 
reprezentujący Polskę m.in. 
na Expo w Portugalii i Ja-
ponii. Trebunie-Tutki jako 
jedyny dotychczas zespół 
z Polski, wielokrotnie zna-
lazł się w pierwszej dzie-
siątce Listy Muzyki Świata 
Europejskiej Unii Radiowej.

Umiłowanie tradycji 
i wierność góralszczyź-
nie nie ogranicza twórczo-
ści zespołu. Opierając się 
na tradycyjnych instrumen-
tach, skali góralskiej, budo-
wie muzycznej i charakte-
rze wykonania, lider zespo-
łu Krzysztof Trebunia-Tutka 
tworzy prekursorską Nową 
Muzykę Góralską. Rozwijają 
i wzbogacają rdzenną muzy-
kę o nowe melodie, współ-
czesne teksty i awangardo-
we aranżacje. Chętnie eks-
perymentują i współpracują 
z wybitnymi artystami m.in. 
jamajską grupą Twinkle 

Brothers, kirgiską – „Ordo 
Sakhna”, a także z rodzi-
mymi muzykami.

We współpracy z Adria-
nem Sherwoodem z Londynu, 
chórem afrykańskim, Twinkle 
Brothers i Włodzimierzem 
Kiniorskim powstała płyta 
,,W Sherwood”, którą w Pol-
sce nominowano do Frydery-
ka, a w Europie uznano trze-
cią płytą dziesięciolecia listy 
Europejskiej Unii Radiowej.

Płyta zespołu „Góralsko 
siła” uzyskała nominację 
do nagrody Fryderyk 2008, 
zaś album „Tischner” Tre-
buniów-Tutków i Voo Voo 
uzyskał status Złotej Pły-
ty i również dwie nomina-
cje do Fryferyka. W ubie-
głym roku ukazał się długo 
oczekiwany album „Songs 
of Glory/ Pieśni Chwały” na-
grany z jamajską gwiazdą 
roots reggae – Twinkle Bro-

thers. Płyta ta uplasowała 
się na 11. miejscu prestiżo-
wej listy World Charts Euro-
pe EBU, uzyskała nominację 
do Fryderyka 2009 i status 
Złotej Płyty. Ostatnio twór-
czość Trebuniów-Tutków 
została nagrodzona tytułem 
Honorowy Ambasador Polsz-
czyzny, przyznawanym przez 
Radę Języka Polskiego.

Najnowszy projekt „Nuty 
Wielkiego Pasterza” zosta-
nie zarejestrowany podczas 
koncertu galowego w Stu-
dio Koncertowym Polskiego 
Radia i wydany na pierwszej 
w dorobku zespołu płycie 
live. To wyjątkowy, wzrusza-
jący i zarazem radosny kon-
cert w hołdzie Janowi Pawło-
wi II, muzyczne wspomnie-
nia Trebuniów-Tutków i nas 
wszystkich, którym wciąż 
przewodzi Wielki Pasterz!

(iw)

Koncert w hołdzie Ojcu Świętemu: 
„Nuty Wielkiego Pasterza”

Wieczór poetyc-
k o - m u z y c z n y 
w dniu 30 marca 

w sali teatralnej MCKiS przy  
ul. Mickiewicza wypełniły 
wspomnieniowe utwory po-
etyckie Alicji Dudek z opra-
wą muzyczną i własnymi 
kompozycjami Eugeniusza 
Puchalskiego do wierszy 
poetki na instrumencie kla-
wiszowym.

Wprowadzeniem w wy-
jątkowy nastrój tego wieczo-
ru była prezentacja na ekra-
nie fragmentów kultowych 
filmów „Przeminęło z wia-
trem” i „Jaskinia zapomnia-
nych snów” z muzyką filmo-
wą w wykonaniu Eugeniusza 
Puchalskiego, instrumentali-
sty, kompozytora, pedagoga.

Program poetycko-mu-
zyczny prowadził Dominik 
Socha. Wiersze Alicji Dudek 
z muzyką Eugeniusza Puchal-
skiego wypełniały się wzajem-
nie, stanowiąc spójną i barw-
ną całość. Spokojne, harmo-
nijne kompozycje, doskonale 
współbrzmiały ze słowami po-
ezji z różnych okresów twór-
czości poetki, pełnych ciepła, 
liryzmu, refleksji. Teksty utwo-
rów poetyckich Alicji Dudek 
znalazły się także w wielu pio-

Echa wspomnień – wieczór poetycko-muzyczny

senkach, do których muzykę 
skomponował Eugeniusz Pu-
chalski, śpiewane przez solist-
ki młodego pokolenia.

Forma prezentacji strof 
wierszy w recytacjach, pio-
senkach z subtelną muzyką 
na instrumencie klawiszowym 
oraz w partiach z fletem two-
rzyła niezwykle kameralny kli-
mat wieczoru.

Wiersze recytowali: Alicja 
Dudek oraz Dominik Socha 
w przekazie refleksyjnych my-
śli autorki, głębokich przeżyć 
wewnętrznych, doznań, ocze-
kiwań z cząstką nie pozbawio-

nych sentymentu nad przemi-
janiem czasu: „Miłość jesie-
nią”, „Patrzę i smutno mi”, 
„Dla N”, „Nie potrzebuję”, 
„Ogród”, „Wiem”, „To szczę-
ście”, „Uproszę Mojry”, „Cie-
płym płaszczem”.

Niezależnie od prowadze-
nia scenariusza z odpowied-
nim komentarzem, Dominik 
Socha wystąpił w znakomi-
tych interpretacjach wier-
szy: „Deszcz nad morzem”, 
„Powoli jesień”, „Obojętny 
księżyc” „Przymykam oczy”, 
„Przesłanie”, „O matce”, 
„Los”, „Zaczarowany szal”.

W piosenkach do wierszy 
poetki wystąpiły: Ewelina Zię-
ba „Miłość jesienią” z tomiku 
wierszy „Odloty”, „Powoli je-
sień” z towarzyszeniem in-
strumentu klawiszowego.

Martyna Knot: „Przesła-
nie” – zaprezentowaną z oka-
zji Dnia Matki w roku 2010 
oraz „Ogród” wg. kompozy-
cji Puchalskiego, wcześniej 
muzykę napisał Zbigniew 
Rutkowski, piosenka ta do-
czekała się dwóch kompozy-
cji, ponadto piosenkę „Paź-
dziernik”.

Piosenkę „Nie żałuję” śpie-
wała Ewelina Zięba z towarzy-
szeniem gry na flecie Magda-
leny Sędzielowskiej i instru-
mentu klawiszowego.

„Życzenie” i „Refren” śpie-
wała 10-letnia Elżbieta Jura 
z muzyką na flecie i instru-
mentu klawiszowego.

Muzykę do filmów „Świa-
tła rampy” i „Skąd przycho-
dzisz” oraz na zakończenie 
dynamiczną muzykę z filmu 
„Rydwany ognia” wykonał 
Puchalski z prezentacją frag-
mentów filmów na ekranie.

Ciepłym płaszczem otu-
liła nas poezja Alicji Dudek 
przy dźwiękach muzyki oraz 
piosenkach, zaś odrobinę do-

brego kina na ekranie poka-
zał Andrzej Pokuta, światło 
i dźwięk zapewnili Kamil Od-
rzywołek i Tomasz Gnyp, tak 
skomentował na zakończenie 
Dominik Socha.

Publiczność wypełnionej 
sali nagrodziła wszystkich 
wykonawców gorącymi okla-
skami. Wieczór poetycko-mu-
zyczny 30 marca spełnił także 
misję szczególną, wsparciem 
finansowym wolnych datków 
na rzecz dzieci z wadami ser-
ca Fundacji Cor Infantis, dla 
2-letniego Filipa Glinieckiego 
z Jaworzna.

Zofia Żak

„Ciepłym płaszczem” 
Alicja Dudek

Ciepłym płaszczem
przed chłodem
gniewnych słów
cię osłonię.
W płaszczu pełnym snów
przed złem
czającym się skrycie
ukryję.
Zmarznięte ręce
i zimne serce rozgrzeję
i będę przy tobie
w każdy dzień pochmurny,
słotną godzinę
i w każdą – tchnącą pustką
długą noc.
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23 marca w Szko-
l e  P o d s t a -
wowej Nr 15 

w Jaworznie odbył się kon-
kurs ortograficzny szkół 
podstawowych miasta Ja-
worzna. 

Uczniowie klas dru-
gich świetnie poradzili so-
bie z trudnym słownictwem 
związanym z tematyką cyrku. 
Poziom uczestników był wy-
równany, dlatego też komisja 
zdecydowała przyznać dwa 
trzecie miejsca. Laureatami 
konkursu zostali: I – SP 7 – 
Rafał Piechnik (opiekun Iza-
bela Czerwińska), II – SP 16 – 

Szymon Rylski (opiekun Iwo-
na Terbert), III – SP 6 – Zofia 
Kłosowicz (opiekun Ewa Po-
goda) oraz SP 18 – Mateusz 
Gubała (opiekun Jolanta Gut)

Wyróżnienie – SP 20 – 
Piotr Wyrobiec (opiekun 
Irena Banasik).

Nagrody książkowe dla 
wszystkich uczniów biorą-
cych udział w konkursie ufun-
dowali Włodzimierz Machnik 
i Dariusz Miedziński z PZU 
Życie SA w Jaworznie. Za-
dbali też o firmowe upomin-
ki PZU dla uczniów i przygo-
towujących ich do konkursu 
nauczycieli. Beata Molenda

Konkurs ortograficzny w SP 15

Podczas wieczoru w konwencji muzyczno-poetyckiej Alicja Dudek 
zaprezentowała kilka swoich wierszy. Towarzyszył jej prowadzący 
spotkanie Dominik Socha

Trebunie-Tutki
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w 2003 r. RM nadała Janowi Pawłowi II honorowe obywatelstwo miasta Jaworzna

Marcel Zięba, uczeń kla-
sy o profilu matema-
tyczno-informatycznym 

z II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Cz. Miłosza w Jaworznie 
zakwalifikował się do finału  
LXII Olimpiady Matematycznej. 
Prezentujemy wywiad z finalistą.

– Na początku chciałybyśmy 
Ci pogratulować. Udział w finale 
olimpiady matematycznej to na-
prawdę duży sukces. Spodziewa-
łeś się, że zajdziesz aż tak daleko?

– Dziękuję. Nie, nie spodziewa-
łem się, było to dla mnie dużym 
zaskoczeniem.

– Jak wyglądały Twoje przy-
gotowania do tego konkursu?

– Przygotowywałem się głów-
nie rozwiązując zadania.

– Opowiedz coś więcej o prze-
biegu olimpiady matematycznej.

– Pierwszy etap olimpiady ma-
tematycznej trwał aż trzy miesiące, 
rozpoczął się we wrześniu. Polegał 
na samodzielnym rozwiązywaniu 
zadań w domu. Zawody II stopnia 
odbyły się w Bielsku-Białej. Trwały 
dwa dni, każdego było pięć godzin 
na rozwiązanie trzech zadań.

– Kiedy odkryłeś, że masz 
taką żyłkę do matematyki? Czy 
ktoś pomagał Ci w rozwijaniu się 
w tym kierunku?

– Zawsze chętnie rozwiązywa-
łem zadania matematyczne. Rodzi-
ce oraz nauczyciele ciągle mnie 
wspierali.

– Traktujesz rozwiązywanie 
zadań jako naukę, czy rozrywkę?

– Jest to dla mnie jeden ze spo-
sobów spędzania wolnego czasu. 
Traktuję to głównie jako rozrywkę.

– Masz jakieś inne zaintere-
sowania?

– Tak. Oprócz matematyki zaj-
muję się także programowaniem 
(jedno z drugim ma wiele wspól-
nego). Lubię słuchać muzyki, 
przede wszystkim metalu. Ostat-
nio zacząłem również grać w Ma-
gic The Gathering. Jest to rodzaj 
gry karcianej. Jeśli chodzi o sport 
lubię koszykówkę i piłkę nożną.

– Czy masz jakieś konkretne 
plany na przyszłość? Myślałeś 
już o uczelni, na którą chciałbyś 
się wybrać?

– Obecnie myślę nad studiami 
na Uniwersytecie Warszawskim 
na kierunku JSIM. Są to Jedno-
czesne Studia Informatyczno-Ma-
tematyczne.

– Dziękujemy Ci za rozmowę. 
Życzymy powodzenia w konkur-
sach, które Cię czekają.

– Ja również dziękuję.
Joanna Piątek i Martyna Pilch 

(koleżanki z klasy)

Olimpijczyk w II LO

Gimnazjalisto! Przed Tobą 
decyzja związana z wy-
borem szkoły,  w któ-

rej nauka będzie przepustką 
w Twoją przyszłość zawodową. 
W dniach 15 lub 16 kwietnia od-
wiedź Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego, a przekonasz się, 
że tę przyszłość warto budo-
wać z nami.

Dni otwarte w ZSP1 potrwają 
aż dwa dni. Na ulicę Chopina 40 
zapraszamy wszystkich gimnazja-
listów oraz ich rodziców. Popular-
na „Budowlanka” stoi otworem 
w najbliższy piątek (15 kwietnia) 
w godzinach od 12.00 do 15.00 
oraz w sobotę (16 kwietnia) od 
19.00 do 12.00.

Odwiedzający placówkę będą 
mieli niepowtarzalną okazję 
szczegółowego zapoznania się 
z ofertą edukacyjną szkoły, w tym 
z dokładnymi kryteriami naboru. 
Na wszelkie pytania odpowiedzi 
udzieli kadra ucząca – warto spo-
tkać się z dyrekcją i nauczyciela-
mi, choćby po to, by jeszcze przed 
pierwszym dzwonkiem w nowej 
szkole wiedzieć, kto będzie Cię 
uczyć! Wątpliwości pomogą roz-
wiać także starsi koledzy i kole-

żanki, którzy już wybrali… Zoba-
czyć będzie można prezentację 
osiągnięć placówki oraz „od kuch-
ni” podejrzeć przebieg zajęć prak-
tycznych na poszczególnych pro-
filach zawodowych. Żądni wrażeń 
nie mogą przegapić przeglądu ta-
lentów, wielbiciele sztuk walki po-
kazu szkolnej sekcji Aikido, a mi-
łośnicy teatru występu Grupy Te-
atralnej „Respektakl”. Warto rów-
nież przyjść i dopingować uczest-
ników konkursu wiedzy ogólnej 
o przepisach BHP.

Przypominamy, że w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
możesz kształcić się na kierunkach 
technik budownictwa, technik po-
jazdów samochodowych, technik 
usług fryzjerskich; dwu- lub trzy-
letniej szkole zawodowej w nie-
mal każdym zawodzie, jaki tylko 
przyjdzie Ci do głowy, oraz w Li-
ceum dla Dorosłych i Szkole Poli-
cealnej. Wszelkie informacje dot. 
dni otwartych można uzyskać pod 
nr. tel. (32) 6163581 lub na stronie 
internetowej www.zsp1.jaworz-
no.edu.pl (odwiedź naszą stronę, 
prawidłowo rozwiąż krzyżówkę, 
przyjdź na dni otwarte i zgarnij 
nagrodę!).

AB

Drzwi otwarte  
dla wszystkichTegoroczne rekolekcje wiel-

kopostne w Gimnazjum nr 1 
przebiegły pod hasłem  

„M jak miłość”. Miały jednak 
zupełnie odmienny niż dotych-
czasowe charakter.

– Chcąc pokazać młodzieży, 
jak ważny jest Pan Bóg w każ-
dej dziedzinie życia i że modlić 
się można nie tylko na kolanach, 
ale i swoją pasją, zorganizowane 
zostały różnego rodzaju warsz-
taty, na których uczniowie mo-
gli wykazać się swoimi talen-
tami. Dla miłośników literatury 
były warsztaty literackie. Były 
też warsztaty malarskie, na któ-
rych uczniowie przedstawiali 
za pomocą obrazu słowa wier-
sza „Miłość” Michela Quoista. 
Uczniowie poznali kroki tańca 
belgijskiego, który od lat jed-
noczy osoby w różnym wieku 
podczas pielgrzymek, rekolek-
cji, a nawet przerw szkolnych. 
Nauka koronki do Miłosierdzia 
Bożego w języku hiszpańskim, 
francuskim, włoskim, niemiec-
kim i angielskim, oraz poznanie 
tajników misyjnych, absorbowa-
ła uczestników warsztatów języ-
kowych. Dla naszych szkolnych 
słowików przygotowane zosta-
ły warsztaty muzyczne, a grupa 
teatralna zaprezentowała nam 
wspaniałe przedstawienie pod 
tytułem: „Czy wiesz, czym jest 
miłość?” – mówiła Katarzyna 
Machaj. Podczas każdych za-
jęć gimnazjalistom towarzyszy-
li ich nauczyciele, którzy służyli 
pomocą i radą.

Wielkim zainteresowaniem cie-
szyły się warsztaty rzeźbiarskie 
prowadzone przez Tadeusza Go-
góla oraz warsztaty ikonograficz-
ne, których koordynatorkami były 

siostry Otylia i Pia ze zgromadzenia 
Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego 
de Saxia z Krakowa.

Młodzież prezentowała efekty 
swoich prac na sali gimnastycznej. 
Dla głębszego zrozumienia istoty 
i wymagań, jakie stawia człowieko-
wi miłość, uczniowie obejrzeli film 
„Szkoła uczuć” Adama Shankmana 
oraz uczestniczyli w Drodze Krzyżo-
wej wzbogaconej obrazami z „Pasji” 
Mela Gibsona. Wszystkiemu prze-
wodniczył ksiądz rekolekcjonista – 
Dariusz Piasecki z Krakowa.

W tych szczególnych dniach mo-
dlitewnego skupienia towarzyszyli 
młodzieży, dzieląc się swymi prze-
myśleniami: ks. Proboszcz Euge-
niusz Cebulski oraz ks. Adam Gołąb 
z Kolegiaty św. Wojciecha i Katarzy-
ny, a także ks. Proboszcz Stanisław 
Janicki z Parafii Miłosierdzia Bożego.

–  Tegoroczne warsztaty 
na długo zostaną w mojej pamię-

ci. Nie ograniczały się do udzia-
łu we Mszy świętej, ale pozwo-
liły nam uruchomić naszą wy-
obraźnię, poznać ciekawych lu-
dzi, a także zdobyć nowe umie-
jętności. Pracowaliśmy w gru-
pach, w których nie spotykamy 
się na co dzień. Życzyłabym so-
bie więcej takich dni w roku. 
Była zabawa, nauka i czas na re-
fleksję – mówiła Karolina z klasy 
pierwszej.

W każdym z trzech dni reko-
lekcji młodzież wraz z nauczy-
cielami uczestniczyła w nabożeń-
stwach pokutnych, miała także 
okazję do skorzystania z możliwo-
ści spowiedzi przedświątecznej. 
Podczas kończącej cykl rekolekcji 
Mszy świętej uczniowie, w dowo-
dzie uznania, gromkimi brawami 
nagrodzili organizatorów i zapro-
szonych gości.

aka/kam

Rekolekcje inaczej

Ogłoszono wyniki konkur-
su recytatorskiego, który 
rozpoczął festiwalowy 

przegląd programów artystycz-
nych „Jawor 2011”.

XI Rejonowy Festiwal Kultu-
ry Artystycznej Dzieci i Młodzie-
ży odbył się w MDK w Jaworznie. 
Wzięło w nim udział 17 gimna-
zjalistów naszego miasta, swoją 
obecnością zaszczyciła nas także 
młodzież z Mysłowic. Motywem 
przewodnim tegorocznego kon-
kursu były słowa Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego „Po stronie 
nadziei”. Dlatego w obydwu ka-
tegoriach konkursowych recyta-
cjach i poezji śpiewanej usłysze-
liśmy wiersze niezapomnianego 
poety okresu wojny. Młodzież pre-
zentowała nie tylko znane wiersze 
z podręczników szkolnych, takie 
jak: „Elegia o chłopcu polskim”, 
„Deszcze”, „Modlitwa”, „Z głową 
na karabinie”, ale także te, które 
mówią o miłości, pragnieniach, tę-
sknotach pokolenia. Chętnie słu-
chaliśmy wierszy o charakterze 
refleksyjno-filozoficznym. Oczywi-
ście, każdy z uczestników konkur-
su przygotował również fragment 
prozy. Widownia nagrodziła gorą-
cymi oklaskami interpretacje pro-

zy Elizy Orzeszkowej, Kornela Ma-
kuszyńskiego, czy Paula Coelho.

Występy młodych recytatorów 
podsumował aktor – Dominik So-
cha. Uświadomił młodzieży, jak 
ważna w recytacji jest emisja gło-
su, dobra dykcja. Przekonywał, 
aby wygłaszając tekst, zawsze za-
dać sobie pytanie: Co chcę przez 
ten wiersz powiedzieć? Takie bo-
wiem nastawienie uruchamia wy-
obraźnię. Uprzytomnił młodzieży 
przybyłej na konkurs, jak istotna 
jest w czasie występu mowa cia-
ła. Jego zdaniem, nie należy uda-
wać emocji. A gesty trzeba kontro-
lować – nie deptać kapusty. Ważna 
jest także elegancja i jasność pre-
zentowanych utworów – nie moż-
na po wygłoszeniu jednego frag-
mentu tekstu rzucać się w drugi, 
jak do basenu. Pan Dominik Socha 
udzielił gimnazjalistom i ich opie-
kunom praktycznych porad. Zda-
niem aktora nie powinno się wy-
bierać zbyt długich tekstów.

Jury w składzie: Lidia Ryter, 
Małgorzata Cichy i Dominik So-
cha, wybrali zwycięzców. Oto oni:

W kategorii poezja śpiewana:
Miejsce I – Magdalena Ples – 
MCKiS DK Szczakowa.

Wyróżnienie – Radosław Domżoł 
– Gimnazjum nr 6 w Mysłowi-
cach.

W kategorii recytatorów:
Miejsce I – Weronika Burzyń-
ska – Gimnazjum nr 3 w Ja-
worznie.
Miejsce II – Adam Stano – ZSO 
Gimnazjum nr 4 w Jaworznie.
Miejsce III – Anna Ciurla  
– Gimnazjum nr 1 w Jaworznie.
Wyróżnienie – Martyna Goliń-
ska – ZSO Gimnzazjum nr 4 
w Jaworznie.
Wyróżnienie – Wiktor Nowa  
– Gimnzajum nr 2 w Jaworznie.

Honorowe wyróżnienie dla 
Łukasza Mazgaja i Sylwii Korbik 
z Powiatowej Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej w Jaworz-
nie, jako uznanie dla trudu wło-
żonego w przygotowanie pro-
gramu recytatorskiego i zachę-
ta do dalszej pracy nad słowem 
i tekstem literackim.

Podziękowania dla polonistki 
Pani Anny Korczyk za stałą popu-
laryzację piękna literatury wśród 
młodzieży gimnazjalnej.

Gratulujemy!
Małgorzata Cichy

Po stronie nadziei

Uczniowie rzeźbili w mydle Chrystusa Frasobliwego oraz samodzielnie wyrabiali 
na opalonym drewnie ikony, rozważając przy tym słowa świętego Pawła 
z „Hymnu o miłości”

Marcel Zięba
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Aktywni
uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II rozpoczną się 30 kwietnia

W dobie filmów mających 
gwarantować rozryw-
kę często zapominamy 

o tym, co ważne, mianowicie 
o własnej historii. „Mam wra-
żenie, że do 2000 roku nie po-
wstawały żadne filmy o PRL.
(…)Zrobiono wiele, żebyśmy 
o tamtych czasach zapomnieli” 
– powiedział Antoni Krauze.

Z popularności filmu „Czar-
ny czwartek. Janek Wiśniewski 
padł” wynika, że Polacy pamięta-
ją i chcą, by nowe pokolenia pa-
miętały. Przykładem tego są liczne 
szkoły, które podtrzymując trady-
cję zorganizowały zbiorowy wy-
jazd całej uczniowskiej społeczno-
ści, by wspólnie uczestniczyć w tej 
niecodziennej lekcji historii. Mimo 
że wielu moich rówieśników oraz 
internautów na różnych forach 
ocenia film bez entuzjazmu jako 
sfabularyzowany dokument, któ-
remu nie można nic zarzucić, ale 
też niczym się zachwycić, to wszy-
scy są zgodni – takie filmy są po-
trzebne.

Osobiście sądzę, że to jeden z lep-
szych filmów historycznych, jakie wi-
działem. Antoni Krauze z nikogo nie 
chciał zrobić herosa w hollywoodz-
kim stylu. Obraz zwykłego życia uka-
zał na tle ważnych dla nas, Polaków, 
wydarzeń, kiedy nawet najmniejszy 
sprzeciw w grupie nabierał wielkie-
go znaczenia. Życiem autentycznych 
bohaterów – Brunona i Stefanii Dry-
wów – reżyser pokazał pospolitą ro-
dzinę z Grudnia 1970 roku. Czasu, 
gdy nastroje Polaków zmieniały się 
z dnia na dzień. Krajem wstrząsnął 
głęboki kryzys polityczno-społecz-
ny. Model władzy ekipy Gomułki 
systematycznie się wyczerpywał – 
towarzysz Wiesław nie robił na lu-
dziach takie wrażenia, jak w począt-
kach swoich rządów. Pewnie myślał, 
że jego największy sukces w polityce 
zagranicznej – podpisanie przez RFN 
uznania polskich zachodnich granic 
– przysłoni podwyżkę cen najważ-
niejszych towarów przed świętami. 
Grubo się pomylił. Podwyżka śred-
nio o 20% artykułów najpotrzeb-
niejszych, już po dwóch dniach,  
14 grudnia, spowodowała strajki…

Od tego czasu fabularny wątek 
rodziny jednego z poległych prze-
plata się w filmie z kolorowymi i au-
tentycznymi czarno-białymi obraza-
mi strajków, bo jak powiedział An-
toni Krauze: „Chciałem by widz czuł 
się jakby oglądał dokument”. Poparł 
swoje słowa wieloma zebranymi in-
formacjami. Każde użyte nazwisko 
strajkującego lub działacza partii 

było prawdziwe. Po raz pierwszy zo-
baczyły światło dzienne zdjęcia spa-
lenia Komitetu Wojewódzkiego par-
tii. Zarówno autentyczne były rozmo-
wy agentów SB dowodzących pacy-
fikacją, jak i spisane przez Stanisła-
wa Trepczyńskiego słowa Gomułki 
i innych członków Biura Polityczne-
go PZPR.

Jak przebiegała zawierucha tam-
tych dni? W poniedziałek strajki jesz-
cze nie były agresywne, wysuwano 
postulaty i żądano ich wysłuchania. 
Przewodniczącego Prezydium MRN 
w Gdyni, Jana Mariańskiego, ukarało 
kierownictwo partii za to, że chciał 
rozmawiać ze strajkującymi. Wobec 
ignorancji ze strony rządu narasta-
ło niezadowolenie. Dołączały się ko-
lejne zakłady pracy. Nazajutrz padły 
pierwsze strzały – było to preludium 
koncertu nienawiści. Stoczniowiec 
Marian Zieliński tak opisał zemstę 
wzburzonych robotników na ofi-
cerze, który zabił młodego chłopa-
ka: „Widać było, jak darto mundur, 
nawet nie wiem, czy ręce nie były 
wyrwane. Ten tłum ogarnęła pasja 
nienawiści. Wszystko się dosłownie 
rwało na kawałki, każdy chciał tam 
swoją pięść dołożyć”. Tego samego 
dnia podczas narady w gabinecie 
I sekretarza bliski współpracownik 
Gomułki – Zenon Kliszko – powie-
dział legendarne słowa: Z kontrre-
wolucją się nie rozmawia, do kontr-
rewolucji się strzela.” W środę  
16 grudnia naprzeciw Armii, SB 
i MO, stawali już pracownicy z zakła-
dów m.in. w Gdyni, Gdańsku, Szcze-
cinie i Elblągu. Ginęli ludzie, szpitale 
były pełne, każdy mógł trafić w ręce 
funkcjonariuszy, od których dostał 
tyle razy pałką, ile miał liter w imie-
niu i nazwisku… Najczarniejszy jed-

nak okazał się czwartek. Środowym 
wieczorem I sekretarz w Gdańsku – 
„Krwawy Stanisław Kociołek” w tele-
wizji powiedział, że przez „powraca-
jący spokój” można wrócić do pracy 
w stoczniach. Dopiero w nocy zdał 
sobie sprawę z sprzeczności wła-
snej decyzji – wysłannicy ani poran-
ne komunikaty nie zatrzymały ludzi. 
Kiedy o poranku pracownicy weszli 
na teren wcześniej zamkniętej fabry-
ki, po strzałach ostrzegawczych za-
częto strzelać. Zastrzelono idącego 
po schodach Zbyszka Godlewskie-
go. W jednym momencie stał się 
symbolem walki o wolność. Noszo-
ny przez miasto na drzwiach, przy-
kryty skrwawioną flagą dodawał siły 
walczącym do południa robotnikom. 
Ks. Popiełuszko powiedział kiedyś, 
że „największym wrogiem człowie-
ka jest jego strach”. Ci ludzie nie bali 
się, mimo że musieli walczyć o swoją 
wolność przeciw własnej armii, która 
użyła aż 27 tys. żołnierzy, 550 czoł-
gów, 750 transporterów opancerzo-
nych. Wystrzelono 46 tys. różnych 
pocisków, w te dane nie wliczono 
działań SB i MO…

Jednak siła samych ludzkich rąk 
nie poszła na marne. Mimo stłumie-
nia strajków Gomułkę zastąpił Gie-
rek, a 1 marca 1971 przywrócono 
ceny sprzed 12 grudnia. Był to jeden 
z pierwszych kroków prowadzących 
do zniszczenia PRL-owskiego syste-
mu. Po obejrzeniu filmu, każdemu 
widzowi pozostaną w pamięci sło-
wa piosenki Kazika Staszewskiego:
Nie płaczcie matki, to nie na darmo
Nad stocznią sztandar z czarną ko-
kardą
Za chleb i wolność i nową Polskę
Janek Wiśniewski padł.

Igor Niedziela MDK

Czarny czwartek

15 lutego odbyły s ię 
III Mistrzostwa Śląska 
Młodzieży Szkolnej 

w  Informatyce pod patronatem 
Śląskiego Kuratora Oświaty.

Był to drugi, finałowy już etap. 
Do tego etapu zakwalifikowała się 
dwuosobowa drużyna z Jaworzna. 
Byli to uczniowie II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Czesława Miło-
sza: Jan Chrapek i Szymon Łabuz. 
Jednak, aby zakwalifikować się 
do finału, musieli oni przebrnąć 
przez etap kwalifikacyjny. Polegał 
on na odpowiedzeniu na 30 pytań 
zamkniętych. Były to pytania doty-
czące informatyki, ale także mate-
matyki, która, jak wiemy, z infor-
matyką ma wiele wspólnego.

Z kolei II etap składał się z pię-
ciu konkurencji: budowa kompu-
tera, sieci komputerowe, pakiet 

biurowy, test wiedzy informatycz-
nej i programowanie. Część z nich 
była rozgrywana indywidualnie, 
a  część zespołowo. Natomiast 
w końcowych klasyfikacjach – in-
dywidualnej i zespołowej – liczo-
ne były punkty z wszystkich części 
finału. W przypadku równej liczby 
punktów o zajętym miejscu decy-
dował czas rozwiązania zadań.

W mistrzostwach reprezentacja 
II LO odniosła sukces. W konkur-
sie drużynowym uplasowała się 
na III miejscu, natomiast w zawo-
dach indywidualnych Szymon Ła-
buz zajął V miejsce, a Jan Chrapek 
– VI miejsce. Warto dodać, że kon-
kurencję reprezentacji licealistów 
stanowiły drużyny składające się 
z uczniów klas czwartych techni-
ków z rozszerzonym programem 
nauczania informatyki.

Informatycy z II LO

Walczono w kategoriach: oprogramowanie biurowe, systemy operacyjne  
i sieci komputerowe, urządzenia techniki komputerowej, programowanie, itp.

W dniu 11.03.2011 ucznio-
wie ZSZ PKE S.A. Elek-
trownia Jaworzno III: 

Kacper Król, Michał Majmurek, 
Michał Chwał, Leszek Chwali-
bóg i Piotr Ratajczyk, brali udział 
w warsztatach Masterclasis orga-
nizowanych przez Uniwersytet 
Śląski w Katowicach.

Celem tych warsztatów było wpro-
wadzenie uczniów w fizykę cząstek 
elementarnych i zapoznanie z najnow-

szymi wynikami badań w tej dziedzi-
nie. Warsztaty składały się z części teo-
retycznej i praktycznej. Wykład wpro-
wadzający w ten temat wygłosił prof. 
dr hab. Henryk Czyż. Po wykładzie 
uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach 
prowadzonych przez doktorantów UŚ. 
Celem tych ćwiczeń była analiza da-
nych eksperymentalnych zebranych 
w międzynarodowych laboratoriach. 
Uczniowie naszej szkoły świetnie po-
radzili sobie z tym problemem.

W dniu 17.03.2011 r. ci sami 
uczniowie wzięli udział w wideokon-
ferencji koordynowanej przez pra-
cowników CERN. Zarówno ucznio-
wie, jak i nauczyciel fizyki pani Ewa 
Radko, byli bardzo zadowoleni, 
że mogli uczestniczyć w tej impre-
zie. Wzbogacili i pogłębili oni wie-
dzę na temat cząstek elementarnych 
i stanu aktualnych badań w tej burzli-
wie rozwijającej się dziedzinie nauki.

(iw)

Warsztaty Masterclasis z udziałem  
uczniów ZSZ PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III

Pierwsza w historii polskiej kinematografii rekonstrukcja dramatycznych 
wydarzeń z 17 grudnia 1970 roku
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Wielki Jubileuszowy Konkurs

CO TYDZIEŃ
z okazji 20-lecia gazety
pod patronatem Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia 

Elvita – Jaworzno III sp. z o.o.

W tym numerze pierwsze zadanie konkursowe: 
Podaj imię i nazwisko pierwszego 

redaktora naczelnego naszej  
gazety „Co tydzień”

Odpowiedź prześlij  
na karcie pocztowej 
z naklejonym kuponem,  
albo przynieś ją do  
redakcji na adres:

ul. św. Barbary 7, 
43-600 Jaworzno

Jeżeli przez cztery kolejne 
numery uda Ci się  
prawidłowo odpowiedzieć  
na pytanie konkursowe,  
weźmiesz udział  
w losowaniu  
14-dniowego pobytu  
w sanatorium 
„Elektron” w Ustroniu, 
w dwuosobowym 
pokoju wraz z osobą 
towarzyszącą.

KUPON nr 1


