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Zapraszamy do programu telewizji 
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Nie da się dojechać
Pani Janina Borowska mieszka na 

Sienkiewicza 7, w samym centrum 
codziennego handlowego zgiełku. 
Jej życie nie jest lekkie.

– Dzień i noc, już od trzeciej 
w nocy, od wpół do drugiej 
w nocy, jeżdżą, już się 
rozkładają, miejsca zajmują, 
tłuką się – opowiada 
mieszkanka popularnej 
Kociej.

Pani Janina miała tydzień temu 
wypadek, bolesne pęknięcie kości. 
Na piątek miała umówioną wizytę 
u chirurga, bo potem, przez święta 
nie będzie możliwości się z nim 
spotkać. Tylko jak do niego do-
trzeć, gdy z potłuczoną nogą nie 
da się chodzić, a żaden samochód 
przed dom nie podjedzie. – Dzwo-
nię na taksówkę i żaden taksiarz 
mi nie przyjedzie, ponieważ jest na 
Sienkiewicza targ. Dzwonię na straż 
miejską, pani się śmieje i mówi, że 

mi nic nie mogą pomóc. Już niedługo 
będzie godzina wyznaczona wizyty, 
a ja nie mogę dojechać do doktora 
– mówi zrozpaczona Janina Borow-
ska. – Ja mam 65 lat i żebym nie 
mogła taksówki do domu wezwać, 
no na litość boską.

Straż miejska 
jest bezsilna

Strażnik miejski patrolujący ulicę 
może pouczyć osobę zajmującą drogę, 
może także nałożyć mandat karny, od 
którego można się odwołać do sądu. 
– Ale dalej ta osoba, w tym miejscu 
stoi. Nawet po przyjęciu mandatu, na-
wet po sporządzeniu wniosku do sądu, 
fizycznie nie jest usuwana stamtąd, bo 
nie ma takiej możliwości – wyjaśnia 
zastępca komendanta straży miej-
skiej, Zdzisław Tendaj.

– Pani Borowska żąda od 
nas usunięcia tych ludzi. 
Nie wyobrażam sobie tych 
czynności, żebyśmy usuwali 
ludzi na siłę.

Mieszkanka ul. Sienkiewicza nie mogła dotrzeć do lekarza,  
bo taksówkarze nie chcieli podjechać pod jej dom z powodu targu na ulicy

Nierozwiązany 
problem Kociej

Komendant stwierdza również, 
że ulica jest przejezdna. – Trudno 
mi tłumaczyć decyzję taksówkarza. 
Jeśli taka rozmowa miała miejsce, 
to jestem zaskoczony, bo na pewno 
droga jest przejezdna. To gwaran-
tuję, bo mój patrol był dzisiaj na 
Sienkiewicza  – mówił w piątek 
Tendaj.

– Nawet jeśli ci ludzie stoją, 
faktycznie utrudniają ruch, 
ale na pewno nie blokują 
całej drogi.

Co przyniesie „Od.nowa”?
Miasto prowadzi projekt „Rynek 

Od.nowa”, w ramach którego projekto-
wana jest modernizacja jaworznickiego 
rynku i terenów przyległych. Jedno  
z pytań postawionym mieszkańcom 
w ankiecie na temat przyszłości rynku 
dotyczy regulacji handlu ulicznego  
w jego rejonie. Na pytanie, jak miasto 
planuje rozwiązać kwestię handlu na 
Sienkiewicza, odpowiedź otrzymamy 
niebawem.

p.jamroz

Jedną z wizytówek centrum Jaworzna jest ulica Sienkiewicza i handel uliczny, który się na 
niej odbywa. Codziennie widzimy na niej dziesiątki stoisk i straganików. Można tu kupić 
dosłownie wszystko, a po zwinięciu się kupców pozostają tony papierów i śmieci. Nieliczni 
mieszkańcy zameldowani tutaj nie mają lekkiego życia. Dzień i noc pod ich oknami odbywa 
się handel, nigdy nie ma spokoju, a dotarcie do domu jest bardzo trudne.

Choć taksówkarze mają prawo podjechać pod posesję na Sienkiewicza, to jazda w tłoku ich chyba przeraża

Wszystkich zainteresowanych 
uchwałami podejmowanymi przez 
radnych na sesjach RM zapraszamy 
1 kwietnia, na godz. 9.00, do 
sali obrad Urzędu Miasta. Na 
kwietniowej sesji  Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o. w Jaworznie przedstawi 
projekt zmian taryfy biletowej, 
połączony z modyfikacją sposobu 
wnoszenia opłat za przejazdy 
autobusami. Radni zajmą się 
między innymi uchwałą w sprawie 
nagradzania policjantów Komendy 
Miejskiej Policji w Jaworznie za 
szczególne osiągnięcia w służbie 
i zaopiniowaniem wniosku 
dyrektora szpitala w Jaworznie, 
dotyczącego czasowego 
zaprzestania działalności Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
Poruszona zostanie również sprawa 
zagospodarowania przestrzennego 
Parku Lotników na Osiedlu Stałym.

BB

Zaproszenie  
na sesję RM

Klub Inteligencji Katolickiej 
zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na  kolejny 
wykład ks. dr. Lucjana Bielasa  
pt. „Małżeństwo sakramentalne,  
a kontrakt cywilny”. Wykład 
odbędzie się we czwartek 27 marca 
o godz. 18:00 w budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej – Rynek 17.

(IW)

Małżeństwo  
a kontrakt

czytaj na str. 2

Zarządy 
spółdzielni 
mieszkaniowych 
atakują

Komputerowy 
pirat

czytaj na str. 3

Kazimierz 
– król 
budowlańców

czytaj na str. 23

Wołanie o pomoc
czytaj na str. 5
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Tereny inwestycyjne o łącznej po-
wierzchni ponad 170 tysięcy metrów 
kwadratowych w rejonie Jelenia idą 
na sprzedaż. We wtorek odbyła się 
pierwsza część przetargu, na który 
została zgłoszona jedna oferta w wy-
sokości przekraczającej cenę wywo-
ławczą, czyli 12,5 miliona złotych.

Działka na Gminnej Strefie Ak-
tywności Gospodarczej w okolicach 
autostrady A4 w Jeleniu została wy-
stawiona na sprzedaż w styczniu.  
O atrakcyjności tego miejsca świad-
czy fakt, że w ubiegłym roku działka 
uzyskała najwyższą lokatę w konkur-
sie „Grunt na medal”. Ośmiohekta-
rowa działka okazała się najlepszym 
terenem inwestycyjnym spośród  
29 wytypowanych do konkursu w wo-
jewództwie śląskim. W ten sposób Ja-
worzno znalazło się w gronie 16 miast 
polskich, rekomendowanych przez 
Polską Agencję Informacji i Inwesty-
cji Zagranicznych do inwestowania 
zagranicznego kapitału.

W skład Gminnej Stefy Aktywno-
ści Gospodarczej wchodzą uzbrojone  
w potrzebne media, odwodnione i do-
brze skomunikowane tereny. Potwier-
dza to opinia przedstawicielki oferenta, 
który chce tutaj rozpocząć swoją inwe-
stycję. – Zainteresowanie Jaworznem 
wynika ze strategicznego, naszym zda-
niem, ulokowania terenu – mówi Justy-
na Romańczyk z CTP Invest.

Firma CTP Invest jest developerem 
zajmującym się budową powierzchni 
dla producentów różnych produktów. 
Jak powiedziała nam przedstawicielka 
firmy, po rozstrzygnięciu przetargu 
zamierzają szybko rozpocząć pracę 
i przyciągnąć tutaj jak najwięcej in-
westorów. Umowa o sprzedaży tego 
terenu jest tak skonstruowana, że na-
bywca musi w ciągu 3 lat od zakupu 
zagospodarować 50% gruntu. Gmina 
zastrzegła sobie możliwość odkupienia 
działki, jeśli po pięciu latach teren nie 
zostanie zagospodarowany.

To był pierwszy etap przetargu, na 
którym jedyna oferta została spraw-
dzona pod względem formalnym. Na 
początku kwietnia odbędzie się część 
niejawna, na której komisja przetar-

gowa przyzna punkty złożonej ofer-
cie. Podstawą oceny jest zapropono-
wana cena, która nie może być niższa 
niż cena wywoławcza, inne kryteria to 
powierzchnia planowanych budyn-
ków oraz planowana działalność na 
tym terenie. W sumie oferent może 
dostać 100 punktów. Komisja może 
również odmówić przyjęcia oferty.

Trochę martwi fakt wpłynięcia 
tylko jednej oferty, ale Jacek Nowak 
uspokaja. – Serce pikało i podpowia-
dało, że może być większe zaintereso-
wanie, ale realia są takie jakie mamy. 
Jestem zadowolony, że jest ta jedna 
oferta, że jest oferent zainteresowany 
tym, żeby inwestować w Jaworznie 
– mówi wiceprezydent.

p.jamroz

Jest chętny na działkę, która zdobyła tytuł Grunt na medal 2007,  
w rejonie Węzła Jeleńskiego

Grunt na sprzedaż
Jaworznicka Karta Miejska sta-
nie się nie tylko – jak dotychczas 
– nośnikiem biletów okresowych, 
ale umożliwi także dokonywanie 
płatności za pojedyncze przejazdy 
autobusem, zastępując tradycyjny 
bilet papierowy.

Wszystko to dzięki tzw. elektro-
nicznej portmonetce – nowej usłu-
dze uruchamianej na karcie. Pasażer 
będzie mieć możliwość doładowania 
swojej karty dowolną kwotą i następnie 
poprzez przykładanie karty do kasow-
ników w autobusie dokonywania opłat 
za przejazdy. W zależności od trasy 
podróży kasownik automatycznie po-
bierze z karty stosowną kwotę.

Korzystanie z karty z pewnością się 
opłaci. Bilet elektroniczny będzie jeszcze 
tańszy niż obecnie. Przejazd z Jaworzna 
do Katowic wyniesie 3,00 zł, do Mysło-
wic, Sosnowca i Chrzanowa – 2,00 zł, na-
tomiast w obrębie całego miasta Jaworz-
na będzie można podróżować za 1,30 zł, 

niezależnie od czasu trwania podróży. 
Dzięki karcie Spółka uzyska pełną in-
formację o realizowanych przejazdach: 
skąd, dokąd pasażerowie podróżują oraz 
z których kursów korzystają. Pozwoli 
to na zoptymalizowanie sieci połączeń 
i dopasowanie rozkładów jazdy do rze-
czywistych potrzeb klientów.

Jaworzno będzie drugim po Ryb-
niku miastem na Śląsku, w którym 
wprowadzono w pełni funkcjonalny 
system elektronicznego poboru opłat 
za przejazdy środkami komunikacji 
miejskiej. (IW)

W ramach akcji „Zima” Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
podję ło prace w rejonie u l ic y 
Sienkiewicza, która wzbogaciła się  
o nowe ławeczki, śmietniki i kosze 
na śmieci.

Aby nie przeszkadzać mieszkań-
com w codziennych zakupach, a han-
dlowcom w pracy, MPO, na zlecenie 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, 
z którym firma podpisała umowę 
do końca marca, montuje ławeczki, 
głównie popołudniami: – Wszystkie 
te urządzenia już tam kiedyś były, 
teraz zostały one wyremontowane  
i odnowione – wyjaśnia Sebastian Kuś, 
rzecznik prasowy MZDiM. Niestety, 
już po kilku godzinach stały się one 

Już wkrótce kolejna akcja krwiodaw-
cza. Może i tym razem wspólnymi 
siłami jaworznianie zdołają pobić 
rekord w oddawaniu krwi.

3 k w ie t n i a  t r adyc y jn ie  ju ż  
w Miejsk i m Cent r u m Ku lt u r y  
i Sportu odbędzie się organizowana 
przez Polski Czerwony Krzyż, akcja 
podczas której będzie można od-
dać krew dla osób potrzebujących. 
Gwoli przypomnienia – podczas 

W ostatnim numerze 
naszego tygodnika 
namawialiśmy do 
wzięcia udziału w akcji 
zorganizowanej przez Polski 
Czerwony Krzyż. Teraz pora 
na podsumowanie tego 
przedsięwzięcia. 

Udana
akcja
PCK

Cała akcja została pozytywnie 
przyjęta przez mieszkańców. Ja-
worznianie okazali się być hojny-
mi darczyńcami. Zakupione przez 
mieszkańców w sklepie „Biedron-
ka” produkty zostały przekazane 
PCK, a następnie wręczone oso-
bom najbardziej potrzebującym. 
Przed akcją Władysław Witek miał  
w planach obdarowanie przynajm-
niej 12 ubogich rodzin. Jak się oka-
zało, akcja przebiegała prężnie, co 
pozwoliło na obdarowanie aż 19 
rodzin. Wśród nich znalazło się ok. 
80 dzieci, które na widok słodkości 
przyniesionych przez prezesa PCK 
nie potrafiły pohamować radości. 
– Dziękuję z całego serca naszym 
mieszkańcom za hojność, dzięki 
Wam ubogie rodziny mogły bez 
głodu spędzić święta wielkanocne 
– dziękuje Władysław Witek, pre-
zes PCK.

p. Długajczyk 

Na cmentarzu ciężkowickim, przy 
murze po lewej stronie od wejścia, 
znajduje się jeden z najstarszych na-
grobków tej jaworznickiej nekropolii 
przedstawiający postać siedzącego 
anioła. Niestety, jak poinformował 
nas jeden z czytelników, w ostatnim 
czasie zauważono, że ten zabytkowy 
obiekt dziedzictwa kulturowego na-
szego miasta ma urwaną głowę, która 

Zniszczony nagrobek

Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie przedstawi 
projekt zmian taryfy biletowej, połączony z modyfikacją 
sposobu wnoszenia opłat za przejazdy autobusami. To 
kolejny etap zapoczątkowanej trzy lata temu biletowej 
rewolucji, zakładającej wprowadzenie na jaworznicki 
rynek nowoczesnego i konkurencyjnego produktu 
– „Jaworznickiej Karty Miejskiej”

Tańszy bilet

Nowe ławeczki na Kociej

leży przed postumentem. Być może 
kiedyś uda się ustalić przyczynę tego 
zniszczenia, jednak najważniejsze 
jest teraz to, aby podmiot odpowie-
dzialny za ten grób zabezpieczył 
profesjonalnie pozostałe elementy 
tego nagrobka i w przyszłości zadbał 
o jego rekonstrukcję.  reD.

Każda kropla na wagę złota
ostatniej akcji pobito rekord. Brało 
w niej udział 126 krwiodawców. 
– Zapraszam wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału w następnej akcji. 
Ze względu na zbliżający się egza-
min maturalny zdaję sobie spraw, że  
młodzieży może być garstka, dlatego 
proszę osoby dorosłe o przybycie na 
tę akcję – apeluje W. Witek, prezes 
oddziału PCK w Jaworznie.

p.Długajczyk

Przewodniczącym komisji przetargowej jest wiceprezydent J. Nowak Jaworznicka karta miejska

celem chuliganów, jak i nowymi sto-
iskami co niektórych handlowców:  
– Z przykrością obserwujemy, że po-
jawiły się już ślady dewastacji, choć te 
urządzenia są tam naprawdę od nie-
dawna, niektórzy kupcy wykorzystują 

również kwietniki jako swoje lady – do-
daje Kuś. Ale, jak zapewnia nas rzecz-
nik, straż miejska będzie dokonywać 
ciągłych kontroli i pouczać kupców:  
– Z lat wcześniejszych wiemy, że te 
kwietniki zamieniają się w kosze na 
śmieci, liczymy jednak na to, że w tym 
roku tak nie będzie. Miejski Zarząd 
apeluje zatem do mieszkańców, aby 
korzystali z nowych bądź odnowionych 
urządzeń zgodnie z ich przeznacze-
niem. paulIna karBoWnIk

Czy nowe kwietniki mieszkańcy zamienią na śmietniki?
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W wielu spółdzielczych 
biuletynach zarządy 
spółdzielni opublikowały 
informację o wniosku jaki 
posłowie Lewicy  
i Demokratów, Ryszard 
Kalisz i Wiesław Szczepański, 
złożyli do Tyrbunału 
Konstytucyjnego, żądając 
uznania znowelizowanej 
ustawy o spółdzielczości 
mieszkaniowej jako 
niezgodnej z Konstytucją 
RP. O komentarz do wniosku 
poprosiliśmy posła PiS 
Grzegorza Tobiszowskiego.

Posłowie LiD-u – Ryszard Kalisz  
i Wiesław Szczepański – przygoto-
wali wniosek do Trybunału. W V 
kadencji Sejmu z inicjatywy Klubu 
Parlamentarnego PIS, przy poparciu 
prawie 400 posłów z większości klu-
bów parlamentarnych, uchwalono 
tak długo oczekiwaną przez spół-
dzielców nowelizację ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych. Pozwo-
liła ona na przekształcanie mieszka-
nia spółdzielczego w pełną własność, 
ukrócenie samowoli i wszechwładzy 
wielu zarządów spółdzielni (dzięki 
możliwości wglądu spółdzielców  
w spółdzielcze dokumenty) czy 
przejrzyste rozl iczenia kosztów 
utrzy mania ich nieruchomości  
i remontów. 

Mając oczekiwane zapisy ustawy, 
spółdzielcy tłumnie ruszyli, by eg-
zekwować swoje prawa. Jak wielka 
była wśród spółdzielców potrzeba 
tego rodzaju zmian, świadczyć 

może fakt ustawiania się ogrom-
nych kolejek spółdzielców chcących 
złożyć osobiście swoje wniosk i  
o  pr z ek sz t a łcen ie  m ie sz k a n ia  
w spółdzielni. 

To, co dla tysięcy Polaków było 
przywróceniem demokracji w wa-
runkach gospodarki rynkowej, już 
po wyborach stało się solą w oku 
posłów LiD. Co więcej – zainspi-
rowani działaniami Krajowej Rady 
Spółdzielców, w której pierwsze 
skrzypce gra grupa prezesów spół-
dzielni nierespektująca przepisów 
prawa – przedstawiciele LiD – Ry-
szard Kalisz i Wiesław Szczepański 
- zaskarżyli prospołeczne przepisy 
do Trybunału Konstytucyjnego.

Zdaję sobie sprawę, że noweliza-
cja wymaga poprawek i uzupełnień. 
Jestem jednak przekonany, że usta-
wa jest krokiem milowym w stronę 
stworzenia silniejszej spółdzielczo-
ści w Polsce, której korzenie sięgają 
przełomu XIX/ XX wieku.

Zaskakuje mnie kwestionowa-
nie przez posłów Kalisza i Szcze-
pańskiego zasadności rozliczania 
przychodów i kosztów, a tak że 
wpły wów i w ydatków funduszu 
remontowego. Jest to zwyczajne 
wychodzenie naprzeciw nagannym 
praktykom niektórych zarządów, 
które niejednokrotnie księgowość 
prowadzą w sposób daleki od obo-
wiązujących standardów prawnych. 
Jawność wymaga praworządności  
i uczciwości, a jej unikanie sugeruje 
zupełnie inne cechy. Posłowie LiD 
kry tykują także obowiązek po-
wszechnego dostępu spółdzielców 
do informacji dotyczących spół-
dzielni, obowiązek posiadania przez 
spółdzielnie strony internetowej, 
organizowanie walnych zgroma-
dzeń członków spółdzielni (nieza-
leżnie od wielkości spółdzielni) czy 
– wspomniane już – ograniczenie 
kadency jności rady nadzorczej 

spółdzielni mieszkaniowej, stając 
się tym samym adwokatami złych 
zjawisk w polskich spółdzielniach. 
Dzięki mediom nieraz mieliśmy 
okazję obserwować takie naganne 
praktyki i sprawy. Bulwersujące jest 
również to, że posłowie LiD odma-
wiają prawa do przekształcania na-
jemcom byłych mieszkań zakłado-
wych, obecnie zarządzanych przez 
spółdzielnie. Nie pamiętają jednak  
o tym, że mieszkania owe powsta-
wa ł y w ysi ł k iem pracow ni ków, 
którzy pracując w państwowych 
za k ładach odk łada l i część w y-
nagrodzeń na fundusz socja lny  
i mieszkaniowy, z których to fun-
duszy mieszkania te były potem 
budowane. Nie jest tajemnicą, że 
pracownicy zak ładów państwo-
wych, którzy otrzymali takie lokale, 
przez wiele lat sami utrzymywali 
je i remontowali. Teraz mają więc 
pełne prawo do ich przekształcenia  
w pełną własność na preferencyj-
nych warunkach, uwzględnionych 
w zeszłorocznej ustawie, uchwalonej  
z inicjatywy PiS.

Jestem przekonany, że prawy  
i rozsądny Trybunał Konstytucyjny 
odrzuci całość wniosku Klubu Lewi-
cy i Demokratów. 

grzegorz ToBIszoWskI

Zarządy spółdzielni 
mieszkaniowych atakują 

Poseł Grzegorz Tobiszowski

Sekcja do walki z przestępstwami go-
spodarczymi jaworznickiej Policji,  
w ostatnim czasie zatrzyma ła  
18-letniego mężczyznę, który po-
przez przełamanie technicznych 
zabezpieczeń bezprzewodowej sieci 
teleinformatycznej firmy Art-Com, 
kradł sygnał internetowy. 

Funkcjonar iusze usta l i l i ,  że 
mieszkaniec dzielnicy Dąbrowa 
Narodowa, od około dwóch lat sys-
tematycznie dokonywał włamań do 
sieci informatycznej. Sprawca prze-
chwytywał unikalny adres IP innych 
prawnych użytkowników i za darmo 
korzystał z sieci. Zakłócał działanie 
internetu, co powodowało, że osoby 
regularnie płacące abonament, nie 
miały wówczas dostępu do niego, lub 
był on w pewien sposób utrudniony. 
Po wielogodzinnym i żmudnym 
wpatrywaniu się w monitor oraz 
wykonanych czynnościach opera-
cyjnych, policjanci trafili na trop 
złodzieja internetowego.

Korzystanie z Internetu ułatwia utrzymanie 
kontaktu z rodziną i znajomymi, pozwala wędrować 
po sieci i robić zakupy, pomaga w odrabianiu prac 
domowych. Sygnał internetowy umożliwia nam  
w jednej chwili znalezienie się w różnych częściach 
świata. Niestety, i ta dziedzina życia codziennego 
jest zagrożona różnego rodzaju przestępstwami

Komputerowy pirat

Coraz częściej do naszej 
redakcji przychodzą osoby, 
które mają problemy  
z reklamacją wadliwych 
towarów. W takich 
sytuacjach należy postawić 
pytanie: jakie prawa mają 
konsumenci?

Jak się dowiedzieliśmy, wadliwy 
towar można reklamować na dwojaki 
sposób. Powoływać się na uprawnie-
nia przysługujące mu na podstawie 
gwarancji, którą składa się do pod-
miotu określonego w dokumencie 
gwarancyjnym lub na uprawnienia  
o szczególnych warunkach sprzeda-
ży konsumenckiej, którą składa się 
zawsze do sprzedawcy. 

Jednak nie każdy towar ma gwa-
rancję. Można o niej mówić dopiero 
wtedy, gdy został nam wręczony 
dokument określający prawa i obo-
wiązki gwaranta. W przeciwnym 
razie konsument nie może powoły-
wać się w zgłoszeniu reklamacyjnym 
na gwarancję. Jednak niezależnie 

od posiadania umowy gwarancyj-
nej konsument może reklamować 
towar z tytułu niezgodności towaru  
z umową. Sprzedawca odpowiada za 
niezgodność  towaru konsumpcyjne-
go z umową jedynie w przypadku jej 
stwierdzenia przed upływem dwóch 
lat od zakupienia towaru. 

Warunkiem zgłoszenia skutecz-
nej reklamacji z tytułu niezgodno-
ści towaru z umową jest zachowa-
nie terminu zawartego w ustawie  
o szczególnych warunkach sprzeda-
ży konsumenckiej. Kupujący, jeżeli 
przed upływem dwóch miesięcy od 
stwierdzenia niezgodności towaru 
konsumpcyjnego z umową, nie za-
wiadomi o tym sprzedawcy – straci 
uprawnienia. 

Kilka porad
Jeżeli konsument ma szanse wy-

brać typ złożonej reklamacji, to 
powinien wcześniej zapoznać się  
z warunkami zawartymi w umowie 
gwarancyjnej. Jeżeli dają one konsu-
mentowi tylko możliwości żądania 
naprawy, bez możliwości wymiany 
towaru na nowy – kupujący powinien 
złożyć reklamację z tytułu niezgod-

ności towaru z umową u sprzedawcy. 
Ten zaś nie może odesłać konsumenta 
do gwaranta. 

Należy także pamiętać, że składa-
jąc reklamację o wiele lepiej jest złożyć 
ją na piśmie. Trzeba w niej zawrzeć 
swoje dane osobowe, dokładny opis 
wady zakupionego towaru, a także 
określić typ składanej reklamacji. 

Największym błędem konsumentów 
jest natychmiastowe żądanie zwrotu 
pieniędzy od sprzedającego. Zwrot go-
tówki przysługuje wtedy, gdy naprawa 
i wymiana są niemożliwe ze względu 
na duże koszty lub jeżeli sprzedawca  
w odpowiednim czasie nie zdoła uczy-
nić zadość takiemu żądaniu. 

Jeżeli konsument zawrze umowę 
sprzedaży poza lokalem przedsię-
biorstwa albo na odległość może 
odstąpić od niej nawet wtedy, gdy 
towar jest pełnowartościowy. Jed-
nak ma na to tylko 10 dni, liczonych  
w przypadku umów zawartych poza 
lokalem – od dnia zawarcia umowy, 
a w drugim przypadku – od dnia 
wydania przedmiotu. Należy jednak 
pamiętać, aby zerwanie umowy zo-
stało dokonane na piśmie. 

p. Długajczyk 

Konsumencie! Dbaj o swoje prawa! Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie 

odda w najem część działki nr 2/13 obręb 278 
znajdującej się w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9b 

o łącznej powierzchni 255,00 m kw. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 753 55 00. 
Oferty dotyczące najmu należy składać w terminie do 28 marca br. do godz. 15.00 

w siedzibie Spółki ul. Krakowska 9, pok. 36 (sekretariat, II piętro)

– Funkcjonariusze PG na gorą-
cym uczynku, w mieszkaniu, zatrzy-
mali 18-latka. Osoba ta była kom-
pletnie zaskoczona wizytą stróżów 
prawa. W chwili zatrzymania korzy-
stał  nielegalnie z sieci internetowej 
– informuje rzecznik jaworznickiej 
policji sierż. szt. Tomasz Obarski. 

Policjanci podczas przeszukania 
zabezpieczyli również pięć dysków 
twardych zawierających najpraw-
dopodobniej nielegalnie programy 
komputerowe. – Czekamy na wynik 
ekspertyzy biegłego z zakresu infor-
matyki, która potwierdzi uzasadnio-
ne podejrzenia policjantów. Sprawa 
jest rozwojowa, ponieważ zespół 
funkcjonariuszy posiada informacje 
na temat innych osób dokonujących 
podobnych przestępstw. Jeżeli za-
rzuty te zostaną potwierdzone, to 
mężczyźnie grozi kara pozbawienia 
wolności od 3-ch miesięcy do lat  
5-ciu – dodaje T. Obarski.

(IW)



P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S k A

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

P O G O t O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 ................................ tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Chrzanów, ul. Trzebińska 78D ...........................................tel. 992
Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2 .................................. tel. 616-35-05
Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34 ..............................................tel. 994
Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7 ........................................................tel. 993
Karetka „R” ....................................................................................... tel. 999, 615-11-11

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

U r Z ę d Y
Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33,  .........................................................tel. 618-15-00
Wydziały: Inżynierii, Ochr. Środ. i Rolnictwa, WSO dla działalności gospodarczej, ul. 
Dwornickiego 5 ................................................................ tel/fax  618-16-71, 618-15-00
Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Północna ............................................tel. 618-17-50
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ................................................... tel. 616-54-94
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b ...............................tel. 618-19-00
Powiatowy Urząd Pracy Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12 ...........................tel. 266-36-35
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ............................................................... tel. 616-38-32
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ...............................tel. 615-51-39
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ............................ tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 ......................................................... tel. 616-33-47
ZUS-Jaworzno, ul. Grunwaldzka 52a ................................... tel.  616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 ............tel. 615-08-30, fax 614-23-10

I n F O r m A C J A  d L A  P O d r ó ż n Y C h
PKM Centrala ...........................................................................................tel. 753-55-00
PKM Rozkład jazdy (całodobowo) ...........................................................tel. 753-55-40
PKS (Chrzanów) ....................................................................................... tel. 623-24-58 

Z d r O W I e
Centrum Promocji Zdrowia, ul. Paderewskiego 43 ............ tel.  752-24-64, 615-64-06
ELVITA JAWORZNO III CMT, ul. Promienna 51. ......................................tel. 715-10- 96
ELVITA JAWORZNO III - GZLA , ul. Gwarków 1 ...................................... tel. 616-50-88
Promocja Zdrowia, ul. H. Sawickiej 2 ..................................................... tel. 615-57-52
Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 .................................................... tel. 616-44-82
ZOZ, ul. Grunwaldzka 235........................................................................ tel. 616-40-63

C e n t r A L e  Z A k Ł A d ó W  P r A C Y
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51 ............................ tel. 615-50-71
HSO Szczakowa,  ul Kolejarzy 81 ............................................................. tel. 617-74-41
PCC Rail Szczakowa ...............................................................tel. 758-47-11, 617-74-61
MPGK, ul. Inwalidów Wojennych 5 ................................................. tel. 752-52-93 do 5
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 ................................................................ tel. 616-44-61
Netia Telekom Silesia Informacja ............................................................ tel. 751-00-05
PKM, ul. Krakowska 9 ..............................................................................tel. 753-55-00
Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena ........................... tel. 616-44-42
Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37 ....................... tel. 618-50-00

B A n k I
Bank Przemysłowo-Handlowy SA ,ul. Sądowa 5 .........................tel. 752-04-36 do 39
Bank Spółdzielczy, ul. Stojałowskiego 10 ............................................... tel. 616-34-95
Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka 54 ................................................... tel. 616-39-99
Bank Śląski, ul. Narutowicza 1a ...............................................................tel. 616-20-71
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 ....................................................... tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15 ................................................................ tel. 751-90-00
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 ............................................tel. 618-27-65, 618-20-37

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

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

m I e J S k I e  I n S t Y t U C J e
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pocztowa 5 ......................................... tel. 616-35-37
Biblioteka Pedagogiczna ......................................................................... tel. 616-26-95
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Jaworznicka 27 ..................................... tel. 616-51-04
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80......................... tel. 616-44-91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b ..............tel. 618-18-40
Miejski Rzecznik Konsumenta, Plac Górników 5 ..................................... tel. 618-17-77
Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39 ...................................... tel. 614-11-95

S P O Ł e C Z n e  I n S t Y t U C J e
Hospicjum, ul. Gwarków 1, 8.00 - 15.00 .................................................tel. 616 -74-44  
Hospicjum  24h/dobę......................................................................tel. (0601) 51-91-02  
Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; .........751-73-28
Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 16.00 - 20.00 ..........................tel.  616-27-79 
Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek 17.00-19.00 ...................tel. 509 97 33 18

A P t e k I 
Damian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do 22.00 ........................ tel.  616-32-42
Św. Barbary CAŁODOBOWA, ul. Plac Górników 5a  ................................................. tel.  616-61-36
Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b tel. 032 616 61 17, 751 25 08

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

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

I N F O R M A T O R

Biuro ogłoszeń przy ul. Św. Barbary 7, tel. 751 91 30 fax 752 00 50, e-mail: biuro@ct.jaworzno.pl
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Z notatnika policmajstra
oprac. jIm

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
dw

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

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

Całodobowy Czynny
dw

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

dw
Bądź szczęśliwa i radosna i z 

uśmiechem patrz na świat. Niech 
młodości Twojej wiosna trwa przez 
okres długich lat. Kochanej córuni 
Patrycji Kolińskiej w 18. rocznicę 
urodzin wszystkiego co najlepsze  
i najpiękniejsze, spełnienia naj-
skrytszych marzeń oraz Błogosła-
wieństwa Bożego życzy Mama.

Niech wszystkie marzenia rze-
czywistością się staną, niech gwiaz-
dy właściwą drogę Ci wskażą,  
a każdy Twój smutek w radosny 
uśmiech zamienią. To moje dla 
Ciebie w 18. rocznicę urodzin ży-
czenia. Kochanej wnuczce Patrycji 
Kolińskiej dużo zdrowia i szczę-
ścia oraz Błogosławieństwa Bożego 
na każdy dzień życzy Babcia.

Na początku dorosłości niech 
nie braknie Ci radości, aby wszyst-
ko było proste jak na wiosnę. I nie 
przejmuj się latami one lecą ponad 

nami. Z okazji 18. urodzin kocha-
nej kuzynce Patrycji Kolińskiej 
wszystkiego co najlepsze, najpięk-
niejsze, spełnienia najskrytszych 
marzeń oraz Błogosławieństwa 
Bożego życzy Marta z synem Ksa-
wusiem i Marcinem.

Przed Tobą droga daleka, przed 
Tobą sam życia kwiat, bądź przez 
wszystkich kochana i nigdy nie zaznaj 
goryczy. Kochanej siostrzyczce Patry-
cji Kolińskiej w 18. rocznicę urodzin 
serdeczne życzenia, dużo zdrowia, 
pomyślności, trochę jeszcze radości, 
dużo ciepła i promyków, nadziei na 
lepsze oraz Błogosławieństwa Bożego 
życzy siostra Kasia z mężem Marci-
nem i synem Alankiem.

Z okazji Imienin Ziutce Szcze-
pańskiej zdrowia, szczęścia, po-
myślności, wiele optymizmu i ra-
dości, niech w Twym sercu zawsze 
gości. Życzą Przyjaciele z STK
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Serdeczne podziękowania  
Przyjaciołom, Kolegom, Znajomym, 

Sąsiadom oraz wszystkim,  
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Władysława  
Szwagrzyk 

składa: żona, synowie z rodzinami
Zgłoszenia przyjmuje Oddział PTTK w Jaworznie 

od godz. 10.00 – 18.00, tel. 032 616 39 52, 032 616 39 08, 0 603 275 115, 
ul. Grunwaldzka 35 (róg Zacisze). http://www.pttk.jaworzno.pl

Serdecznie zapraszamy!

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
29.03.08 r. – Góry Świętokrzyskie – Pasmo Łysogór 
12.04.08 r. – Tatry – Rusinowa Polana. Cena: 35 zł, 40 zł, 50 zł, (wpłaty do 7 kwietnia)
19.04.08 r. – Beskid Mały –  Przeł. Kocierska – Łamana Skała – Leskowiec-Rzyki
26.04.08 r. – Beskid Śląski – Szczyrk Biła - Kotarz – Grabowa – Salmopol
10.05.08 r. – Beskid Wyspowy – Luboń Wielki - Strzebel – Jaskinia Zimna Dziura
16-18.05.08 r. – V Rajd Górski – „Spełnione Marzenia” Pieniny 2008
22-25.05.08 r. – wycieczka w Bieszczady. Cena: 180 zł 

Komisja Turystyki Pieszej zaprasza
19.04.08 r. – Tarnowskie G. – Repty Szlakiem zabytków Techniki

Komisja Krajoznawcza zaprasza
05.04.08 r. – wycieczka do Wieliczki. Cena: 50 zł, 52 zł, 56 zł, 60 zł (wpłaty do 28. 03. 08 r.)
13.04.08 r. – wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach na musical „Zorba”. Cena:  

zaliczki: 25 zł, 40 zł, 45 zł, 50 zł (do 31.03. 08 r.)
01-04.05.08 r. – Ziemia Świętokrzyska. Cena: 320 zł, 350 zł, 380 zł, 400 zł (zaliczka 50% 

ceny do 18. 04. 08 r.)
01.06.08 r. – wyjazd do Teatru Sceny Stu w Krakowie  na spektakl „Biesy” oraz zwiedzanie 

Muzeum Narodowego. Cena: 40 zł , 60 zł, 95 zł, 125 zł (wpłaty do 21 kwietnia)
05.06.08 r. – do Teatru Scena Stu w Krakowie na komedię Rafała Kmity: „Aj! Waj! Czyli 

historie z cynamonem”. Cena: 30 zł , 50 zł, 60 zł,  (wpłaty do 6 maja)
13.06.08 r. – do Teatru Scena Stu w Krakowie na komedię: „Sztuka kochania. Sceny dla dorosłych” 

oraz spacer na krakowską starówkę. Cena: 35 zł, 50 zł, 60 zł, (wpłaty do 6 maja)
11-12.11.08 r. – do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie na musical: „Upiór w operze”. 

Cena: zaliczka 80 zł do 31 marca 2008 r.
Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza

30.03.08 r. – Białka Tatrzańska. Cena: zaliczki: 30 zł, 32 zł, 35 zł

18 marca
W nocy z 18 na 19 marca, na 
ul. Sienkiewicza, nieznany 
sprawca, po uprzednim 
wyłamaniu drzwi, dokonał 
włamania do komisu z telefo-
nami komórkowymi, po czym 
skradł siedem sztuk telefonów 
komórkowych różnych marek 
oraz monitor LCD marki World 
& Vision, na szkodę miesz-
kańca naszego miasta. Straty 
– 3.500 złotych.

Tej samej nocy, na ul. Sienkie-
wicza, nieznany sprawca, po 
uprzednim wyłamaniu kraty za-
bezpieczającej okno od zaplecza, 
dokonał włamania do budynku 
jadłodajni, a następnie z metalo-
wej kasetki skradł pieniądze,  
w kwocie 1.000 złotych, na 
szkodę mieszkanki Jaworzna. 

Funkcjonariusze dzielnicowi,  
w jednym z mieszkań przy  
ul. 11-go Listopada, zatrzymali 
25-letnią mieszkankę Jeziorek. 
Osoba ta, będąc w stanie nie-
trzeźwym (2 promile), sprawo-
wała opiekę nad swoim 6-let-
nim synem. Dziecko policjanci 
przekazali rodzinie, natomiast 
mama trafiła do aresztu.

Patrol drogówki po godz. 13.00, 
na obwodnicy miejskiej zatrzy-
mał ciągnik rolniczy, którego 
kierujący był po spożyciu alko-
holu(0.29 promila). 47-letniemu 
mieszkańcowi okolic Trzebini, 
zostało zatrzymane prawo jazdy. 
Kierowca został zwolniony do 
miejsca zamieszkania.

W godzinach porannych, 
na przejściu dla pieszych w 

centrum miasta, kierujący 
samochodem osobowym 
marki „Alfa Romeo”, 27-letni 
jaworznianin, najechał na 
pieszego, który wszedł bezpo-
średnio pod jadący samochód. 
Nietrzeźwy 39-latek, z lekkimi 
obrażeniami trafił do szpitala.

19 marca
Tuz przed 18.00, w dzielnicy 
Osiedle Tadeusza Kościuszki 
patrol policji, podczas inter-
wencji domowej, zatrzymał 
34-letniego mieszkańca 
Jaworzna, który będąc w stanie 
nietrzeźwym uszkodził drzwi 
wejściowe do jednego z miesz-
kań. Właścicielka mieszkania 
straty wyceniła na 500 zł.

O godz. 15.30, na ul. Azot, 
patrol policji zatrzymał dwóch 

mężczyzn w wieku 61 i 47 lat. 
Mieszkańcy Jaworzna, będąc 
w stanie nietrzeźwym kiero-
wali rowerami. Mieli ponad  
2 promile. Zostali umieszczeni 
w areszcie. 

21 marca
O godz. 22.00, policjanci sekcji 
prewencji, na ul. Chopina, 
zatrzymali 17-latka, przy 
którym ujawniono i zabezpie-
czono sfałszowaną umowę 
ubezpieczenia OC samochodu 
„Honda Civic”. Jaworzna trafił 
do aresztu, a pojazd zabez-
pieczony został na parkingu 
strzeżonym.

Kwadrans po 22.00, na ul. św. 
Wojciecha, policjanci prewencji 
zatrzymali 58-letniego miesz-
kańca naszego miasta, który 
będąc w stanie nietrzeźwym  
(2 promile), kierował samo-
chodem „Audi 80”. Mężczyzna 
został zatrzymany w areszcie.

22 marca
Późnym wieczorem na terenie 
stacji PKN Orlen „Zastawie”, na 
autostradzie A4, kibice klubu 
sportowego Odra Wodzisław, 
z ekspozycji sklepowej skradli 
butelki z napojami różnych 
firm i gatunków o wartości 
około 1.000 zł.

Pięciu nieznanych sprawców 
około godz. 2.00, na ul. 
Grunwaldzkiej doprowadziło 

do stanu bezbronności 
29-letniego mieszkańca Os. 
Gigant. Bandyci kopali poszko-
dowanego i skradli mu telefon 
komórkowy marki „Motorola” 
L6 wartości 400 zł.

Policjanci ruchu drogowego 
zatrzymali 46-letniego 
mężczyznę, który będąc  
w stanie nietrzeźwym kie-
rował samochodem marki 
„Ford Escort”. W wyniku 
utraty panowania nad po-
jazdem mężczyzna na ul. 
Parkowej stracił panowanie 
nad pojazdem i uderzył w 
ogrodzenie jednej z posesji. 
Wynik badania na zawartość 
alkoholu w wydychanym 
powietrzu to 2,6 promila.

Tuż po północy, na ul. Kra-
kowskiej, drogówka zatrzy-
mała do kontroli samochód 
„VW Golf”. Kierowca, 32-letni 
mężczyzna, miał prawie  
1 promil alkoholu. Kierowca 
stracił prawo jazdy i trafił do 
policyjnego aresztu.

24 marca
W nocy z 23 na 24 marca 
nieznany sprawca dokonał 
włamania do samochodu 
„Opel”, który był zaparkowany 
w rejonie Os. Gigant. Sprawca 
wybił szybę w drzwiach 
pojazdu, a następnie skradł ra-
dioodtwarzacz samochodowy. 
Suma strat - 400 złotych.
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Miasto Jaworzno Nasze sprawy

Kochać i cierpieć aż do perłowych łez c.d.

Wołanie  
o pomoc

„Bywają w życiu chwile, których ból daje się zmierzyć dopiero 
po jego przeżyciu 

i wówczas dziwi nas, iż zdołaliśmy go znieść.”
Maria Kalergis

Kiedyś chcieliśmy, żeby został wybrany Szefem Roku. Przed-
łożyliśmy wymagane dokumenty. Nawet nie wiedział o tym. Nikt 
się nie zmartwił, gdy tej formalności nie stało się za dość, bo on 
sam nie zabiegał przecież o tytuły, a my i tak wiedzieliśmy, że 
jest naszym najlepszym Szefem.

Szanował naszą osobowość, indywidualność, rozbudzał  
w nas Venę. Dzięki jego ciągłej otwartości i czujności na wy-
chwytywanie nowoczesnych rozwiązań my mogliśmy realizować 
swobodną inwencję twórczą, zawodową, a on zarazem czynił 
naszą Venę coraz bardziej niezależną i atrakcyjną w branży. 
Nigdy nie bał się ryzykownych działań. Był człowiekiem roz-
wiązującym problemy prosto i jasno. Jego pragmatyzm często 
wywoływał serdeczne rozbawienie, a on sam bawił się przy tym 
jeszcze bardziej niż my.

Przyszło nam z czasem realizować coraz większe zlecenia, 
ale to wszystko odbywało się w klimacie lekkości i cieplej, do-
mowej atmosfery, która wprowadzał. Nigdy nie zapomnimy 
Mu spotkań z okazji.... Ileż ich było! Był inicjatorem rajdów  
w szczególnie bliskie Jego sercu rejony Jaszczurowej, Leskowca, 
Śleszowic.... plenerów artystycznych dla twórców z Jaworzna  
i okolic, wyjazdów do teatru, kina. Towarzyszył tym impre-
zom klimat happeningu, nieprzewidywalności, żywiołowości 
i spontaniczności.

Niezwykła pomysłowość, niebanalność i twórczy polot 
Zdzisława były obecne nawet w takich okolicznościach jak wy-
bieranie upominków okazjonalnych dla załogi. Była to zawsze 
niespodzianka, tajemnica, ale jednocześnie strzał w dziesiątkę. 
Prezenty wzruszały, rozśmieszały i rozczulały.

Zdzisław szanował naszą prywatność, ale nigdy nie był obo-
jętny na nasze losy. Zawsze chciał pomagać, zawsze można było 
na niego liczyć. Mamy dziś niepowtarzalną i jedyną szansę, by 
podziękować Mu za to, co dla nas robił, poprzez kontynuowanie 
Jego wizji Veny, która tworzył i pielęgnował, dbając o jej pozy-
tywny wizerunek przez 25 lat.

Ból po odejściu Zdzisława złagodnieje z czasem. Zostanie 
wielki szacunek i piękne wspomnienia. Dużo nas nauczył.  
W tej smutnej sytuacji, w jakiej nieoczekiwanie się znaleźliśmy, 
uświadamiamy sobie ulotność chwil, które wspólnie przeżywa-
my. Szef nasz nigdy całkowicie nie odejdzie. Będzie żył długo, 
bo żył dla innych. Zostaje w naszych sercach i chcemy wierzyć, 
że tam z góry będzie na nas zerkał i nas wspomagał....

Julian Tuwim powiedział kiedyś:
„Żyj tak, aby Twoim znajomym zrobiło się nudno, 

gdy umrzesz” 
i tak właśnie się stało....

załoga VENY

Aby się stało
Gwiazdy by ciemniej było
smutek by stale dreptał
 oczy po prostu by kochać
 choć z zamkniętymi oczami
  wiara by czasem nie wierzyć
  rozpacz by więcej wiedzieć
   i jeszcze ból by nie myśleć
   tylko z innymi przetrwać
    koniec by nigdy nie kończyć
    czas by utracić bliskich
     łzy by chodziły parami
     śmierć, aby wszystko się stało
     pomiędzy światem a nami

Naszemu serdecznemu Szefowi, 
Przyjacielowi, Sąsiadowi – Człowiekowi, 
który tak naprawdę nie odszedł,  
bo zawsze będzie żył w naszej pamięci

Wspomnienie  
o Zdzisławie Koziarzu

Tragedia goniła tragedię. 
Dotychczasowe zachowanie 
chłopców sprawiło, że dom 
stanął na głowie,  
zaczął się rozpadać,  
a domowników paraliżował 
strach. Dramat chłopców zaś 
polegał na tym, że przestali 
się bać kogokolwiek  
i czegokolwiek. Wiedziałam, 
że wyrzucaniem z domu ich 
problemu nie rozwiążę. 

Doszłam jednak do wniosku, że 
w tym momencie priorytetem dla 
mnie jest przywrócenie utracone-
go spokoju w domu, odbudowanie 
nadw yrężonej jedności domow-
ników, co z kolei pozwoli ło mi 
zebrać myśli i siły do dalszej walki  
o synów. Miałam rację. Już po paru 
dniach z domu zniknął strach, a na 
twarze powrócił uśmiech. Znów 
było słychać gwar beztroskiej za-
baw y młodszych dzieci. Starsze 
ta k że odetchnę ł y z u lgą ,  choć  
w głębi duszy wszyscy tęsknili za 
chłopcami... mimo wszystko. Mo-
jej udręki nie da się opisać. Całym 
sercem wierzyłam jednak, że utrata 
przez chłopców przystani jaką był 
dom, rodzina będzie tym co sprawi, 
że oprzytomnieją i zmienią swój 
dotychczasowy styl życia.

Początkowo, gdy spotykałam 
się z nimi na ulicy mijali mnie bez 
słowa. Z biegiem czasu słyszałam: 
„Cześć mama!” Odpowiadałam na 
pozdrowienie: „Cześć” i szłam dalej 
nie przystając ani nie oglądając się 
za nimi, bo serce pękało mi z bólu, 
a z oczu strumieniem płynęły per-
liste łzy. Od pierwszego dnia, gdy 
opuścili dom, chodziłam od drzwi 
do drzwi, rozpaczliwie szukając dla 
nich ratunku.

W szkole od pani psycholog 
usłyszałam: „Jeżeli chłopcy sami 
nie zechcą zerwać z narkotykami, 
nikt im nie pomoże. Słuchając 
zaś i analizując to co pani mówi 
– ciągnęła dalej – ma pani na nich 
naprawczy wpływ”. Pani dyrek-
tor szczerze mi współczuła, a gdy  
z mych oczu znów popłynęły łzy, 
wstała i serdecznie mnie uścisnęła, 
podając kartkę z numerem telefonu 
do placówki, gdzie leczą narkoma-
nię. – To wszystko co mogę dla pani 
zrobić – wyszeptała.

Pan inspektor d/s nieletnich, gdy 
mnie ponownie zobaczył i wysłu-
chał, stwierdził: „Szkoda, że nie-
wiele jest takich matek, jak pani. Po-
wiem pani szczerze – kontynuował 
– to dzięki pani jeszcze nie siedzą,  
a być może i żyją.

Siedząca obok inspektora kobieta 
widziała mnie wtedy po raz pierwszy. 
To co usłyszała, wzruszyło ją do łez 
i wyszeptała: „Boże, jaka heroiczna 
walka matki o synów. Niech pani do 
nas jeszcze przyjdzie. Proszę, niech 
pani przyjdzie i powie jak pani ten 
problem rozwiązała.

Pani kurator z sądu, gdy się do 
niej zwróciłam o pomoc powiedzia-
ła: „Proszę pani, chłopcy są nieletni 
i podlegają pani pieczy i władzy 
rodzicielskiej, a ich miejsce jest  
w domu. Proszę nie oczekiwać więc 
ode mnie błogosławieństwa na to, 
co pani zrobiła. Mam tu na myśli 
– dodała – wyrzucenie z domu, 
ale z drugiej strony to pani jest 
ich matką. Skoro jednak nie po-
trafi pani tego rozwiązać, proszę 
zadzwonić pod ten numer i przed-
stawić swój problem”. Był to ten 
sam numer, który otrzymałam od 
dyrektor szkoły. Ksiądz na spowie-
dzi proponował uderzyć się w piersi  
i poszukać winy w sobie. Tyle, że ja 
jej, mimo najszczerszego żalu, nie 
znajdowałam.

Znajomy ksiądz, nota bene dok-
tor, najpierw stwierdził, że jestem 
wyjątkowa, choć miałam wrażenie, 
że chciał powiedzieć nienormalna. 
Świadczyły o tym następne słowa: 
„Proszę pani, z mojej obserwacji wy-
nika, że 90% rodziców, których dzieci 
wpakowały się w tego typu historię 
udaje, że nie widzi co się z dziećmi 
dzieje. 9% rodziców widzi, ale nie robi 
nic. Pani jest jedną z 1% rodziców, 
który walczy o swoje dzieci”. Po czym, 
nie wiedząc jak mi pomóc, wyciągnął 
komórkę i dzwonił do wszystkich zna-
jomych, którzy mogli by ewentualnie 
wiedzieć.

W nocy, gdy udręczone serce i obo-
lałe nogi nie pozwalały nijak zasnąć, 
jeszcze raz szczegółowo analizowa-

łam wszystkie spotkania i rozmowy 
przeprowadzone w ciągu dnia i wy-
ciągałam wnioski. Utwierdziłam się  
w słuszności swego postępowania.

Chłopcy byli poza domem już dwa 
miesiące. Umierałam ze strachu, bo 
od dłuższego czasu nigdzie ich nie 
spotykałam, ani nie miałam żadnych 
wiadomości o nich. Pewnego dnia 
zadzwoniła do mnie ciężarna matka 
ich kolegi. Powiedziała, że od kilku 
dni chłopcy są u nich, że ich żywi, 
ubiera i nocuje, a na dodatek obaj są 
bardzo chorzy. Poprosiła, bym przy-
jechała po dzieci.

W pierwszych słowach z całego 
serca jej podziękowałam za to, co 
urobiła dla moich synów. Następnie 
uświadomiłam ją, że nie ma potrze-
by, aby to robiła, ponieważ chłopcy 
mają gdzie mieszkać, co jeść i w co się 
ubrać. Dodałam również, że w żad-
nym wypadku po nich nie przyjadę, 
bo oni doskonale znają swój adres 
zamieszkania i drogę do domu. Po 
czym pożegnałam się i odłożyłam 
słuchawkę.

Następnie zadzwoniłam na ko-
mórkę do jednego z nich i w krótkiej 
rozmowie przypomniałam im zasady 
panujące w naszym domu. Dałam im 
wówczas szanse powrotu, pod wa-
runkiem deklaracji ze strony obydwu 
respektowania tych zasad i zerwania 
z narkotykami. Chórem krzyknęli: 
„Dobrze mamo!”. Po tym telefonie, 
pierwszym autobusem jaki jechał  
w stronę domu chłopcy wrócili.

maTka narkomana cDn.
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Miasto JaworznoNie tylko reklama

RENTGEN PANORAMICZNY

CZyNNe od 14.00 do 19.00

OrTODONCJa 
aParaTy STałe

I ruCHOMe

ogłoszenie

ogłoszenie bezpłatne

Szukamy domu dla błąkającego się, średniej 
wielkości pieska, około 7-mio letniego, 
bardzo łagodnego, ufnego, który w każdym 
przechodniu szuka nowego właściciela.

dw

Szukam domu

W chwili obecnej nocuje na łące w dzielnicy Jaworzna, 
dokarmiany przez ludzi. Bezkonfliktowy w stosunku 

do innych zwierząt, kocha dzieci (dokarmiany przez nie).
Nowemu właścicielowi z pewnością odwdzięczy się miłością 

i oddaniem. Osobom, które go dokarmiają, okazuje przyjaźń. 
Oznaką jego tęsknoty za nowym panem i domem jest radość 

z każdego gestu zainteresowania nim.
Możliwość dowiezienia psa do nowego domku!

Prosimy o pomoc w znalezieniu mu kochającego właściciela!
Zainteresowanych proszę o kontakt 

pod nr tel. 508 032 723

dla:

Południowego Koncern Węglowy S.A. 
Jaworzno; 

J. Banasika, Zakład Ciast.-Piek . 
ul. Kaczeńców Jaworzno; 

Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Katowicach, Biuro terenowe Bieruń; 

Kwiaciarni „Gramir” S.C. G. Kozień, 
M. Kozień ul Jagiellońska Jaworzno; 

Pana T. Kaczmarka, radnego dzielnicy; 
Pana G. Turek, Firma „Radtur”; 

Pani D. Kwaśniewskiej wraz z personelem 
MOPS w Szczakowej; 

Pana Z. Tomczyka, dyr. O. S.W. 
w Szczakowej; 

Pana L. Pieczara, dyr. MPO Jaworzno; 
Pana M. Starczyka; 

Pana A. Bisztygi;
Pana J. Smolika; 

Pana W. Gogoli;

Niechaj Zmartwychwstały Chrystus 
Nieśmiertelny i Zwycięski 

obdarzy wszystkich Państwa potrzebnymi 
łaskami.

Życzy parafIalne koło „carITas” W jaWorznIe - szczakoWej

WIelkanoc 2008

Życzenia Świąteczne
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Miasto Jaworzno

Zakłady usługowe
meChAnIkA POJAZdOWA nAPrAWA AGd nAPrAWA rtV remOntOWO-BUdOWLAne LPG Inne USŁUGI

dw

WULKANIZACJA – sprzedaż opon
komputerowe wyważanie kół Łubowiec

ul. Czwartaków 4 (koło Cmentarza)
czynne pn- pt 8.00 – 17.00, sob.9.00 – 13.00

tel.032/752 98 17

79/03

Próby szczelności instalacji gazowych
roczne i sezonowe, konserwacja i naprawy. Projektowanie 

montaż instalacji gazu, co, wody, kanalizacji. Montaż 
wkładów kominowych kwasoodpornych i węglowych. 
Inst – Gaz ul. Szelonka 1 tel. 616 29 74, 0601 520 180

174/02

Nagrobki importowane 
ul. Martyniaków 8 

tel. 0 501 066 253, 0 600 334 658, 032 715 24 37

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

dw

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

147/02

www.tynkowanie.com.pl

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

dw

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

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

75/03

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

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

73/03

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

dw

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
74/03

TELEGAZ – EXPRESOWE DOSTAWY GAZU PROPAN-BUTAN 
bezpośrednio do klienta w butlach 11 kg. Czas dostawy max  
1 h. Tel. 615 50 10, 615 62 79, do kierowcy 0 601 43 16 67

Napełnianie butli turystycznych od 0,5 do 5 kg, butli 33 kg gaz do 
wózków widłowych. CANDIA – ROZLEWNIA GAZU PROPAN-BUTAN, 

parking KWK „Jan Kanty”
78/03

WYRÓB ŻALUZJI i ROLET
MONTAŻ – SPRZEDAŻ  P.P.H.U. „PAT-DAM”

Biuro han.: ul. Słowackiego 1 (róg Jaworznianki), tel. 751 95 47
Zakład produkcyjny J-no Ciężkowice, ul. Kruka 15A

fax 616 14 71, kom. 0606 537 606
dw

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
dw

Kup
on

rab
ato

wy

5%

dw

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

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

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

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065 dw

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

dw

AGD – Serwis NARES

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

Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy.
94/D/08

dw

Montaż anten Tel. 0 602 627 046, 752 73 23,
Tel. 753 10 36 – „Bajkoland” 

Zakład elektroniczny ul. Mały Rynek 1
tel. 615 58 82, kom. 0 696 947 321

dw

SERWIS OPON Pompowanie kół azotem
Sprzedaż i montaż opon TIR. ul. Matejki 43, tel. 753 11 72;

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

72/03

AUTO GAZ – PROMOCJA
12 lat doświadczenia montaż, serwis

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

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

ZHU MOTOBIK Polskie Składy Oponiarskie serwis opon, 
opony, felgi ceny promocyjne, mechanika

sprzedaż wymiana olejów ul. Grunwaldzka 184 (przy SP nr 6) 
tel. 032 752 89 50; 0 502 996 794

dw

Meble na każdą kieszeń!!!
Kuchnie na wymiar, zabudowy wnęk, szafy z drzwiami 
suwanymi. Meble: pokojowe, łazienkowe, młodzieżowe

Komody, sypialnie, garderoby itd.
Przerabianie i odnawianie mebli. Zadzwoń 61 50 235

dw

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
dw

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

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

dw

80/03

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

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

dw

Wejdź na 
www.motosklep.net

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

Koparko-ładowarka: wyburzenia; 
wywóz: gruzu, śmieci

Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

102/02

dw

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

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

wszywanie zamków do kurtek

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów,

spodni jeansowych. Tel. 751 97 48

dw

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

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

fabrykakoloru.eu, fabrykakoloru@o2.pl

175/03

Kostka brukowa najlepszych firm, 
sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. Faktury 

VAT. Krótkie terminy wykonania. Dekoracyjne układanie 
kostki brukowej. Własne maszyny. Największe rabaty. 

Gwarancje. 
Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

dw

PARKIETY
sprzedaż, montaż, renowacja

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

EKSPRESOWA DOSTAWA GAZU NA TELEFON
Propan-butan w butlach 11 i 33kg

Gazy techniczne: tlen acetylen, CO2 i inne
„GRAFI” Sprzedaż butli i akcesorii gazowych 

ul. Krakowska 9 tel. 032 751 83 83, 032 751 83 33
dw

91/02

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

sprzęt samochodowy, elektronarzędzia
Jaworzno ul. Paderewskiego 8 

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

dw

Renowacja 
starych mebli – skup

tel. 0 506 144 201

STACH GAZ 
dostawa gazu na telefon propan – butan 

w butlach 11 kg 
tel. 032/ 615 55 85, 0 696 16 70 51 ul. Piaskowa 68

dw

dw

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

dw

FRB „IZAR” 
wykonuje wykończenia wnętrz, 

elewacje budynków, kanalizacje, elektryka Stawianie 
kominków, przeprowadzki, drewno kominkowe

tel. 0 608 36 58 93, 0 501 485 311

106/02

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

dw

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
naprawa, modernizacja i konserwacja sprzętu PC, 

reinstalacja systemów Windows, usuwanie wirusów, 
odzyskiwanie skanowanych plików, haseł, wystawiamy 

Faktury VAT tel. 0 696 140 030

Mechanika pojazdowa – serwis ogumienia
naprawy blacharskie, lakierowanie, spawanie plastików. 

Naprawa plandek samochodowych Jaworzno ul. Fabryczna 
80, czynne pon-piątku 15.30 – 20.00, sobota 8.00 – 14.00

tel. 0 660 869 744, 0 693 129 012
94/02

172/D/08

„EW-MAR” 
firany – zasłony, rolety – żaluzje, karnisze, 

dekoracyjne szycie, pomiar – montaż 
ul. Chopina 60, 43-600 Jaworzno 

tel. 032/ 616 34 46, 0 507 445 126

81/03

www.DrukarniaOptima.pl 

Reklamy – Szyldy Druk na foli 
tel. 032/ 613 18 43, fax 032/ 645 26 07, 0 501 367 611 

Balin ul. Jaworznicka 37 a

10/03

F.H.U „JURGAZ” dostawa gazu propan – butan 
w butlach 11 kg 

tel. 032/ 753 24 75, 0 696 062 068 
ul. Tylna 14 B (Podłęże) 
cena 45 zł PROMOCJA
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Firma 
MAGBUD 

Sp. z o.o.

zatrudni:
► pracowników 

budowlanych
► murarzy
► tynkarzy
► fliziarzy
► monterów 

płyt gipsowych

Ofertę prosimy 
kierować na adres:

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

dw

Firma
zatrudni:

mistrza produkcji

Wymagania:
– realizacja planów 

produkcyjnych
– rozliczanie i kontrola 

procesów produkcyjnych
– organizacja pracy 

i kierowanie podległym 
zespołem

Ofertę prosimy 
kierować na adres:

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

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”

zaprasza na kursy prawa 
jazdy 31.03.08 i 21.04.08 r. kat. 

a, B, C, D 
Biuro: Jaworzno ul. Farna 

2a czynne: pon. – pt. 10.00 
– 17.00

dw

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne

www.progress-ce.edu.
pl

Szkoła języków obcych
BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

eDuKaCJa

dw

dw

dw

Firma zatrudni 

kierownika budowy 
z uprawnieniami
tel. 032 627 61 12

e-mail: sekretariat@magbud.com.pl

dw

BIUra 
raCHUNKOwE
Biuro Rachunkowe Anna Kurek 

poleca kompleksowe usługi 
księgowe: ewidencja VAT, 

deklaracje podatkowe, 
składki ZUS, wynagrodzenia, 

prowadzenie ksiąg 
rozrachunkowych, zwrotu VAT-u 

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

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

dw

Sporządzanie zeznań 
podatkowych, prowadzenie 

podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów, prowadzenie 

ryczałtu ewidencjonowanego, 
pełna obsługa 

kadrowo – płacowa. 

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

ul. Klonowa 13/26 Jaworzno

dw

dw

Zatrudnię księgową 

ze znajomością zagadnień 
podatkowych i księgowych

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

dw

Zatrudnię kierowcę 

samochodów ciężarowych, 
prawo jazdy kat. C+E, 

kurs na przewóz rzeczy

Tel. 604 159 620

dw

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

dw

Sprzedam: 
samochód ciężarowy 

MaN 19.372 FlT/bl 
rok produkcji 1991, 
DMC – 16.000 KG.

MAGBUD sp. z o.o 
ul. Chrzanowska 90, 

32-500 Chrzanów-Balin 
Kontakt 032/ 627 61 12 

Gajewska Elżbieta

Firma 
zatrudni:

► magazyniera
Wymagania:
– uprawnienia do kierowania 

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

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

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

dw

dw

OKNA I DRZWI PCV

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

(obok stadionu Szczakowianki)

NAJKRÓTSZY 
TERMIN REALIZACJI

Firma 
zatrudni:

► PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO

Wymagania:
– doświadczenie
– prawo jazdy kat. B
– dyspozycyjność

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

tel. 032/ 627 60 58, 
032/ 327 61 12

dw
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

Tekst płatny

Zaproszenie 
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad  

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

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

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

mgr MAREK NIECHWIEJ KANCELARIA PRAWNA W JAWORZNIE 
przy ul. MIKOŁAJA REJA 47,  

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

czynna: poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 15.00 – 19.00

P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S
pIoTr grzegorzek – kusTosz muzeum W chrzanoWIe

www.muzeum.chrzanow.pl

Krokus

Tajemnica stodoły Krótka relacja 
o rozbiorze 
Królestwa Roślin

Najniższe wynagrodzenie 
za pracę (cz. II)

Zatem jesteśmy w stanie doma-
gać się należności oraz świadczenia 
z tytułu stosunku pracy za okres  
3 lat do tyłu. Równocześnie zwróć-
my uwagę na fakt, że wysokości 
stawki minimalnej nie może zstąpić 
np. premia uznaniowa, czy premia 
regulaminowa, itp. Są to zupełnie 
odmienne świadczenia, z całkowi-
cie innego tytułu. Np. premia uzna-
niowa zależy od dobrej woli praco-
dawcy względem pracownika, ma 
być swoistego rodzaju wyróżnie-
niem za dobrą pracę, „dopinguje” 
pracownika. Natomiast wysokość 
stawki minimalnej wynika ex lege 
z obowiązków pracodawcy i może 
być przedmiotem roszczenia w try-
bie cywilno-sądowym. Pracodawca 
nie może zatem kompensować, ani 
uzależniać wysokości minimalnej 
stawki od innych świadczeń, po-
nieważ nie przewidują tego unor-
mowania kodeksu pracy, nie ma 
zatem żadnego wytłumaczenia dla 
opóźnienia z przelewem świad-

czenia z tytułu wynagrodzenia za 
pracę, a wszelakie próby obejścia 
tego obowiązku są kwalifikowane 
jako łamanie podstawowego prawa 
pracowniczego, jakim jest prawo do 
wynagrodzenia za pracę. W takich 
sytuacjach – oprócz powództwa są-
dowego – możemy zawiadamiać np. 
inspektorów Państwowej Inspekcji 
Pracy, którzy też mają prawo skon-
trolować dokumentację pracowni-
czą. Ponadto art. 300 k.p. stanowi  
o tym, że „w sprawach nieunormo-

wanych przepisami praw pracy do 
stosunku pracy stosuje się odpo-
wiednio przepisy Kodeksu cywil-
nego, jeżeli nie są one sprzeczne 
z  z a s ad a m i pr awa pr ac y ”.  To 
znaczy, że w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach pracownik 
jest uprawniony do domagania 
się odszkodowania na podstawie 
przepisów ogólnych, tj. dotyczą-
cych odszkodowania przed sądami 
powszechnymi z tytułu czynów 
niedozwolonych, etc.

W nocy podczas akcji gaszenia 
pożaru posesji strażacy odnaleźli 
zwłoki 13-letniego chłopca. Wiado-
mo, że zginął w swoim łóżku pod-
czas snu. Został ugodzony nożem  
w klatkę piersiową. Obok spalo-
nego domu, w spalonej stodole 
znaleziono zwęglone inne ciało, 
prawdopodobnie ojca chłopca. 
Spekuluje się, że być może Bogdan 
M. zabił syna, a potem powiesił  
się w stodole.

Wieść o tragedii wstrząsnęła całą 
okolicą. Pod domem, w którym do-
szło do brutalnego morderstwa palą 
się znicza. Ludzie pytają tylko o jed-
no – jak i dlaczego do tego doszło?

Nadal jest bardzo wiele niewiado-
mych. Na razie nie wiadomo, co było 
przyczyną tragedii. Według nieofi-
cjalnych informacji ojciec najpierw 
zamordował swojego syna, po czym 
w każdym z pokoi rozpalił małe 
ogniska, aby spalić dom. Następnie 
wzniecił ogień w stodole, a sam się 
powiesił. Druga hipoteza mówi, że 
mordu na ojcu i synu dokonała osoba 
trzecia. Kto? – tego nie wiadomo. Roi 
się od plotek. Policja i prokuratura 
na sprawę nałożyła embargo. Pro-
kuratura odmawia jakichkolwiek  
i informacji na temat pasierba Bog-
dana M, ewentualnej trzeciej postaci 
dramatu. Jak poinformował proku-
rator, na obecnym etapie śledztwa 
zakładane są różne możliwe wersje 
przebiegu wydarzeń, jakie rozegrały 
się w środową noc. Także z udziałem 
pasierba Bogdana M.

– Czy można podejrzewać, że 
brutalnego mordu dokonał pasierb 
Bogdana M.? – Ta wersja jest też 

brana pod uwagę. Znał procedury  
i tajniki pracy policji i mógł je wy-
korzystać popełniając przestępstwo. 
Nieoficjalnie mówi się, że pasierb 
Bogdana M. w przeszłości miewał 
konflikty z prawem. Zdarzyło się to 
kiedy był policjantem. Pracę zresztą 
załatwił mu ojczym. Chłopak został 
wydalony ze służby, gdy zamieszany 
był w narkotyki. Znajomi mówią, 
że „poleciał” z policji, gdyż jest 
nieźle „zakręcony”, nieobliczalny  
i do wszystkiego zdolny – wyjaśniali 
prowadzący postępowanie. Jeśli za-
łożymy, że mordu dokonała osoba 
trzecia to można powiedzieć, że plan 
udał się jej w 50%.

Jak według dotychczasowych 
ustaleń wyglądał przebieg wydarzeń? 
Tuż po godzinie 4.00 straż pożarna 
została poinformowana, że pali się 
stodoła. Gdy strażacy przybyli na 
miejsce pożaru stwierdzili, że pali się 
nie tylko stodoła, ale i dom. Wezwali 
posiłki. W sumie w akcji brało udział 
osiem jednostek straży pożarnej.

W domu strażacy znaleźli zwło-
ki trzynastoletniego Michała M., 
miał ranę kłutą w okolicach serca, 
był cały zakrwawiony. Sąsiedzi po-
wiedzieli strażakom, że na terenie 
posesji mieszka jeszcze druga oso-
ba, Bogdan M. – ojciec chłopaka.  
W spalonej stodole znaleziono praw-
dopodobnie właśnie jego, zwęglone 
zwłoki. Bogdan M. był emerytowa-
nym funkcjonariuszem służby wię-
ziennej. W zgliszczach znaleziono też 
nóż, którym prawdopodobnie zabito 
chłopca. – Zidentyfikować zwłoki 
pozwoli nam dopiero sekcja zwłok 
– mówił rzecznik policji. – Da ona 

nam też odpowiedź na pytanie co było 
przyczyną zgonu. Będziemy badać czy 
było to samobójstwo czy morderstwo. 
Czy zabił ojciec? – dodaje. – To był 
spokojny mężczyzna – mówią o nim 
sąsiedzi. – Udzielał się w komitecie 
rodzicielskim, był bardzo przyjaźnie 
nastawiony, nie pił, nie włóczył się 
po knajpach. Dom wynajmował od 
ludzi, którzy wyjechali do Niemiec. 
Matka Michała od kilku lat przebywa 
we Francji.

– Michał był jego oczkiem w gło-
wie, nie wierzę, że mógł go zabić. 
Może ktoś ich zamordował i podpa-
lił dom – mówili z łzami w oczach. 
Po co ojciec, który morduje syna  
i odbiera sobie życie miałby zacierać 
ślady? Przecież samobójcy byłoby 
to już obojętne. Poza tym, dom był 
wynajęty od krewnego i niszczenie 
go było by bez sensu. A tu, ktoś 
ewidentnie chciał zatrzeć ślady. 
W każdym z pokoi były rozpalone 
małe ogniska, także w pokoju, gdzie 
leżał Michał.

Usta lenie co było przyczyną 
śmierci Bogdana będzie bardzo 
trudne. Jego zwłoki są zwęglone. I tu 
mordercy się udało. Tak samo miały 
wyglądać zwłoki Michała, ale stra-
żacy zdążyli je wynieść z płonącego 
domu. Sekcja zwłok potwierdziła 
przypuszczenia, że Michał M. został 
zamordowany. Gdyby zwłoki chłop-
ca też były zwęglone, nikt nie podej-
rzewałby, że to mord. Wtedy uzna-
libyśmy, że chłopiec i ojciec ponieśli 
śmierć przez zaczadzenie i spalenie, 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
– spekulują wtajemniczeni.

pITaWal

Już od 26 marca można będzie po-
dziwiać organizowaną przeze mnie 
wystawę botaniczną w Muzeum  
w Chrzanowie. Będzie to zapowia-
dany od dłuższego czasu „Zielony 
Zawrót Głowy”. Wystawa będzie 
czynna tylko do 21 maja i dlatego 
zachęcam do jak najrychlejszego 
jej odwiedzenia. Teraz kilka słów 
o głównym bohaterze tej wystawy, 
czyli Królestwie Roślin.

Dawno, dawno temu
Jeszcze na początku lat siedemdzie-

siątych XX wieku królestwo to było 
bardzo rozległe. Zresztą w owym czasie 
wszystko co żyło na ziemi mogło być 
albo rośliną albo zwierzęciem. Wybór 
był poniekąd prosty. W owym czasie 
tryumfy święcił ustalony w latach 1932 
– 1935 system R. Wettsteina. Na łamach 
osławionej „Biologii XX wieku” Bogu-
mił Pawłowski w rozdziale „Systema-
tyka Roślin”, po dokonaniu drobnych 
modyfikacji wymienia XII typów, które 
w pewnym sensie możemy traktować 
jako, dajmy na to, prowincje. Idąc po 
kolei były to: Bakterie, Sinice, Wiciow-
ce, Śluzowce, Okrzemki, Sprzężnice, 
Zielenice, Ramienice, Grzyby, Brunat-
nice, Krasnorosty, Organowce.

Już w połowie lat siedemdziesiątych 
na scenę zwycięsko wkroczył system 
Tachtadżiana, teraz zaś, jak wynika  
z haseł kreowanych w Wikipedii, króluje 
system Rewala i zapewne nie jest to ostat-
nie zdanie taksonomów w tej materii.

Trzy rozbiory
Przez pewną analogię do historii 

Polski można mówić o czterech roz-
biorach, których ofiarą padło to króle-
stwo. Po pierwszym rozbiorze od kró-
lestwa roślin oddzielono organizmy 
nieposiadające jądra komórkowego. 
Tym sposobem powstały dwa domi-
nia. W dominium Prokaryota znala-
zły się nie tylko Bakterie i Sinice, ale 
również takie organelle komórkowe 
jak mitochondria oraz chloroplasty. 
Reszta, czyli kolejne 10 typów wraz ze 
zwierzętami tworzyło dominium Eu-
karyota. Ale i ta pozostała dziesiątka 
długo nie zachowała jedności. 

Po drugim rozbiorze utworzono 
królestwo pierwotniaków Protista, 

wrzucając do jednego worka niemalże 
wszystkie organizmy jednokomór-
kowe. Z naszej dziesiątki weszły tu 
wiciowce, śluzowce, okrzemki. W tym 
samym czasie dość skutecznie oddzie-
lono typ grzybów od całej reszty. Po 
trzecim rozbiorze poza nawias króle-
stwa roślin wyrzucono typ krasnoro-
stów, tworząc zeń królestwo Alveola-
tes. Jednocześnie rozbito królestwo 
grzybów, wydzielając zeń Królestwo 

Chromista, organizmy grzybopodob-
ne, wśród których znalazły się następu-
jące jednostki systematyczne: Hypho-
chytidiomycota, Labirynthulomycota 
oraz Oomycota, które wielu zapewne 
zna jako mączniaki rzekome. 

W tym samym czasie zoolodzy 
zaczęli się zastanawiać nad rozbiciem 
Królestwa Zwierząt. Nie ma bowiem 
pewności czy Gąbki, Jamochłonny oraz 
Żebropławy powinny tu należeć.

Czwarty rozbiór
Na początku XXI wieku ze zdu-

mieniem odkryłem, że królestwo 
roślin, które teraz obejmowało na-
stępujące typy: sprzężnice, zielenice, 
ramienice, brunatnice, oraz telomowe 
wymienione na początku jako orga-
nowce, zostało po raz kolejny okrojo-
ne i to znacznie. Powiem krótko, do 
królestwa pierwotniaków wrzucono 
pozostałe algi i tym sposobem ostały 
nam się jeno Organowce. Oczywi-
ście, nie wszyscy naukowcy tolerują 
ten podział, ale funkcjonuje on już 
w podręcznikach botaniki dla liceów 
ogólnokształcących.

Na zakończenie warto zauważyć, 
że pomimo tego, Polskie Towarzystwo 
Botaniczne wciąż zachowuje jedność, 
czym różni się od niejednej partii po-
litycznej, gdzie najmniejsza różnica 
poglądów pomiędzy ich działaczami 
skutkuje rozłamem, dzięki czemu 
czasem nieźle się popisują. A wracając 
na grunt botaniki warto zauważyć, 
że można być dobrym znawcą roślin 
nie mając pojęcia o całej wyrzuconej 
poza nawias jedenastce, ale nie spo-
sób zajmować się ową jedenastką bez 
znajomości dwunastki, co daję pod 
rozwagę wszystkim kandydatom na 
naukowców.
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Kolejna udana walka  
i kolejne zwycięstwo 
– to najnowsze wieści 
dla zwolenników talentu 
Marka Chwalibogowskiego. 
Jaworznicki zawodnik, 
podczas międzynarodowej 
gali Shidokan  
w St. Laureat du Var, 
niedaleko Nicei, pokonał 
na swojej drodze kolejną 
przeszkodę – tym razem był 
to Francuz Remont Julien

Walka z francuskim zawodni-
kiem nie trwała długo, bo zaledwie 
3 minuty, ale pojedynek dostarczył 
wielu emocji. – Początkowo nie byłem 
pewien, czego mam się spodziewać, 
gdyż zawodnik wywodził się z niezna-
nej mi sztuki Pan-kido. Wieczorem 
przed walką wyszukiwaliśmy wszyst-
ko, co tylko dało się znaleźć na temat 
tej sztuki walki, oglądaliśmy walki 
i znaleźliśmy pewne słabe punkty, 
które w walce udało się wykorzystać 
– relacjonuje nam sam Marek. Słabe 
punkty, czyli przede wszystkim to, 
że zawodnicy Pan-kido nie potrafią 
walczyć w klinczu, oraz nie potrafią 
ściągać umiejętnie głowy do kolana by 
bronić się przed uderzeniami z bliska, 
ani zadawać takich uderzeń. Dobrze 
obrana taktyka, umiejętnie wykonana 

gwarantowała sukces – Miałem od 
początku mocno naprzeć na rywala, 
low-kickami, by po kilku technikach 
ręcznych, przejść do klinczu – zdra-
dza nam Marek. Taktyka, okazała 
się świetnie dobrana, o czym Julien 
przekonał się w 3 minucie pojedynku. 
W końcu weszło lewe i prawe kolano, 
co zrobiło na rywalu wrażenie. – Wi-
dać był, że się chwieje, wypluł szczękę, 

Francuskie zwycięstwo

sędzia po policzeniu do 5 nie pozwolił 
na wznowienie walki – mówi nam 
zwycięzca pojedynku. Rywal, w wal-
ce miał swoje dosłownie kilka chwil, 
kiedy udało mu się sprowadzić Marka 
do parteru, ale trzeba przyznać, że 
nie był tego dnia równorzędnym ry-
walem dla jaworznianina. Mimo tego 
zwycięstwo nie zostało osiągnięte bez 
pewnych trudności. – Przede wszyst-

kim walka w kimono, pierwszy raz 
musiałem walczyć w tym stroju i nie 
byłem, przyzwyczajony do chwytania 
za strój, ale cóż taki jest we Francji 
regulamin. Kolejną niedogodnością 
okazały się przepisy dotyczące samej 
walki, a konkretnie zakaz uderzania 
rękami w twarz, co dla Marka, przy-
zwyczajonego do zadawania takich 
ciosów mogło okazać się bardzo 

niebezpieczne. – Bałem się, że się 
zapomnę i właśnie uderzę przeciw-
nika pięścią w twarz, pewnie byłbym 
ukarany, może nawet przegrałbym 
dyskwalifikacją. Musiałem być skon-
centrowany – mówi Marek.

Turniej w Francji był kolejną po 
Mistrzostwach Świata okazją do 
przetarcia się z zagranicznymi rywa-
lami, a także na podpatrzenie innych 
przeciwników w pozostałych wal-
kach. Pośród 24 zawodników, w tym 
3 Polaków (wszyscy wygrali swoje 
walki), byli Francuzi, Włosi, Grecy  
i Belgowie. – Przed samym turniejem 
byliśmy pod wrażeniem Włochów,  
a raczej ich przygotowania sprzętowe-
go i organizacji. Mieli nawet masaży-
stę. Później okazało się, że my, jako 
Polacy wszystko wygraliśmy, a z kolei 
Włosi wszystkie walki przegrali z kre-
tesem – mówi nam zawodnik.

Zwycięstwo nad Remont Julien 
na turnieju w St. Laureat du Var, to 
kolejny krok w sportowej karierze 
Marka. Następne jaworznicki zawod-
nik Shidokan, postawi w kwietniu.  
– W kwietniu są trzy imprezy, z tym, że 
nie wiem na dziś, czy we wszystkich na 
pewno wezmę udział. 5 kwietnia jest  
2. cykl ligi Shuto, tydzień później gala 
w Chorzowie, którą traktuję prioryte-
towo, a 19 kwietnia Mistrzostwa Polski 
juniorów, na których miałbym stoczyć 
pokazową walkę wieczoru – snuje 
plany Marek Chwalibogowski. O ko-
lejnych sukcesach Marka będziemy 
regularnie informować.

k.repeć.

W końcu! Po ponad  
4 miesiącach przerwy 
ligowcy z Jaworzna wznowili 
rozgrywki ligowe, by 
przypomnieć stęsknionym 
kibicom, jak wygląda piłka 
nożna w lokalnym wydaniu.

Fani Victori i, Ciężkowianki, 
Górnika, KP i Zgody mieli długie 
miesiące na zastanawianie się, jakie 
będą ich drużyny w nowej rundzie, 
w nowym roku. Czy po pierwszej 
wiosennej kolejce (choć nie pierw-
szej w rundzie rewanżowej, któ-
ra zaczęła się już późną jesienią) 
można jednoznacznie ok reśl ić , 
które drużyny będą się rozwijać,  
a które, wprost przeciwnie, popad-
ną w całkowity marazm? Nie moż-
na. Victorii nie można ocenić, bo  
w przegranym spotkaniu z Grun-
wa ldem w ykorz ysta ła (miejmy 
nadzieję) zasób pecha i posługując 

się tenisowym slangiem, ilość nie-
wymuszonych błędów na całą run-
dę. Podopieczni Romana Madeja, 
mimo, że powinni ugrać przynajm-
niej punkt, musieli zejść z boiska 
z niczym oprócz rozczarowania. 
Mimo wszystko to, co zaprezento-
wali, pozwala zachować nadzieję na 

przyzwoitą, zwieńczoną utrzyma-
niem w IV lidze wiosnę. Mało mia-
rodajne były wysokie zwycięstwa 
A-klasowych KP Jaworzno i Zgody 
Byczyny. Podopieczni Andrzeja 
Sermaka roznieśli swoich rywali 
12:0 i co tu dużo nie pisać, jest to 
po prostu sy tuacja-ewenement. 

Piłkarze rozpoczęli wiosnę
PIłKa NOżNa 

Mimo wszystko, należy pamiętać, że 
sobotni rywal KP – Huragan Koni-
kowa, to bankrut, który przyjechał 
na mecz, tylko po to, by nie płacić 
kary za walkower. W podobnej sy-
tuacji jest Zgoda, która również jak 
KP zagrała dobry mecz, odniosła 
wysokie zwycięstwo, ale z bardzo 

mało w ymagającym przeciwni-
kiem. Niestety, ale drużyna Victorii 
II Jaworzno składająca się z sa-
mych młodzieżowców nie stanowiła 
dla Byczynian żadnej przeszkody. 
Zresztą prawdopodobnie, był to już 
ostatni występ rezerw Vici na A-kla-
sowych frontach. Jeśli chodzi więc 
o obiektywne ocenienie wartości 
zwycięstw drużyn, które w naszej 
nadziei powalczą o V (czyli nową 
IV ligę), nie jest ono do końca moż-
liwe, a wszystko zweryfikują kolejne 
spotkania. Również one pokażą, czy 
nasi przedstawiciele w okręgówce 
Górnik i Ciężkowianka będą kon-
tynuowały dobre, jesienne granie. 
Póki, co Ciężkowianka wygrała 2:1  
z  S i e m i a now ic a m i ,  a  G ór n i k  
w takim samym stosunku poległ  
w Sosnowcu z AKS0em Niwką. Re-
asumując, 6 punktów na 12 w star-
ciach z „resztą świata”, pokazuje, że 
inauguracja wypadła w Jaworznie 
średnio. Zobaczymy, co przyniosą 
następne ligowe kolejki. Relacja ze 
spotkań na stronie 13. k. repec

Ligowcy z Jaworzna zainaugurowali wiosenne rozgrywki

Marek Chwalibogowski nie dał swojemu francuskiemu rywalowi najmniejszych szans na zwycięstwo
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KOSzyKówKa

Sport

W ostatnim sportowym 
dodatku „Co tydzień”, wręcz 
roiło się od koszykówki. Od 
relacji z Pucharu Polski kobiet 
zaczynając , przez zakończenie 
sezonu koszykarzy AND-BUD-u  
i wątkowy temat ośrodka 
centralnego szkolenia  
w Jaworznie. Dziś 
kontynuujemy koszykarski 
wątek, przez rozmowę 
z trenerem Marcinem 
Lichtańskim, szkoleniowcem 
II ligowych koszykarzy 
AND-BUD-u.

Koszykarze na koniec sezonu 
zajęli siódmą lokatę. Czy we-
dług pana to dobre czy raczej 
słabe osiągnięcie?

– Myślę, że nie jest to złe miejsce, 
zważywszy na to, że mamy naprawdę 
młody zespół, który był przed sezonem 
przebudowywany. Sposób naszego gra-
nia jest dosyć trudny i gracze, którzy 
doszli przed sezonem, pierwszy raz  
z tym naszym sposobem gry się ze-
tknęli, trzeba ich było tego nauczyć. 
Na pewno mogło być lepiej, ale troszkę 
w tym sezonie choroby, szczególnie  
w styczniu, przerzedziły naszą druży-
nę, musieliśmy grać w okrojonym skła-
dzie. Na pewno przy pełnym składzie 
to minimum dwa mecze więcej mogły 
być przez nas spokojnie wygrane. Ge-
neralnie cel, jaki był założony, czyli 
być w granicach siódmego miejsca jest 
zrealizowany.

Czy dużo brakło nam do czoło-
wej czwórki, by powalczyć  
o pierwszą ligę?

– Jeśli warunek byłby taki, że za-
gralibyśmy bez kontuzji bez chorób 
przez cały sezon to myślę, że przy 
odrobinie szczęścia byłoby to realne, 
w tym składzie, który był. Niestety, 
już początek był taki, że zagraliśmy 
Puchar Śląska, gdzie Grzegorz Remin 
stanął na dwa offensy. W sumie miał 
4 żebra pęknięte po tym spotkaniu. To 
spowodowało, że już na początku, nasz 
lider nie funkcjonował tak jak zwykle. 
Przez miesiąc musiał się leczyć, później 
trzeba było wracał do formy, a ominęło 
go troszkę treningów, więc było to spo-
re osłabienie. Szczególnie, że właśnie 
na początku były mecze, które można 
było wygrać jak z Przemyślem, czy  
z Kielcami u siebie.

Który mecz zapadł najbardziej 
w pamięć, właśnie Przemyśl?

– Tak, Grzesiu miał 3 rzuty wolne, 
trafił dwa, ostatni przestrzelił, prze-
graliśmy jednym punktem. Ale jeśli 
chodzi o to spotkanie, to prawda jest 
taka, że mecz był przegrany 30 sekund 
wcześniej. Mieliśmy wygrany mecz, oni 
musieli nas faulować, my mogliśmy 
trzymać piłkę. Niestety, zachowaliśmy 
się w sposób nieodpowiedzialny, odda-
liśmy rzut po 3-4 sekundach, zamiast 
poczekać do końca. Pośpieszyliśmy się, 
oni trafili, znowu zrobiliśmy stratę, 
musieliśmy faulować i w efekcie z wy-
granego spotkania, to my musieliśmy 
starać się doprowadzić do dogrywki 
Grzegorz zrobił dobra robotę swoimi 

rzutami, ale tak naprawdę trzeba 
to było wygrać, trzymając piłkę pod 
pachą, cóż gorąca głowa graczy przy-
niosła porażkę, i pod koniec sezonu  
7 a nie 6 miejsce.

Na naszą lokalną koszykówkę, 
patrzymy nie tyko z punktu wi-
dzenia drużyny, ale również,  
a może przede wszystkim, 
przez rozwój indywidualny po-
szczególnych zawodników. Kto 
uczynił największe postępy, po 
kim można było spodziewać się 
więcej w minionym sezonie?

– Analizując to wcześniej, wydaje 
mi się, że każdy z moich zawodników 
się rozwijał. Myślę, że jedynie troszkę 
więcej mogłem oczekiwać od Przemka, 
Bilińskiego, który początek sezonu miał 
dobry. Był naszym mocnym punktem 
pod koszem, w walce pod tablicami, 
później miał drobny uraz, i po powrocie 
do gry już było mniej zbiórek, mniej 
punktów, podziałało to na niego nega-
tywnie. Ale rozwój jest, przede wszyst-
kim począwszy od Grzegorza Remina, 
który mimo swojego doświadczenia,  
i mimo problemu z kontuzją na początku 
sezonu, ciągle się rozwija, po młodych 
zawodników jak Michał Matysiak, Da-
niel Goldammer, Dawid Grochowski, 
Radek Lemański, którzy również, cały 
czas idą do przodu. Warto wspomnieć 
o młodych graczach, którzy przyszli do 
nas przed sezonem, czyli Krzysiek Kur-
dubski i Daniel Małek, oni zrobili chyba 
największy postęp z wszystkich, ponie-
waż na początku i stosunkowo najmniej 
umieli. Jednak są zaangażowani, pracu-
ją i to widać, że robią postępy. Może nie 
grają jeszcze tak, by w drugoligowym 
zespole być liderami, ale wydaje mi się, 
że ich postęp jest duży.

Chciałem również wspomnieć 
o osiągnięciach naszych graczy 
na polu juniorskim, zwłaszcza, 
przez pryzmat zeszłego roku, 

czyli pamiętając o drugim miej-
scu drużynowym i ogromny suk-
cesie w Mistrzostwach Polski.

– Niestety, w tym roku nie starto-
waliśmy w juniorach starszych, jako 
MCKiS i na pewno szkoda, że tak się 
stało. Wydaje mi się że gdyby było 
inaczej, to postęp chłopaków byłby 
dużo większy, gdyż to jest przynajm-
niej dwukrotnie większa ilość meczy  
w sezonie. Spotkania naprawdę naj-
lepiej stymulują rozwój zawodnika, 
a już szczególnie potyczki z dobrym 
przeciwnikiem, gdzie jest sporo stresu, 
gdzie rozgrywa się zacięte końcówki. 
Mówimy o liczbie spotkań oscylu-
jącej w granicach 60 na sezon, przy 
rozgrywaniu juniorów starszych, 
a tak, bez tych rozgrywek, to tylko  
24 mecze, odliczając kontuzje czy cho-
roby to nawet jeszcze mniej. 

ale jednak w tym sezonie, kilku 
zawodnikom z Jaworzna udało 
się grać w finałach Mistrzostw 
Polski.

– Udało mi się nawiązać współpra-
cę z zespołem z Rudy Śląskiej, gdzie 
trzech naszych zawodników: Da-
niel Goldammer, Dawid Grochowski  
i Radek Lemański grało na zasadach 
współpracy. Grali u nas oczywiście 
w II lidze, a na rozgrywki juniorów 
starszych jeździli z zespołem Rudy 
Śląskiej. Ruch ten przyniósł pozytyw-
ny skutek, ponieważ nasi zawodnicy 
zdobyli brązowy medal Mistrzostw 
Polski, chłopcy po raz czwarty z rzędu 
zagrali w finałach. Oczywiście należy 
wspomnieć o naszym Tomaszu Śniegu 
występującym w roli rozgrywającego 
Polonii 2011 Warszawa, która zdoby-
ła złoty medal. Poza tym, korzyścią 
płynącą z tego sukcesu w rozgrywkach 
juniorskich była większa pewność sie-
bie naszych medalistów. Gdy wrócili 
z juniorów, gdzie zagrali bodajże 13 
spotkań w 19 dni, czyli kolosalną licz-
bę, to gra w II lidze przychodziła im  

z łatwością, swobodą, zdolnością do po-
dejmowania szybkich, trafnych decyzji 
co w koszykówce jest najważniejsze.

Czy w przyszłym sezonie wy-
startujemy w juniorach star-
szych drużyną?

– W przyszłym sezonie mamy 
nadzieję, by nasza drużyna zagrała 
w rozgrywkach juniorów starszych. 
Będę starał się zasilić kadrę takimi 
zawodnikami, którzy mogliby pomóc 
w grze w juniorach starszych, jedno-
cześnie dostając szansę w walce na  
II ligowych parkietach. Wydaje mi się, 
że jeśli wszystko pójdzie po mojej my-
śli, to jest duża szansa na to, że finały 
Mistrzostw Polski, znowu mogą być 
w Jaworznie.

Czyli kolejny rok stawiać bę-
dziemy na młodzież?

– Tak, ja jestem skłonny dawać 
szansę zawodnikom młodym. 16, 17-
latkowie grali już u mnie, ci drudzy 
mieli nawet miejsce w pierwszej piąt-
ce. Niektórzy mówili mi, że nie jest 
to z mojej strony działanie poważne, 
że w końcu to III liga, trzeba walczyć  
o utrzymanie. Ja zawsze na te zarzuty 
odpowiadam, że z młodzieżą można 
to samo osiągnąć. Tym bardziej, że 
to młodzież, która jest zaangażo-
wana ambitna, chce pracować, robi 
duże postępy i to przynosi efekty.  
U nas te efekty to wicemistrzostwo 
Polski juniorów, utrzymanie w dru-
giej lidze, powołanie trzech naszych 
wychowanków do reprezentacji Polski  
U-18. Pod tym ostatnim względem, 
to nie było takiego drugiego klubu  
w naszym kraju, co pokazuje, że na-
sza droga jest dobra. Zresztą, taki cel 
obraliśmy sobie tutaj w Jaworznie parę 
lat temu, chcemy szkolić młodzież, 
chcemy dawać szansę na prawdziwą 
grę zawodnikom z Jaworzna. Lepiej 
dawać szansę gry takim zawodnikom, 
niż ściągać za jakieś wielkie pieniądze 

Siła tkwi w młodości

zawodników ogranych, ale z zewnątrz, 
tylko po to, by utrzymać się w lidze.

Jak będzie wyglądała pańska 
drużyna w następnym sezonie. 
Czy uda się zatrzymać najlep-
szych zawodników?

– W tej chwili nie wiem, muszę po-
rozmawiać z zawodnikami jak widza 
swoją przyszłość, kto z nich, chciałby 
u nas zostać, kto myśli zmienić barwy. 
Na pewno nawet przy założeniu, że 
wszyscy będą chcieli zostać, to będę 
chciał coś zmienić. Myślę, że może jesz-
cze trochę odmłodzić zespół, pozyskać 
zawodników, którzy będą mogli grać 
jednocześnie w juniorach starszych.

Czy będziemy lepsi?
– Trudno zawyrokować. Wszystkie 

zespoły się wzmacniają, w zasadzie, 
każdy chce walczyć o awans. Tam są 
duże pieniądze, u nas tego nie ma, ale 
też nie ma takich celi odgórnych, że 
mamy awansować za wszelką cenę. 
Chcemy szkolić graczy przed wszystkim. 
Nie myślimy tylko o najbliższej przy-
szłości, ale skupiamy się na pracy długo-
falowej, taka jest nasza strategia.

k.repeć.

Sponsorzy pomogą?
Ubiegły sezon i sukcesy naszych 
chłopców, zarówno na arenie II ligo-
wej, juniorskiej, jak i niwie reprezen-
tacyjnej pokazały, że idziemy dobrze 
obraną drogą. Dlatego chciałbym 
podziękować ludziom którzy zaufali 
nam, zaufali temu co robimy, wie-
dzieli, że nie działamy dla własnych 
profitów, lecz dobra jaworznickich 
koszykarzy. Dziękuję za pomoc 
finansową naszym sponsorom: fir-
mie And-Bud, Huber, Termo-Rex, 
Sukces, Trans-Sprzęt, Organika 
Azot. Mam nadzieję, że również  
w przyszłym roku nasza współpraca 
będzie kontynuowana.

Koszykarze MCKiS aND-BUD-u mają za sobą udany sezon
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PIłKa NOżNa – CIężKOwIaNKa 2:1 MKS SIeMIaNOwICe Śl. 

 PIłKa NOżNa – VICTOrIa II JawOrzNO 0:5 zGODa ByCzyNaPIłKa NOżNa – KP JawOrZNO 12:0 HuraGaN KONIKOwa

PIłKa NOżNa
Tabele

PIłKa NOżNa: Victoria – Grunwald ruda Śląska 0:1 

Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że spotkanie 
z Grunwaldem Ruda 
Śląska miało dla Victorii 
kolosalne znaczenie. Dobry 
początek rundy w postaci 
3 punktów miałby odbicie 
na pewności siebie graczy 
Romana Madeja w kolejnych 
spotkaniach, poza tym 
pozwoliłby wyprzedzić 
spadający Wawel Wirek  
o 10 punktów i tym samym 
postawić tę drużynę pod 
ścianą już na samym 
początku wiosny. Niestety, 
po słabej grze Victoria 
przegrała z Grunwaldem 1:0.

Każda kolejna inauguracja run-
dy, to zwłaszcza dla kibiców Victo-
rii wielka niewiadoma. Jaka będzie 
ich drużyna w kolejnym półroczu? 
Po pierwszym, przegranym spo-
tkaniu z Grunwaldem Ruda Śląska 
trudno jednoznacznie odpowie-
dzieć na to pytanie.

W podstawowym składzie de-
biutowało dwóch nowych piłka-
rzy, bramkarz: Salouhi i pomocnik 
Świerczyński. Trudno jednoznacz-
nie ocenić ich grę, Świerczyński nie 
wyróżnił się nadzwyczajnie in plus, 
nie można również obwiniać go za 
porażkę. Z kolei tunezyjski bramkarz  
dwukrotnie ratował Victorię swoimi 
odważnymi wybiegami, by jedno-
cześnie mieć swój ogromny udział  
w straconej bramce, która przesądziła 
wynik spotkania. 

Była 74 minuta, a spotkanie do 
tej pory idealnie nadawało się na 
bezbramkowy remis. Emocji było 
jak na lekarstwo, sy tuacji pod-
bramkowych jeszcze mniej. W owej  
74 minucie, Victorię dosięgło jed-
nak prawdziwe nieszczęście. Gracze 
Grunwaldu wykonywali rzut wolny 
z lewej strony boiska, niezła wrzutka 
wywołuje prawdziwe zamieszanie  

w polu karnym, lecz ostatecznie piłka 
jest już pod nogami jaworznickich 
defensorów. Gdy wydaje się, że Vici 
nic już nie grozi do akcji wkracza 
Salouhi, który wybija piłkę… wprost 
pod nogi piłkarza gości. Ten nie na-
myśla się długo posyłając piłkę do 
pustej bramki. Bramka kuriozum, 
bramka ze szkolnego boiska. Szkoda 
tej straty tym większa, że Victoria 
już dawno mogła prowadzić.. Jednak  
w pierwszej połowie strzał Bosaka z 2 
metrów w niewiadomy sposób obro-
nił bramkarz gości. Pech? Trudno  
w inny sposób wytłumaczyć sobie 
brak gola w takiej sytuacji, a dodat-
kowo Bosak po kilku minutach w wy-
niku brutalnego faulu musiał opuścić 
plac gry. A szkoda, bo tego dnia, był 
najgroźniejszym ofensywnym gra-
czem Victorii. Grunwald może cie-
szyć się z wygranej, ale na tle Vici nie 
zaprezentował niczego szczególnego. 
Stwarzał groźne sytuacje, ale głównie 
po stałych fragmentach gry, które  
z kolei w wykonaniu podopiecznych 
Romana Madeja wygadały bezbarw-
nie. Victoria na pewno nie pokazała 
wszystkiego, na co ją stać w tej run-

dzie, i w tym tkwi przyczyna porażki 
z przeciętnym Grunwaldem. Gracze 
Vici wyglądali na mocno stremowa-
nych inauguracją wiosny, co objawia-
ło się w pojedynczych przykładach. 
Łukasz Szymoniak zwykle rozbijający 
rywali na boisku był szczególnie na 
początku lekko nieobecny, straty piłki 
w ofensywie Siemka, doprowadzały 
nielicznych kibiców na stadionie  
w Jeleniu do szewskiej pasji, a Rosół 
w 5 minut gry po stracie bramki po-
kazał więcej niż przed całe spotkanie. 

Victoria bez szczęścia

Największym pozytywem w grze 
Victorii był brak sporych odległości 
miedzy formacjami. Piłkarze grali 
bliżej siebie, poprawiła się asekuracja, 
więc ten element ćwiczony na trenin-
gach przynosi zamierzony efekt. Jeśli 
trenerowi Madejowi uda się jeszcze 
namówić swoich podopiecznych do 
podejmowania odważniejszych de-
cyzji w ofensywie, to punkty wcześnej 
czy później na pewno się pojawią. Oby 
już w pojedynku z LKS Łąką.

k.repeć

O takiej inauguracji marzy każdy 
zespół piłkarski n a świecie. Ale 
takie inauguracje nie zdarzają się 
w żadnym innym mieście, tylko  
w Jaworznie. I choć złośliwi powie-
dzą, że to A-klasa, że do Jaworzna 
przyjechał bankrut, to mimo, że to 
prawda, wynik 12:0, a takim to wy-
nikiem zakończyło się spotkanie KP 
Jaworzno z Huraganem Konikowa, 
robi piorunujące wrażenie.

Liderzy tabeli, podopieczni Andrze-
ja Sermaka, urządzili swoim kibicom 
zgromadzonym w sobotnie popołudnie 
na Krakowskiej fantastyczny pokaz 
strzelecki, zdobywając bramki średnio, 
co 7 i pół minuty!! Królem polowania 
został Radomir Jarzynka, który na 
swoim koncie zapisał aż 5 trafień…  
w 19 minut. Zaczynając w 19 minucie 
na 2:0 a kończąc w 38 minucie bramką 
na 6:0. Jak nazwać taki wyczyn? Trzy 
bramki z rzędu to tak zwany hat-trick, 

niestety na wyczyn Radomira nomen-
klatury piłkarskiej po prostu zabrakło. 
Pod względem bramkowym napastni-
kowi KP niewiele ustępował Dariusz 
Boś, który ustrzelił właśnie trzy bramki, 
i to również trzy z rzędu. Oprócz wy-
żej wymienionych na listę strzelców 
wpisali się Paweł Sermak, Mariusz 
Rejdych i Artur Adamus. By tragiczną 
dla Huraganu historię doprowadzić do 
końca, dodam, że pierwsza stracona 
przez ten zespół bramka, była golem 
samobójczym.

Mecz z Huraganem był debiutem 
w bramce dla Pogańskiego, a innym 
ważnym wydarzeniem, był powrót do 
gry, po półrocznej przerwie obiecują-
cego Chojnowskiego. Teraz drużynę 
Andrzeja Sermaka czeka ciężkie za-
danie – nasycić w kolejnych kolejkach, 
rozbudzone już w pierwszym meczu do 
granic, apetyty kibiców KP Jaworzno na 
okazałe zwycięstwa. k.repec.

Mimo wszyst k ich problemów,  
z jakimi borykała się, czy boryka się 
dalej Ciężkowianka, zespół Marka 
Musiała pozostał drużyną z cha-
rakterem i utalentowanymi zawod-
nikami, potrafiącymi pociągnąć 
grę do przodu. Ubytki kadrowe, 
osłabiły z pewnością siłę ofensywną 
Ciężkowic, jednak nie na tyle, by 
V-ligowiec nie odnosił kolejnych 
zwycięstw, w bardzo dobrym dla 
siebie sezonie. 

Boleśnie przekonała się o tym 
ekipa Siemianowic, która musia-
ła pożegnać Jaworzno z zerowym 
dorobkiem punktowym i dwiema 
straconymi bramkami. Pierwsza 
bramka d la gospodarzy meczu 
padła po przewrotce Pacuły, po 
której piłka trafiła wprost pod nogi 
Wygi, a ten nie miał już problemów  
z umieszczeniem jej w siatce. Jeszcze 
w pierwszej połowie Ciężkowianka 
prowadziła już 2:0, a tym razem na 
listę strzelców wpisał się Psioda, 
który umiejętnie skorzystał z do-
środkowania Wojtaszaka. Pierwsza 
połowa zakończyła się właśnie dwu-
bramkowym prowadzeniem, które 
wydawało się nie być w jakikolwiek 
sposób zagrożone. Szczególnie spo-
kojnie, kibice Ciężkowianki mogli-
by być po akcji Lasera z Kornagą, 
w której niewiele brakło by padła 
bramka. Tak się jednak nie stało,  
a na domiar złego zaraz po po-
wyższej akcji Siemianowice prze-
prow a d z i ł y  s k ut e c z n ą  kont rę  
i zamiast spokojnej końcówki, do 

ostatniego gwizdka twardo wal-
czono o 3 punkty. Na całe szczę-
ście stracona bramka, co najwyżej 
podniosła dramaturgię widowiska, 
bo 3 punkty ostatecznie zostały  
w Jaworznie. Ciężkowianka, ma za 
sobą pierwsze wiosenne zwycięstwo 
i jak najbardziej udane wznowienie 
rozgrywek k.repeć

Rezerwy Victorii Jaworzno roze-
grały pierwszy mecz w tej rundzie 
i prawdopodobnie ostatni mecz 
w sezonie, gdyż według planów 
mają zostać teraz spokojnie wy-
cofane z ligi. 

Już powyższe zdanie sugeru-
ję, że spotkanie Zgody Byczyny 
z rezer wami Victori i Jaworzno 
mogło mieć tylko jeden przebieg 
i jeden rezultat. Wycofująca się  
z rozgr y wek druży na Vici ,  za-
grała w bardzo młodym składzie,  
i nie miała szans przeciwko silnej 
Zgodzie. Zawodnicy Byczyny, już  
w pierwszych 45 minutach pokaza-
li, kto rządzi na boisku, strzelając  
4 bramki, nie tracąc żadnej. Po ta-
kiej pierwszej odsłonie, trener Zgo-
dy nie bał się już wpuścić na drugą 
cześć gr y rezer wow ych, którzy 
mogli korzystnie spożytkować wy-
jazd z drużyna, dokładając jeszcze 

jedną bramkę i pieczętując dobre 
spotkanie. Wygrana 5:0 Zgody, po 
trzech bramkach Kądziołki, oraz 
po jednej bramce od dwóch braci 
Rakowskich, nie jest żadną sensa-
cja, ale mimo wszystko pokazuje, 
że z ta drużyna każdy, na A-kla-
sowym froncie, będzie musiał się 
liczyć. Szczególnie, że barwy Zgody 
przywdział Głodek (nomen omen 
niedawno Victoria) i z miejsca stał 
się pierwszym rozgrywającym. Do-
dając do tego, że coraz lepiej grają 
młodzi zawodnicy, by wyróżnić 
choćby Pączkowskiego, oraz to, 
że pewna obrona, z ostoją-Ryszką  
w bramce gwarantuje stratę nie-
wielu bramek, to wyłania się ob-
raz Zgody, jako ekipy, która może 
sporo namieszać. Szkoda tylko, że 
z Zgodą rozstał się Smreczak, prze-
chodząc do Orła Balin. Nie można 
jednak mieć wszystkiego. k.repeć

Tabela IV ligi.
1.   Energetyk ROW Rybnik  17  42  51-9
2.   Pniówek Pawłowice Śl.  17  42  42-14
3.   Beskid Skoczów  17  40  42-9
4.   Skałka Żabnica  17  39  36-11
5.   Polonia Łaziska Górne  17  28  28-27
6.   Grunwald Ruda Śląska  17  28  29-23
7.   BKS Stal Bielsko-Biała  17  27  29-17 
8.   Przyszłość Rogów  17  26  36-28 
9.   LKS Czaniec  17  22  35-25 
10.   LKS Łąka  16  19  23-32
11.   Unia Racibórz  17  17  26-44
12.   Victoria Jaworzno  17  15  22-41 
13.   GKS II Jastrzębie  17  14  20-31 
14.   Polonia Marklowice  17  14  15-38
15.   Wawel Wirek  16  8  20-45 
16.   Start Mszana  17  2  8-68
Victoria Jaworzno 0-1 Grunwald Ruda Śląska 
Nastepne spotkanie:
LKS Łąka - Victoria Jaworzno  29 marca, 16:00

Tabela V ligi
1.   Górnik 09 Mysłowice  17  43  39-5 
2.   Wyzwolenie Chorzów  17  42  38-8 
3.   Podlesianka Katowice  17  37  40-18 
4.   AKS Niwka Sosnowiec  17  28  42-21 
5.   Ciężkowianka Jaworzno  17  28  35-24 
6.   Unia Ząbkowice  17  27  23-15 
7.   Orkan Dąbrówka Wielka  17  25  10-8 
8.   Unia Dąbrowa Górnicza  17  22  10-16 
9.   MKS Siemianowice Śląskie  17  22  30-26 
10.   Górnik Jaworzno  17  21  18-17 
11.   Czarni Sosnowiec  17  21  10-14 
12.   A. Brzozowice-Kamień  17  20  16-26 
13.   Górnik Piaski  17  18 24-39 
14.   Kolejarz 24 Katowice  17  15  16-29
15.   Pogoń Imielin  17  11  14-38
16.   Błękitni Sarnów  17  4  10-66 
AKS Niwka Sosnowiec 2-1 Górnik Jaworzno 
Ciężkowianka Jaworzno 2-1 MKS Siemianowice Śl.
Następne spotkania:
Ciężkowianka Jaworzno - Czarni Sosnowiec
Pogoń Imienin - Górnik Jaworzno

Tabela A klasa.
1.   KP Jaworzno  16  44  78-12 
2.   Strażak Mierzęcice  16  40  54-8 
3.   MCKS Czeladź  16  39  63-14 
4.   Zgoda Byczyna  16  33  44-24 
5.   Pionier Ujejsce  16  32  52-17 
6.   Zagłębiak Tucznawa  16  28  29-21
7.   RKS Grodziec  16  25  35-23 
8.   Łazowianka Łazy  16  21  29-43
9.   LKS Wysoka  16  20  33-31
10.   Przemsza Siewierz  16  19  19-29 
11.   Niwy Brudzowice  16  19  25-29 
12.   Victoria II Jaworzno  16  14  25-57 
13.   Ostoja Żelisławice  16  10  15-39 
14.   Huragan Kocikowa  16  9  13-59 
15  Tęcza Błędów  16  8  28-63 
16.   MKS Poręba  16  4  9-82 
KP Jaworzno 12-0 Huragan Konikowa
Victoria II Jaworzno 0-5 Zgoda Byczyna
Następne spotkania:
KP Jaworzno – MKS Poręba
Zgoda Byczyna – Przemsza Siewierz
Łazowianka Łazy – Victoria II Jaworzno

k.repeć.

KP Jaworzno gromi

Nerwy na własne życzenie

Spacerek Byczyny

Victorię w spotkaniu z Grunwaldem prześladował pech. w tej sytuacji Kacper Bosak był o krok od 
strzelenia bramki na 1:0, chwilę później musiał opuścić boisko z powodu kontuzji
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reklama

ZaJęCIa Dla SyMPaTyKów I aMaTOrów bIeGaNIa!
Interesuje Cię aktywne spędzanie wolnego czasu? Chcesz poprawić swoją kondycję? 
Razem z nami przygotuj się do ukończenia jaworznickiego biegu na 15 km!
Zajęcia prowadzone przez lekkoatletycznego Mistrza Polski odbywają się w:
niedziele – godz. 10.00 i wtorki – godz. 17.00 na stadionie MCKiS przy ul. Moniuszki. 
Zajęcia otwarte dla wszystkich bez względu na kondycje i wiek! 
WSPÓŁORGANIZATOR – Urząd Miejski w Jaworznie

Play-OFF II lIGI w SIaTKówCe KObIeT 
MCKiS Jaworzno – MKS Zawiercie

29 marca (sobota) godz. 17.00, 30 marca (niedziela) godz. 11.00  
hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os .Stałe) wstęp wolny!

SZaCHOwe MISTrZOSTwa SZKół PODSTawOwyCH JawOrZNa
3 kwietnia (czwartek) godz. 8.30. Kategorie wiekowe: do 9, 11, 13  lat
Klub ,,NIKO” Jaworzno-Byczyna

Play-OFF II lIGI w SIaTKówCe MężCZyZN
MCKiS Jaworzno – MOS Wola Warszawa

4 kwietnia (piątek) godz. 17.00, 5 kwietnia (sobota) godz. 19.00  
hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os .Stałe) wstęp wolny!

Play-OFF I lIGI w SIaTKówCe MężCZyZN
MCKiS Jaworzno – BBTS Bielsko-Biała
5 kwietnia (sobota) godz. 17.00, 6 kwietnia (niedziela) godz. 11.00
hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 wstęp wolny!

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

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

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

czwartek – 15.30-17.00 – hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18

Informujemy o rozpoczynającym się okresie naboru do klas sportowych 
funkcjonujących w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Siatkówka dziewcząt: IV klasa SP5, SP7 i SP16, I klasa Gimnazjum nr 1
Siatkówka chłopców: IV klasa SP5 i SP16, I klasa Gimnazjum nr 1
Koszykówka chłopców: IV klasa SP1, SP7 i SP15, I klasa Gimnazjum nr 4
Wszelkich informacji udzielają sekretariaty wymienionych szkół.

Po Mistrzostwie Śląska, 
Mistrzostwie Polski 
i wygranej walce na 
Turnieju Dariusza 
Michalczewskiego 
przyszedł czas, by Kamil 
Młodziński – jeden 
z najzdolniejszych 
bokserów młodego 
pokolenia – wybrał 
się na zgrupowanie 
reprezentacji Polski.

Podczas swojego 12-dniowego 
pobytu z kadrą na Litwie, a kon-
kretnie w Wilnie, Kamil jak i po-
zostali reprezentanci, miał okazję 
do występu w Międzynarodowym 
Turnieju imienia Pozniaka. Tur-
nieju, dodajmy, nie byle, jakim, 
bo startowały w nim reprezentacje  
14 państw, w tym, spoza Europy, na-
szpikowanych w najlepszych swoich 
młodzieżowców, przyszłe gwiazdy 
bokserskich aren.

Jaworznickiemu zawodnikowi 
przyszło rozegrać dwie walki, pierw-
szą pewnie wygrana, drugą proble-
mat ycznie przegrana. W wa lce  
o półfinał przeciwnikiem Polaka był 
silny Turek Mustafa Aksin. – Walka 

z Turkiem zmusiła mnie do pójścia 
na całość. Przeciwnik był niższy, 
silny, boksował lepiej na początku 

walki, pierwszą rundę na pewna 
wygrał, w drugiej goniłem wynik  
i doprowadziłem do remisu, w końcu 

Brąz Kamila Młodzińskiego w Wilnie

po trzeciej już wysoko prowadziłem. 
Ostatecznie, po 4 rundach wynik 
ukształtował się w okolicach 25:9. 
Bardzo mnie cieszy zwycięstwo nad 
Mustafą, po pierwsze ze względu 
na klasę przeciwnika, a po dru-
gie, dlatego, że ogólnie na turnieju 
reprezentacja Turcji była bardzo 
mocna, mając wiele zwycięstw na 
koncie – relacjonuje walkę Kamil 
Młodziński. Po ćwierćfinałowym 
pojedynku, przyszła pora na pół-

finałowe starcie z reprezentantem 
gospodarzy, które przypomnijmy, 
zakończyło się porażką Kamila. Ta 
walka była jak najbardziej do wy-
grania. Przeciwnik uderzał silnie 
prawymi, problem tylko w tym, że 
nie uderzał czysto, a nasadami, sę-
dziowie nie reagowali. Ale co więcej 
powiedzieć, gdy w 5 sędziowskiej 
było 3 Litwinów? – Po walce byłem 
wściekły i załamany jednocześnie. 
Czułem i czuję się oszukany, ale 
kiedyś jeszcze pewnie spotkam tego 
Litwina na neutralnym ringu, i tyle. 
Pozostaje mi cieszyć się z brązowego 
medalu na pocieszenie – mówi nam 
Kamil. A powody do radości na 
pewno są. Przede wszystkim jest 
medal, o który na Turnieju Pozniaka 
nie było łatwo. Cenne jest również 
to, że Kamil zapisał sobie plusy na 
koncie selekcjonera kadry Polski. 
W końcu z 8 startujących Polaków, 
tylko 3 udało się przywieźć krążki 
do kraju. A, jak przekonuje nas sam 
pięściarz na kadrę naprawdę warto 
jeździć – Kadra to cenne doświad-
czenie, możliwość boksu z reprezen-
tantami innych krajów. Na przykład 
ten turniej na Litwie, którego poziom 
był naprawdę mocno wyśrubowany, 
inne style, techniki boksowania. 
Naprawdę dużo można się nauczyć 
w ten sposób – argumentuje Kamil. 
Póki, co kadra musi jednak, po-
czekać, bo na Kamila czekają obo-
wiązki klubowe. Bokserzy Victorii 
Jaworzno zostali zaproszeni na galę 
boksu zawodowego do Danii, gdzie 
stoczyć mają pojedynki zaraz przed 
zawodowcami. Na imprezę oprócz 
Kamila i trenera Roberta Kopytka, 
wybierają się jeszcze Adrian Wróbel 
i Krzysztof Włodarczyk. Relacja 
gwarantowana! k.repeć.Tuż przed rozpoczęciem świąt, świat 

siatkarski pogrążył się w żałobie, 
dwóch siatkarzy Orła Międzyrzecz 
zginęło w wypadku samochodowym 
a dwaj inni trafili do szpitala. W ob-
liczu tej tragedii mające rozpocząć 
się już w ten weekend baraże stanęły 
pod wielkim znakiem zapytania.

Kiedy trzy lata temu wracający po 
jednym ze spotkań ligowych siatka-
rze Avii Świdnik rozbili się tuż przed 
Lublinem zginęło trzech siatkarzy 
PZPS, chcąc pomóc pogrążonemu  
w wielkiej żałobie klubowi zdecydowali 
się na słuszny krok, osłabiona drużyna 
mogła dokończyć rozgrywki ligowe bez 
konsekwencji, amnestia, którą Związek 
ogłosił, wykluczała ewentualny spadek 
Avii do drugiej ligi.

Póki jednak nie zostanie ogłoszona 
żadna decyzja, nasi siatkarze przygo-
towują się do weekendowych spotkań 
w Bielsku wg założeń, które trener 
Mariusz Łoziński przygotował jeszcze 
przed tą smutną tragedią. Przerwę 
świąteczną nasz szkoleniowiec skró-
cił, bardzo słusznie, do minimum, 
zawodnicy dostali wolne, by powrócić 
do swoich domów dopiero w sobotę 
wczesnym popołudniem, a już we 
wtorek powrócą do pracy. 

Problemem dla trenera Łozińskiego 
nie był, niestety, sparing z drużyną ni-
żej notowaną czyli – MOS-em Będzin, 
a skład, który po raz kolejny został 
mocno zdziesiątkowany. Maciej Fijałek 
nie zdąży wykurować się do spotkań  
w Bielsku w jego miejsce sprowadzony 
został rozgrywający rezerw MCKiS, 
Konrad Nieboj. Kilku innych zawod-
ników również narzeka na urazy, by 
wymienić Jakuba Kaźmierskiego, Mi-
chała Skrzypińskiego a w spotkaniach 
z MOS-em nie brał udziału Jarosław 

Tepling, którego zmogła angina. Piąt-
kowe spotkanie zostało rozegrane  
w Będzinie. Nasz zespół nie prezentował 
się jednak najlepiej ulegając ostatecznie 
gospodarzom w stosunku trzy do jedne-
go. W sobotę było jednak zdecydowanie 
lepiej, energetyczni wzięli sobie rewanż,  
również zwyciężając trzy do jednego.

Świąteczny dwumecz pokazał, 
że nasi siatkarze o wiele lepiej radzą 
sobie na własnym parkiecie, co nie 
napawa optymizmem, to bielski BBTS 

W najlepszej sy tuacji spośród 
wszystkich drużyn siatkarskich 
z naszego miasta zdecydowanie 
znajdują się zawodniczki naszego 
drugoligowego MCKiS-u, które były 
o krok od uniknięcia baraży i zapew-
nienia sobie udziału w drugiej lidze 
na kolejny sezon.

Terminy spotkań barażowych za-
równo u kobiet jak i mężczyzn przypada-
ją na najbliższy weekend i dzięki dobrej 
postawie w rundzie zasadniczej to nasz 
zespół będzie pełnił rolę gospodarza 
dwóch pierwszych spotkań. 

Oto jak przed barażami wypowiadał 
się trener Zabielny: – Czekają nas bara-
że, które dadzą nam odpowiedź jaki to 
był dla nas sezon. Z rundy zasadniczej 
możemy być zadowoleni jednak musimy 
grać w barażach, a tutaj każdy zespół 
ma konto zerowe. Jesteśmy w trudnej 
sytuacji, ponieważ nie możemy pozwolić 
sobie na zlekceważenie naszych rywalek. 
Jesteśmy od zespołu z Zawiercia zdecy-

Przetarcie przed wojną
będzie gospodarzem dwóch pierw-
szych spotkań i z pewnością to gracze 
Grzegorza Wagnera będą faworytami 
tych pojedynków. Plan minimum, 
jaki zakładają sobie nasi zawodnicy, to 
wygrana choćby w jednym spotkaniu, 
to mogłoby pozwolić wierzyć, że już 
w Jaworznie nasi siatkarze zapewnią 
sobie utrzymanie, jednak odpowiedź 
czy forma z ostatnich trzech spotkań 
ligowych została utrzymana będzie 
znana po spotkaniach w Bielsku. reD1.

Zagrają w Warszawie
dowanie lepsi, jednak baraże to baraże 
i tu nie ma miejsca na jakiekolwiek spe-
kulacje. Musimy skupić się na tym, by 
zagrać najlepiej jak potrafimy. Cieszę 
się, że nie tak dawno graliśmy z Zawier-
ciem w lidze, gdzie pokazaliśmy, że będą 
z nami miały bardzo ciężko. Jednak to 
my musimy to ponownie potwierdzić. 
Wszystko w naszych rękach.

Trudno nie zgodzić się ze słowami 
naszego szkoleniowca. Faworyt tych 
baraży jest tylko jeden, jednak w spo-
rcie wszystko jest możliwe, a zbytnia 
pewność siebie może zgubić nasze 
siatkarki. Odpowiedź na pytanie, czy 
nasze siatkarki są na tyle doświadczo-
nymi już zawodniczkami i potrafią 
odpowiednio skoncentrować się do 
tych jakże ważnych spotkań poznamy 
już wkrótce. Zapraszamy wszystkich, 
by na własne oczy mogli zobaczyć 
drużynę Zabielnego i walkę o kolejny 
rok drugoligowej żeńskiej siatkówki  
w naszym mieście.  reD1

Kamil Młodziński na trzecim miejscu na podium po turnieju w wilnie
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Triduum 
Paschalne

Wielki Czwartek: 
ks. bp. Piotr Skucha myje nogi 
przedstawicielom jaworznickiej parafii 
podczas wieczornej Mszy św. w kolegiacie

Wielki Piątek: 
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej wokół 
kolegiaty pw. św. wojciech i św. Katarzyny 
odbyło się przy licznym udziale parafian

Wielki Piątek: 
w Sanktuarium na Osiedlu Stałym, gdzie od 
22.00 do 23.00 rozmyślania o męce pańskiej 
prowadzili członkowie Dialogu Małżeńskiego

Wielka Sobota: 

Niedziela 
Zmartwychwstania:

Biciem dzwonów oznajmiono w Jeleniu zmartwychwstanie Jezusa 
i rozpoczęto uroczystą procesję wokół kościoła z najświętszym 
sakramentem. Na czele ks. proboszcz Janusz Glanowski

radość sobotniego poranka po dokonaniu obrzędu poświęcenia pokarmów
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Foto: Magdalena Matysik
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Miasto JaworznoReklama

Ogłoszenie własne

dw

dw

Sprzedaż:
łożyska, 
silniki: siemens 0,12 – 30 KW, 
reduktory, 
koła pasowe
pneumatyka
sprzęgła, 
pasy klinowe, 
zębate, 
simmering, segery

Drut spawalniczy, 
elektrody, 

akcesoria spawalnicze.

Atrakcyjne ceny 

PHU MARSEL
43-602 Jaworzno 

ul. Górnośląska 66
Tel/fax: 032 616 18 78

tel. 0 662 109 501

dw

ogłoszenie bezpłatne

W dniach 28-30 marca w domu 
rekolekcyjnym w Bystrej 
k. Bielska-Białej odbędzie się 
weekend małżeński. 
Weekend prowadzą pary 
małżeńskie i ksiądz.

Zapraszamy małżeństwa z dowol-
nym stażem, które pragną pogłębić 
wzajemną więź lub przezwyciężyć 
trudności w dialogu. Każdej parze 
zapewniamy oddzielny pokój i po-
szanowanie prywatności.

Informacje i zgłoszenia: 
Małgorzata i Andrzej Kędziorscy 

tel. 032 61-552-91 
(w godzinach 19:00-21:00)
e-mail: acheta@jawnet.pl

Weekend 
małżeński

Zespół Lecznictwa Otwartego 
sp. z o.o w Jaworznie 

zatrudni lekarza rodzinnego 
lub lekarza internistę. 

Warunki pracy i płacy 
do uzgodnienia na miejscu. 
Zainteresowanych prosimy 

o kontakt telefoniczny 
032/ 616 57 51 

w godz. od 7.00 – 15.00

Zarząd Spółdzielni 
mieszkaniowej „GórnIk”

w Jaworznie Al. tysięclecia 85

ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący pierwszeństwa ustanowienia 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Jaworznie przy:

– Al. Marsz. J. Piłsudskiego 26/26 – o pow. użytk. 35,20 m², 1 pokój + 
kuchnia, II piętro, c.o., c.w., gaz cena wywoławcza – 93.700,00 zł  

– ul. Nosala 3/41 – o pow. użytk. 34,34 m², 2 pokoje + „ciemna” kuchnia, 
III piętro, c.o., cena wywoławcza – 57.600,00 zł

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy 
ul. Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 02.04.2008 r. o godz. 10.00.
 
Istnieje możliwość obejrzenia mieszkań w dniu 31.03.2008 r:

– Al. Marsz. J. Piłsudskiego 26/26 – w godzinach 11.00 – 12.00
–  ul. Nosala 3/41 – w godzinach 13.00 – 14.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 01.04.2008 r. (data 
stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/C Tychy nr 61 1020 2528 
0000 0802 0014 5136.
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni – Dział 
Członkowski pokój nr 2. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania 
mieszkania z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczy-
ny. Informacji udziela Dział Członkowski pokój nr 2 tel. 0-32 615-57-57

dw

Przekazując 1% swojego podatku 
pomagasz chorym z Hospicjum 
Homo-Homini im. Św. Brata Alberta 
w Jaworznie Wszystkim, którzy już 
nam pomogli i tym, którzy w tym 
roku zechcą pomóc przekazując 1% 
podatku dochodowego informujemy, 
że wypełniając formularz podatkowy 
wystarczy podać:

Pomóż nam pomagać!

Makieta przyszłego hospicjum stacjonarnego

– nazwę: Stowarzyszenie Hospicjum Homo-
Homini im. Św. Brata Alberta

– nr KRS 0000008274
– kwotę …………….
Nie wpłacamy kwoty samodzielnie – w 2008 r. 
Urząd Skarbowy sam przekaże ją na wskazaną 
organizację pożytku publicznego. 

zarzĄD sToWarzyszenIa hospIcjum homo-
homInI Im. ŚW. Br. alBerTa

dw

dw
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dw

dw

Praktyka Lekarska Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej 
układu moczowego, narządów szyi i tarczycy gruczołów piersiowych 

lek. med. Zbigniew Ciszewski RADIOLOG
w przychodni MCM – Podłęże nr 8 ul. Piłsudskiego 80 pokój nr 24

Środa, czwartek 15.30-17.00 tel. dom 032 751 27 87

GaBINET USG
Lek. stom. Leszek Ochlust

pełny zakres usług, wysokiej jakości korony,
mosty porcelanowe, protezy szkieletowe

Gabinet czynny: pon. i cz. od 16.00 do 19.00
ul. Wandy 30, tel. 616 44 44

42/02

Lek. stom. Piotr Lorenc
Szeroki zakres usług protetycznych, plomby światłoutwardzalne, 

usuwanie kamienia, korony i mosty porcelanowe, protezy akrylowe, 
szkieletowe, wybielanie zębów. Umowa z NFZ.

ul. Tylna 32 os. Podłęże (dojazd od ul. Leśnej). Sob. prywatnie.
Czynny codziennie. Rejestracja telefoniczna 616 32 30

dw

dw

Wyrób i naprawa protez, koron, mostów,
ap. ortodontycznych, protez szkieletowych

Protezy niepękające
Tel.751-12-41, 0-694-245-071

ul. Grunwaldzka 225/54

Pracownia protetyki dentystycznej Grzegorz Koczur
43-600 Jaworzno, ul. Skotnica 28, tel. 614 10 32, kom. 0 604 897 883

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

dw

STOMaTOLODzy

dw

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

ul. Paderewskiego 43. Rejestracja tel. 752 24 64
dw

OrTOPEDzI

dw

GABINET REHABILITACJI Jaworzno ul. Farna 14
mgr Ewa Baczyńska-Lorenc rej. tel. 0 606 191 808 Indywidualna 

terapia skolioz i wad postawy. Masaż, przeciwbólowa terapia 
kręgosłupa. Fizykoterapia: laser, pole magnetyczne, jonoforeza, 
diadynamic, elektrostymulacja. www.rehabilitacja.jaworzno.pl

Grupowa gimnastyka specjalistyczna dla pań

rEHaBILITaCJa

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

przepuklin, drobne zab. z zakr. ginek., ortopedii, urologii. Chir. kosmet.
NZOZ Medica Mysłowice – Centrum, ul. Strumieńskiego 10. 

Tel. 316 14 66 od 13.00 – 19.00,0 509 530 881. Umowa z NFZ.
dw

Dr Andrzej Maj – specjalista chirurg
Leczenie żylaków, owrzodzeń, obrzęków i niedokrwienia kończyn. 

Drobne zabiegi chirurgiczne.
ul. Krucza 5, os. Podłęże (między Leśną a Towarową).

Pt. 15.00 – 17.00. tel. grzecz. 616 37 41
dw

CHIrUrDzy

dw

OPTyCy

dw

GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. Agnieszka Kłosowicz 
Pełny zakres usług dla dzieci i dorosłych. Protetyka: korony i mosty 

porcelanowe, protezy szkieletowe i akrylowe.
ul. Nosala 4/2, 43-600 Jaworzno, tel. 032/ 615 07 89

rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

Specjalista chorób dzieci
Tel. (032) 616 25 06, tel. kom. 0 601 897 470

dw

PEDIaTrzy

92/02

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

dw

Medycyna estetyczna
poczuj energię piękna

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

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

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

www.esteuroda.pl

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.
dw

INNE

107/02

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw. 
17.00-19.00 

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

dw

Gabinet kosmetyczny Lorin 
zaprasza na mikrodermabrazja diamentowa 135 zł 

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

Jaworzno ul. Piłsudskiego tel. 608476405

dw

UrODa

Szkoła Modelowania Sylwetki 
i Promocji Zdrowego Stylu Życia

Iwona Wrzesień 
mgr rehabilitacji ruchowej

Gabinet masażu 
czynny codziennie godz. 17.00

43-600 Jaworzno ul. Paderewskiego 43 
(hotel Brojan) tel. 0 516 53 40 45

Zapisy na gimnastykę odchudzającą
oraz Nordic Walking

85/02

Usuwanie zębów w narkozie 
Prywatna Praktyka Stomatologiczna 

Jaworzno ul. Północna 8 
tel. 032/ 616 79 07

83/02

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

rej. tel. 0 694 809 708 032/ 751 58 85 pon, śr. 10.00 – 14.00
Badania: piersi, szyi, tarczycy, jamy brzusznej 

i miednicy mniejszej, tkanek miękkich.

ogłoszenie bezpłatne

Klasyczny masaż leczniczy
mięśni pleców, kręgosłupa 

i mięśni kończyn
Stefan Koźbielak

Tel. 032 615 64 60; 0 784 091 773
wykonuję masaż także w domu klienta

95/03

Anton APARATY SŁUCHOWE
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ul. Pocztowa 6, Jaworzno
tel. 032/ 616 13 39

ogłoszenie bezpłatne

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY NR 225587

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

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

no”. Przelew wykona Urząd Skarbowy. Jako Zarząd Rejonowy szczególną opieką otaczamy 
rodziny wielodzietne i samotne matki wychowujące dzieci. Mamy też pod opieką dwie 
rodziny, w których rozegrał się dramat rodzinny. Przekazany przez Państwa 1% podatku 
pozwoli nam zwiększyć pomoc dla tych rodzin. Liczymy na Państwa pomoc.

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
Prezes Zarządu Rejonowego Władysław Witek

ogłoszenie bezpłatne
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PODłęże

OSIeDle STałe

JELEń

Dzielnicowy kalejdoskop

OSIeDle STałe

Ten czarny worek z nieznaną 
zawartością w środku, rzucił 
nam się w oczy tuż przy 
wjeździe na Wiosny Ludów 
w kierunku Byczyny. Przy 
takich okazjach jak na dłoni 
widać kilka narodowych 
wad, które co niektórzy 
szczelnie starają się zakryć 
– niechlujstwo i bezczelność 
to te, których specjalnie nie 
trzeba uzmysławiać.

Do tego dochodzi jeszcze lenistwo 
– niektórzy bowiem nie zadają sobie 
nawet trudu, aby zatuszować dwie 
pozostałe. Ciekawe, czy, wyrzucając 
taki niechciany bagaż, zwalniają 
chociaż do 50 km/h.

Ta granicząca z Chełmkiem 
dzielnica Jaworzna nie 
wita przyjezdnych bądź 
przejezdnych miłym 
widokiem.

Wjeżdżając do tej części 
Jelenia dostrzec można 
nie tylko asymetrię łat na 
drodze, ale także barierek 
zamontowanych po obu 
stronach jezdni. O ile te 
po lewej (na zdjęciu po 
prawej) to robota solidna, 
o tyle te po drugiej stronie 
wyglądają, jakby same 
miały wpaść do strumyka. 

ale nad samą tabliczką już owszem, można by podyskutować. aby 
komunikat był wyraźny, musi też być dobrze widoczny. Tymczasem 
tutaj literki mają tylko inny odcień rdzy od tła 

Takie złowróżbne znaki, leżące swobodnie na 
poboczu czekają na nas praktycznie na każdej 
dłuższej drodze, która łączy dwie wybrane 
dzielnice Jaworzna

To my Polacy
Najdalsza czyli zapomniana

Zaraz przed ograniczeniem pręd-
kości, wjeżdżając do najdalszej odnogi 
Jelenia, mamy okazję podziwiać śmieci 
rozrzucone wzdłuż ulicy, gałęzie, ścię-
te bądź po prostu połamane, wystające  
z przydrożnych rowów. Te, które jesz-
cze tam nie leżą, złamane zwisają po 

prostu z drzew bądź niebezpiecznie 
pochylają się nad drogą. Właściciel 
tego terenu powinien co jakiś czas 
posprzątać swoją własność, tak, aby 
przynajmniej zwisające z góry gałęzie 
nie były dla kierowców przykrą nie-
spodzianką podczas wietrznych dni.

Asymetria tuż przy wjeździeNad treścią tej tabliczki, stojącej przy wejściu do 
lasu, nie ma się za bardzo co rozwodzić

Dwa odcienie rdzy

To kolejna z lamp jakie udało nam się wypatrzeć w Jaworznie, 
niezwykła oczywiście pod względem pionu, a właściwie odchylenia 
od niego. Jak widać, tym razem całkiem sporego

Taki widok to jeszcze nie utrapienie kierowców, ale zmartwienie 
drogowców. Bo przecież najgorsze, co może się stać, to nowe 
dziury we w miarę nowej łacie. Mamy tylko nadzieję, że te już tylko 
takie pozostaną i nie powiększą swoich rozmiarów, bo kolejny 
tytuł brzmiałby wtedy „łata na łacie…”

Przywrócić do pionu Na pierwszy rzut oka, na zdjęciu 
nie widać nic, czego nie byłoby gdzie 
indziej. Zwykłe skróty. Jednak krót-
ki spacer wystarczy, aby zrozumieć,  
o co chodzi. Choć wtedy szybciutko 
wracamy do domku, bynajmniej już 
nie spacerkiem. Być może dlatego 
wszyscy przemierzają te skróty z po-
chyloną głową.

Po torach

Wraz z likwidacją torów 
pomiędzy Towarową  
a Piłsudskiego 56, pojawiło 
się dzikie wysypisko

Zmora drogowców
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„Zrób zdjęcie” – konkurs

Sponsorem 
konkursu 
jest

Lany poniedziałek

Dzielnicowy kalejdoskop

wyślij e-mail

dzielnice@ct.jaworzno.pl

 Zadzwoń
do nas

032 751 91 22

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

na temat dzielnicy, 
w której mieszkasz.

Widzisz coś, 
czego nie widzą inni.

Od poniedziałku 
do piątku

w godz. 8.00 – 16.00

Przyjedziemy na miejsce!
Dla nas każda sprawa 

jest ważna

PODWALE

PODłęże

PODłęże

Jak widać, niestety 
czasem nawet 
nagłośnienie sprawy nie 
za wiele pomoże. 
O tym miejscu na 
Towarowej pisaliśmy
 już w zeszłym roku. 

W tym tygodniu, ze względu na 
miniony poniedziałek, postanowi-
liśmy nagrodzić Magdalenę Naza-
rewicz: „Biały dzień, ścisłe centrum 
miasta, uliczka w górę tuż przy Ko-
legiacie. Potrzeba nie do utrzymania 
i brak obaw przed służbami porząd-
kowymi. To dopiero pomysłowość! 
W takich sytuacjach na nic zdają się 
umieszczone w Centrum dwie kabi-
ny toi-toi. Przy tej okazji nasuwa się 
jedna ze śmiesznych zgadywanek: 
– Jak nazywa się francuska woka-
listka? – Lejnamur.”

Laureatce gratulujemy i zaprasza-
my do redakcji po odbiór nagrody.

Atak zimy mógłby 
co nieco zakłócić 
rytm wiosennych 
porządków, 
gdyby w niektórych 
miejscach były one 
w ogóle przeprowadzane. 
Tymczasem na schodach 
do Urzędu Miejskiego 
na Północnej dalej straszy, 
niczym w Strasznym 
Dworze. 

O ile petenci są w stanie zro-
zumieć, że naprawa schodów to 
sprawa większej wagi, o tyle po-
zbieranie śmieci zalegających tam 
od zeszłego roku i naprawa lampy 
widocznej na zdjęciu nie jest chyba 
aż tak trudnym zadaniem do wy-
konania. Przecież dbałość o miesz-
kańca powinna się już zaczynać od 
tzw. „progu”, a tutaj już na wstępie, 
jeśli nie wybijemy sobie zębów, to 

Niczym Straszny Dwór

Po kilku „posiedzeniach” na 
tej ławeczce na Piłsudskiego 
naprzeciw parku śmiało 
można sobie zamówić 
wizytę u masażysty. 

Ale tylko po kilku, gdyż prze-
bywanie na niej kilkanaście razy 
np. grozi już chyba poważniejszym 
skrzywieniem, i to lewostronnym. Aż 
strach pomyśleć, co by było, gdyby 
ktoś szczególnie upodobał sobie to 
miejsce. Przecież z braku wystar-
czającej ilości miejsc do siedzenia 
w naszym mieście

Na kierowców wjeżdżających na je-
den z parkingów przy Piłsudskiego 
czeka duża niespodzianka. 

A konkretnie sporych rozmia-
rów „dół zwalniający”, który sku-
tecznie redukuje każdą prędkość. 

Dół zwalniający

To tak na wszelk i w ypadek dla 
tych, którzy zapominają czasem 
porządnie wdepnąć hamulec. Po 
krótkiej obserwacji zauważyliśmy, 
że naturalnie powstała przeszkoda, 
niekiedy bardzo się przydaje.

A potem do masażysty

Lenistwo a zdrowy rozsądek
Teren jest prywatny, natomiast 

kontener należy do pobliskiego 
sk lepu „Tadeusz”. Niestety, nie 
każdy zdaje sobie z tego sprawę. 
Z tego, co znaleźć można za kon-
tenerem, część przynajmniej po-
winna się znaleźć zupełnie gdzie 
indziej, np. w rękach biednych. 
Ktoś kompletnie bez wyobraźni 
wyrzuca swoje śmieci na cudzy 

teren prywatny. Tym samym jed-
nak obowiązki posprzątania wokół 
kontenera spadają na pracowników 
„Tadeusza”, którzy wcale nie mu-
sieliby tego robić. Jak długo jeszcze 
lenistwo będzie wygrywać ze zdro-
wym rozsądkiem? Ten właściwy 
kontener przeznaczony dla miesz-
kańców znajduje się kilkadziesiąt 
metrów dalej.

przynajmniej pozbędziemy resztek 
optymizmu. Droga wiodąca do 
urzędu powinna także wyglądać 
jak zapowiedź tego, co nas czeka 
w środku – musi być miło, czysto 

i przyjemnie. No chyba, że jest 
inaczej. W każdym razie propo-
nujemy, aby odpowiednie służby 
zajęły się tym niewielkim przecież 
terenem.
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Informator Kulturalny

Przedsiębiorstwo 
wielobranżowe aJP 

zatrudni piekarza
tel. 032 615 50 97

o g ł o s z e n i e

o g ł o s z e n i a

agencja Nieruchomości DOMNeT 24
 zmiana siedziby firmy Jaworzno ul. Farna 12

WYBRANE OFERTY:
Domy:
Ostatni z siedmiu domów w Ciężkowicach: 
dom 164 m2 pow. użyt. działka 953 m2. 
Termin ukończenia inwestycji - 06.2008 r.
Mieszkania:
Podłęże M-3 – 150 tys. zł

Podwale M-2 25 m2 70 tys. zł
Podwale M-2 36 m2 111 tys. zł
Wynajem: 
Pom. biurowe w centrum Jaworzna

Tel. 602 737 500, 032 616 23 32
www.domnet24.pl

o g ł o s z e n i e

Marzec w bibliotece:
Języki w Bibliotece:

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

Biblioteka dzieciom:
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czytanie – czyta-
my z radością, słuchamy z przyjemnością
Środy (godz. 17.00) – Spotkania z literkami 
– nauka pięknego pisania
Czwartki (godz. 17.00) – Mały artysta – zajęcia 
plastyczne
11.03 (godz. 12.00) – Spotkanie autorskie z 
pisarką dla dzieci i młodzieży Beatą Ostrowicką
28/29.03 (godz. 18.00) – Noc z Andersenem

Komputerowy Survival
Środy (godz. 17.00) – Poznaj swój komputer  - 
prowadzi Marcin Mączka i Anna B. Błachaniec

Spotkania – imprezy:
03.03 (godz. 17.00) – Wernisaż grafiki i akwareli 
– Tadeusza Zientary
05.03 (godz. 18.00) – Spotkanie autorskie z 
Wojciechem Kuczokiem
06.03 (godz. 14.00) – Rozstrzygnięcie konkursu 
energetycznego
06.03 (godz. 16.30) – Klub Filmowy - prowadzą 

– Bernadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk
06.03 (godz. 18.00) – „ Halina Poświatowska i 
inne legendarne poetki…” – prowadzi  Maciej 
Szczawiński
07.03 (godz. 18.00) – Podróże: Indie Północne 
– prowadzą Marta Sowa, Krzysztof  Kępka, 
Adam Sobota
11.03 (godz. 18.00) – Klub Książki – prowadzą 
– Anna Chebel, Katarzyna Pokuta
12.03 (godz. 18.00) – Salon autorski – spotka-
nie z  dr hab. Gabrielą Matuszek – prowadzi dr 
Stanisław Piskor
13.03 (godz. 13.30) – Nauki niepotrzebne – Psy-
chologia – spotkanie z dr Patrycją Rudnicką 
13.03 (godz. 18.00) – Obrzędy i obyczaje na 
świecie : Wielkanoc
14.03 (godz. 12.00; 17.00) – Selektywna zbiórka 
baterii –prowadzi  Beata Bartosiak
18.03 (godz. 18.00) – Podróże: Syberia Wschod-
nia – Bajkał – prowadzi Stanisław Chwastek
19.03 (godz. 18.00) – Spotkania z nie-Filozofią 
–„ Zakochujemy się w Kobiecie, przez to, co ma 
ona w sobie jedynego…” – prowadzi Marek 
Niechwiej
20.03 (godz. 16.30) – Klub Filmowy - prowadzą 
– Bernadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk
21.03 (godz. 16.00) – Akademia Filmowa dla 
Dzieci - prowadzi dr Ewa Sałużanka
26.03 (godz. 18.00) – Malarstwo nowoczesne 
– Symbolizm – prowadzi dr Stanisław Piskor
28.03 (godz. 18.00) – Wernisaż malarstwa Marii 
Adamus - Biskupskiej
28.03 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariuszowe 
– prowadzi dr Ewa Sałużanka

P O ż y C z K I 
G O T ó w K O w E

Proste i wygodne, ekspresowo w domu 
klienta, bez zabezpieczeń

i zbędnych formalności, raty 
miesięczne spłacane w trakcie wizyt 

naszego przedstawiciela, również dla 
osób z negatywnym bik-iem

Kontakt z przedstawicielem 
0 691 116 881 lub 0 722 045 168

Infolinia 0 801 16 90 16 
lub 032 219 09 15, www.Profi-net.Pl

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

Sprzedam kawalerkę 36 m2 (Podłęże) 
tel. 0 502 315 833

247/d/08

Sprzedam działki budowlane 
650m2, 580m2 Ciężkowice – Cichy 
Kącik tel. 0 696 477 289

200/d/08

Sprzedam dom 100m2 + 60m2 
(Rynek ul. Sądowa) działka 378 m2 
komercyjna, aktualny plan zago-
spodarowania przestrzennego. 
Możliwość 100% zabudowy działki. 
Tel. 0 693 620 806 po 18.00

202/d/08

Sprzedam mieszkanie 37 m2 
(Cyprysowa) tel. 0 692 644 460

213/d/08

Sprzedam działkę 44 ary w Alwerni, 
budowlano – rolną 20 km od Kra-
kowa, widokowa (Tatry, Babia Góra) 
tel. 0 601 227 993

dw

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

210/d/08

Kupię działkę na terenie parafii Nie-
dzielska tel. 0606-134-946

93/03

Sprzedam komfortowe M-1 w Jaworz-
nie, Podwale ul. Gliniana
tel. 0 601 227 993

dw

Sprzedam dom tel. 0 501 507 643
226/d/08

Wydzierżawię pawilon handlowy 
położony w Jaworznie przy ul. 
Krakowskiej 17 o pow. 165 m2 na 
działce 3000 m2 
tel. 0 606 855 500

dw

Sprzedam mieszkanie 87 m2 
tel. 0 609 68 65 81

237/d/08

Sprzedam mieszkanie 36 m2 (Pod-
łęże) tel. 0 667 193 773

244/d/08

Sprzedam 50 m2 po remoncie 
tel. 032/ 752 09 22

240/d/08

Sprzedam dom tel. 0 600 87 31 15
248/d/08

Sprzedam spółdzielcze mieszkanie 
własnościowe 48 m2 
tel. 0 515 176 496

243/d/08

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

46/03

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

dw

Przyjmę mechanika 
tel. 0 504 226 620

205/01

Poszukuję opiekunki do dzieci 
tel. 0 791 817 524

201/d/08

Firma „ECHO” przyjmie księgową 
(pełna księgowość i zagadnienia 
kadrowo – płacowe). Kontakt 032/ 616 
20 27 lub praca@echofahion.pl

dw

Firma Nowinex ul. Grunwaldzka 164 
zatrudni pracowników ochrony

131/02

Zakłady Mięsne „Unimięs” ul. 
Powstańców Styczniowych 9, Chrza-
nów zatrudnią pracowników na sta-
nowisko rozbieracz – wykrawacz 
(rozbiór indyka, kurczaka lub wieprzo-
winy), produkcji, konfekcji (pakowanie 
wędlin) oraz pracowników myjni. 
Tel. 032/ 625 74 29, 625 74 10 lub 
rekrutacja@unimies.com.pl

dw

Zatrudnię fryzjerkę damsko – męską. 
Praca w Norwegi. Bardzo dobre 
warunki tel. 0 880 448 050

224/d/08

Apteka w Jaworznie przyjmie mgr 
farmacji po stażu. Tel. 0 507 170 683 
do godz. 15.00

dw

Zatrudnię kierowcę kat. B kontakt: 
Office lina ul. Dąbrowska 22 A 43-
605 Jaworzno, e-mail: rekrutacja@
office-lina.com.pl

44/03

Zatrudnię ekspedientkę z doświad-
czeniem tel. 0 664 925 432

219/d/08

Triada S..A poszukuje pracowników 
do Filii w Jaworznie. CV i list motywa-
cyjny proszę przesyłać na adres. ul. 
Słowackiego 17, 40-094 Katowice z 
dopiskiem praca w Jaworznie.

dw

Zatrudnię samodzielną fryzjerkę tel. 
0 603 715 902

180/d/08

Zatrudnię do malowania i szlifowania 
konstrukcji stalowych tel. 0 605 100 
910, 032/ 615 12 54 po 20.00

dw

Zatrudnię mechanika do 
obsługi maszyn produkcyj-
nych.. Tel. 032/ 616 27 44

dw

Zakłady Mięsne „Unimięs” ul. 
Powstańców Styczniowych 9, Chrza-
nów zatrudnią pracowników na sta-
nowisko mechanik – konserwator, 
hydraulik oraz spawacz. 
Tel. 032/ 625 74 29, 625 74 10 lub 
rekrutacja@unimies.com.pl

dw

Zatrudnię kobietę z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności 
do pomocy przy procesie pro-
dukcyjnym Tel. 032/ 616 27 44

dw

Przyjmę pracowników budowlanych 
tel. 0 606 28 75 52

198/d/08

Zatrudnię kierowcę z doświad-
czeniem tel. 032/ 616 27 44

dw

Zatrudnię sprzedawczynię 1/2 etatu 
tel. 032/ 753 12 30

212/d/08

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

136/051

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

7/01

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

242/d/08

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

183/d/07

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

037/d/07

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

dw

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

dw

Videofilmowanie, fotografia 
reportażowa, okolicznościowa, 
przegrywanie z kaset na DVD, 
tel. 032/ 616 39 96, 
0 503 783 232

141/d/08

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

45/04

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

46/10

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

dw

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

dw

PIT-y tel. 0 606 136 183
203/d/08

Pokrycia dachowe papami termo-
zgrzewalnymi 25zł/m2 gwarancja 10 
lat tel. 0 792 013 569 lub 
033/ 858 20 18

dw

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

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

dw

Przewóz rzeczy tel. 0 516 23 1 1 71
190/d/0-8

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

189/d/08

Przeprowadzki tel. 0 509 222 380
158/d/08

Firma remontowo malarska SPEC 
MAL nowoczesne techniki malarskie 
tel. 0 880 185 101

227/d/08

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

64/d/08

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

205/d/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

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

208/10

Naprawa elektronarzędzi, rozruszni-
ków, przezwajanie silników 
tel. 0 665 433 582

246/d/08

Hydraulika, instalacje co, wod-kan, 
wszystkie technologie 
tel. 0 601 43 16 48

95/02

Docieplanie budynków, gładzie, kafel-
kowanie, parkiety 
tel. 032/ 615 63 88

245/d/08

Więźby, pokrycia dachowe, wymiana 
rynien i rur spustowych  tel. 0 792 013 
569 lub 033/ 858 20 18

dw

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

dw

Układanie, cyklinowanie parkietów 
tel. 032/ 751 06 96, 0 880 331 743

194/d/08

Malowanie, wykończenia wnętrz 
tel. 0 600 948 328, 0 884 219 971

215/d/08

Usługi koparko – ładowarką Cater-
pillar, roboty ziemne, możliwość 
współpracy tel. 0 515 902 371

29/03

GARAŻE BLASZANE,WIATY-
,KIOSKI TEL./FAX. 018-334-20-
93 , 0510 168 407, TRANSPORT 
MONTAŻ GRATIS !!!

94/03

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

dw0

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

dw

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

dw

AUTOSKUP osobowe, dostawcze. 
Tel. 0 32/ 622 72 72; 0 605 46 63 70

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

148/02

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

dw

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

6/01

Złomowanie samochodów 
tel. 0 509 303 507

225/d/08

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

dw

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

dw

Herbalife – produkty 
tel. 032/ 616 58 16

144/02

Aerobik Osiedle Stałe Gimnazjum 
nr 5 poniedziałek, środa, czwartek  
godz. 19.00

124/02

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

dw

JĘZYKI OBCE
Niemiecki tel. 0 606 136 183

203/d/08

INNE
Ubezpieczenia Genera l i 
domów, mieszkań 10% zniżki 
tel. 0 501 428 722

43/03

Dam ziemię, gruz tel. 0502 150 710
bezpl

Tresura psów 
tel. 0 608 639 352

231/d/08

Oddam szczenięta za darmo 
tel. 0 609 684 751

bezp

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

5/02

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

bezp

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

bezp

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

bezp

Zaopiekuję się dzieckiem 
tel. 0 511 212 109

bezp

TAXI
TAXI!!! 0 601 431 749

131/d/08

Centrum kultury – ul. Mickiewicza 2
19 marca godz. 13.00 – Sala Teatralna MCKiS „Spotkanie z …” – dr inż. Jarosław 

Sikorski Temat: „Energia jądrowa - prawda i mity”. Spotkania z nauką 
prowadzi dr Kamil Barczak. Wstęp wolny

 
26 marca godz. 19.00 – Sala Teatralna MCKiS „Środowe granie” Koncert zespołu 

„Koniec Świata” – muzyka reggae. Wstęp wolny
 
27 marca godz. 13.00 – Sala Teatralna MCKiS „Spotkanie z …” – dr inż. Cuma Tysz-

kiewicz. Temat: „Ciekłe kryształy – niezwykły stan materii” Spotkania  
z nauką prowadzi dr Kamil Barczak. Wstęp wolny

 
Dom Kultury „Jeleń”

29 marca godz. 9.00 Gry sportowe – piłka halowa-hala sportowa w Jeleniu.
 godz. 10.00 Klub zabaw i gier planszowych.
Kółko języka angielskiego – zajęcia odbywają się: środa godz. 15.00 do 18.30, czwartek 

15.00 - 18.00, sobota 10.00 - 15.00. 
Kółko matematyczne - każdy poniedziałek od 16.00-17.00.
 

Dom Kultury „Szczakowa”
28 marca godz. 9.00 – „…ofiarować zdradzonemu światu różę…”- twórczość Z. 

Herberta - Konkurs recytatorski i poezji śpiewanej w ramach Rejonowego 
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Jawor 2008”.

31 marca godz. 9.00 – Przegląd teatralny VIII Rejonowego Festiwalu Kultury Mło-
dzieży Szkolnej „Jawor 2008”.

1 kwietnia godz. 9.00 – Przegląd teatralny VIII Rejonowego Festiwalu Kultury Mło-
dzieży Szkolnej „Jawor 2008”.

2 kwietnia godz. 9.00 – Przegląd muzyczny VIII Rejonowego Festiwalu Kultury 
Młodzieży Szkolnej „Jawor 2008”

 
Klub „Dobra”

28 marca godz. 17.00 – Wiosenny turniej – gry i zabawy sportowe.
 

Klub „Gigant”
27 marca godz. 16.00 – „Woda źródłem życia” – z okazji Międzynarodowego Dnia 

Wody lekcja biblioteczna - projektowanie plakatu.
29 marca godz. 12.00 – „Rewia wiosennych kwiatów” – malujemy techniką window color
 

Klub „Kasztan”
29 marca godz. 11.00 – Otwarta próba generalna grupy teatralnej „AZET”.
 

Klub „Niko” 
27 marca godz. 16.00 – Jubileusz 25-lecia zespołu śpiewaczego „Byczynianki”.
1 i 2 kwietnia godz. 9.00 – Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych.
2 kwietnia godz. 8.30 – Mistrzostwa Szkół Podstawowych w szachach.
 

Klub „Podłęże”
26 marca godz. 16.00 – „W świecie origami” – wystawa prac.
Codziennie od godziny 12.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych - pomoc w odrabianiu 

lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.
 

Klub „Pod Skałką”
26 marca godz. 16.00 – „Witamy wiosnę” - Turniej Tenisa Stołowego.
 

Klub „Strażak”
27 marca godz. 16.00 – „Sprawdź czy potrafisz” – poznajemy gry stolikowe.
28 marca godz. 16.00 – „Z ortografią na wesoło” – zabawy edukacyjne
 

Klub „Szczak”
28 marca godz. 17.00 – Wiosenny koncert zespołu „Szczakowianki”.
 

Klub „Wega” 
28 marca godz. 17.00 – Rozmowy w kuchni – szczypta psychologii.
29 marca godz. 12.00 – Otwarty Wiosenny Turniej Szachowy.
31 marca godz. 18.00 – Rytm i muzyka – zajęcia taneczno-ruchowe.
1 kwietnia godz. 17.30 – Rock eksperymentalny – koncert klubowy zespołu „Antyteza”
2 kwietnia godz. 17.00 – Jan Paweł II – ekspozycja tematyczna w trzecią rocznicę 

śmierci.

Świetlica Środowiskowa „Szczakowa” 
27 marca godz. 15.30 – „W poszukiwaniu wiosny” - wycieczka do rezerwatu sasanek.
Od godziny 13.00 – 20.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych - pomoc w odrabianiu lekcji, 

zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.
Godziny i terminy zajęć w placówkach mogą ulec zmianie.

Zajęcia zespołów i kółek zainteresowań odbywają się według tygodniowego harmonogramu 
pracy placówek. Codziennie  w godzinach otwarcia placówek można korzystać 
z gier świetlicowych, telewizyjnych, tenisa stołowego, bilarda, darta, itp.
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Losy Sybiraków – rodzina Kurzawów (cz. 8)

63. rocznica wyzwolenia 
miasta Jaworzna (cz. 8)

Styczniowe dni 1945 roku w Jaworznie – wspomnienia świadków

Pierwsza masowa deportacja na Wschód – 10 lutego 1940 roku

Od lewej wanda z kuzynkami. Sybir 1942 rok

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

Największe działania wojenne 
rozgrywały się w dniach 22-24 stycz-
nia 1945 roku w rynku miasta, wokół 
kościoła św. Wojciecha, na Pańskiej 
Górze oraz na ul. Grunwaldzkiej 
w rejonie konsumu i kopalni Ko-
ściuszko.

Centrum miasta
Wspomnienia pana Adama Jędru-

sika – mieszkańca dzielnicy kolonii 
fabrycznej Azot, który był obecny  
w centrum miasta bezpośrednio 
po zakończeniu działań zbrojnych: 
„Zima 1945 roku była mroźna, śnieg 
okrył swoim płaszczem ziemię. Dzień 
22 stycznia rozpoczął się kanonadą 
artyleryjską i terkotem karabinów 
maszynowych. Zabudowania kolonii 
fabrycznej od głównych zabudowań 

w Troicku 
Rodzina Kurzawów w roku 1942 

wyjechała do Troicka, dokąd skie-
rowano wiele rodzin z tajgi. Znów 
zostali zatrudnieni przy zbiorze 
żywicy. Pracowali ojciec, matka  
i starsze rodzeństwo. Pewnego dnia 
matka doszła do dużego jeziora, 
spotkała tam rybaka, który miesz-
kał nad jeziorem, dał jej kilka ryb  
i powiedział, aby przychodziła co ja-
kiś czas po ryby. Miał wiele sympatii 
do Polaków, jak mówił „wy narod 
charoszyj”. Dowiedzieli się też, że  
w tamtejszych lasach napotkać 
można niedźwiedzia. W sierpniu 
1942 roku Wanda z koleżanką Lo-
dzią zbierały w lesie żywicę, około 
południa usłyszały donośny ryk  
i trzask gałęzi, w pobliżu znajdował 
się niedźwiedź. Bardzo wystraszo-
ne, przerażone uciekały i ukryły się 
w ziemiance, w której znajdowały 
się beczki z żywicą. Po dłuższym 
wyczekiwaniu tam, udały się do 
swojego baraku nr 23. Był to ostatni 
dzień zbierania żywicy przez Wandę, 
która zachorowała, leżała przez dwa 
tygodnie w wysokiej gorączce.

w zagajnowie
Od września z Troicka zaczęły się 

ucieczki. Kto mógł to uciekał. Osie-

miasta przegradzał tzw. »Księży la-
sek« i wzgórze, znane mi z dzieciń-
stwa, jako wzgórze Izydora, które 
pokryte było okopami.

Wieczorem strzały ucichły. Odgłos 
pojedynczych strzałów karabinowych 

słychać było jeszcze w nocy w rejonie 
rzeki Czarna Przemsza.

Poranek dnia 23 stycznia po-
witał nas ciszą. W ogrodzie domu,  
w którym mieszkałem, leżał niewy-
pał artyleryjski.

dlano się w innych miejscach. Rodzi-
na Kurzawów wraz z innymi dostała 
się do wsi Zagajnowo, oddalonej o ok.  
17 km od Troicka. Opodal wsi pły-
nęła rzeka, która odgradzała tajgę od 
stepu. Wieś ta była dość zamożna,  
w jej centrum stały duże domy, 
poczta, gmina, szkoła, kombinat,  
w którym wyrabiano pimy, przę-
dzalnia wełny, cerkiew, cmentarz 
oraz „bolnica” czyli izba chorych. 
Zamieszkali w małym domku ra-
zem z właścicielką Nazarową i jej 
trójką dzieci. W izbie na środku był 
piec, rodzina Kurzawów całą zimę 
spała na podłodze. Ojciec pracował  
w kombinacie w zakładzie szew-
skim, matka sprzątała w magazynie. 
Z wiosną przenieśli się do starego 
domku, który czasowo był wolny, 
zajęli pokój, po powrocie właścicielki 
nazwiskiem Kszujewa, która wraz 
z córką i wnuczkami zamieszkały 
kuchnię. Byli oni bardzo przyjaźnie 
nastawieni do Polaków, cierpieli taką 
samą biedę.

rok 1943 
Wiosną wezwali wszystkich  Po-

laków mieszkających w Zagajnowie 
do gminy, ogłaszając, że powstał 
Związek Patriotów Polskich utwo-
rzony przez Wandę Wasilewską. 

W ślad za tym odbył się pobór 
męż cz y zn do wojsk a .  Tworzo-
no Wojsko Polskie pod dowódz-

twem gen. Berlinga I Dywizję im.  
T. Kościuszki. W maju ojciec do-
stał wezwanie na komisję lekarską 

radziecką do Troicka. Z powodu 
złego stanu zdrowia 49-letniego 
Zygmunta Kurzawę czasowo odro-
czono. 9 lipca zmarł w Zagajnowie, 
tam został pochowany.

Po śmierci ojca ciężar utrzy-
mania rodziny spadł na Wandę. 
Pracowała w kombinacie, robiła 
na drutach skarpety, rękawice dla 
wojska. Ponadto z rozkazu gminy, 
w ysyłano z kombinatu do prac  
w lesie, ścinki, cięcia drewna oraz do 
robót w polu sadzenia ziemniaków, 
koszenia trawy, suszenia siana.

rok 1944
Na wiosnę znów głód dawał się 

we znaki, chleba nie można było 
dostać na kartki, ziemniaków mało, 
jadło się lebiodę, pokrzywy, suszone 
łupiny z ziemniaków. Za wsią gmina 
zezwoliła Polakom uprawiać pole.  
Z posadzonych łupin ziemniaków, 
wyrosły drobne ziemniaki, ziemia 
była urodzajna. Po śmierci ojca czę-
sto chorowała Wanda, dwukrotnie 
na malarię, oraz matka. W »bolnicy« 
leczył starszy wiekiem lekarz, przy-
jaźnie ustosunkowany do Polaków 
„abyście przetrwali i szczęśliwie do-
jechali do swojej Ojczyzny”.

na poDsTaWIe WspomnIeń panI WanDy mleczko  
z D. kurzaWa c.D.n. zofIa Żak

adam Jędrusik, rok 1985

Mój ojciec kryjąc się za drzewami 
»Księżego lasku« nieśmiało spoglądał 
w kierunku centrum miasta, a mój 
niespokojny charakter nie dawał mi 
spocząć. Razem z ojcem ruszyliśmy 
do miasta. W mieście było pełno ludz: 
Polacy, Rosjanie. Przed budynkiem 
dawnego konsumu leżało ciało mło-
dego żołnierza niemieckiego. Otwarte 
oczy i zastygłe w niemym krzyku usta, 
zdawały się wypowiadać: »warum 
– dlaczego?«.

Wewnątrz budynku konsumu  
w beczce z marmoladą, siedział 
żołnierz radziecki, pełnymi rękoma 
zajadał marmoladę. Obok konsumu 
sklep spożywczy firmy niemieckiej 
był zamknięty, gdyż właściciele ucie-
kli. Obok kina na ul. Grunwaldzkiej 
stał unieruchomiony czołg niemiecki, 
tarasując ulice. Kopuła wieży kościel-
nej kościoła św. Wojciecha zmieciona 
pociskiem artyleryjskim leżała obok 
murów kościelnych.

Nazajutrz rano wyszedłem do 
miasta. Tam służba porządkowa 
przydzieliła mnie do odszukiwania 
ciał żołnierzy radzieckich. Najwię-
cej zabitych żołnierzy znaleźliśmy 
w dzielnicy Warpie. Sztywne ciała 
wyciągaliśmy ze śniegu i przewozi-
liśmy na furmankach do prowizo-
rycznego pomieszczenia w Domu 
Legionów do Rynku.

Na zakończenie wojny, czekaliśmy 
ponad pięć lat. Czas mojego dzie-
ciństwa, lata które mogły być nieza-
pomnianym przeżyciem straciłem 

bezpowrotnie w pracy niewolniczej 
dla okupanta.

Mieszkańcy miasta po ciężkich 
latach niewoli, zjednoczeni wspól-
nym nieszczęściem, zaczęli wierzyć 
w nowe życie i z nadzieją budować 
przyszłość.

Nie jestem już młody, może pew-
ne rzeczy mi się zatarły. Dzisiaj 
patrząc na tamte minione lata, zapo-
minając powoli o obozach, o lagrach 
niemieckich i łagrach sowieckich, 
czuję smutek i gorycz przeżytych 
lat. I znowu te słowa cisną się na usta 
»dlaczego?« Po tamtym 1945 roku, 
pozostały jedynie groby żołnierzy 
radzieckich, pochowanych przy 
cmentarzu pechnickim”.

aDam jęDrusIk

zeBrała zofIa Żak

adam Jędrusik z rodzicami Marią i romanem i siostrą zosią  
w przydomowym ogrodzie na Kolonii „azot”, rok 1932
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1 dzień: 13 V (wtorek) 
wyjazd z Jaworzna –Szczakowej  
o godz. 5.00; do Chorwacji. Przejazd 
przez Czechy, Austrię, Słowenię, Ma-
rija Bistrica: wizyta w narodowym, 
chorwackim sanktuarium, zakwa-
terowanie w hotelu w Chorwacji, 
kolacja, nocleg.

2 dzień: 14 V (środa)
Śniadanie, przyjazd do Parku Naro-
dowego Plitwickie Jeziora - znajduje 
się tutaj 16 kaskadowo położonych 
jezior, połączonych malowniczymi 
wodospadami. Zwiedzanie. Przejazd 
do Tichaliny (figura Matki Bożej) - 
Msza Święta w kościele, dalszy prze-
jazd do Medjugorie, zakwaterowanie, 
kolacja, nocleg.

3 dzień: 15 V (czwartek)
Śniadanie, Medjugorie, rozważanie 
życia Jezusa i Maryi w tajemnicach 
różańca świętego na górze objawień 
Podbrdo, Msza Święta, kolacja, mo-
dlitwa w kościele św. Jakuba - czu-
wanie, nocleg.

4 dzień: 16 V (piątek)
Śniadanie, Medjugorie, droga krzy-
żowa na Kriżevac w godzinach po-
rannych, wyjazd do Dubrownika 
– miasta św. Błażeja, nazywanego 
perłą Adriatyku – mury miejskie, Pa-
łac Rektorów, Katedra Wniebowzię-
cia NMP z relikwiami św. Błażeja, 
Studnia Onufrego, kolacja, wieczo-
rem udział w modlitwie różańco-

wej odmawianej przez chrześcijan  
z różnych stron świata – kontemplacja 
obecności Maryi, nocleg.

5 dzień: 17 V (sobota)
Śniadanie, Medjugorie, Msza Święta, 
przejazd do Mostaru – zwiedzanie 
słynnego mostu na Neretwie, Domu 
Tureckiego i meczetu, wodospady 
Krawica, kolacja, modlitwa wieczorna 
w kościele, nocleg.

6 dzień: 18 V (niedziela)
Śniadanie, przejazd na Riwierę Makar-
ską,  Vepric - Msza Święta w grocie Ma-
karskiego Lourdes, przejazd do Splitu, 
miasto św. Dujama: Pałac Dioklecjana 
(jednego z największych prześladow-

ców Chrześcijan): Wieża, Katedra  
św. Dujama w byłym mauzoleum Dio-
klecjana – miejsce które odwiedził Jan 
Paweł II w 1998 r., Bramy Miejskie, 
Pomnik Biskupa Grgura z Ninu popie-
rającego liturgię w języku słowiańskim, 
spacer po starówce, przejazd do hotelu, 
kolacja, nocleg w ok. Splitu.

7 dzień: 19 V (poniedziałek)
Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną 
do kraju. Po drodze zwiedzanie Par-
ku Narodowego – Wodospady Krka. 
Przejazd w kier. Polski

8 dzień: 20 V (wtorek)
Przyjazd do Jaworzna –Szczakowej we 
wczesnych godzinach rannych.

Świadczenia:
– 6 noclegów (2 noclegi w Chorwacji 

w hotelu, pokoje 2, 3 osobowe z ła-
zienkami, 4 noclegi w Medjugorie, 
pensjonat, pokoje 2, 3, 4-osobowe 
z łazienkami,) 

– 6 śniadań, 6 obiadokolacji
– przejazd komfortowym autokarem 

(WC, DVD, barek, klimatyzacja)
– opieka duszpasterza i pilota 
– przewodnicy miejscowi – polsko-

języczni
– ubezpieczenie NNW, KL
– bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów

UwaGa!!! 
Nie pobiera się żadnych dodatko-
wych opłat od uczestników w trakcie 
Pielgrzymki!!! 
Konieczny ważny paszport! 
Decyduje kolejność zgłoszeń!
Cena: 1350 PLN 

ZAPISY: 
Ks. Rafał Małecki, 

Jaworzno-Szczakowa, 
ul. Sobieskiego 1, 

tel. +48/692 335 729;
 rafmaly@interia.pl; 

www.parafiaszczakowa.pl

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE
13. 05 – 20. 05. 2008 r.

Marija Bistrica – Plitwice – Tichalina – Medjugorie – Mostar – Dubrownik – Makarska – Split

Mamy dla mieszkańców 
osiedli dwie wiadomości: 
dobrą i złą. 

Pierwsza wiadomość, dobra:
W dniu 14 lutego br. Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami otrzymało 
list od Prezydenta Jaworzna Pawła 
Silberta. 

Pan Prezydent objął patronatem 
nasz projekt ekologiczny Zielo-
na Karta dla ptaków w Jaworznie  
w tym również nasz Program ochro-
ny jerzyka i innych ptaków związa-
nych z budynkami wielorodzinnymi 
w Jaworznie. 

Mamy teraz nadzieję, że Urząd 
Miasta nie dopuści do tego, by we 
wlotach do stropodachów były likwi-
dowane wieloletnie siedliska jerzy-
ków. Mamy nadzieję, że ocieplanie 
budynków, na których są siedliska 
jerzyków, będzie prowadzone poza 
okresem lęgowym tych ptaków. 

Przypominamy, dlaczego nie 
wolno ocieplać budynków w okresie 
lęgowym jerzyków tj. od 20 kwietnia 
do 20 sierpnia:

Jerzyki nie przeżyją okresu ocie-
plania bloków, na drzewach, jak 
wszystkie inne ptaki. Niestety, ziemia 
i drzewa to obce dla jerzyków środo-
wisko. To ptaki, które całe życie spę-
dzają głównie w locie. Gniazdowanie 

wśród drzew uniemożliwia jerzykom 
szczególna budowa ich bardzo krót-
kich nóg. Mają tylko po 4 palce zaopa-
trzone   w pazury. Nie mają kciuka jak 
inne ptaki, nie mogą więc siadać na 
gałęziach. Na ziemi tylko bezradnie 
pełzają. Potrafią tylko zawieszać się 
pazurami na pionowych ścianach, 
przy wlotach do stropodachów. Tak 
gniazdują od ponad 40 lat, odkąd 
istnieją nasze osiedla. Te ptaki zginą 
w Jaworznie, gdy po przylocie zastaną 
zatkane wloty do stropodachów 

Przypominamy, że jerzyki są po-
żyteczne, czyszczą nasze otoczenie  
z dokuczliwych much, komarów i in. 
owadów latających. Jest to ich jedyne 
pożywienie. 

Druga wiadomość jest zła:
Jerzyki są już w drodze do Jaworz-

na! Lecą aktualnie do nas z zimowisk, 
z południa Afryki. Zarządcy zaczęli 
ocieplanie budynków. Na wszystkich 
budynkach, które będą ocieplane  
w tym roku, pojawiły się plastikowe 

Czy siedliska jerzyków, ptaków 
objętych ścisłą ochroną gatunkową, 
będą zlikwidowane w Jaworznie?

siatki we wlotach do stropodachów. 
Siatki założono też na budynkach,  
w których są siedliska jerzyków. 

S.M. Górnik, największy Zarząd-
ca w Jaworznie, już we wrześniu 
2007 roku, była informowana gdzie 
są siedliska jerzyków. Jerzyki gniaz-
dują w otworach wentylacyjnych  
o średnicy do 8-10 cm (od strony 
wejść do klatek schodowych), naj-
częściej pod murowanymi okapami, 
m. in. w budynkach: na ul. Grun-
waldzkiej 106, Paderewskiego 44, 
Paderewskiego 45-51, Krzywej 11, 
także w budynkach na ul. Drzewian-
ki i Glinianej. Gniazdują także na 
Podłężu, w budynkach z ceramiczną 
mozaiką, tylko w otworach o śred-
nicy 8 cm. Inni Zarządcy powinni 
również sprawdzić gdzie gniazdują 
jerzyki i odpowiednio zrewidować 
plany termomodernizacyjne. 

Nie możemy udawać, że nie istnie-
je prawo o ochronie przyrody, że nie 
wolno zamykać ptakom dostępu  do 
ich siedlisk!

Oczekujemy, że Zarządcy zdążą 
usunąć siatki z wlotów do stropoda-
chów, przed przylotem jerzyków do 
naszych osiedli. 

W związku z dużym zaintereso-
waniem mieszkańców losem tych 
fascynujących i pożytecznych dla 
Jaworzna ptaków apelujemy o ob-
serwowanie jak przeprowadzana jest 

Takimi siatkami zatkano do końca lutego br. wszystkie wloty 
do stropodachów w budynkach, w których są też siedliska 
jerzyków. Stalowy drut służy do zamocowania siatek w otworach 
wentylacyjnych. Te siatki to „być albo nie być” jerzyków w Jaworznie

termomodernizacja, czy nie odbywa 
się ona z krzywdą dla ptaków, szcze-
gólnie jerzyków. 

Prosimy o składanie doniesień (fo-
tografii) o niepokojących sytuacjach 
w siedzibie TOZ-u, i w Wydziale 
Ochrony Środowiska.  

Wszyscy cieszymy się z ocieplania 
naszych domów. Jest ono uzasadnione 
ekonomicznie,  ekologicznie i este-
tycznie. Nie może się jednak odbywać 
kosztem ptaków, kosztem przyrody, 
która nas otacza. 

TOZ będzie monitorować siedli-
ska jerzyków i innych ptaków chro-
nionych we wszystkich osiedlach 
Jaworzna.

ToWarzysTWo opIekI naD zWIerzęTamI W polsce

koło W jaWorznIe

Naczelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta, też przypo-
mina o tym Zarządcom w ostatnim 
piśmie z 29 lutego b.r. Cytujemy 
najważniejsze zdanie z tego pi-
sma: „Zwracam się do Państwa  
o przestrzeganie obowiązujących 
przepisów prawa oraz, w związku 
ze zbliżającym się okresem wio-
sennym o podejmowanie działań 
w celu udostępnienia gatunkom 
chronionym ich dotychczasowych 
siedlisk.”
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Na oświatowej mapie 
Jaworzna szkoła istnieje już 
od 40 lat – jak oznajmiła  
z dumą pani Halina Jarczyk, 
dyrektor ZSP nr 1  
im. Kazimierza Wielkiego. 
Święto patrona szkoły, 
który właśnie w marcu 
obchodzi swoje imieniny 
było znakomitą okazją do 
zainaugurowania obchodów 
jubileuszu. 

Przypomniała ważne daty w hi-
storii szkoły: marzec 1968 r., kiedy 
została powołana Przyzakładowa 
Zasad nicz a Szkoła Budowla na 
Krakowskiego Przedsiębiorstwa 
Budowlanego „Zachód”, 1 wrze-
śnia 1968 roku, gdy 133 uczniów 
rozpoczęło naukę, 1 września 2002 
roku, gdy pojawił się Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 wreszcie 
17 październik 2002 roku kiedy to 
szkoła otrzymała imię Kazimierza 
Wielkiego. – Chciałam nadmienić 
– dodała – że byliśmy pierwszym 
zespołem szkół w Jaworznie, który 
mógł się poszczycić swoim patronem 
i sztandarem. 

Uczniowie postanowili 
przybliżyć postać patrona 
w sposób nowoczesny 
– po prostu przeprowadzili 
wywiad z ostatnim  
z dynastii Piastów, 
wypytując o jego życie 
uczuciowe. A miał o czym 
opowiadać ten, który „zastał 
Polskę drewnianą a zostawił 
murowaną”. 

Naucz yc ie le  h i s tor i i  p osz l i 
na łatwiznę – odpytali uczniów  
w konkursie wiedzy o Kazimie-
rzu. Okazało się, że „budowlańcy” 

Kazimierz – król 
budowlańców

nie dali się zagiąć, że znają dzieje 
Piastowicza na wyrywki. Bo prze-
cież swój król, statuty nieszawskie 
wprowadził, o lud się troszczył, 
nawet w Jaworznie był przejazdem,  
a nawet – choć z prawdą historycz-
ną mało ma wspólnego jaworznicka 
legenda – naszemu grodowi nazwę 
nadał.

Ten wątek znacznie barwniej 
został przedstawiony w spektaklu 
teatralnym przygotowanym przez 
istniejącą przy szkole od wielu lat 
Grupę Teatra lną „ReSpektak l ”. 
Tematykę widowiska „Król chło-
pów” autor zaczerpnął z powieści 
J. I. Kraszewskiego pod tym sa-
mym tytułem. Lecz poza imiona-
mi chłopów, postacią króla i jego 
dworzanina, niewiele wątków do 
spektaklu się przedostało. Trage-
dia chłopa spod Krakowa, którego 
król Kazimierz zaprosił do Niesza-

wy, gdzieś zatraciła się w tańcach  
i śpiewach. Kto chce się dowiedzieć, 
jak zły szlachcic Muskata postąpił  
z hardym chłopem, niech sięgnie do 
powieści. W dniu imienin patrona 
nie godzi się przecież wspominać 
o ciężkiej doli biedaków. Lepiej 
pokazać, jak pracują i bawią się, jak 
śpiewają i tańczą przy muzyce Pio-
tra Skałki i Romana Jońcy – kom-
pozytorów muzyki do spektaklu.  

Wreszcie wiadomość tyleż eks-
cytująca, co tajemnicza – powstaje 
druga wersja sztuki napisanej i wy-
reżyserowanej przez Z. Adamczyka 
– wersja dla dorosłych, czyli w wy-
konaniu nauczycieli ZSP nr 1. Po-
stanowili oni udowodnić uczniom, 
że nie tylko sol idnie uczą, lecz 
także posiadają wiele innych ta-
lentów. Tajemnicą pozostaje termin 
wystawienia widowiska, wiadomo 
jednak, że próby odbywają się od 
dwóch miesięcy – co tydzień! 

O wielu innych imprezach, które 
będą się odbywać aż do paździer-
nika, będziemy informować na 
bieżąco.

halIna jarczyk

Dziennikarka odpytuje króla z życiorysu – w tle miłości Kazimierza „Jawor, jawor, jaworowi ludzie...”

Obsada „Króla Chłopów” w chacie u mądrego wiaducha

Podziękowania wykonawcom składa dyr. Halina JarczykDuet wokalny – Sylwia i Paweł
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Najpiękniejsze palmy
14 marca 2008 r w SP nr 16 odbył się 

uroczysty apel wielkanocny przygoto-
wany przez klasę I a i III c wraz z wy-
chowawcami p. B. Kuśnierczyk-Łaźnię  
i p. M. Goławską. Spotkanie poświęcone 
była palmie wielkanocnej. Uczniowie   
kultywując i podtrzymując tradycje 
Roku Obrzędowego przedstawili krót-
ką historię powstawania i znaczenia  
w tradycji  narodowej palmy wielkanoc-
nej.  Bowiem od starożytności  uważana 
była  ona za symbol zmartwychwstania 
i nieśmiertelności duszy. Opowieściom 
towarzyszyły przepiękne stroje ludowe 
różnych regionów Polski, przyśpiew-
ki i tańce regionalne. Szkolny zespół 
„Lajkonik” zaprezentował  palmy wiel-
kanocne  wykonane przez uczniów 
wszystkich klas, od  pierwszej do szóstej. 
Dwadzieścia jeden palm wykonanych 
przez uczniów w czasie rekolekcji wiel-
kopostnych, pod kierunkiem swoich 
wychowawców, wzięło udział o miano 
tej najpiękniejszej. Celem konkursu 
była popularyzacja regionalnej kultury 
polskiej oraz edukacja dzieci w zakresie 
poznawania obyczajów i zwyczajów 
regionalnych. Jury konkursu, któremu 
przewodniczył ks. K. Banasik miało bar-
dzo trudny wybór, ponieważ wszystkie 
palmy wyróżniała pomysłowość, este-
tyka i oryginalność. Jury postanowiło 
wyróżnić 7 najpiękniejszych palm z klas: 
I a, II a, II b, III c, IV c, V c, VI c. Ponad-

to pani dyrektor przyznała dodatkowo 
nagrodę dla wyjątkowej palmy z klasy 
III d. Uczniowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i słodkie upominki, a wyróż-
nione palmy przeniesiono do kościoła 
św. Wojciecha. 

Staropolskie obrzędy
Kontynuując tematykę świąteczną 

Samorząd Uczniowski pod kierun-
kiem p. B. Dubiel i p. B. Mruk z okazji 
zbliżających się świąt Wielkiej Nocy  

w dniu 19 marca 2008 r. zaprezentował 
inscenizację ukazującą staropolskie 
obrzędy świąteczne. Uczniowie w inte-
resujący sposób opowiadali o naszych 
babciach i dziadkach, którzy starannie 
kultywowali obyczaje: bardzo hucz-
nie obchodząc karnawał, w Tłusty 
Czwartek zajadając smaczne pączki,  
a we wtorek zaczynając biesiadę zwaną 
Półkurkiem. W Popielec rozpoczy-
nano post. Tak mijało sześć tygodni. 
W Niedzielę Palmową albo Kwietną 

OGłOSzENIE
W związku z naborem do klas 

sportowych o profilu: 
piłka siatkowa w Szkole 

Podstawowej nr16, w dniu 
1 kwietnia 2008 r. o godz. 16.00 

na hali MCKiS odbędzie się lekcja 
pokazowa dla zainteresowanych 
rodziców i uczniów klas trzecich.

W przeddzień walentynek reprezen-
tanci II LO wzięli udział w aż dwóch 
konkursach matematycznych, któ-
re tego samego dnia odbywały się  
w dwóch różnych miejscach, w dość 
zbliżonym czasie. 

Wśród uczniów znaleźli się jednak 
tak wielcy sympatycy matematyki, 
którzy mimo niekorzystnych termi-
nów zrobili wszystko, by wziąć udział 
w obu konkursach.

Część z nich odniosła sukces i z 
pewnością przestała twierdzić, że 
trzynastka przynosi pecha.

Pierwsza grupa licealistów udała 
się do Sosnowca na rejonowe elimina-
cje Śląskiego Konkursu Matematycz-
nego, organizowanego przez Polskie 
Towarzystwo Matematyczne.

Wzięło w nim udział dziesięciu 
uczniów przygotowywanych przez 
Danutę Mazur, z czego troje zakwa-
lifikowało się do finału (Paweł Ko-
walczyk – finalista, Grzegorz Zuber 
– finalista, Paweł Bek – finalista, 

Finaliści. Od lewej: Paweł Kowalczyk, Paweł Bek, Grzegorz zuber

Zdrowie – według Światowej Orga-
nizacji Zdrowia – to nie tylko brak 
choroby, ale także stan dobrego 
samopoczucia fizycznego, psychicz-
nego i społecznego. Mając na uwadze 
wszystkie te aspekty, a także świado-
mość, że wiek przedszkolny jest dla 
człowieka tym momentem, w którym 
kształtują się jego obecne i przyszłe 
zachowania prozdrowotne, w 2006 
r. Rada Pedagogiczna Przedszkola 
nr 10 w Jaworznie podjęła decyzję  
o przystąpieniu do Śląskiej Sieci 
Szkół Promujących Zdrowie.

Rok szkolny 2006/2007 był okre-
sem przygotowawczym, w którym 
wypełniliśmy wszystkie warunki 
umożliwiające nam przystąpienie do 
Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdro-
wie. Wychodząc naprzeciw potrzebom  

i oczekiwaniom przedszkolaków grono 
pedagogiczne przedszkola opracowało 
program pod tytułem „Zdrowie przed-
szkolaka sprawa to nie byle jaka”. W ra-

O tym, że trzynastka również może przynosić 
szczęście, mieli okazję przekonać się uzdolnieni 
matematycznie uczniowie z II LO

Szczęśliwa 
Trzynastka

Łukasz Wysogląd, Arkadiusz Ka-
linowski, Adrian Warchoł, Marta 
Żurawik, Piotr Kamiński, Jakub 
Rakoczy, Marcin Hałczyński).

Druga cześć reprezentacji II LO 
wzięła udział w XXX Konkursie 

Matematycznym „Rozkosze Łama-
nia Głowy”, organizowanym przez 
Pałac Młodzieży w Katowicach.  
W tym konkursie zmagało się czwo-
ro uczniów przygotow y wanych 
przez Jolantę Barańską (Aleksan-
dra Godyń – finalistka, Małgorzata 
Myszka, Anna Jochymek, Katarzy-
na Nocoń) oraz ośmioro przygo-
towywanych przez Danutę Mazur 
(Grzegorz Zuber – finalista, Adrian 
Warchoł, Piotr Ryskalok, Mariusz 
Most, Michał Wojnar, Konrad Ślu-
sarczyk, Marcin Hałczyński oraz 
Arkadiusz Kalinowski).

Należy mieć nadzieję, że w finale 
szczęście nie opuści reprezentantów 
II LO i uda im się odnieść kolejne 
sukcesy. małgorzaTa Dym II lo

Wielkanocne spotkania w SP 16

Zdrowe przedszkole

odbywało się nabożeństwo i procesje  
z palmami. W Wielki Czwartek, Piątek 
i Sobotę tłumnie gromadzono się w ko-
ściołach. W Wielką Sobotę tradycyjnie 
gotowano jaja, wypiekano chleb, baby, 
placki oraz białego baranka, szykowa-

no kiełbasę, sól a na koniec poświęca-
no je. W niedzielę zasiadano do uczty. 
W drugi dzień świąt, w Poniedziałek 
Wielkanocny – lano panny ,,na zdro-
wie”. Występ zakończył wiersz recy-
towany przez uczennicę z VI klasy, 
Martynę Andreew pt. ,,Wróble na 
Wielkanoc”, za który otrzymała wy-
różnienie I stopnia w Międzyszkolnym 
Konkursie Recytatorskim.

Te przedświąteczne barwne spo-
tkania przygotowane przez szkolnych 
artystów pozwoliły sięgnąć do ,,ko-
rzeni i źródeł, by dziedzictwo naszych 
przodków zachować i chronić dla 
naszych pokoleń”.

opracoWały: m. gołaWska, B. DuBIel

Dzieci chętnie brały udział w zabawach ruchowych

mach realizacji programu zdrowotnego 
przedszkolaki zdobywały wiedzę o po-
tencjalnych zagrożeniach w przedszko-
lu i poza nim; poznały określone zasady 
bezpieczeństwa i uczyły się stosować je 
w praktyce; podejmowały ćwiczenia  
w wyrabianiu postawy asertywnej w 
kontaktach z osobami obcymi; naby-
wały umiejętności kulturalnego spo-
żywania posiłków; poznały produkty 
i potrawy wartościowe dla zdrowia 
człowieka; systematycznie doskonaliły 
małą i dużą motorykę poprzez udział 
w zabawach ruchowych i ćwiczeniach 
gimnastycznych, przyswoiły technikę 
i kolejność etapów czynności podczas 
wykonywania zabiegów sanitarno-hi-
gienicznych; uczestniczyły w spotka-
niach z lekarzem pediatrą, pielęgniarką, 
stomatologiem oraz służbami bezpie-

czeństwa; brały udział w pogadankach, 
konkursach, testach obrazkowych z 
zakresu profilaktyki prozdrowotnej. 
Wszystkie zaplanowane i zrealizowane 

przedsięwzięcia przyniosły oczekiwa-
ny efekt i nasze przedszkole 10 marca 
otrzymało certyfikat przynależności 
do Śląskiej Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie. Z tej okazji przedszkolaki  
z poszczególnych grup przygotowały 
krótkie programy artystyczne. Czegóż 
tam nie było, były wiersze i piosenki, 
były również tańce. Ponadto absolwent-
ki naszego przedszkola: Aleksandra 
Sadziak, Maria Bochenek i Zuzanna 
Olesik przedstawiły prezentację, w któ-
rej przybliżyły zebranym ideę, celowość 
i strategię promowania i realizowania 
zagadnień dotyczących edukacji zdro-
wotnej w przedszkolu. Występy dzieci 
dostarczyły przedszkolakom oraz go-
ściom wiele radości i zadowolenia.

Dyrektor, personel i wychowankowie 
przedszkola nr 10 składają serdeczne 

podziękowania wszystkim gościom za 
przybycie i włączenie się do wspólnej 
zabawy w tak uroczystym dla nas dniu.

marTyna szczoTka

Uczniowie przygotowali inscenizację ukazującą staropolskie obrzędy świąteczne


