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Nie będzie likwidacji „szóstki”. Prezydent Silbert rozważa przyjęcie dymisji 
Mariusza Rechula z funkcji zastępcy prezydenta

Szkoła zostaje, 
czy Rechul też?

Organizacje katolickie przy 
Kolegiacie św. Wojciecha i św. 
Katarzyny zapraszają wszystkich 
zainteresowanych na kolejny 
wykład ks. dr. Lucjana Bielasa 
pt. „Narzeczeństwo – poznanie 
w miłości, czy zagubienie 
w pożądliwości”. Wykład odbędzie 
się �8 lutego o godz. 18:00 
w budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej – Rynek 17.

Zaproszenie

Jaworznickie firmy zatrudniające 
mniej niż 10 pracowników będą 
mogły wziąć udział w konkursie, 
który pozwala na ubieganie się 
o dofinansowanie planowanych 
przedsięwzięć z funduszy 
strukturalnych. Konkurs rozpocznie 
się � czerwca, a organizowany jest 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. Głównymi celami konkursu 
jest wspierania małych firm, które 
wiąże się z osiąganiem przewagi 
konkurencyjnej i zatrudnianiu 
większej liczby pracowników. 
Mikroprzedsiębiorstwa będą 
wspierane podczas udziałów w targach 
i wystawach międzynarodowych, 
a także wspierane będą inwestycje 
bezpośrednie wiążące się z rozbudową 
i modernizacją swoich firm. 

P. Długajczyk

Coś dla firmPrezydent Paweł Silbert na specjalnie 
zwołanej w poniedziałek konferencji 
prasowej poinformował, że wycofa 
z najbliższego posiedzenia Rady Mia-
sta projekt połączenie Szkoły Pod-
stawowej nr 6 ze Szkołą Podstawową 
nr 7. Ta decyzja zakończy trwający od 
kilku dni konflikt pomiędzy rodzica-
mi uczniów i nauczycielami „szóstki” 
a gminną władzą.

– Mój zastępca zaniedbał sprawę wła-
ściwej komunikacji z zainteresowanymi 
tj. rodzicami i nauczycielami – mówił 
prezydent podczas konferencji. To do-
prowadziło do konfliktu, który zatacza 
coraz szersze kręgi. – I nie ma tu wygra-
nych lecz wyłącznie przegrani – dodał. 
Przygotowane na konferencję dane, 
dotyczące spadającej liczby uczących się 
w obu szkołach uczniów, jasno wskazują, 
że w SP6 uczy się zaledwie połowa liczby 
uczniów, jaką szkoła mogłaby pomieścić. 
Jeszcze gorzej zapowiada się prognoza 
przygotowana do 2014 roku. 

Edukacja w tej szkole powoli wygasa  
i zdaniem prezydenta pomysł zaadopto-
wania jej dla potrzeb szkolnictwa wyż-
szego był dobry. Dawał szansę uczniom 
na lepsze, bardziej komfortowe, warunki 
nauczania, wszystkim nauczycielom 
zaś gwarancję pracy. – W tej sytuacji, 
nie mam już gwarancji na pełne zatrud-
nienie wszystkich nauczycieli „szóstki” 
w przyszłości – usłyszeliśmy. 

Połączenie szkół było dobrą propo-
zycją ze względu na gminną kasę i na 
szansę pozostawienia szkoły w kręgu 
edukacji. Pełną subwencję oświatową 
otrzymuje tylko szkoła, której klasy liczą 
po 25 uczniów. W SP6 liczebność klas to 

maksymalnie 16 uczniów. To oznacza, 
że do tej szkoły gminna kasa dokłada 
więcej, niż do innych. Zlokalizowanie 
natomiast w SP6 wyższej uczelni, to duża 
szansa na trwałe finansowanie i pozo-
stawienie tego historycznego budynku 
w sferze edukacji właśnie, a nawet pew-
nej nobilitacji obecnego budynku szko-
ły. Władze GWSH zamierzają bowiem 
poszerzyć ofertę edukacyjną o studia 
dla słuchaczy dziennych z Jaworzna 
i okolicznych miast.

– Obiecałem jaworznianom, że za 
czasów mojej prezydentury każda szkoła 
pozostanie szkołą. I ten projekt wypełniał 
tę obietnicę – mówił prezydent. 

Na szczęście rezygnacja ulokowania 
w „szóstce” siedziby GWSH, nie ozna-
cza jeszcze wyprowadzenia się uczelni 
z Jaworzna. – Plany rozwoju tego zamiej-
scowego ośrodka GWSH będą musiały 
poczekać przynajmniej rok. Na dziś nie 
mam nowej propozycji by złożyć wła-
dzom GWSH – powiedział prezydent. 
W oświacie zmiany w zakresie łącze-
nia, powstawania czy likwidacji szkół 
muszą zostać podjęte do końca lutego 
danego roku kalendarzowego, jeśli mają 
obowiązywać od września czyli nowego 
roku szkolnego. Takie są obowiązujące 
przepisy. Ten rok i dla wyższej uczelni w 
Jaworznie i dla połączenia szkół został 
zmarnowany. Na szwank narażony zo-
stał też wizerunek jaworznickich władz, 
które przez zainteresowanych rodziców 
zostały posądzone o ignorancję wobec 
społeczeństwa, stawianie szkolnej spo-
łeczności przed faktami dokonanymi 
i bezduszność wobec dzieci i nich 
samych, zabierając im szkołę, którą 

własnoręcznie remontowali. Wielce 
niefortunny sposób przygotowania in-
formacji o próbie połączenia obu szkół, 
uniemożliwił merytoryczną dyskusję, 
która w związku z emocjami jakie wy-
wołał sam pomysł, nigdy się nie odbyła. 
To niewątpliwie duża strata. Czy jednak 
tak dotkliwa dla jaworznickiej edukacji, 
by musiała kosztować głowę wiceprezy-
denta? To niewspółmierny koszt złego 
przygotowania ważnej decyzji. – Sprawa 
siedziby dla wyższej uczelni w Jaworznie 
i sprawa bytu samej „szóstki” jest otwarta 
w przyszłości. – powiedział prezydent. 
Miejmy nadzieję, że otwarta jest też spra-
wa przyjęcia przez Silberta rezygnacji 
M. Rechula. Poza tym błędem, pamiętać 
trzeba też o dobrej robocie jaką Rechul 
wykonał będąc wiceprezydentem. 
Wszak tylko ten, który nic nie robi, nie 
popełnia błędów.

Ostatecznie, wygląda na to, że Sil-
bert podjął decyzję godną wielkiego 
wodza. Bowiem tylko wielcy wodzowie 
potrafią odstąpić od walki, wiedząc że 
zwycięstwo nad słabszym nie daje satys-
fakcji, a często rodzi głęboką frustrację. 
Przegrana zaś w takiej walce to wręcz 
podwójna klęska dla pokonanego, która 
może przynieść nawet hańbę. Podobnie 
każda władza ma prawo narzucić dane 
rozwiązanie swoim obywatelom. Sztuką 
jest jednak, mimo przewagi, docenić 
argumenty przeciwnika i powstrzymać 
od ataku. Z takiej mądrości słynął Alek-
sander Wielki i tą mądrością posłużył 
się prawdopodobnie prezydent Silbert, 
rezygnując z walki z rodzicami uczniów 
„szóstki”. Emisja konferencji od wczoraj 
w CTv Jaworzno grażyna haSka

W miniony wtorek, 19 lutego, 
komendant główny Ochotniczych 
Hufców Pracy powołał na stanowisko 
Śląskiego Wojewódzkiego 
Komendanta OHP w Katowicach 
mieszkańca naszego miasta Mariusza 
Pawelca. Urodził się 8 listopada 196� 
roku w Jaworznie. Jest absolwentem 
Wydziału Transportu Politechniki 
Śląskiej. Przez większą część kariery 
zawodowej związany z komunikacją 
miejską. M.in. w latach 199�-95 
naczelnik Wydziału Organizacji Ruchu 
Związku Komunalnego „Komunikacja 
Międzygminna” w Jaworznie, w latach 
1995-99 dyrektor PKM Jaworzno 
ds. Zakładu w Chrzanowie. Ostatnio 
zatrudniony w Miejskim Zakładzie 
Drogowym w Jaworznie. Ławnik Sądu 
Pracy Sądu Rejonowego w Jaworznie 
przez � kadencje. Sekretarz Zarządu 
Powiatowego PSL w Jaworznie oraz 
sekretarz LKS „Ciężkowianka” Jaworzno. 
W �006 roku kandydował na radnego 
do Sejmiku Województwa Śląskiego.

(iw)

Nowy 
komendant

Dzieci z SP , choć nie uczestniczyły w konflikcie, cieszą się, że ich szkoła pozostanie



� Co tydzień nr 9/857
�7 lutego �008 roku

Miasto JaworznoAktualności 

Od pierwszego marca 
żłobek będzie funkcjonował 
na innych niż dotychczas 
warunkach, a wszystko to za 
sprawą umowy podpisanej 
z Zakładem Lecznictwa 
Otwartego.

W listopadzie zagrożeniem dla 
wielu rodziców był fakt o zamknięciu 
żłobka, ze względu na to, iż był on 
prowadzony przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, co nie zgadza 
się z prawem. Dlatego władze mia-
sta zorganizowały konkurs, który 
pomógłby poszukać nowej organi-
zacji, która mogłaby przejąć żłobek. 
Najkorzystniejszą ofertę w konkursie 
przedstawiło ZLO co pozwoliło im na 
pokonanie rywali. 

Żłobek wprowadził pewne zmia-
ny dotyczące swojej dotychczasowej 
działalności. Jednym i zdaje się jedy-
nym minusem zmian jest podwyższe-
nie ceny za pobyt dziecka w żłobku. 
Dotychczas pobyt był dofinansowany 
z różnych źródeł dlatego rodzice pła-
cili minimalną kwotę pieniędzy, która 
wynosiła 60zł. Teraz opłata wynosi 
200zł na miesiąc, plus 4zł dziennie 
za pożywienie. Mimo takiej ceny 
zainteresowanie żłobkiem nie spada. 
Wręcz przeciwnie. Kolejka do zapisa-
nia dzieci jest coraz dłuższa. 

Kolejne zmiany dotyczą już sa-
mych korzyści. Od 1 marca żło-
bek będzie pracował od 5.30-17.30. 
Zwiększony czas pracy jest dużym 
udogodnieniem dla wielu pracują-
cych rodziców. Wiąże się to jednak  
z zatrudnieniem większej liczby osób. 
Do pracy zostały przyjęte osoby, które 
już wcześniej pracowały z dziećmi. Są 
to pielęgniarka, 2 salowe i 2 kucharki. 
Przyjęta została jeszcze jedna pielę-
gniarka i 1 zaopatrzeniowiec. Wszyst-
kie zmiany związane z zatrudnieniem 
pracowników przejdą do działu ka-
drowo-płacowego,  nadzór nad pracą 
pielęgniarek będzie sprawować prze-
łożona pielęgniarek z ZLO, nad pracą 

kucharek sprawować będzie dział 
administracyjno- gospodarczy.

Jak na razie możliwe jest zapisa-
nie tylko 25 dzieci. Duże kolejki do 
żłobka zachęcają do rozbudowy go na 
większą liczbę podopiecznych. Plano-
wane jest także przeniesienie szkoły 
rodzenia, które mieści się w budynku 
administracyjnym.

Żłobek chce otoczyć dzieci facho-
wą opieką kadry medycznej. Przy-
najmniej raz w tygodniu dzieci będzie 
odwiedzał pediatra. Żłobek zatrudni 
także dietetyka, który będzie czuwał 
nad dieta dzieci. Nad rozwojem psy-
chicznym będzie czuwał psycholog.

P.Długajczyk

ZLO przejmuje żłobek

W ubiegłym tygodniu media in-
formowały o podziemnym pożarze 
węgla w wyrobiskach Zakładu Gór-
niczego Sobieski. W ostatni piątek 
udało się zakończyć akcję gaśniczą, 
która trwała od 17 lutego.

Zgłoszenie o pożarze pojawiło 
się na przełomie soboty i niedzieli 
(16-17 lutego). Pożar odkryto około 
500 metrów pod ziemią w rejonie, 
który ma piątą, czyli najwyższą, 
grupę skłonności do samozapalenia.  
W akcji brały udział zastępy gaśnicze 
z Zakładu Górniczego Sobieski, ZG 
Janina, Okręgowej Stacji Ratownictwa 
Górniczego w Jaworznie oraz zastęp 
chromatograficzny z Centralnej Stacji 
Ratownictwa, czyli specjaliści badania 
atmosfery pod ziemią.

Jak powiedział nam dyrektor ZG 
Sobieski, Andrzej Okoń akcja pro-
wadzona była w trudnych warun-
kach. Zwykle profilaktyka pożarowa  
w górnictwie polega na wybraniu 
zagrożonego węgla. W tym przypad-
ku było to niemożliwe, dlatego akcja 
polegała na podsadzeniu miejsca 
powstania pożaru. Skomplikowało 
to pracę kopalni. Przerwano na kilka 
dni prace na jednej ze ścian, którą 
przygotowywano do wydobycia. Ak-

cja zakończyła się w piątek, 22 lutego, 
około południa.

Takie sytuacje w kopalni to natu-
ralne zagrożenie. W naszych kopal-
niach jednak jest stosunkowo rzadkie.  
– W swojej ponad 20-letniej pracy może 
2 takie podziemne pożary przeżyłem 
– mówi Andrzej Okoń. – Technika po-
szła tak do przodu, że analiza powietrza 
pozwala wcześniej określić stan węgla  
i jego zagrzanie. Tutaj do pożaru doszło 
z tego tytułu, że w takim miejscu do 
zagrzanie węgla powstało i można było 
węgla innymi sposobami ugasić.

Kopalnia nie odnotowała żadnych 
strat w sprzęcie, trwa normalne wydo-
bycie i przygotowywana ściana ruszy  
w terminie. P.jamroz

Pożar na Sobieskim nie spowodował strat dla PKW

Podziemny pożar  
na Sobieskim ugaszony

Z zadowoleniem pr z yję l iśmy oświad-
czenie Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła 
Silberta wygłoszone na konferencji prasowej 
w dniu 25.02 br. i mimo iż nie podzielamy 
wielu argumentów na niej podniesionych, 
powyższa wypowiedź stwarza nadzieję, iż 
kwestie tak istotne i sporne będą w przyszło-
ści przedmiotem konsultacji, a nie wyłącznie 
źródłem napięć społecznych. Zgadzamy się, że 
sposób w jaki chciano zlikwidować Szkołę nr 
6 był bardzo delikatnie mówiąc niefortunny. 
Przyszłość pokaże, ze Nasza Szkoła ma rację 
bytu. W sprawie zapowiedzi rezygnacji wice-
prezydenta Mariusza Rechula nie uważamy 
za stosowne komentowania tej informacji 
– jest to wewnętrzna sprawa Urzędu Miasta  
i jakkolwiek sprawa się zakończy, dla nas jest 
to temat zamknięty.

W kwestii szkolnictwa wyższego na tere-
nie naszego miasta oświadczamy, że nie je-

steśmy przeciwni istnieniu filii szkoły wyższej,  
w tym również GWSH, i z satysfakcją przyjęli-
śmy informację, że ubiegłotygodniowy kryzys 
nie wpłynie negatywnie na dalsze kształcenie 
studentów na terenie Jaworzna.

Z wielką przyjemnością mamy również 
zaszczyt zaprosić rodziców tegorocznych sied-
miolatków do odwiedzenia oraz zapisania swoich 
dzieci do Naszej Szkoły na rok 2008/2009. Wysoki 
poziom nauczania, przyjazna atmosfera oraz 
bezpieczeństwo Waszych dzieci są z pewnością 
argumentami, które trudno przecenić. A duma 
z jaką uczniowie noszą tarcze z nr „6” napełnia 
nas szczególną radością. Chcieliśmy również 
szczególnie serdecznie podziękować Wszystkim 
z Państwa, którzy swoim poparciem pomogli 
uratować tę szkołę – i już w tej chwili zapraszamy 
Was na obchody stulecia Szkoły w roku 2012.

raDa roDziców Szkoły PoDStawowej  
nr 6 w jaworznie

Oświadczenie Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 6

23 lutego dokładnie o godzinie 10.00 
po raz ostatni wyruszyły z zajezdni 
PKM-u tzw. „piętrusy”, aby udać 
się na ostatnią przejażdżkę po ja-
worznickich drogach. W tym dniu 
mieszkańcy naszego miasta mo-
gli skorzystać z bezpłatnej usługi  
transportowej tym pojazdem.

Autobusy te przez ok. 8 lat woziły 
jaworznian. W minioną sobotę podczas 
swojej ostatniej drogi dotarły do wszyst-
kich ważniejszych pętli, do których 
dojeżdżały w okresie swojej „świetlistej 
kariery”. Chętnych na ostatnią prze-
jażdżkę nie brakowało.

Zadowoleni tą uroczystością byli 
nie tylko mieszkańcy miasta, ale także 
sam prezes PKM-u, Zbigniew Nosal, 
któremu podczas całego dnia towa-

rzyszył sentyment. – Uroczystość jest 
smutna, ale tylko dlatego, że takich 
imprez mimo wysiłku władz gmin  
i spółek jest za mało – komentuje Nosal. 
– Na Śląsku jak i w samym Jaworznie 
powinno być ich  zdecydowanie więcej 
–dodaje prezes.

Jak się dowiedzieliśmy, miejsca 
piętrusa jak na razie nie zastąpi żaden 
nowy autobus. Ze względu na to, iż 
członkowie PKM-u dążą do poprawy 
technicznej swoich pojazdów.-Sukce-
sywnie PKM odnawia tabor poprawia-
jąc jego zdolność i gotowość techniczną 
przy czym maleje tzw. rezerwa bierna. 
Zdecydowanie wolimy zmodernizować 
dotychczasowe pojazdy niż dokonywać 
zakupu nowych autobusów. 

P.Długajczyk

Wraz z końcem marca upływa termin 
ważności starych dowodów w formie 
książeczkowej. W Jaworznie jeszcze 
2 500 osób nie wymieniło dowodów.

Już drugi rok Przedszkole Miejskie 
nr 26 realizuje program przyrod-
niczo-ekologiczny opracowany 
przez nauczyciel k i tutejszego 
przedszkola. Celem programu jest 
przygotowanej wychowanków na 
współdziałanie ze światem przyro-
dy i uwrażliwienie na konieczność 
ochrony środowiska. 

Między innymi już kolejny raz 
prowadzimy akcję zbiórki odpadów 
wtórnych. W tym roku przedszkole 
podjęło decyzję o włączeniu się do 
akcji zbierania zużytych baterii 
zorganizowaną przez firmę Reba  
w Warszawie. Zbieramy zużyte ba-
terie, które jak do tej pory nie mają 
określonego miejsca na ich pozby-
wanie się przez społeczeństwo. Dla-
tego nasze przedszkole umożliwia 

Policjanci apelują  
o rozwagę, im bardziej 
będziemy dbać o własne 
portfele, tym mniej okazji 
do ich kradzieży

W szpitalnej izbie przyjęć 23 lute-
go nieznany sprawca okradł starszego 
mężczyznę z saszetki na dokumenty. 
Znajdowało się w niej między inny-
mi 1.300 złotych. Policja kolejny raz 
przestrzega przed noszeniem takich 
kwot przy sobie.

W podręcznej saszetce, oprócz 
portfela mężczyzna miał doku-
menty i telefon komórkowy. Łączna 
suma strat wyniosła 2.600 złotych. 
Funkcjonariusze szukają sprawcy 
kradzieży.

Policja kolejny raz przypomina 
o tym, żeby w miarę możliwości nie 

Piętrusy do lamusa

Nie daj się złodziejom
nie nosić przy sobie większych sum 
pieniędzy i pozostawiać bez opieki 
swoich rzeczy osobistych jak torby 
czy saszetki. Szczególnie w miej-
scach dużych skupisk ludzi. Sytuacje 
te skłaniają złodziei do prób kra-
dzieży. Przestępca obserwuje swoją 
ofiarę, szczególnie gdy ta jest osobą 
starszą lub bardzo młodą. Wycze-
kuje odpowiedniego momentu na 
swój skok. W chwili, gdy jesteśmy 
zajęci codziennymi sprawami, ta-
kimi jak zakupy, wizyty u lekarza 
czy przejazd środkami komunikacji, 
nasza uwaga poświęcona jest innym 
sprawom, złodziej bez wahania re-
alizuje swój plan.

– Pamiętajmy o tym, żeby minima-
lizować skutki działania złodziei. Nie 
afiszujmy zawartości portfela i pilnuj-
my swoich rzeczy – apeluje sierżant 
sztabowy Tomasz Obarski.

jim

W całym kraju dokumentu nie 
wymieniło jeszcze dwa miliony osób.  
W województwie śląskim jeszcze po-
nad 300 tysięcy osób ma stare dowody. 
Ze statystyk magistratu wynika, że  
w naszym mieście jeszcze 2 500 osób 
nie wymieniło dowodów. W styczniu 
Wydział Spraw Obywatelskich wydał 
2 757 nowych dowodów i przyjął 1 515 
wniosków na wydanie dokumentów.

Termin ważności starych dowo-
dów został przedłużony do końca 
marca, przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, po 
tym, jak okazało się, że nie wszystkie 
dokumenty, na które mieszkańcy 
złożyli wioski, uda się wyproduko-
wać do końca 2007 roku. Po 31 marca 
osoby, które nie będą się legitymować 
aktualnym dowodem osobistym nie 
załatwią wielu spraw, na przykład  
w bankach i urzędach. jim

to działanie dla dobra środowiska.  
W ten sposób uwrażliwiamy dzieci 
od najmłodszych lat na ten problem. 
Przeprowadzona zbiórka baterii 
ma dla dzieci podwójne znaczenie. 
Dzieci uczą się jak dbać należy  
o nasze środowisko, a firma Reba 
w podziękowaniu za włączenie się 
w akcję wzbogaci placówkę o drob-
ne pomoce edukacyjne przydatne 
dzieciom.

Dyrekcja przedszkola, grono 
pedagogiczne i wychowankowie 
serdecznie dziękują pani Grażynie 
Haska oraz pracownikom Urzędu 
Miasta i  Wydzia łu Środowiska  
w Jaworznie za włączenie naszej 
akcji i przekazanie prawie 40 kg 
zużytych baterii.

jolanta kraSińSka

Stare dowody są ważne 
jeszcze tylko do końca 
marca br.

Wymień 
książeczkę 
na kartę

Dbajmy o nasze środowisko

Rodzice nadal będą tu przyprowadzać swoje maluchy

Dyr. Andrzej Okoń 
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50 lat temu związek małżeński 
zawarli: Janina i Mieczysław Baran, 
Ludwika i Stanisław Buła, Wanda  
i Władysław Czopik, Halina i Bolesław 
Grotnik, Irena i Józef Kałuża, Janina  
i Edward Kondek, Wilhelmina i Bro-
nisław Korlaccy, Zuzanna i Władysław 
Łaźnia, Danuta i Stanisław Mazur, 
Kazimiera i Zygmunt Ptak, Krystyna  
i Ryszard Radomscy, Gertruda i 
Edward Rakoczy, Maria i Andrzej Sad-

Złota rocznica
kiewicz, Anna i Jan Skrzypek, Józefa  
i Władysław Szwagrzyk, Władysława  
i Józef Tracz, Janina i Ireneusz Wisław-
scy, Emma i Kazimierz Wojciechow-
scy, Irena i Józef Wrońscy. 

Jubileuszowe uroczystości odby-
ły się 11 lutego w sali obrad Urzędu 
Miasta. Jubilaci zostali odznaczeni 
medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznawanymi przez 
Prezydenta RP.	 iw

W ciągu ostatnich tygodni do naszej 
redakcji zgłosiło się wielu jaworz-
nian, których dotyka problem bez-
pańskich zwierząt. Jedną z dzielnic, 
której mieszkańcy skarżą się na 
takie psy jest Łubowiec.

Kilka tygodni temu mieszkańcy tej 
dzielnicy informowali dziennikarzy 
o grasujących po ulicach bezpańskich 
psach. Wszystko rozpoczęło się jednego 
weekendu, kiedy to na Łubowcu pojawił 
się nowy bezpański pies. Prawdopodob-
nie właściciele, wyjeżdżając na ferie, 
wyrzucili go. – Zauważyliśmy, że pies nie 
zmieniał miejsca, gdzie po raz pierwszy 
go zobaczyliśmy, jakby czekał na swojego 
pana – opowiada mieszkaniec Łubowca. 
Początkowo pies był dokarmiany przez 
życzliwych mieszkańców. Zwierzak nie 
był agresywny.

– Po pewnym czasie do tego psa 
dołączyły inne bezpańskie zwierzaki  
i wtedy rozpoczął się nasz horror – do-
daje mieszkaniec. – Było ich około 10, 
nie dawaliśmy rady z dokarmianiem ich 
wszystkich, dlatego psy chodziły ciągle 
głodne. Zaczęły rzucać się do reklamó-
wek osób przechodzących drogą. Jednak 
to nie wszystko. Nocą między tymi psami 
dochodziło do ciągłych walk, gryzły się 
nawzajem, szczekały i wyły. Spać się nie 
dało – kontynuuje mieszkaniec.

O całym zajściu mieszkańcy Łubow-
ca poinformowali straż miejską, która 
początkowo nie zareagowała na to zda-
rzenie tak jak oczekiwali tego mieszkań-
cy. Na szczęście wszystko zakończyło się 
po myśli mieszkańców Łubowca. Straż 
miejska, choć nie natychmiastowo, ale 
po pewnym czasie, zainterweniowała  
i odwiozła psy do schroniska.

– Takich sytuacji, kiedy straż miejska 
nie od razu reaguje na podobne zdarzenia 
jest wiele. Powodem tego – jak zapewnia 
Artur Zięba ze straży miejskiej – nie 
jest niechęć pracowników do takowych 
interwencji, lecz chwilowa bezradność. 
Nowa umowa podpisana ze schroniskiem 

dla bezpańskich zwierząt w Mysłowi-
cach pozwala na przywożenie w ciągu 
miesiąca 7 bezdomnych zwierząt. Ze 
względu na to, iż umowa jest nowa już 
w w ciągu 2 tygodni limit ten został wy-
czerpany – mówi Zięba. – Ze względu na 
ograniczoną liczbę straż miejska musi do-
konywać selekcji wywożonych zwierząt.  
W pierwszej kolejności są to agresywne, 
duże i niebezpieczne dla otoczenia zwie-
rzęta. Liczymy na to, że zdołamy na tyle 
rozładować problem bezpańskich zwie-
rząt, że w późniejszym terminie limit ten 
będzie w zupełności wystarczał – kończy 
z nadzieją Artur Zięba. 

P. Długajczyk

Pieski świat – limit wyczerpany

W tym roku planowane jest 
również zamontowanie ich przy 
wjazdach do miasta. Od 15 lutego 
Wielki Brat przypatruje się także 
osobom nietrzeźwym. 

Scenariusz i reżyseria – życie
Zamontowanie 9 kamer w ja-

worznickiej izbie wytrzeźwień to 
koszt 15 tysięcy złotych i koniecz-
ność wynikająca z obowiązujących 
rozporządzeń ministra zdrowia. 
– W ten sposób będziemy mogli 
kontrolować bardziej dokładnie to, 
co dzieje się w pokojach, a także na 
korytarzu – mówi Aleksander Tura, 
dyrektor placówki. Tura podkreśla 
również, że nagrania z monitoringu 
mogą okazać się kluczowymi do-
wodami dla prokuratury, do której 
nierzadko trafiają zażalenia samych 
pacjentów, skarżących się m.in. na 

Wielki Brat  
u nietrzeźwych 

złe traktowanie ich przez funkcjo-
nariuszy prawa. Skargi te to domena 
osób, które szukają obejścia zapłaty 
za pobyt w izbie. Dzięki nagraniom 
będzie można rozwiać wszystkie 
wątpliwości. 

W roli głównej – nietrzeźwość 
Słuszność zamontowania moni-

toringu wydaje się być uzasadniona.  
– W minionym roku mieliśmy prawie  
2 razy więcej pacjentów niż przed dwoma 
laty. Ta ilość niestety nie cieszy, a wręcz 
przeraża – komentuje Aleksander Tura. 
Na zamontowanie kamer Ośrodek Pro-
filaktyki i Pobytu Osób Nietrzeźwych 
miał czas do 20 kwietnia. Kamery po-
jawiły się przed czasem, niby wszystko 
pozostaje bez zmian, z jednym tylko 
szczegółem – od teraz, z tego nie zawsze 
ciekawego scenariusza, w każdej chwili 
może powstać film. Oby tylko „aktorów” 
było jak najmniej. łukaSz grygiel

Końcem grudnia ub.r. Klub Inteli-
gencji Katolickiej zwrócił się do Sto-
warzyszenia Ex animo z propozycją 
poprowadzenia ośrodka dla rodziny 
przy kolegiacie św. Wojciecha i św. Ka-
tarzyny. Niezależnie od tego Ex animo 
stworzyło projekt „Pedagog uliczny”.

Jest to alternatywna forma pomocy 
dzieciom i rodzinom, które nie są objęte 
pomocą żadnej placówki opiekuńczej. 
– Zaczęliśmy standaryzować działalność 
świetlicy socjoterapeutycznej. Praca jest 
dwutorowa. Będziemy prowadzić zajęcia 
zarówno dla dzieci jak i dla rodziców.  
21 lutego odbyły się już pierwsze warsztaty 
dla rodziców – powiedziała pedagog Ka-
tarzyna Kotulska. Oprócz tego w ramach 
projektu dwie pracownice na terenie 
Podwala i ul. Północnej będą animować 
działania na rzecz dzieci i młodzieży ze 
znajdujących się tam bloków socjalnych. 
– Chcemy zachęcić dzieci do rozwijania 
swoich pasji i zainteresowań. Liczymy na 
pomoc MOPS-u, który już realizuje pro-
jekt CAL (Centrum Aktywności Lokalnej) 
– mówi K. Kotulska. Organizatorzy mają 
nadzieję objąć programem jak najwięk-
szą ilość dzieci i młodzieży. 

Przedstawiciele Ex animo odwie-
dzili również Dom Aniołów Stróżów  
w Katowicach. Stowarzyszenie to reali-
zuje Środowiskowy Program Psycho-
profilaktyczny dla Dzieci i Młodzieży 
oraz ich Rodzin Zagrożonych Mar-
ginalizacją Społeczną skierowany do 
społeczności lokalnej. – Bardzo podoba 
nam się sposób działania Domu Anio-

łów Stróżów, na przykład podział świe-
tlicy na grupy wiekowe, regulamin obo-
wiązujący w stowarzyszeniu. Myślę, że  
w miarę upływu czasu będziemy wpro-
wadzać podobne rozwiązania w naszej 
świetlicy – powiedziała pracownica 
świetlicy Anna Hernas. 

Organizatorzy programu „Peda-
gog uliczny” podkreślają znaczenie 
przedsięwzięcia, którym być może  
w przyszłości zostaną objęte i inne dziel-
nice miasta, np. Szczakowa. Na razie, 
niestety, nie jest to możliwe ze względu 
na ograniczone środki finansowe. Pro-
jekt sfinansowany jest przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Blanka Bakowicz

Pedagog uliczny

– Systematycznie przy pomocy 
władz miasta kupujemy autobusy 
używane, nie mniej jednak w do-
brym stanie – zapewnia Zbigniew 
Nosa l ,  prezes jaworznick iego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej.  

Obecnie przedsiębiorstwo jest 
na etapie zakupu 3 autobusów typu 
MAN 469. Są one mniejsze niż te do-
tychczasowe, posiadają niską podłogę, 
co z pewnością udogodni wsiadanie 
i wysiadanie zarówno osobom star-
szym, jak i niepełnosprawnym. I, choć 
autobusy stoją już w zajezdni, na ulice 
wyjadą dopiero w kwietniu – Potrze-
bujemy czasu na przygotowanie ich 
do eksploatacji. Musimy wyposażyć je  
w czytelne wyświetlacze, i co najważniej-
sze przerejestrować – obecnie posiadają 

Nowe autobusy w PKM-ie Kamery w naszym mieście to nie nowość. 
Monitoring wizyjny obejmuje 39 kamer. 

Już wielokrotnie pisaliśmy o kłopo-
tach pracowników Huty Szkła, któ-
rzy otrzymują miesięczne wynagro-
dzenia z opóźnieniem. Prezes huty 
unikał spotkań z nami. Ostatecznie 
nadesłał pisemne informacje na te-
mat aktualnej sytuacji spółki, które 
poniżej publikujemy

Szanowni Państwo!
91-Plus Huta Szkła Szczakowa  

Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie od 
dnia 28 maja 2007 roku zgodnie z po-
stanowieniem Sądu Rejonowego Kato-
wice-Wschód w Katowicach znajduje 
się w stanie upadłości z możliwością 
zawarcia układu.

Wydane przez Sąd Rejonowy Ka-
towice-Wschód postanowienie z dnia 
28 maja 2007 roku poprzedzone opinią 
biegłego sądowego z zakresu rachunko-
wości wskazuje, iż sytuacja finansowa 
spółki rokuje nadzieję na możliwość 
zawarcia układu z wierzycielami oraz 
na możliwość jego wykonania.

Od dnia ogłoszenia przez Sąd Re-
jonowy Katowice-Wschód w Katowi-
cach upadłości spółki z możliwością 
zawarcia układu spółka zarządzana 

jest przez zarząd własny, który dawał 
i daje gwarancję i rękojmię należytego 
zarządzania jednostką, a bezpośredni 
nadzór i kontrolę nad działalnością 
podmiotu sprawuje wyznaczony przez 
Sąd Nadzorca Sądowy.

W obecnym czasie spotka oczekuje 
na wyznaczenie przez Sędziego Komi-
sarza terminu odbycia się Zgromadze-
nia wierzycieli, na którym to zostaną 
wierzycielom spółki przedstawione pro-
pozycje układowe przygotowane przez 
spółkę, jak również na zgromadzeniu 
tym odbędzie się głosowanie wierzycieli 
co do kwestii zawarcia układu.

Aktualnie w spółce prowadzone są 
intensywne prace organizacyjno-praw-
ne mające na celu uregulowanie spraw 
właścicielskich oraz bieżącej sytuacji 
finansowej spółki. Przejściowe proble-
my w utrzymaniu płynności finansowej 
jakie spółka odnotowuje od listopada 
2007 roku podyktowane są w głównej 
mierze specyfiką branży szklarskiej, 
którą cechuje sezonowość.

Wieloletnie doświadczenie jakie 
spółka posiada na rynku szklarskim 
wskazuje na to, że w okresie zimowym 
zmniejsza się zdecydowanie ilość zleceń 

/zamówień na wyroby, co z kolei odbija 
się bezpośrednio na kondycji finansowej 
firmy. Utrzymanie ciągłości procesów 
produkcyjnych wymaga poczynienia 
znacznych nakładów finansowych i jest 
jedynym gwarantem osiągnięcia przez 
spółkę celów związanych z dalszym 
jej funkcjonowaniem i zachowaniem 
struktury organizacyjnej umożliwiającej 
utrzymanie zatrudnienia na dotychcza-
sowym pułapie.

Biorąc pod uwagę powyższe wszelkie 
działania podejmowane przez Zarząd 
Spółki oraz kierownictwo poszczegól-
nych działów jednostki mają na celu jak 
najszybsze rozwiązywanie bieżących  
i powstałych w przeszłych okresach 
czasu problemów, co stanowi gwaran-
cję kontynuowania przez spółkę dalszej 
działalności oraz utrzymania produkcji 
szkła na dotychczasowym bądź wyż-
szym poziomie jakościowym.

Tym samym Zarząd Spółki oraz 
kierownictwo jednostki zwracają się  
z prośbą do opinii publicznej o zrozu-
mienie i cierpliwość i jednocześnie dzię-
kują za dotychczasowe zaangażowanie.

z Poważaniem PrezeS zarząDu  
jerzy Beza

niemieckie rejestracje – informuje pre-
zes Nosal. W planach jest, aby pojazdy 

obsługiwały dojazdy z najdalszych 
dzielnic miasta. łukaSz grygiel

W kwietniu zobaczymy nowe autobusy w mieście

Oświadczenie zarządu huty

Jedna z pracownic ośrodka prezentuje działanie monitoringu



P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S k A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O R M A T O R
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Z notatnika policmajstra
oPrac. jim

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
dw

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

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

Całodobowy Czynny
dw

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

dw

dw

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

ul. Grunwaldzka �5 (róg Zacisze). http://www.pttk.jaworzno.pl
Serdecznie zapraszamy!

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
22-25.05.08 r. – wycieczka w Bieszczady. I dzień: Bukowe Berdo – Muczne, II dzień: 

Rawka Mała, Duża, Kremeneros, Długi Dział-Wetlina, III dzień: Wołosate- 
Halicz- Tarnica- Ustrzyki Górne, IV dzień: Połoniny- Caryńska, Wetlińska. 
Cena: 180 zł (I rata – 50 zł do ��.0�.08 r.)

Komisja Turystyki Pieszej zaprasza
29.03.08 r. – rajd pieszy „Powitanie wiosny” – Lipowiec

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

Sturh). Cena: 100 zł, 105 zł (wpłaty do �1 lutego)
27.04.08 r. – wyjazd do Teatru Sceny Stu w Krakowie  na spektakl „Biesy”. Cena: 80 zł 

(1�5 zł), 85 zł (1�0 zł) (wpłaty do �0 marca)

Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza
29.02.08 r. – Wisła Malinka – ON „Cieńków” – Narciarskie Mistrzostwa Szkół Miasta Jaworzna 

– „Slalom Gigant �008”. Cena: 15 zł, �0 zł (wpłaty do �6. 0�. 08 r. godz. 15. 00)

Koło PTTK nr 16
16-18.05.08 r. – Przemyśl i okolice. Cena: �00 zł, �80 zł, (1�0 zł, 150 zł, 165 zł), kontakt  

z p. G. Bachowską (tel. 501697�56)

„Można odejść na zawsze i być blisko...”  
ks. Jan Twardowski

Pragniemy z całego serca podziękować księdzu 
Krystianowi Kucharczykowi za krzepiące słowa 
wypowiedziane podczas Mszy Pożegnalnej oraz 
wszystkim, którzy byli przy Nas w tych ciężkich 

chwilach, dodawali otuchy i nadziei, oraz uczestniczyli 
w ostatniej drodze Naszej ukochanej Mamy 

Haliny Cygan 
córki Magdalena i Klaudia z rodzinami 

dw

Słońce i deszcz są tak różne,  
a tylko razem potrafią dać życie.

Wyrazy głębokiego współczucia Madzi  
i Klaudii z powodu śmierci ukochanej

 Mamy Haliny 
składają 

Anita i Agnieszka z rodzinami

W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, 
Komenda Miejska Policji w Jaworznie przyjmuje  

i udziela wszystkim pokrzywdzonym przestępstwem 
konsultacji prawnych. Zainteresowani  powyższą 

problematyką proszeni są o kontakt  
z funkcjonariuszami Zespołu ds Nieletnich 

i Profilaktyki pod nr telefonu 032 618 33 67.

Wyrazy głębokiego współczucia  
Rodzinie

śp. Władysławy Pierzchała
składa  

Janusz Ciołczyk  
Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Jaworznie
dw

18 lutego
Na ul. Promiennej, w godz. wie-
czornych, doszło do groźnego  
w skutkach wypadku drogo-
wego. 28-letni kierowca samo-
chodu „Smart” z niewiadomych 
dotąd przyczyn zjechał z drogi  
i uderzył w przydrożne drzewo. 
Jaworznianin w wyniku tego 
zdarzenia doznał wielu obrażeń. 
Trafił do szpitala, gdzie przeby-
wa do chwili obecnej.

W okresie od 16 do 18 lutego, 
nieznany sprawca włamał się do 
budynku gospodarczego przy  
ul. Szczotki i skradł na szkodę  
51-letniego mieszkańca Jaworz-
na elektronarzędzia firmy Maki-
ta, Husqvarna oraz Bosch. Straty 
ustalono na kwotę 4.300 zł.

20 lutego
O godz. 21.00 dyżurny Po-
licji powiadomiony został o 
stwierdzonym włamaniu do 
kontenerów przewożonych po-
ciągiem na trasie Zebrzydowice 
- Jaworzno. W kontenerach 
przewożone były części samo-
chodowe marki „Volkswagen”. 
Straty poniesione przez PKP 
Cargo są w trakcie ustalenia.

21 lutego
O godzinie 13.00, w jednym 
ze sklepów w centrum miasta, 
nieznany sprawca wyko-

rzystując nieuwagę starszej 
kobiety skradł z jej kieszeni 
portfel wraz z zawartością 
pieniędzy w kwocie 600 zł. 
82-letnia mieszkanka Podłęża 
po chwili zorientowała się,  
że nie posiada portfela.

Wieczorem, na ul. Chropa-
czówka, policjanci prewencji 
wraz z funkcjonariuszami 
straży miejskiej zatrzymali 
23-letniego mężczyznę, który 
posiadał przy sobie środki 
odurzające (marihuanę). Sub-
stancja została zabezpieczona, 
a jaworznianin trafił  
do aresztu.

22 lutego
Tuż po godz. 16.00, w jednym z 
domów w dzielnicy Długoszyn, 
patrol sekcji prewencji interwe-
niował podczas libacji alkoho-
lowej. Podczas tej interwencji 
policjanci stwierdzili, że nietrzeź-
we małżeństwo sprawuje opiekę 

nad 9-letnim synem. W związku 
z powyższym rodzice trafili do 
policyjnej izby zatrzymań, a ich 
synek został przekazany pod 
właściwą opiekę.

W późnych godzinach 
nocnych, na ul. Sulińskiego, 
drogówka zatrzymała nie-
trzeźwego kierowcę. Kierowca 
samochodu „Seat”, 43-letni 
mieszkaniec Jaworzna wy-
dmuchał 2.8 promila alkoholu. 
Został zatrzymany i przewie-
ziony do aresztu, a jego pojazd 
trafił na parking strzeżony.

23 lutego
Podczas interwencji domowej 
policjanci prewencji zatrzymali 
28-letniego mieszkańca Os. 
Stałego, który od dłuższego 
już czasu znęca się psychicznie 
i fizycznie nad swoją rodziną. 
Sprawca w chwili interwencji 
był nietrzeźwy. W związku  
z tym trafił do izby wytrzeźwień. 

W tej sprawie policjanci prowa-
dzą dalsze postępowanie.

O godz. 10.00, pracownicy PKP 
Jaworzno, na terenie lokomoty-
wowni zatrzymali 32-letniego 
mieszkańca dzielnicy Szczako-
wa, który dokonał przecięcia 
miedzianych podzespołów 
lokomotywy, a następnie pró-
bował jej sprzedać. Straty jakie 
PKP, w wyniku tego zdarzenia 
odniosło, to 7.000 zł. Mężczy-
zna znalazł się w areszcie.

24 lutego
O godz. 15.40 policjanci 
zatrzymali w centrum mia-
sta, 21-letniego mieszkańca 

Jaworzna, który posiadał 
przy sobie środki odurzają-
ce (marihuanę). Substancja 
została zabezpieczona,  
a osoba zatrzymany trafił 
do aresztu. Dalsze czyn-
ności prowadzone są przez 
funkcjonariuszy sekcji 
kryminalnej.

25 lutego
O godz. 4 nad ranem, patrol 
policji, w czasie interwencji 
domowej w jednym z miesz-
kań na ul. Matejki zatrzymał 
41-letniego mężczyznę, 
który groził swojej żonie 
pozbawieniem życia. Trafił do 
policyjnego aresztu.
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Z konferencji prasowej prezydenta

Świadomość przepisów 
słaba, ale rośnie

Zgodnie z prawem, Krystyna 
Banasik, Miejski Rzecznik Praw 
Konsumenta, musi do końca marca 
przedłożyć radzie sprawozdanie ze 
swojej działalności w poprzednim 
roku. Statystyki pokazują, że wzrasta 
ilość spraw kierowanych do rzecz-
nika. W 2007 roku do rzecznika 
wpłynęło 1738 spraw wymagających 
udzielenia konsumentom różnego 
rodzaju pomocy. To jest wzrost o 231 
spraw w stosunku do ubiegłego roku. 
W 2006 rzecznik zajmował się 1501 
sprawą, a w 2005 – 1142.

Do najważniejszych zadań rzecz-
nika należy udzielanie bezpłat-
nych porad z zakresu ochrony in-
teresów konsumentów. Jak czytamy  

w sprawozdaniu sprawy zgłaszane 
przez konsumentów są bardzo róż-
ne. Większość dotyczyła skarg na 
sprzedawców, którzy uchylali się od 
odpowiedzialności za wady zaku-
pionych u nich towarów, odmawiali 
przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego 
lub nie uznawali reklamacji oraz na 
usługodawców, którzy nie wykonali 
umów zawartych z konsumentami 
lub wykonywali je z nienależytą 
starannością.

Krystyna Banasik stwierdziła, że 
coraz popularniejsze stają się zaku-
py przez internet, ale tutaj również 
czyha na nas wiele niebezpieczeństw. 
– Zakupy internetowe stały się  
w ostatnim czasie bardzo popularne, 
po prostu są wygodne, są tańsze i to 
jest zrozumiałe, natomiast znowu 
przestrzegam konsumentów przed 
zbyt pochopnym kliknięciem mysz-
ką, dlatego, że czasami nie zwracają 
uwagi na to, na co wyrażają zgodę i z 
tego powodu rodzą się różne problemy 
– mówi Krystyna Banasik i podaje 
przykład jaworznianina, który wy-
stawił swój samochód na sprzedaż 
na internetowym serwisie aukcyj-
nym i pomyłkowo określił cenę na  
2 złote 80 groszy. – Jest to Ford Escort 
i jest to sytuacja bardzo trudna dla 
konsumenta, dlatego, że w tej chwili 
toczy się sprawa w sądzie, bo osoba, 
która nabyła samochód zażądała 

jego wydania – wyjaśnia Krystyna 
Banasik.

Rzecznik ma szeroki wachlarz 
możliwości udzielenia pomocy kon-
sumentom. Od ustnych porad, przez 
podejmowanie pisemnych lub tele-
fonicznych interwencji do przedsię-
biorców po wytaczanie powództw 
na rzecz konsumentów, przygoto-
wywanie pozwów i przedstawiania 
przed sądem sytuacji w sprawach 
konsumenta. W ubiegłym roku 
rzecznik wszczął 274 postępowania 
(o 11 więcej niż w 2006) występując 
pisemnie w sprawach konsumentów.  
164 sprawy zakończyły się pozy-
tywnie, 73 sprawy są w toku, a 33 
zakończyły się negatywnie. W 2007 
Krystyna Banasik wytoczyła 4 spra-
wy sądowe na rzecz konsumentów. 

– Mogę powiedzieć, że znajomość 
przepisów zarówno po stronie kon-
sumentów jak i po stronie przedsię-
biorców jest bardzo znikoma – pod-
sumowuje rzecznik. Na szczęście  
z roku na rok wzrasta zainteresowa-
nie prawami konsumentów.

Rejestracja czasu pracy 
w magistracie

W Urzędzie Miejskim testowana 
jest elektroniczna rejestracja czasu 
pracy. System rejestruje godzinę 
przyjścia pracownika i każde jego 
wyjście. Dzięki temu będzie możliwa 
likwidacja tradycyjnych list papiero-
wych. Od 3 marca każdy urzędnik 
będzie korzystał tylko z osobistej 
karty zbliżeniowej, a czytnik od-
notuje wejście pracownika, zakoń-
czenie pracy oraz wyjście służbowe 
i prywatne.

– Poza tym ten system nie tylko 
jest związany z rejestracją czasu pracy 
– mówi wiceprezydent Jacek Nowak. 
– Również w niektórych pomieszcze-
niach te karty służą jako karty dostę-
pu do pomieszczeń. Można nimi po 
prostu otworzyć drzwi, te przez które 
powinna przechodzić wybrana grupa 
pracowników, więc ten system po-
zwala organizować bezpieczeństwo 
dostępu do określonych pomieszczeń 
w Urzędzie.

jim

Sprawozdanie 
rzecznika

Jednym z punktów najbliższej Rady Miejskiej 
będzie przedstawienie sprawozdania  
z działalności Miejskiego Rzecznika Praw 
Konsumenta w 2007 roku.

Krystyna Banasik, Rzecznik Praw Konsumenta przygotowała 
sprawozdanie za 2007 rok

23 lutego 2008 roku w Ochotniczej 
Straży Pożarnej Byczyna w Jaworz-
nie odbyło się Walne Zebranie Spra-
wozdawcze. Uroczystego otwarcia 
dokonał Prezes – druh Edward 
Ćwik. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się z-ca komendanta głów-
nego PSP – gen. Janusz Skulich, 
Prezes ZM OSP RP – druh Edward 
Baran, komendant miejski PSP  
– Adam Rusek, jego zastępca – To-
masz Zymon, a także druhowie Pre-
zesi z OSP Ciężkowice – druh Bog-
dan Ciołczyk oraz druh Stanisław 
Kilian z OSP Dąbrowa Narodowa. 

Podczas podsumowania działal-
ności merytorycznej oraz finanso-
wej za rok 2007, przewodniczący Ze-
brania – druh Edward Ćwik, mógł 
się pochwalić osiągnięciami swojej 
jednostki. Doskonałe wyszkolenie, 
ludzie z pasją i utworzenie pierwszej 
w historii OSP Byczyna Kobiecej 
Drużyny Pożarniczej, to niewątpli-
we sukcesy. Nie mniej tych sukce-
sów jednostka zdobyła w dziedzinie 
ratownictwa i działalności prewen-
cyjnej. Podczas Zebrania wręczono 
legitymacje nowym członkom OSP 

oraz poruszono problemy związane 
z zagospodarowaniem remizy, od-
daniem nowego garażu oraz szko-
leniami dla członków czynnych. 
Z rozrzewnieniem wspominano 
ubiegłoroczne Miejskie Obchody 
Dnia Strażaka połączone z jubile-
uszem OSP Byczyna. Poruszono 

Strażackie podsumowanie

także sprawę organizowanego przez 
ZM OSP RP obozu szkoleniowo-
wypoczynkowego w Międzybrodziu 
Żywieckim oraz zbliżającego się 
dużymi krokami Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. 

rzecznik PraSowy zm oSP rP
joanna Szymiec

Kobieca Drużyna Pożarnicza z Prezesem Edwardem Ćwikiem

Miniona niedziela w Ciężkowicach 
była dniem troski o zdrowie. LKS 
„Ciężkowianka” wraz z klubem 
„Wega” MCKiS, dotrzymując obiet-
nicy złożonej w czasie Białej Soboty  
w grudniu ubiegłego roku zorganizo-
wały w ramach ogólnopolskiej kampa-
nii p.n. „Głęboki oddech” – bezpłatne 
badania profilaktyczne i konsultacje 
lekarskie dla mieszkańców. 

Tym razem, dzięki współpracy 
z Magdaleną Witkowską oraz Olgą 
Pułkowską z firmy ADAMED, były 

one ukierunkowane na profilak-
tykę chorób układu oddechowego. 
Skorzystało z nich blisko 100 osób  
w różnym wieku.

Badania spirometryczne wyko-
nywali: pielęgniarka dyplomowana 
Bożena Mikołajczyk oraz dr n. med. 
Waldemar Dłubacz – pulmonolog, 
który jednocześnie wspólnie z dr n. 
med. Heleną Magierą-Molendowską 
(ordynatorem Oddziału Chorób 
Płuc i Gruźlicy Szpitala im. Stanisła-
wa Leszczyńskiego w Katowicach) 

interpretował wyniki oraz udzielał 
porad lekarskich. 

Spirometria jest rodzajem badania, 
podczas którego mierzy się objętości 
i pojemności płuc oraz przepływy 
powietrza znajdującego się w płucach 
i oskrzelach w różnych fazach cyklu 
oddechowego. Doświadczeni lekarze 
zgodnie podkreślali, iż jest ona niezbęd-
na do rozpoznania i kontroli efektów 
leczenia częstych chorób układu odde-
chowego, takich jak astma czy przewle-
kła opturacyjna choroba płuc.  

Zwracała uwagę ekspozycja tema-
tyczna, poświęcona profilaktyce zdro-
wotnej. Po badaniach gospodarze zapra-
szali na słodki poczęstunek oraz napoje, 
serwowane dzięki uprzejmości państwa 
Banasików oraz państwa Warzechów  
z miejscowego sklepu „Lewiatan”. Ca-
łość koordynowała Wanda Ciołczyk.

Akcja profilaktyczna mogła się 
odbyć dzięki  zaangażowaniu wielu 
ludzi. Na szczególne słowa uznania 
zasłużyli oprócz przeprowadzają-
cych badania także: Janusz Ciołczyk, 
Danuta Jaśko, Stanisława Grzywa,  
a także: Ewa Kasprzycka, Paulina 
Łabno oraz Mateusz Glimos.

wanDa ciołczyk

Teraz badamy nasze płuca 

Długoletnia przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Szczakowej, 
zarazem przewodnicząca i solist-
ka zespołu śpiewaczego „Szcza-
kowianki”, wieloletnia członkini 
Stowarzyszenia Twórców Kultury 
w Jaworznie.

Od najmłodszych lat zajmowała 
ją działalność kulturalna i społeczna 
w swoim środowisku. Równolegle  
z działalnością społeczną i estra-
dową z wielka pasją zajmowała się 
koronkarstwem i haftem. Od lat 
90. była członkiem Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w sekcji rękodzieł 
artystycznych. Prezentowała swoje 
prace na wystawach indywidualnych, 

zbiorowych oraz okolicznościowych 
w Muzeum m. Jaworzna, innych 

miejscowościach oraz placówkach 
oświatowych i kulturalnych.

Za działalność kulturalną była 
wielokrotnie wyróżniana i uhono-
rowana przez władze miasta, Radę 
Krajową RSTK i Miejski Związek 
Kół i Organizacji Rolniczych w Ja-
worznie.

Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się 23 lutego w kościele parafialnym 
p.w. św. Elżbiety w Szczakowej, spo-
częła na tamtejszym cmentarzu.

Najbliższym i Rodzinie Zmarłej
wyrazy szczerego współczucia

składają
członkowie Stowarzyszenia 

Twórców Kultury w Jaworznie

Odeszła na zawsze z grona członków jaworznickiego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury.

Śp. Zofia Ćwiląg z domu Gaj

Zofia Ćwiląg

Dr n. med. Waldemar Dłubacz – pulmonolog
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OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Kancelaria 
Komornika w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 1� w sprawie o sygn. 
akt II KM ��8/0� na podst. art. 955 § 1 kpc podaje do publicznej wia-
domości, że w dniu 

18 marca 2008 r. o godz. 9.00
w Sądzie Rejonowym w Jaworznie Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wo-
jennych 1� sala nr � odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
opisanej jako lokal nr � w budynku mieszkalnym przy ul. Sulińskiego �5 
w Jaworznie o pow. użytkowej ��,50 m� posiadającej urządzoną księgę 
wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jaworznie nr KW ��816. 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 99 800,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 74 850,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce 
albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według pra-
wa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty ca-
łego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie 
rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  najpóźniej 
do chwili otwarcia licytacji.
Nieruchomość można oglądać przez okres 1� dni poprzedzających licy-
tację w porozumieniu z Komornikiem, a akta postępowania egzekucyj-
nego, w tym operat szacunkowy można przeglądać w Sądzie Rejonowym  
w Jaworznie, Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wojennych 1�.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (0��) 75� 5� 88

dw

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądow y pr z y Sąd z ie Rejonow y m w Jawor z nie 
– Władysław M. Iwaniak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc  
w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2 kwietnia 2008 roku godz. 
10.30 w Sądzie Rejonowym w Jaworznie Wydziale I Cywilnym, 
ul. Inwalidów Wojennych 14 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA
nieruchomości w postaci:
działki oznaczonej numerem 115/1 w obrębie �57 o powierzchni �70m� za-
budowanej budynkiem restauracyjno-mieszkalnym o łącznej powierzchni 
użytkowej �69,85m� oraz budynkiem sklepu o powierzchni użytkowej 
��,69m�, położonej w Jaworznie przy ul.  Sławkowskiej 18;
stanowiącej własność dłużnika:

Nowak Artur
ul. Piłsudskiego 31/32 

43-600 Jaworzno
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 1��55.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 503.200,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 335.466,63 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wyso-
kości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu 
rozpoczęcia licytacji w gotówce, albo na rachunek bankowy komornika:  
PKO BP SA O/Tychy nr konta: �� 10�0 �5�8 0000 0�0� 0106 518� lub w po-
staci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa 
bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela 
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia 
Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacun-
kowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, 
akta postępowania egzekucyjnego znajdują się do wglądu w Wydziale I 
Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaworznie. Prawa osób trzecich nie będą 
przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz 
nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie 
złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nie-
ruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym 
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności 
i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie 
zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, 
nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą 
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

komornik

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. oraz na dzia³kach do czasowego zajêcia w okresie 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do których 
w zakresie dróg publicznych (DZ. U. z 2003 r. nr 80, poz. 721 nie nastêpuje nabycie prawa w³asnoœci:
z poŸ. zmian.) Wojewoda Œl¹ski podaje do publicznej 
wiadomoœci, ¿e na wniosek Prezydenta Miasta Jaworzna Obr 122 dz. nr 136/10, 166/223, 135/8, 134/11, 131/4, 127/31, 
ul. Grunwaldzka 33 43-600 Jaworzno wszczêto postêpowanie 127/42, 129/2, 127/26, 129/3, 127/28, 130/4, 130/5
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji Obr 123 dz. nr 72/1, 61/73, 61/15
drogi publicznej: Obr 149 dz. nr 89, 97/2, 87/13, 96, 80/10, 38/5, 68/9, 67/6, 90/2, 
„Przebudowa DK79 w Jaworznie „Miasto Twarz¹ do 67/4, 65/7, 64/2, 65/3, 63/2, 62/2, 61/2, 60/2, 59/8, 59/6, 58/2, 95/3
Autostrady” Etap V i III – zadanie 2” Obr 150 dz. nr 92/5, 92/4, 91/4, 79, 80, 88, 89, 77/2

Obr 152 dz. nr 43/2, 36/2, 35/2, 33/2, 47/2, 46/9, 46/7, 45/6, 44/4, 
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dzia³kach: 41/2, 40/2, 37/2, 38/2, 32/2, 31
wchodz¹cych do pasa drogowego w ca³oœci: Obr 153 dz. nr 74/2, 55/12, 95/2, 55/9, 96/1, 95/1
Obr 122 dz. nr  199/1, 134/1, 136/1, 136/9, 136/3, 199/2, 135/7, Obr 156 dz. nr 44
134/10, 131/2, 131/3, 127/40, 127/27, 127/41, 198, 178, 130/1, Obr 158 dz. nr 37/3, 37/6
135/1, 127/1, 166/236,129/1, 200/1, 128/11, 166/242 Obr 165 dz. nr 31/1, 71/2, 28/105, 28/101, 28/97, 7/24, 7/23, 7/21, 
Obr 123 dz. nr 107, 73/1, 88/1 7/19, 7/17, 72/2, 7/27, 7/28, 32/2, 28/103
Obr 149 dz. nr 58/1, 59/5, 68/5, 36, 81, 82, 83, 84/1, 84/4, 85/6, Obr 186 dz. nr 47, 13/10, 51/4, 1/2, 4, 2/3, 5/68, 52, 48/2, 13/12, 
86/11, 98/1, 87/9, 87/4, 98/2, 86/13, 85/1, 85/7, 85/8, 87/2, 87/10, 15/3, 15/1, 15/6, 13/11
87/7, 87/11, 98/3, 86/8, 86/12, 86/10, 95/2, 80/8, 77/4, 38/7, 91/1, i dzia³kach do czasowego zajêcia powsta³ych po podziale 
37/1, 35, 34, 33/1, 68/7, 68/8, 95/1, 67/5, 67/3, 90/1, 66, 65/5, (w nawiasie numer dzia³ki pierwotnej): 
65/4, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 60/1, 59/7, 97/1, 80/9 Obr 71 dz.nr 8/26(8/24), 5/6(5/4)
Obr 150 dz. nr 94/4, 92/3, 91/1, 91/3, 78/3, 78/2, 78/1, 77/1, 76, Obr 122 dz nr 166/245(166/243), 166/241(166/236)
117/1, 75/3, 75/4, 95/4, 117/2 Obr 144 dz.nr: 128/32(128/14), 128/34(128/13), 135/16(135/7), 
Obr 152 dz. nr 35/1, 51/1, 51/2, 47/1, 46/8, 46/6, 45/5, 44/3, 43/1, 135/14(135/11), 123/11(123/7), 68/32(68/26), 68/36(68/27),
41/1, 40/1, 38/1, 37/1, 36/1, 33/1, 32/1 1/4(1/1), 131/5(131/3), 132/13(132/5), 199/22(199/12),
Obr 153 dz. nr 74/1, 55/11 132/11(132/9), 128/36(128/18)
Obr 165 dz. nr 32/1, , 71/1, 31/7, 31/8, 28/104, 28/102, 28/12, Obr 145 dz. nr 27/12(27/2), 27/13(27/9), 27/15(27/9), 29/4(29/2)
100/10, 2/9 Obr 186 dz. nr 5/89(5/87), 5/77(5/60), 5/79(5/38)
Obr 186 dz. nr 46, 5/84, 5/82, 13/2, 13/1, 40/2, 5/60, 1/1, 2/2, 5/83, Obr 187 dz. nr 46/5, 47/5, 48/4, 50/5, 51/9, 51/10, 53/5, 54/5, 57/8, 
5/85, 14, 13/9, 48/1, 51/3, 5/69, 51/2, 40/2, 49/2 58/2,62/2,63/2, 64/3, 67/4, 68/3, 46/6, 48/5, 50/6, 51/11, 51/12,
Obr 187 dz. nr 277, 138, 273, 143/3, 276, 78/1, 139/2, 77/2, 78/2, 53/6, 54/6, 57/9, 59/8, 60/12, 61/9, 61/8, 66/5, 199/22(199/12),
80, 79, 76/4, 275, 70/1, 274, 200, 192, 82/1, 101/29 200/32(200/2), 101/48(101/34), 101/50(101/38), 101/51(101/38),
Obr 1026 dz.nr 11/10, 1/2, 1/13, 1/12, 10/26, 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 200/13(200/1), 200/15(200/4), 200/17(200/5), 200/18(200/6),
1/5, 1/6, 1/1, 1/4, 1/3, 11/13, 11/20, 11/12, 11/11, 9 200/20(200/6), 200/22(200/7), 200/24(200/10), 200/26(200/10),

200/28(200/10), 200/30(200/10), 192/1(192), 96/5(96/2), 
Wchodz¹cych do pasa drogowego po podziale (w nawiasie 99/2(99), 101/56(101/29), 101/59(101/54), 101/61(101/46), 
numer dzia³ki pierwotnej) 68/6(68/3), 68/8(68/4), 69/8(69/5), 69/10(69/6), 70/3(70/2), 
Obr 71 dz. nr 5/5(5/4), 8/25(8/24) 70/5(70/2), 73/7(73/6), 73/9(73/6), 74/5(74/4), 74/7(74/4), 
Obr 122 dz. nr 166/244(166/243), 166/240(166/236) 75/5(75/4), 75/7(75/4), 199/20(199/13), 199/23(199/14), 
Obr 144 dz. nr 1/2(1/1), 1/3(1/1) 68/31(68/26), 68/35(68/27), 199/25(199/14), 41/7(41/1), 41/9(41/1), 263/16(263/6),
131/4(131/3), 132/12(132/5),132/10(132/9), 128/35(128/18), 263/17(263/6), 263/19(263/6), 263/20(263/7), 263/22(263/7),
128/33(128/13),128/31(128/14),135/15(135/7),135/13(135/11), 263/25(263/11), 263/27(263/11), 263/29(263/13), 263/24(263/8)
123/10(123/7), 42/6(42/3), 200/32(200/2),261/5(261/2), 261/6(261/1), 
Obr 145 dz. nr 29/3(29/2),  27/11(27/2), 27/14(27/9) 261/8(261/1), 140/1(140), 140/3(140), 
Obr 186 dz. nr 5/88(5/87), 5/76(5/60), 5/78(5/38) Obr 1026 dz. nr 9/2(9), 10/13(10/2), 3/72(3/26), 3/74(3/27), 
Obr 187 dz. nr 101/60(101/46), 101/57(101/29), 101/58(101/54), 3/76(3/35), 3/78(3/36), 6/10(6/1), 6/12(6/1), 11/58(11/54),
101/55(101/29), 200/21(200/7),200/29(200/10), 200/19(200/6), 6/14(6/7), 6/16(6/6), 11/59(11/21), 11/63(11/22)
200/25(200/10), 192/2(192), 42/7(42/3), 200/27(200/10), 
200/16(200/5), 261/3(261/2), 96/4(96/2), 261/4(261/2), 99/1(99), Wobec powy¿szego informuje siê, ¿e w terminie 14 dni od dnia 
200/14(200/4), 200/23(200/10), 200/12(200/1), 200/11(200/1), otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mog¹ sk³adaæ 
75/6(75/4), 74/6(74/4), 73/8(73/6), 70/4(70/2), 69/9(69/6), w przedmiotowej sprawie wyjaœnienia i zastrze¿enia pisemnie na
68/5(68/3), 69/7(69/5), 68/7(68/4), 263/28(263/13), adres tutejszego organu lub osobiœcie w pok. 527 c Œl¹skiego 
263/26(263/11), 263/18(263/6), 263/21(263/7), 41/8(41/1), Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach.
199/24(199/14), 199/19(199/13), 263/14(263/5), 263/15(263/5), Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu 
101/47(101/34), 101/49(101/38), 200/31(200/2), 199/21(199/12), o posiadane dowody i materia³y.
263/23(263/8), 261/7(261/1), 140/2(140)
Obr 1026 dz. nr 10/12(10/2), 9/1(9), 6/13(6/7), 6/15(6/6), Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale 
11/57(11/54), 3/71(3/26), 3/73(3/27), 3/75(3/35), 3/77(3/36), Infrastruktury Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach, 
6/11(6/1), 11/60(11/21), 11/64(11/22) ul. Jagielloñska 25, pokój 527c.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŒL¥SKIEGO
nr IF/ V /7045/ 02 / 2 /08 z dnia 18 lutego 2008 r.

od 27 lutego 2008 r. do 19 marca 2008 r. na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Jaworznie przy 
ul. Grunwaldzkiej 33, bêdzie wywieszony wykaz obejmuj¹cy nieruchomoœci gminne  przeznaczone 
do wydzier¿awienia, po³o¿one:
 w rejonie ³¹cznika ul. A.Krajowej

z ul. D³ugoszyñsk¹ - pod 6 istniej¹cych gara¿y typu „blaszaki”,
 w rejonie ul.Pu³askiego - pod  ogród przydomowy,
 w rejonie ul. Stokrotki - pod ogród przydomowy,
 przy ul. Pasternik - pod ogród przydomowy,
 przy ul. Wilczej - pod ogród przydomowy,
 przy ul. Kolejowej - pod ogród przydomowy i istniej¹cy gara¿,
 przy ul. Towarowej - pod ogród przydomowy,
 przy ul. Wybickiego - pod istniej¹cy kiosk handlowy,
 przy ul. Trzykrotek - pod zbiornik wodny.

1. Sekcja terenowa Nr � MOPS (pracownicy 
socjalni obsługujący rejon Podłęża, Pszczel-
nika, Leopoldu) przechodzą z budynku przy  
al. Piłsudskiego 86 do budynku Zespołu Lecz-
nictwa Otwartego przy ul. Grunwaldzkiej ��5 
na parterze – wejście od strony stacji Statoil 
– tel. (0 – ��) 751 – �6 – 5�

Dni i godziny urzędowania: 
Pon. – Pt. 7:00 – 15:00

�. Sekcja ds. Bezdomności MOPS (nowa komórka 
organizacyjna) – kierowanie osób bezdom-
nych (mężczyźni i kobiety) do domów noclego-
wych prowadzonych na zlecenie miasta przez 
organizacje pozarządowe – budynek Zespołu 
Lecznictwa Otwartego przy ul. Grunwaldzkiej 
��5 na parterze – wejście od strony stacji Statoil 
– tel. (0 – ��) 751 – �6 – 5�

Dni i godziny urzędowania: 
Pon. – Pt. 7:00 – 15:00

W sprawach niecierpiących zwłoki:
Placówka całodobowa – Dom Noclegowy dla 
Bezdomnych Mężczyzn, ul. Łukasiewicza 6 (Osie-
dle Stałe) 
Telefon całodobowy - (0 – 32) 615 – 61 – 75 

�. Biuro Projektów Społecznych MOPS (nowa 
komórka organizacyjna) – zarządzanie projek-
tami finansowanymi z EFS oraz ich realizacja 
- budynek Zespołu Lecznictwa Otwartego przy 

ul. Grunwaldzkiej ��5 na parterze – wejście od 
strony stacji Statoil – tel. (0 – ��) 751 – �9 – 89

Dni i godziny urzędowania: 
Pon. – Pt. 7:00 – 15:00

�. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (nowa jed-
nostka budżetowa i organizacyjna miasta) 
realizuje zadania:
– specjalistyczna pomoc psychologiczna, 

pedagogiczna i prawna dla osób doświad-
czających przemocy w rodzinie oraz osób 
będących w stanie kryzysu

– prowadzenie mieszkań chronionych dla 
samotnych matek z dziećmi oraz kobiet  
w ciąży dotkniętych przemocą lub znajdu-
jących się w innej sytuacji kryzysowej,

– prowadzenie Punktu Informacyjno – Kon-
sultacyjnego ds. Narkomanii.

OIK mieści się przy ul. Inwalidów Wojennych 1� (bu-
dynek Prokuratury Rejonowej na Osiedlu Stałym),  
tel. (0-��) 75� – 56 – 56

Dni i godziny urzędowania: 
Pon. – Pt. 7:00 – 19:00

Wszystkie zmiany obowiązują 
od dnia 1 marca 2008 r.

Informacje te można również znaleźć 
na stronie internetowej MOPS:

www.jaworzno.ops.pl

Dyrektor miejSkiego ośroDka Pomocy SPołecznej w jaworznie

Zmiany w organizacji pomocy społecznej

dw
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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

dw

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

montaż instalacji gazu, co, wody, kanalizacji.
Montaż wkładów kominowych kwasoodpornych. Inst – Gaz

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

dw

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

dw

www.tynkowanie.com.pl

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

dw

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

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

dw

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

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

dw

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

dw

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
200/01

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

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

parking KWK „Jan Kanty”
dw

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

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

fax 616 14 71, kom. 0606 537 606
dw

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
dw

Kup
on

rab
ato

wy

5%

dw

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

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

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

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

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

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

dw

Rolety zewnętrzne aluminiowe 
175 zł/m2 brutto.

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

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

dw

AGD – Serwis NARES

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

Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy.
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

dw

AUTO GAZ – PROMOCJA
12 lat doświadczenia montaż, serwis

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

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

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

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

dw

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

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

dw

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
dw

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

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

dw

dw

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

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

dw

Wejdź na 
www.motosklep.net

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

Koparko-ładowarka: wyburzenia; 
wywóz: gruzu, śmieci

Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

176/12

dw

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

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

wszywanie zamków do kurtek

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów,

spodni jeansowych. Tel. 751 97 48

dw

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

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

fabrykakoloru.eu, fabrykakoloru@o2.pl

201/01

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

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

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

dw

PARKIETY
sprzedaż, montaż, renowacja

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

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

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

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

dw

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

sprzęt samochodowy, elektronarzędzia
Jaworzno ul. Paderewskiego 8 

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

dw

Renowacja 
starych mebli – skup

tel. 0 506 144 201

STACH GAZ 
dostawa gazu na telefon propan – butan 

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

dw

ogłoszenie własne

Cyfryzacja taśmy VHS – 30 zł brutto
Cyfryzacja kasety magnetofonowej – 20 zł brutto
Cyfryzacja płyty winylowej – 20 zł brutto
Usuwania trzasków i szumów – 30 zł brutto

Wydawnictwo GM sp. z o.o. 43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7 tel. (032) 751-91-30

dw

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

4/01

FRB „IZAR” 
wykonuje wykończenia wnętrz, 

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

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

38/01

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

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

dw
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Reklama 
w telewizji 

już od 300 zł netto
tel. 032 751 91 30

ogłoszenie własne dw

Firma 
MAGBUD 

Sp. z o.o.
zatrudni:

►	 pracowników  
budowlanych

►	 murarzy
►	 tynkarzy
►	 fliziarzy
►	 monterów  

płyt gipsowych
Ofertę prosimy 

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

tel.	032/	627	61	12
dw

Firma
zatrudni:

mistrza produkcji

Wymagania:
–	 realizacja	planów	

produkcyjnych
–	 rozliczanie	i	kontrola	

procesów	produkcyjnych
–	 organizacja	pracy		

i	kierowanie	podległym	
zespołem

Ofertę prosimy 
kierować na adres:

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

Firma 
zatrudni:

►	magazyniera
Wymagania:
–	 uprawnienia	do	kierowania	

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

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

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

dw

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”

Zaprasza na kursy prawa 
jazdy 03.03.08 i 31.03.08 r. 

kat. A, B, C, D 
Biuro: Jaworzno ul. Farna 

2a czynne: pon. – pt. 10.00 
– 17.00

dw

dw

OKNA I DRZWI PCV

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

(obok stadionu Szczakowianki)

NAJKRÓTSZY 
TERMIN REALIZACJI

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne
www.progress-ce.edu.pl
Szkoła języków obcych

BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

EDUKACJA

dw

dw

dw

Firma zatrudni 

kierownika budowy 
z uprawnieniami
tel. 0�� 6�7 61 1�

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 �6, 
��-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 1�/�6 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

RENTGEN PANORAMICZNY

CZYNNE od 14.00 do 19.00

ORTODONCJA 
APARATY STAŁE

I RUCHOME

Firma z branży produkcyjnej poszukuje 
obecnie kandydatów na stanowisko: 

KONSERWATOR-MECHANIK 
Miejsce pracy: Chrzanów  Region: małopolskie
Wymagania:

► wykształcenie min. zawodowe w kierunku ślusarz lub mechanik maszyn 
► aktualne uprawnienia SEP do 1 kV 
► uprawnienia oraz umiejętności spawalnicze, 
► uprawnienia oraz umiejętność naprawy i konserwacji wózków widłowych 
► minimum 2-letnia praktyka w zawodzie 

Oferujemy:
► ciekawą pełną wyzwań pracę, 
► możliwość szkoleń, 
► atrakcyjne wynagrodzenie 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: 
0329konserwator@rekrutacje.nazwa.pl  
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji /zgodnie z Ustawą z dn. 
29.08.97. r .o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883/. 

Firma z branży produkcyjnej poszukuje 
obecnie kandydatów na stanowisko: 

ELEKTRYK (MECHANIK-AUTOMATYK)
Miejsce pracy: Chrzanów  Region: małopolskie
Główne zadania: 

► usuwanie bieżących awarii maszyn i urządzeń oraz przyczyn ich powstania 
► bieżące wykonywanie prac remontowo - konserwacyjnych 

Wymagania:
► minimum średnie wykształcenie techniczne o kierunku: elektronika, elektrotech-

nika, automatyka 
► co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku 
► aktualne uprawnienia SEP do 1 KV 
► znajomość elementów pneumatyki: siłowników i sprzętu im towarzyszącego 
► znajomość sterowników programowalnych i umiejętność ich programowania 
► gotowość do pracy w systemie zmianowym 
► czynne prawo jazdy kat. B 

Oferujemy:
► ciekawą pełną wyzwań pracę, 
► możliwość szkoleń, 
► atrakcyjne wynagrodzenie 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: 
0��9elektryk@rekrutacje.nazwa.pl. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy 
się tylko z wybranymi osobami. Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji /zgodnie z Ustawą 
z dn. �9.08.97.r .o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 1�� poz. 88�/. 

dw

dw
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

Tekst płatny

Zaproszenie 
Zapraszamy	do	skorzystania	z	bezpłatnych	porad		

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

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

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

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

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

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

P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S
Piotr grzegorzek – kuStoSz muzeum w chrzanowie

www.muzeum.chrzanow.pl

Pierwszy ponor

Jak pomyślał – tak zrobił

Drugi ponor

20-letni Jacek B. nie wie, 
dlaczego zabił swojego 
kuzyna 14-letniego  
Dawida K. i sąsiadkę 16-letnią 
Dominikę M. – Wzrastała we 
mnie agresja – stwierdził. – 
Przyszła mi do głowy myśl, żeby 
zabić i tak zrobiłem – wyznał  
w trakcie śledztwa.

Z Dominiką M. mieszkał po 
sąsiedzku. Zanim pozbawił dziew-
czynę życia, obserwował ją przez 
dwa tygodnie. W dniu, w którym 
zginęła, zaczepił ją gdy wychodziła 
do szkoły, uderzył piętnaście razy 
tłuczkiem do mięsa i zaciągnął do 
swojego mieszkania. Tam zostawił 
ją na chwilę samą. Gdy zobaczył, że 
dotarła do telefonu i woła do słu-
chawki: „Mamo, ratuj”, przerwał 
rozmowę. Był wściekły, że popełnił 
taką gafę. Chwycił za nóż i zadał jej 
kilkanaście ciosów. Ciało schował do 
kupionej wcześniej torby turystycz-
nej, wywiózł taksówką i wrzucił do 
rzeki płynącej przez miasto. Po po-
wrocie posprzątał mieszkanie, zrobił 
zakupy. Potem, jak gdyby nic się nie 
stało, oglądał telewizję. Dopiero po 
zabójstwie Dominiki M. wyszło na 
jaw, że nie była to jedyna zbrodnia 
popełniona przez tego mężczyznę. 
Jak się okazało Jacek B. zamordował 
również 14-letniego Dawida K. Po-
pełnił tę zbrodnię 3 lata wcześniej. 
Kilka razy uderzył go przyniesio-
nymi ze sobą nożami, a potem pod-
ciął gardło. – Nie wiem, dlaczego to 

zrobiłem, taki odruch – powiedział, 
składając wyjaśnienia. Jacek B. był 
na pogrzebie chłopca, kilka razy 
odwiedził jego rodzinę. Gdy trafił do 
aresztu, napisał do rodziców Dawida 
trzy listy – chciał przeprosić za to, co 
zrobił. Jacek B. dobrze rozumiał się  
z rodzicami, nie nadużywał alkoho-
lu, nie brał narkotyków. Był średnim 
uczniem, nie miał sprecyzowanych 
zainteresowań. Miał zostać cukierni-
kiem, ale w trakcie nauki się rozmy-
ślił. W III klasie zawodówki uciekł 
do Francji, do Legii Cudzoziemskiej, 
gdzie przebywał osiem miesięcy. 
Znudziły go jednak ciągłe szkolenia. 
Wrócił do Polski. Jacek B. przyznał 
się do popełnienia zarzucanych mu 
czynów. Z jego zeznań wynikało, że 
obydwie zbrodnie zaplanował, i to 
w szczegółach. Bardzo skrupulatnie 
opisał w śledztwie ich przebieg. Nie 
czuł niechęci wobec swoich ofiar. 
– Przyszła mi do głowy myśl, żeby 
zabić, bo wzrastała we mnie agresja 
– stwierdził. – Pierwszy cios się czu-
je, a później już samo leci. Przyznał, 
że nie myślał, aby dać im szanse na 
przeżycie. – Dawida zabijałem 20 
minut, Dominikę chyba z pół godzi-
ny – wyjaśniał z kamienną twarzą 
w trakcie przesłuchań. – Dominikę 
zatłukłem metalowym tłuczkiem do 
mięsa, biłem po głowie. Byłem prze-
konany, że nie wstanie. Poszedłem 
umyć ręce zabrudzone krwią. Gdy 
wróciłem, zdziwiłem się, bo ona do-
czołgała się do telefonu, rozmawiała  
z mamą. Nim zdołała wykrztusić, 
gdzie jest poderżnąłem jej gardło. 
Zdjąłem z niej rzeczy i chciałem je 
spalić. Ale w domu pojawił się ojciec 
Dominiki. Nawet mnie zapytał czy 

ją widziałem. Zaczęło robić się go-
rąco. Dużo ludzi kręciło się po klatce 
schodowej, więc wszystko musiało 
się zmieścić w torbie, i Dominikę,  
i zakrwawione rzeczy, i dywan z folii, 
który rozłożyłem wcześniej. Do Dawi-
da przyszedł rano, gdy ten był sam  
w domu i miał za chwilę wyjść do 
szkoły. Poczekał aż kuzyn zje śniada-
nie, a gdy zakładał buty, zaatakował 
go komandoskim nożem. Nie zacie-
rał śladów. Po powrocie do domu 
zakrwawiony sweter wypłukał w wo-
dzie i zostawił matce do prania. Wy-
tłumaczył jej, że była na nim krew, 
gdyż bił się z kolegą. Jacek B. poszedł 
z rodziną na pogrzeb kuzyna, gdyż 
– jak wyjaśnił – inaczej ściągnąłby 
na siebie podejrzenie. Trzy miesiące 
po zbrodni był przesłuchiwany jako 
świadek, ale policjantom nic nie wy-
dało się podejrzane.

Biegli stwierdzili, że u Jacka B. 
występują zaburzenia osobowości 
w sferze poznawczej, emocjonalnej 
i społecznej. Przyznali, że ma silną 
potrzebę rozładowania tłumionej 
agresji. W czasie popełniania czynów 
miał w znacznej mierze zachowa-
ną zdolność kontrolowania swego 
zachowania. Uznali oni, że 19-latek 
ma zaburzoną osobowość. Według 
specjalistów, te zaburzenia dotyczą 
również sfery psychoseksualnej. Wy-
kluczyli jednak chorobę psychiczną. 
– Badany ma zdolność do powtarzania 
swoich czynów, będzie dalej zabijał 
– przekonywał przed sądem jeden 
z biegłych. I to właśnie to ostatnie 
zdanie z opinii biegłych być może 
zaważyło na decyzji jaką podjął sąd 
skazując Jacka B. na dożywocie.

Pitawal

Jedną z ciekawszych rzek Trzebini, 
Chrzanowa i Jaworzna jest Łużnik, 
dopływ Koziego Brodu. Jest to swe-
go rodzaju mistrz konspiracji, któ-
remu często zdarzają się przerwy 
w życiorysie.

Typowy przebieg
Rzeka, chociaż dla niektórych to 

zbyt wiele powiedziane, wypływa  
z łąk na południowy zachód od Gór 
Luszowskich, części Trzebini, następ-
nie już w Chrzanowie, początkowo 
północną krawędzią Grądkowej Góry, 
na potem szeroką doliną na zachód 
od wzgórza Mrowce wytycza jeden 
z odcinków granicy Jaworza. Tu nie 

zawsze ochoczo dopływa do linii 
kolejowej Kraków – Katowice. Stąd 
teoretycznie już obszarem Jaworzna 
powinien bez problemu dotrzeć do 
Koziego Brodu. Oczywiście uchodzi 
doń, o czym przekonaliśmy się nie tak 
dawno w rejonie Szczakowej. W tym 
roku w tej okolicy toczył zaskakująco 
dużo wody, o czym już donosiłem. 
Wśród zaskakujących przypadków 
jest i ten. Gdy w lipcu ubiegłego roku 
wizytowałem tę okolicę w ramach 
poszukiwania powierzchni godnych 
Natura 2000 rzeka była, w tydzień 
później, gdy kręciliśmy o niej film, 
rzeki już nie było.

Ponory
Są takie miejsca na ziemi, gdzie 

rzeki niespodziewanie przechodzą 
do podziemia. Z języka serbskiego, te 
formy terenu zwie się ponorami. Pol-
ski odpowiednik to wchłon. Zazwy-
czaj ta struktura ma postać otworu, 
korytarza lub leja wydrążonego przez 
wodę. Są to struktury W odpowiedzi 
właściwe obszarom krasowym i za-
zwyczaj stanowią wstępny etap do 
powstawania jaskiń. W Polsce ponory 
są raczej małe i na pobliskiej Wyżynie 
Krakowsko-Częstochowskiej zwie się 
je łykawcami. Rzeki, które konspirują 
zwie się ponikami.

U nas w Jaworznie
Wróćmy do Łużnika. W związku  

z roztopami jego korytem na północ 
od linii kolejowej płynie nadspodzie-
wanie dużo wody, o czym przekona-
łem się w sobotę 23 lutego. Rzeka nie 
tylko meandruje, ale płynie także kil-
koma korytami, zajmując całą szeroką 
na kilkadziesiąt metrów kotlinę. Pod 
linią kolejową ma na tyle dużo wody, 
że nie trzyma się wyznaczonego dla 

Łużnik, przerwa 
w życiorysie

niej korytka. Zaraz na południe od 
linii płynie jeszcze wąskim koryt-
kiem przez kilkadziesiąt metrów by 
z siłą wodospadu wpaść do pierwszej, 
szerokiej lejkowatej kotliny. Tu był 
pierwszy ze znanych mi ponorów. 
Jednakże na dzień dzisiejszy siła 
jego wchłaniania uległa znacznemu 
zmniejszeniu. Rzeka płynie dalej, 
jeszcze bardziej rwącym strumykiem 
i tu natrafia na kolejne dwa zapadli-
ska, z których każde ma głębokość 
kilkunastu metrów. W drugim z nich 
Łużnik kończy swój bieg. Na dnie leja 
tworzy się niewielka kałuża, w której 
brzegach odsłania się żółty ił z do-
mieszką dolomitu, jak sądzę. 

I w tym momencie należy zadać 
sobie pytanie, co dalej. Dalej, tuż 
za lejem znajduje się swego rodzaju 
„Dolina Suchej Wody”, w jej biegu 
po kolejnych kilkudziesięciu me-
trach następne, głębokie zapadlisko, 
również sprawiające wrażenie pono-
ru. Ponieważ dno doliny za obecnie 
czynnym ponorem znajduje się nieco 
powyżej obecnego poziomu rzeki 
można domniemywać, że ta sytuacja 
trwa od dawien dawna. Łużnik, ma 
tutaj wyraźną przerwę w życiorysie. 

Skąd zatem bierze się woda w Cięż-
kowicach i Szczakowej? Cóż, jeśli nie 
możesz liczyć na siebie, zawsze masz 
przyjaciół. Tu są nimi liczne dopływy 
z lasu Pijanica oraz ciek opływający 
Wielkanoc od wschodu. Ponadto, sze-
reg różnej wydajności źródeł znajduje 
się w łazienkach mieszkańców Cięż-
kowic i zapewne Dobrej. To da się bez 
problemu wyczuć. Ale, jak pokazuje 
sytuacja z ubiegłego lata i to czasem 
nie wystarcza. 

Warto walczyć o swoje własne 
mieszkanie (cz. IV)

Prócz kierowania sprawy prze-
kształcenia spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu (albo 
spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu) w prawo odrębnej 
własności lokalu do sądu cywilne-
go – mamy jeszcze jeden sposób, 
ażeby spółdzielnię zdopingować 
do podjęcia konkretnych działań 
w kierunku dokonania przekształ-
cenia .  Znowel i zowa na ustawa  
o spółdzielniach mieszkaniowych 
zawiera bowiem równocześnie 
przepisy karne. Art. 27 (ze znacz-
kiem 2) przedmiotowej ustaw y 
stanowi o tym, że: kto – będąc 
członkiem zarządu spółdzielni 
mieszkaniowej, pełnomocnikiem, 
prokurentem, sy ndyk iem a lbo 
likwidatorem – wbrew swojemu 
obowiązkowi dopuszcza do sytu-
acji, że spółdzielnia nie zawiera 
umowy o przeniesienie własności 
lokalu – podlega karze ogranicze-
nia wolności albo grzywny. Art. 27 
(ze znaczkiem 4) niniejszej ustawy 

precyzuje, że w sprawach o czyny,  
o których powyżej mowa – orzeka-
nie następuje w trybie przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia. W praktyce oznacza 
to, że możemy złożyć do właściwej 
miejscowo prokuratury rejonowej, 
albo we właściwej komendzie policji 
zawiadomienie o popełnieniu (albo 
podejrzeniu popełnienia) wykro-
czenia. Właściwym organem ściga-
nia jest ten, w którego rejonie po-
pełniono (lub mogło zostać popeł-

nione) wykroczenie. Skierowanie 
takiego zawiadomienia nie ponosi 
za sobą żadnych kosztów wpiso-
wych. Można je złożyć pisemnie  
i wysłać listem poleconym (do pro-
kuratury, bądź na policję) lub ust-
nie – do protokołu zawiadomienia  
o wykroczeniu w komendzie policji. 
W zawiadomieniu należy dokład-
nie wskazać z imienia i nazwiska, 
kogo zawiadomienie dotyczy oraz 
porządnie uzasadnić pismo.

c.D.n.
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Ogłoszenie własne

dw

dw

dw

CB radio ALAN 100+

krótkofalówka 
COBRA MT200

do komunikacji na 
krótkie odległości 

(do 5 km). 
Nie wymaga 
pozwolenia 

i opłat. 

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

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

C B  R A D I A

Szeroki asortyment: 
uchwytów, anten i CB Radia

dw

www.blackelectronics.com.pl

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

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

cyfryzacja taśmy VHS – 30 zł brutto
cyfryzacja kasety magnetofonowej – 20 zł brutto
cyfryzacja płyty winylowej – 20 zł brutto
usuwania trzasków i szumów – 30 zł brutto

Przegrywamy również z cyfrowego zapisu na VHS lub kasetę magnetofonową 
– ceny jak wyżej. Dokonujemy również montażu nagranego materiału: wycięcie 

zbędnych scen, dodanie napisów, zdjęć lub lektora.
Prosty montaż – 250 zł brutto. Wyrafinowany montaż – cena negocjowana.

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

tel. (032) 751-91-30

dw

Zamknij DRZWI
 przed zimą

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

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

0 604 965 494

Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne

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

dw
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Mirosław Stadler 
– niezapomniany trener, 
nauczyciel, lecz przede 
wszystkim wspaniały 
człowiek. Osoba, która 
wspólnie z trenerem 
Andrzejem Sermakiem 
dała Jaworznu I ligę, 
szanowana przez wszystkich 
piłkarzy, trenerów, kibiców, 
działaczy. Już po raz czwarty 
wspominaliśmy Mirosława 
Stadlera, wspominaliśmy 
tak, jak jako piłkarze, 
czy jako piłkarscy fani, 
umieliśmy najlepiej, na swój 
piłkarski sposób.

W końcu futbol
Na zawodach ku czci niezapo-

mnianego trenera, wystartowały 
wszystkie jaworznickie zespoły, do-
datkowo poza turniejem rozegrano 
mecz pokazowy pomiędzy repre-
zentantami Jaworzna a gwiazdami 
z Jaworzna. Ubiegła niedziela, była 
tak dawno niewidzianym, typowo 
piłkarskim dniem. Były piękne bram-
ki, popisy gwiazd, tych znanych od 
dawna i tych dopiero wschodzących, 
była prawdziwa piłkarska rywaliza-
cja o zwycięstwo. Pojawili się kibice 
dając znać, że liczą na dobry futbol  
w mieście. Było tyle tego wszystkie-

Piłkarskie święto Jaworzna

Marek Motyka z drużyny gwiazd, w kolejnym dynamicznym rajdzie, po założeniu kolejnej „siatki”. Piłkarze reprezentacji Jaworzna 
momentami mogli tylko składać pokłony

go, co kochamy w piłce, że aż żal, że 
skończyło się, na tej jednej (by nie 
pisać ostatniej) niedzieli.

Była walka
Począwszy od pierwszej, skoń-

czy wszy dosłownie na ostatniej 
sekundzie niedzielnego turnieju, 
mogliśmy zobaczyć emocjonujące wi-
dowisko, zażartą, i ambitną walkę, za-
równo o zwycięstwo w turnieju jak i o 
szacunek wśród rywali. Turniej w tym 
roku, nie miał pierwszy raz zdecydo-
wanego faworyta, i to potwierdziło 
się na boisku. KP Jaworzno, Górnik  
i Zgoda Byczyna do końca rywali-
zowały ze sobą zwycięstwo, Ciężko-

wiance do walki o trofeum również 
zabrakło bardzo niewiele, a zawod-
nicy Victorii, (która wystawiła nasto-
latków) nie oddali niczego za darmo,  
i trudno nie wyrazić szacunku dla ich 
boiskowej ambicji i poświęcenia.

Opisywać turniej spotkanie po spo-
tkaniu wyciągając z każdego to, co naj-
lepsze, jest po prostu nie sposób. Napisze, 
więc, po postu, że każdy kibic, który 
odpuścił sobie obecność na turnieju, ma 
czego żałować. Walka o zwycięstwo mię-
dzy w/w zespołami była, bowiem fascy-
nująca. Pojedynki, jakie stoczyły między 
sobą KP, Górnik i Zgoda Byczyna były 
doprawdy pasjonujące. Z wymienionej 
trójki pierwszy z walki o główne trofeum 
odpadł Górnik Jaworzno. 

Górnicza „brasiliana” 
Zespół Bogusława Wrocławka 

grał chyba piłkę najbardziej zaawan-
sowaną pod względem technicznym. 
To, co wyprawiał Jarząbek, rozgry-
wający górników prosiło się o okla-
ski. Wspaniałe podcinki omijające 
obrońcę, uderzenia

 Z krótkiej nogi, pokazały, że Marcin 
ma znamiona na piłkarza bardzo wyso-
kiej klasy. Ne sposób nic nie powiedzieć 
o Piotrze Sierczyńskim, który jawi się 
jako kandydat na kolejnego pierwszo-
ligowca z Jaworzna, oraz o takich piłka-
rzach jak Daniel Sędżak, Kamil Byrski, 
czy Częstochowski. Górnik ma bardzo 
ciekawą ekipę, która jednak nie notu-
jąc żadnej przegranej, musiała uznać 
wyższość Zgody Byczyny, plasując się 
ostatecznie na drugim miejscu. 

Wielka Zgoda
Właśnie Zgoda Byczyna absolutna 

rewelacja turnieju zmierzyła się z KP 
Jaworzno w ostatnim meczu memoria-
łu, decydującym o końcowym rezulta-
cie turnieju. W drużynie KP błyszczeli 
piłkarze o uznanej już klasie – Paweł 
Serdak, Dariusz Boś, czy Radomir 
Jarzynka, objawieniem został bez 
wątpienia zdrowy i świetnie grający 
Sebastian Chojnowski, którego to gole 

dały KP zwycięstwa z Vicią i Ciężko-
wianką. Z kolei drużyna Byczyny była 
wielką rewelacją turnieju, podopieczni 
trenera Dobrzańskiego wygrywali 
wszystkie mecze imponując zwłasz-
cza ogromnym zaangażowaniem, ale 
i wysoką klasą zawodnicza. Wszystkie 
te zalety dał Byczynianom końcowe 
zwycięstwo, które poprzedziły jednak 
sceny rodem z kina. Jeszcze 2 minuty 
przed końcem finałowego pojedyn-
ku, KP Jaworzno prowadziło 1:0, nie 
pozwalając zawodnikom Zgody, na 
stwarzanie sobie dogodnych sytuacji. 
Jednak właśnie na 2 minuty przed 
końcem, KP straciło pierwszego gola 
w turnieju, co dawało remis, i dzięki 
lepszemu bilansowi bramkowemu, 
zwycięstwo w turnieju zgodzie. Pod-
opieczni trenera Sermaka rzucili się 
do ataku, a Wyczynianie zamknęli się 
na własnej połowie. Jednak i stamtąd 
potrafili zaskoczyć Polańskiego, co 
pokazał Smreczak przerzucając piłkę 
przez cale boisko i trafiając nią w po-
przeczkę. Po tym strzale cała publika 
chwyciła się z niedowierzaniem za 
głowy. Gdy mijały ostatnie sekundy 
KP przeprowadziło ostateczny atak, 
jednak dobrze odbita piłka trafiła do 
Smreczaka który od razu, na wślizgu 
uderzył ją w stronę bramki. Piłka mi-
nęła linię bramkową, równo z syreną 
kończącą turniej. Coś nieprawdopo-
dobnego. Ostatecznie, więc, wygrała 
niesamowita tego dnia Zgoda, przed 
pięknie grającym Górnikiem, i szczel-
nie broniącą dostępu do swojej bramki 
KP Jaworzno.

Czas zabawy
Po rywalizacji do upadłego, przy-

szedł też czas piłkarskich popisów,  
w pokazowym meczu pomiędzy re-
prezentacją Jaworzna, a gwiazdami 
wywodzącymi się z Jaworzna. W dru-
żynie gwiazd Ryszard Czerwiec, Wal-
demar Adamczyk, Andrzej Sermak, 
Marek Motyka, Krystian Rogala, Artur 
Adamus, Bartłomiej Chwalibogowski, 
Paweł Cygnar i Marcin Smarzyńsk 

stanęli naprzeciwko reprezentanta 
wszystkich klubów z naszego mia-
sta. Początek spotkania wyrównany,  
a później gwiazdy rozpoczęły kanona-
dę, pokazując momentami zagrania, 
przy których ręce same składały się do 
oklasków. Przyjemnie było zobaczyć 
Marka Motykę zakładającego kolejne 
siatki na przyspieszeniu zaskakującym 
całą publikę, Ryszarda Czerwca „uczą-
cego” kolejnych ambitnych rywali jak 
można zostać oszukanym, Waldemara 
Adamczyka w świetnej formie, strzela-
jącego gola za golem. Młodzi partnerzy 
z zespołu gwiazd Cygnar, Chwalibogow-
ski i Smarzyński w komplecie Zagłębie 
Sosnowiec również pokazali duża klasę, 
podpatrując wyżej wymienionych, jak i 
Artura Adamusa czy Andrzeja Sermaka.  
A reprezentanci? Robili, co mogli, 
pokazali kilka bardzo efektownych 
zagrań, lecz momentami najlepszym 
rozwiązaniem były po prostu oklaski. 
Czas tych młodych zawodników dopiero 
nadzieje, i miejmy nadzieję, że któryś z 
nich, kiedyś zostanie wpisany w panteon 
„gwiazd”.

Pokazowy mecz zakończył się wy-
nikiem 6:4 jednak to nie wynik był 
najważniejszy, a udane show.

Było wspaniale
Kolejna edycja memoriału imienia 

Mirosława Stadlera przeszła do histo-
rii. Impreza niezwykle udana, poka-
zująca ile w mieszkańcach Jaworzna, 
jest tęsknoty za piłka, ile wspaniałych 
talentów wyrasta na jaworznickim 
gruncie. Cieszą udane powroty do 
zdrowia i do gry w piłkę Sebastiana 
Chojnowskiego, Wojciecha Jamroza 
czy Szymona Pieczki, cała ta trójka, 
rokuje spore nadzieje. Od razu nasu-
wa się myśl, że Jaworzno zasługuję na 
coś więcej niż, 4 – 5 ligę. Ale nie na to 
teraz pora. Cieszmy się tym, że prze-
żyliśmy piłkarskie emocje, piłkarską 
niedziele, że w godny sposób uczczo-
na została pamięć, niezapomnianego 
Mirosława Stadlera.

krzySztof rePeć

Mirosław Stadler – niezapomniany trener, nauczyciel, lecz przede 
wszystkim wspaniały człowiek
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SIATKóWKA – POLITECHNIKA KRAKOWSKA - MCKIS JAWORZNO 3:1

SIATKóWKA – MCKIS JAWORZNO - GAUDIA TRZEBNICA 3:0SIATKóWKA – MCKIS ENERGETYK JAWORZNO - KS POZNAń 0:3 (17:25, 18:25, 21:25)

KOSZyKóWKA – POlONIA PRZEMyŚl - MCKIS AND BUD 80:69 SZACHY

Sport

Jeśli ktokolwiek z garstki 
kibiców zgromadzonych  
w sobotnie popołudnie w hali 
przy ulicy Grunwaldzkiej liczył, 
że siatkarze Energetyka zagrają 
inaczej niż przez cały sezon, 
w zaledwie półtorej godziny 
stracił już chyba wszelkie 
nadzieje na zbliżające się 
wielkimi krokami baraże. 

Kolejna katastrofa jaworznickich 
pierwszoligowców nikogo już nie dzi-
wi, już dawno skończyły się wszystkie 
pesymistyczne słowa, podopieczni 
Mariusza Łozińskiego stali się czarną 
latarnią ligi, jednak jedno wciąż pozo-
staje niezmienne – szok i bezradność. 
Jaworznicką siatkówkę czeka szara, 
drugoligowa rzeczywistość.

Ci, którzy w sobotę zdecydowali się 
po raz kolejny zobaczyć energetycznych 
z pewnością pojawili się na hali z do-
datkowego powodu – rywala, drużyny 
KS Poznań, który ma w swoim składzie 
wiele znanych nazwisk i który, mimo, że 
jest to zawód innego kalibru, podobnie 
jak jaworznianie rozczarowuje z każdą 
kolejną kolejką swoich wiernych fanów 
oraz środowisko siatkarskie.

Siatkarze Energetyka, mimo, że są 
na dnie ligowej tabeli znali sytuację 
popularnych poznańskich tygrysów 
i po cichu liczyli, że w sytuacji gdzie 
nikt już w naszych siatkarzy nie wie-
rzy, oni sami wykorzystają ciężkie dni 
rywala i sprawią swoim najwierniej-
szym sympatykom nieoczekiwany 
prezent. Podstawy, choć niewielkie z 
pewnością mieli. Po dłużącej się kon-

tuzji do gry wreszcie mógł powrócić 
atakujący zespołu, kapitan, Krzysz-
tof Szopa, który w przekroju całego 
sobotniego spotkania dawał z siebie 
wszystko by tylko pomóc drużynie 
na parkiecie.

Niestety, bolesna prawda wygląda 
tak, że chyba już tylko boska pomoc 
jest w stanie wyprowadzić energetycz-
nych z dna, lecz w sobotę nic takiego 
nie miało miejsca i w nieco ponad 
godzinę poznańskie tygrysy mogły 
wracać do domu z trzema, łatwymi 
punktami w bagażu.

Bardzo skuteczna gra w ataku  
i przede wszystkim blokiem pozwoliła 
gościom udzielić kolejnej lekcji naszym 
siatkarzom, którzy po raz kolejny wyszli 
na parkiet by grać bez pomysłu i wiary 
w zwycięstwo. Ich przewidywalność 
w grze była wodą na młyn siatkarzy  
z Poznania, gdzie prym wiódł Mariusza 

Syguła niegdyś doskonały zawodnik 
naszej drużyny.

Po dwóch tygodniach od powrotu 
Mariusza Łozińskiego wciąż nie widać 
zmian, a zdobycz punktowa już dawno 
nie zmieniła się z trzynastu punktów. 
Wielkimi krokami zbliżają się baraże, 
do ich rozpoczęcia pozostał niespełna 
miesiąc, a zespół z każdym tygodniem 
demolowany jest przez kolejnych rywa-
li i patrząc na układ gier wydaje się, że 
do ostatniego meczu z rezerwami Skry 
Bełchatów lekcje pokory są nieuniknio-
ne, nasz zespół czeka gra z czołowymi 
drużynami pierwszej ligi.

Druga liga puka do drzwi jaworz-
nickiej siatkówki, kibice już praktycznie 
odwrócili się od drużyny, czekają nas 
trudne dni i chyba tylko wspomniana 
boska pomoc może uchronić jaworznic-
ką siatkówkę od katastrofy.
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Wołanie o boską pomoc
Zespół MCKiS-u, w składzie któ-
rego znajduje się wiele juniorek, 
które niedawno musiały przełknąć 
gorzki smak porażki przed samym 
spotkaniem, był wyraźnie niepewny 
tego co czeka je po takiej przerwie. 
Obawy, jak się wkrótce okazało, 
były bezpodstawne. Zespół grając 
z rewelacją tegorocznych rozgry-
wek drugiej ligi, Gaudią Trzebnica 
zaprezentował rewelacyjną formę 
nie pozwalając praktycznie na nic 
drużynie rywalek.

Spotkanie po tak długiej prze-
rwie było dla Zabielnego bardzo 
ważne pod względem psychologicz-
nym. Zespół mógł się wydawać roz-
bity niepowodzeniem w rozgryw-
kach juniorskich, a sam trener miał 
świadomość, że walka o utrzymanie 
w gronie drugoligowców dopiero 
nabiera tempa.

Przerwa, jak się okazało, została 
przez Zabielnego doskonale prze-
pracowana, od pierwszej do ostatniej 
minuty na parkiecie rządziły nasze 
siatkarki zdobywając tym samym 
bezcenne trzy punkty.

Rywalki z Trzebnicy całkiem za-
służenie osiadły na szóstej, bezpiecz-
nej lokacie w tabeli, która wszystkich 
w zespole satysfakcjonuje. Drużyna  

w poprzednich kolejkach niejedno-
krotnie udowadniała, że grać w siat-
kówkę potrafi i to właśnie Gaudia była 
faworytkom spotkania. Tym większa 
była radość zawodniczek Zabielnego 
kiedy po spotkaniu to one mogły do-
pisać sobie trzy, pewne punkty do li-
gowej tabeli, co pozwoliło MCKiS-owi 
na awans na siódmą lokatę, co w tym 
sezonie nastąpiło po raz pierwszy.

Taki awans jest w perspektywie 
zbliżającego się wielkimi krokami 
zakończenia rundy zasadniczej bar-
dzo ważny. Siódma lokata gwarantuje 
grę z teoretycznie najsłabszą drużyną,  
w dodatku mając przewagę własnego 
boiska. O szóstej lokacie, którą oku-
pują właśnie siatkarki z Trzebnicy 
raczej trzeba zapomnieć, jednak  
w kończących sezon spotkaniach  
z drużynami z dołu tabeli Zabiel-
ny z pewnością chciałby zachować 
siódme miejsce. Na dzień dzisiejszy 
dawałoby to walkę z bielskimi rezer-
wami, jednak trzeba pamiętać, że do 
końca pozostało jeszcze kilka kolejek. 
Jedno jest jednak pewne, jeśli zespół 
MCKiS-u będzie w takiej formie jak 
w sobotnie popołudnie o utrzymanie 
i doskonałą grę w barażach możemy 
być spokojni. 
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Jak ważna dla koszykarzy AND-
BUD-u było sobotnie spotkanie  
w Przemyślu pokazuje tabela, gdzie 
po porażce drużyny Marcina Lich-
tańskiego zespół z Jaworzna spadł 
na siódmą lokatę. Sobotni rywale 
grając bardzo dobre zawody wywal-
czyli sobie tym samym piątą lokatę 
i kibice basketu w naszym mieście 
mogą być pewni – walka w drugiej 
lidze koszykarzy toczyć się będzie 
do ostatniej kolejki.

Pamiętając bardzo dobry okres 
gry przez ostatnie kilka tygodni 
koszykarze AND-BUD-u jechali 
do Przemyśla myśląc tylko o kom-
plecie punktów. Pierwsze spotkanie  
z Polonią do dziś pamiętają wszyscy, 
a z pewnością nie zapomniał o nim 
Grzegorz Remin, którego niecelne 
trzeci rzut osobisty już po końco-
wej syrenie nie przedłużył szans na 
zwycięstwo i jaworznianie przegrali 
jednym punktem. Tym razem miało 
dojść do rewanżu, jednak niestety 
nie doszło.

Już pierwsza kwarta spotkania 
pokazała, że zespół z Przemyśla 
znajduje się w bardzo dobrej formie 
skutecznie radząc sobie ze słabo 
spisującą się tego dnia jaworznicką 
obroną. Przewaga jedenastu punk-
tów po pierwszych dziesięciu mi-
nutach praktycznie ustaliła wynik 
spotkania.

Mimo, że po raz kolejny nie za-
wiódł Remin, a dodatkowo dołączył 

do niego swoją dobrą grą Przemysław 
Biliński nasz zespół nie zagrał tak 
jakby można było się spodziewać.

W dr ug iej  k wa rcie było ju ż 
znacznie lepiej pod atakowanym 
koszem, jednak brak recepty na 
atak gospodarzy nie pozwalał na 
odrabianie strat i po pierwszej po-
łowie przewaga Polonii zwiększyła 
się jeszcze o dwa punkty.

Kolejna kwarta to wciąż powięk-
szająca się przewaga gospodarzy. 
Trójka zawodników Poloni Musi-
jowski- Bal- Rabka grali perfekcyjnie  
i trzecia kwarta to kolejny pięć punk-
tów więcej na koncie przemyślan.

Dopiero w czwar tej kwarcie 
udało się naszym zawodnikom za-
grać znacznie lepiej w defensywie, 
co szybko przełożyło się na wynik. 
Brakło jednak czasu i ostatecznie 
wynik 80-69 stał się faktem. Go-
spodarze zasłużyli na to zwycię-
stwo, dzięki któremu awansowali 
na piątą pozycje.

Nasz zespół spadł aż dwa oczka, 
plasując się na siódmym miejscu 
jednak z pewnością wciąż czeka 
zacięta rywalizacja między trójką 
zespołów: AND-BUD MCKiS, Po-
lonią oraz Albą Chorzów. Jeśli tylko 
zespół Lichtańskiego wróci do for-
my z przed porażki w Katowicach 
o rezultat tej walki można być spo-
kojnym. Czeka nas ciekawa i gorąca 
końcówka sezonu. 
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Doskonały mecz

Polegli w Przemyślu

Po kilkunastu dniach przerwy związanej z finałowym 
turniejem Mistrzostw Śląska juniorek, a później 
zaplanowanej w terminarzu pauzie, do walki  
o drugoligowe punkty wróciły w sobotnie popołudnie 
siatkarki trenera Krzysztofa Zabielnego.

Fatalna sytuacja męskich siatka-
rzy z naszego miasta nikogo już 
chyba nie dziwi, nie dziwi również 
kolejna porażka rezerw MCKiS-u 
prowadzonych przez Zbigniewa 
Błaszczaka, którzy znajdują się na 
ostatnim miejscu w grupie czwar-
tej. W każdym kolejnym tygodniu 
rozgrywają spotkanie, o którym 
już w szatni mówią, że mogli go 
wygrać. Niestety, nie wygrywają, 
brak zawodnikom zimnej krwi  
i doświadczenia i wydaje się, że na 
ośmiu punktach zamkną swoją dru-
goligową zdobycz w tym sezonie.

Spotkanie z Krakowską Poli-
techniką toczyło się wg znanego już 
wszystkim scenariusza. Od samego 
początku nasi siatkarze grali bardzo 
dobrze, mając nadzieję, że tym ra-
zem taki styl i skuteczność gry uda 
im się utrzymać do końca spotkania, 
jednak jak na nich przystało zaraz 
po zdobyciu piętnastego punktu jak 
ręką odjąć wszystko zamieniło się 
w bezskuteczną i beznadziejną grę, 
którą momentalnie wykorzystali 
gospodarze. W drugim secie rów-
nież przez chwilę można było mieć 
nadzieję, że nasi siatkarze zdołają 
pokonać krakowian jednak kolejny 
raz przestój w środkowej części tego 
seta wszystko przekreślił.

Najwięcej emocji i co najważ-
niejsze najlepsza gra przydarzyła 
się naszym graczom w trzeciej 
partii. Udało się tym razem dopro-
wadzić do wyrównanej końcówki, 
którą gracze Błaszczaka rozegrali 

wręcz po mistrzowsku i po zwycię-
stwie 26-24 wciąż mieli szansę na 
zdobycie tak długo oczekiwanego, 
choćby jednego punktu.

Niestety, od początku czwartej 
kwarty krakowianie podrażnieni 
takim obrotem sprawy wzięli się 
mocno do pracy i wybili siatkówkę 
z głów większości jaworznickich 
siatkarzy.

Drużyna Zbigniewa Błaszcza-
ka to wręcz książkowy przykład 
drużyny, która mimo dobrego wy-
szkolenia technicznego nie potrafi 
wygrać na boisku w prawdziwej 
rywalizacji. Młody wiek i przede 
wszystkim brak doświadczenia, 
pomysłu i chłodnej głowy powo-
duje, że im bliżej do końca danej 
partii tym mniej, jak się okazuje, 
młodzi siatkarze potraf ią. Pora 
już przestać powtarzać, że każdy 
kolejny mecz to kolejna cegiełka 
do bagażu doświadczeń rezerw 
MCKiS-u skoro w ich grze nie wi-
dać żadnych zmian.

Zespół ma aż pięć punktów straty 
do przedostatniej drużyny i baraże 
rozpocznie z najgorszej z możliwych 
pozycji. Wydaje się jednak, że to nie 
pozycja czy też korzystny układ gier 
może spowodować, że nasz zespół  
z powodzeniem będzie mógł wal-
czyć w barażach tylko jedynym na 
to sposobem byłoby poukładanie 
gry i dotrzecie do psychiki młodych 
zawodników. Spotkań nie można 
przegrywać już w szatni.
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Dobre tylko 
momenty

W Trzebini rozegrano XIII Międzynarodowy 
Turniej Młodych Talentów w Szachach P-30.  
Z naszego klubu startowało 12 zawodników  
w 4 grupach wiekowych i uplasowali się na 
następujących miejscach.

GRUPA-A – do lat 8
5 PLUTA Mateusz 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 7
9 GUZIK Tomasz 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 6
31 BARANIEWICZ Cezary 1000 JKSz MCKiS Jaworzno 4.5
56 MASTERNAK Michał 1200 JKSz MCKiS Jaworzno 2.5
Startowało 64 zawodników.

GRUPA-B – do lat 10
22 RUDOL Maria 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 5.5
31 WADOWSKI Tomasz 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 5
34 PLUTA Natalia 1100 JKSz MCKiS Jaworzno 5
65 ERDMAN, Krzysztof 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 3
Startowało 80 zawodników.

GRUPA-C – do lat 12
23 KURDZIEL Patryk 1800 JKSz MCKiS Jaworzno 5
33 SZOEN Kamil 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 4
35 RUDOL Matylda 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 4
Startowało 60 zawodników.

GRUPA-D - do lat 14
11 RUDOL Maurycy 1800 JKSz MCKiS Jaworzno 5
Startowało 25 zawodników.

Wyniki uzyskane przez naszych młodych zawod-
ników świadczą, że w naszym mieście nie brakuje 
talentów szachowych. W dniu 16.02.2008 r w Kato-
wicach-Szopienicach rozegrana została II sesja LŚJ. 
Nasza drużyna rozegrała dwa mecze. I mecz z PSSz 
Pszczyna przegrała 3,5 – 2,5.
W drużynie punktowali: Siedliński P. 0,5 pkt; Przebindow-
ski Ł. 0,5 pkt; Rosicki M. 1 pkt; Kwoka K. 0,5 pkt.
II mecz z UKS Ognisko Rydułtowy  wygrała 4 – 2
W drużynie punktowali: Siedliński P. 1 pkt; Przebindowski 
Ł. 1 pkt; Rosicki M. 1 pkt; Kwoka K. 1 pkt.

Wł. Winiarczyk

Zawody  
w Trzebini

Jak zwykle się starali, jak zwykle przegrali
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Paweł Cygnar
Radosław Jarzynka

Gabriel Kuprewicz
Bartłomiej Pieczonka

Wojciech Szwed
Kamil Młodziński
Sebastian Balner

Grzegorz Remin
Daniel Goldammer

Bogdan Szczotka
Mariusz Grochowski

Lucjan Fudała
Piotr Deszcz

Jarosław Tepling
Monika Pielecka

Piotr Czarnota
Tomasz Śnieg

Mariusz Suwaj
Krzysztof Włodarczyk

Dariusz Boś

PAWEł CyGNAR 

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

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

RADOMIR JARZyNKA

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

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

GABRIEl KUPREWICZ

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

Polski Juniorów

BARTłOMIEJ PIECZONKA

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

rów. Reprezentant kraju.

WOJCIECH SZWED

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

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

KAMIl MłODZIŃSKI

Boks. Zwycięzca �5 walk z rzędu, zdobyw-
ca wielu tytułów i złotych medalów 

w tym roku. Reprezentant Polski 
o wielkim talencie.

SEBASTIAN BAlNER

Sporty siłowe. Zwycięzca klasyfikacji 
z roku �005 roku nadal w świetnej formie. 

Każde kolejne zawody, to pewny medal 
dla Jaworzna.

GRZEGORZ REMIN

Koszykówka. Od lat najlepiej i najrówniej 
grający koszykarz drugoligowego 

AND-BUD-u.

DANIEl GOlDAMMER

Koszykówka. Srebrny medal juniorskich 
Mistrzostw Polski. Reprezentant Polski na 

Mistrzostwach Europy w Sofii.

BOGDAN SZCZOTKA

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

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

MARIUSZ GROCHOWSKI

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

i lewą rękę.

lUCJAN FUDAłA

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

PIOTR DESZCZ

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

awans do I ligi.

JAROSłAW TEPlING

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

Energetyka. Środkowy bloku.

MONIKA PIElECKA

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

rozgrywek.

oPrac. V.i.P.

 BOKSERZY VICTORII JAWORZNO WYJECHALI NA MISTRZOSTWA POLSKI DO 
ELBLĄGA. W kadrze Roberta Kopytka znaleźli się Kamil Młodziński, 
Jacek Kopiel, Przemysław Gorgoń i Krzysztof Włodarczyk. 
Cieszymy się, że możemy pojechać w tak licznym gronie. 
Trzeba tu podkreślić, że prezes Wojciechowski postarał się o to, 
żeby fundusze na Mistrzostwa Polski się znalazły- mówi nam 
Włodzimierz Kromka- kierownik sekcji. W przyszłym tygodniu 
relacja z zawodów

 BARTŁOMIEJ CHWALIBOGOWSKI WYCHOWANEK VICTORII JAWORZNO został 
wypożyczony z PGE GKS Bełchatów do Zagłębia Sosnowiec na pół 
roku, dzień przed rozpoczęciem ligi i zdążył już zagrać 80 minut 
w ligowym pojedynku z Ruchem Chorzów. W drużynie Młodej 
Ekstraklasy Zagłębia Sosnowiec będzie można zobaczyć Wojciecha 
Szwed i Daniela Niedzielskiego, również wychowanków Victorii. 
Odpowiednio �1-letni Szwed i 19- letni Niedzielski tak spodobali 
się włodarzom Zagłębia, że ci postanowili wyłożyć środki na 
definitywny transfer obu zawodników.

 DZIĘKI STARANIOM MCKIS-U JAWORZNO w Jaworznie będziemy 
mogli gościć najlepsze krajowe koszykarki, które przyjadą do nas 
walczyć o Puchar Polski. Zespoły Lotosu Gdynia, ROW-u Rybnik 
AZS Gorzów Wielkopolski i Kadusa Bydgoszcz będzie można 
zobaczyć w Jaworznie w dniach 1� i 15 marca. Więcej o imprezie w 
najbliższym czasie.

 JAWORZNICKIE ZESPOŁY, KTÓRE NA POCZĄTKU TYGODNIA ZMIERZYŁY SIĘ ZE SOBĄ 
W TURNIEJU O WEJŚCIE DO ROZGRYWEK REGIONALNYCH, WALCZYŁY Z DRUŻYNAMI 
Z SOSNOWCA O AWANS DO ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH. W tym pojedynku 
Jaworzna z Sosnowcem padł remis 1:1. Wygrała drużyna dziewcząt z 
ZSP nr. � w Jaworznie po zaciętym spotkaniu z reprezentacją LO 1 w 
Jaworznie. Właśnie dziewczyny z ZSP nr � będą reprezentować nasz 
rejon na turnieju w Częstochowie Dużo słabsze zespoły z Sosnowca 
na miejscach � i �. Rywale zza miedzy okazali się za to silniejsi w 
pojedynkach chłopców. V LO z Sosnowca wygrał imprezę zostawiając 
w pokonanym polu II LO i I LO z Jaworzna. Niestety, to sosnowiczanie 
zaprezentują się w dalszych grach w Myszkowie.
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Sprintem 
po Jaworznie

Kto zostanie Sportowcem 
Roku 2007 w opinii 
czytelników gazety „Co 
tydzień” i widzów CTv? Już 
w sobotę, na sportowym 
bankiecie , ogłoszona 
zostanie pierwsza piątka 
plebiscytu a następnie 
dowiemy się kto został 
zwycięzcą w plebiscycie 
na Sportowca Roku 2007! 
Obecnie jesteśmy na etapie 
liczenia głosów, których do 
redakcji napłynęły setki. 
Bardzo dziękujemy za tak 
ogromne zainteresowanie 
naszym plebiscytem, 
i obiecujemy bogatą 
relację, zarówno na łamach 
prasy, jak i na ekranach 
telewizji CTv z wręczenia 
nagród dla najlepszych.  
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Figura, taniec, wyrzut  
w górę, salto i szpagat,  
i znowu, od początku 
– może zakręcić się w głowie 
na samą myśl dla takiej 
kombinacji. To właśnie 
akrobatyka sportowa, sport, 
do którego trzeba mieć 
wrodzone predyspozycje,  
i który wymaga treningów 
i wytrwałości od 
najmłodszych lat. 

Energia warta medali

Dla Agnieszki Nawrockiej, 19-let-
niej zawodniczki z Jaworzna, akroba-
tyka sportowa to przyjemność, a to, co 
dla innych niemożliwe lub piekielnie 
trudne, ona wykonuje z uśmiechem 
na ustach. Co więcej, przy okazji, 
zdobywa medale…

Początki z akrobatyką
Zainteresowanie sportem pojawi-

ło się z prostych przyczyn. – Zawsze 
miałam dużo energii, którą musiałam 

jakoś spożytkować – argumentuje 
Agnieszka. Sądząc po tym, jak wyrzu-
ca w górę swoją koleżankę z zespołu 
na naprawdę znaczną wysokość, 
stwierdzenie o nadmiarze energii, 
nabiera poważnego charakteru.

Dla Agnieszki przygoda z akroba-
tyką zaczęła się dość późno, bo w wie-
ku 13 lat. A w sportach gimnastycz-
nych wiek odbywa duże znaczenie, 
gdyż mała waga ciała i w miarę niski 
wzrost służą poznaniu i nauczeniu się 
najtrudniejszych figur

– Trenuje od 6 lat, zaczynałam, 
gdy miałam 13, więc stosunkowo 
późno, jednak w pierwszym roku 
treningów nadrobiłam bardzo dużo 
– wspomina Agnieszka. Początkowo 

naszą zawodniczkę szkoliła pani Do-
rota Kies, jednak największy wpływ 
na sportowy rozwój Agnieszki, ma jej 
wieloletnia i obecna trenerka, pani 
Renata Firak. Wspólnie z dwiema 
koleżankami z zespołu- Barbarą 
Chlebisz i Anną Szós, stworzyły trój-
kę reprezentującą barwy AZS AWF 
Katowice, która pod okiem trener 
Firak, szybko rozpoczęła starty,  
i zaczęła odnosić pierwsze sukcesy 
na planszy.

Od sukcesu do sukcesu
Pierwsze zawody, jeszcze w III kla-

się (w akrobatce wyróżniamy zróżni-
cowanie na klasy: III, II i I oraz klasę 
najwyższą – mistrzowską) odbyły się 
w Bielsko-Białej, prawie 5 lat temu, 
na Mistrzostwach Śląska, i od razu 
zakończyły się sukcesem, jakim jest 
zdobycie złotego medalu – Pierwszy 
start to oczywiście wielka trema, 
trzęsłam się jak galareta – wspomina 
z uśmiechem Agnieszka. Jednak już 
pierwsze zawody pokazały że trojka 
ma ciekawe perspektywy. Dziewczy-
ny szybko przeszły do mistrzowskiej 
klasy, startując i zdobywając medal 
w Mistrzostwach Polski seniorów. 
A należy przy tym podkreślić, że 
zawodniczką w wieku juniorskim 
startującym w kategorii seniorów, 
odbiera się pewna liczbę punktów ze 
względu na wiek. Mimo takich zasad 
zawodów akrobatycznych, trójka  
z Agnieszką w składzie może pochwa-
lić się brązowym i srebrnym medalem 

Mistrzostw Polski. Do najważniej-
szych osiągnięć trójki należy dodać 
najświeższy sukces, czyli zdobycie  
w listopadzie Pucharu Polski w klasie 
mistrzowskiej. Wspomniany Puchar 
Polski poprzedził pierwszy występy  
w reprezentacji i to od razu na tak 
dużej imprezie, jaką są Mistrzostwa 
Europy. Impreza rozgry wana w 
Holandii, zrobiła na jaworznickiej 
zawodnicze duże wrażenie. – Na 
pewno świetna, doskonała organizacja 
tego turnieju, poza tym bardzo wysoki 
poziom sportowy. Startowało sporo, 
bo aż 18 drużyn, najlepszych trójek 
z całej Europy – mówi Agnieszka. 
Występ z orzełkiem na piersi, na mi-
strzostwach Europy, oraz wywalczone 

Największym wrogiem w wycho-
waniu i kształtowaniu się młodego 
człowieka jest nuda – przyjemnie 
jest nam napisać, że zapracowani 
rodzice młodych jaworznian nie 
muszą bać się o to, że ich dzieci 
nie będą miały co zrobić z wolnym 
czasem. 

Wystarczy swoje pociechy zapisać 
na jujitsu, a okazja ku temu właśnie 
się nadarza. Na Osiedlu Stałym otwo-
rzono nową szkółkę tej właśnie sztuki 
walki, a nabór do niej ciągle trwa. 
Zapraszamy chętnych na treningi 
jujitsu, o charakterze rekreacyjnym, 
oraz oczywiście przydatnym do sa-
moobrony. – Zajęcia odbywają się od 
16.30 do 18.00 w budynku gimnazjum 
nr 5 na Osiedlu Stałym - mówi nam 
Stefan Andrzej Badeński, prezes pol-
skiego związku jujitsu i jednocześnie 
trener I klasy jujitsu. Osobą, która 
prowadzić będzie zajęcia jest właśnie 
nasz rozmówca, który dla rodziców 
może być gwarantem oddania swoich 
pociech pod dobre skrzydła. Trener 
Badeński jako nieliczna osoba w Polsce 
może pochwalić się licencją na trenera 

pierwszej klasy jujitsu, na której uzy-
skanie trzeba zapracować sobie wielo-
letnim stażem i niemałymi sukcesami 
w tym sporcie. Wydaje się, że nikogo 
nie trzeba przekonywać jak ważna jest 
w naszych czasach umiejętność samo-
obrony, ile pozytywów zarówno dla 

rozwoju psycho-fizycznego młodego 
człowiek niesie za sobą uprawianie 
sportu. Tym bardziej namawiamy go-
rąco do zapisów do szkółki jujitsu. Dla 
zdrowia, dla zabicia nudy, dla pewno-
ści siebie dla bezpieczeństwa.

krzySztof rePeć

Zapraszamy na jujitsu

Warto poświęcić swój czas na naukę jujitsu

tam IX w swojej kategorii i IV miejsce 
drużynowo, można spokojnie wpisać 
na listę osiągnięć. Listę, na której 
oprócz wspomnianych osiągnięć, roi 
się od zwycięstw i wysokich miejsc na 
podium w Mistrzostwach, Pucharze 
Polski i wielu innych imprezach.

Nie tylko sport
Osiągnięcie takich wyników, w tak 

młodym wieku wskazuje na godziny 
treningów, treningów, czyli wyrze-
czeń. – Często bywa tak, że prosto z 
szkoły jadę na trening do Katowic, 
który trwa 2-3 godziny, a po nim 
wracam późno do domu i od razu nos 
w książki, często nie ma czasu nawet 
żeby zjeść. Potem snuję się po szkole 
wykończona – przyznaje zawodnicza 
AZS AWF. Dla wielu młodych ludzi 
w wieku Agnieszki, takie poświęcenie 
się dla sportu jest rzeczą niewyobra-
żalną. Agnieszka, która jest uczennicą 
Liceum Ogólnokształcącego nr. 1 jest 
na etapie przygotowywania się do 
matury. Jak jednak pokazuje minio-
ny tydzień spędzony na Ukrainie, na 
kolejnych występach, o możliwość 
nauki bywa ciężko. – Tyle, że wstęp 
na Akademię Wychowania Fizyczne-
go w Katowicach mam zapewniony 
– przyznaje Agnieszka, i choćby to 
pokazuje, że zajmować się sportem jak 
najbardziej się opłaca. – Po skończo-
nych studiach, mam zamiar zostać in-
struktorką fitness, oraz zrobić kurs na 
trenerkę akrobatyki sportowej – mówi 
o znacznie odleglejszych planach wi-
cemistrzyni Polski. Nie pozostaje nic 
innego, tylko za ambitna zawodniczkę 
trzymać kciuki. A o kolejnych sukce-
sach Agnieszki na kanwie sportowej 
obiecujemy informować.

krzySztof rePeć

Niewiele osób potrafi wykonać tak ciężką figurę, a jeszcze mniej robi 
ją z uśmiechem na twarzy. Agnieszka Nawrocka należy do obu grup

Fo
to

 In
re

tn
et

Agnieszka Nawrocka wraz z koleżankami z trójki – Barbarą 
Chlebisz i Anną Szós

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

MECZ KOSZYKóWKI JUNIORóW
MCKiS Jaworzno – MMKS Rybnik �7 lutego (środa) godz. 16.�0

hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 – wstęp wolny!!!
NARCIARSKIE MISTRZOSTWA SZKóŁ MIASTA JAWORZNA 

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA
�9 lutego (piątek). Z powodu  braku warunków narciarskich, zawody zostały odwołane! 

II LIGA KOSZYKóWKI MĘŻCZYZN
MCKiS AND-BUD Jaworzno – Hawajskie Koszule Żory 1 marca  (sobota) - godz. 1�.00

hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!!!
II LIGA SIATKóWKI MĘŻCZYZN

MCKiS Jaworzno – Hejnał Kęty 1 marca  (sobota) - godz. 16.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe) wstęp wolny!!!

I LIGA SIATKóWKI MĘŻCZYZN
MCKiS Energetyk Jaworzno – Avia Świdnik 1 marca (sobota) - godz. 18.00

hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 bilety: 8 zł normalny, � zł ulgowy
PUCHAR POLSKI W KOSZYKóWCE KOBIET

1� marca (piątek) 
godz. 16.00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski – KADUS Bydgoszcz
godz. 18.15 UTEX ROW Rybnik – LOTOS PKO BP Gdynia
15 marca (sobota)
godz. 1�.00 mecz finałowy hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 
bilety: 15 zł normalny, 10 zł ulgowy
JKSZ MCKiS Jaworzno ogłasza nabór do sekcji szachowej dla dzieci od lat sześciu. Zajęcia 
odbywają się w Klubie ,,Niko” Byczyna przy ul. Korczyńskiego w każdy wtorek, czwartek oraz 
piątek od godz. 16.00 do �0.00

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

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

czwartek – 15.�0-17.00 - hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18
Lodowisko MCKiS

czynne od poniedziałku do piątku  w godzinach od 10.00 – �1.�5, przerwa techniczna w godz. 
1�.00-15.00 czynne w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 – �1.�5, przerwa techniczna w 
godz. 1�.00-15.00 cena biletów � zł - normalny, 1 zł – ulgowy
opiekun min. dwójki dzieci – wstęp wolny!

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 �
Wszelkich informacji udzielają sekretariaty wymienionych szkół.
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Pod takim tytułem w Sali 
Teatralnej Miejskiego 
Centrum Kultury  
i Sportu 20 lutego odbył 
się wieczór autorski 
utalentowanego, 
znakomitego 
jaworznickiego twórcy, 
pasjonata wielu dziedzin 
sztuki – Jerzego Larysza.

Ludzi, o których się mówi, że są 
solą tej ziemi, a do takich zalicza się 
Jerzy Larysz, należy przedstawiać, 
zaznaczył na wstępie prowadzący 
wieczór autorski dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaworznie 
Jacek Maro.

Autor, rodowity mieszkaniec 
miasta, pochodzi z dzielnicy kolonii 
fabrycznej Azot. Jego życie i wie-
lokierunkowa działalność twórcza 
rzutują w sposób istotny na rozwój 
i wzbogacenie życia kulturalnego 
miasta. Ukończył Technikum Eko-
nomiczne oraz 3-letnie Studium 
KO Wydz. Teatralny w Katowicach. 
Przepracował ponad 40 lat w Z. Ch. 
„Organika-Azot”, podtrzymując 
tradycję rodzinną ojca, odziedziczył 
też duszę społecznika oraz zamiło-
wanie do muzyki, literatury, sztuki 
plastycznej.

Z w iel k ą pasją rea l i zuje s ię  
w wielu dziedzin sztuki, jako ry-
sownik, malarz, poeta, prozaik.

Od wczesnej młodości grał na 
skrzypcach w orkiestrze kameral-
nej, śpiewał w zespołach chóral-

nych, prowadził teatrzyk kukieł-
kowy w świetlicy zakładowej, przez 
wiele lat w zakładzie pracy kierował 
sekcją turystyczno-krajoznawczą. 
W Miejskim Teatrze w Jaworznie 
grał w latach 1957-76, wypracował 
własny styl aktorski, jako wspa-
niały odtwórca ról. Początkowo 
współpracował z reżyserem Ta-
deuszem Szanieckim z Krakowa, 
później sam reżyserował sztuki 
teatralne. Od roku 1993 jest aktyw-
nym członkiem STK. W roku 1998 
uhonorowany zosta ł dyplomem 
uznania przez Radę Krajową RSTK, 
w roku 2001 otrzymał odznakę od 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Podczas spotkania autor w y-
eksponował prace plastyczne, bę-
dące owocem ostatniego okresu 
twórczości, wykonane w różnych 

technikach, rysunek tuszem obiek-
tów architektury, olejne na desce 
pilśniowej, akwarele, pastele olejne, 
pastele suche z bogatą gamą barw 
o różnorodnej tematyce: portret 
damy, akty, pejzaże, konie w galo-
pie, martwą naturę.

Młodzi adepci sztuki recytator-
skiej koła przy MCKiS Magdalena 
Żalińska, Maciej Pierzchała czytali 
utwory poetyckie z doborem zróż-
nicowanej tematyki, wzbogacające 
głębię wewnętrznych przeżyć: „Let-
nie popołudnie”, „Jesień w parku”, 
„Zimowy poranek”, „Babia Góra”, 
„Koncert na skrzypce”, „Akropol” 
– fragment:

***
Szukam w Erechtejonie Posejdona 
śladu
Uderzenia trójzębem – skąd wytry-
sła woda

Szukam miejsca, gdzie kiedyś ka-
piący od złota
Błyszczał posąg Ateny kult greckie-
go ludu
Smutny dzi s ie jszy obraz s ław y 
Akropolu
W którym w gruzach symboli leżą 
mitów szczątki
Tworząc z dzieła Fidiasza dla tłumu 
pamiątki

***
Autor spe ł ni ł  swoje w iel k ie 

marzenie zwiedzenia Akropolu, 
odczytał fragment własnego re-
por tażu: „Byłem na Ak ropolu” 
– „Dumny Akropol, świecący ru-
inami świątyń, pięknie wygląda, 
gdy patrzy się na niego z odległości 
a inaczej odczuwa się jego wielkość 
po wejściu między ruiny. Niszczyli 
go Wenecjanie, Persowie, ale czas 
i ludzie dokonują znaczniejszych 
spustoszeń. Ateny liczące ponad 
5000 lat, a w nich na każdym kroku 
zabytki albo ich ruiny”. Nie tak wy-
obrażałem sobie relikty starożytnej 
kultury ateńskiej.

Poezja autora jest intelektualna, 
odnosi się do kolebki cywilizacji, 
do starożytności, forma to sonet, 
posiada cechy wysokiej sztuki po-
etyckiej. W reportażu jest bogactwo 
myśli z przeciwstawieniem dwóch 
światów, tak skonkludował prowa-
dzący program J. Maro.

Nastrojowe piosenki śpiewa-
ła Paulina Kurkowska w dobrym 
wykonaniu „Im więcej ciebie, tym 
mniej”, a w dalszej części programu 
„Nie odnajdzie więcej nas ta sama 
chwila” z nagraniem muzycznym, 
uświetniając atmosferę i k limat 
wtorkowego wieczoru. Jerzy Larysz 
jest także autorem zbioru opo-

wiadań z lat swojego dzieciństwa, 
zawartych zbiorach „Zapamiętane 
z dzieciństwa” i „Życie w kolonii 
fabrycznej” dotyczące późnych lat 
30-tych, w których zawarł epizody 
autentycznych zdarzeń, przygód  
i sytuacji życia codziennego ludzi 
z sąsiedztwa, kolegów, będąc nie-
jednokrotnie jednym z bohaterów. 
Fragmenty opowiadań „Zakupy na 
książkę” i „Takie życie” odczytała 
Alicja Dudek.

W roku 2005 ukazała się drukiem 
powieść autora „Błyski sukcesu”, 
której akcja rozgrywa się w Polsce 
w latach 70-tych na ziemi śląskiej, 
częściowo krakowskiej i sądeckiej,  
a tematem są zagadnienia stosun-
ków społeczno-gospoda rcz ych  
z pokazaniem konfliktów wewnętrz-
nych i zewnętrznych tego okresu. 
Fragmenty z książki „System na-
kazowo-rozdzielczy”, „Wyjazd na 
werbunek” oraz „Grę miłosną” od-
czytali Alicja Dudek i autor.

Zaprezentowane utwor y po-
etyckie w interpretacji recytatorów  
i czy tane f ragmenty dok ładnie 
opracowanych tekstów opowia-
dań z subtelnym doborem słów, 
spotkały się z dużym aplauzem. 
Za całokszta łt pracy l iterackiej  
i prac plastycznych podziękował 
w ciepłych słowach Jacek Maro  
z określeniem autora jako „człowie-
ka humanisty”.

Gratulacje, kwiaty, podziękowa-
nia, słowa uznania za dotychczaso-
wy dorobek twórczy z życzeniami 
pomyślności na dalsze lata autor 
odbierał od organizatorów, człon-
ków STK, uczestników spotkania 
miłośników sztuki.

zofia żak

Górnicze Koło Łowieckie obejmują-
ce trzy gminy: Chrzanowa, Trzebini  
i Jaworzna, w miniony piątek roz-
poczęło proces zasiedlania ba-
żantami terenów m.in. Ciężkowic  
i Byczyny – bliskiej okolicy góry 
Grodzisko. 

Koło Łowieckie z Jaworzna swoją 
działalność prowadzi już od 50 lat. 
Jego członkowie to miłośnicy przyro-
dy i zwierząt, a ich oczkiem w głowie 
od lat pozostają niezmiennie - bażan-
ty i kuropatwy. Intensywne działania 
prowadzone na rzecz ich hodowli  
i ochrony stają się dla łowczych 
niezwykle satysfakcjonująca pasją.  
– W zeszłym roku zasiedliliśmy 230 
sztuk bażantów, w tym roku zarówno 
ze środków sponsorskich, jak ich wła-
snych proces zasiedlania obejmie 210 
ptaków – informuje Sebastian Kozieł, 

prezes Górniczego Koła Łowieckie-
go. Kozieł dodaje, że głównym celem 
zasiedlania jest wzrost populacji 
tego rodzaju ptactwa, jak również, 
genetyczne jego wzmocnienie. Koło 
łowieckie podzielone jest na sześć 
podobwodów. Na terenie góry Gro-
dzisko zasiedlonych zostało około  
40 sztuk bażanta. 

Aklimatyzacja
Młode osobniki bażantów ho-

dowane są często w warunkach 
sztucznych, w tzw. wolierach. Po 
wypuszczeniu na wolność ważnym 
czynnikiem jest ich oswojenie się 
z dziką naturą i szybkie nabycie 
utraconych naturalnych instynk-
tów, niezbędnych do przetrwania  
w środowisku. Ptaki wypuszczane są 
w okolicach wybudowanego z desek 
podsypu, daszku zabezpieczającego 
przed deszczem i śniegiem. – W miej-
sce to wysypywana jest jeszcze pasza, 
mająca na celu pomoc w oswojeniu 
ich ze środowiskiem naturalnym – in-
formuje prezes Sebastian Kozieł. 

Okres godów
Roczne ptaki wypuszczane są 

tuż przed rozpoczęciem toków, któ-
rych początek przypada zazwy-
czaj w okresie zimowo-wiosennym,  
w zależności od panujących warun-
ków atmosferycznych. – Po konsul-
tacjach z fachowcami… natomiast 
liczymy na to, że przynajmniej 50%zo-
stanie. Fachowcy dodają również, że 

okres wczesnej wiosny pozwala na 
ominięcie największych zagrożeń, 
jakie czyhają na bażanty, do których 
można zaliczyć wzmożoną obecność 
drapieżników, kłusownictwo, mrozy 
i niedobór pokarmu. 

Choroby i zagrożenia 
– Nie odnotowujemy żadnych zja-

wisk, jeśli chodzi o choroby ptaków. 
Znajdujemy, niestety padnięte ba-
żanty, ale to spowodowane jest wolno 
biegającymi psami i atakami ptaków 
drapieżnych – w tym temacie pozosta-
jemy bezradni, gdyż ptaki drapieżne 
pozostają pod ochroną – tłumaczy 
Kozieł. – Możemy jedynie apelować 

i prosić mieszkańców Jaworzna, aby 
na tych terenach nie wypuszczali psów 
bez smyczy i kagańca – dodaje.

Największym jednak wrogiem dzi-
ko żyjących bażantów są lisy - zwierzy-
na łowna, na którą, co prawda można 
polować, ale praktyka myśliwych poka-
zuje, że polowania często nie przynoszą 
oczekiwanego skutku. Lisy są bardzo 
zwinne i szybko biegają, co utrudnia 
zestrzelenie. Poza tym część lisów żyje 
na terenach chronionych. Jak podają 
statystyki, by zachować równowagę, 
przyjmuje się, że tysiąc hektarów to po-
wierzchnia odpowiednia dla trzech li-
sów. A obecnie w niektórych obwodach 
na takim obszarze żyje ich nawet 60.

Pędzlem i piórem

Wiosenne zasiedlanie bażantów
Strzelać, nie strzelać?

Jak zapewnia prezes Sebastian 
Kozieł z Górniczego Koła Łowiec-
kiego polowania na bażanty, które 
najczęściej odbywają się w porze 
jesiennej, to zaledwie 1/10 ze wszyst-
kich czynności, jakimi zajmują się 
łowczy. Pozytywny wynik polowań 
do populacji wnosi nowy materiał 
genetyczny. To czynność wskazana  
w łowiskach gdzie bażanty samoist-
nie się utrzymują. Jak podaje jedna 
ze stron internetowych zajmująca się 
tematyką bażanta: „Strzelanie tylko 
do kogutów, dążenie do doprowa-
dzenia optymalnego stosunku kur 
i kogutów – 1 kogut = 4 do 5 kur) 
niesie najbardziej pozytywne skutki 
i najczęściej powoduje stały, wysoki 
stan bażanta w łowisku”.

W skrócie:
– Bażanty do Jaworzna przyjechały 

z Ośrodka Hodowli Zwierzyny  
w Lisięcicach (woj. opolskie), 

– 1 sztuka bażanta odhodowanego 
kosztuje 36,60 pln,

– W Polsce najczęściej spotykany 
jest bażant łowny, czyli ten którym 
zasiedlano łowisko w Jaworznie,

– Samiec bażanta to kogut (ubar-
wienie różnokolorowe), samica 
nazywana jest kurą (ubarwienie 
szare, mniejszy wymiar), 

– Toki, tokowanie – to szczególne 
zachowanie się większości ptaków 
w porze godowej.

łukaSz grygiel

Od lewej: Jacek Maro, Jerzy larysz i Alicja Dudek

Górnicze Koło łowieckie zasiedla bażanty w rejonie Grodziska

Bażant w całej okazałości
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R a d n a  R E N A T A  C H M I E L E W S K A

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

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

Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Leśna 49 (Podłęże)

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

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

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

NASI  RADNI  DyŻURUJĄ

dw

WIELKIE OTWARCIE!!!
Biuro Podróży JAWOR ul. Katowicka 47 

(Jaworzno – Łubowiec)
zaprasza na otwarcie 08.03.2008 r. od godz. 10.00–15.00
dla każdego klienta lampka szampana oraz specjalne rabaty

Wczasy 
zagraniczne

Bilety promowe

Bilety autokarowe

Tel. 032/ 751 56 92, tel./fax 032/ 751 56 93 
www.jawortravel.pl; e-mail jawortravel@interia.pl

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

Drut	spawalniczy,	
elektrody,	

akcesoria	spawalnicze.

Atrakcyjne ceny 

PHU MARSEL
43-602 Jaworzno 

ul. Górnośląska 66
tel. 0 662 109 501

1. ul. Kaczeńców 1 
� pomieszczenia o pow. ��,81 m², lokal na I piętrze, wc 
- wspólne, wyposażony w  inst. c.o. i z.w.
2. ul. Słowackiego 2
1 pomieszczenie o pow. �9,95 m², brak z.w., c.w., na 
zewnątrz w.c., odrębna inst. elektryczna, 
3. ul. Słowackiego 4
� pomieszczenia o pow. �5,�9 m², w.c. na zewnątrz, lo-
kal znajduje się na I p., jest z.w., brak c.o. i c.w., odrębna 
inst. elektryczna.
4. ul. 11 Listopada 1 
� pomieszczenia + w.c. o łącznej pow. 6�,7� m�, wy-
posażony w inst. c.o. i wod- kan, brak c.w., odrębna 
inst. elektryczna. 
5. ul. Matejki 24
1 pomieszczenie o pow. 9,�0 m�, brak w.c., wyposażony 
w c.o. i z.w., odrębna inst. elektryczna.
6. ul. Matejki 24g
� pomieszczenia o pow. �6,76 m� z zapleczem i w.c., wypo-
sażony w c.o., z.w., brak c.w., odrębna inst. elektryczna.
7. ul. Jaworznicka 27a
pow. 17,00 m�, wyposażony w inst. elektryczną i wod-kan.
8. ul. Jaworznicka 27a
1 pomieszczenie o pow. 7,�0 m�, wyposażony w inst. 
elektryczną i c.o. 
9. ul. Jagiellońska 70
1 pomieszczenie o pow. 51,�9 m�, wyposażony w inst. 
elektryczną i c.o. 
10. ul. Kościuszki 10b
1 pomieszczenie o pow. 1�,00 m�, wyposażony w inst. 
elektryczną, wod-kan i c.o.
11. ul. Kościuszki 10
1 pomieszczenie o pow. 18,7� m�, wyposażony w inst. 
elektryczną, wod-kan i c.o.
12. ul. Jagiellońska 22
� pomieszczenia o pow. �0,76 m�, wyposażony w inst. 
elektryczną i wodną. 
13. ul. Jagiellońska 64
1 pomieszczenie o pow. 15,50 m�, wyposażony w inst. 
elektryczną i wod-kan.
14. ul. Jagiellońska 64
1 pomieszczenie o pow. 15,50 m�, wyposażony w inst. 
elektryczną i wod-kan.
15. ul. Jaworznicka 27a
1 pomieszczenie o pow. �5,6� m�, wyposażony w inst. 
elektryczną i c.o.
16. ul. Jaworznicka 27a
1 pomieszczenie o pow. �1,80 m�, wyposażony w inst. 
elektryczną i c.o.
17. ul. Jaworznicka 27a
1 pomieszczenie o pow. �1,77 m�, wyposażony w inst. 
elektryczną i c.o.

18. ul. Aleja Tysiąclecia 12
� pomieszczenia o pow. 58,�� m� (w tym 1 pomiesz-
czenie w.c.), wyposażony w inst. elektryczną, z.w., c.w., 
kanalizację i c.o.
19. ul. Grunwaldzka 276a
� pomieszczenia o pow. 1�5,00 m�, wyposażony w inst. 
elektryczną.   
20. ul. Rynek 15
� pomieszczenia o pow. �1,90 m² wraz z w.c., jedno 
pomieszczenie na parterze, drugie na piętrze, wypo-
sażony w inst. wod-kan, z.w., brak c.o. i c.w.
21. ul. Partyzantów 11
pomieszczenie garażowe o pow. �8,56 m�.
22. ul. Północna 9b
pomieszczenie korytarzowe o pow. �0,�5 m�, wyposa-
żone w inst. wod-kan.

Negocjacje stawki bazowej czynszu za wolne gminne 
lokale użytkowe zostaną przeprowadzone na warun-
kach określonych w regulaminie negocjacji zatwierdzo-
nym Zarządzeniem Nr GK/015�/68/�007 Prezydenta 
Miasta Jaworzna z dnia � grudnia �007 r.

Każdy przystępujący do negocjacji może zapoznać się
z regulaminem negocjacji w Dziale Gospodarki Lokalo-
wej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
ul. Północna 9b w Jaworznie, pok. �11, �1�.

Zaprasza się do udziału w negocjacjach, które odbędą się 
w dniu �0 marca �008r. o godzinie 10ºº,  w sali nr 0�5
ul. Grunwaldzka �� Urzędu Miejskiego  w Jaworznie.

Podstawę negocjacji stanowią stawki czynszu za 1m² 
powierzchni użytkowej wolnego gminnego lokalu 
użytkowego w strefie ”A” i “B” zgodnie z uchwałą 
Nr XII/117/�00� Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia �6 
czerwca �00� r.
Warunkiem do wzięcia udziału w negocjacjach będzie 
wpłacenie wadium w kwocie: 6,00 zł w strefie “A” i �,00 
zł  w strefie “B”, za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego, 
o najem którego oferent się ubiega, w terminie do dnia 
negocjacji, na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie: ING Bank 
Śląski S.A. nr: �9 1050 11�� 1000 00�� 1659 77�7. 

Kserokopię dowodu wpłaty należy przedłożyć Komisji 
w dniu negocjacji wraz z pisemną informacją podając 
imię, nazwisko oferenta, miejsce stałego zameldowa-
nia, nazwę firmy oraz numery: NIP i REGON.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu z negocjacji bez 
podania przyczyny.

Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza
negocjacje stawki bazowej czynszu za gminne lokale użytkowe

na terenie miasta Jaworzna.
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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

43/02

44/02

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. 

45/02

STOMATOlODZy

54/02

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
49/02

ORTOPEDZI
41/02

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. 

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.
47/02

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
53/02

CHIRURDZy

46/02

OPTyCy

55/02

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

52/02

PEDIATRZy

92/02

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

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

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

57/02

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.
47/02

INNE

Spotkanie Grupy 
Wsparcia 

dla opiekunów chorych na chorobę Alzheimera 
odbywają się w każdy ostatni poniedziałek 

miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00 
w Dziennym Domu Opieki Społecznej nr 1 

w Jaworznie 
ul. Grunwaldzka 18� (dawne przedszkole) 

Kontakt telefoniczny: 0 698 688 307
ogłoszenie bezpłatne

dw

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

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

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

56/02

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

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

Zlecony przez lekarza powoduje:
– ustąpienie bólów mięśni powstałe w wyniku nadmiernego wysiłku,
– relaksuje
– usuwa naprężenie mięśni,
– poprawia kondycję mięśni i jędrność skóry,
– eliminuje tkankę tłuszczową 

dw

Usuwanie zębów w narkozie 
Prywatna Praktyka Stomatologiczna 

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

dw

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

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

i miednicy mniejszej, tkanek miękkich.
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CIęŻKOWICE

Dzielnicowy kalejdoskop

DąBROWA N.

Ciężko (to) widzę – jak długo jeszcze mieszkańcy tych ulic będą się zmagać z błotem, kurzem i niemalże księżycowym krajobrazem?

O ulicy Królewskiej pisaliśmy już po 
interwencjach zgłaszanych nam przez 
mieszkańców. O innej części dzielnicy, 
a konkretnie o Luszowickiej, można 
było przeczytać w nr 4 z tego roku. 

To samo dotyczy także innych 
„królewskich”, jak zwykło się mówić, 
ulic, np. Łokietka. Jedno jest pewne 
– dopóki nie ma kanalizacji, dopóty 
nie można mówić o położeniu jakiej-
kolwiek nawierzchni w dużej części 
Ciężkowic. Projekty są, ale czekają na 
swoją realizację. Czy to jednak oznacza, 
że do tego czasu ludzie skazani będą na 
ten tor przeszkód? Kto nie wierzy, niech 
choć raz przejedzie się samochodem  
w tym miejscu. Ale najlepiej tereno-
wym. Nie sprawia to wrażenia jazdy 
po czerwonym, aksamitnym dywanie. 

Ulice godne ich patronów?

Na Drozdowej również powinniśmy uważać, bo nasze 
amortyzatory mogą nie wytrzymać. Droga utwardzana, jednak 
dziury zajmują tu większą powierzchnię niż prosty kawałek ziemi 

Uwaga na zawieszenie

Bartnicza doczekała się 
remontu, niestety tylko na 
jej początku. Dalej bowiem 
jest już zwykła „ciężka” 
rzeczywistość. 

Droga co prawda była utwardzana, 
ale jak powiedział nam jeden z prze-
chodniów, własnoręcznie przez jej 
mieszkańców. Dobre i to. Taki materiał 
nie wytrzyma jednak długo. W efekcie w 
czasie deszczu i wszelkich roztopów naj-
lepiej nie wysiadać z samochodu. Chyba 
że mamy na nogach gumowce.

Takie dwie tablice stanęły 
niedawno właśnie w Ciężkowicach. 
Na razie puste, wkrótce pewnie 
zapełnią się informacjami 
płynącymi prosto z Urzędu Miasta. 

Ma to pomóc w lepszej komu-
nikacji z mieszkańcami najodle-
glejszych dzielnic Jaworzna. Wie-
lu z nich często nie wie bowiem  
o jakichkolwiek działaniach podej-
mowanych przez Urząd. Pierwsze 
takie tablice, jako odpowiedź na 
zapotrzebowania jaworznian, sta-
nęły w zeszłym roku.

Tłumaczy, ale nie 
usprawiedliwia

Mimo iż obraz Jaworzna wciąż 
się zmienia, to nadal z łatwością 
możemy natknąć się na takie 
oto zabytkowe przystanki. 

Jeden z nich znaleźliśmy na ron-
dzie w Ciężkowicach, czyli dosłownie 
na peryferiach miasta. Tam też jest 
ich najwięcej. Ale prosta konstruk-
cja, zrobiona z blachy z drewnianą 
ławką, pomimo iż nie wygląda zbyt 
estetycznie, to wydaje się być trwal-
sza i bardziej odporna na ataki wan-
dali niż jej „młodsze rodzeństwo”. 
Być może dlatego, że tu nie ma za 
bardzo czego stłuc.

Miasto stawia na segregację. Do 
dyspozycji mieszkańców są nie 
tylko takie oto „dzwony”, właści-
ciele nieruchomości mogą również 
segregować śmieci do plastikowych 
worków, oznaczonych odpowiedni-
mi kolorami. 

Zarówno worki, jak i ich wywóz są 
bezpłatne. I tu pojawia się problem. 
Bowiem czasem zdarzy się, że wo-
rek nie zostanie przez pracowników 
MPO odebrany. Tak właśnie stało się 
w przypadku jednego z jaworznian. 
Pracownicy firmy zostawili mu no-
tatkę, że odbierają tylko butelki po 
napojach. Nie będziemy dociekać, co 
było w tym worku, jednak, jak udało 
nam się dowiedzieć w MPO, takie sy-
tuacje się zdarzają: – Mieszkańcy często 
wrzucają rzeczy, których nie powinni.  
A do worków na plastik powinni wrzu-

Najlepiej w gumowcachSpołeczeństwo informacyjne

Wyrzucajmy z głową
cać jedynie plastik, w szczególności zaś 
butelki PET. Worki są przeźroczyste, 
więc pracownicy widzą, czy mogą je 
zabrać, czy nie – wyjaśnił nam Michał 
Bogacki z Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania. Gdyby tak się nie stało  
i worek został zabrany, to w MPO sami 

musieliby przebierać i odrzucać te od-
padki, które nie nadają się do recyklin-
gu. A przecież nikt nie lubi, brzydko 
mówiąc, grzebać w śmieciach. Jeśli 
chcemy więc, aby raz w miesiącu nasze 
odpadki były zabierane, segregujmy je 
z głową. Pamiętajmy zatem, że: kolor 
niebieski – makulatura (gazety, ulotki, 
opakowania kartonowe i kolorowe cza-
sopisma), kolor zielony – szkło (butelki 
po sokach, alkoholu, szkło białe i kolo-
rowe, słoiki), kolor czerwony – plastik  
i aluminium (butelki typu PET, puszki 
aluminiowe).

Zabytki jakich niemało

Chodkiewicza to dość długa 
ulica, prowadząca aż pod las. 
Część domów jest nowa  
i budowana bądź remontowana, 
więc to tłumaczy obecność gruzu 
w tym miejscu. Ale na pewno nie 
usprawiedliwia

Wiele znaków informujących 
w naszym mieście samemu 
wymaga „doinformowania”. 
Czy to z powodu 
upływającego czasu, czy 
wskutek chuligańskich 
wybryków. 

Zatem być może obok tego wi-
docznego na zdjęciu należałoby 
postawić drugi, o treści: „Uwa-
ga! Uszkodzony znak informujący  
o uszkodzonej nawierzchni”. Choć 
łatwiej i prościej byłoby go po prostu 
wymienić bądź uzupełnić.

Uwaga na „Uwagi”
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NASZE MIASTO
„Zrób zdjęcie” – konkurs

Sponsorem 
konkursu 
jest

Szachy po japońsku

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

CENTRUM

CENTRUM

SZCZAKOWA

Ulica Olszewskiego to nie tylko głów-
na droga, biegnąca aż do Trasy Śród-
miejskiej, to także jej odgałęzienia. 
Ale to, co je łączy z tą główną, to je-
dynie nazwa i nowe tabliczki informu-
jące o niej. Jedno z takich odgałęzień 
prowadzi do numerów 9a, b, c.

Mieszkańcy mówią, że osiedle jest 
stare, ma nawet swoją własną nazwę 
– osiedle księdza Robaka. I co z tego? 
Przez kilkadziesiąt lat nie mogą docze-
kać się nawet utwardzenia nawierzch-
ni. Próbując zawalczyć o swoje, ciągle 
byli odsyłani do różnych urzędów, 
spychani wciąż z jednego do drugiego. 
Tymczasem, jak mówi pani Urszu-
la, mieszkająca tam od lat, problem 
z przejściem jest zarówno w zimie, na 
wiosnę, jak i na jesień. Może chociaż 
latem droga nie sprawia kłopotów? 
– Latem, jeśli wyjdzie się w klapkach, 
to zanim dojdzie się do głównej drogi, 
nogi są dosłownie czarne, a wszyst-
ko przez pył, który pokrywa jezdnię 

– mówi p. Urszula. Ale brudne nogi 
w porównaniu z tym, co dzieje się 
podczas opadów deszczu i śniegu, to 
naprawdę nic. Samochody dosłownie 
topią się w błocie, podczas roztopów 

Nie da się normalnie żyć

nie da się tędy normalnie przejechać. 
Narzekają wszyscy, którzy z jakiś po-
wodów muszą się tu znaleźć – kierowcy 
śmieciarek czy dowożący olej opałowy. 
Ostatnio problem z dojazdem do pa-

cjenta miała nawet karetka pogotowia 
– ostatecznie udało jej się przejechać, 
ale następnym razem samochód 
może już nie mieć tyle szczęścia. A w 
takich sytuacjach szybka pomoc jest 
najważniejsza: – Mój tata długo był 
pod opieką hospicjum, pielęgniarki 
opiekujące się nim nie mogły do nas 
dotrzeć. Bywały również dni, że wzy-
waliśmy pogotowie prawie codziennie 
– tłumaczy nam pani Urszula. Emeryci 
i renciści nie tylko wymagają opieki. 
Większości mieszkających tu ludzi 
nie stać nawet na tak desperacki czyn, 
jak zakup z własnych środków jakie-
gokolwiek materiału do utwardzenia 
drogi. Jak widać, jedna, zdawałoby się 
błaha kwestia, spędza sen z powiek 
mieszkańcom osiedla Robaka. Mają 
tylko jedną prośbę – aby miasto zro-
biło cokolwiek, choćby podarowało im 
materiał do utwardzenia w końcu tego 
odcinka ulicy Olszewskiego. Przecież 
to w końcu centrum miasta.

Spacer po parku uprzyjemniony 
partyjką szachów? Owszem, czemu 
nie. Ale chyba w iście japońskim 
stylu, albo po turecku, czy, jak kto 
woli, w pozycji lotosu. 

Gdyby zapoczątkować tę nową 
modę, być może problem znika-
jących ławeczek i innych siedzisk 
w Jaworznie zostałby rozwiązany? 
Już nikomu w tym wypadku nie 
byłyby potrzebne. Byłby to przecież 
tylko symbol europejskiego zepsucia 
i zamiłowania do wygody. Zdjęcie 
zatytułowane „Miejsc siedzących 
brak”  zrobione w parku w centrum 
miasta przesłał nam pan Dariusz 

Kowalczuk, zwycięzca w naszym 
konkursie. Serdecznie gratulujemy 
i zapraszamy do redakcji po odbiór 
nagrody.

Z soboty na niedzielę nieznany sprawca staranował słupki 
stojące w centrum miasta i najechał na znaki drogowe 
stojące po przeciwnej stronie jezdni. Volkswagena Golfa 
zarejestrowały kamery monitoringu. Jeszcze w tym samym 
dniu udało się naprawić znaki, jednak wciąż widoczne były 
ślady nocnej brawury kierowcy

Nocny jeździec
Od blisko dwóch miesięcy część 
osiedla przy Gagarina jest nie-
oświetlona. Trzy latarnie w pobliżu 
bloku nr 5, które funkcjonowały bez 
zarzutu, obecnie nie świecą. Mimo 
różnych interwencji mieszkańców, 
energetycy nie kwapią się, by uru-
chomić je ponownie. 

Ciemna strona osiedla
„Mieszkańcy zastanawiają się, czy to 

kwestia niedopatrzenia lub brak czasu 
ze strony Zakładu Energetycznego?(…)” 
– to fragment maila, który znaleźliśmy 
w redakcyjnej skrzynce. Spieszymy za-
tem z wyjaśnieniem, że to nie jest wina 
zakładu, w tym wypadku Enionu, który 
co prawda zasila latarnie, ale nie odpo-

wiada za ich stan techniczny. Jak za-
pewniono nas po piątkowym telefonie, 
wszystkie latarnie podlegające firmie 
są w dobrym stanie i działają. Nie jest 
to także sprawa Spółdzielni Mieszka-
niowej „Górnik”. Jak się okazało, teren 
należy do Urzędu Miasta, jednak sama 
latarnia, widoczna na zdjęciu, podpada 
pod Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej. To, już raz zgłosiło 
się z prośbą o bezpłatne przejęcie przez 
UM wspomnianego przedmiotu sporu, 
jednak decyzja była odmowna. Teraz 
MPGK ponownie przesłało stosowne 
pismo do magistratu. Czy decyzja bę-
dzie pozytywna? – Gmina powinna dać 
odpowiedź do 15 marca. Jeśli nie zgodzi 
się na przejęcie tego środka trwałego, 
to przedsiębiorstwo zwróci się wtedy 
bezpośrednio do wspólnot mieszkanio-
wych lub podmiotów, które działają 
w ich imieniu. Jeśli te również odmówią, 
nastąpi jego likwidacja – wytłumaczył 
nam prezes MPGK, Paweł Bednarek. 
Czy firma będzie się musiała podjąć tak 
drastyczne kroki? Tym razem wydaje 
się, że nie, ale na ostateczne rozwiązania 
będziemy musieli poczekać do drugiej 
połowy marca.

Niektórzy projektanci autobusów 
wychodzą chyba z założenia, że im 
ciaśniej, tym raźniej. A to przydep-
tamy komuś nóżkę, a to z kolei ktoś 
nas przydepta czy otrze się o nasze 
kolano. Każdy sposób jest dobry na 
zawarcie znajomości?

Chyba nikt nie lubi kontroli 
biletów. Ale co dopiero, 
kiedy kontrolowany jest sam 
kierowca, i to ze znajomości 
przebiegu takowej? 

Oto krótki zapis przyspieszone-
go kursu obsługi skomplikowanej 
sieci autobusow ych przycisków, 
udzielony przez panią kontroler 
jed nemu z now ych k ierowców 
PKM: – Dzień dobry, proszę zablo-
kować kasowniki.  – Ale w autobusie 
nie ma kasowników. – Jak to nie 
ma kasowników? – No tak. – Prze-
cież tam  z tyłu jest jeden. – Tak? 
Myślałem, że wszystkie są na kartę 
(konsternacja). Ale jak ja mam je 
zablokować? – Proszę wcisnąć tę 

Uwaga kontrola! Im ciaśniej 
tym raźniej 

„dwójkę”. – Dobrze, i co teraz? – Te-
raz ma pan napisane, że kasowniki 
są zablokowane.  

Pozdrawiamy wszystkich nowych 
kierowców. I oczywiście cierpliwych 
i wyrozumiałych kontrolerów.
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o g ł o s Z e n i e

o g ł o s Z e n i e

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

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

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

o g ł o s Z e n i A

Marzec w Bibliotece:

Auto Serwis WAMER 
zatrudni mechaników i elektromechaników 

samochodowych z min. �-letnim doświadczeniem 
zawodowym oraz sprzedawcę 

części samochodowych. 
Oferujemy: umowę o pracę, bardzo dobre 
warunki płacowe, możliwość podnoszenia 

kwalifikacji i zdobywanie certyfikatów. 

Kontakt: 0 696 160 144 
Jaworzno ul. Katowicka 19 D

CENTRUM KULTURY ul. Mickiewicza 2
7 marca godz. 13.00 – „Spotkanie z.... nauką”– dr biologii Beata Węgrzynek 
 godz. 18.00 – recital Eweliny Zięby – wstęp wolny

XVII Spotkania Teatralne
14 marca godz. 18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2„Kometa czyli ten 

okrutny wiek XX” – tragikomedia Teatr Korez – Anita Sajnóg, Elżbie-
ta Okupska, Mirosław Neinert, Robert Talarczyk. Bilety – 25 zł 

15 marca godz. 18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 „A kaz tyz ta 
Polska, a kaz ta?” - monodram oparty na fragmentach m.in. „Wy-
zwolenia”, „Wesela” i „Warszawianki” St. Wyspiańskiego. Olgierd 
Łukasiewicz. Bilety – 25 zł

16 marca godz. 18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 „Małe Zbrodnie Małżeń-
skie” Erica Emanuela Smitt’a Magdalena Zawadzka Leonard Pietraszak. 
Biletów brak. Bilety do nabycia w Dziale Imprez Kulturalnych MCKiS ul. 
Mickiewicza 2, tel. (032) 616 28 79 wew. 212. Informujemy, że istnieje 
możliwość rezerwacji internetowej biletów na www.sokol.jaw.pl
Galeria „Kameralna” MCKiS ul. Mickiewicza 2.

Wystawa fotografii Roberta Rajskiego „Natura”. Prace można oglądać od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 do 8 marca br. Wstęp wolny.

Dom Kultury „Jeleń” 
28 lutego godz. 17.00 - Kółko folklorystyczne – układamy bukiety z kwia-

tów i suszek.
5 marca godz. 10.00 - Klub Miłośników Książki „My kobiety”. Spotkanie z 

poetkami Panią Janiną Wodniak i Alicją Dudek.
Kółko języka angielskiego - zajęcia odbywają się: środa godz. 15.00 do 18.30, 

czwartek 15.00 - 18.00, sobota 10.00 - 15.00. Kółko matematycz-
ne – każdy poniedziałek od 16.00-17.00. 

Dom Kultury „Szczakowa”
5 marca godz. 18.00 - „Kobiety niezwykłe” – montaż poetycki organizo-

wany wspólnie z filią MBP Szczakowa
Klub „Dobra”

29 lutego godz. 17.00 - „Popołudnie z książką” - poezja Marii Konopnickiej.
Klub „Gigant” – Os. Gigant

28 lutego godz. 17.00 - „Decoupage na Dzień Kobiet” – zdobienie szkatułek.
Klub „Kasztan” – Jeziorki

27 lutego godz. 17.30 - Wewnątrzklubowy turniej tenisa stołowego
Klub „Pod Skałką”

5 marca godz. 16.00 - „Wiosenny collage”- praca zbiorowa z użyciem 
różnych technik plastycznych.

Klub „Podłęże” – Os. Podłęże
Codziennie od godziny 12.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych - pomoc w 

odrabianiu lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlico-
we, wydawanie posiłku.

Klub „Strażak” - Dąbrowa Narodowa
27 lutego godz. 17.00 - „Ucz się z nami, gospodyniami” – szydełkujemy 

pod opieką pań z zespołu śpiewaczego „Dąbrowianki”.
28 lutego godz. 16.00 - Kącik Miłośników Poezji – rozbudzamy zaintereso-

wanie literaturą wspólnie z Filią MBP.
Klub „Szczak” – Góra Piasku

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

5 marca godz. 17.00 - Dzień Kobiet w zespole śpiewaczym „Szczakowianki”.
Klub „Wega” - Ciężkowice 

29 lutego godz. 16.00 - Palce lizać – kulinarna
Świetlica Środowiskowa „Szczakowa” 

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

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

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

83/02

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

1064/d/07

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

dw

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

113/d/08

Zdecydowanie	wynajmę	długotermi-
nowo	2	 lub	3	pokojowe	mieszkanie	
–	 umeblowane	 lub	 nie	 (Podłęże,	
Gigant,	Olszewskiego).	Możliwość	
zapłaty	z	góry	za	cały	rok.	Dla	eme-
rytów	tel.	0	600	094	051

dw 

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

67/d/08

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

125/d/08

Sprzedam	mieszkanie	63	m2	–	Pod-
łęże	tel.	032/	616	58	24

136/d/08

Sprzedam	kiosk	z	lokalizacją 
tel.	0	509	398	976

146/d/08

Sprzedam	kawalerkę	po	remoncie	
Podłęże	
tel.	0	509	990	415,	0	505	404	838

152/d/08

Centrum	 lokal	 biurowy	34	m2	do	
wynajęcia	tel.	0	660	744	582

137/d/08

Wynajmę	 lokal	 na	 działalność	
gospodarczą	w	Libiążu	
tel.	0	602	100	777,	032/	627	11	82

88/02

Sprzedam	działkę	budowlaną	2600	
m2	z	możliwością	podziału	na	tere-
nie	Jaworzna	tel.	0	501	166	249

160/d/08

Do	wynajęcia	M-3	Podwale 
tel.	0	696	056	789

162/d/08

Sprzedam	 mieszkanie	 52	 m2	 	
3-pokojowe,	 wysoki	 standard	
wykończenia	+	wyposażenie,	niski	
czynsz	tel.	0	792	050	621

165/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

199/01

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

dw

Zatrudnię	 do	 tynków	 gipsowych	
maszynowych tel.	0	603	422	822

127/01

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

39/01

Zatrudnię	barmankę 
tel.	0	603	422	822

127/01 

Zatrudnię:	kierowcę	–	handlowca	
tel.	0	604	47	00	38

33/02

Firma	zatrudni	pracowników	budow-
lanych,	 cieśli,	 dekarzy,	murarzy,	
tynkarzy	
tel. 0	662	016	559,	600	357	258

13/02

Przyjmę	mechanika	
tel.	0	504	226	620

205/01

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

dw

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

86/d/08

Zatrudnię	osobę	do	obsługi	klienta	
oraz	organizacji	produkcji	w	zakładzie	
meblowym tel.	032/	616	11	28

34/02

Producent styropianu zatrudni 
technologa do spraw badania 
jakości produkowanych wyro-
bów. Kontakt 032/ 616 85 87 
biuro@domstyr.pl

89/02

Firma	finansowo	–	prawnicza	zatrudni	
osoby	 do	 działu	 obsługi	 klienta	
(Jaworzno)	tel.	0	508	178	554

133/d/08

Firma	zatrudni	operatora	wtryskarki	i	
tworzyw	sztucznych.	
Info@sukces-zamocowania.pl

84/02

Producent	styropianu	zatrudni	osobę	
na	stanowisko	mistrza	zmianowego	
i	 stróża	 (dozorcy).	Oferty	 prosimy	
kierować	na	adres	
e-mail:	biuro@domstyr.pl

dw

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:	 ocieplanie	 budynków,	
montaż	okien	tel.	0	606	971	838

dw

Przyjmę	do	pracy	kucharza	
tel.	0	601	539	445

dw

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

dw

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

136/051

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

7/01

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

154/d/08

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

1072/d/07

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

037/d/07

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

dw

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

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

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

91/09

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

46/10

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

dw

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

dw

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

73/10

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

Docieplamy budynki BUDMAX 
tel. 0 502 38 50 23

183/01

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

73/10

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

150/07

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

84/d/08

Kafelkowanie,	docieplanie	budynków,	
gładzie,	parkiety tel.	032/	615	63	88

161/d/08

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

Remonty	profesjonalnie 
tel. 0	698	062	038

134/d/08

Adaptacja poddaszy  BUDMAX 
tel 0 502 38 50 23

183/01.

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

64/d/08

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

15/d/08

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

127/01

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

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

208/10

Usługi	porządkowe	dla	wspólnot	
tel.	0	501	848	200

140/d/08

Usługi	remontowo	–	budowlane	
tel. 0	696	222	894

150/d/08

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

95/02

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

dw

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

73/d/08

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

dw

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

77/d/08

Usługi koparko – ładowarką. 
Kontakt 032/ 614 01 75, 
biuro@riser.pl

dw

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

103/d/08 

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

dw0

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

6/01

Złomowanie	samochodów 
tel.	0	509	303	507

39/d/08

Sprzedam	 Seicento	 SX,	 1999r,	
58.000,	srebrny	metalik 
tel.	0	600	808	763

163/d/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam	akwarium	125	l, 
tel.	032/	751	17	68

156/d/08

Tanio	sprzedam	2	sofy	jednoosobowe	
rozkładane	tel.	032/	616	38	81

166/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

dw

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

dw

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

JĘZYKI OBCE
Lekcje	Angielskiego	!	Profesjonalnie.	
Tłumaczenia.	Tel.	 0	692	223	739,	
032/	7	444	752	Zapraszam!

35/02

INNE
Dam	ziemię,	gruz	tel.	0502	150	710

bezpl

Oddam	szczenięta	za	darmo 
tel.	0	609	684	751

bezp

UWAGA!!!	27.01.2008	r	na	Osiedlu	
OTK	zaginął	2	letni	pies	rasy	york	o	
barwie	stalowo	–	brązowej.	Wabi	się	
Dropsik.	Na	sobie	miał	łańcuszkową	
obrożę.	Uczciwego	znalazcę	czeka	
nagroda.	Ktokolwiek	wie	 o	 losie	
Dropsika	proszony	jest		o	kontakt		
0	 510	 071	 402,	 0	 506	 372	 384.	
Dzieci	bardzo	tęsknią!!!

bezp

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

5/02

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

4/02

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

dw

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

59/d/08 

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

bezp

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

bezp

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

bezp

TAXI
TAXI!!!	0	601	431	749

131/d/08
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Losy Sybiraków – deportacja na Wschód (cz. 4)

63. rocznica wyzwolenia 
miasta Jaworzna (cz. 4)

Styczniowe dni 1945 roku w Jaworznie – wspomnienia świadków

Rok 1991. Od lewej Stanisław Nowakowski z członkami Stowarzyszenia Katolickiego „Przyjaźń 
Jaworznicka” przy osadzaniu granitowej tablicy w podstawie krzyża na Równej Górce

Pierwsza masowa deportacja na Wschód – 10 lutego 1940 roku z Lidy do Mołodeczna

Rok 1943. Stanisław Nowakowski

Rok 2004. Stanisław Nowakowski u córki

10 luty był bardzo mroźny, póź-
niej s łońce ogrzewa ło w ysie-
dleńców ciepłymi promieniami, 
mimo tego 15-letnia Wanda z ro-
dziny Kurzawów odmroziła palce  
u rąk. W czasie długotrwałej po-
dróży otwarły się rany, prosili  
o pomoc lekarską. Tylko jeden raz 
przyszedł nieznany im człowiek, praw-
dopodobnie był lekarzem, posmarował 
maścią na odmrożenia. Rany goiły się 
jednak bardzo trudno i długo.

Po dwóch dniach, kiedy wszyst-
k ie wagony zosta ł y zapełnione 
przesiedleńcami na stacji kolejowej 

dworca towarowego w Lidzie, a było 
ok. 70 wagonów, pociąg ruszył nocą 
na wschód, pod silnym konwojem 
żołnierzy Armii Czerwonej do sta-
cji granicznej polsko-radzieckiej 
Mołodeczno.

W Mołodecznie wszyscy przesiedli 
się do wagonów rosyjskich, dostali się 
do wagonu z nr. 16, były to wagony 
towarowe szerokotorowe. Każdy za-
budowany był piętrowymi pryczami, 
na środku był żelazny piecyk, a bliżej 
drzwi wykrojona dziura w podłodze 
obita deskami na wys. ok. 50 cm, to 
była ubikacja.

Dalej na Wschód
Z Mołodeczna pociąg ruszył dalej 

na wschód do Mińska. Pierwszy po-
stój był w Mińsku. Raz na dobę kon-
wojent na postojach, otwierał drzwi 
i wołał dwóch ludzi po odbiór zupy 
oraz węgla. W tym czasie, gdy wraca-
no z zupą, wypuszczano z wagonów 
mężczyzn na prawo, kobiety i dzieci 
na lewo za własną potrzebą przy 
silnej obstawie całego transportu 
przez żołnierzy. Wtedy dowiedzieli 
się, że wszyscy osadnicy z Berdówki 
zostali zabrani i jadą tym samym 
transportem w rożnych wagonach. 

Jechał również brat ojca Wandy, 
Marian – osadnik, były legionista 
z żoną, dwoma córkami i teściową, 
która akurat była u nich z wizytą. 
Oni właśnie wsparli rodzinę, ciocia 
dała garnek, miskę, łyżkę, bo nie 
mieli do czego wziąć zupy ani czym 
jeść. Wspomogli rodzinę Kurza-
wów także współtowarzysze niedoli  
w wagonie, którzy mieli lepsze wa-
runki do pakowania.

Trasa przejazdu była d ługa , 
wiodła przez Mińsk, Kujbyszew, 
Ufę, Czelabińsk za Ural, Omsk, 
Nowosybirsk, Tomsk.

Z Tomska w tajgę
W Tomsku kazali wysiąść z wago-

nów, tam czekały sanie zaprzężone w 
małe, ale silne konie syberyjskie. Dali 
im ubrania waciaki i pimy (wysokie 
obuwie filcowe), kazali wsiadać na sa-
nie. Pod osłoną nocy przejechali Tomsk, 
zamarzniętą rzekę Tom, jechali w kie-
runku północnym od Tomska w tajgę. 
Po drugiej stronie rzeki rzeki zaczęły 
się lasy tajgi. Woźnice ostrzegali, aby 
trzymać się mocno sań, bo gdy ktoś wy-
padnie do śniegu, to zginie tej nocy.

ze wSPomnień P. wanDy mleczko z D. kurzawa.
c.D.n. zofia żak

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

Autentyczne relacje przebiegały 
w kolejności szlaków przejścia, prze-
mieszczania się i starć wojsk radziec-
kich i niemieckich, wyzwalając teren 
miasta i jego dzielnic.

22 stycznia z dzielnicy Galmany-
Warpie oddziały radzieckie przeszły 
do centrum miasta, gdzie najwięk-

sze działania wojenne przebiegały  
w Rynku, wokół kościoła p.w. św. 
Wojciecha, na Pańskiej Górze oraz na 
ul. Grunwaldzkiej w rejonie konsumu 
i kopalni Kościuszko.

Centrum miasta
Wspomina pan Stanisław Nowa-

kowski, mieszkaniec dzielnicy Lonty, 
mający kontakty z centrum miasta: 

„Na dwa, trzy dni przed pojawieniem 
się żołnierzy radzieckich w mieście, 
dało się słyszeć najpierw dalekie, słabe 
pojedyncze strzały i wybuchy poci-
sków od strony Ciężkowic. Z każdą 
chwilą stawały się one coraz bliższe 
i głośniejsze. Samo zaś spotkanie 
się z czołówką zwiadowczą wojska 
radzieckiego przeżył mój brat Józef 
Nowakowski.

W godzinach popołudniowych,  
w domu kolegi, Józefa Cygana, miesz-
kającego przy ul. Drzewianki (obec-
nie Kochanowskiego), zostaliśmy 
zaskoczeni pojawieniem się trzech 
żołnierzy radzieckich, ciągnących za 
sobą karabin maszynowy na kółkach, 
którzy niespodziewanie podbiegli 
do nich i zapytali, gdzie są Niemcy. 
Później pobiegli dalej w kierunku 
Pechnika, ulicy Mostowej. Po pewnej 
chwili spostrzegli ich powracających, 
biegnących przez pola w kierunku 
Warpia – wentylatora.

Po powrocie brata do domu na 
Lonty, cała nasza rodzina wzmoc-
niła czujność, a przede wszystkim 
obserwowała otoczenie, aby nie być 
zaskoczoną wyjątkową sytuacją. 
Mimo takiego stanu, noc była na ogół 
spokojna. Dopiero następnego dnia 
rankiem pojawiły się nad Jaworz-
nem »kukuruźniki«, samoloty rosyj-
skie. Przeprowadziły ostrzał miasta  
i pierwszy atak bombowy na cele mia-
sta, m.in. na kopalnię Piłsudski. Były 
to nieduże bombki, zniszczenia celów 
były niewielkie. Ten jednak atak za-
początkował walkę o miasto.

Miejscowi Niemcy »Reichsdeut-
sche«, »Volksdeutsche« obsadzili kilka 
punktów strategicznych miasta na linii 
od Pańskiej Góry, poprzez Skotnicę, 
Warpie itd. Obrona ich była zdecy-
dowana, szczególnie zaś wtedy, kiedy 
dołączyły do nich oddziały wojskowe. 
Mimo tego Rosjanie coraz mocniej 
atakowali. W końcu ze zmiennym 
rezultatem dla obu stron walki prze-
niosły się do centrum miasta. Bazą 
wypadową Niemców na ulice miasta 
była kopalnia Kościuszko i sąsiadu-
jący z nią konsum (obecnie budynek 
PKO-BP). Główną zaś bazą dowódczą 
Niemców były zabudowania »Azotu«, 
skąd podchodzili opłotkami i obniże-
niami terenowymi, najpierw do rowu 
przeciwczołgowego usytuowanego  
w linii „Koczurek” w kierunku kopalni 
Piłsudski. Stąd kolejno przechodzili 
do centrum, do bazy wypadowej Ko-
ściuszko-konsum. Rosjanie zaś pod-
chodzili dużymi siłami od strony Wil-
koszyna i Dobrej. Walki o samo miasto 
trwały ze zmiennym szczęściem przez 
pięć dni. Kiedy znów Niemcom zagra-
żało okrążenie, wycofali się przez Azot 
w kierunku Łęgu i Jelenia, następnie 

przeszli na prawy brzeg rzeki Prze-
mszy. Stamtąd ponownie dotkliwie 
atakowali pozycje Rosjan.

Rosjanie nie mogąc przejść Prze-
mszy, za fabryką Azot w tzw. »lasku 
cygańskim«, ustawili swoją straszną 
broń na nieprzyjaciela p. n. »katiu-
sze«, a wieczorem 25 stycznia 1945 
r. przypuścili ostrzał terenów poza 
Przemszą z pozytywnym skutkiem.

W walkach o Jaworzno poległo 
ok. 550 Niemców i 420 Rosjan. Straty 
w sprzęcie wojskowym u Rosjan to 
trzy czołgi. Jeden pozostawiony przy 
ul. Sławkowskiej u wylotu na Rynek. 
Drugi przy wylocie z ulicy Królowej 
Jadwigi na ulicę Grunwaldzką i trze-
ci pozostawiony w dole przeciwpoża-
rowym na stacji kolejowej Jaworzno 
– centrum.

Straty Niemców, to jeden czołg 
pozostawiony na ulicy Kopernika  
i jeden samolot bojowy, który po ze-
strzeleniu go w okolicy fabryki Azot, 
rozbił się na pagórku przy leśniczówce 
na Podłężu.

Zniszczenia trudno opisać. Całe 
miasto pozostawało w wielkim nieła-
dzie. Rozbita kopuła wieży kościelnej, 
porozbijane szyby wystawowe skle-
pów, powalone słupy i liczne kłębo-
wiska drutów telefonicznych a między 
nimi liczne ciała ofiar walki, Rosjan 
i Niemców, a także koni. Poza uszko-
dzeniami niektórych domów, Polacy 
nie ponieśli zbyt dużych strat.”

StaniSław nowakowSki

zeBrała zofia żak
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Miasto JaworznoNasze sprawy

1 dzień: 13 IV (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 IV (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

W rajdzie, który zorganizowa-
ła Komisja Tu r yst yk i  Piesz ej  
O/PTTK w Jaworznie uczestniczy-
ły 102 osoby: młodzież i dzieci pod 
opieką nauczycieli ze szkół: SP-5, 
SP-8, SP-15, SP-18, SP-19, SP-22, 
Gim. nr 8, a także 11 turystów in-
dywidualnych.

Uczestnikami opiekowali się przo-
downicy turystyki pieszej: D. Pade-
rewska, S. Trela, W. Trela, A. Gajos, 
E. Fułat. Trasa prowadziła z Jaro-
szowca przez kompleks leśny Piecyki 
i Pazurek. Mogliśmy tutaj zobaczyć 
liczne ostańce wapienne m. in. Cisowe 
Skałki, Jarząbek i Zubowe Skały, które 
ze względu na fantastyczne kształty 
przypominają skalne miasto. Obszar 
ten w przyszłości ma być zamieniony 
w rezerwat przyrody. Na razie została 
tu wytyczona, oznakowana i opisana 
ścieżka przyrodnicza. Ścisłej ochronie 
podlega kompleks buczyny (ciepło-
lubnej, sudeckiej i niżowej) i świeżego 
boru sosnowego. Występuje tu ponad 
to 290 gatunków roślin naczyniowych 
w tym czosnek niedźwiedzi oraz lilia 
złotogłów. 

Poszukiwaliśmy tropów sarenek,  
a dostrzegliśmy skupisko przebiśniegów, 
które zachwyciło wszystkich turystów. 
Pomimo silnego wiatru słońce rozświe-
tlało okolicę. Minęliśmy Januszową Górę 
(445 m) i wyszliśmy na drogę prowadzą-
cą do Rabsztyna. Uczestnicy zatrzymali 
się przed ruinami zamku i dowiedzieli 
się, że pierwsze umocnienia, w tym, 
miejscu, powstały już w XIII wieku  
i zostały wzniesione przez Toporczyków 
z Morawicy. W rabsztyńskim zamku 
odbyła się uroczystość weselna hetmana 
Jana Zamojskiego z bratanicą Stefana 
Batorego, księżniczką siedmiogrodzką 
Gryzeldą. Pod koniec XVI wieku, ko-
lejny właściciel Zygmunt Myszkowski 

przebudował warownię, dodając jej 
elementy renesansowe. Do zamku moż-
na był dostać się tylko z jednej strony 
(ocalały fragmenty bramy wjazdowej, 
pod którą był most zwodzony i fosa).  
W 1657 r. zamek został zniszczony 
przez wycofujące się wojska szwedzkie 
i od tej pory rozpoczął się jego upadek. 
Dowiedzieliśmy się również, że powsta-
ło Stowarzyszenie Zamek Rabsztyński 
dzięki, któremu znalazły się środki na 
remont murów, wycięcie drzew, czę-
ściową rekonstrukcję. 

Następnie autokarami przyjecha-
liśmy do Olkusza, gdzie zwiedzaliśmy 
Muzeum Afrykanistyczne. Podziwiali-
śmy ekspozycję sztuki Tauregów rycerzy 
pustyni i eksponaty sztuki afrykańskiej 
takie jak maski obrzędowe, przedmioty 
codziennego użytku, rzeźby, malarstwo 
i mapy. Zbiory wystawiane w muzeum 
zostały podarowane miastu przez olku-
szanina Bogdana Szczyga lekarza, który 
wiele lat spędził w Afryce. 

Podziwialiśmy również Basztę wraz 
z odrestaurowanym fragmentem muru 
obronnego. W piwnicach kamienicy 
przy Rynku 20, zwanej „Batorówką” 
uczestnicy rajdu posilili się zapiekan-
kami i herbatą. Na olkuskim rynku ob-
serwowaliśmy zabytkowe budowle i słu-
chaliśmy przewodnika, który opowiadał  
o historii miasta. Pozyskaliśmy wiedzę  
o tym, że w mieście funkcjonowała  
mennica królewska, o wydobywaniu 
srebra oraz, że system obronny mia-
sta składał się z 15 baszt i trzech bram  
i o wielu  innych ciekawostkach. 

Niestety, nie udało się nam zwiedzić 
najcenniejszego zabytku Olkusza, którym 
jest gotycka fara pw. Świętego Andrzeja 
Apostoła z XIV wieku, o konstrukcji ha-
lowej. Dowiedzieliśmy się, że w środku 
znajdują się m. in. XV-wieczny poliptyk, 
polichromia i krucyfiks, renesansowe 
stalle oraz organy wykonane w latach 
1611-24 i barokowe ołtarze. Mimo starań 
nie otworzono nam kościoła. 

W ubiegłym roku szkolnym Gimna-
zjum nr 4 wraz z III Liceum Ogólno-
kształcącym przystąpiło do realizacji 
programu „Szkoła Zarządzająca 
Wiedzą”.

Program ten składa się z pięciu 
etapów zwanych modułami. Są to: pla-
nowanie, zdobywanie wiedzy, twórcze 
myślenie, prezentowanie wiedzy, sa-
moocena.

Do programu prowadzonego przez 
30 nauczycieli przystąpiło 142 uczniów. 
W styczniu 2007 na uroczystym rozpo-
częciu programu, w obecności swoich 
rodziców, uczniowie otrzymali swoje 
pierwsze Indeksy, opracowane na wzór 
indeksów szkół wyższych. W indek-
sach uczniowie wpisują ćwiczenia  
w których brali udział, a nauczyciele 
potwierdzają to swoim podpisem oraz 
wpisują liczbę punktów zdobytych 
przez uczniów w trakcie ich realizacji. 
Zakończyliśmy już trzy pierwsze mo-
duły, a po feriach rozpoczęliśmy mo-
duł czwarty. Ponad 80% uczestników, 
biorąc aktywny udział w zajęciach  
i ćwiczeniach przygotowanych przez 
nauczycieli, uzyskało tytuły „Mistrz 
Planowania”, „Zdobywca Wiedzy”  
i „Mistrz Twórczego Myślenia”.  

Z wypowiedzi w anonimowych an-
kietach wynika, że uczniowie:

– chętnie realizują program, a przygo-
towane dla nich zajęcia i ćwiczenia są 
interesujące,

– poczuli się odpowiedzialni za własną 
naukę, nauczyli się jak tworzyć plany 
prostych działań i plany długofalowe, 
a więc planować własną przyszłość, 

– poznali różne źródła wiedzy i zyskali 
umiejętność uczenia się,

– poznali funkcjonowanie mózgu 
człowieka, określili swój rodzaj inte-
ligencji i styl myślenia,

– poznali techniki twórczego myśle-
nia i nauczyli się wykorzystywać je 
w szkole.
Również rodzice interesują się reali-

zacją programu „Szkoła Zarządzająca 
Wiedzą” i uważają, że ich dzieci miały  
w trakcie ich realizacji możliwość zdo-
bycia różnorodnych tzw. pozaszkol-
nych umiejętności. W trakcie realizacji 
czwartego modułu, młodzież zaprezen-
tuje zdobyte w czasie trwania programu 
wiadomości i umiejętności. Dlatego już 
dziś uczniowie klas drugich zapraszają 
serdecznie swoich rodziców i przyjaciół 
szkoły, w dniu 13 maja na uroczystość 
pod hasłem „Prezentacja Wiedzy”.  
W tym dniu zapraszamy również media 
na przygotowaną przez młodzież kon-
ferencję prasową dotyczącą programu 
„Szkoła Zarządzająca Wiedzą”. (iw)

26. Rajd Pieszy Tropami Sarenek

Zarządzamy wiedzą

Na zakończenie rajdu każdy uczest-
nik otrzymał znaczek rajdowy, a prezes 
Oddziału PTTK w Jaworznie Jerzy Zięba 
wręczył przedstawicielom jaworznickich 
szkół  pamiątkowe dyplomy (wykonane 
przez E. Banasik) oraz uhonorował kilku 
uczniów ze SP-15 – Odznakami Turysty-
ki Pieszej – Popularną i Brązową.

Aktywny wypoczynek po nauce  
i pracy, zwiedzanie najbliższych okolic, 
obcowanie z przyrodą, a także z historią 
i wiele innych pozytywnych wartości 
zyskujemy po tak udanych wyprawach 
z jaworznickim Odziałem PTTK. Do 
zobaczenia na turystycznych szlakach.

urSzula kleSzcz

Jedną z atrakcji rajdu było zwiedzanie Muzeum Afrykanistycznego
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Stać Cię na to!
Wycieczka do Francji 29.06. – 05.07.2008
Wycieczka do Lwowa 11.07. – 13.07.2008
Wycieczka do Budapesztu 18.07. – 20.07.2008
Wycieczka do Bawarii 21.07. – 26.07. 2008

ZAMKI BAWARSKIE

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

Sprawdź nas!

o g ł o s Z e n i e

W rok u sz kol ny m 2 0 0 7/2 0 0 8 
w Gimnazjum nr 3 w Jaworznie 
utworzona została jedyna w Pol-
sce klasa sportowa o profilu wspi-
naczkowo-obronnym. 

Uczniowie tej klasy na lekcjach 
wf-u oprócz realizacji ogólnego pro-
gramu nauczania mają tygodniowo 
trzy godziny wspinaczki, które odby-
wają się zarówno na sztucznej ściance 

wspinaczkowej jak i w naturalnych 
skałkach oraz trzy godziny samo-
obrony jujitsu, na których nauczane są 
techniki walki sportowej, samoobro-
ny oraz techniki interwencji.

15 lutego 2008 roku w Szkole Pod-
stawowej nr 8 i Gimnazjum nr 9 zo-
stał zorganizowany walentynkowy 
konkurs tańca.

W ramach rea lizacji ogólno-
polskiej kampanii „Trzymaj For-
mę” Klub Uczniów Nieobojętnych 
– „Kloon” wyszedł z inicjatywą 

zorganizowania w szkole konkur-
su tańca. Pod opieką Kingi Kurek 
(opiekun klubu) i Mariusza Ko-
walskiego (nauczyciel wf-u) prze-
prowadzono imprezę, której celem 
było zachęcenie do aktywnych form 
aktywności ruchowej. Uczniowie 
samodzielnie opracowywali układy 

Klasa sportowa
wspinaczkowo-obronna

Ponieważ z założenia klasa ma 
przygotowywać do służb munduro-
wych, przewidziane zostały spotka-
nia z policją, strażą pożarną i strażą 
miejską. W środę, 13 lutego, odbyło 

się już drugie z cyklu spotkań, tym 
razem uczniowie gościli komen-
danta straży miejskiej w Jaworznie 
pana Artura Ziębę. Komendant 
przedstawił podobieństwa i różni-
ce jakie występują podczas służby 
w straży miejskiej i w policji. Opisał 
miejsce oraz zakres działań straży 
miejskiej, wyposażenie oraz ubiór 
po którym można poznać funkcjo-
nariusza. Omówił również kryteria 
jakie musi spełnić osoba ubiegająca 
się o pracę w straży miejskiej, po 
czym na sali rozgorzała dyskusja. 
Uczniowie zasypali komendanta 
gradem pytań na interesujące ich 
tematy. Ciekawa dyskusja trwałaby 
pewniej dłużej gdyby nie dzwonek, 
który wygonił uczniów na lekcje.

Tydzień później uczniowie mieli 
możliwość zaprezentowania swoich 
umiejętności z zakresu wspinaczki 
i samoobrony podczas dni otwar-
tych dla klas szóstych. Lekcja cie-
szyła się dużym zainteresowaniem 
uczniów, z których nie jeden miał 
predyspozycje by od września stać 
się uczniem klasy wspinaczkowo-
obronnej. Do czego serdecznie 
zapraszamy.

(iw)

ZS nr 4 trzyma formę!
taneczne do wybranej przez siebie 
muzyki. W jury zasiedli nauczycie-
le wf-u i reprezentanci społeczności 
uczniowskiej. Serce publiczności 
w SP8 podbi ł Maciej Bandyk – 
uczeń klasy IV. W G 9 zwyciężyli 
– Michał Bandyk uczeń k lasy I 
i  duet – Marta Górny i Maciej 

K r y pcia k .  Wsz ysc y uczest nic y 
otrzymali dyplomy i nagrody po-
zyskane przez wuefistów. 

Takie przedsięwzięcia bardzo 
integrują społeczność uczniowską, 
a młodym tancerza dają możliwość 
zaprezentowania swoich umiejętności 
przed publicznością. (iw)

Zarząd okręgowy LOP w Katowicach 
zorganizował na terenie wojewódz-
twa śląskiego konkurs pod hasłem: 
„Najpiękniejsze okazy przyrodnicze 
w mojej miejscowości”. 

Miał on na celu propagowanie 
znajomości szaty roślinnej okolicy. 
Zadaniem uczniów było  znaleźć 
rośliny chronione oraz dowolną 
techniką odwzorować je na kartce. 
Wśród 200 prac, które nadesłano na 
konkurs, przyznano dwa pierwsze 
miejsca. Jedno z nich uzyskał Piotr 
Pałczyński, uczeń Szkoły Podstawo-
wej nr 14 w Jaworznie. Praca, którą 
wykonał  pod kierunkiem mgr Stani-
sławy Wiśniewskiej zdobyła uznanie 
jury, ponieważ zwierała  interesujące 
okazy przyrodnicze, a sposób ich  pre-
zentacji zadecydował o zwycięstwie. 
Ponadto wyróżnienia w konkursie 
uzyskały uczennice klasy V b: Kaja 
Marzec i Wioletta Kozińska. 

g.machejek

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:
– 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

Pomóż nam pomagać!

Makieta przyszłego hospicjum stacjonarnego

Laureaci konkursu ekologicznego

Na zdjęciu dwójka laureatów: Piotr Pałczyński i Wioletta Kozińska

21 lutego br. do Przedszkola Miej-
skiego nr 14 przyszedł nietypowy 
gość. Był nim policjant razem ze 
swoim przyjacielem psem, owczar-
kiem niemieckim Mauro. 

Policjant opowiadał dzieciom 
w jaki sposób pracują psy policyjne, 
jak pomagają w codziennej służbie? 
A na koniec dzieci zadawały py-
tania. Dzieciom bardzo podobało 
się spotkanie i zaprosiły miłych 
gości za rok. 

e.nowak

Nietypowy gość - Mauro

Wszystkie układy taneczne podobały się publiczności

Ćwiczenia z samoobrony cieszą się dużym powodzeniem
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Miasto JaworznoZ życia szkół

W połowie ubiegłego roku 
nakładem Wydawnictwa 
WSP TWP w Warszawie 
ukazała się praca zbiorowa 
pt. „Zarządzanie publiczne 
w lokalnej polityce 
społecznej”. Recenzje tej 
publikacji dla Instytutu 
Rozwoju Służb Społecznych 
w Warszawie napisał Piotr 
Bystrowski, doktorant 
w Zakładzie Polityki 
Społecznej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.

„Zarządzanie publiczne w lo-
kalnej polityce społecznej” to praca 
zbiorowa pod redakcją prof. Aldony 
Frączkiewicz-Wronki, dr Sławomira 
Kantyki i dr Marii Zrałek. Publikacja 
stanowi obszerny zbiór opracowań  
z zakresu działań samorządu teryto-
rialnego w obrębie polityki społecz-
nej w dobie polskiego członkostwa  
w Unii Europejskiej. 

Zbiór sk łada się z czternastu 
odrębnych opracowań różnych au-
torów, specjalistów z różnych ośrod-

ków naukowych w kraju, których 
wspólnym obszarem badawczym w 
prezentowanej pracy jest działalność 
samorządu terytorialnego w zakresie 
polityki społecznej. Każde z tych 
opracowań przedstawia wnikliwą 
analizę tematyczną, osadzoną w bo-
gatej literaturze źródłowej.

– Podjąłem się napisania recenzji 
tej publikacji naukowej dla Instytutu, 
albowiem to jedna z najciekawszych 
prac wydanych w ostatnim czasie  
z zakresu polityki społecznej – mówi 
Piotr Bystrowski. – Jest ona godna 
polecenia nie tylko studentom, spe-

cjalizującym się w samorządzie tery-
torialnym czy polityce społecznej, lecz 
także specjalistom zajmującym się 
instytucjonalnie polityką społeczną  
w samorządzie terytorialnym. – do-
daje autor recenzji.

Recenzja ukazała się w dwumie-
sięczniku „Praca Socjalna” nr 1/2008 
wydawanym przez Instytut Rozwoju 
Służb Społecznych w Warszawie. In-
stytut jest jednym z najbardziej zna-
nych ośrodków naukowo-badawczych 
w kraju w zakresie polityki społecz-
nej. Jaworznianin współpracuje z nim 
ponad dwa lata. teS

Katowicki zespół Feel szturmem 
wbił się na polski rynek muzyczny 
dzięki utworowi „Jest już ciemno”. 
Podwójna wygrana podczas Festiwa-
lu w Sopocie w 2007 roku otworzyła 
ścieżki kariery wszystkim członkom 
zespołu, wśród których jest były już 
nauczyciel gry na perkusji w Szkole 
Muzycznej w Jaworznie – Michał 
Opaliński.

Obecny perkusista zespołu Feel, 34-
letni Michał Opaliński, pracę w jaworz-
nickiej Szkole Muzycznej I stopnia im. 
Grażyny Bacewicz podjął we wrześniu 
2007 roku. Zespół już wówczas zaczął 
pojawiać się w mediach. – Zapewne pan 
Michał nawet w najśmielszych snach nie 
mógł przewidzieć tak wielkiego sukcesu 
zespołu – komentuje Wacław Dzierwa, 
dyrektor Szkoły Muzycznej. 

Andrzej Szuba I – mę żczyzna  
o włosach przyprószonych siwizną 
z ujmującym uśmiechem, emanu-
jący spokojem, oszczędny w sło-
wach, skoncentrowany na swojej 
pracy, od 6 lat wolny od nałogu 
oglądania telewizji.

Andrzej Szuba II – poeta, autor 
tomików wierszy m.in.: „Wejście za-
pasowe”, „Postscripta”, „Oddech jak 
twój”, „Strzępy”.

Andrzej Szuba III – tłumacz poezji 
amerykańskiej, brytyjskiej i irlandz-
kiej, m.in. Walta Whitmana, Ezry 
Ponda i Lawrence’a Ferlinghettiego.

Taką ciekawą osobowość mogli 
poznać goście Salonu Literackiego, 
którzy w środę 20 lutego br. przybyli 
do Biblioteki Miejskiej w Jaworznie na 

spotkanie z poetą organizowane przez 
dr Stanisława Piskora. Żeby zrozumieć 
twórczość A. Szuby trzeba oddalić ary-
stoteleską koncepcję mowy wiązanej,  
w której najważniejsza jest metafora, 
czy definicje M. Jastruna określające 

poezję jako „tworzywo językowe łączące 
odległe słowa i znaczenia, przestrzenie  
i czasy na innej zasadzie niż to dzieje się 
w języku informacyjnym”. Wiadomo, 
że literatura jest odzwierciedleniem 
epoki w której się żyje. W dzisiejszym, 
ciągle pędzącym do przodu świecie 
liczy się tylko przekaz informacji. Do-
skonałym przykładem może być MTV, 
które nie skupia odbiorców na myśleniu 
tylko na pochłanianiu w krótkim czasie 
natłoku przekazywanych informacji. 
Andrzej Szuba poprzez swoje krótkie 
utwory nie tylko dostarcza informacji, 
ale i również zapewnia czytelnikom 
indywidualny odbiór przekazu oraz 
jego dalsze pogłębianie w wyobraźni 
odbiorców.  Ten zdecydowany przeciw-
nik metafory rezygnuje z „pulchryzmu” 

Bystrowski  
dla Instytutu

Na zdjęciu: Piotr Bystrowski, doktorant w Zakładzie Polityki 
Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

ChFEELowe 
zatrudnienie

Przez półtorej godziny, od 16.00 
do 17. 30, instruktorzy ć wiczą  
z niepełnosprawnymi, pokazują 
im jak prawidłowo poruszać się na 
wózku inwalidzkim, w jaki sposób 
radzić sobie z barierami archi-
tektonicznymi, osiągnąć większą 
samodzielność czy też nawiązać 
nowe znajomości.

Posiadamy również wózki do 
aktywnej rehabilitacji dla osób, któ-
re takich nie posiadają. Zajęcia są 
bezpłatne, może z nich skorzystać 
każdy mieszkaniec naszego regionu, 
jeśli jest po urazie rdzenia kręgowego  
i porusza się na wózku oraz osoby 
zainteresowane pomocą osobom nie-
pełnosprawnym. 

Kontakt telefoniczny 
Piotr Czarnota 511-253–290; 

e-mail: poczta@fundacjarg.org.pl, 
www.fundacjarg.org.pl

Podziękowanie
Zarząd Fundacji Pomocy Oso-

bom Niepełnosprawnym „ Ratownik 
Górniczy” chciałby podziękować 
panom: H. Grabowskiemu, J. Noszce, 
właścicielom apteki „Św. Barbary” za 
pomoc w zakupie sprzętu sportowe-
go dla Fundacji.

w imieniu zarząDu funDacji Piotr czarnota

Spotkanie literackie

Zaproszenie

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” zaprasza na zajęcia  
z Aktywnej Rehabilitacji, które odbywają się  
w każdy piątek w hali sportowej w Jaworznie 
przy ul. Grunwaldzkiej 235. 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
koło Jaworzno

Zaprasza na spotkanie w dniu 29.02.08 r. 
tj. piątek o godz. 11.00 

ul. Grunwaldzka 35 (siedziba koła PSD)
Tematami spotkania będą: 

prawidłowe żywienie w cukrzycy, 
dokładność pomiarów na glukometrach (porównywanie wyników)

Mgr Michał Opaliński, bo właściwie 
tak należy mówić o muzyku, w szkole 
zajmował się nauką gry na bębnach. 

– Uczył dzieci w wieku od 7-15 
lat. Nasza współpraca przebiegała 
bardzo udanie. Podobnego zdania są 
sami uczniowie, którzy zawsze uwa-
żali go za bardzo dobrego nauczyciela 
– wspomina dyrektor Dzierwa. Po-
pularność i kolejne sukcesy zespołu 

nie pozwoliły jednak muzykowi na 
dalszą naukę młodzieży w szkole. 
Częste koncerty, nagrania i występy 
telewizyjne zmusiły go do rezygnacji  
z funkcji nauczyciela. – Jeśli jednak mu-
zyk będzie z powrotem zainteresowany 
nauką w szkole, nie będziemy mieć nic 
przeciwko – zapewnia z uśmiechem 
dyrektor Wacław Dzierwa. 

łukaSz grygiel

(łac. pulchrum – piękny, doskonały). 
Andrzejowi Szubie nie zależy bowiem 
na pięknej linii kompozycyjnej czy też 
na zgrabnym wykończeniu utworu. 
Kiedy słuchaliśmy wierszy czytanych 
przez poetę, przychodziły nam na myśl 

słowa Cz. Miłosza: „Napisano już tyle 
słów, że najlepiej napisać wiersz jako 
jedno zdanie”. Owe pojedyncze zdanie 
to nic innego jak postscriptum-dopisek 
czegoś istotnego do ogółu. Właśnie ta-
kie utwory prezentował nam zebranym 
A. Szuba. Oto kilka z nich:
P.S. 159: „Odejść? Na to trzeba być 
doskonale śmiertelnym”
P.S. 217: „Istniejesz jak epizod  
w życiu tego zdania”
P.S. 303: „ I rzekł człowiek: nie chcę 
być sam, odejdź”
P.S. 329: „Nie odpowiadaj – zabijesz 
pytanie. Nic więcej nie mamy”
P.S. 388: „ Ale nas zbaw od »ego«”.

Te przytoczone, niezwykle lako-
niczne zdania przywołuje zen – ga-
tunek poezji milczenia oraz poetycka 
biżuteria haiku. Wiersze domagają 
się dokończenia i pełnej realizacji  
w wyobraźni czytelnika. Takie utwory 
chętnie pisze się w Japonii. Są również 
popularne w poezji anglosaskiej i ame-
rykańskiej. Poeta agnostyk przekonuje 
nas, że świat w którym żyjemy jest 
niepoznawalny, a rzeczywistość ota-
czająca człowieka napawa go lękiem 
i przerażeniem. Dzieje się tak pod 
wpływem doznań, jakich doświadczył 
w systemach totalitarnych. 

Należy ubolewać nad tym, że 
przeważnie w szkolnych podręczni-
kach zamieszcza się  wiersze napisane 
przez Różewicza czy Zagajewskiego, 
natomiast rezygnuje się z utworów pi-
sanych przez poetów niecodziennego 
formatu takich jak: Szuba, Gąsiorow-
ski, Stachura czy Sadowska.

Paulina chleBika oPP w i lo
Poeci-a. SzuBa i S. PiSkor, PoloniSta-m. cichy 

wraz z uczniami ilo i iilo.

Zespół Feel szturmem wbił się na polski rynek muzyczny

Andrzej Szuba – pierwszy z prawej


