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Zapraszamy do programu telewizji 
CTv Jaworzno, gdzie mogą Państwo 
obejrzeć audycję motoryzacyjną 
„AutoExpert”, której sponsorem jest 
Stacja Kontroli Pojazdów PKM Sp. z o.o.
W tym tygodniu porównanie Peugeota 
Bipper i Skody Praktik.
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28 kwietnia br., o godzinie 9.00 
w sali obrad UM odbędzie się 
kolejna sesja Rady Miejskiej. 
W poniedziałek radni zajmą się 
m.in. rozpatrzeniem sprawozdania 
z wykonania budżetu miasta za 
2007 r. i udzieleniem absolutorium 
Prezydentowi Miasta Jaworzna 
oraz uchwałą w sprawie nadania 
statusu Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Jaworznie. 
W piętnastopunktowym porządku 
obrad znalazły się również projekt 
uchwały w sprawie zmian 
w budżecie miasta na rok 2008 
i projekt dotyczący połączenia 
Filii dla Niewidomych z Biblioteką 
Główną, wchodzących w skład 
MBP w Jaworznie.

blanka bakOwicZ

W czwartek około 21.�0 doszło 
do kolizji autobusu PKM-u na 
ulicy Grunwaldzkiej. Nikt nie 
ucierpiał. Policjanci mówią, 
że przyczyną zdarzenia była 
nadmierna prędkość.
Przegubowy autobus Volvo 
należący do Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej 
sp. z o. o. wypadł z drogi 
i po staranowaniu znaków 
drogowych uderzył w ogrodzenie 
salonu samochodowego na 
skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej 
i Urzędniczej.
Policjanci, którzy przybyli na 

miejsce zbadali trzeźwość 
kierowcy. I okazał się on trzeźwy. 
Został na niego nałożony mandat 
karny za spowodowanie kolizji. 
– Przyczyną tego zdarzenia 
było niedostosowanie prędkości 
jazdy do panujących warunków 
– wyjaśnia nadkomisarz Jacek 
Sowa. 
Najbardziej w całym zdarzeniu 
ucierpiał autobus PKM-u. 
Ma wybitą przednią szybę, 
zniszczone drzwi, próg, reflektor 
i zderzak. Straty właściciela 
salonu i miasta nie zostały 
jeszcze oszacowane. Jak się 
dowiedzieliśmy, kierowca 
autobusu ma duży staż pracy 
i doświadczenie.

p.jamrOZ

W czwartek przywieziono 
68-letniego Jana M. 
z Podłęża, który zmarł po 
dwóch dniach. W piątek 
56-letniego Andrzeja D. 
z Podwala, który zmarł po 
jednym dniu. W niedzielę 
60-letniego Kazimierza K. 
z Długoszyna, który zmarł 
w tym samym dniu.

Podczas badań u dwóch pierw-
szych mężczyzn wykryto w orga-
nizmie glikol etylenowy. Nie wia-
domo jednak, czy alkohol ten jest 

W ubiegłym tygodniu do Szpitala Miejskiego w Jaworznie trafiło trzech 
nietrzeźwych mężczyzn z objawami zatrucia. Cała trójka zmarła

Trzy śmierci

bezpośrednią przyczyną śmierci 
jaworznian. Jak na razie trwa po-
stępowanie w tej sprawie.

Wiemy też, że osoby te często 
nadużywały alkoholu. Policja ustala 
także, czy dwaj pierwsi mężczyźni 
się znali. Jedno jest pewne, męż-
czyzna przywieziony w niedzielę 
do szpitala był dla pozostałych zu-
pełnie obcy.

Glikol etylenowy jest stosowany 
w płynach niezamarzających do 
chłodnic silników, jest także sto-
sowany do rozpuszczalników i pla-
styfikatorów. Istnieje podejrzenie, 
że mężczyźni mogli spożyć środek 
chemiczny, którego składnikiem był 
glikol. W tej sprawie prokuratura 
zarządziła przeprowadzenie sekcji 

zwłok, która pozwoli ustalić głów-
ną przyczynę śmierci mieszkańców 
Jaworzna.

Policja jeszcze nie ma żadnych in-
formacji na temat miejsca, w którym 
alkohol został zakupiony. Przestrze-
ga jednak wszystkich mieszkańców 
naszego miasta o rozsądny zakup 
trunków. – Nie kupujmy alkoholu 
w miejscach pokątnych, podejrza-
nych, u osób, które nie mają upraw-
nień do sprzedaży tego rodzaju to-
waru-  apeluje Jacek Sowa z Komen-
dy Miejskiej Policji w Jaworznie. 

Każdy, kto ma jakieś informacje 
związane z tym zdarzeniem pro-
szony jest o kontakt z policją, bądź 
z naszą redakcją.

p. DługajcZyk

Nigdy nie będziemy pewni jakie substancje znajdują się w alkoholu pochodzącym z nielegalnego 
źródła. Po takich kilku głębszych można się już nie obudzić

Elektrownia Jaworzno III oraz Komen-
da Miejska PSP w Jaworznie zorgani-
zowali 22 kwietnia 2008 r. ćwiczenia 
jednostek Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Ochotniczych Straży Pożarnych 
na terenie Elektrowni Jaworzno III.

W ćwiczeniach wzięły udział: jed-
nostki Państwowej i Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu miasta Jaworzna 
oraz Zakładowa Jednostka Ratownictwa 
Technicznego i Pożarowego Elektrowni 
Jaworzno III.

Ćwiczenia miały na celu zapoznanie 
ratowników z zakładem, występującymi 
zagrożeniami oraz ocenę postępowania 
na wypadek powstania pożaru, klęski 
żywiołowej, lub innego miejscowego 
zagrożenia. (iw)

To były tylko ćwiczenia 
jaworznickich strażaków

Profesjonalizm jaworznickich strażaków budzi podziw i respekt

Szkody wyglądają poważnie



2 Co tydzień nr 17/865
2� kwietnia 2008 roku

Miasto JaworznoAktualności

o g ł o s z e n i e

Podczas tegorocznych obcho-
dów Dnia Ziemi 2008 Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami wspólnie 
z dr. Piotrem Skubałą z Wydziału 
Biologii Ochrony Środowiska UŚ, 
Miejską Biblioteką Publiczną oraz 
redakcją „Co tydzień” będzie prze-
konywać mieszkańców Jaworzna, 
a także sklepy na terenie miasta, aby 
przystąpiły do walki z jednorazowy-
mi foliowymi torebkami, które nie 
dość, że rozkładają się setki lat, psują 
estetykę miasta, zaśmiecają środowi-
sko, zatykają kanalizację, to często 
przyczyniają się do śmierci zwierząt 
i ptaków. Proponujemy wybierać się 
na zakupy z torbą uszytą z materia-
łu, wielokrotnego użytku. Kto chce 
poprzeć projekt ustawy zakazujący 

Nowocz e sny blok oper ac y jny 
z pięcioma salami operacyjnymi 
salą dla pacjentów pooperacyjnych 
i modułem sterylizacji plasuje nasz 
szpital w czołówce placówek zdrowia 
w regionie. W poniedziałek odbyło 
się oficjalne otwarcie bloku.

Budowa nowego skrzydła budyn-
ku szpitala, w którym mieści się blok 
operacyjny, rozpoczęła się w 2006 roku. 
Po półtorarocznych pracach nastąpiło 
otwarcie najnowocześniejszego bloku 
operacyjnego w regionie o powierzchni 
2 000 metrów kwadratowych. Koszt 
całego przedsięwzięcia wyniósł 13 mi-
lionów złotych. Większość środków na 
nowy blok wyłożyło miasto. Szpitalowi 
udało się również zdobyć dotację unij-
ną w wysokości 1,3 miliona złotych na 
sprzęt i aparaturę medyczną.

Nowy blok ma 5 sal operacyjnych 
i jedną zabiegową. – To sale XXI wieku. 
Wybudowane w całości ze stali nie-
rdzewnej, szlachetnej, która zapewnia 
bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, 
jeżeli chodzi o bakteriologię. Jest to blok 
nowoczesny, którego niejeden szpital 
w okolicy by się nie powstydził. Mam 
tu na myśli nowoczesne stoły operacyj-
ne, w dalszej części oczywiście bardzo 
ważna dla pacjenta pooperacyjnego sala 
pooperacyjna, w której są nowoczesne 
monitory, łóżka pooperacyjne oraz cały 
sprzęt, który służy do monitorowania po-

Nowe skrzydło szpitala z pięcioma salami operacyjnymi i sterylizatornią 
z wyposażeniem kosztowało 13 milionów złotych

Mamy 
nowy blok 
operacyjny

operacyjnego pacjenta – wyjaśnia doktor 
Artur Sendelewski.

Wraz z nowym blokiem wybudowa-
no nowoczesny moduł sterylizacji oraz 
stację trafo, która zapewni zasilanie sal, 
w tym aparatury podtrzymującej życie 
nawet w razie awarii zasilania. Blok jest 
klimatyzowany, sale wyposażone są 
w śluzy operacyjne i najnowocześniej-
sze, energooszczędne lampy diodowe 
oraz całą aparaturę monitorującą stan 
pacjenta.

Dyrektor szpitala Józef Kurek powie-
dział, że chce aby szpital stawał się coraz 
nowocześniejszy, a pacjenci nie musieli 
czekać w kolejkach na operację. – Szpi-

tal nasz chce nadążać z biegiem czasu, 
chce wykonywać coraz więcej zabiegów 
operacyjnych, chce leczyć coraz cięższe 
przypadki. Do tego potrzebny jest sprzęt, 
potrzebni są ludzie, do tego potrzebne jest 
również miejsce, w którym będziemy to 
wykonywać – mówił Kurek.

Uroczystego otwarcia bloku dokonał 
wojewoda Zygmunt Łukaszczyk, mar-
szałek Bogusław Śmigielski, prezydent 
Paweł Silbert i dyrektor Józef Kurek. Było 
to niewątpliwie święto naszego szpitala, 
na którym obecni byli śląscy parlamen-
tarzyści, przedstawiciele Rady Miejskiej, 
Śląskiej Akademii Medycznej, policji 
i straży pożarnej. p.jamrOZ

Plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenu po szybie Kościuszko 
jest szeroko konsultowany. Najpierw 
był wyłożony do publicznego wglądu 
w urzędzie, a w ubiegłym tygodniu 
odbyły się spotkania z mieszkańca-
mi inwestorami na temat planu.

Zagospodarowanie terenu po szybie 
Kościuszko, byłej kopalni Jaworzno, 
w centrum władze miasta rozpoczęły od 
przygotowania i uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Od 19 marca plan był wyłożony 
do publicznego wglądu w siedzibie wy-
działu architektury i urbanistyki Urzę-
du Miejskiego. W ubiegłym tygodniu 
odbyły się konsultacje z potencjalnymi 
nabywcami tego terenu, developerami 
i inwestorami, oraz spotkanie z miesz-
kańcami miasta zainteresowanymi 
przyszłością Kościuszki.

Plan przygotowuje pracownia urba-
nistyki z Rybnika. – Najważniejsze 
funkcja tego terenu, to funkcja nowego 
centrum dla Jaworzna, które obsługiwa-
łoby nie tylko dzielnicę śródmiejską, ale 
jednoczyłoby czy integrowało całe miasto. 
Ale funkcja nie powinna być jednorodna 

W maju plan zagospodarowania przestrzennego terenu po szybie 
Kościuszko będzie poddany pod głosowanie radnych

Nowe centrum Jaworzna

i tak to jest w planie sformułowane. To 
ma być obszar wielofunkcyjny, general-
nie nazwany jako obszar centrotwórczy 
– wyjaśnia Wiesław Chmielewski z pra-
cowni, która przygotowała plan.

W planie nie znajdziemy dokład-
nego rozmieszczenia budynków, ani 
ich przeznaczenia. To, czy powstaną 
tutaj kina, sklepy, czy lokale gastro-
nomiczne zależy od propozycji in-
westorów, którzy będą chcieli tutaj 
wybudować swoje siedziby. – Chcemy 
dać swobodę projektantom, czy in-
westorom, którzy będą przedstawiali 
swoje wizje zagospodarowania tego 
terenu. I taka jest właśnie formuła 
tego planu, że każdy z nas ma wyobra-
żenie, ale końcowy efekt jest trudny do 
szczegółowego sprecyzowania – mówi 
Chmielewski. – Najpierw stworzono 
plan, czyli przepisy, prawo miejscowe, 
a później na podstawie tego planu mia-
sto będzie wybierało oferty.

Plan będzie poddany pod głosowa-
nie na majowej sesji Rady Miejskiej. 
Więc urbaniści mają jeszcze czas na 
wprowadzenie ewentualnych poprawek 
i sugestii. Następnie, za około pół roku, 
teren będzie wystawiony na sprzedaż. 
Część terenu miasto zostawi do własnej 
dyspozycji w celu stworzenia zielonej 
przestrzeni spacerowej.

p.jamrOZ

Komisja zakładowa nauczycielskiej 
„Solidarności” ogłasza konkurs dla 
młodzieży gimnazjalnej pt. „Dzieje 
NSZZ Solidarność 1980-2008”.

Organizatorem konkursu jest Sekcja 
terenowa NSZZ „Solidarność” miasta 
Jaworzna. Honorowy patronat objął 
Stanisław Czarnota - pierwszy prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” przy 
KWK Jaworzno (obecnie mieszkający 
w USA). Patronatem medialnym jest 
CTv Jaworzno. 

Głównym celem konkursu jest za-
interesowanie młodzieży problematyką 
związaną z historią NSZZ „Solidarność” 
oraz umożliwienie jego uczestnikom 
wykazania się wiedzą historyczną na 
szerszym forum. A wspólna praca or-
ganizatorów, nauczycieli historii i bio-
rących udział w konkursie będzie jedną 
z form realizacji edukacji historycznej. 
W konkursie składającym się z 3 eta-
pów mogą brać udział uczniowie klas I 
i II szkół gimnazjalnych miasta Jaworz-
na. I etap – test sprawdzający, kończy 
się zakwalifikowaniem do etapu II. 3 
uczniów z danej szkoły, którzy uzyskali 

Dzieje „Solidarności”
minimum 30% punktów; II etap – test 
sprawdzający, polega na wyłonieniu 
5 finalistów; III etap  – finał – odpowie-
dzi w formie ustnej. Tematyka konkursu 
obejmuje: genezę NSZZ „Solidarność”, 
działalność NSZZ „Solidarność” w la-
tach 1890-1989, relację kościół katolicki 
a „Solidarność”, stosunek USA i Euro-
py Zachodniej do sytuacji politycznej 
w Polsce w latach 80. XX wieku, obrady 
Okrągłego Stołu, legalną działalność 
NSZZ „Solidarność” do 2008 r. oraz 
działalność „Solidarności” na terenie 
miasta Jaworzna.

Terminarz konkursu:
q 28	kwiecień	2008	-	zgłoszenie	szkół
q 15	maja	2008	-	etap	szkolny
q 28	maja	2008	-	szkolne	komisje	konkursowe	

przesyłają	protokoły	wraz	z	pracami	uczniów	
zakwalifikowanych	do	II	etapu

q 12	czerwiec	2008	-	II	etap	(test)
q wrzesień	2008	-	III	etap	-	finał	ustny

Główna nagroda dla zwycięzcy oraz 
dla nauczyciela opiekuna to miesięczny 
pobyt w USA.

m. cichy, kZ „sOliDarnOŚć”

rozdawania foliowych toreb może 
złożyć podpis na formularzu w dniu 
22 kwietnia w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, Rynek 17 oraz w redakcji 
„Co tydzień”, lub pobrać formularz ze 
strony www.foliówki.pl.

TOZ

Jaworzno foliówkom mówi NIE

Wstęgę przecina dyrektor szpitala Józef Kurek

Teobald Jałyński prezentuje 
plan zgospodarowania terenu 
po szybie Kościuszko

Ekologiczna torba na zakupy
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Bank Spółdzielczy 
w Jaworznie 

serdecznie zaprasza wszystkich swoich członków 

na Zebranie Członkowskie, 
które odbędzie się 

w dniu 28 kwietnia 2008 r. o godz. 15.00 

w Restauracji „NOT” w Jaworznie 

przy ul. Grunwaldzkiej 37

ZARZĄD

Harmonogram Międzynarodowych 
Mistrzostw Drużyn Policyjnych  
w Piłce Nożnej Halowej

23 kwietnia 2008 r. – godz. 19.30 
Wielkie Otwarcie w Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Jaworznie przy 
ul. Grunwaldzkiej;
24 kwietnia 2008 r. – od 8.00 do 18.45 
mecze grupowe na dwóch halach  
ul. Grunwaldzka oraz ul. Inwalidów 
Wojennych;
25 kwietnia 2008 r. – od 8.00 do 14.00 
mecze grupowe na dwóch halach;
26 kwietnia 2008 r.: 
– 8.00 do 11.25 mecze grupowe 
– 11.50 do 15.00 ćwierć finały i półfinał 
– 15.30 mecz Gwiazdy TVN – Policja 
Europejska 
– 16.15 FINAŁ na hali w centrum 
miasta wstęp bezpłatny!

ZaprasZamy. Oficer prasOwy jawOrZnickiej 
pOlicji TOmasZ Obarski

Zaproszenie

Mężczyzna w zakładzie pracuje już 
prawie rok. Przez te miesiące dyrekcja 
nie wypłacała regularnie wypłat. – Pra-
cownicy pieniądze otrzymywali w ratach, 
kilka dni po wyznaczonym terminie 
– opowiada pracownik huty. 

Praca w hucie nie należy do najła-
twiejszych i  najprzyjemniejszych. Osoby 
tam pracujące muszą wykazać się dużym 
wysiłkiem fizycznym. Wynagrodzenie 
przy tym nie jest wysokie. – Pieniądze, 
które otrzymujemy za pracę w trudnych 
warunkach, wydają się być śmieszne. 
Bywa, że wynagrodzenie nie przekracza 
1000 zł – skarży się pracownik.

Absurdalne też są warunki w jakich 
zatrudnieni muszą pracować. – Pra-
cujemy pełne 8 godzin, następnie długo 
czekamy na swoją kolejkę do łaźni, gdyż 
w zakładzie są tylko dwa prysznice. Nie 
mówiąc już o środkach czystości, których 
praktycznie nie otrzymujemy. W ciągu  
9 miesięcy dostałem jeden ręcznik, a licz-
ba mydeł nie przekracza 20 – opowiada 
zbulwersowany pracownik. 

Sprawę huty szkła i temat niewypłacanych wynagrodzeń poruszaliśmy już kilka 
miesięcy temu. Jednak sprawa ta ma swój ciąg dalszy. Nadal do nas zgłaszają 
się pracownicy huty, którzy skarżą się na dyrekcję. Jeden z nich, który boi się 
opublikowania swojego nazwiska, przybył do naszej redakcji z interwencją

Ponownie na sprzedaż

Brak pieniędzy może być tłuma-
czony jedynie tym, iż nie ma popytu 
na szkło. Jednak kierownik marketin-
gu huty szkła w krótkiej rozmowie te-
lefonicznej zapewniał nas, że eksport 
szkła trwa. Mimo tego pieniędzy na 
wypłaty nie ma.

Jak się dowiedzieliśmy, Holendrzy, 
którzy byli kolejnymi właścicielami huty 

szkła, od zeszłego tygodnia już nimi 
nie są. Stracili oni władzę decyzyjną 
ze względu na to, że nie udało im się 
zawrzeć układu z wierzycielami. Zatem 
huta przeszła do procedury upadłości 
likwidacyjnej, a zarządcą został syndyk 
Sebastian Lechkun.

Obecna sytuacja zakładu jest nie 
do pozazdroszczenia, jednak syndyk 
podjął decyzję, iż w najbliższym cza-
sie będzie regulował zaległe wynagro-
dzenia, a huta będzie kontynuowała 
produkcję. Sebastian Lechkun liczy 
na to, że znajdzie się kupiec na hutę, 
ponieważ odebrał kilka telefonów od 
poważnych inwestorów z zapytaniem 
o najbliższe plany.

Miejmy nadzieję, że pracownicy 
na wypłaty długo czekać nie będą,  
a kolejni właściciele huty szkła rzetelnie 
wywiążą się ze swoich obowiązków,  
i w przeciwieństwie do swoich poprzed-
ników, podniosą zakład i wyprowadzą 
go na prostą.

p. DługajcZyk

W ramach jubileuszu 25-lecia,  
18 k w iet n i a  kole jn ą w y st awę 
zbiorową prac autorów ze Sto-
warzyszenia Twórców Kultur y 
otworzyła pani Małgorzata Król 
– kierownik Filii Biblioteki Ślą-
skiej przy ul. Ligonia w Kato-
wicach. W serdecznych słowach 
powitała licznie przybyłych na 
wystawę gości i autorów wystawia-
nych prac, przepraszając obecnych  
w imieniu dyrektora bibliote-
ki prof. Jana Malickiego który  
z ważnych powodów nie móg ł  
w otwarciu uczestniczyć.

Piętnastu t wórców ozdobi ło 
ściany Małej Galerii w Śląskiej Bi-
bliotece swoimi pracami. Obrazy, 
hafty, grafiki, fotografie, witraże 
na przybyłych robiły duże wrażenie 
i budziły zainteresowanie.

Różnorodność tematów i zasto-
sowanych przez twórców technik 
dała powody do wielu dyskusji 

i indy widua lnych opini i zwie-
dzających. Przewodniczący STK, 
Bolesław Fraszyńsk i, w swoim 
wystąpieniu podziękował kierow-
nictwu biblioteki za umożliwienie 
zorganizowania tej wystawy w tak 
ważnej placówce kulturalnej Ka-
towic, wyraził przy tym nadzieję 
na dalsza możliwość współpracy  
w organizacji tego rodzaju im-
prez. Z aprobatą to tego życzenia 
i wielką przychylnością do tej 
in ic jat y w y podeszła pani k ie-
rownik biblioteki, podkreślając 
przy okazji fakt że jak kolwiek 
Jaworzno od nie tak dawna przy-
należy do województwa śląskiego. 
Ta integracja naszego miasta ze 
Śląskiem przez tego rodzaju dzia-
łania jest jak najbardziej słusz-
na i potrzebna. Podobną opinię  
w swoim wystąpieniu wyraził rów-
nież obecny na otwarciu wystawy 
jaworznianin p. Marek Migas- 

STK w Bibliotece Śląskiej

radny Sejmiku Śląskiego. Wystawa 
trwać będzie do 6 maja 2008 r. Do 
jej obejrzenia Dyrekcja Biblioteki  
i Stowarzyszenia Twórców Kultury 
serdecznie zapraszają.

sTanisław mikłas

Wandal dopuścił się wybicia kilku 
szyb samochodowych, a także wyla-
nia farby na jeden z zaparkowanych 
na Gigancie aut.

Policja zauważyła w tych zdarze-
niach podobieństwo ze zdarzeniami, 
które miały już miejsce jakiś czas 
temu. Wówczas młody człowiek 
okazał się być chory psychicznie. Po 
zatrzymaniu przez policję trafił on do 
szpitala psychiatrycznego. 

W nocy z czwartku na piątek funk-
cjonariusze policji złapali na gorącym 
uczynku 26-letniego jaworznianina, 

który podejrzanie zaglądał do wnę-
trza samochodów zaparkowanych na 
Gigancie. Po jego wylegitymowaniu 
policja ustaliła, że jest on zamiesza-
ny w ostatnie zdarzenia jakie miały 
miejsce w tej dzielnicy. Okazało się 
także, że jest to ta sama osoba, która 
już wcześniej była aresztowana za 
takie przewinienia.

Obecnie został on tymczasowo aresz-
towany i przewieziony do aresztu śled-
czego w Mysłowicach, gdzie pozostanie 
do zakończenia postępowania.

p. DługajcZyk

Wandal na Gigancie

Już po raz czwarty w ciągu ostatnich tygodni 
na Gigancie funkcjonariusze policji odnotowali 
przejawy wandalizmu. Sprawca został 
zatrzymany. Jak się okazało, jest on psychicznie 
niezrównoważony

W zeszłym numerze zachęcaliśmy 
naszych czytelników do wzięcia udzia-
łu w Targach Pracy i Edukacji, które 
odbyły się w hali Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu. Targi te cieszyły się 
dużą frekwencją zwiedzających. 

Powiatowy Urząd Pracy przygoto-
wał wraz z wydziałem edukacji szero-
ką ofertę dla przybyłych. Połączenie 
tych dwóch tematyk było celowym 
zabiegiem. – Chcieliśmy dać możliwość 
młodzieży zapoznania się z obecnymi 
ofertami pracy, a także połączyć prak-
tykę z teorią – komentuje przedsię-
wzięcie Wiesława Polańska, dyrektor 
PUP. Osoby zainteresowane mogły 

I Targi Pracy 
i Edukacji 
zakończone

porównać oferty edukacyjne dotyczące 
jaworznickiego szkolnictwa z oferta-
mi pracodawców. Targi odwiedziło  
23 pracodawców, 4 agencje pośrednic-
twa pracy, 6 Ośrodków szkoleniowych, 
7 urzędów pracy z miast ościennych i 
4 ochotnicze hufce pracy. 

Podczas targów odbywały się 
dwie prelekcje. Jedna była prowa-
dzona przez doradcę zawodowego 
z Jaworzna, natomiast druga przez 
przedstawiciela wydziału edukacji 
Urzędu Miejskiego. Obecni także byli 
specjaliści, którzy chętnie odpowia-
dali na nurtujące pytania.

p. DługajcZyk

W zeszłym tygodniu informo-
waliśmy o pierwszym spotkaniu 
zorganizowanym dla uczniów 
szkół średnich i dla absolwen-
tów, które odbyło się w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Spotkanie 
odbywało się pod hasłem „Euro 
Praca popłaca, czyli jak mądrze 
zaplanować swoją karierę za-
wodową”. Obecnie biblioteka 
jest już po drugim takim spo-
tkaniu. 

Uczestniczyli w nim uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego nr 1,  
z Zespołu Szkół Ogólnokształcące-
go nr 5, a także ZSO nr 3. Młodzież 
z tych szkół zosta ła zapoznana  

z ideami działalności Akademickich 
Biur Karier, a także dzięki współ-
pracy z Organizacjami Studencki-
mi Akademii Ekonomicznej został 
przedstawiony zakres działalności 
nauczania. 

W obu spotkaniach brał udział 
Pow iatow y Urz ąd Prac y,  A k a-
demickie Centrum Kariery oraz 
Parlament studentów z Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach.

Jak uważają sami uczestnicy, takie 
spotkania dla młodzieży są bardzo 
potrzebne. Pomagają one godnie 
wejść na jaworznicki jak i europejski 
rynek pracy.

p.DługajcZyk

„Euro Praca” po raz drugi

Sebastian Lechkun – nowy syndyk

Józef Przebindowski – witraż

Targi Pracy i Edukacji były okazją do zapoznania się z wymogami rynku



P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S k A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serdeczne podziękowania dla Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  

w Ciężkowicach za opiekę i złożone kwiaty 
oraz udział w ceremonii pogrzebowej 

Śp. Leokadii Kuneckiej 

składa córka Zofia z rodziną

Serwis informacyjny

numer zamknięto 22 kwietnia 2008 r.

Z notatnika policmajstra
Oprac. jim

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
dw

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

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

Całodobowy Czynny
dw

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

dw

311/D/08

310/D/08

7Dużo szczęścia i radości, nie-
chaj będzie dużo gości, niechaj 
się zachwieją drzewa, niechaj 
Rubik ci zaśpiewa, niechaj każda 

miotła lata, niechaj szybciej pły-
ną lata. Tego wszystkiego na 18. 
urodziny dla Pauliny Pajestki 
życzy rodzinka

Za „Wiosenne przesłanie” 
koncert i zbiorek poetycki 

Organizatorom, wspaniałym wykonawcom, 
uczestnikom mojej Kochanej Rodzinie, 

koleżankom, kolegom, sympatykom 
oraz wszystkim moim Drogim Przyjaciołom 

z całego serca dziękuję 
Alicja Dudek

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
26.04.08 r. – Beskid Śląski – Szczyrk Biła – Kotarz – Grabowa – Salmopol. Cena: 20 zł , 

22 zł, 25 zł, 28 zł (do 2� kwietnia)
10.05.08 r. – Beskid Wyspowy – Luboń Wielki – Strzebel – Jaskinia Zimna Dziura. Cena: 

20 zł, 2� zł, 26 zł, 28 zł (do 7 maja)
16-18.05.08 r. – V Rajd Górski – „Spełnione Marzenia” Pieniny 2008. Cena: trasy wielo-

dniowe: 120 zł, 1�0 zł, 1�0 zł, 150 zł. Cena: trasy jednodniowe: 28 zł, �0 zł, 
�5 zł, �0 zł  (do �0. 0�. 08 r.).Jest również trasa rowerowa

22-25.05.08 r. – wycieczka w Bieszczady. Cena : 180 zł 
31.05 08 r. – Beskid Średni – Koskowa Góra. Cena: 20 zł, 22 zł, 25 zł, 28 zł (do 28 maja)

Komisja Krajoznawcza zaprasza
01-04.05.08 r. – Ziemia Świętokrzyska. Cena: (do 18. 0�. 08 r.)
11.05.08 r. – Myślenice – Dobczyce. Cena: 22 zł, 25 zł, 28 zł, �0 zł (do 7 maja)
01.06.08 r. – wyjazd do Teatru Sceny Stu w Krakowie na spektakl „Biesy” oraz zwiedzanie 

Muzeum Narodowego. Cena: �0 zł, 60 zł, 95 zł, 125 zł
05.06.08 r. – do Teatru Scena Stu w Krakowie na komedię Rafała Kmity: “Aj! Waj! Czyli 

historie z cynamonem”. Cena: �0 zł , 50 zł, 60 zł, (do 6 maja)
13.06.08 r. – do Teatru Scena Stu w Krakowie na komedię: „Sztuka kochania. Sceny 

dla dorosłych” oraz spacer na krakowską starówkę. Cena: �5 zł, 50 zł, 55 zł,  
60 zł, (do 6 maja)

9-17.08.08 r. – wycieczka historyczna – Lwów i Kresy Wschodnie. Cena: 1050 zł, 1100 zł, 
1150 zł, 1200 zł, 1250 zł (do 20 maja z zaliczką 200 zł)

11-12.11.08 r. – do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie na musical: „Upiór w operze”. 
Cena: zaliczka 80 zł 

Składamy serdeczne podziękowania 
Zakładowi Pogrzebowemu „Korona” za 
przygotowanie ceremonii pogrzebowej 

Śp. Leokadii Kuneckiej 

składa Rodzina

15 kwietnia
W samo południe policjanci 
sekcji kryminalnej w jednym  
z punktów skupu złomu  
w Jaworznie, ujawnili i zabez-
pieczyli 5 840 kg elementów 
kolejowych w postaci szyn 
pochodzących z PKP Jaworzno 
Szczakowa. Postępowanie 
prowadzi Komenda Miejska 
Policji w Jaworznie.

Mieszkanka Jaworzna głosiła, że 
około godz. 10.00, na  
ul. Sienkiewicza nieznany 
sprawca skradł z jej torebki 
etui wraz z zawartością dwóch 
dowodów osobistych i kart NFZ.

Około godz. 11.00 na ul. Wil-
koszyn, drogówka zatrzymała 
50-letniego mieszkańca Os. 
Podłęże, który będąc w stanie 
nietrzeźwym (ponad 1 promil) 
kierował samochodem do-
stawczym marki Ford Transit. 
Kierowca został osadzony  
w policyjnym areszcie.

16 kwietnia
Około godz. 14.00, w jednym  
z lokali gastronomicznych  
w centrum miasta, młody męż-
czyzna zza lady skradł kasetkę 
metalową z zawartością 1.800 zł, 
a następnie groził obsłudze lokalu 
przedmiotem przypominającym 
pistolet i zbiegł z miejsca zdarze-
nia. Funkcjonariusze poszukują 
23-letniego mieszkańca  
os. Podłęże.

Około 23.40, na ul. Solskiego, 
patrol policji zatrzymał do 
kontroli samochód osobowy 

marki Fiat 126 p. Od kierują-
cego wyczuwalna była woń 
alkoholu. Przeprowadzone 
badanie trzeźwości kierowcy 
wskazało wynik 0,42 promila 
w wydychanym powietrzu. Po 
odebraniu prawa jazdy męż-
czyzna został zwolniony.

17 kwietnia
Około 15.30, na ul. Jaworznickiej, 
8-letni chłopiec nagle wbiegł 
na jezdnię pod nadjeżdżający 
samochód osobowy marki Seat 
Ibiza kierowany przez 23-letniego 
mieszkańca Jaworzna.  
W wyniku tej sytuacji dziecko 
zostało potrącone przez ten 
pojazd i z ogólnymi potłuczeniami 
ciała przebywa na obserwacji  
w Szpitalu Miejskim w Jaworznie. 
Kierowca w badaniu na zawartość 
alkoholu okazał się trzeźwy.

Późnym popołudniem, na  
ul. Jaworznickiej, patrol 
policji zatrzymał 49-letniego 
mężczyznę, który będąc w 
stanie nietrzeźwym (2,4 
promila), kierował samo-
chodem osobowym marki 
Renault Clio. Mężczyzna został 
umieszczony  
w areszcie.

Patrol policji na ul. Tury-
stycznej zatrzymał kierowcę 
samochodu VW Passat, 
który znajdował się w stanie 
nietrzeźwym (1,8 promila). 
Zatrzymano prawo jazdy. 
Jaworznianin trafił do aresztu.

Policjanci sekcji prewencji na 
ul. Kaczeńców zatrzymali  
17-latka, który poruszał się 
motorowerem będąc po uży-
ciu alkoholu. Wynik badania 
na zawartość alkoholu  
w wydychanym powietrzu to 
0,23 promila. Po wykonaniu 
czynności chłopak został 
zwolniony.

18 kwietnia
Późnym wieczorem poli-
cjanci sekcji przestępczości 
Gospodarczej, wraz z przed-
stawicielem ZAIKS, zatrzy-
mali 27-letniego mieszkańca 
Chorzowa, który w jednym  
z lokali gastronomicznych  
w centrum miasta, publicznie 
odtwarzał nielegalnie sko-
piowane utwory muzyczne 
bez stosownych uprawnień. 
Ponadto ujawniono i zabez-
pieczono 206 nielegalnie 
skopiowanych płyt CD.

Wieczorem, na jednej z ulic 
Os. Stałego, policjanci sekcji 
prewencji zatrzymali 14-latka, 
przy którym ujawniono i 
zabezpieczono woreczek 
strunowy z niewielką ilością 
marihuany. Ponadto chłopiec 
ten kilka minut wcześniej w 
jednej z aptek na Osiedlu Sta-
łym, skradł 40-letniej kobiecie 
20 złotych. W związku z po-
wyższym został umieszczony 
w Izbie dziecka w Będzinie.

19 kwietnia
Tuż po godzinie 21.00, na ul. 
Górnośląskiej, patrol drogówki 
zatrzymał do kontroli drogo-
wej samochód Mazda. Ciężko-
wiczanin, który go prowadził 
miał 1,4 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 
Po zatrzymaniu prawa jazdy 
mężczyzna trafił do aresztu.

Na ul. Podwale, patrol ruchu 
drogowego zatrzymał do 
kontroli samochód osobowy 
marki Fiat 126p. Mieszkaniec Os. 
Gigant miał 1,8 promila alkoholu. 

Po zatrzymaniu prawa jazdy 
kierowca trafił do aresztu.

20 kwietnia
Około 22.30 patrol policji, podczas 
interwencji ulicznej na ul. Piekar-
skiej, zatrzymał 19-latka, który 
wszczął awanturę z 22- letnim 
jaworznianinem, a następnie 
uderzył go kilkakrotnie, powo-
dując ogólne potłuczenia ciała 
oraz kierował pod jego adresem 
groźby pozbawienia życia.

Nad ranem, nieznany sprawca 
usiłował dokonać kradzieży 
samochodu Opel Vectra, który 
zaparkowany był na parkingu 
przy ul. Kalinowej. Sprawca otwo-
rzył drzwi poprzez uszkodzenie 
zamka, jednak nie uruchomił 
silnika. Suma strat - 4.000 złotych.

Na ul. Stojałowskiego patrol 
policji zatrzymał mieszkańca 
Os. Gagarina, który kierował 
samochodem marki Peugeot 
w stanie nietrzeźwym  
(1,9 promila alkoholu). Kierow-
ca noc spędził w areszcie.
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elektronicznej apa-
ratury, ale miała ten 
dar, który pozwalał 
stawiać trafne dia-
gnozy i stosować 
odpowiednie le-
czenie. Równocze-
śnie podjęła pracę 

Nasze sprawy
Z konferencji prasowej prezydenta

Pięć osób które przesłały ankietę na temat rynku otrzymało upominki

Zakończyły się badania dotyczące przyszłości 
jaworznickiego rynku. Podsumowanie wyników 
sondażu było najważniejszą częścią piątkowej 
konferencji w urzędzie

Rynek w Chrzanowie 
wzorem dla nas

Jaworznianie chcą fontanny
Trwa program pod nazwą „Rynek 

Od.nowa”, który ma na celu mo-
dernizację jaworznickiego rynku. 
Zespół specjalistów, który pracuje 
nad koncepcją nowego rynku przy-
gotował ankietę, aby dowiedzieć 
się jaką przyszłość dla tego miejsca 
widzą mieszkańcy. Przez 3 tygodnie 
ankieta publikowana była w prasie, 
można było wypełnić ją również na 
miejskiej stronie internetowej oraz 
w magistracie. W tym czasie ankietę 
wypełniło 243 jaworznian.

Większość ankietowanych, bli-
sko 37%, jako wzór do naślado-
wania, podaje rynek w Chrzano-
wie. Według wypowiadających się  
w ankiecie osób jest on estetyczny 
i odpowiednio zagospodarowany. 
26% opowiedziało się za rynkiem 
krakowskim. Jest on według nich 
elegancki, funkcjonalny i jest od-
powiednim miejscem do wypoczyn-
ku. Pozostałe przykłady podawane 
przez badane osoby to rynki we 
Wrocławiu, Pszczynie, Rybniku, 
Mysłowicach i Gliwicach. Aż 12% 
ankietowanych stwierdziło, że ja-
worznicki rynek ma nietypowy, 
trójkątny kształt i nie powinniśmy 
się wzorować na innych miastach.

Jako najważniejsze funkcje rynku 
jaworznianie uważają odpoczynek  
i rozrywkę. W dalszej kolejności wy-
mienione zostały funkcje gastrono-
miczne i kulturalne. Zakupy znalazły 
się na ostatnim miejscu. Wiąże się  
z tym pytanie o konieczność uregulo-
wania handlu ulicznego w okolicach 
rynku. Aż 75% ankietowanych po-
wiedziało, że konieczne jest uporząd-
kowanie handlu.

Ankietowani proponowali nowe 
elementy rynku. Na pierwszym miej-
scu wymieniona jest tutaj podświe-
tlana fontanna (105 osób). Poza tym 
jaworznianie chcą nowych kawiarni 
i restauracji, więcej ławeczek i ziele-
ni. W dalszej kolejności jako nowe 
elementy przyszłego rynku wymie-
nione są lampy i podświetlenia, kino, 
mała scena, dyskoteka lub miejsce do 
organizowania imprez, pomnik lub 
rzeźba i toalety.

Mieszkańcy uważają, że z cen-
trum należy wyeliminować parkingi 
i ruch samochodowy. Elementy, które 
powinny zostać niezmienione, to od-
remontowane kamienice, biblioteka 
oraz kolegiata. Według ankietowa-
nych powinien być zachowany rów-
nież trójkątny układ rynku. Ponad 
96 % ankietowanych widzi potrzebę 
określenia zasad prowadzących do 
uporządkowania wyglądu kamienic 
przylegających do rynku.

Na konferencji wylosowanych zo-
stało 5 osób, które przesłały ankiety. 

Otrzymają one specjalne upomin-
ki od Urzędu Miejskiego. Władze 
miasta planują szybkie odnowienie 
rynku. – Nie chciałbym mówić kiedy 
będzie początek prac, wolałbym po-
wiedzieć na kiedy planujemy koniec. 
Jeśli wszystko dobrze pójdzie chcieli-
byśmy, żeby za 2 lata rynek wyglądał 
zdecydowanie inaczej – powiedział 
wiceprezydent Mariusz Rechul.

3 lata „Tarczy”
Program „Tarcza” funkcjonuje 

w mieście od kwietnia 2005 roku.  
Z roku na rok odnotowywanych jest 
coraz więcej zgłoszeń od mieszkań-
ców w ramach „Tarczy”. W 2005 roku 
było 990 zgłoszeń, w 2006 – 2038 
zgłoszeń, w 2007 – 2154, a za trzy 
miesiące tego roku odnotowano już 
250 zgłoszeń.

W ramach programu, w mieście 
został rozbudowany monitoring wi-
zyjny, dzięki któremu udało się wiele 
osób złapać na gorącym uczynku,  
w trakcie rozbojów, aktów chuli-
gańskich oraz spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych. Specjalny 
film nakręcony kamerami monito-
ringu pokazuje interwencje policji 
i strażników miejskich. Film pre-
zentowany jest w szkołach. To ko-
lejna inicjatywa programu. „Tarcza” 
dotarła w sumie do 12 500 uczniów 
jaworznickich szkół.

Najbliższa, planowana inicjatywa 
to rozbudowa monitoringu na ro-
gatkach miasta. Dzięki temu będzie 
można obserwować i rejestrować sa-
mochody wjeżdżające i wyjeżdżające 
z Jaworzna. p.jamrOZ

W sobotę, 18 kwietnia, z wielkim 
smutkiem i żalem pożegnaliśmy na-
szego przyjaciela i kolegę – Francisz-
ka Ciołczyka. Był z nami przez wiele 
lat. Mimo że mieszkał w Katowicach, 
nigdy nie zapomniał miejsca, gdzie 
się urodził, gdzie tak często i chęt-
nie wracał nie tylko fizycznie, ale  
i wspomnieniami. 

Trudne lata swojej młodości, 
związane z Górą Piasku w Jaworz-
nie-Szczakowej opisał w „Pamiętni-
ku Rodzinnego Pochodzenia”. Miał 
niełatwe życie. Jako dziecko, w okre-
sie okupacji zmuszony był do pracy  
w niemieckim gospodarstwie, z dala 
od domu i rodziców. Po wojnie pracę 
musiał łączyć z nauką. W domu się 
nie przelewało. Praca nie przeszko-
dziła mu jednak w zdobyciu śred-
niego wykształcenia technicznego  
i wyższego humanistycznego. Był 
długoletnim, cenionym pracowni-
kiem przemysłu górniczo-hutni-
czego metali nieżelaznych w Kato-
wicach. Po przejściu na emeryturę 
wolny czas poświęcał w całości 
działalności społecznej i kulturalnej. 
Przez kilka lat sprawował funkcję 
przewodniczącego Towarzystwa 

Czytelniczego w Jaworznie. Będąc 
członkiem Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury wydał wiele publikacji,  
w większości tematycznie związanych 
z miejscem urodzenia i pochodzenia 
(opowiadania, artykuły o tematyce 
zawodowej i społecznej itp.).

Na cmentarzu komuna lny m  
w Katowicach rodzina oraz bardzo 
licznie przybyli na tę smutną cere-
monię przyjaciele, znajomi i sąsiedzi,  
w skupieniu wysłuchali pożegnalnego 
przemówienia, w którym wspomina-
no ważniejsze fakty z życia zmarłego. 
A było tego sporo, bo Franciszek był 
człowiekiem lubianym, niezwykle 
aktywnym i pracowitym.

Wspomnienie  
o Franciszku Ciołczyku

Odszedłeś Franciszku tam, gdzie 
wieczne trwanie, 
Lecz pamięć o Tobie wśród nas po-
zostanie

sTanisław miklas

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Franciszka Ciołczyka
Wspaniałego przyjaciela, kolegi, społecznika i człowieka 

rozmiłowanego w miejscu swojego urodzenia – Górze Piasku w 
Jaworznie, które tak pięknie opisywał w swoich publikacjach. Straciliśmy 

szlachetnego, dobrego przyjaciela, o którym pamięć zachowamy w 
naszych sercach.

Rodzinie zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia

Przyjaciele ze Stowarzyszenia Twórców Kultury

2 kwietnia w 3. rocznicę śmierci 
wielkiego Polaka Jana Pawła II klub 
środowiskowy „Wega” przygotował 
ekspozycję tematyczną poświęconą 
życiu i działalności polskiego papieża. 
Wystawa zawierała liczne materiały 
prasowe, pozycje książkowe oraz 
materiały multimedialne, związane 
z osobą Karola Wojtyły.

wanDa ciOłcZyk

1 kwietnia – na prima apri l is  
w ciężkowickim klubie „Wega” 
odbył się koncert młodego jaworz-
nickiego zespołu Antyteza. Grupa 
koncertowała w składzie: Natalia 
Kolka – wokal, Remik Majcher – gi-
tara, Krystian Gut - skrzypce. 

Jak mówią o sobie – reprezen-
tują gatunek muzyczny zwany roc-
kiem eksperymentalnym. Sami piszą 
teksty, sami komponują. Niedaw-
no z grupą rozpoczęła współpracę  
z nową perkusistką, czego efektem już 
wkrótce będą występy w czteroosobo-
wym składzie. Zgromadzona publicz-
ność nie pozwoliła zespołowi zejść ze 
sceny bez bisów. wanDa ciOłcZyk

Koncert wiosenny

Wystawa 
papieska

Występ zespołu Antyteza bardzo podobał się publiczności

Wystawa w klubie „Wega”

Z głębokim żalem zawiadamiam, że 
w dniu 20 kwietnia 2008 r. odeszła 
od nas moja kochana mama Krysty-
na Koszowska.

Jaworznianka od pokoleń, całe 
życie związała z naszym miastem. 
Przyszła na świat w prostej, ale bardzo 
ciepłej i kochającej się rodzinie, która 
nauczyła Ją miłości i szacunku dla czło-
wieka. Mama należała do pokolenia, 
które jako pierwsze w bardzo trudnych 
powojennych warunkach zdawało 
maturę w pierwszym jaworznickim 
liceum w baraku.

Od dziecka dręczona licznymi cho-
robami zawsze chciała być lekarzem, 
wiedziała co to cierpienie i chciała nieść 
ulgę innym cierpiącym. Po studiach 
medycznych na UJ w Krakowie podjęła 
pracę na oddziale chorób wewnętrz-
nych naszego szpitala, który mieścił 
się wówczas w budynku Caritasu. Pod 
kierunkiem ówczesnego ordynatora 
doktora Wiktora Fedaka nabierała 
doświadczenia zawodowego. Było 
trudniej niż dziś, nie miała do pomocy 

Wierna przysiędze Hipokratesa

w przychodni górniczej, pracowała  
w niej aż do emerytury. Lekarzem zo-
stała do końca życia, nigdy nie odmówi-
ła nikomu pomocy, bez względu na porę 
dnia i własne samopoczucie.

Przez ponad pół wieku była też ko-
chającą i kochaną żoną, matką, i bab-
cią, żyła dla nas. Z mężem stanowiła 
jedność, mnie starała się zapewnić jak 
najlepszą przyszłość, a wnuczka była 
jej oczkiem w głowie.

Teraz nie ma jej już między nami.  
W naszym życiu będzie odtąd ogrom-
na pustka. Ale znając Ją, jesteśmy pew-
ni, że zawsze będzie stamtąd nad nami 
czuwać, wierna przysiędze Hipokrate-
sa będzie pomagała nadal.

anna sZybalska
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dw

dw

dw

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

dw

OKNA I DRZWI PCV

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

(obok stadionu Szczakowianki)

NAJKRÓTSZY 
TERMIN REALIZACJI

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

PRACOWNIKA BIUROWEGO 
O d  Z A R A Z ! 

do pracy w Centrum Edukacyjnym 
„Proteuss”. 

Wymagane wykształcenie 
średnie lub wyższe, umiejętność 

obsługi urządzeń biurowych, 
komunikatywność. 

CV i list motywacyjny 
przysyłać na: biuro@proteuss.pl 

dw

ZArZĄd SPóŁdZIeLnI
 mIeSZkAnIOWeJ „GórnIk”
w Jaworznie Al. tysiąclecia 85

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący najmu 
lokalu mieszkalnego w Jaworznie przy:

– Al. Marszałka J. Piłsudskiego 26/40 „a” o pow. użytk. 28.80 m², 1 pokój 
+ kuchnia, VII piętro, c.o., c.w., gaz. Stawka wyjściowa czynszu najmu 
5,00 zł/m². Postęp licytacji stawki czynszowej – 0.50 zł/m².

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy 
ul. Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 05.05. 2008 r. o godz. 10.00
Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania w dniu 30.04.2008 r. w godzi-
nach 10.00 - 11.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie kaucji w wysoko-
ści 6-cio miesięcznego czynszu najmu + media w wysokości 1.519,00 zł, 
w terminie do dnia 04.05.2008 r. (data stempla) na konto Spółdzielni 
w PKO BP S.A. O/C Tychy nr 61 1020 2528 0000 0802 0014 5136.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu lub 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacji udziela Dział Eksploatacji pokój nr 5 tel. 0-32 615-55-43.

Reklama w telewizji
 

już od 300 zł netto
tel. 032 751 91 30

ogłoszenie własne

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”

zaprasza na kursy prawa 
jazdy 

12.05. i 02.06 08 r. kat. a, B, 
C, D 

Biuro: Jaworzno ul. Farna 
2a czynne: pon. – pt. 10.00 

dw PRODUCENT SIATKI 
OGRODZENIOWEJ 

OFERUJE:
- siatka ogrodzeniowa 

(ocynkowana, powlekana)
- drut naciągowy, kolczasty
- słupki ogrodzeniowe
- naciągi

„MARCO”
Jaworzno ul. Dąbrowska 80
tel. 752-95-58, 600-527-802

Firma zatrudni:
►	PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO
Wymagania:
–	doświadczenie	–	prawo	jazdy	kat.	B	–	dyspozycyjność

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

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

Sprzedam: 
samochód ciężarowy 

MAN 19.372 FLT/bL 
rok produkcji 1991, 
DMC – 16.000 KG.

MAGBUD sp. z o.o 
ul. Chrzanowska 90, �2-500 Chrzanów-Balin 
Kontakt 0�2/ 627 61 12 Gajewska Elżbieta
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Zakłady usługowe
meChAnIkA POJAZdOWA nAPrAWA AGd nAPrAWA rtV remOntOWO-BUdOWLAne LPG Inne USŁUGI

dw

WULKANIZACJA – sprzedaż opon
komputerowe wyważanie kół Łubowiec

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

tel.032/752 98 17

dw

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

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

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

145/03

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

142/03

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
dw

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

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

parking KWK „Jan Kanty”
78/03

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

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

fax 616 14 71, kom. 0606 537 606
dw

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
144/03

Kup
on

rab
ato

wy

5%

dw

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

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

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

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065 dw

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

dw

AGD – Serwis NARES

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

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

dw

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

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

152/03

dw

Zakład Kamieniarski Marek i Zygmunt Odrzywolscy
ul. Baranowskiego 216 tel. 032 616 16 86 wew. 28,

616 19 73, 0 602 670 921. Nagrobki z granitu i lastrika, 
elementy betonowe do piwnic

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

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

72/03

AUTO GAZ – PROMOCJA
12 lat doświadczenia montaż, serwis

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

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

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

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

dw

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

146/03

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

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

dw

Wejdź na 
www.motosklep.net

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

Koparko-ładowarka: wyburzenia; 
wywóz: gruzu, śmieci

Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

102/02

276/D/08

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

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

wszywanie zamków do kurtek

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów,

spodni jeansowych. Tel. 751 97 48

dw

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

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

fabrykakoloru.eu, fabrykakoloru@o2.pl

175/03

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

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

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

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
146/03

173/03

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

ANTYKI
Renowacja starych mebli – skup

ul. Wielki Dół 13 (Jeleń) 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

143/03

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

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

8/04

172/D/08

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

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

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

22/04

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

firm i ogrodów przydomowych

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

Jaworzno ul. Dąbrowska 22a 
tel. 032/ 615 51 25, 0 502 687 330
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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

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�/26 Jaworzno

dwdw

SPECJALISTA DS. MARKETINGU
Wymagania
– prawo jazdy kat B
– obsługa komputera
– komunikatywność
– umiejętność zastosowania narzę-

dzi marketingowych, przygoto-
wywania projektów/ materiałów 
promocyjnych, reklamowych

– silna motywacja oraz orientacja 
na cele

– kreatywność,
– umiejętność prowadzenia nego-

cjacji

KOORDYNATOR DS. SZKOLEŃ
Wymagania
– prawo jazdy kat B
– obsługa komputera
– komunikatywność
– umiejętność prowadzenia nego-

cjacji

Oferujemy atrakcyjne warunki za-
trudnienia.

Dokumenty aplikacyjne 
prosimy przesyłać na adres: 

biuro@cargo.edu.pl

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

Prężnie rozwijająca się firma w dziedzinie szkoleń 
poszukuje pracownika na następujące stanowiska:
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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.

mec. 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, piątek w godz. 15.00 – 20.00 i wtorek 15.00 – 17.00

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

Clonazepam w piwie O czyreniu i wroślikach

Peronospora arborescens

Peronospora agrestis

PAMIĘTAJ, 
ŻEBY ZŁOŻYĆ PIT! (cz. II)

Ważne jest to, że składając dekla-
rację można przekazać 1% podatku 
na wybraną pozarządową organi-
zację pożytku publicznego. To na-
prawdę cenny gest, dzięki któremu 
możemy wspomóc np. hospicjum, 
fundację, dom dziecka czy schroni-
sko dla zwierząt. Zgodnie z ustawą 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, od 1 stycznia 2004 
roku podatnicy podatku docho-
dowego od osób fizycznych mogą 
pomniejszyć podatek dochodowy 
– wynikający z zeznania rocznego 
(PIT 36 i PIT 37) – o kwotę stano-
wiącą 1% podatku należnego, prze-
kazując tę kwotę na rzecz wybranej 
organizacji pożytku publicznego. 
Podatnik może skorzystać z tej 
możliwości, wypełniając jedynie 
odpowiednią rubrykę w deklaracji 
podatkowej. Od tego roku nie trze-
ba już niczego wpłacać na poczcie 
ani w banku. Wszystko zrobi za nas 
jednostka urzędu skarbowego, któ-
remu wskażemy wysokość podatku 
i konkretną organizację. Należy 
pamiętać, że 1% mogą przekazać 
tylko osoby fizyczne płacące poda-
tek dochodowy. Przekazanie może 

nastąpić wyłącznie na rzecz zareje-
strowanych organizacji pożytku pu-
blicznego wpisanych do Krajowego 
Rejestru Sądowego. Wpłata powin-
na nastąpić na rachunek bankowy 
organizacji pożytku publicznego w 
terminie 1 stycznia – 30 kwietnia 
roku następującego po roku po-
datkowym, ale nie później niż do 
dnia złożenia zeznania. Pierwszym 
krokiem jest wybór jednej lub kilku 
organizacji pożytku publicznego, 
którym chcemy przekazać 1% po-
datku. Listę zarejestrowanych OPP 
można znaleźć w:
1) ogólnopolskiej bazie sprawoz-

dań finansowych OPP, 

2) wyszukiwarce podmiotów or-
ganizacji pożytku publicznego, 
prowadzonej przez Minister-
stwo Sprawiedliwości – Krajo-
wy Rejestr Sądowy. 
Potem sprawdzamy dane or-

ganizacji (nazwa, adres, nr kon-
ta). Wszystkie informacje można 
z yskać od sa mych orga nizacji 
np. znaleźć na stronach interne-
towych. Następnie wypełniamy 
formularz PIT (PIT-36 lub PIT-37) 
i ustalamy wysokość należnego 
podatku. Obliczamy i le wynosi 
1% należnego podatku i wpisuje-
my kwotę w odpowiednią rubrykę 
formularza PIT.

Mariusz S. zbrodnię 
starannie zaplanował. 
Myślał o niej od dłuższego 
czasu. Zbliżał się termin 
porodu. Edyta planowała 
ślub, rozmawiali o tym 
wielokrotnie. Czas go 
ponaglał. Dla niej była to 
wielka miłość, dla niego 
- coraz bardziej kłopotliwy 
romans.

Dziewczyna o ślubie powiedziała 
też swojemu ojcu, który niepokoił się 
przyszłością córki. 

– Pytałem ją, dokąd to wszystko 
zmierza. Nie ufałem temu mężczyź-
nie. Jakoś od początku ich znajo-
mości wydawało mi się, że nie jest 
z córką szczery. Unikał rozmowy na 
temat dalszej przyszłości. Nie chciał 
rozmawiać na temat tego co robi, ja-
kie ma plany na przyszłość. Na moje 
pytania reagował dość agresywnie. 
Może, gdyby Edyta zachowywała się 
inaczej nie doszłoby do tragedii, ale 
ona też nie dała sobie nic powiedzieć 
– opowiadał ojciec Leszek N. 

A Mariuszowi pętla zaciskała 
się na szyi. Grał na dwa fronty. 
Przyjeżdżał do Edyty w tajemnicy 
przed konkubiną, we wczesnych 
godzinach porannych lub późnych 

nocnych albo wyjeżdżali razem na 
kilka dni. W głębi serca nie chciał 
Edyty, ani tego dziecka. Próbował 
nawet podstępnie dokonać aborcji. 
Poprosił znajomego, by zaprzyjaź-
niony lekarz wypisał środki poron-
ne. „Załatw coś, Przecież oni mają 
takie środki” – nagabywał kolegę. 
Kolega zbył go, ale Mariusz S. nie 
zrezygnowa ł,  d latego pew nego 
wiosennego dnia udał się wraz z 
Edytą i kolegą Marcinem U. nad 
jezioro. Gdy dziewczyna nie patrzy-
ła, Marcin U. wrzucił do butelki  
z piwem dwie tabletki clonazepamu 
i po chwili zaproponował trunek 
dziewczynie. Edyta jednak odmó-
wiła. Żaden z nich nie wiedział, że 
clonazepam – lek przeciwdrgawko-
wy stosowany w padaczce, nie ma 
działania poronnego. Skąd wpadli 
na taki pomysł nie udało się ustalić. 
Edyta w trakcie zabawy zwierzyła 
się Mariuszowi, że rozmawia ła  
z  ich wspólną znajomą Magdą S.  
o ich ślubie. Mariusz nie mógł dłu-
żej czekać. Kiedy dziewczyna stała 
odwrócona tyłem do niego zacią-
gnął jej na szyi pasek od spodni. 
Trzymał mocno dopóki nie ustały 
konwulsje. Ciało uczestnicy wy-
cieczki ukryli na brzegu jeziora. 
Znalazł je przypadkiem spacerują-
cy z psem przechodzień. Nim jed-
nak do tego doszło sprawca zbrod-
ni i jego kolega wyemigrowali na 
Gibraltar. Tam zostali zatrzymani 
jako poszukiwani listem gończym. 

Byli strasznie zaskoczeni areszto-
waniem, bo jak się w trakcie do-
chodzenia okazało akurat przygo-
towywali się do wyjazdu do Afryki. 
Przewieziono ich do Polski w trybie 
Europejskiego Nakazu Aresztowa-
nia. Obaj mężczyźni – Mariusz S.,  
i Marcin U. byli już wcześniej kara-
ni. 32-letni Marcin U. nie przyznał 
się do winy, odmówił składania wy-
jaśnień. Stwierdził tylko, że nic nie 
wie o zabójstwie Edyty i nie uczest-
niczył w takowym „zdarzeniu”. Je-
żeli ktoś przypisuje mu udział w tej 
zbrodni to są to czyste insynuacje. 
Ale badania jakie przeprowadzono  
na wykrywaczu kłamstw ze wzglę-
du na poszlakowy charakter spra-
wy wykazały, że miał związek ze 
zbrodnią (podobny wynik, z jeszcze 
większym prawdopodobieństwem, 
dały badania Mariusza S.). Przy 
okazji prokuratura prowadzi osob-
ne śledztwo w sprawie włamań do 
budynków na terenie całej Polski, 
jakich dopuszczali się Mariusz S.  
i  Marcin U. na przestrzeni ostat-
nich lat. W tej sprawie przynajm-
niej jeden z podejrzanych zdecydo-
wał się mówić. Do tej pory Mariusz 
S. podczas wizji lokalnych wskazał  
130 takich  obiektów na terenie 
k raju .  Jeż el i  ś ledcz y m uda się 
udowodnić udział obu mężczyzn 
w zabójstwie Edyty N. to wyrok 
dożywotniego więzienia jako recy-
dywiści mają prawie pewny. 

piTawal

Każda moja wizyta w terenie kończy 
się zebraniem co najmniej kilku 
ciekawych okazów grzybów. Tym 
razem opowiem o pewnym bardzo 
rzadkim gatunku czyrenia, który 
raczył wyrastać na pniu lilaka przed 
siedzibą naszej redakcji. W drugiej 
części przybliżę dwa wrośliki, które 
zwyczajowo jeszcze uznaje się z grzy-
by, chociaż ostatnio zaliczono je do 
organizmów grzybopodobnych.

Czyreń
Rodzaj czyreń  to najczęściej bar-

dzo okazałe huby. Jeden z nich, czyreń 
ogniowy to potężna huba rozwijająca 
się na pniach wierzb. Inne okazałe 

gatunki trafiają się na dębach, robi-
niach, drzewach owocowych. Liczba 
gatunków jest spora, sięga co najmniej 
stu. Ich owocniki o rdzawym miąższu 
są wieloletnie. W rurkach i miąższu 
mogą znajdować się charakterystycz-
ne rdzawe szczecinki. Nieco podobne 
są włóknouszki, ale ich owocniki są 
jednoroczne. Ponieważ hubę na lilaku 
przed redakcją obserwowałem od paru 

lat, ta opcja odpadła w przedbiegach. 
Oczywiście mogłem go zerwać od razu, 
ale dopiero teraz skorzystałem z okazji, 
kiedy po raz kolejny naszym ozdobom 
formowano korony. 

Mówiąc kolokwialnie, od razu 
próbkę wrzuciłem pod mikroskop. 
I tutaj rozważając kilka opcji do-
szedłem do wniosku, że nasz lilak 
napoczą ł był czy reń muszlow y 
– Phellinus conchatus. Gatunek ten 
ma szereg form, w tym f. syringae. 
Najciekawszym w tym wszystkim 
jest fakt, że jest to pierwsze znale-
zienie tego gatunku w mojej karierze 
na całym obszarze mojego działa-
nia. Szkoda, że od razu stanowisku 
uległo likwidacji. Co więcej, tak  
w Polsce jak i w świecie nie jest on 
często notowany. A zaczęło się tak 
niewinnie. Kilka lat temu po prze-
prowadzce zasugerowałem moż-
liwość zrzucenia starym lilakom 
koron w celu ich odmłodzenia.

Wrośliki
Utworzenie królestwa grzybów i zde-

cydowane ich wyrzucenia z królestwa 
roślin poczytuje się za wielki sukces 
mikologii ostatnich lat. Ale i to nie ostało 
się długo w całości. W kilka lat później 
od królestwa grzybów odcięto królestwo 
Chromista, które nazwano organizmami 
grzybopodobnymi. Wśród nich najlicz-
niejszą grupę stanowią Peronosporales, 
które potocznie zwie się mączniakami 
rzekomymi. Większość z nich pojawia 
się na chwastach, chociaż niedawno 
stwierdziłem jeden z nich na bratkach 
w rynku. Na chwastach odnotowałem 
ostatnio Peronospora conglomerata bo-
dziszku drobnym, Peronospora agrestis 

na przetaczniku polnym, Peronospora 
arvensis na przetaczniku bluszczyko-
wym, Peronopsora aparines na przytulii 
czepnej oraz Peronospora arborescens 
na maku. Za każdym razem pod mikro-
skopem zobaczymy charakterystyczne 
drzewkowate trzonki konidialne.

Zacznijmy od tego gatunku. Mącz-
niak rzekomy maku to groźna choro-
ba maku lekarskiego we wszystkich 
rejonach jego uprawy. Ba, sugeruje się 
możliwość jego wykorzystania jako 
broni biologicznej przeciwko produ-
centom narkotyków. Gdyby nie obawa, 
że może wymknąć się spod kontroli 
już dawno by to zrobiono. Z drugiej 
strony groźba przysłowiowej kuro-
niówki dla wielu policjantów także jest 
jakimś hamulcem. W swojej karierze 
ten gatunek znajdywałem tylko na 
dzikich makach, w tym maku polnym. 
Chora roślina jest żółtozielona, a pod 
spodem znajduje się początkowo bia-
ły, a potem fioletowy nalot trzonków 
konidalnych. 

Drugi ze wspomnianych gatunków 
pojawił się na przetacznikach polnych 
niedaleko byłego kina Sasanka oraz na 
murkach przy ulicy św. Barbary. Wbrew 
pozorom jest to rzadki przypadek po-
mimo pospolitości jego potencjalnych 
żywicieli. Dwa notowania w tak krótkim 
czasie to bardzo szczęśliwy z mojego 
punktu widzenia przypadek.

Lilak



10 Co tydzień nr 17/865
2� kwietnia 2008 roku

Miasto JaworznoReklama

dw

dw

dw

dw dw



Zamień stare 
kasety
płyty i taśmy

na nowoczesne
nośniki, które przetrwają 

długie lata bez straty jakości

Redakcja „Co Tydzień”
43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7

tel. (032) 751-91-30

VHS

DVD/CD

dw

W KAżDY PONIEDZIAłEK ROZPOCZęCIE KURSU 
NA PRAWO JAZDY KAT. „A”, „b”

KURS DOKSZTAłCAJąCY KIEROWCóW WYKONUJąCYCh 
TRANSPORT DROGOWY RZECZY LUb OSób 26.05.2008
KURS OPERATORA WóZKA WIDłOWEGO 05.05.2008
KURS – ADR PRZEWóZ MATERIAłóW NIEbEZPIECZNYCh 09.06.2008
KURS SPAWACZA  05.05.2008
TRWA NAbóR NA KURSY:
 hDS
 UPRAWNIENIA SEP do 1 KV
 KURS INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

30.04.2008 r.
AZOT ul. Młynarska 3 

PIECZYSKA ul. K. Pniaka 2
Tel. 032 753 09 09, 

032 617 74 99, 
0 604 965 494

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

Gont Kerabit Finlandia 
fala  25,90 zł/m2 *
sześciokąt czerwono-czarny 23,90 zł/m2 *
sześciokąt brąz czarny 24,90 zł/m2 *
Yoker czerwono-czarny 24,90 zł/m2 *

*	–	cena	do	wyczerpania	zapasów

Płyta	OSB	„12”	–	15,99	zł/m2

Płyta	OSB	„18”	–	22,99	zł/m2

2

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.	604	494	596

dw

Firma 
MAGBUD 

Sp. z o.o.

wynajmie:
►	 dźwig LIAZ 10 T
►	 koparkę 

ZEPPELON ZM 19
►	 ładowarkę 

ZETTELMAER
►	 koparko-ładowarkę 

JCB 3CX

Kontakt telefoniczny

tel.	0	660	788	650
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IV Międzynarodowe Mistrzostwa 
Drużyn Policyjnych w Futsalu 

24 – 26 kwietnia 2008 roku
	 Nazwa	drużyny	 Kraj
1.	 Milton	Keynes	Police	 Anglia
2.	 Thames	Valley	Police	 Anglia
3.	 IPA	Trzyniec	 Czechy
4.	 IPA	Madryt	 Hiszpania
5.	 FC	Police	Grand		Ducale	 Luksemburg
6.	 IPA	Foksani	 Rumunia
7.	 IPA	Galati	 Rumunia
8.	 IPA	Bańska	Bystrzyca	 Słowacja
9.	 Szigethalom	 Węgry
10.	 IPA	Św.	Helena	 Wielka	Brytania
11.	 IPA	Choggia	 Włochy
12.	 IPA	Dolomity	 Włochy
13.	 IPA	Pavia	 Włochy
14.	 IPA	Vicenza	 Włochy
15.	 PsD	Choggia	 Włochy
16.	 IPA	Białystok	 Polska
17.	 IPA	Gliwice	 Polska
18.	 IPA	Katowice	 Polska
19.	 IPA	Krosno	 Polska
20.	 IPA	Radom	 Polska
21.	 IPA	Rzeszów	 Polska
22.	 IPA	Siemianowice	 Polska
23.	 IPA	Zgierz	 Polska
24.	 KPP	w	Olkuszu	 Polska
25.	 SPAP	Katowice	 Polska
26.	 Szkoła	Policji	Katowice	 Polska
27.	 Szkoła	Policji	Słupsk	 Polska
28.	 IPA	Jaworzno	 Polska
29.	 MCKiS/KMP	Jaworzno	 Polska

Tak, to już w tym tygodniu! 
Do Polski, na Śląsk, a jeszcze 
ściślej do Jaworzna ze 
wszystkich stron Europy 
przybywają policjanci. 
Nie, w naszym mieście 
nie ma zorganizowanej 
grupy terrorystów, są za to 
Międzynarodowe Mistrzostwa 
Drużyn Policyjnych  
w Piłce Nożnej Halowej 
– sztandarowa impreza 
Jaworzna, która co dwa lata 
wysyła sygnał z oznaczeniem 
położenia naszego miasta na 
mapie do całej Europy, rusza 
już w piątek o godzinie 19:30. 

Mistrzostwa policjantów 
najwyższy czas zacząć!

Wydarzenie, które łączy ze sobą 
szlachetne idee sportu, z pełnymi emocji 
i niespodzianek popisami artystycz-
nymi, które przede wszystkim przy-
bliża sylwetki tych ludzi, którzy, na co 
dzień, w różnych częściach naszego 
kontynentu narażają swoje życie, by 
chronić prawo i spokój innych ludzi. 
Uroczyste otwarcie mistrzostw już  
w piątek o godzinie 19:30 na hali MCKiS-
u. To właśnie rozpoczęcie jest zawsze 
tym punktem programu, który okrasza 
całe późniejsze widowisko. Jak zawsze 
doskonale przygotowane, w tym roku 
rozpoczęcie ma pozostawić po sobie ślad 
w pamięci wszystkich zgromadzonych 
na kolejne 2 lata. Będzie moc atrakcji 
dla tych, którzy w piątkowy wieczór 
wybiorą się na hale przy ulicy Grun-
waldzkiej. Publiczność może czuć się 
pewna, że emocji, które dostarczy inau-
guracja turnieju, nie znajdzie się nigdzie 
indziej w całym Jaworznie. Rozgrywki 
tegorocznych mistrzostw potrwają do 
niedzieli, wtedy też, tuż przed wielkim 

finałem do Jaworzna przyjedzie repre-
zentacja gwiazd TVN, by zaraz zmierzyć 
się w meczu przyjaźni z reprezentacją 
„Gwiazd Policji”. Impreza zapowiada 
się znakomicie, tym bardziej gorąco 
zachęcamy do tego by w piątek o 19:30 
wybrać się na hale MCKiS-u i obejrzeć 
inaugurację turnieju, a w kolejne dni 
obejrzeć sportową rywalizację, na bar-
dzo wysokim poziomie. 

Jak to było z Mistrzostwami 
w Jaworznie?

Kiedy w 2001 roku narodził się 
pomysł zorganizowania w Jaworz-
nie Międzynarodowych Mistrzostw 
Drużyn Policyjnych w Piłce Nożnej 
Halowej, nikt nie przypuszczał, że 
turniej ten na trwale wpisze się do 
kalendarza najbardziej prestiżowych 
imprez w naszym regionie. Wówczas 
u progu integracji myślano przede 
wszystkim o prezentacji naszego re-
gionu oraz struktur Śląskiej Grupy 
Wojewódzkiej na arenie europejskiej 

i krajowej. Turniej miał przybliżyć 
policjantom zagranicznym Polskę, 
województwo śląskie oraz służbę pol-
skich policjantów garnizonu śląskiego. 
Rywalizacja sportowa miała służyć 
również konsolidacji tej grupy zawo-
dowej w aspekcie naszego członkostwa 
w Unii Europejskiej. Dzisiaj to jeden 
z lepiej zorganizowanych turniejów 
policyjnych w Europie. Chcielibyśmy, 
aby cieszył się on coraz większym po-
wodzeniem i uznaniem całej policyj-
nej rodziny skupionej w International 
Police Association. Celem organizacji 
jest tworzenie więzów autentycznej 
przyjaźni i koleżeństwa zawodowego 
pomiędzy zatrudnionymi w służbach 
policyjnych na całym świecie. Ideę tę 
próbuje obecnie materializować po-
nad 340 tys. policjantów z 60 krajów, 
członków IPA. Na pierwszy turniej,  
w 2002 roku do Jaworzna przyjechało 
13 policyjnych drużyn zagranicznych 
z 9 krajów, 2 lata później już 15 z 10 
krajów a w 2006 roku 12 krajów re-

prezentowało łącznie 18 zespołów. 
W sumie w poprzednich 3 edycjach 
oprócz drużyn polskich w mistrzo-
stwach tych brało udział 46 drużyn 
zagranicznych z 18 krajów. Wszystkie 
dotychczasowe turnieje kończyły się 

pełnym sukcesem organizacyjnym jak 
i sportowym. Realizacja tak poważne-
go przedsięwzięcia, w takim zakresie 
i na takim poziomie, nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie pomoc prezydenta 
miasta, Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu, a także sponsorów.

k.repeć.

... ale główne emocje, te sportowe, zaczynają się w sobotę

Puchar do zdobycia w Mistrzostwach jest niezwykle atrakcyjny Na kibiców, którzy przyjdą na piątkowe rozpoczęcie czeka wiele emocji...

W ubiegłej edycji policyjnych mistrzostw triumfował zespół z Ukrainy. Kto wygra tym razem?

Mistrzostwa Policji w Jaworznie 
to pomysł i zasługa Zdzisława 
Stadlera
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Mecz pomiędzy Klubem Piłkarskim 
Jaworzno, a MCKiS-em Czeladź miał 
przypomnieć lata świetności jaworz-
nickiej piłki. Czasy, gdy Szczako-
wianka grała w najwyższych ligach  
w Polsce, a na mecze przychodziły 
pełne trybuny, by dopingować zespół, 
który był dumą Jaworzna. Ten mecz 
miał pokazać przede wszystkim to, 
że w Jaworznie buduje się nowy, silny 
klub na zdrowych zasadach i w oparciu 
o zawodników z Jaworzna. 

W końcu mecz z Czeladzią miał 
pozwolić podopiecznym Andrzeja 
Sermaka wyeliminować zagroże-
nie ze strony Czeladzi, w staraniach  
o szczyt ligowej tabeli na koniec sezo-
nu. Wszystkie przedmeczowe założe-
nia zostały w pełni spełnione.

Prawdziwe święto
Na trybunach zasiadło ponad 1000 

osób, co jak na A-klasowe standardy jest 
prawdziwym wydarzeniem. Podobnym 
niecodziennym wydarzeniem na A-kla-
sowych stadionach jest telewizja TVP,  
która na całą Polskę zrelacjonowała wy-
darzenia z Krakowskiej, oraz obecność 
wszelkiej maści sportowych dzienników 
i telewizji lokalnych. Oprawa spotkania, 
jakiej nie powstydziliby się niejedni 
pierwszoligowcy, to osobny pozytyw 

PIłKA NOżNA – KP JAWORZNO – MCKS CZELADź 2:1

Piłkarskie święto w Jaworznie

płynący z niedzielnego widowiska. 
Klub kibica, KP przygotował wspaniały 
meczowy show, jednak liczna grupa 
kibiców z Czeladzi nie była w niczym 
gorsza. Ciągłe śpiewy, oryginalne flagi, 
serpentyny, baloniki etc…atmosfera 
futbolowej potyczki dała odczuć się już 
od samego początku. Kolejna atrakcja 
czekała na kibiców KP już w przerwie, 
kiedy kultywując tradycję 85-lecia 
dawnej Szczakowianki, zorganizowany 
został konkurs rzutów karnych i pokaz 
cheerleaderek. Naprawdę na stadionie 
przy Krakowskiej dużo się działo i nikt, 

kto wybrał się w niedzielę o 11.00 na 
mecz, nie mógł czuć się zawiedziony, lub 
nieusatysfakcjonowany. 

Sportowe zmagania
Najważniejszy powód do święto-

wania dali jednak kibicom piłkarze 
Klubu Piłkarskiego, pokonując dru-
żynę MCKS-u Czeladź 2:1. Spotkanie 
rozpoczęło się od naporu drużyny An-
drzeja Sermaka, ale to goście cieszyli się  
z objęcia prowadzenia. W 12. minucie 
spotkania problematyczny rzut wolny 
wykonywał z lewej strony pola karne-

go KP, grający trener gości Krzysztof 
Kucharski. Silnie bita przez zawodnika 
gości piłka zmieniła tor lotu po przytom-
nym zagraniu Marcina Szlęka i wpadła 
do bramki obok bezradnego Pogańskie-
go. Jednak piłkarze Andrzeja Sermaka 
w najmniejszym stopniu nie zamierzali 
dać się przygasić. Już od pierwszych 
chwil gry ze stratą KP rzuciło się do 
ataków. Nie trzeba było czekać długo, na 
to by na tablicy wyników znów zawitał 
remis. Andrzej Sermak zagrał sprzed 
pola karnego długa, dokładną piłkę do 
swojego syna Pawła, a ten został sfaulo-
wany w polu karnym rywali. Pewnym 
egzekutorem jedenastki był Tomasz 
Podralski. Wyrównanie nie ostudziło 
ambicji piłkarzy KP, którzy stwarzali 
sobie  sporo sytuacji do oddania strzału. 
Najlepszą okazję miał bardzo aktywny 
Sebastian Chojnowski, który będąc fau-
lowanym przez bramkarza w sytuacji 
sam na sam, padając na murawę zdołał 
jeszcze silnie uderzyć futbolówkę, która 
zmierzała i zmierzała do bramki, by  
w końcu uderzyć w spojenie słupka  
z poprzeczką! Niesamowita sytuacja, 
którą na chłodno po meczu skomen-
tował Andrzej Sermak. W tej sytuacji 
sędzia powinien podyktować drugi rzut 
karny dla nas. Sebastian był w tej sytuacji 
widocznie faulowany  Pierwsza, bardzo 

emocjonująca połowa zakończyła się 
remisem 1:1, mimo bardzo wyraźnej 
przewagi KP Jaworzno nad podopiecz-
nymi Krzysztofa Kucharskiego.

Druga cześć meczu rozpoczęła się 
od niemrawej gry z obu stron, a tempo 
rozgrywanych akcji wyraźnie spadło. KP 
Jaworzno, które grało ostrożniej w tyłach, 
uśpiło jednak rywali tylko po to by zadać 
im nokautujący cios. Świetny rajd środ-
kiem boiska, przeprowadził bezsprzecz-
ny bohater meczu czyli Paweł Sermak, po 
czym zagrał idealną, delikatną piłkę za 
plecy obrońców, po której Jarzynka sta-
ną sam na sam i z zimną krwią pokonał 
bramkarza gości. Czeladź po stracie gola 
próbowała odpowiedzieć, ale nie miała 
odpowiednich środków by zagrozić 
bramce Polańskiego. Najlepszy strzelec 
A-klasy Paweł Niedopytalski był niewi-
doczny przy parze Adamus-Podralski  
i w pojedynku snajperów bezsprzecznie 
lepszy był jaworznianin Radomir Ja-
rzynka. Snajper KP mógł zresztą jeszcze 
podwyższyć wynik meczu, jednak jego 
atomowa bomba z woleja przeszła obok 
okienka bramki gości. W twardym, pił-
karskim widowisku, które poziomem 
jak zgodnie stwierdzili po meczu trene-
rzy, nie odbiegało nawet od III ligowych 
spotkań zdecydowanie lepszy był zespół 
Klubu Piłkarskiego Jaworzno.  k.repeć.

Żaden z piłkarzy KP nie odpuszał w pojedynkach z piłkarzami Czeladzi

o g ł o s z e n i e
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 PIŁKA NOŻNA – RKS GROdZIEC – ZGOdA BYCZYNA 3:0

PIłKA NOżNA – UNIA DąbROWA GóRNICZA – GóRNIK JAWORZNO 1:0

PIłKA NOżNA
TAbELE

PIŁKA NOŻNA – Victoria – Beskid Skoczów 0:1

Victoria nie dała rady liderowi Tabela IV ligi
1.		 	Beskid	Skoczów		 21		 52		 58-12	
2.		 	Skałka	Żabnica		 21		 49		 45-13	
3.		 	Energetyk	ROW	Rybnik		 21		 49		 60-13	
4.		 	Pniówek	Pawłowice	Śl.		 21		 48		 51-21
5.		 	Polonia	Łaziska	Górne		 21		 40		 38-30
6.		 	BKS	Stal	Bielsko-Biała		 21		 37		 38-18
7.		 	Przyszłość	Rogów		 21		 33		 44-34
8.		 	Grunwald	Ruda	Śląska		 21		 32		 34-31	
9.		 	LKS	Czaniec		 21		 30		 44-29
10.			LKS	Łąka		 20		 23		 29-39	
11.			GKS	II	Jastrzębie		 21		 19		 27-38
12.			Unia	Racibórz		 21		 17		 29-57	
13.			Polonia	Marklowice		 21		 17		 20-49	
14.   Victoria Jaworzno  21  16  24-49 
15.			Wawel	Wirek		 20		 8		 21-61
16.			Start	Mszana		 21		 3		 10-78
Victoria	Jaworzno	–	Beskid	Skoczów	0:1
Następne spotkanie:
Polonia	Łaziska	Górne	–	Victoria	Jaworzno

Tabela V ligi
1.		 	Górnik	09	Mysłowice		 21		 55		 57-6	
2.		 	Wyzwolenie	Chorzów		 21		 54		 45-8	
3.		 	Podlesianka	Katowice		 21		 45		 46-21	
4.		 	AKS	Niwka	Sosnowiec		 21		 35		 47-25
5.		 	Unia	Ząbkowice		 21		 32		 28-18
6.   Ciężkowianka Jaworzno  20  31  37-26	
7.		 	MKS	Siemianowice	Śląskie		 21		 29		 36-31	
8.		 	Orkan	Dąbrówka	Wielka		 21		 29		 23-28	
9.		 	Czarni	Sosnowiec		 21		 28		 25-21	
10.			A.	Brzozowice-Kamień		 21		 27		 23-30	
11.			Unia	Dąbrowa	Górnicza		 21		 26		 30-38
12.   Górnik Jaworzno  21  25  20-21
13.			Górnik	Piaski		 21		 19		 27-50
14.			Kolejarz	24	Katowice		 21		 19		 18-33	
15.			Pogoń	Imielin		 20		 12		 15-43	
16.			Błękitni	Sarnów		 21		 4		 12-90
Unia	Dąbrowa	Górnicza	–	Górnik	Jaworzno	1:0
Kolejarz	24	Katowice	–	1-0	Ciężkowianka	Jaworzno
Następne spotkania:
Górnik	Jaworzno	–	Podlesianka	Katowice
Ciężkowianka	Jaworzno	–	Wyzwolenie	Chorzów

Tabela A-klasy
1.   KP Jaworzno  20  56 104-14 
2.		 	Strażak	Mierzęcice		 20		 52		 65-8	
3.		 	MCKS	Czeladź		 20		 48		 73-16
4.		 	Pionier	Ujejsce		 20		 40		 59-21	
5.   Zgoda Byczyna  20  37  50-32	
6.		 	Zagłębiak	Tucznawa		 20		 35		 41-28	
7.		 	Przemsza	Siewierz		 20		 31		 33-30	
8.		 	RKS	Grodziec		 20		 31		 42-28
9.		 	Niwy	Brudzowice		 20		 25		 31-35	
10.			Łazowianka	Łazy		 20		 24		 33-50	
11.			LKS	Wysoka		 20		 21		 37-41	
12.   Victoria II Jaworzno  20  14  25-69	
13.			Ostoja	Żelisławice		 20		 13		 19-48	
14.			Huragan	Kocikowa		 20		 12		 16-72
15.			Tęcza	Błędów		 20		 12		 34-74
16.			MKS	Poręba		 20		 7		 14-110	
KP	Jaworzno	–	MCKS	Czeladź	2:1
RKS	Grodziec	–	Zgoda	Byczyna	3:0
Następne spotkania:
Victoria	II	J-no	–	KP	J-no	–	walkower	dla	KP
Zgoda	Byczyna	–	Huragan	Kocikowa

K.Repeć.

Spotkanie z Beskidem było 
szablonowym ligowym 
meczem Victorii Jaworzno 
na wiosnę. Pełnym walki, 
nieustępliwości, którego 
wynik był na granicy i które 
ostatecznie zostało pechowo 
przegrane.

Mecz z liderującym w IV lidze Be-
skidem wydawał się być skazany na 
jednostronne widowisko i pewne zwy-
cięstwo drużyny ze Skoczowa. Sobotnie 
spotkanie pokazało jednak, że mimo 
kiepskich wyników w tej rundzie, 
podopieczni Romana Madeja są gotowi 
podjąć wyzwanie każdego rywala. 

Victoria na spotkanie z liderem 
wyszła z bardzo młodą obroną, a w 
czwórce defensorów oprócz Romana 
Madera zagrało trzech zawodników 
o wieku miedzy 19 a 20 rokiem życia. 
Odważna decyzja trenera jaworznian 
spowodowała przesunięcie do drugiej 
linii Jajeśniaka i Rosoła, co miało przy-
czynić się do nawiązania przez Vicię 
walki w środku pola. Cała strategia 
szybko przestała się jednak liczyć, gdy 
już w 7. minucie gry, znany z występów 
w pierwszoligowym Groclinie i euro-

pejskich pucharach Bogdan Prusek 
pokonał Przemysława Siedlińskiego  
w pojedynku sam na sam. Cała sytuacja 
wzbudziła jednak sporo kontrowersji: 
– Jak nie mówić tu o pechu, skoro tra-
cimy decydującą bramkę z liderem po 
ewidentnym błędzie sędziego. Po pierw-
sze: chwilę przed zagraniem do Pruska 
faulowany był Świerczyński, i nie jestem 

w stanie uzmysłowić sobie, jak sędzia, 
stojąc 5 metrów od całej sytuacji, nie 
zauważył tego faulu. Poza tym, w mojej 
ocenie Prusek strzelając bramkę był na 
spalonym – nie krył po meczu rozgory-
czenia trener jaworznian Roman Madej. 
Sędzia nie czynił jednak żadnych prze-
szkód Pruskowi w celebrowaniu zdoby-
tej bramki i już od początku spotkania 
Vicia była zmuszona gonić wynik. Za-
wodnicy z Jaworzna próbowali dotrzeć 
pod bramkę strzeżoną przez Joachima 
Miklera, jednak najlepsza defensywa 
w lidze (oprócz Skałki Żabnica) oka-
zała się zaporą nie do przejścia. Gracze 
Beskidu pokazali, dlaczego w ostatnich 
spotkaniach są niepokonani. Drużyna 
trenera Noconia grała bardzo konse-
kwentnie, co przekładało się na kolej-
ne sytuacje podbramkowe, w których 
Siedliński musiał pokazać swoją klasę.  
O bramkarzu Victorii warto po-
wiedzieć kilka ciepłych słów, bo w 
spotkaniu z liderem robił, co mógł, 
by uchronić klub, którego jest wycho-
wankiem od porażki. Kolejno w 18, 25 
i 60. minucie wyleczył ze zdobywania 
bramek napastnika gości Daniela 
Zdolskiego, wygrywając z nim trzy 
pojedynki sam na sam. Gdy oblęże-
nie było już zbyt duże, by wystarczyły 
umiejętności, z pomocą Siedlińskie-
mu przychodziło szczęście, piłka  
w tym meczu dwukrotnie odbijała się 
od poprzeczki Victorii. Zawodnicy 
Vici umieli przejąć w drugiej części 
inicjatywę, ale ich ataki nie przynosiły 

klarownych sytuacji. Mimo wszyst-
ko, postawienie wysoko poprzeczki 
graczom lidera, musi uznać za pozy-
tyw. Podobać mógł się Wartała, który  
w ostatnim czasie nabrał zdecydowa-
nia w swoich akcjach. – Takiego Piotrka 
Wartałę chciałbym zawsze widzieć na 
boisku, na pewno on i Przemek Siedliń-
ski zasłużyli na pochwałę za postawę  
w spotkaniu z Beskidem – powiedział 
po spotkaniu trener Madej. Spotkanie 
w swoim niemrawym tempie zmierza-
ło do końca, gdy nareszcie przed Vic-
torią otworzyła się klarowna sytuacja 
na doprowadzenie do remisu. Była 87. 
minuta meczu (w tej minucie Czaniec 
odebrał ostatnio Victorii 2 punkty za 
zwycięstwo) gdy szanse na odwrócenie 
niesprzyjającego losu miał egzekwują-
cy rzut wolny z 11 metrów Jajeśniak. 
Zawodnik znany z bardzo mocnego 
uderzenia, tym razem chciał posta-
wić na precyzję, jednak piłka przeszła 
ponad poprzeczką gości, którzy już 
chwilę później świętowali zwycięstwo, 
po ciężkim, brzydkim meczu, pełnym 
walki i gry na pograniczu faulu.

Victoria: Siedliński- Siemek, 
Madej, Żuraw, Żółciński – Wartała, 
Rosół, Jajeśniak, Świerczyński, Szalek 
– Szymoniak.

k.repeć.

Po ostatnich potyczkach pucharo-
wych piłkarze Górnika Jaworzno 
mogli narzekać na zmęczenie. Do 
gry co trzy dni, nieprzyzwyczajeni są  
w Polsce niektórzy piłkarze reprezen-
tacyjni, a co dopiero piłkarze z ligi 
okręgowej. Zmęczenie i osłabienie 
składu brakiem chorego playmerkera 
Jarząbka i ważnego Murzyńskiego, 
który odpoczywał za kartki, spowo-
dowały, że Górnik stracił w spotka-
niu z Unią Dąbrowa Górnicza sporo 
ze swojej zwykłej jakości, przegrywa-
jąc to spotkanie 1:0. 

Rozgrywane przy ciężkich wa-
runkach atmosferycznych spotkanie,  
z pewnością nie należało do tych z ga-
tunku efektownych i popisowych. Po 
obu stronach była walka i determinacja 
do zwycięstwa, szczęście było jednak 

przy zawodnikach Unii. Jaworznianie 
pierwszą połowę rozpoczęli od sytuacji, 
które mogły dać im spokojne prowa-
dzeni w tym meczu. W 21. minucie 
blisko szczęścia był Warzecha, który 
posłał piłkę nad poprzeczką, 10 minut 
później silne uderzenie Guzika rów-
nież pozostaje bez efektu bramkowego.  
W 42. minucie przed szansą stają pił-
karze Unii, jednak po ich strzale piłka 
ląduje na słupku bramki Częstochow-
skiego. Pierwsza połowa kończy się bez-
bramkowym remisem, ze wskazaniem 
na Górnika. W 47. minucie szansę na 
mocne rozpoczęcie drugiej odsłony 
marnuje w naszym zespole Koralik,  
i obrona gospodarzy może powiedzieć, 
że wróciła z dalekiej podróży. Brak 
efektywności nie opuszcza Górnika 
nie tylko pod bramką przeciwnika, 

ale przenosi się również w rejony pola 
karnego gości. W 60. minucie obrona 
podopiecznych Bolesława Wrocławka 
dopuszcza napastnika gości do sytuacji 
sam na sam, a ten pewnie wykorzystuje 
okazję. Do końca meczu Górnik stara 
się odwrócić losy potyczki, ale jest to 
przysłowiowe bicie głową w mur. Piłka-
rze Unii skupili się na przeszkadzaniu,  
i mimo miażdżącej momentami prze-
wagi jaworznian, swoje zadanie wyko-
nali na tyle dobrze, by dopisać w tabeli 
3 punkty. Górnik, o zagraniu jednego 
ze słabszych meczów w sezonie wracał 
do domu z pustymi rękami.

Górnik; Częstochowski – Byrski, 
Gomulski (Gomulski), Sędrzak A., 
Sędrzak D. – Guzik, Sierczyński, Ko-
ralik, Bartyzel – Warzecha, Jaromin

k.repeć.

Nie udał się drużynie Zgody Byczy-
ny rewanż za porażkę w minionej 
rundzie z zespołem RKS-u Gro-
dziec. Spotkanie, w którym pod-
opieczni trenera Dobrzańskiego 
mieli zmazać plamę z poprzedniej 
rundy, zupełnie Zgodzie nie wyszło 
i po raz kolejny piłkarze Grodźca 
okazali się po prostu lepsi. 

W pierwszej połowie Zgoda gra-
ła bardzo dobre zawody. Bramkarz 
drużyny RKS-u przeżywał ciężkie 
chwile, ale całe szczęście dla kibiców 
w Grodźcu, ich golkiper miał swój 
dzień. Obraz pierwszej połowy, w któ-
rych piłkarskie widowisko stało na-
prawdę na dobrym poziomie popsuł 
sędzia, któremu do dobrego poziomu 
jeszcze daleko. Zespół gospodarzy 
rozgrywał na pozór niewinną akcję, 
gdy jeden z zawodników Grodźca 
rzucił długą piłkę za linię obrony 
Zgody. Piłka trafiła do napastnika 
gości, ale specjalne nie było się czym 
martwić, ponieważ wracało on z 4-5 

PIłKA NOżNA – KOLEJARZ 24 K-CE – CIężKOWIANKA J-NO 1:0 

Drużyna Ciężkowianki spotkania 
z Kolejarzem Katowice nie będzie 
wspominać miło. Nie dość, że za-
wodnicy Marka Musiała musieli 
uznać wyższość ligowego outsidera 
to jeszcze groźną kontuzję odniósł 
Paweł Pacuła. 

Spotkanie z Kolejarzem nie ułożyło 
się po myśli graczy z Ciężkowic, choć 
gdyby wykorzystali swoje szanse, to  
z Katowic wyjeżdżaliby z punktami  
w kieszeni. Wynik otworzył i jednocze-
śnie zamknął Kolejarz w 34. minucie 
spotkania, kiedy zupełnie nie pilno-
wany zawodnik gospodarzy pokonał 
bramkarza jaworznian. Drużyna Mar-
ka Musiała próbowała odpowiedzieć 
w ten sam sposób, ale jej starania były 
niestety nieskuteczne. Świetną okazję 
bramkową miał w pierwszej części gry 
Wyka, który dobrze uwolnił się spod 

opieki obrońców, ale zabrakło zimnej 
krwi w wykończeniu. Dobrą okazję 
miał również Sawaniewicz, który nie 
skorzystał jednak z świetnego zagra-
nia piętka Psiody i przestrzelił z 6-7 
metrów. Druga odsłona to dalsze ata-
ki Ciężkowianki, które niestety nie 
przyniosły rezultatów, oraz groźne 
kontrataki Kolejarza, który dwukrot-
nie był bliski podwyższenia wyniku. 
Ostatecznie Ciężkowianka przegrała 
1:0 ale nie to, a dramat Pawła Pacuły  
było największym zmartwieniem po 
sobotnim spotkaniu. – Paweł odniósł 
kontuzję, w tej chwili nie wiemy jeszcze 
nic na pewno, ale możliwe, że zerwał 
wiązadła. Postaramy się dla niego o jak 
najlepszą opiekę medyczną – powiedział 
nam prezes Janusz Ciołczyk. Życzymy 
Pawłowi szybkiego powrotu do zdro-
wia, i gry w piłkę. k.repeć

Kontuzja Pacuły

metrowego spalonego. Ku zaskocze-
niu wszystkich zebranych, sędzia nie 
raczył jednak użyć gwizdka, a przy-
tomny napastnik szybko umieścił 
piłkę w bramce Zgody. Wściekłość 
trenera Dobrzyńskiego na arbitra 
była ogromna, ale sędzia na wszystkie 
prośby czy poważniejsze argumenty 
był głuchy. Do szatni Zgoda masze-
rowała więc przegrywając 1:0. Druga 
połowa była w wykonaniu jaworznian 
już po prostu słaba, a czarę goryczy 
przelała druga stracona bramka. 
Wprowadzony w drugiej części gry 
Śpiewak fatalną interwencją wyłożył 
napastnikowi gospodarzy piłkę na 
tacy, a ten nie dał Ryszce żadnych 
szans. Wzajemne pretensje, obwinia-
nie się i nerwowa gra uniemożliwiły 
Zgodzie odwrócenie losów spotkania.  
W 90. minucie meczu, gospodarze 
dobili jaworznian strzelając bramkę 
na 3:0, i kończąc, smutny dla Zgody 
Byczyny mecz.

k.repeć.

Górnik nadal na tarczy
Znowu Grodziec

Victoria jak zawsze walczyła, niestety, jak zwykle bez efektu punktowego
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PREZYDENT MIASTA JAWORZNA

Jeszcze długo w głowach siatkarzy 
rezerw MCKiS-u pozostanie pięcio-
meczowa batalia ze stołecznym MOS 
Wola o utrzymanie w gronie drugo-
ligowców. Niestety, po pięciu nie-
zwykle wyrównanych spotkaniach, 
gdzie tylko dwukrotnie o wyniku nie 
decydował piąty set, nasi siatkarze 
zeszli z parkietu pokonani. 

Po czterech spotkaniach, które jak 
wszyscy pamiętamy rozegrane były  
w zaledwie pięć dni nie poznaliśmy zwy-
cięzcy. Obie ekipy potrafiły przełamać 
rywala grając na wyjeździe, udowad-
niając, że tylko dyspozycja dnia zade-
cyduje kto z piątego spotkania wyjdzie 
zwycięsko. Środowe spotkanie miało być 
przysłowiową walką na noże.

Jak można było się spodziewać, mecz 
od początku był niezwykle emocjonują-
cy i wyrównany. Po raz kolejny doszło 
do wymiany ciosów, gdzie dopiero koń-
cówka miała zadecydować kto obejmie 
prowadzenie w tym najważniejszym  
w tym sezonie dla obu ekip spotkaniu. 
Bardziej doświadczeni gospodarze za-
chowali więcej zimnej krwi i pierwsza 
partia padła ich łupem.

Porażka nie podłamała jednak za-
wodników Błaszczaka, którzy mimo, 
że nie byli zdecydowanie lepsi potrafili 
wciąż nawiązać wyrównaną walkę. Tak 
było aż do połowy drugiej partii, gdzie 
w ciągu dosłownie minuty nasz zespół 
stracił 3 punkty i od tego momentu 
siatkarze prowadzeni przez słynnego 
Krzysztofa Felczaka dominowali już na 
parkiecie. Mimo, że jaworznianie nie 
składali broni, przewagi nie udało się 
już odrobić i po dwóch setach to gospo-
darze byli bardzo blisko ostatecznego 
zwycięstwa.

Trzecia partia toczyła się już wy-
raźnie pod dyktando zespołu Błasz-
czaka, set zakończył się zwycięstwem 
do dwudziestu. Jednak prawdziwym 
zaskoczeniem była postawa naszych 

zawodników, którzy kompletnie zde-
molowali rywala wygrywając czwartą 
partie do 11!

W trakcie tej odsłony trener war-
szawskiego zespołu postanowił zmienić 
kompletnie skład zespołu, by swoim 
najważniejszym graczom, którzy przy-
pomnijmy grają wiele lat na parkietach 
najwyższych polskich lig, dać szansę 
odpocząć i zmotywować ich do piątej, 
decydującej o wyniku partii.

Ta decyzja okazała się kluczowa. 
Piąta partia rozpoczęła się od praw-
dziwej katastrofy, po której już nic nasi 
siatkarze zrobić nie mogli. Jaworzniccy 
siatkarze, a głównie ich reżyser Konrad 
Nieboj, wyraźnie przestraszyli się rangi 
tej partii. Kilka niedokładnych wystaw 
zakończyło się blokiem warszawskiego 
MOS-u i już po kilku minutach piątej 
partii gospodarze prowadzili 5:1. Było 
już niestety po meczu. Ostatecznie 
MOS Wola wygrał tego seta do dziesię-
ciu i po decydującym bloku na naszym 
zespole siatkarze Felczaka mogli odtań-
czyć szaleńczy taniec radości.

Szczęście było niezwykle blisko, 
jednak zdecydowanie zabrakło cierpli-
wości i spokojnego spojrzenia na wy-
darzenia na boisku. Nie bez znaczenia 
była również niedyspozycja Szymona 
Kosteckiego, który ma bardzo poważne 
problemy z kolanem, kontuzja, która 
ciągnie się u tego zawodnika od połowy 
sezonu. Jego występ w dalszych spotka-
niach stoi pod znakiem zapytania.

Porażka z MOS-em nie jest jednak 
ostateczną utratą szans na pozostanie 
w drugiej lidze. Na przegranego z tej 
rywalizacji czeka od dawna zespół Gór-
nika Radlin. Nasz zespół faworytem 
rywalizacji nie jest, jednak jak pokazały 
baraże z MOS-em Wola, zespół stać na 
siatkówkę dającą nadzieję na pozostanie 
w lidze. Pierwsze spotkania w Radlinie 
odbędą się już w tym tygodniu. 
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Niestety nie terazTytan Mistrzem Polski

Ogromny sukces zawodników MCKiS Tytan Jaworzno! Arm-wrestlerzy z Jaworzna na zorganizowanych 
w Kielcach Mistrzostwach Polski osiągnęli wspaniały rezultat zdobywając tytuł najlepszej drużyny  
w kraju! Zawodnicy trenera Mariusza Grochowskiego przywieżli z Kielc 41 medali: 19 złotych,  
13 srebrnych i 9 brązowych medali. Więcej o wspaniałym sukcesie zawodników Tytana  
w przyszłym numerze k. repeć

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

III mecz drugiej rundy PLAY OFF spotkań o Mistrzostwo II Ligi w siatkówce mężczyzn
25 kwietnia (piątek) godz. 18.�0 MCKiS II Jaworzno – SK Górnik Radlin

Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 wstęp wolny!

Ewentualny IV mecz drugiej rundy PLAY OFF spotkań o Mistrzostwo 
II Ligi w siatkówce mężczyzn

26 kwietnia (sobota) godz. 18.�0 MCKiS II Jaworzno – SK Górnik Radlin
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 wstęp wolny!

Mistrzostwa Jaworzna przedszkolaków w szachach
26 kwietnia (sobota) godzina 10.00. Klub NIKO w Byczynie ul. Korczyńskiego 12

Międzynarodowe Mistrzostwa Drużyn Policyjnych IPA w halowej piłce nożnej
W turnieju udział weźmie �0 zespołów z Polski i z zagranicy!!! 2� kwietnia godzina 19.�0 – Uro-
czyste Otwarcie Mistrzostw – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum). 
Mecze odbywać się będą:
2� – 26 kwietnia – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) oraz
2� – 25 kwietnia – Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os .Stałe)
Mecz piłki nożnej halowej: gwiazdy TVN – Europejska Reprezentacja Policji
26 kwietnia (sobota), godz. 15.�0 – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) wstęp wolny!!!
W związku z turniejem informujemy wszystkich kierowców, że w powyższych dniach nastąpią 
trudności w korzystaniu z parkingu przed Halą MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80!!! 

Mecz II Ligi piłki nożnej halowej
27 kwietnia (niedziela) godzina 20.00

MCKiS Dąbrovia Jaworzno – Energy Ostrowiec Świętokrzyski
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80. Wstęp wolny!

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

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

Siatkówka dziewcząt: IV klasa SP 5, SP 7 i SP 16, I klasa Gimnazjum nr 1
Siatkówka chłopców: IV klasa SP 5 i SP 16, I klasa Gimnazjum nr 1
Koszykówka chłopców: IV klasa SP 1, SP 7 i SP 15, I klasa Gimnazjum nr �
Wszelkich informacji udzielają sekretariaty wymienionych szkół.

na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  
z późn. zm.) i zarządzenia Nr WS/0151/22/08 Prezy-
denta Miasta Jaworzna z dnia 18 stycznia 2008 r. w 
sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego działek gminnych nr 73/10 o pow. 
653 m² i nr 73/11 o pow. 2.854 m², zabudowanych, 
położonych w obr. geod. 201 m. Jaworzna

o g ł a s z a
na	24 czerwca 2008 r.	pierwszy	przetarg	ustny	nieograniczony	na	sprze-
daż	na	własność	działki	zabudowanej	nr 73/10 o pow. 653 m²	w	obr.	
goed.	201	m.	Jaworzna,	stanowiącej	własność	Gminy	Miasta	Jaworzna.
Opisana	 działka	 objęta	 jest	 księgą	 wieczystą	 Nr	 31299	 prowadzoną		
w	Sądzie	Rejonowym	w	Jaworznie	–	Wydziale	V	Ksiąg	Wieczystych.
Działka	położona	jest	przy	ul.	Grunwaldzkiej	w	Jaworznie,	zabudowana		
budynkiem	(pustostanem)	oznaczonym	nr	145.
Powierzchnia	użytkowa	budynku	–	111,1 m²,	powierzchnia	zabudowy	
–	110,0 m²,	kubatura	–	344,00 m³.
Opis	budynku:
Elementy	konstrukcyjno-budowlane:	Fundamenty	–	z	kamienia	bez	ław,	
ściany	–	mur	„pruski”,	stropy	–	nad	piwnicą	sklepienie	łukowe	z	kamie-
nia,	nad	parterem	drewniany,	dach	–	drewniany	kryty	eternitem,	tynki	
–	wewnętrzne	wapienno-cementowe	na	trzcinach,	stolarka	–	drzwiowa	
drewniana	płycinowa,	okienna	drewniana	skrzynkowa.
Program	użytkowy:	Budynek	z	dwoma	lokalami	mieszkalnymi.
Lokal	nr	1	–	powierzchnia	użytkowa	71,1	m².
Lokal	nr	2	–	powierzchnia	użytkowa	40,0	m².	
Działka	o	kształcie	prostokąta.	Najbliższe	otoczenie	nieruchomości	kształ-
tują	tereny	zabudowane	o	zróżnicowanym	przeznaczeniu.
Przeznaczenie	 działki	 w	 miejscowym	 planie	 zagospodarowania	 prze-
strzennego:	
7U – tereny usług komercyjnych (....),

–	nieprzekraczalna	linia	zabudowy,
–	część	–	tereny	dokonanej	płytkiej	eksploatacji.

Szczegółowe	informacje	w	przedmiocie	dopuszczalnego	sposobu	zago-
spodarowania	 opisanej	 działki	 uzyskać	 można	 w	 Wydziale	 Urbanistyki		
i	Architektury	UM	w	Jaworznie,	ul.	Grunwaldzka	52.
Nieruchomość	 można	 oglądać	 w	 dniu	 10 czerwca 2008 r.	 w	 godz.		
od 11:00 do 14:00.
Cena	wywoławcza	nieruchomości:	(działka	+	budynek)	–	275.000,00 zł 
(słownie	złotych:	dwieście	siedemdziesiąt	pięć	tysięcy	00/100).
Cena	działki	nie	zawiera	kosztów	wznowienia	znaków	granicznych.	Ewen-
tualne	wznowienie	znaków	granicznych	nastąpić	może	na	wniosek	i	koszt	
nabywcy	nieruchomości.
Działka	 przylega	 do	 ul.	 Grunwaldzkiej,	 lecz	 nie	 posiada	 urządzonego	
wjazdu	i	ewentualna	lokalizacja	wjazdu	od	ul.	Grunwaldzkiej	wymagać	
będzie	uzyskania	zezwolenia	od	zarządcy	drogi.	Do	chwili	obecnej	dojazd	
do	działki	odbywał	się	przez	działkę	nr	73/9	w	obr.	geod.	201	m.	Jaworzna.		
W	 przypadku	 potrzeby	 dalszego	 korzystania	 przez	 nabywcę	 działki		
nr	73/10	w	obr.	geod.	201	m.	Jaworzna	z	działki	nr	73/9	w	obr.	geod.	201	m.	
Jaworzna,	nabywca	działki	nr	73/10	będzie	musiał	uzyskać	zgodę	właściciela		
na	korzystanie	z	działki	nr	73/9	w	obr.	geod.	201	m.	Jaworzna.	
Postąpienie	 nie	 może	 wynosić	 mniej	 niż	 1%	 ceny	 wywoławczej,	 z	 za-
okrągleniem	w	górę	do	pełnych	dziesiątek	złotych.	Przetarg	jest	ważny	

bez	względu	na	liczbę	uczestników,	jeżeli	przynajmniej	jeden	uczestnik	
zaoferuje	co	najmniej	jedno	postąpienie	powyżej	ceny	wywoławczej.
Do	ceny	działki	uzyskanej	w	przetargu	doliczony	zostanie	podatek	VAT	w	wys.	22%.
Sprzedaż	nieruchomości	następuje	na	podstawie	przepisów	ustawy	z	dania	
21	sierpnia	1997	r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(tekst	jednolity:	Dz.	U.	
z	2004	r.	Nr	261,	poz.	2603	z	późn.	zm.).
Wadium	warunkujące	udział	w	przetargu	wynosi:	20.000,00	zł	(słownie	
złotych:	dwadzieścia	tysięcy	00/100).
Wadium	w	pieniądzu	w	ustalonej	wysokości,	wnieść	należy	w	terminie	
do	17 czerwca 2008 r.	w	kasie	Urzędu	Miejskiego	w	Jaworznie,	ul.	Grun-
waldzka	33	(parter,	pok.	25)	do	godz.	15:30	lub	przelewem	do	17 czerwca 
2008 r.	na	rachunek	Urzędu	Miejskiego	w	Jaworznie,	prowadzony	w	ING 
Bank Śląski S.A., NRB 40 1050 1142 1000 0023 0998 7945 SUMY 
DEPOZYTOWE	z	dopiskiem	„Przetarg – działka nr 73/10 w obr. geod. 
201 m. Jaworzna”. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę 
uznania rachunku bankowego urzędu.
Wadium	zwraca	się	niezwłocznie	po	odwołaniu	albo	zamknięciu	przetargu,	jed-
nak	nie	później	niż	przed	upływem	trzech	dni	od	dnia	odwołania,	zamknięcia,	
unieważnienia	lub	zakończenia	przetargu	wynikiem	negatywnym.
Wadium	wniesione	w	pieniądzu	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygra,	
zaliczone	zostanie	na	poczet	ceny	nabycia	nieruchomości.
Wadium	ulega	przepadkowi	w	przypadku	gdy	uczestnik,	który	przetarg	
wygra	nie	przystąpi	bez	usprawiedliwienia	do	zawarcia	umowy	sprzedaży	
w	formie	aktu	notarialnego,	w	ustalonym	miejscu	i	terminie	lub	przystąpi,	
ale	jej	nie	podpisze.
Cena	nieruchomości	uzyskana	w	przetargu,	podlega	zapłacie	nie	później	
niż	do	dnia	zawarcia	umowy	sprzedaży	w	formie	aktu	notarialnego.
W	 przypadku	 zapłaty	 przelewem,	 za	 termin	 zapłaty	 uznaje	 się	 dzień	
wpływu	należnej	kwoty	na	rachunek	Gminy.
Koszty	sporządzenia	umowy	w	formie	aktu	notarialnego	ponosi	nabywca	
nieruchomości.
Przetarg odbędzie się 24 czerwca 2008 r. o godz. 14:30 w sali obrad 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.
Warunkiem	udziału	w	przetargu	jest:
1)	 przedłożenie	komisji	przetargowej	dowodu	wniesionego	wadium,
2)	 osobiste	stawiennictwo	w	dniu	przetargu	z	dowodem	tożsamości	lub	

reprezentowanie	przez	pełnomocnika	na	podstawie	pełnomocnictwa	
sporządzonego	notarialnie,

3)	 w	 przypadku	 przedsiębiorców,	 przedłożenie	 aktualnego	 wypisu		
z	właściwego	dla	danego	podmiotu	rejestru	oraz	dokumentów	upo-
ważniających	do	działania	w	ich	imieniu.

Pełnomocnicy	osób	prawnych	winni	przedłożyć	notarialnie	poświadczone	
pełnomocnictwo	do	występowania					w	imieniu	firmy.
Warunkiem	 zawarcia	 umowy	 sprzedaży	 z	 nabywcą	 będącym	 cudzo-
ziemcem	 w	 rozumieniu	 ustawy	 o	 nabywaniu	 nieruchomości	 przez	 cu-
dzoziemców	 jest	 uzyskanie	 zezwolenia	 ministra	 właściwego	 do	 spraw	
wewnętrznych,	na	zasadach	i	w	sytuacjach	określonych	w	ustawie	z	dnia	
24	marca	1920	r.	o	nabywaniu	nieruchomości	przez	cudzoziemców	(tekst	
jednolity:	Dz.	U.	z	2004	r.	Nr	167,	poz.	1758	z	późn.	zm).
Prezydent	Miasta	 Jaworzna	może	odwołać	przetarg	 jedynie	z	ważnych	
powodów,	 niezwłocznie	 podając	 informację	 o	 odwołaniu	 przetargu		
do	publicznej	wiadomości.
Szczegółowe	informacje	dot.	przetargu	na	zbycie	przedmiotowych	dzia-
łek	uzyskać	można	w	Wydziale	Skarbu	Urzędu	Miejskiego	w	Jaworznie,		
ul.	Grunwaldzka	52,	pok.	21,	tel.	032	618	16	36.

Jaworzno, kwiecień 2008 r.
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Makieta przyszłego hospicjum stacjonarnego

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

Pomóż nam pomagać!
–	 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.	
sTOwarZysZenie hOspicjum hOmO-hOmini im. Św. br. alberTa

Już niebawem maturzyści 
staną przed trudnym 
zadaniem. Czeka ich zdanie 
jednego z najważniejszych 
egzaminów w swoim 
życiu.  Wynik egzaminu 
dojrzałości będzie 
decydował o dostaniu się 
na wymarzoną uczelnię. 
Jednak nie tylko dlatego 
warto zdać go na wysokim 
poziomie.

W bieżącym roku, podobnie jak 
w ubiegłym, odbędzie się konkurs 
na najlepszego jaworznickiego ma-
turzystę 2008 roku. Organizatorami 
konkursu „Talent i Praca” trady-
cyjnie są Janina Dębska-Bębenek 
i jej mąż, prof. dr hab. Marian Bę-

benek. Konkurs ten będzie różnił 
się od zeszłorocznego. Dotychczas 
maturzyści walczyl i o w ygraną  
w dziedzinie humanistycznej i histo-
ryczno-społecznej, obecnie w kon-
kursie pojawi się jeszcze jedna dzie-
dzina obejmująca przedmioty ścisłe: 
matematyczno-f izyczne, łącznie  
z zawodowymi.

Organizatorzy wysłali już za-
proszenia do kon kursu dy rek-
torom wszystk ich szkół ponad-
gimnazjalnych, którzy mogą do  
15 lipca zgłosić swoich kandydatów. 
Odpowiednie dokumenty należy 
przekazać redakcji „Co tydzień”, 
lub sekretarzowi jury. Należy pa-
miętać , iż zgłaszany abiturient 
powinien zdać maturę na pozio-
mie rozszerzonym. Każda szkoła 
może zg łosić t y l ko po jedny m 
maturzyście z każdej nagradzanej 
dziedziny. Wymóg ten obowiązuje 
ze względu na to, iż przyznawana 
nagroda nie podlega podziałowi. 

W ka żdej grupie przedmiotów 
nagrodę stanowi 2000 zł, medal 
pamiątkowy i dyplom. 

Fundatorami nagród są: Janina 
Dębska-Bębenek i jej mąż prof. dr 
hab. Marian Bębenek w dyscyplinach 
humanistycznych oraz Witold Kotul-
ski i jego córka Olga Kotulska w dys-
cyplinach matematyczno-fizycznych, 
łącznie z zawodowymi.

W jury zasiądą: Stanisława Helbin 
długoletni nauczyciel i wychowawca 
młodzieży, harcmistrz, była przewod-
nicząca Komisji Edukacji Rady Mia-
sta, ks. dr Lucjan Bielas – wykładowca 
Papieskiej Akademii Teologicznej, 
kaznodzieja, w ychowawca mło-
dzieży, prof. dr hab. Jan Skoczyński 
– filozof i polonista z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, publicysta, a ponad-
to Jan Wolański – wybitny artysta 
– śpiewak, solista Opery Narodowej  
w Warszawie i Artur Żurawik – dok-
tor nauk prawnych.

p.DługajcZyk 

Maturzysto jest o co walczyć!

Już za tydzień odbędą się warszta-
ty umiejętności wychowawczych 
„Jak kochać i mądrze wychowywać 
swoje dziecko”. Spotkanie to prze-
znaczone jest dla rodziców, którzy 
doskonale zdają sobie sprawę z trudu 
włożonego w wychowywanie swoich 
pociech. 

Nikt inny jak właśnie rodzice 
wiedzą jak trudnym zadaniem jest 
wychowywanie dzieci. Większość 
pociech w przyszłości nie potrafi się 
za to odwdzięczyć. Warsztaty dla 
rodziców, które mają na celu pomóc 
rodzicom w tym jakże odpowiedzial-
nym obowiązku. 

We worek odbędzie się już kolejna 
edycja warsztatów. Poprzednia cieszy-
ła się ogromnym zainteresowaniem.  
W związku z dużą frekwencją na wcze-
śniejszych spotkaniach Stowarzysze-
nie Wspierania Rozwoju „Ex Animo”, 
postanowiło, iż zajęcia te odbędą się  
o 10.30 i o 18.15. – Doszliśmy do 
wniosku, że wielu rodziców pracuje na 
zmiany, jedni na rano inni zaś na po-
południe, chcemy dać szanse przybycia 
wszystkim zainteresowanym dlatego 
zajęcia te odbędą się 2 razy – mówi 
Katarzyna Kotulska, pedagog. 

Wiodącym tematem warsztatów 
jest komunikacja z dzieckiem. Poza 
tym rodzice dowiedzą się jak popraw-
nie wytyczać granice swoim pocie-
chom. Warsztaty te są doskonałym 
miejscem na wymianę doświadczeń 
między rodzicami. p.DługajcZyk 

Uczą się 
wychowywać

Ogłoszenie własne

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

Dokonujemy również montażu 
nagranego materiału: wycięcie 

zbędnych scen, dodanie napisów, 
zdjęć lub lektora.

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

tel. (032) 751-91-30
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Miasto JaworznoReklama

dw

Zamieszkaj „POD GRODZISKIEM” 

Zespół domów jednorodzinnych, wolno 
stojących z garażami o pow. 180 m2

Architektura tradycyjna z dozą nowoczesności. 
Działki o pow. od 7,5-9,5 arów

W	połowie	maja	rozpocznie	się	budowa	nowego	osiedla	domków	jednorodzinnych	na	Borach	za	stacją	Ratownictwa	Górniczego.	

Osiedle	ma	nazwę	własną	„Pod	Grodziskiem”	www.podgrodziskiem.pl

Jaworzno
Rynek

Pod Grodziskiem

Krakowska

dw

Bardzo	atrakcyjna	
lokalizacja.	
Centrum	miasta	ok.	1	km,	
na	miejscu:	sklepy,	szkoła,	
przystanek	komunikacji	
miejskiej,	tereny	
rekreacyjne	„Grodzisko”.	
Autostrada	A-4	–	3	km	
zjazd	Kraków,	Katowice

Więcej	
informacji	

pod	numerami	
telefonów:	

603	885	023	
oraz	

602	710	943

Autostrada A �

Salon:	Jaworzno	ul.	Grunwaldzka	2	 tel.	032	614	22	22,	fax.	032	614	22	23
Serwis:	Jaworzno	ul.	Grunwaldzka	274	 tel.	032	616	81	00;	fax.	032	616	32	80

Ogłoszenie bezpłatne

D o m i n i k  j e s t  o d  u r o d z e n i a 
chłopcem znacznie upośledzo-
nym umysłowo z zespołem Do-
wna. Jego brat Paweł to chłopiec 
z porażeniem mózgowym czte-
rokończynowym (porusza się na 
wózku). Obaj wymagają stałego 
leczenia i nieustannej rehabi-
litacji. Obaj są podopiecznymi 
Fundacji Anny Dymnej „Mimo 
Wsz yst ko” i  mają podpis a ne 
z fundacją porozumienie na pro-
wadzenie ich subkonta.

Niepełnosprawni bracia 
Dominik i Paweł 

proszą o 1% podatku
Zebrane pieniądze mogą być 

użyte jedynie na pokrycie kosztów 
leczenia i rehabilitacji. Przy wypeł-
nianiu zeznania podatkowego PIT, 
przeznaczając 1% swojego podatku, 
proszę podać poniższe dane:

Nazwa organizacji: 
Fundacja Anny Dymnej 

„Mimo Wszystko” 
hasło: bracia

nr KRS 0000174486
Za pOmOc Z całegO serca DZiękujĄ bracia: 

DOminik i paweł wraZ Z rODZicami

dw

URZąD MIEJSKI INFORMUJE

dw

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA INFORMUJE

Zmiana organizacji ruchu 
w ul. Mostowej

Wydział Inwestycji Miejskich informuje, że 2� kwietnia 2008 r. rozpocznie 
się remont kapitalny wiaduktu w ulicy Mostowej. Prace potrwają do koń-
ca czerwca. W tym czasie ruch będzie się odbywał ul. Grunwaldzką oraz 
ul. Towarową do osiedla Podłęże. Ul. Leśna – zostanie wyłączona na jeden 
dzień tj. 26 kwietnia z powodu budowy sieci centralnego ogrzewania.

W połowie miesiąca maja rozpocznie się także wprowadzanie kolejnej 
zmiany organizacji ruchu w ul. Grunwaldzkiej – osiedle Leopold – po-
legającej na wprowadzeniu ruchu na drugą obecnie nieczynną stronę 
ul. Grunwaldzkiej. Ruch będzie się odbywał po terenie budowy do 
ul. Nowo-Lipowej.

Więcej informacji: tel. 61 81 711

od 23 kwietnia do 14 maja 2008 r. na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. 
Grunwaldzkiej 33, będzie wywieszony wykaz obej-
mujący: nieruchomości gminne  przeznaczone do 
wydzierżawienia, położone:
– w rejonie łącznika ul. A. Krajowej z ul. Długoszyńską 

– pod 5 istniejących garaży typu „blaszaki”,
– w rejonie ul. Prusa – pod ogród przydomowy,
– w rejonie ul. Partyzantów – pod ogrody,
– przy Al. Tysiąclecia – pod istniejący kiosk handlo-

wy,
– w rejonie ul. Tuwima – pod ogród,
– przy ul. Łukaszewicza – pod letni ogródek gastro-

nomiczny,

– przy ul. Koszarowej – pod ogród przydomowy,
– w rejonie ul. Paderewskiego (przy Cmentarzu „Pech-

nik”) – pod ustawienie namiotu ogrodowego w celu 
sprzedaży zniczy i kwiatów,

– w rejonie ul. Olszewskiego – pod ogród przydomowy,
– przy ul. Luszowickiej – pod uprawy rolne,
– przy ul. Tetmajera – pod ogród przydomowy,
– przy ul. Pawiej – pod istniejący garaż typu „blaszak”,
– przy ul. Krakowskiej – pod uprawy rolne,
– przy ul. Dąbrowszczaków – pod istniejący garaż typu 

„blaszak”,
– przy ul. Batorego – pod ogród przydomowy,
– przy ul. Sienkiewicza – pod istniejący kiosk han-

dlowy.
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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

dw

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

72/04

73/04

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. 

74/04

STOMATOLOdZY

80/04

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

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

ORTOPEdZI

71/04

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

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

Grupowa gimnastyka specjalistyczna dla pań

REHABILITACJA

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

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

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

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

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

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

CHIRURdZY

75/04

OPTYCY

dw

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

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

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

79/04

PEdIATRZY

92/02

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

dw

Medycyna estetyczna
poczuj energię piękna

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

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

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

www.esteuroda.pl

Poradnia urologiczna, poradnia chirur. ogólnej, por. chorób piersi, 
biopsji, USG, najnowsza metoda wybielania zębów – piaskowanie, 

leczenie stomatol. w pełnym zakresie.
Tel. 316 14 66, 0 509 530 881    od 13.00 – 19.00.

Umowa z NFZ. Medica – Mysłowice ul. Strumieńskiego 10.
dw

INNE

36/04

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw. 
17.00-19.00 

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

dw

Gabinet kosmetyczny Lorin
Pierwszy zabieg 50% taniej, zabiegi na ciało 

zaprasza na mikrodermabrazję diamentową 135 zł 
peeling kawitacyjny 50 zł + ampułka gratis, ultradźwięki oraz 

mezoterapię bezigłową w cenie 150 zł. Najniższe ceny!
Jaworzno ul. Piłsudskiego tel. 608476405

dw

UROdA

Szkoła Modelowania Sylwetki 
i Promocji Zdrowego Stylu Życia

Iwona Wrzesień 
mgr rehabilitacji ruchowej

Gabinet masażu 
czynny codziennie godz. 17.00

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

Zapisy na gimnastykę odchudzającą
oraz Nordic Walking

dw

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

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

i miednicy mniejszej, tkanek miękkich.

Klasyczny masaż leczniczy
Mięśni pleców, kręgosłupa i mięśni kończyn

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

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

dw

dw

ORTODONTA
szeroki zakres usług 
tel. 032/ 753 16 16

Jaworzno ul. Zegadłowicza 45

Miniony weekend na Borach 
przebiegł pod znakiem zdro-
wia. W SP nr 14 odbyła się 
akcja „Biała Sobota”, zorga-
nizowana z inicjatywy Paw-
ła Bańkowskiego, radnego 
dzielnicy.

Mieszkańcy Jaworzna mogli 
bezpłatnie wykonać wiele badań, 
na które przeważnie trzeba cze-
kać wiele miesięcy. Sprawdzenie 
poziomu cholesterolu, trójglice-
rydów, czy glukozy to tylko część 
z oferowanych badań. Ponadto 
każdy chętny mógł wykonać 
test na alergen i skorzystać z po-

Biała Sobota
rad lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, kardiologa, okulisty 
i pulmonologa. 

Podczas badań u kilku osób 
wykryto poważne schorze-
nia serca i płuc. Ci pierwsi 
wymagali natychmiastowej 

hospitalizacji i przewiezienia 
do szpitala.

Chętnych na wykonanie ba-
dań nie brakowało. Jak zapew-
nia radny dzielnicy, przedsię-
wzięcie to będzie z pewnością 
kontynuowane. Organizato-
rem akcji była „ELVITA”.

p. DługajcZyk 

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców
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OTKSTARA hUTA

PIECZYSKA

Dzielnicowy kalejdoskop

Choć nosi szczytne imię, do 
szlachetnych raczej nie należy. 
Mowa o ulicy Poniatowskiego, 
gdzie dziury bądź odkryte 
studzienki zaznacza się lub 
przykrywa w taki oto sposób. 

Czy to na pewno odpowiednie 
zabezpieczenie? Zachęcamy dro-
gowców, aby przejechali się tym 
odcinkiem, najeżdżając właśnie na 
ten fragment jezdni. Co prawda, ten 
kawałek „płachty” być może się pod 
samochodem nie zapadnie, ale wra-
żenia murowane. Bo „płachta” jest 
dobra, ale wyłącznie na byka.

W dzisiejszych czasach  
taka tabliczka  
z nazwą ulicy to już 
prawdziwy niemalże 
rarytas. Ta na szczęście jest 
prawidłowa, ale na przykład 
już na św. Wojciecha na 
jednym z budynków zobaczyć 
możemy tabliczkę z napisem 
„22 stycznia”. 

W tych „kamiennych kręgach” zdążyła już rozkwitnąć bujna 
roślinność, i to dość sporych rozmiarów. „Mini rezerwat” 
przyrody? A może specjalna ochrona jakiś nadzwyczajnych 
gatunków roślinnych? Nic z tych rzeczy. Płyty przypominają raczej 
jakąś surrealistyczną rzeźbę lub pomnik, ale na czyją cześć?

Ten dziwny „las” na 
Pieczyskach to nie 
podziemne plantacje 
krzewów i drzewek 
ozdobnych, które 
zakwitły na wiosnę. 

Krajobraz wokół przypomina co 
prawda osiedle mieszkaniowe, 
nawet widać jeszcze ślady życia, 
jednak ruiny stojące przy drodze 
mogłyby posłużyć za scenerię pla-
nu zdjęciowego niejednego filmu 
(może nawet grozy?). 

Jedyną oznaką cywilizacji, przy-
najmniej do pewnego momentu, jest 
ta właśnie budka telefoniczna. Kontrast 

Bezpieczeństwo na sprzedaż – Jesteśmy uratowani! – mógłby krzyknąć 
ktoś, kto spacerowałby bądź zabłądził na 
ulicy kpt. K. Pniaka

Oznaki cywilizacji

To zw yk łe ga łęzie, aby ktoś, 
wjeżdżając na ten kawałek miejsca 
parkingowego, nie zgubił koła, lub 
próbując ominąć przeszkodę, nie 
zgubił…drugiego. 

Jednak wydaje się, że  w jednej 
z najbardziej oddalonych od cen-
trum dzielnic miasta, złodzieje nie 
mogą za bardzo liczyć na ponowny 
szybki i łatwy łup. Założenie kolej-

nych trzech studzienek to wydatek 
dość kosztowny, a założenie ich 
tylko po to, aby ktoś mógł je po 
raz kolejny sprzedać w skupie, to 
już zwykłe marnotrawienie pu-
blicznych pieniędzy. No chyba, 
że studzienki przytwierdzono by 
jakimś łańcuchem. Tylko do cze-
go przykuć łańcuch, jeśli ten też 
z metalu?

aż bije w oczy, ale nie ten z miejscowym 
otoczeniem, ale ten, jaki tworzy sama 
budka z pozostałymi jej podobnymi  
w naszym mieście. Albo i niepodobny-
mi, co łatwo zauważyć, studiując kilka 
poprzednich numerów. Miejmy więc 
tylko nadzieję, że ściana, na której wisi, 
utrzyma się równie długo, co sama bud-
ka…bo patrząc na ten budynek, można 
mieć co do tego wątpliwości.  

Płachta? Tylko na byka!
Minirezerwat 
przyrody

Na Poniatowskiego niezwykłych skarbów, nawet 
natury, nie brakuje

Zabytkowy rarytas 

Oj,  w id a ć ,  ż e  ju ż k toś pr z ed 
MPWiK-iem próbował dokony-
wać prób zastosowania najnowo-
cześniejszej bezwykopowej metody 
remontu sieci kanalizacyjnej na 
Krasickiego.

Niestety, chyba brakło mu jednak 
odpowiedniego sprzętu. A może 
działał bez uprawnień? Efekt to zwy-
kła dziura i „wyczyszczony” z kilku 
kostek brukowych chodnik.

W gęstwinie lasu na Starej Hucie, 
niedaleko obwodnicy, a co za tym 
idzie, również domów mieszkal-
nych, ale chyba zdecydowanie za da-
leko dla ludzkich oczu jakichkolwiek 
służb, wiją się połacie terenu, z wy-
paloną trawą oczywiście, pokrytego 
również odpadami eternitu. 

Wciąż bez echa

O szkodliwości działania tego typu 
materiału, a konkretnie substancji w nim 
zawartej, czyli azbestu, nie trzeba niko-
mu przypominać. Tylko dlaczego dalej 
na terenie miasta funkcjonują takie, jak 
to widoczne na zdjęciu, wysypiska? Te-
mat poruszany był już kilkakrotnie, ale 
jak widać, bez jakiegokolwiek skutku.

Tylko  
dla orłów
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PODłężE

CENTRUM

„Zrób zdjęcie” – konkurs

Sponsorem 
konkursu 
jest

Best before 28.04.2008

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

bYCZYNA

Od zeszłego czwartku trwają 
prace nad przebudową drogi 
na ulicy Botanicznej. Miejski 
Zakład Drogowy, który wygrał 
przetarg na modernizację 
i przebudowę dróg w mieście, 
zobowiązał się do wykonania 
w tym miejscu nawierzchni 
asfaltowej i dojazdów do posesji 
z kostki brukowej.

– Ta droga będzie wykonana w pełnej 
technologii, bo teraz praktycznie była tu 
nawierzchnia gruntowa. Obecnie wyko-
nana zostanie pełna konstrukcja drogi 
o nawierzchni asfaltowej – zapewnia 
Andrzej Krawczyk, dyrektor Miejskie-
go Zakładu Drogowego. Firma wygrała 
przetarg na realizację dwóch pakietów. 
Pierwszy z nich obejmuje remont wła-
śnie ulicy Botanicznej i ulicy Małgorzaty, 
drugi natomiast ulic Krakusa i Skałki. 
Wykonawca musi zmieścić się w czasie 
150 dni, ale dyrektor Krawczyk już teraz 
mówi, że prace zakończą się wcześniej. 
Przemysław Gardoń, dyrektor Miejskie-

go Zarządu Dróg i Mostów, nadmienia, 
że w tym roku jeszcze 6 ulic o nawierzch-
ni gruntowej zostanie utwardzonych, 
a w latach przyszłych – mam nadzieję, że 
będzie to jeszcze większa ilość – dodaje. 
Najgorętszy, pierwszy okres przetargów, 
już za nami i teraz firmy, które je wygrały, 
dosłownie „wychodzą na ulice”. Ale dy-
rektor Gardoń uspokaja: – Postaramy się 
tak zorganizować te prace drogowe, aby 
nie sparaliżować miasta. Czy cierpliwość 

Laureatką naszego konkursu 
została w tym tygodniu 
Barbara Kolińska. Cóż 
takiego jest składnikiem 
tego stołu ogrodowego, że 
jego termin przydatności 
mija już 28 kwietnia? 
Czy to zwykły chwyt 
reklamowy? Jedno jest 
pewne, przeznaczając wyrób 
na rynek zachodni warto 
dopisać jeszcze „Best before”

Tam, gdzie stare wiaty przystan-
kowe montowane był y wed ług 
starych rozwiązań technologicz-
nych, straszyć nas jeszcze mogą 
takie widoki. 

Choć wiadomo, jaworznianie lud 
zaradny, kreatywny i pomysłowy, 

Ledwo pojawiły się w mieście nowe 
przystanki, już „odpowiednie służ-
by” w sile prawych obywateli zabrały 
się za ich…demontaż. 

Zaczynają oczywiście od rzeczy 
najprostszych, czyli szyb. Nie marnu-
jąc za bardzo czasu, ochoczo zabrali 
się do roboty na Borach, praktycznie 
tuż po postawieniu najnowszych na-
bytków w tej okolicy. Zadanie wy-

Walka z wiatrakami

konali na tyle skutecznie, że dopiero 
niedawno wprawiono nowe szyby. 
Teraz darmową klimatyzację i powiew 
świeżego powietrza miejscowi „par-
tizani” zapewnili pasażerom wsiada-
jącym w Byczynie. Naprawa nowych 
przystanków przypomina zatem walkę 
z wiatrakami, problem jednak w tym, 
że tych „wiatraczków” niestety jednym 
guzikiem wyłączyć się nie da… 

Patrząc na ten przystanek, na pew-
no nie doznamy jakiś pozytywnych 
wrażeń estetycznych, ale przyglądając 
się bliżej, można w tym wszystkim 
znaleźć jakiś sens i pewną nawet 
logikę. Uszkodzona i wybrakowana 
tabliczka świetnie pasuje do niekom-
pletnej ławeczki, ta z kolei idealnie 
komponuje się z zardzewiałym ko-
szem na śmieci. Czyli w sumie rzecz 
biorąc, wszystko jest w porządku.

Dopasowane

O problemie, z którym zgłosił się do 
nas jeden z mieszkańców, nikt nie 
chce mówić głośno. Nasz informator 
również woli pozostać anonimowy. 
Dlaczego? Z obawy przed uciążli-
wymi sąsiadami, którzy, jak twier-
dzą mieszkający przy jednej z ulic 
w centrum miasta, w akcie zemsty 
nie oszczędziliby niczyjego mienia.

Problem dotyczy konkretnie dwóch 
rodzin, które urządziły sobie prywat-
ne śmietnisko na posesji za domem. 
Wszystko z braku środków do odpo-
wiedniego utylizowania odpadków. Są-
siedzi są przerażeni biegającymi wokół 
szczurami. Reakcją swoich sąsiadów na 
ewentualne donosy również. Jednak 
fakt ten postanowili zgłosić w redak-
cji. Dziennikarze CTv zdecydowali 
więc niezwłocznie udać się do straży 
miejskiej. Jak wyjaśnił nam inspektor 
Artur Zięba. – Jak do tej pory żadne 
zgłoszenie dotyczące tej nieruchomo-
ści i problemem utrzymania czystości, 
przynajmniej od 2006, do nas nie wpły-
nęło. Cała sytuacja spowodowana była 

faktem nieposiadania przez te rodziny, 
zamieszkujące posesję odpowiedniego 
sprzętu do gromadzenia odpadów, czyli 
prościej, koszy na śmieci. Po tej inter-
wencji straż zajęła się jednak tą sprawą 
i obecnie jedna z rodzin posiada już tego 
typu urządzenia oraz ma podpisaną 

umowę na wywóz takich odpadków, 
druga również wkrótce taką umowę 
podpisze. Podwórko, choć nie całe, 
zostało już częściowo przez lokatorów 
domu posprzątane, a administrator 
posesji zobowiązany do zrobienia po-
rządku na swoim terenie.

Pomimo obecności koszy na śmieci, 
mieszkańcy niektórych bloków w Ja-
worznie, najprawdopodobniej zaraz 
przed wejściem do klatki, wyrzucają 
drobne śmieci „przed drzwi”, czyli 
za schody. 

Wiadomo, że najczęściej dbamy tyl-
ko o swoje i to nie tylko mienie, zdrowie 
też. Bo przecież mniej śmieci w kieszeni 
to mniej śmieci w worku, a to z kolei 
mniej wynoszenia na śmieci.

Niezwykle uciążliwe sąsiedztwo

Dodatkowe taborety

więc czemu by nie zaadaptować be-
tonowych klocków przytwierdzo-
nych do ziemi np. na ławeczki. Ta 
na nowym przystanku niestety nie 
dla każdego, bo zbyt wiele osób się 
na niej nie zmieści. A tu proszę, pięć 
dodatkowych taboretów.

W trosce 
o zdrowie?

Remonty, remonty…

i wyrozumiałość, o którą również prosi 
MZDiM kierowcom się opłaciła, okaże 
się dopiero po remontach, bo to wtedy 
dowiemy się, po ilu takich drogach 
i z jakim komfortem jazdy przyjdzie 
im się poruszać.
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o g ł o s z e n i e

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

WYBRANE OFERTY:
Domy:
Centrum	–	200	m2	–	działka	761	m
Ciężkowice	–	164	m2	–	działka	953	m
Działki:
Bory	2395	m2	–	mieszk.-usługowa
Ciężkowice	2400	m2	–	rolna

Mieszkania:
Podwale	M-2	–	29	m2	–	IV	piętro
Centrum	M-3	–	48	m2	–	I	piętro
Os.	Stałe	M-3	–	53	m2	–	II	piętro

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

o g ł o s z e n i a

Kwiecień w bibliotece:

P O Ż Y C Z K I 
G O T Ó W K O W E

Proste	i	wygodne,	ekspresowo	w	domu	
klienta,	bez	zabezpieczeń

i	zbędnych	formalności,	raty	
miesięczne	spłacane	w	trakcie	wizyt	

naszego	przedstawiciela,	również	dla	
osób	z	negatywnym	bik-iem

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

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

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	–	pro-
wadzi		Grażyna	Bartczak
Piątki	 (godz.	 16.00)	 –	 język	 francuski	 –	 prowadzi	
Agnieszka	Batko
Soboty	(godz.	10.30;	12.15)	–	język	hiszpański	–	pro-
wadzi	Dariusz	Pilecki

Biblioteka dzieciom
Wtorki	 (godz.	 17.00)	 –	 Głośne	 czytanie	 –	 czytamy	 z	
radością,	słuchamy	z	przyjemnością
Środy	 (godz.	 17.00)	 –	 Spotkania	 z	 literkami	 –	 nauka	
pięknego	pisania
Czwartki	 (godz.	 17.00)	 –	 Mał y	 artysta	 –	 zajęcia	
plastyczne
16.04	(godz.	12.00)	–	Spotkanie	z	Joanną	Olech	autorką	
książek	dla	dzieci	i	młodzieży	

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

Spotkania – imprezy:
01.04	(godz.	18.00)	–	Wieczór	z	Sokratesem	–	debata	
oksfordzka	–	prowadzą	uczniowie	I	LO.
03.04	 (godz.	 13.00)	 –	 Europraca	 popłaca,	 czyli	 jak	
mądrze	 pokierować	 swoją	 karierą	 –	 spotkanie	 dla	
licealistów
03.04	(godz.	16.30)	–	Klub	Filmowy	-	prowadzą	–	Ber-
nadeta	Marzec,	Magdalena	Stachańczyk
03.04	(godz.	18.00)	–	„Góry	Polski”	–	spotkanie	autor-
skie	z	Tomaszem	Rzeczyckim
04.04	 (godz.	 13.00)	 –	 Nauki	 niepotrzebne	 –	 Biolo-
gia	 molekularna	 w	 pigułce	 	 –	 prowadzi	 dr	 E.	 Kotrys	
–	Puchalska
04.04	 (godz.	 18.00)	 –	 Spotkanie	 autorskie	 z	 Janem	
Ryszardem	Drągiem

08.04	 (godz.	 13.00)	 –	 Europraca	 popłaca,	 czyli	 jak	
mądrze	 pokierować	 swoją	 karierą	 –	 spotkanie	 dla	
licealistów
08.04	(godz.	18.00)	–	Klub	Książki	–	prowadzą	–	Anna	
Chebel,	Katarzyna	Pokuta
10.04	 (godz.	 18.00)	 –	 Psychodelia,	 czyli	 zapraszamy	
do	żółtej	łodzi…	Maciej	Szczawiński	o	najdziwniejszej	
wyprawie	The	Beatles	
14.04	(godz.	10.00)	–	Rozstrzygnięcie	I	Międzyszkol-
nego	Przeglądu	Filmów	Amatorskich			
15.04	(godz.	18.00)	–	Podróże:	Alpy	–	film	z	wyprawy	
P.	Fijoła	i	S.	Pyci	
16.04	 (godz.	 18.00)	 –	 Salon	 autorski	 –	 Spotkanie	
z	 Waldemarem	 Żyszkowskim	 –	 prowadzi	 dr	 Stani-
sław		Piskor	
17.04	(godz.	16.30)	–	Klub	Filmowy	–	prowadzą	–	Ber-
nadeta	Marzec,	Magdalena	Stachańczyk
18.04	 (godz.	 16.00)	 –	 Akademia	 Filmowa	 dla	 Dzieci	
–	prowadzi	dr	Ewa	Sałużanka
21.04	(godz.	17.00)	–	Wernisaż	rzeźb	Jana	Knapika
22.04	(godz.	10.00)	–	Dni	Ziemi:	Chrońmy	to	co	mamy	
najcenniejsze	–	TOZ
23.04	 (godz.	 10.00;	 11.30)	 –	 Dni	 Ziemi:	 Na	 tropach	
polskich	dinozaurów	–	spotkanie	z	geologiem	Pawłem	
Woźniakiem	
23.04	 (godz.	 18.00)	 –	 Spotkania	 z	 nie-Filozof ią	
–	 „Ostatni	 Człowiek	 –	 ludzka	 twarz	 początku	 tysiąc-
lecia”	 (F.	 Fukuyama:	 Ostatni	 człowiek)	 –	 prowadzi	
Marek	Niechwiej
24.04 	 (godz.	 18.00)	 –Nasze	 zdrowie:	 Pier wsza	
pomoc	 –	 spotkanie	 z	 ratownikiem	 medyc znym	
Piotrem	Fijołem
25.04	(godz.	16.00)	–	Warsztaty	scenariuszowe	-	pro-
wadzi	dr	Ewa	Sałużanka
28.04 	 (godz.	 18.00)	 –	 Nasze	 zdrowie:	 Choroby	
alergiczne	 skóry	 a	 alergeny	 pokarmowe	 –mgr	 farm.	
Anna	 Kurek-Górecka,	 lek.	 Elżbieta	 Meszyńska,	 mgr	
Renata	Szpala
30.04	(godz.	18.00)	–	Malarstwo	nowoczesne	-	Secesja	
–	prowadzi	dr	Stanisław	Piskor

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.  
ul. Królowej Jadwigi 22 (dawna 
Ciastkarnia ANIA”)

dw

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

dw

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

dw

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

dw

Kupię	działkę	w	parafii	Niedzieliska 
tel. 0606-134-946

93/03

Sprzedam	 przedwojenną	 willę	
350/740	m2	Centrum 
tel.	0	601	815	719

253/d/08

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

Sprzedam	mieszkanie	na	Os.	Stałym	
49	m2	tel.		0	512	815	871	
e-mail:	zietara@cytanet.com.cy

268/d/08

Sprzedam	działkę	rolno	–	budowlaną	
„Na	Lipince”	Jeleń	45	ha,	media 
tel.	0	602	449	404

288/d/08

Kupię	dom tel.	0	792	827	792
281/d/08

Sprzedam	dom	–	Jeleń	Dąb 
tel.	0	691	813	549

252/d/08

Wynajmę	magazyny,	 biura	 pod	
każdą	działalność	
tel. 0	604	28	28	70

1/04

Sprzedam	mieszkanie	36	m2	
tel.	0	603	119	171

17/04

Do	 sprzedania	 44	 ary	 budowlano	
–	rolne	w	Alwerni,	Centrum	wszystkie	
media,	 stok	południowy	25	 km	od	
Krakowa,	widok	na	Tatry	
tel.	0	601	227	993

dw

Sprzedam	mieszkanie	126	m2	Pie-
czyska,	 pełne	wyposażenie	 cena	
200.000,00, tel.	0	691	515	414,	
032/	615	18	69

289/d/08

Sprzedam	mieszkanie	70	m2	210	tys.	
(Wandy)	tel. 0	508	144	200

29/04

Kupię	 działkę	 budowlaną	 około	
1000m2 tel. 0	605	153	102

292/d/08

Sprzedam	nowy	dom	stan	surowy	
zamknięty	Centrum	Jaworzna 
tel. 0	604	146	353

314/d/08

Do	 sprzedania	M1	29	m2	Podwale,	
widna	kuchnia,	nowe	okna,	flizy,	podłogi,	
IV	piętro	90	tyś	tel.	0	601	227	993

dw

Sklep	na	Podłężu	odstąpię 
tel.	0	512	320	644

69/04

Sprzedam	działkę	1000m2	Byczyna 
tel. 0	506	106	238

dw

Sprzedam	mieszkanie	52	m2	Centrum	
tel.	032/	751	80	38,	0	501	364	904

312/d/08

Do	wynajęcia	powierzchnie	biurowo	
–	magazynowe	100-600m2 
tel.	0	512	282	011

86/04

Sprzedam	garaż	murowany	z	wypo-
sażeniem	(Sportowa) 
tel. 032/	615	53	56

316/d/08

Poszukuję	mieszkania	do	wynajęcia	
tel.	0	694	012	447

307/d/08

Wynajmę	garaż	(Jagiellońska) 
tel.	0	504	301	801

305/d/08

Do	wynajęcia	M2	na	Podłężu	 tel.	
0048	607	493	212,	032/	751	43	53

dw

Zamienię	mieszkanie	własnościowe	
28m2	parter	(Nowa	6)	na	większe	w	
tym	rejonie	tel.	0	668	232	282

319/d/08

Do	wynajęcia	mieszkanie	2	pokoje	+	
kuchnia	45m2	(Gagarina)	
tel.	0	502	149	109

86/04

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

39/04

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

dw

Firma	zatrudni	kucharzy,	kasjer-	bufe-
towa	tel.	032/	715	36	39

14/04

Hurtownia	Elektryczna	zatrudni	na	
stanowisko	sprzedawca.	Wymaga-
nia:	wykształcenie	średnie	o	profilu	
elektrycznym,	prawo	jazdy	kat.	B,	CV	
prosimy	przesyłać	na	adres:	praca.hurt@vp.pl

dw

Praca-	Holandia	wymagane	prawo	
jazdy	kat.	C,	E tel. 31	164	141	38	14

306/d/08

Niewykwalifikowanych	pracowników	
do	układania	kostki	brukowej	przyjmę	
od	zaraz	tel.	0	501	727	382	dzwonić	
9.00-18.00

dw

Praca	dla	murarzy,	tynkarzy,	malarzy,	
dekarzy	oraz	pracowników	ogólnobu-
dowlanych tel.	0	692	272	345,	
0	692	288	210

85/04

Salon	Dekoracji	Okien	zatrudni	kraw-
cową	z	doświadczeniem 
tel.	0	510	288	386

37/04

Zatrudnię	 doświadczoną	 ekspe-
dientkę	sklep	spożywczy		Podłęże	
tel. 032/	751	23	43	(7.00-15.00)	

dw

Firma	Nowinex	ul.	Grunwaldzka	164	
Jaworzno	 zatrudni	 pracowników	
ochrony	i	techników	elektroników.

dw

Zatrudnię	 3	 krawcowe	 do	 szycia	
ciężkiego	(płaszcze,	kurtki) 
tel.	032/	726	34	34,	0	516	098	402,	
0	506	144	209

313/d/08

Poszukuję	chętnych	do	pracy	Klub	
Retro	tel. 0	509	010	892	po	16.00

83/04

Biuro	Podatkowe	w	Jaworznie	szuka	
księgowej	z	doświadczeniem	tel.	032/	
753	91	45-47	sekretariat@slysz.pl

dw

Przyjmę	mechanika	
tel.	0	504	226	620

205/01

Zatrudnię	 pracownika	 na	myjnię	
ręczną	ul.	Martyniaków	8 
tel.	0	694	896	778

dw

Zatrudnię	 kucharza	 (do	 produkcji	
pizzy)	tel.	0	507	042	487

dw

Studenta lub absolwenta 
wydziału budownictwa albo 
architektury ze znajomością 
CAD przyjmę do interesującej 
pracy. Kontakt: jf.pascongro.
com tel. 0 604 494 592

dw 

Brukarzy	 z	 doświadczeniem	 i	 do	
przyuczenia	przyjmę tel. 032/	615	55	
49	(7.00-14.00)

35/04

Zakłady	 Mięsne	 „Unimięs”	 ul.	
Powstańców		Styczniowych	9,	Chrza-
nów	zatrudnią	kierowców	z	kat.	B,	
spawacza,	 hydraulików,	 ślusarzy	
–	mechaników,	pracowników	rozbioru,	
konfekcji	 (pakowanie	wędlin)	 oraz	
pracowników	magazynu	i	sprzątaczki.	
Tel.	032/	625	74	29,	625	74	10	 lub	
rekrutacja@unimies.com.pl

dw

Biuro projektowe zatrudni 
absolwenta technikum budow-
lanego lub studenta wydziału 
budownictwa. (0-32)	623	00	49,	
623	50	18.

dw

Pizzeria	Da	Grasso	zatrudni	kierowcę,	
dostawcę	z	własnym	samochodem,	
osobę	do	wypieki	pizzy	oraz	kasjerko-	
kelnerkę	tel. 0	665	700	163/4

66/04

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

dw

Producent styropianu zatrudni: 
kierowcę z kat. C+E, stróża 
i mistrza zmianowego. List 
motywacyjny + CV prosimy 
kierować na adres 
e-mail: biuro@domstyr.pl

68/04

Kwiaciarnia	 zatrudni	młodą,	 ener-
giczną	dziewczynę	z	doświadcze-
niem	 florystyczym.	Wiadomość	w	
kwiaciarni	na	ul.	Farnej

dw

Producent styropianu zatrudni 
przedstawiciela handlowego. 
List motywacyjny + CV prosimy 
kierować na adres 
e-mail: biuro@domstyr.pl

23/04

Przyjmę lakiernika meblowego 
tel. 0 602 366 367

282/d/08

Zatrudnię	fryzjerkę 
tel. 0	512	143	412

174/03

Zatrudnię	pracowników	budowlanych	
wykwalifikowanych,	zarobki	od	8	zł	
wzwyż. Tel.	0	601	48	20	22

dw

Poszukuję	pracownika	na	kuchnię.	
Nie	wymagana	praktyka.	Szczegóły	
0	509	010	892,	0	512	189	364	po	
16.00

28/04

Zatrudnię	 fryzjerkę	 do	 salonu	w	
Jaworznie	tel.	0	601	896	943

320/d/08

Zatrudnię	od	zaraz	na	stanowisko	
sprzedawcy	RTV	i	AGD.	CV	składać	
ul.	Paderewskiego	8	Jaworzno

dw

Osoba	chętna	do	pracy	 (kobieta)	z	
samochodem	osobowym 
tel.	0	661	680	151

308/d/08

Hurtownia	drobiu	zatrudni	kierowcę,	
8h	 pracy,	wynagrodzenie	 na	 rękę	
2000	zł	+	premia,	wymagana	dobra	
kondycja	fizyczna	i	prawo	jazdy	kat.	
B tel.	032/	616	81	31

55/04

Firma	zatrudni	pracownika	produk-
cyjnego	na	umowę	zlecenie.	Wyna-
grodzenie	1.130	brutto.	Zgłoszenia	
ul.	Hetmańska	1(Bory)

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

242/d/08

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

183/d/07

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

037/d/07

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

dw

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

254/d/08

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

45/04

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

46/10

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

dw

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

dw

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

52/04

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

52/04

Remonty	ogólne	(malowanie,	tynko-
wanie,	gładź,	glazura	itp.)	
tel. 0	32/	751	49	48,	0	507	640	788

275/d/08

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

dw

Tynki maszynowe ocieplenia 
PPUH Ulinex tel. 0 603 422 822

12/04

Wywiad gospodarczy, pomoc 
w działaniach windykacyjnych 
tel. 0 603 984 568

5/04

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

205/d/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

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

208/10

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

52/04

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

dw

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

194/d/08

Roboty	 remontowo	 –	 budowlane	
zmiana	pokrycia	dachowego	(eternit)	
tel.	0	501	096	441

54/04

D o c i e p l e n i a  b u d y n kó w 
BUDMAX tel. 0 502 38 50 23

24/04

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

175/03

Gładź	gipsowa,	malowanie,	kafelko-
wanie	tel.	0	600	660	208

295/d/08

Parkiety	sprzedaż,	montaż,	renowa-
cja	tel.	0	662	281	641,	
032/	751	49	87

dw

Malowanie,	gładzie,	panele,	flizy 
tel. 0	787	001	965

318/d/08

Kafelkowanie,	suche	tynki,	gładź 
tel.	0	660	320	621

295/d?08

Roboty	budowlane,	wykończeniowe	
tel.	0	516	250	980

309/d/08

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

317/d/08

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

43/04

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

148/02

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

dw

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

6/01

Złomowanie	samochodów 
tel.	0	509	303	507

225/d/08

Sprzedam	 samochód	 „Mat iz ”	
2001/2002r,	przebieg	66.700km	
tel. 0606	393	893

315/d/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam	pustaki	stropowe	Teriwa	
1,	250	szt,	stemple	budowlane	wyso-
kość	2,70	tel.	0	601	436	243

302/d/08

Sprzedam	akwarium	
tel.	032/	751	17	68

321/d/08

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

dw

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

dw

Herbalife	–	produkty	
tel.	032/	616	58	16

144/02

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

124/02

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

dw

INNE
Dam	ziemię,	gruz	tel.	0502	150	710

bezpl

Tresura psów 
tel. 0 608 639 352

231/d/08

Oddam	szczenięta	za	darmo 
tel.	0	609	684	751

bezp

Szybka	dostawa	gazu	w	butlach	11	
kg,	cena	46	zł tel.	032/	616	17	19,	
0	696	67	52	51

176/03

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

bezp

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

bezp

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

bezp

Zaopiekuję	się	dzieckiem	
tel.	0	511	212	109

bezp

Zaopiekuję	się	dzieckiem	po	południu	
tel.	0	887	789	771

bezpł

TAXI
TAXI!!!	0	601	431	749

286/d/08

CENTRUM KULTURY
25	kwietnia	 godz.	13.00	–	Sala	Teatralna	ul.	Mickiewicza	2	–	„Spotkanie	z..”	dr	inż.	

Kamil	Barczak	–	„Światłowód	jako	niezwykłe	medium	transmisji”	
28	kwietnia	 godz.	9.00-13.00-	Sala	Teatralna	ul.	Mickiewicza	2	–	Przegląd	

Teatrów	Profilaktycznych	
29	kwietnia	 godz.	19.00	–	Sala	Teatralna	ul.	Mickiewicza	2	–	„Spotkanie	z...”	

Darek	Żiółek	–	recital	gitarowy	
30	kwietnia	 godz.	10	00	–	Hala	Widowiskowo-Sportowa	MCKiS	–	Koncert	

Galowy	Festiwalu	Kultury	Młodzieży	Szkolnej	Jawor	2008	
do	9	maja	 Galeria	„Obecna”	–	ul.	Mickiewicza	2	–	malarstwo	–	Jacek	Gottel
	

Dom Kultury „Jeleń”
26	kwietnia	 „Nasza	Dzielnica”	dzień	promocji	dzielnicy	Jeleń	organizowany	z	SP	22.
30	kwietnia	 godz.	10.00	–	Dzielnicowy	konkurs	na	piosenkę	ludową	dla	

dzieci,	młodzieży	i	dorosłych
Kółko	języka	angielskiego	–	zajęcia	odbywają	się:	środa	godz.	15.00	do	18.30,	

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

Dom Kultury „Szczakowa”
25	kwietnia	 godz.	9.00	–	Wystawa	prac	plastycznych	konkursu	plastycznego	

„Barwy	szczęścia”	VIII	Rejonowego	Festiwalu	Kultury	Młodzieży	
Szkolnej	„Jawor	2008”.

	
Klub „Dobra”

25	kwietnia	 godz.	17.00	–	popołudnie	z	książką	–Maria	Konopnicka	„Nasza	szkapa”.
	

Klub „Gigant” 
30	kwietnia	 godz.	17.00	–	„Kwiaty	w	radosnych	kolorach	wiosny”	–	zajęcia	

plastyczno-techniczne.
	

Klub „Kasztan”
26	kwietnia	 godz.	19.00	-	Swojskie	klimaty	–	impreza	dla	mieszkańców	dzielnicy.	
	

Klub „Niko”
26	kwietnia	 godz.	8.30	–	Mistrzostwa	Przedszkoli	w	szachach.
	

Klub „Podłęże”
29	kwietnia	 godz.	17.00	–	„Mój	skarb”	–	wystawa	prac	dzieci	kółka	rękodzie-

ła	artystycznego.
	

Klub „Wega”
25	kwietnia	 godz.	17.00	–	Rozmowy	z	Magdą	–	relaks	przedmaturalny
	

Godziny i terminy zajęć w placówkach mogą ulec zmianie.
Zajęcia zespołów i kółek zainteresowań odbywają się według tygodniowego 

harmonogramu pracy placówek.
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63. rocznica wyzwolenia 
miasta Jaworzna (cz. 12)

Styczniowe dni 1945 roku w Jaworznie – wspomnienia świadków

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

Jerzy	Larysz
dzielnica kolonii robotniczej 

fabryki „Azot”
„22 stycznia 1945 roku ofensy-

wa radziecka dotarła do Jaworzna . 
Mieszkałem wówczas w kolonii robot-
niczej fabryki »Azot«. W tym rejonie 
walk nie zaobserwowałem. Zabezpie-
czeni specjalnie na takie wydarzenia 
nie byliśmy. Pogotowie polegało na 
tym, że jeden z członków rodziny 
siedział w kuchni przy oknie i obser-
wował kolonijną uliczkę i przedpole 
Alei Szopena, na którym wybuchło 
kilka pocisków moździerzowych. 
Dla bezpieczeństwa otwarta była  
w podłodze kuchni pokrywa, będąca 
wejściem do piwnicy.

Z tych obserwacji zapamiętałem 
rannego żołnierza niemieckiego 
Wehrmachtu. Głowę, owiniętą prze-
siąkniętym krwią opatrunkiem, 
opierał o płot przed naszym oknem  
i chyba o coś prosił. Odsunąłem się od 
okna, a mama zaczęła przygotowywać 
gorącą herbatę. Nie zdążyła. Ranny 
został zabrany przez uciekających 
Niemców. Poza ogrodzeniami kolonii 
przemykali Niemcy – na zmianę ze 
zwiadowcami rosyjskimi, biegający-
mi w białych strojach na nartach.

Gdy przycichły wybuchy, zain-
teresowałem się tym, co dzieje się  
w śródmieściu. Przebiegłem przez lasek 
sosnowy, przylegający do zabudowań 
kolonii i byłem świadkiem bombar-
dowania śródmieścia. Małe samoloty 
rosyjskie nurkowały z kierunku Cięż-
kowic i zrzucały na ulice jakieś granat-
niki – po czym wzbijały się nad laskiem 
i odlatywały w kierunku Byczyny. Gdy 
wyszedłem spoza drzew i zacząłem 
witać lotników wymachując rękami, 
usłyszałem za sobą jakieś klaskanie – to 
lotnik strzelał do mnie. Na szczęście dla 
mnie, pociski te trafiały w sosny.

Wraki czołgów (przy kinie Zorza 
i przy Rynku) oraz zwłoki niemiec-
kich żołnierzy zobaczyłem po usta-
niu działań wojennych. Mężczyźni 
w biało-czerwonych opaskach za-
braniali cywilom okradania skle-
pów i konsumu.

Inne wspomnienia, dotyczą spo-
tkań z rosyjskimi żołnierzami. Szcze-
gólnie w pamięci pozostała mi postać 

2008 roku.

Tadeusz	Żak
Relacje wydarzeń styczniowych 

przebiegały w kolejności przejścia 
frontu i starć wojsk radzieckich  
i niemieckich, wyzwalając miasto  
i jego dzielnice.

Największe walki toczyły się  
w dniach od 22-24 stycznia w cen-
trum miasta. Po nadejściu następ-
nych oddziałów wojsk od strony 
Maczek, Szcza kowej, dzia łania 
toczyły się szerokim frontem, obej-
mując kolejne dzielnice i posuwając 
się dalej na południe w kierunku 
Rogatki, Starej Huty, Azotu, Łęgu, 
Jelenia.

dzielnica 
Stara Huta

Wspomina pan Tadeusz Żak: 
„Byłem wówczas niespełna 7-let-
nim chłopcem, kiedy w stycznio-
wy mroźny wieczór do domu przy  
u l .  M. Konopnick iej 1b weszło 
trzech niemieckich żołnierzy. Na 
głowach mieli charakterystyczne, 
głębokie hełmy, zaś wierzchnią 
odzież stanowiły białe peleryny. 

Jerzy Larysz

Rok 1944. Młodzi chłopcy zatrudnieni przez Niemców w okresie 
okupacji w fabryce „Azot”. Od lewej: Jerzy Larysz, Aleksander 
Larysz, Tadeusz Windys, Kazimierz Knapik i Marian Matyasik

Najstarszy z nich wiekiem i stop-
niem, z a szerok i m skórz a ny m 
pasem miał zatknięte dwa gra-
naty. Oznajmili krótko: »Essen, 
trinken!« Nie bardzo wiedzieliśmy  
o co chodzi, pokazali więc na migi: 
jeść, pić. Jeden z żołnierzy dostał 
do picia czarnej, gorzkiej zbożowej 
kawy. Drugi w tym czasie popatrzył 

pod rondelek na blasze pieca, gdzie 
piekły się ziemniaki w łupinach. 
Chwilę się ogrzali i wyszli. Tego 
dnia około południa udało mi się 
zobaczyć fragment walki powietrz-
nej dwóch samolotów nad obsza-
rem mojej dzielnicy, stałem wtedy 
na stole i obserwowałem przez małe 
okienko.

Nazajutrz rano poszedłem na 
sk rzyżowanie u l icy Fabr ycznej  
z obecną ulicą Olszewskiego (teraz 
jest tam rondo). Stał tam tłum lu-
dzi witających wojska radzieckie. 
Kolumna szła od centrum i skrę-
cała w stronę »Azotki«. Małe konie 
ciągnęły wozy, a obok maszerowali 
żołnierze w charakterystycznych 
butach – walonkach.

Wieczorem na kwaterę przyszedł 
młody żołnierz radziecki. Najpierw 
zapytał czy tu nie ma Germańców. 
Po otrzy maniu odpowiedzi,  że 
nie ma, usadowił się spokojnie na 
taborecie w kuchni. W tym czasie 
byliśmy wszyscy w domu, mama 
z moją 4-letnią siostrą, dziadek 
Szczepan Larysz, wujek Stanisław 
Larysz, brat mamy i ja. Ojca już nie 
było, zmarł w styczniu 1942 roku 
w w y niku zbiorowego zatrucia  
w fabryce »Azot«.

Domownicy zaczęli wypytywać 
przybysza jak się nazywa i skąd 
pochodzi? Pamiętam tylko, że na 
imię miał Mikołaj. Podczas dalszej 
dyskusji żołnierz wyjął z worka ka-
wał wędzonej słoniny, odciął część 
i dał nam. Bardzo się ucieszyliśmy, 
bo słoniny nie widzieliśmy chyba 
pięć lat.

Na haczyku półki wisiał na łań-
cuszku pozłacany, k ieszonkow y 
zegarek wujka. Widziel iśmy go 
wszyscy, żołnierz również. Wcze-
śniej dochodziły nas pogłoski, że 
Rosjanie zabierali z domów zegarki. 
Rano, gdy tylko wstałem, pobiegłem 
zobaczyć, co z zegarkiem. Zegarek 
wisia ł da lej na swoim miejscu,  

Tadeusz Żak

Rok 1965. Tadeusz Żak  
na podwórku domu przy  
ul. Konopnickiej 1 b

Rok 1947. Moja mama – Paulina Żak z d. Larysz z córką Lucyną i synem Tadeuszem

starego żołnierza, który siedział 
na wozie wymoszczonym słomą  
i posilał się. Jadł trzymając w jed-
nej ręce główkę czerwonej kapusty,  
a w drugiej kostkę margaryny. Żołnie-
rze pierwszej linii frontu pożywiali się 
tym, co znaleźli – kuchnie docierały 
tylko w dłuższych przerwach między 
natarciami.

Dosyć powszechna była opinia  
o zachowywaniu się zwycięzców jako 
zaborców, gwałcicieli i naiwnych 
odkrywców cudów techniki czyli 
zegarków.

Byli wśród zdobywców i tacy, 
którzy kradli, co im się spodobało. 
Obserwowałem scenę grożenia »mo-
łojcowi« przez »starszyznę« pistole-
tem. Mieszkaniec dzielnicy Stara Huta 
oskarżał młodego żołnierza o zabranie 
z mieszkania, w którym ten nocował, 
pamiątkowego zegara. Budzik został 
zwrócony właścicielowi.

Nocował w naszym mieszkaniu 
oficer rosyjski. Matka przygotowała 
czystą pościel w odstąpionym mu 
pokoju sypialnym, ale na wszelki 

wypadek, jakieś cenniejsze dla siebie 
rzeczy schowała w szafie, drzwi szafy 
pozamykała, a klucze ukryła. Długo 
potem wstydziła się tego. Oficer po-
dziękował za kwaterę, obdarował nas 
puszkami »tuszonki«, a żegnając się 
wskazał na szafę i powiedział: »nie 
nada pani, nie nada«”.

jerZy larysZ

Zebrała ZOfia Żak
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o g ł o s z e n i e

Zbliża się maj. Przed Wami, drodzy gimnazjaliści trud-
na decyzja – jaką szkołę średnią wybrać, by realizować 
swoje pasje i zainteresowania, aby wymarzone studia 
były w zasięgu ręki. Pomocą służą akcje takie jak: giełda 
szkół, dni otwarte.

Już w lutym, w Miejskiej Bibliotece Publicznej II Liceum 
Ogólnokształcące zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną 
dla przyszłych pierwszoklasistów. 

Szczególnym wydarzeniem w życiu II LO był „Dzień 
Otwarty dla Gimnazjalistów”. 14 marca bieżącego roku go-
ściliśmy gimnazjalistów z jaworznickich szkół. Tego dnia, 
zgodnie z tradycją, odbyły się ciekawe konkursy. Uczniowie 
zainteresowani matematyką mogli sprawdzić swoje umie-
jętności, biorąc udział w konkursie „Matma z LO II”. Hu-
maniści zmierzyli się z literacko-językowymi problemami 
w konkursie literacko-językowym. Przed prawdziwym wy-

W połowie kwietnia dwunastoosobo-
wa grupa młodzieży z Zespołu Szkół  
nr 1 w Byczynie przedstawiła „Miste-
rium Paschalne” przygotowane przez 
siostrę Mieczysławę Zarębczan. Wi-
dzami były dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 20 oraz młodzież z Gimnazjum 
nr 10 wraz z gronem pedagogicznym.

Na kanwie poezji Jana Pawła II, 
księdza Niewęgłowskiego oraz autorów 
współczesnych, widzowie mogli na nowo 
wejść w wielkie wydarzenie w historii 
zbawienia. Dekoracja nawiązywała do 
Wielkiego Piątku i Wielkiej Niedzieli. 
Każdy miał okazję na nowo wejść na dro-
gę, stanąć obok krzyża i odpowiedzieć 
sobie na pytania: gdzie ja jestem? czy 
wraz z innymi krzyczałem „ukrzyżuj?” 
Czy jak apostołowie przestraszyłem się 
i uciekłem? Po której stronie obecnie 
stoję, czy przyszedłem, by popatrzyć, by 
współczuć, czy też pomóc. 

Teatralne rozważania przeplatane 
były muzyką oraz stosownie dobrany-
mi pieśniami. Tego samego dnia dzieci 
z nauczania zintegrowanego wraz ze 

swoimi nauczycielami mogły również 
obejrzeć trzy krótkie przedstawienia  
w wykonaniu grupy uczniów z klas trze-
cich pod kierunkiem siostry Mieczysła-
wy Zarębczan. Młodzi aktorzy dołożyli 
starań, by ukazać ważną prawdę „aby 
Chrystus mógł wejść do serca, trzeba 
Mu je otworzyć”. A przyszedł w przed-
stawieniu jako zagadkowy gość w dru-
gim człowieku. Ta główna myśl zawarta 
była w pierwszym akcie zatytułowanym 
„Czekanie na Boga”.

W drugiej części pustelnika zagrał 
Wiktor Biśta, uczeń klasy trzeciej b. 
Trzecia odsłona o tytule „Ludzkie 
krzyże” koncentrowała nas na krzyżu, 
który każdy niesie. Anioła zagrał Jakub 
Błażejewski. W przedstawieniu wystą-
pili: Anna Wolanin, Marysia Mlostek, 
Magdalena Koźmin, Jakub Błażejewski, 
Kamila Smarzyńska, Bartłomiej Palka, 
Kacper Gniadek, Paweł Michalik, Wik-
tor Biśta i Damian Walczyk.

kaTarZyna gniaDek

Był to już VI Konkurs Poezji Reli-
gijnej. Uczniowie szkół podstawo-
wych mogli zmierzyć się w czterech 
kategoriach wiekowych. W każdej 
przedstawiony był jeden wiersz 
przygotowany przez daną szkołę. 

Główną tematyka konkursu był 
motyw Anioła Stróża.  Wszystkich 
uczestników oceniało jury w skła-
dzie: Ilona Lasota – redaktor pisma 
„Nowa Polszczyzna” z Krakowa, 
Elżbieta Warchał – wychowawca kl. 
I-II w Wadowicach, Dariusz Grojec 
– katecheta, kapłan Parafii Miłosier-
dzia Bożego w Jaworznie oraz Teresa 
Mulka-Łuszcz – nauczyciel języka 
polskiego. 

Uczestnicy na wyniki nie musieli 
długo czekać. Już na drugi dzień po 
południowej mszy świętej w kościele 

na Borach odbyło się oficjalne wrę-
czenie nagród. 

Kl. I 
1. Sebastian Tokarski SP nr 14 
2. Oliwia Czajer SP nr 8 
3. Elżbieta Jura SP nr 3 

Kl. II i III 
1. Magdalena Komin SP nr 20 
2. Alicja Marszałek SP nr 5 
3. Emilia Szafran SP nr 14 

Kl. IV i V 
1. Faustyna Smoliło SP nr 3 
2. Anna Owsiak SP nr 1 
3. Klaudia Latacz SP nr 8 

Kl. VI 
1. Karolina Bober SP nr 5 
2. Aleksandra Bistal SP nr 20 
3. Weronika Burzyńska SP nr 6

sZerZej w nasTępnym numerZe

p.DługajcZyk

I co dalej, 
gimnazjalisto?

Poświąteczne misteriumUbiegły weekend w Borach minął pod 
przywództwem Anioła Stróża, a wszystko to za 
sprawą organizowanego konkursu recytatorskiego, 
który jest już tradycją w tej dzielnicy

Aniele mój…

zwaniem stanęli uczestnicy konkursu chemicznego. Wszyscy  
biorący udział w zmaganiach wykazali się ogromną wiedzą, 
co jest niewątpliwie zasługą przygotowujących ich nauczy-
cieli. Dużym zainteresowaniem cieszyły się lekcje otwarte  
z różnych przedmiotów (geografia, język angielski, język nie-
miecki, chemia) oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy w ra-
mach zajęć przysposobienia obronnego. Podsumowaniem dnia 
było spotkanie gimnazjalistów z dyrektorem II LO, na którym 
ogłoszono wyniki konkursów, wręczono nagrody i przedstawio-
no szczegółowo profile klas w roku szkolnym 2008/2009: 
– matematyczno-informatyczny z rozszerzonym programem 

nauczania  matematyki, fizyki i informatyki
– biologiczno-chemiczny z rozszerzonym programem na-

uczania biologii, chemii i fizyki 
– europejski z rozszerzonym programem nauczania historii, 

geografii i języka polskiego
– kulturoznawczy z rozszerzonym programem nauczania 

języka polskiego, historii i wiedzy o kulturze
– lingwistyczny z rozszerzonym programem nauczania języka 

angielskiego, języka niemieckiego i geografii.
16 kwietnia 2008 roku w hali MOSiR-u odbyła się Gieł-

da Pracy i Edukacji zorganizowana przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Jaworznie. Nasza szkoła przedstawiła ofertę dla 
gimnazjalistów, z którą mogli zapoznać się również ich 
rodzice. W ramach oferty przygotowano ulotki, plakaty, 
prezentację multimedialną.

Od 5 maja bieżącego roku udostępniona zostanie  
w elektronicznym systemie naboru pełna oferta eduka-
cyjna II Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie, z którą 
także można się zapoznać na szkolnej stronie internetowej  
www.lo2.jaworzno.edu.pl.

(iw)

Gimnazjaliści brali udział w konkursach i pokazach

Przedstawienie podobało się wszystkim 



2�Co tydzień nr 17/865
2� kwietnia 2008 roku
Miasto Jaworzno Z życia szkół

o g ł o s z e n i e

Budowlanka obchodzi jubileusz 40-lecia

W drodze po marzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE PONOWNIE
ZWIĘKSZA SZANSE NA ZNALEZIENIE INTERESUJĄCEJ PRACY

Europejski Fundusz Społeczny

Osoby bezrobotne zainteresowane 
udziałem w projekcie mogą uzyskać 

wszelkie informacje dotyczące 
realizowanego projektu  

w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Jaworznie 

w pokoju 112 (I piętro), pod numerem 
telefonu (032) 61-81-912 

na stronie internetowej pod adresem 
www.pupjaworzno.internetdsl.pl

W projekcie pn. „Nasze wsparcie – Twój 
sukces” współfinansowanym przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego  
w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL może 
wziąć udział 519 osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Jaworznie.

Wraz z nowym okresem programo-
wania przypadającym na lata 2007-2013 
narodziła się nowa era możliwości pozy-
skiwania środków finansowych współ-
finansowanych przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Korzystając z takiej sposobno-
ści Powiatowy Urząd Pracy absorbował 
o dodatkowe środki, które umożliwiły  
w  miesiącu kwietniu br. rozpocząć reali-
zację projektu systemowego pod nazwą 
„Nasze wsparcie – Twój sukces” w ramach 
Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. 

Projekt został opracowany w celu 
zwiększenia szans osób bezrobotnych 
na lokalnym rynku pracy na podjęcie 
zatrudnienia poprzez zastosowanie kom-
pleksowego systemu działań aktywizują-
cych oraz zindywidualizowanego podej-

ścia do każdego beneficjenta. W ramach  
projektu zakłada się objęcie wsparciem 
519 osób bezrobotnych natrafiających 
na trudności w podejmowaniu zatrud-
nienia, zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy, przede wszystkim osób 
znajdujących się w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy tj.: 

* bezrobotnych do 25 roku życia, 
* bezrobotnych długotrwale lub kobiet, 

które nie podjęły zatrudnienia po uro-
dzeniu dziecka, 

* bezrobotnych bez kwalifikacji zawodo-
wych, bez doświadczenia zawodowego 
lub bez wykształcenia średniego, 

* bezrobotnych samotnie wychowują-
cych co najmniej jedno dziecko do 18 
roku życia, 

* bezrobotnych, którzy po odbyciu kary 
pozbawienia wolności nie podjęli za-
trudnienia, 

* bezrobotnych niepełnosprawnych.

Wartość projektu: 2. 288.900,10 zł
Grupa docelowa: 519 osób 

bezrobotnych.

Każdy uczestnik projektu zostanie 
objęty indywidualnym poradnictwem 
zawodowym. Indywidualne spotkania 

z doradcą zawodowym pozwolą bene-
ficjentom projektu odkryć własny po-
tencjał zawodowy oraz określić deficyt 
swoich kwalifikacji. Nawiązany dialog 
między doradcą a osobą bezrobotną po-
zwoli wypracować ścieżkę postępowania 
sugerującą wybór odpowiedniej formy 
wsparcia. W projekcie założono zorga-
nizowanie dla 260 uczestników projektu 
szkoleń zawodowych, które wyposażą 
beneficjentów w nowe uprawnienia, kwa-
lifikacje zawodowe oraz umożliwienie 
uzupełnienia posiadanych kwalifikacji 
w takim stopniu, by były zbieżne z ak-
tualnymi wymaganiami rynku pracy. 
Niezbędne doświadczenie oraz umiejęt-
ności zawodowe osoby bezrobotne będą 
mogły zdobyć w ramach kolejnych form 
wsparcia – stażu zawodowego (objęcie 
wsparciem 152 osoby) oraz przygotowa-
nia zawodowego (47 osób bezrobotnych). 
Dla 60 osób, które w najbliższej przy-
szłości planują otworzyć własny biznes, 
przewidziane zostały jednorazowe środ-
ki na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej, w tym pomoc prawna, konsultacje  
i doradztwo. Beneficjenci, zanim skorzy-
stają z tej formy wsparcia zostaną objęci 
szkoleniem z zakresu podstaw przedsię-
biorczości, które wyposaży ich w wiedzę 

niezbędną do właściwego sporządzenia 
biznes planu oraz załatwienia wszelkich 
formalności związanych z uruchomie-
niem działalności gospodarczej. Każdy 
z uczestników będzie mógł również sko-
rzystać z usług pośrednictwa pracy, w ra-
mach których zostaną zintensyfikowane 
kontakty beneficjenta z pracodawcami. 
Ponadto przygotowano dla osób bezro-
botnych wsparcie finansowe – podczas 
odbywania przygotowania zawodowego 
oraz stażu otrzymywać będą miesięcz-
ne stypendium w wysokości 753,70 zł. 
brutto, a w trakcie szkoleń tzw. dodatek 
szkoleniowy wynoszący 107,70zł. brutto 
lub stypendium szkoleniowe w wysoko-
ści 215,40 zł. brutto. 

KAPITAł LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Dawno, dawno temu człowiek cho-
dził na własnych nogach. Potem 
przestał chodzić: wsiadł na konia, do 
dyliżansu, pociągu, samochodu, sa-
molotu. Jeszcze później pojawiło się 
Szkolne Koło Turystyczne – i czło-
wiek znów zaczął chodzić. Okazało 
się, że wspólnie DALEKO ZAJDĄ…
na piechotę razem ze Szkolnym Ko-
łem Turystycznym działającym przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 im. Kazimierza Wielkiego („bu-
dowlance”). 

Rok 2008 to podwójny jubileusz: 40-
lecie istnienia szkoły i 10-lecie działal-
ności SKT. Działalność koła to wyjazdy 
młodzieży i wyjazdy grona pedagogicz-
nego. Razem – bo nauczyciele muszą 
zaopiekować się uczniami i osobno, bo 
pedagogów nie trzeba (?) pilnować.

Każdego roku wyruszamy przy-
najmniej na cztery wycieczki - we wrze-
śniu wyjeżdżają na sponsorowaną wy-
cieczkę nagrodzeni za wyniki w nauce 
i frekwencję. Przez cały rok zwiedzamy 
góry, na te wyjazdy zapraszamy wszyst-
kich uczniów, którzy lubią wspinaczki  
i mają odpowiednią kondycję.  

We wrześniu 2008 roku ruszyliśmy 
na trzydniową wycieczkę w Sudety 
śladami Piastów Świdnickich, ostatnich 
sojuszników Kazimierza Wielkiego na 
Dolnym Śląsku. Szukaliśmy związków 
patrona naszej szkoły, Kazimierza 
Wielkiego z XIII i XIV-wiecznymi 
książętami śląskimi. I znaleźliśmy  
w Świdnicy, gdzie miał wiernego so-
jusznika w osobie Bolka, księcia świd-

nickiego. Na ciąg dalszy poszukiwań 
udali się w kwietniu słuchacze liceum 
dla dorosłych. Tym razem poszukiwa-
liśmy śladów Kazimierza w Kotlinie 
Kłodzkiej. Tu właśnie, w Namysłowie, 
Kazimierz zrzekł się praw do Śląska. 
Jednak nie tylko o poznanie dziejów 
patrona szło. Poszliśmy też w Góry 
Stołowe. W ciągu jednego dnia poko-
naliśmy prawie 600 kilometrów, a na 
miejscu czekało na nas kilka godzin 
marszu. Pierwszym celem był Szczeli-
niec Wielki. Zaskoczył nas dużą ilością 
śniegu i oblodzeniem zejścia do Piekła. 
Zejście było piekielnie trudne, a wyjście 
stało się trudną koniecznością. Z boku 
spoglądał na nas słynny piaskowco-

wy Małpolud, ale nic się nie odezwał. 
Podrapane i przemarznięte ręce były 
niewielką ofiarą za wyjście z „piekiel-
nych czeluści”. Następnie pojechali-
śmy do Kudowy, gdzie czekało nas coś  
z  czyśćca: „Kaplica czaszek” w Czerm-
nej z 30 tysiącami czaszek – widok, 
który zawsze skłania do refleksji. Za to 
po czyśćcu było niebo: Błędne Skały. 
Przeciskanie się niemal na klęczkach 
ciasnymi labiryntami skalnymi, przy-
jemny dreszczyk emocji, lekka zadyszka 
u klaustrofobów, gorące komentarze 
po wyjściu z tych rajskich meandrów, 
to przyjemności związane z pokony-
waniem Błędnych (obłędnych) Skał. I 
obietnica – wrócimy tu znów.

Dziesięć lat wędrówek… Dlaczego 
tak często, dlaczego w góry, dlaczego tak 
chętnie? Może i głupie pytania, ale dla 
człowieka, który kocha góry, odpowiedź 
jest oczywista. Sosnowiecki poeta, Jerzy 
Lucjan Woźniak w swoim tomiku poezji 
„W Tatrach” napisał: „Idziesz z lasu  
w las, ze szczytu na szczyt, a jakbyś szedł 
po marzenia.” Słowa może i górnolotne, 
ale tylko dla człowieka, który nie poczuł 
tajemnicy gór.

Nic nie wpływa tak pozytywnie na 
psychikę jak kontakt z naturą, piękne 
widoki, szum lasu i wody, a w dodatku 
towarzystwo bratnich dusz człowiek. 
Dali się przekonać do tej prawdy 
nauczyciele z ZSP nr 1 toteż można 
chyba powiedzieć, że w Jaworznie  
(a może i nie tylko) nie ma tak chętnie 
chodzących po górach pedagogów. 
Niezależnie od wieku i stanu cywil-
nego, co najmniej dwa razy do roku 
jeździmy w Polskę. Nasze wyjazdy to 
czas intensywnych wędrówek… Trud-
no wymienić wszystkie nasze wyjazdy 
– więc tylko ciekawsze z nich: Słowacki 
Raj, polskie i czeskie Skalne Miasta, 
Roztocze, Karkonosze. Nieźle, prawda? 
A przyjemnością są nie tylko same wy-
jazdy, lecz także planowanie wycieczek, 
uzgadnianie tras, wreszcie oczekiwanie 
na wyjazd. Wreszcie – iść, ciągle iść,  
w stronę słońca.

Nic dziwnego, że atmosfera w ZSP 
nr 1 pozytywnie zaskakuje odwiedzają-
cych szkołę gości i uczniów uczęszcza-
jących do niej już od 40 lat.

anDrZej wOźniak 

Zaproszenie
Absolwenci !

Zapraszamy do wspólnego 
świętowania Jubileuszu

Szczegóły dotyczące harmono-
gramu przebiegu imprez i uroczy-
stości jubileuszowych 40-lecia Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
im. Kazimierza Wielkiego w Jaworz-
nie  są przedstawione na stronie inter-
netowej szkoły www.zsp1.jaworzno.
edu.pl w zakładce Jubileusz lub pod 
nr telefonu (32) 616 35 81. Można się 
już logować.

Liczymy, że dzięki wzajemnym 
kontaktom wiadomość ta dotrze do 
każdej i każdego z was. 

Kościół Pokoju w Świdnicy 
– największy drewniany kościół 
w EuropieZamek Bolka Małego w Zagórzu Śląskim
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Rejonowy Przegląd 
Twórczości Artystycznej 
OHP Wiosna Kulturalna 
2008 odbył się  
17 kwietnia br. 
tradycyjnie w świetlicy 
środowiskowej „Podłęże”.

Młodzież i dzieci zaprezentowa-
ła stworzone pod czujnym okiem 
wychowawców i instruktorów róż-
norodne formy teatralne, piosenki, 
układy taneczne oraz prace pla-
styczne, stworzone różnorodnymi 
technikami: od klasycznych pasteli, 
szkiców po fotografie zrobione apa-
ratami własnej produkcji. Młodzież 
rywalizuje między poszczególny-
mi placówkami OHP oraz świetlic 
środowiskowych z różnych miast, 

Wiosna Kulturalna OHP

Organizatorem III Konkursu Wie-
dzy o Starym Testamencie, który 
odbył się 18 kwietnia 2008 r. jest 
świetlica środowiskowa „Podłęże”. 
Udział w nim brały dzieci od IV do 
VI klasy szkoły podstawowej, wy-
typowane przez uczących w danej 
szkole nauczycieli religii, lub wycho-
wawców grupy.

Uczestnicy musieli pokonać trzy 
etapy: etap I – inscenizacja wybranej 
opowieści biblijnej; etap II – pytania 
konkursowe; etap III – prace pla-
styczne.

A oto wyniki zmagań:
I m. Niżyński Paweł, Mika Pauli-

na z DK Jeleń (opiekun Aleksandra 
Paluch); II m. Krasoń Karolina, Stę-
pień Monika z SP 3 (opiekun  Milena 
Stasikowska); III m. Juszczyk Aneta, 
Targoni Patrycja z śś Podłęże (opie-
kun Agnieszka Pająk); wyróżnienie 
Nowak Zuzanna, Stachura Marta z 

SP 22 (opiekun ks. Adrian Piętka); 
V m. Głaz Dawid, Zastępa Marek  
z SP 15 (opiekun ks. Janusz Stach);  
V m. Guzik Agata, Golińska Martyna 
z SP 16 (opiekun ks. Karol Banasik);  

V m. Stepulonek Agnieszka, Donar-
ska Anna z śś Szczakowa (opiekun 
Natalia Ciepły); VI m. Lelko Seba-
stian, Kwarciński Kamil z SP 6 (opie-
kun Ewa Osetek). (iw)

17 kwietnia 2008 roku dzieci z PM 
nr 9 odwiedziła pani doktor Irena 
Mikluszka-Głąb wraz z pielęgniarką 
Bożeną Gnyp. Spotkanie zorganizo-
wała nauczycielka Anna Duda w ra-
mach tygodnia edukacji zdrowotnej 
w przedszkolu. 

Dzieci mogły porozmawiać z za-
proszonymi gośćmi na temat zdrowego 
odżywiania oraz sposobów dbania  
o zdrowie. Pani doktor opowiedziała 
również przedszkolakom o zagroże-
niach związanych z zakażeniami pneu-
mokokowymi i zachęciła do szczepień 
ochronnych. Spotkanie udało się zor-
ganizować już drugi rok z rzędu dzięki 
uprzejmości prezesa NZOZ Elvita Ja-
worzno III, Krzysztofa Lehnorta, który 
oddelegował pracowników przychodni 
do naszego przedszkola.

Dziękujemy za spotkanie i zapra-
szamy ponownie za rok.

DZieci, naucZyciele OraZ DyrekTOr pm 9

ZAPROSZENIE
Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów Szkoły Podstawowej 
nr 7 im. Marii Curie Skłodowskiej w latach 1956-1993 na Osiedlu 

Stałym zwraca się z prośbą do byłych nauczycieli o kontakt mailowy: 
absolwencisiodemki.os7@wp.pl, lub telefoniczny: 508781020. Komitet 

pragnie zaprosić Was na Zjazd Absolwentów, który odbędzie się 6 czerwca 
2008 roku. Na podane przez Was adresy wyślemy zaproszenia.

Serdecznie pozdrawiamy wierząc, że weźmiecie udział w Zjeździe.
w imieniu kOmiTeTu mariusZ kacZyński

III konkurs o Starym Testamencie

Prozdrowotne spotkanie

Wręczenie pucharów – III Konkurs Wiedzy o Starym Testamencie

których podopieczni poznają się ze 
sobą, nawiązują nowe znajomości, 
odnawiają stare, a przede wszystkim 
– dobrze się bawią. Uczą się także, 
że rozrywka to również możliwość 
oglądania występów grup teatral-
nych, słuchania śpiewu, podziwiania 
prac plastycznych. Konkurs ma trzy 
etapy: rejonowy, wojewódzki, ogól-
nopolski. Zwycięzcy poszczególnych 
etapów zostają zakwalifikowani do 
następnych. 

W tym roku zmagali się ze sobą 
podopieczni palcówek OHP oraz 
dzieci i młodzież ze współpracujących 
z nimi świetlic z: Siemianowic Ślą-
skich, Dąbrowy Górniczej, Tychów, 
Sosnowca i Jaworzna. Tegoroczny 
przegląd cieszył się olbrzymią po-
pularnością. Łącznie wzięło w nim 
udział 132 osób. 

Młodzi ludzie prezentowali swo-
je umiejętności w następujących 
kategoriach: małe formy teatralne, 

solista/duet, taniec, skecz, zespół 
taneczny, montaż słowno-muzyczny, 
kabaret/parodia.

Każda z nich prezentowała wyso-
ki poziom artystyczny. Prezentacje 
trwały od godziny 10.00 do 14.00. 
Po nich członkowie jury w składzie: 
Krystyna Berezowska, wychowawca 
z hufca w Siemianowicach Śląskich, 
Bożena Chrobak, wychowawca hufca  
w Sosnowcu i Zbigniew Rutkowski, 
instruktor MCKiS Jaworzno udali 
się na naradę, a uczestnicy zostali 
zaproszeni na obiad. Oceniający mieli  
bardzo trudne zadanie, narada prze-
biegała długo i burzliwie.

W efekcie wyłoniono zwycięzców 
poszczególnych kategorii. Te osoby 
zostały tym samym zakwalifikowane 
do udziału w Wojewódzkim Przeglą-
dzie „Wiosny Kulturalnej”, która bę-
dzie miała miejsce 26 kwietnia 2008 r.  
w Pyskowicach. Oto lista najlepszych:

w kategorii kabaret, 
parodia, skecz: 

– „Jozin z Bazin” parodia/prezenta-
cja taneczno-muzyczna – nagroda  
I stopnia 

– „Wywiad z końcem świata” skecz 
- nagroda II stopnia – z 12-1 HP  
w Siemianowicach Śląskich

– „Gimnastyka” kabaret – nagroda  
I stopnia i „Michał smaży” piosen-
ka kabaretowa – nagroda II stopnia 
– z Ośrodka Szkolenia i Wychowa-
nia OHP w Dąbrowie Górniczej

– „Maciek i smok” scenka kabareto-
wa z 12-35 HP w Sosnowcu

– „Szukam pracy” kabaret – nagroda 
I stopnia -z 12-17 ŚHP w Jaworznie

– „Freestylowy Freestyle” kabaret ze 
świetlicy środowiskowej „Podłęże” 
w Jaworznie

w kategorii solista i duet:
– „Reggae po Śląsku” i „Szansa” San-

dry Wawer i Beaty Buława z 12-1 
HP w Siemianowicach Śląskich

– „Bit –box” Marka Boczek z – 3 HP 
w Tychach

– „Zawsze byłam” Magdy Łytek  
i „Byłeś dla mnie wszystkim” Elż-
biety Kania ze Świetlicy Środowi-
skowej „Podłęże” w Jaworznie

w kategorii taniec:
– „Fiddle 2003” taniec disco dance 

-Kamil Tryba i Dawid Bereziuk  
z 12-17 ŚHP w Jaworznie

– MIX1 układ taneczny zespołu 
STA R S -Pod łęż e ze Św iet l ic y 

Środowiskowej „Podłęże” w Ja-
worznie

– „Miracle” zespół taneczny ENIG-
MA ze świetlicy środowiskowej 
„Szczakowa” w Jaworznie 

w kategorii montaż 
słowno-muzyczny:

– „50 lat OHP”- wyróżnienie specjal-
ne dla 12-35 HP w Sosnowcu

– „W krainie cudowności” – świe-
tlica środowiskowa „Szczakowa”  
w Jaworznie

– „Porady wróżki Dobrej Rady” gru-

py Orzeszki ze Świetlicy Środowi-
skowej „Podłęże” w Jaworznie
Oceniono również prace plastycz-

ne dostarczone przez poszczególne 
hufce i świetlice środowiskowe. Wy-
brane wytwory sztuki zakwalifikowa-
ne zostały do udziału w przeglądzie 
„Wiosna Kulturalna w Sztuce 2008”.  
A za rok kolejne nowe artystyczne 
wrażenia.

anna Tekieli

STARS-Podłęże + duet Kamil Tryba&dawid Bereziuk

Porady wróżki dobrej Rady świetlica środowiskowa

Reggae po Śląsku – OHP Siemianowice Śląskie – duet

Świadomość zdrowego trybu 
życia należy kształtować  
u dzieci od najmłodszych lat


