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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. 
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Zaproszenie

UWAGA! – zmiana organizacji ruchu na Leopoldzie – str. 3

W piątkowy wieczór dyżurny 
policji otrzymał telefoniczne 
anonimowe zgłoszenie,  
iż w jednym z mieszkań  
na Pieczyskach trwa libacja 
alkoholowa. Interweniujący 
policjanci zastali  
w mieszkaniu nietrzeźwą 
35-letnią kobietę oraz jej 
dwójkę dzieci: 7-letnią 
dziewczynkę oraz  
1,5-rocznego chłopca.

W mieszkaniu panował bałagan, 
widoczne były pozostałości alkoho-
lowego spotkania. Zapłakane buzie 
dzieci mówiły same za siebie. Na do-
miar złego, funkcjonariusze zobaczyli, 
iż pijana mama jest w zaawansowanej 
ciąży. Kobieta twierdziła, iż kilka godzin 
wcześniej wypiła troszkę alkoholu ze 
swoim konkubentem, który jest zarazem 
ojcem chłopca.

Do mieszkania kobiety przybył 
niezwłocznie kurator społeczny, któ-
ry wraz z funkcjonariuszami policji 
przekazał małoletnie dzieci pod opiekę 
rodziny. Następnie pijana matka została 
przewieziona do Komendy Policji w Ja-
worznie, gdzie funkcjonariuszki policji 
przeprowadziły badanie trzeźwości 
kobiety i ku ich zdziwieniu urządzenie 
wskazało wynik ponad 2,5 promila al-
koholu w organizmie. W toku dalszych 
czynności funkcjonariusze przetrans-
portowali ciężarną do szpitala miejskie-
go, gdzie kobiecie zapewniona została 
fachowa pomoc medyczna.

Specjalistyczne badania 
lekarskie ciężarnej kobiety 
przeprowadzone w szpitalu 
jednoznacznie wykazały 
obumarłą 7-miesięczną 
ciążę. 

Interweniujący funkcjonariu-
sze nie mogli da lej w ykony wać 
czynności przewidzianych prawem  
z uwagi na realne zagrożenie życia 
i zdrowia matki.

Kobieta po wyjściu ze szpitala będzie 
przesłuchiwana na temat tego zdarze-
nia. W pierwszej fazie prowadzonych 
czynności będzie postawiony jej zarzut, 
najprawdopodobniej z art. 160 §2 kk 
– narażenie na niebezpieczeństwo utraty 
życia i zdrowia małoletnich dzieci.

Po raz kolejny nietrzeźwy rodzic dał popis swojego zachowania podczas 
sprawowania opieki nad dziećmi. Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci 
7-miesięcznego płodu

Śmierć małego  
człowieczka

– Z pewnością bardzo 
wnikliwie sprawdzimy, 
w jaki sposób i dlaczego 
doszło do obumarcia 
płodu. Tutaj kluczowe 
znaczenie będzie miał 
wynik sekcji zwłok płodu 
– informuje oficer prasowy 
jaworznickiej policji sierż. 
szt. Tomasz Obarski.

W ubiegłym roku jaworzniccy 
policjanci spotkali się już z niewłaści-
wym zachowaniem tej samej matki. 
Wówczas została ona ukarana wyro-
kiem Sądu Rejonowego w Jaworznie 
z art. 160 §2 kk.

– Będziemy wnioskować o jedno-
znaczne odebranie praw rodzicielskich 
matce – oznajmia T. Obarski. (iw)

Refleksja z konferencji 
„Społeczne konsekwencje 
alkoholowego zespołu 
płodowego (FAS)”, która  
odbyła się 5 grudnia 2006 r.  
w Jaworznie:

– W konferencji uczestniczyli 
m.in. lekarze, pielęgniarki, 
pedagodzy, psycholodzy, 
pracownicy socjalni, ale chyba 
nikt z nas, do chwili obecnej  
w pełni nie zdawał sobie sprawy, 
jakie spustoszenie  w organizmie 
nienarodzonego dziecka może 
spowodować alkohol wypity  
w czasie ciąży przez kobietę.

Grażyna Marchlik

Jak można dopuścić do pojenia alkoholem tak małego człowieczka?

Spotkanie prezydenta miasta 
z mieszkańcami Góry Piasku 
odbędzie się w środę, 9 kwietnia, 
o godz. 17:00 w Klubie „Szczak”, 
na ul. Jaworznickiej 27 a. 
Tematem spotkania będą zadania 
inwestycyjne i remontowe 
realizowane oraz planowane do 
wykonania w dzielnicy.

Fryzjerka  
na medal

czytaj na str. 2

Garażowy 
konflikt

Sie ma
Pozdrowieniem Jurka Owsiaka 
oznajmiamy, że jaworznicki sztab 
WOŚP został ostatecznie rozliczony 
i nadszedł czas podziękowań.  
4 kwietnia br. w naszym sztabie 
rozpoczęliśmy cykl podziękowań 
dla organizatorów i sponsorów 
jaworznickiej akcji WOŚP, wśród 
których trzeba wymienić: członków 
TOZ, MCKiS, Bank PKO BP, firmę 
ArtCom, ZSP nr 4, Automobilklub 
„Jawor”, Automobilklub Mysłowice, 
Państwa Janinę i Mariana 
Bębenków. Do pozostałych 
zajrzymy z podziękowaniami 
niebawem. Wolontariuszy prosimy 
zaś o przybywanie do redakcji 
w celu osobistego odbierania 
podziękowań, wydrukowanych  
na specjalnym papierze  
w ogólnopolskim sztabie WOŚP.

M.Matysik

Aby nasze 
miasto było 
lepsze
To było tak dawno, że nie wszyscy 
jaworznianie pamiętają, kiedy 
ukazał się pierwszy numer gazety 
„Co tydzień”. Przypominamy, że 
było to 4 kwietnia 1991 roku  
i właśnie w tym dniu, siedemnaście 
lat później, obchodziliśmy 
skromny jubileusz 17. rocznicy 
funkcjonowania w Jaworznie 
niezależnej prasy lokalnej.
Za wszystkie życzenia serdecznie 
dziękujemy, a wkraczając powoli 
w pełnoletni wiek, postaramy się 
pracować dalej tak, aby nasze 
miasto było lepsze.

redakcja

Bractwo 
Kurkowe 
zaprasza
Wraz z firmą L&L, która ufundowała 
puchar dla zwycięzcy zawodów, 
Bractwo Kurkowe zaprasza na 
Strzelnicę Miejską przy  
ul. Szczakowskiej o godzinie 10.00 
w sobotę, 19 kwietnia br. roku na 
IV edycję „Otwartych Zawodów 
Strzeleckich” w konkurencji  
karabin sportowy.

andrzej doMin

Jaworzno  
na podium
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W Jaworznie nie ma dostawcy ciepłej 
wody, mimo iż taka wypływa z wy-
miennikowni Spółki Ciepłowniczo 
Energetycznej (SCE) i tłoczona jest do 
rur wielu jaworznickich budynków. 
Nie ma, bo istniejący od lat system 
nakazuje mieszkańcom kupować 
(osobno!) zimną wodę od MPWiK  
i (osobno!) ciepło do jej podgrzania 
od SCE. Taki system wymusza od lat 
SCE, a jej prezes twierdzi jeszcze dziś, 
że spółka nie może kupić zimnej wody 
od MPWiK, podgrzać jej i sprzedać 
jako wodę ciepłą, bo tego zabrania 
obowiązujące prawo.

Mieszkańcy wspólnot przy Kalinowej i Starowiejskiej walczą z absurdalnym 
sposobem dostawy i rozliczania ciepłej wody

Bajdy o ciepłej wodzie

Jakie? Nie wiadomo. Natomiast taki 
sposób traktowania sprawy jest głów-
nym powodem tego, że odbiorcy, de facto 
ciepłej wody, nie mogą ustalić, kto odpo-
wiada za jej złą jakość, czy też niewłaści-
wy sposób rozliczania jej zużycia. 

Właściciele mieszkań 
wspólnotowych przy  
ul. Kalinowej 16 i 18 twierdzą,  
że trzeba najpierw  
z rur spuścić kilkanaście litrów 
wody zimnej, aby z kranu 
poleciała woda  
o odpowiedniej temperaturze.

 Prezes SCE Stanisław Gembala 
z przekonaniem dowodzi, że przy-
czyną tego jest niestabilne i zbyt 
niskie ciśnienie wody podawane 
przez MPWiK do wymiennikowni. 
Natomiast prezes MPWiK Józef Na-
tonek twierdzi, że to wadliwa praca 
wymiennikowni powoduje tak duże 
obniżenie ciśnienia, iż woda nie 
dociera na wyższe piętra budynków  
i zalegając w rurach traci ciepło.

To, po czyjej stronie leży wina, 
obaj prezesi zdecydowali się usta-
lić, deklarując wprowadzenie mie-
sięcznego, sta łego monitoringu 

ciśnienia wody na wejściu do wy-
miennikowni i na ostatnim pię-
trze budynku. Czy w efekcie tych 
działań okaże się, że przyczyną jest 
niewłaściwe ciśnienie z MPWiK-u, 
czy też zła praca SCE?

Mo ż e  w kon s ek wenc j i  S C E 
podejmie się sprzedaży ciepłej 
wody (razem – i wody, i zawartego  
w nim ciepła), a nie tylko usługi jej 
podgrzania, co proponuje MPWiK, 
przy wołując dobrze funkcjonu-
jące rozwiązania z Chrzanowa.
Deklaracje te padły podczas po-
niedziałkowego spotkania prezesa 
MPWiK Józef Natonka i prezesa 
SCE Stanisława Gębali z udziałem 
przedstawicielki spółki Dom-El 
III Małgorzaty Galas przed kame-

rami telewizji CTV Jaworzno jako 
finał dziennikarskiej interwencji 
po bezowocnej, prawie dwuletniej, 
wymiany pism pomiędzy stronami 
konf liktu.

Więcej o tym, jak obaj prezesi 
bronili swoich stanowisk  
w sprawie i jakie rozwiązania 
proponowali, zobaczą 
Państwo w telewizji CTV 
Jaworzno oraz na portalu 
internetowym www.jaw.pl.

Od 14 dO 19 KWIeTnIa fIrma „mega SerVICe reCyClIng” będzIe PrOWadzIła  
W JaWOrznIe zbIórKę zużyTegO SPrzęTu eleKTrOnICznegO. W całej Unii Europejskiej 
jest zakaz wyrzucania sprzętu elektronicznego i elektrycznego razem z 
innymi odpadami. Zbiórka będzie prowadzona kolejno na Osiedlu Stałym 
(14 kwietnia), Jeleniu i Byczynie (15.04), Szczakowej i Ciężkowicach (16.04), 
Podłężu (17.04), Gigancie (18.04) i w Centrum (19.04).

W urzędzIe mIeJSKIm zOSTał uruChOmIOny PunKT InfOrmaCyJnO-KOnSulTaCyJny, 
W KTórym mOżna zaSIęgnąć InfOrmaCJI na TemaT aKTualnegO STanu PraWnegO 
naSzeJ nIeruChOmOśCI. Zaniedbania w zakresie porządkowania stanu 
prawnego doprowadziły do tego, że między danymi z tzw. ewidencji 
gruntów, a danymi zawartymi w księgach wieczystych występują spore 
różnice, czego konsekwencją może być nawet utrata nieruchomości. 
W punkcie można sprawdzić, w wypisie z rejestru gruntów, czy jest on 
zgodny z zapisami księgi wieczystej. Punkt działa przy ul. Grunwaldzkiej 
52, pok. nr 40, we wtorki i środy od 11.00 do 13.00.

na zleCenIe mIeJSKIegO zarządu dróg I mOSTóW JeSzCze dzISIaJ PrzePrOWadzana 
JeST na ulICaCh JaWOrzna anKIeTa na TemaT JaKOśCI KOmunIKaCJI mIeJSKIeJ. 
Wyniki badania będą stanowić podstawę przyszłych prac mających na 
celu usprawnienie komunikacji publicznej. Ankieta jest anonimowa  
i przeprowadzana na przystankach. Pytania dotyczą zarówno komunikacji 
realizowanej przez przewoźników prywatnych jak i Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej.

mIeJSKI zaKład drOgOWy W Tym rOKu zaJmIe SIę bIeżąCym uTrzymanIem dróg. 
MZD jest jaworznickim przedsiębiorstwem i już od kilku lat zajmuje się 
remontami jaworznickich ulic. Umowa podpisana przez Miejski Zarząd Dróg 
i Mostów z MZD opiewa na 3,5 miliona złotych i obowiązuje do 28 grudnia. 
Według harmonogramu robót jeszcze w tym miesiącu remontowane będą 
ulice Korczyńskiego, Obr. Poczty Gdańskiej, Ks. Mroczka, Kasztanowa oraz 
łącznik między Starowiejską i Długoszyńską.                      jiM
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Je j  do ś w i a dc z e n ie  z awo dowe  
i wygrywane konkursy fryzjerskie 
robią wrażenie. Zwłaszcza, że Iza-
bela Paleczna ma dopiero 20 lat.  
W niedzielę, 30 marca, Izabela Pa-
leczna w Wojewódzkim Konkursie 
Uczniowskim w fryzjerstwie mę-
skim zajęła 2. miejsce.

Izabela Pa leczna, mieszkan-
ka Jeziorek, na co dzień pracuje  
w salonie fryzjerskim „Manhat-
tan”. Fryzjerstwo jest jej wielką 
pasją. – Konkurs podzielony był na 
3 kategorie. Modelowanie, strzy-
żenie i czesanie palcami, oraz na 
czesanie techniczne klasyki – mówi 
Izabela Paleczna. Bardzo dumny ze 
swojej pracownicy jest szef Izabeli 
Palecznej, Rafał Bury: – Mistrz też 
czasem podgląda swoich uczniów, 

wiele nowych technik przychodzi 
nagle, muszę więc przyglądać się  
i przyjmować rady od moim młod-

Fryzjerka na medal

szych pracownic – komentuje. Izie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. Łukasz GryGiel

Podatnicy mają jeszcze tylko kilka 
tygodni na rozliczenie się z fisku-
sem. Jak się dowiedzieliśmy, jeszcze 
18 tysięcy mieszkańców naszego 
miasta tego nie uczyniło. Urząd 
skarbowy wychodzi naprzeciw ta-
kim spóźnialskim. 

Ze względu na dużą liczbę za-
niechań ze strony podatników, czas 
pracy urzędu został wydłużony. Od 
22 kwietnia urząd skarbowy będzie 
czynny już od godziny 7 do 17, nato-
miast w ostatnim tygodniu od 7 do 18. 
W soboty, 19 i 26 kwietnia, urząd także 
będzie otwarty w godzinach 8-13. 

To już ostatni dzwonek
Kolejnym ułatwieniem dla po-

datników jest możliwość wysłania 
PIT-u pocztą. – Jak wiemy z do-
świadczenia, mieszkańcy z rozli-
czeniem czekają zawsze na ostatnią 
chwilę, co wiąże się z dużym tłumem 
na korytarzach urzędu. Dlatego pro-
simy, aby nie zostawiać tego na ostat-
ni tydzień ze względu na to, iż jest to 
uciążliwe nie tylko dla pracowników, 
ale także dla podatników – apeluje 
Edyta Celerek, kierownik Referatu 
Podatku Dochodowego w jaworz-
nickim Urzędzie Skarbowym..

P.dŁuGajczyk

W miniony czwartek, jaworznianie 
po raz kolejny uczestniczyli w ak-
cji krwiodawczej zorganizowanej 
przez Polski Czerwony Krzyż w 
Jaworznie.

Krew oddawano w holu Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej. Do akcji przy-
łączyło się 95 osób, krew oddało 77. 
W sumie uzbierano 34 litry krwi – to 
mniej niż podczas akcji z lutego. Wów-
czas krew oddało 127 osób. Jaworzno 

Po akcji 
krwiodawczej

uzyskało wówczas rekordowy wynik 
55 litrów krwi. Podczas czwartkowej 
akcji szczególnie liczono na grupę krwi 
A Rh–. Była ona bardzo potrzebna 

mężczyźnie, który obecnie przebywa  
w szpitalu w Sosnowcu. Kolejna ak-
cja, jak twierdzą organizatorzy, może 
pobić ostatni rekord, gdyż w czerwcu 
będą oddawały krew kobiety. 

Łukasz GryGiel 

Każdy honorowo wystawiał rękę do pobrania krwi

Przed Izabelą Paleczną światowa kariera?

– Dlaczego mamy płacić rachunki za ciepłą wodę, kiedy musimy zawsze spuszczać bezużytecznie z kranu 
strumienie wody zimnej? – pytają mieszkańcy

Komentarz redakcji:
Dzisiaj mieszkańcom Jaworzna 

sprzedaje się ciepłą wodę, każąc 
im płacić osobno za ilość zużytej 
wody i osobno za ilość zawartego 
w niej ciepła, kiedy zdarza się 
często, że ilość zawartego „ciepła 
w cieple” jest niewielka, za to ra-
chunki wcale niemałe.

Myślę tak. Kiedy prezesowi SCE 
sprzedawano by, zamiast świec, 
osobno parafinę a osobno knoty,  
i sam musiałby sobie je oblewać para-
finą, aby zapalić świecę, to nie byłby 
już tak przywiązany do dotychczaso-
wego rozwiązania obsługi mieszkań-
ców przez SCE, które przypomina tę 
cieńszą część świecy.

Grażyna haska



3Co tydzień nr 15/863
9 kwietnia 2008 roku
Miasto Jaworzno Aktualności
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Wielkie zdziwienie spotkało wła-
ścicieli garaży mieszczących się 
przy ulicy Kolejowej, k iedy to  
w środę rano – próbując wyjechać 
do prac y – napotka li koparkę 
rozkopującą grunt tuż przed ich 
garażami, która wykonuje w tym 
rejonie prace w ramach projektu 
„Miasto Twarzą do Autostrady”. 
Mieszkańcy zastawili koparce te-
ren samochodami, strzegąc swego 
dobytku, aż do przybycia osób 
odpowiedzia lnych za ten stan 
rzeczy. Liczyli na wyjaśnienia ze 
strony władz miasta. Doczekali 
się jedynie przyjazdu naszych 
dziennikarzy.

Wspólnie z właścicielami garaży 
czekaliśmy na pojawienie się urzęd-
ników odpowiedzialnych za przebieg 
budowy. Nie pojawił się jednak nikt, 
choć kierownik projektu „Miasto 
Twarzą do Autostrady” obiecał, że 
przyjedzie na miejsce z zastępcą pre-
zydenta Jackiem Nowakiem. Dzwo-
niliśmy ponownie i skierował nas do 
kierownika Referatu Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji w Wydziale 
Inwestycji Miejskich Andrzeja Bucha-
cza, który w rozmowie telefonicznej 
oświadczył, że nie ma ochoty na ten 
temat rozmawiać i rzucił słuchawkę.

– Droga dojazdowa do naszych 
garaży to także teren prac budowla-
nych trasy śródmiejskiej, gdyby dziś 
koparka rozpoczęła prace, to nie 
mielibyśmy możliwości korzystania 
z garażowania naszych samochodów 
– opowiadał Marek Mazurek, jeden 
z właścicieli garaży.

Teren, o którym mowa należy do 
PKP, obecnie wykonywane są tam 
prace budowy drogi w ramach projektu 
„Miasto Twarzą do Autostrady”. – Je-
steśmy właścicielami garaży i płacimy 
dzierżawę Kolejom Państwowym, w tym 
także za drogę dojazdową – opowiada 
Mazurek. Plan budowy przewidział, 
co prawda rozbiórkę 3 garaży, jednak 
prace, jakie miałyby się rozpocząć  
w środę, uniemożliwiłyby dojazd in-
nym samochodom. – Były takie pro-
pozycje mówiące o tym, że miasto prze-
niesie te garaże 30 metrów dalej, jednak 
szybko odżegnano się od tego pomysłu 
– komentuje Marek Mazurek.

Garażowy konflikt
Rada radzi

Postanowiliśmy sami udać się 
do Wydziału Inwestycji Miejskich 
wyjaśnić sprawę, zważywszy na 
fakt , że mieszkańcy przez ca ły 
zimny dzień nie opuszczali swoich 
garaży i w dalszym ciągu bloko-
wal i rozpoczęcie prac kopark i .  
W Wydziale Inwestycji Miejskich, 
zarówno Tomasz Tosza, jak i An-
drzej Buchacz uczestniczyli w spo-
tkaniu za zamkniętymi drzwiami. 
Po godzinnym czekaniu wyszedł do 
nas Andrzej Buchacz zaznaczając 
ponownie, że nie ma czasu, a kie-
dy padło pytanie o mieszkańców, 
którzy cały czas blokują budowę, 

stwierdził krótko: – Niech stoją.
W wypowiedzianych na szybko 

kilku zdaniach z ust Andrzeja Bu-
chacza padło jeszcze zapewnienie, 
że na razie nie będzie tam nic rusza-
ne. Mieliśmy wówczas po raz pierw-
szy cichą nadzieję, że wyobraźnia 
urzędników zaczęła działać.

Głośne echo
Jeszcze tego samego dnia infor-

macje na temat całej sprawy ukazały 
się w jaworznickim portalu spo-
łecznościowym – www.jaw.pl. Choć  
w środę nie chciał z nami rozmawiać 
nikt, na drugi dzień - w czwartek, aż 
trzech panów z Wydziału Inwestycji 
poświeciło nam swój cenny czas.

W spotkaniu brał udział Tomasz 
Tosza, Andrzej Buchacz i Grzegorz 
Cyran z Wydziału Inwestycji Miej-
skich. Pozwoliliśmy sobie zaprosić 
także samych zainteresowanych, 
czyli właścicieli garaży, bo to im 
urzędnicy winni byli wyjaśnienia. 
Rozmowy przebiegały bardzo spo-
kojnie. Ustalono, że mieszkańcy, 
co prawda, przez najbliższe dwa 
tygodnie nie będą mogli garażować 
swoich samochodów, ze względu 
na wykonywane tam prace, jednak 
ich trudna sytuacja ma się zmienić 
– rozmowy w dalszym ciągu będą 
prowadzone.

Wyjściem z sytuacji może oka-
zać się rozbiórka garaży i wypła-
cenie właścicielom odpowiedniej 
sumy pieniędzy. Wysokość od-
szkodowania za leż y jedna k od 

rzeczoznawców. Może więc okazać 
się, że wyceniona kwota za jeden 
garaż nie będzie wystarczająca na 
przestawienie go lub wybudowanie 
nowego na innym terenie. Podczas 
rozmowy pojawiło się jeszcze kil-
ka innych pomysłów, właściciele 
garaży zaufali urzędnikom, a roz-
mowa przyniosła skutek. Dało się? 
Dało się.

Epilog
Po obejrzeniu relacji w telewizji 

CTV Jaworzno i na portalu www.
jaw.pl prezydent Silbert uznał, że 
dziennikarze przedstawili spra-
wę nierzetelnie. Zatem tak, jak 
i każdemu obywatelowi daliśmy 
urzędnikom szansę na dogłębne 
wyjaśnienie sprawy w nagraniu te-
lewizyjnym, w którym uczestniczył 
zastępca prezydenta Jacek Nowak, 
naczelnik Wydzia łu Inwest ycji 
Krzysztof Ciemniewsk i, dwóch 
właśc ic ie l i  ga ra ż y ora z dwóch 
naszych dziennikarzy. Dużo by 
pisać o czym mówili oraz jak argu-
mentowali. Zapraszamy zatem do 
wysłuchania zapisu tych rozmów 
do CTV Jaworzno oraz na portal 
www.jaw.pl, z czego sami Państwo 
wyciągną opinie i wnioski na temat 
tego konf liktu.

Łukasz GryGiel

Rywalizacja odbywała się na stromych 
zboczach specjalnie przygotowanego 
toru. Podzielona była na dwa etapy. 
Pierwszy składał się z pięciu prób spor-
towych, a drugi z czterech.

W zawodach wzięła udział reprezen-
tacja jaworznickiego Automobilklubu 
Jawor. Na trudnych trasach poradzili 
sobie wyśmienicie. Załoga Artur Kuźma 
– kierowca/Arkadiusz Ciołczyk – pilot, 
podróżująca Suzuki Samurai po pierw-
szym dniu zawodów zajmowała pierw-
sze miejsce. Paweł Dusza jadący Nis-
sanem Patrol GR po pierwszym etapie 

W dniach 29-30 marca br. w Ostrawie (Czechy) odbyła 
się I runda Pucharu Śląska w trialu samochodowym

Jaworzno na podium
był piąty. Nasi zawodnicy pełni zapału 
ruszyli na trasę drugiego etapu, załoga 
Artur Kuźma/Arkadiusz Ciołczyk nie 
pozwoliła się wyprzedzić do samego 
końca zawodów i zdecydowanie wygra-

ła I rundę Pucharu Śląska z przewagą  
228 punktów nad następną załogą.

Paweł Dusza znacznie poprawił 
swoją skuteczność w pokonywaniu 
przeszkód na torze, co pozwoliło mu 
awansować o dwa miejsca i zakończył 
zawody na trzecim miejscu. Serdecznie 
gratulujemy wspaniałego wyniku i ży-
czymy dalszych sukcesów. (iw)

Mieszkańcy bezskutecznie oczekiwali na przybycie władz miasta

Popis naszego zawodnika wzbudził zachwyt publiczności



P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S k A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O R M A T O R

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

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
dw

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

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

Całodobowy Czynny
dw

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

dw

77Z okazji 28. urodzin najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, 
powodzenia w życiu osobistym  
i zawodowym, pociechy z syna, speł-
nienia marzeń oraz samych pogod-
nych dni Pani Kornelii Czyszczoń 
składa rodzina Suprunów wraz  
z małą Karinką.

Z okazji 70. urodzin naszemu 
redakcyjnemu koledze Kazimie-
rzowi Sałudze moc najserdecz-
niejszych życzeń zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, spełnienia marzeń 
oraz dalszej weny twórczej składają 
koleżanki i koledzy z gazety „Ct”  
i telewizji CTv Jaworzno. 

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

ul. Grunwaldzka 35 (róg Zacisze). http://www.pttk.jaworzno.pl
Serdecznie zapraszamy!

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
12.04.08 r. – Tatry – Rusinowa Polana, Wiktorówki, Gęsia Szyja. Cena: 35 zł , 40 zł, 50 zł,  
19.04.08 r. – Beskid Mały – Przeł. Kocierska – Łamana Skała – Leskowiec-Rzyki
26.04.08 r. – Beskid Śląski – Szczyrk Biła – Kotarz – Grabowa – Salmopol
10.05.08 r. – Beskid Wyspowy – Luboń Wielki – Strzebel – Jaskinia Zimna Dziura
16-18.05.08 r. – V Rajd Górski – „Spełnione Marzenia” Pieniny  2008. Cena: trasy wie-

lodniowe: 120 zł, 130 zł, 140 zł, 150 zł. Cena: trasy jednodniowe: 28 zł,  
30 zł, 35 zł, 40 zł (do 30 .04. 08 r.). Jest również trasa rowerowa

22-25.05.08 r. – wycieczka w Bieszczady. Cena : 180 zł 
Komisja Turystyki Pieszej zaprasza

19.04.08 r. – Tarnowskie G. – Repty Szlakiem zabytków Techniki. Cena: 23 zł, 25 zł, 30 zł
Komisja Krajoznawcza zaprasza

13.04.08 r. – wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach na musical „Zorba”. Cena: 
zaliczki: 25zł, 40 zł, 45 zł, 50 zł  

01-04.05.08 r. – Ziemia Świętokrzyska. Cena:  (wpłaty do 18. 04. 08 r.)
01.06.08 r. – wyjazd do Teatru Sceny Stu w Krakowie  na spektakl „Biesy” oraz zwie-

dzanie Muzeum Narodowego. Cena: 40 zł , 60 zł, 95zł, 125 zł (wpłaty do 
21 kwietnia)

05.06.08 r. – do Teatru Scena Stu w Krakowiena komedię Rafała Kmity: „Aj! Waj! Czyli 
historie z cynamonem”. Cena: 30 zł , 50 zł, 60 zł, (wpłaty do 6 maja)

13.06.08 r. – do Teatru Scena Stu w Krakowie na komedię: „Sztuka kochania. Sceny dla 
dorosłych” oraz spacer na krakowską starówkę. Cena: 35 zł , 50 zł, 55 zł, 
60 zł, (wpłaty do 6 maja)

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

1 kwietnia
Około godz. 19.00, na ul. Pocz-
towej, patrol policji zatrzymał 
trzech mieszkańców Jaworzna, 
w wieku od 27 do 29 lat, którzy 
w rejonie lokalu gastronomicz-
nego usiłowali dokonać rozboju 
na konsumentach lokalu, którzy 
są mieszkańcach naszego 
miasta. Nietrzeźwi sprawcy 
zostali umieszczeni  
w izbie wytrzeźwień.

Kilka minut po godz. 3.00, 
patrol policji, w domu przy  
ul. Robotniczej, zatrzymał  
42-letniego mieszkańca Ry-
manowa, który w stosunku do 
36-letniej mieszkanki Jaworz-
na, kierował groźby pozbawia-
nia życia. Zgłaszająca obawia 
się ich spełnienia.

3 kwietnia
W czwartek wieczorem,  
w Ciężkowicach, patrol drogów-
ki zatrzymał do kontroli drogo-
wej samochód Hyundai Atos. 
50-letni mieszkaniec Jaworzna 
miał 2,2 promila alkoholu w 
organizmie. Ponadto kierowca 
nie posiada prawa jazdy. Noc 
spędził w policyjnym areszcie.

O godz. 8.00, na skrzyżowaniu 
ul. Grunwaldzkiej, patrol 
ruchu drogowego zatrzymał 
do kontroli samochód Opel 
Astra. Badanie trzeźwości 
mieszkańca Jaworzna wska-
zało 0,25 promila. Mężczyzna, 

po zatrzymaniu prawa jazdy, 
został zwolniony.

4 kwietnia
Po południu 76-letnia miesz-
kanka Byczyny została oszukana 
przez nieznaną jej osobę, która w 
rozmowie telefonicznej podała 
się za wnuczkę. W wyniku czego 
zgłaszająca przekazała nieznanej 
kobiecie pieniądze, w kwocie  
4.200 zł, na poczet wyrządzo-
nych szkód, powstałych  
w wyniku kolizji samochodowej.

Patrol policji zatrzymał trzech 
mieszkańców Jaworzna, 
w wieku od 27 do 37 lat, 
którzy przy użyciu broni 
pneumatycznej strzelali do 
kaczek na zbiorniku przy ul. 
Kasztanowej. Mężczyźni w 
stanie nietrzeźwym trafili do 
aresztu.

5 kwietnia
Policjanci sekcji ruchu drogo-
wego, w rejonie Os. Podłęże 
zatrzymali mieszkańca Jaworz-
na, który po spożyciu alkoholu 
(0,29 promila) kierował sa-
mochodem Peugeot. 58-letni 
mężczyzna, po wykonaniu 
czynności został zwolniony.

Około 22.00 policjanci sekcji 
prewencji, na ul. Wandy,  
w rejonie lokalu gastrono-
micznego, podjęli interwencję 
wobec trzech nieletnich 
mieszkańców naszego miasta, 

którzy znajdowali się w stanie 
nietrzeźwym. Dwóch chłop-
ców i dziewczyna w wieku 
16 lat mieli po 1,3 promila 
alkoholu. Ponadto, przy jed-
nym z chłopców, ujawniono 
i zabezpieczono legitymację 
szkolną noszącą ślady sfał-
szowania daty urodzenia. Po 
wykonaniu czynności osoby te 
zostały przekazane pod opiekę 
rodziców.

6 kwietnia
Rano patrol policji w jednym 
z mieszkań na Pieczyskach 
zatrzymał 44-letnią miesz-
kankę Jaworzna, 44-letniego 
mieszkańca Jaworzna oraz 
44-letniego mieszkańca 
Katowic. Osoby te dokonały 
wcześniej kradzieży pienię-
dzy, w kwocie 400 złotych, 
dowodu osobistego i karty 
bankomatowej, na szkodę 
33-letniego mężczyzny. 
Stwierdzono ponadto, że 
właścicielka tego mieszkania 
mieszkania dokonuje kra-
dzieży energii elektrycznej, 
poprzez nielegalne podpięcie 
się do instalacji elektrycznej. 
kradzieży zostali zatrzymani 
w areszcie.

W nocy 5 na 6 kwietnia, 
między 19.00 a 9.35, nieznany 
sprawca, po uprzednim wy-
ważeniu drzwi balkonowych 
w mieszkaniu przy  
ul. Kalinowej, dokonał kradzie-

ży pieniędzy w kwocie 3.000 
złotych, zegarka oraz odtwa-
rzacza DVD marki Philips.  
70-letnia właścicielka miesz-
kania oszacowała łączne straty 
na ok. 6.000 zł.

Około 4.30, policjanci sekcji 
prewencji, na ul. Grunwaldz-
kiej, zatrzymali 34-letniego 
mieszkańca miejscowości 
Kwasów oraz dwóch miesz-
kańców Jaworzna,  
22 i 24-letniego mężczyznę, 
którzy brali udział w bójce. 
Wszyscy, w stanie nietrzeź-
wym, zostali umieszczeni  
w areszcie.

Wieczorem patrol policji na 
ul. Broniewskiego, zatrzymał 
mieszkańców Jaworzna  
(29 i 41 lat), którzy pobili 26-
letniego mężczyznę.  
W wyniku pobicia pokrzywdzo-
ny doznał ogólnych potłuczeń.
Tuż po północy, patrol policji, 

na ul. Grunwaldzkiej, zatrzymał 
24-letniego jaworznianina, 
26-letniego mieszkańca 
Sędziszowa oraz 23-letnią 
mieszkankę Sędziszowa. Osoby 
te słownie znieważyły funkcjo-
nariuszy policji i straży miejskiej 
będących na służbie. Następnie 
jeden z zatrzymanych, w czasie 
umieszczenia go w radiowozie, 
wybił szybę samochodu służ-
bowego. Wszyscy zatrzymani 
trafili do aresztu.

Tuż po godzinie 5.00 
policjanci sekcji ruchu drogo-
wego, na  
ul. Królowej Jadwigi zatrzy-
mali 23-letniego mieszkańca 
Jaworzna, który będąc  
w stanie nietrzeźwym  
(1,3 promila) kierował samo-
chodem Ford Escort, 
a następnie spowodował koli-
zję drogową. Mężczyzna trafił 
do aresztu, a jego samochód 
na parking strzeżony.

Podziękowania
W imieniu dzieci zachwyconych atrakcyjnym 

przebiegiem „Nocy z Andersenem” pragnę 
serdecznie podziękować wszystkim osobom 

i instytucjom, które wniosły wkład 
organizacyjny i finansowy, umożliwiający 

odbycie całonocnej imprezy w Bibliotece. 
Wyrazy uznania przekazuję dla czytającego 

nocą baśnie: pana Prezydenta Pawła Silberta 
i przedstawiciela Państwowej Straży 

Pożarnej kpt. Pawła Kmaka.
Dziękuję sponsorom, którzy sprawili,  

że dzieci żyły nie tylko wrażeniami, lecz 
również smakołykami, panom: Pawłowi 

Kaczmarczykowi i Andrzejowi Rapaczowi.
Panie Danuta Solarz i Bogusława Oleksy  
z Przedszkola Miejskiego nr 26 pomogły  

w prowadzeniu balu przebierańców.
Dziękuję pracownikom i opiekunom, którzy 

nie zmrużyli oka całą noc, zapewniając 
dzieciom moc wrażeń i bezpieczeństwo.

jacek Maro – dyrektor MBP w jaworznie
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Z konferencji prasowej prezydenta

Gospodarzem konferencji był wiceprezydent Jacek Nowak

Dla kogo nowe boiska
Na początku marca zostało odda-

ne nowoczesne boisko przy Liceum 
Ogólnokształcącym nr 1. Jak infor-
muje urząd to piąta taka inwestycja  
w naszym mieście, a przygotowy-
wane są kolejne. Jeszcze w tym 
roku ma powstać boisko prz y 
szkole podstawowej nr 14, na Bo-
rach. Będzie to obiekt ze sztucz-
nym oświetleniem pozwalającym 
na korzystanie z niego nawet po 
zmroku. W tym roku jeszcze pla-
nowana jest rozbudowa niedawno 
zbudowanego boiska przy szkole 
podstawowej nr 16 na Podwalu. 
Na wolnym placu obok boiska do 
piłki nożnej i ręcznej ma powstać 
boisko do koszykówki.

Do tej pory boiska był budowane 
za środki gminy. W 2006 roku miasto 
wydało na to 621 tysięcy złotych, a w 
ubiegłym roku 412 tys. Zaplanowane 
środki na 2008 rok, to 3 mln 202 tys. 
zł. Urząd planuje pozyskać środki 
również w ramach programu „Boisko 
w każdej gminie”. Do tej pory po-
wstały boiska z nową nawierzchnią 
przy LO 1, SP 15, Stadionie MCKiS 
na ul. Moniuszki, SP 16 i Zespole 
Szkół Ogólnokształcących przy  
ul. Towarowej.

Zaniepokoił nas fakt, że boiska 
jak na razie powstają w obrębie 
dwóch dzielnic, Podłęża i Podwala, 
a pozostali mieszkańcy Jaworzna 
nadal czekają. – Zaczynamy bu-
dowę boisk od takich miejsc, gdzie 
mieszka najwięcej mieszkańców 
– wyjaśnia Jacek Nowak. – Kluczem 
jest przygotowanie, odpowiedni te-
ren przy szkole, ponieważ decyzje, 
które podejmujemy w tym zakresie 
dotyczą budowy boisk szkolnych. 
Nie boisk o charakterze nazwijmy to 
ogólnodostępnym, które nie miałyby 
opiekuna, tylko boisk na terenach 
szkolnych, gdzie mogą być one wy-
korzystywane w celu prowadzenia 
zajęć, a także być wykorzystane 
przez młodzież, która na tym terenie 
zamieszkuje.

Zaoszczędzili 600 tysięcy
Wraz z końcem marca zakończyła 

się akcja zimowego utrzymania dróg. 
Przez pięć miesięcy wykonywania 
umowy, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania odśnieżyło łącznie  
25 tysięcy kilometrów dróg i 8 tys. 
km chodników. Największy atak 
zimy był na początku akcji, w listo-
padzie. Akcja kosztowała łącznie  
3 miliony złotych.

Ostatnia konferencja była bardzo bogata  
w informacje. Prezydent Jacek Nowak mówił 
o nowych boiskach, akcji „Zima” i zmianach 
organizacyjnych w urzędzie

Bogata konferencja
Po raz pierwszy podpisaniem 

u mow y na  o d śn ie ż a n ie  z a ją ł 
się Miejski Zarząd Dróg i Mo-
stów. Po raz pierwszy też udało 
się zmienić opłatę z r ycza ł to-
wej na opłatę za konkretne prace 
w ykonane przez MPO. Dzięk i 
temu uda ło się zaoszczędzić z 
zabezpieczonej na akcję kwoty  
610 tysięcy złotych.

W czasie, kiedy mPO nie 
zajmowało się odśnieżaniem, 
zobowiązane było do 
utrzymywania czystości  
w mieście. Ponieważ zima 
była łagodna pracownicy mPO 
zajmowali się sprzątaniem ulic 
i chodników. W lutym, przy 
użyciu mechanicznej zamiatarki 
uprzątnięto 350 km dróg,  
a w marcu 400. zaoszczędzone 
pieniądze mzdim przeznaczy 
na bieżącą działalność i 
utrzymanie porządku.

Nowe wydziały w urzędzie
Od początku kwietnia w wy-

dziale edukacji kultury i zdrowia 
urzędu miejskiego funkcjonuje 
nowy referat współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi i rozwią-
zywania problemów alkoholowych. 
Znikają funkcje pełnomocników 
prezydenta miasta do spraw współ-
pracy z organizacjami pozarządo-
wymi i ds. rozwiązywania proble-
mów alkoholowych. Nowy referat 
przejął ich zadnia i funkcjonuje  
w trzyosobowym składzie.

Od 1 czerwca zacznie działal-
ność wydział świadczeń rodzinnych  
i alimentacyjnych. Powołanie tej 
jednostki w urzędzie wynika z usta-
wy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów, która nakłada na 
prezydentów miast nowe zadania  
w postaci prowadzenia postępowań 
wobec dłużników nie płacących 
alimentów. Do zadań wydziału bę-
dzie należało prowadzenie rejestru 
dłużników i postępowań wobec 
nich, a także współpraca z organami 
prowadzącymi postępowania egze-
kucyjne. Wydział zajmie się również 
przyznawaniem praw do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego.

P.jaMroz

Trzydziestopunktową, 
primaaprilisową sesję rm 
zdominowała dyskusja  
o nowych cenach biletów  
i o innowacji przygotowanej 
przez PKm Sp. z o.o. – 
elektronicznej Portmonetce. 

Z obrad sesji Rady Miejskiej

Ile za przejazd?

Trudno uwierzyć w to, że niektórzy 
radni nie wiedzą jak wygląda Jaworz-
nicka Karta Miejska. Karta, będąca jak 
dotychczas nośnikiem biletów okre-
sowych, funkcjonuje w Jaworznie już 
trzy lata, a wkrótce zacznie służyć jako 
Elektroniczna Portmonetka, którą pa-
sażerowie od 1 czerwca br. będą płacić 
za jednorazowe przejazdy.

Gdzie i ile będzie kasowników dla 
Elektronicznej Portmonetki? Gdzie 
można nabić Portmonetkę? Kto jest 
dystrybutorem biletów elektronicznych i 
ile kosztuje wprowadzenie Portmonetki? 
Czy kasownik sam pobiera pieniądze? 
Czy wszyscy kontrolerzy są wyposażeni 
w czytniki, po co trzeba wozić dowód 
wpłaty? – to tylko niektóre pytania, 
jakie posypały się w czasie obrad nad 
tym punktem. 

Radny Tadeusz Fudała poruszył 
kwestię podwyżek biletów: – Podwyż-
ki są znaczne zwłaszcza dla osób, które 
korzystały dotychczas z biletu czaso-
wego, do 10 min. Likwidujemy bilet 
dwuprzejazdowy. Te podwyżki mogą 
być problemem dla osób mało zara-
biających – powiedział radny. Radny 
Marian Tarabuła zaś konieczność 
podawania danych personalnych do 
Elektronicznej Portmonetki nazwał 
inwigilacją: – Po co PKM-owi wiedzieć 
ile pasażer ma lat, gdzie mieszka, jak się 
nazywa? – pytał. Wszystkie wątpliwości 
starali się rozwiać Przemysław Sowa, 
kierownik działu odpowiadającego za 
karty, oraz wiceprezes zarządu PKM-u 
Sp. z o.o., Zenon Torba. – Ceny za prze-
jazdy wcale nie są wysokie. Z dniem  
1 kwietnia nasz wielki sąsiad KZK GOP 
również wprowadza podwyżki. – mówił 
Przemysław Sowa. – Takie rozwiązanie 
jest stosowane w wielu dużych miastach 
– Rybniku, Inowrocławiu, Wałbrzychu. 
Jeśli chodzi o podawanie danych perso-
nalnych, Poznań wprowadził począt-
kowo karty bez tych danych i musiał się 
z tego wycofać – dodał. Radny Wacław 
Chudzikiewicz słusznie zwrócił uwa-
gę na przeciążenie niektórych kursów 
autobusów do Katowic czy Sosnowca 
oraz na grupę starszych pasażerów, 
przyzwyczajonych do tradycyjnych 
biletów, mogących mieć problemy  
z użytkowaniem karty: – Przy wsia-
daniu trzeba przyłożyć kartę do ka-
sownika i przy wysiadaniu także. A co 
ze starszymi osobami, które mogą nie 
dać sobie z tym rady? – pytał radny.  

– Z tym również się liczymy – odpo-
wiadał wiceprezes Zenon Torba. – Nie-
wykluczone, że zostaną wprowadzone 
nowe kursy. Ta zmiana jest korzystna 
dla społeczeństwa. Stan karty można 
sprawdzić i w kasowniku i kiosku. Poza 
tym będą wolne przejazdy dla pracow-
ników. Oczywiście będzie prowadzona 
też odpowiednia promocja i informacja 
dla pasażerów. 

Spada bezrobocie
Na kwietniowej sesji dyrektor PUP, 

Wiesława Polańska, przedstawiła spra-
wozdanie z realizacji w 2007 r. „Pro-
gramu Promocji Zatrudnienia oraz 
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 
w Jaworznie na lata 2006-2008”. Akty-
wizacja zawodowa osób bezrobotnych, 
w tym osób będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy odbywa się 
wielotorowo: poprzez szkolenia, prace 
interwencyjne, roboty publiczne, staże, 
przygotowanie zawodowe, dotacje na 
działalność gospodarczą, wyposażenie 
stanowiska pracy. Ponadto UP pro-
wadził prelekcje w szkołach na temat 
aktualnych wymagań pracodawców 
względem przyszłych pracowników. 
Program „Przedsiębiorcza edukacja” 
zakłada pracę z uczniami jak i na-
uczycielami. 

Na przestrzeni 2007 r. poziom bezro-
bocia spadł o 802 osoby. Stopa bezrobo-
cia zmniejszyła się o 2,4%. Po wystąpie-
niu dyrektor PUP, radna Danuta Milner 
zwróciła się do prezydenta z prośbą, by 
więcej uwagi poświęcać kierunkom 
studiów proponowanych przez szkołę 
wyższą, funkcjonującą w naszym mie-
ście. Okazuje się bowiem, że bardzo 
dużo osób studiujących marketing  
i zarządzanie, może mieć w przyszłości 
problem ze znalezieniem pracy. – Stara-
my się ukierunkować młodzież Jaworz-
na w takie obszary, gdzie będzie miała 
szansę na zatrudnienie. Nie do końca 
jest tak, że osoby kończące marketing  
i zarządzanie nie mają szans na pracę. 
Jest nadprodukcja osób na kierunkach 
ekonomicznych w naszym wojewódz-
twie. Pracodawcy nie potrzebują ludzi 
z wyższym wykształceniem do prostych 
biurowych prac. Poza tym wydaje mi się, 
że działanie prowadzone przez PUP dają 
raczej powody do optymizmu. – powie-
dział prezydent Silbert.

Oddział czasowo nieczynny
Radni przyjęli m.in. projekt uchwa-

ły w sprawie zaopiniowania wniosku 
dyrektora SP ZOZ Szpitala Wielospe-
cjalistycznego w Jaworznie w sprawie 
czasowego zaprzestania działalności 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii. Powodem czasowego zamknię-
cia oddziału jest konieczność remontu, 
spowodowana złym stanem posadzki. 
Nowe betonowe podłoże zostanie po-
łożone na 80% powierzchni oddziału. 

Na wątpliwości radnych w tej sprawie 
rozwiewała z-ca dyr. ds. administracji 
i marketingu, Elżbieta Bolek. – Oddział 
będzie czasowo zamknięty, a to oznacza, 
że poniesie straty. Czy w związku z tym 
nie grozi mu całkowite zamknięcie, tak 
jak oddziałowi laryngologii? – pytała 
radna Teresa Smolarczyk. Dyrektor 
Elżbieta Bolek zapewniała jednak, że 
tak się nie stanie, a pacjenci mogą czuć 

się bezpieczni: – Rozmawialiśmy już  
z innymi szpitalami w sąsiednich mia-
stach. Na czas remontu przejmą one 
jaworznickich pacjentów. Taką decyzję 
podjął szpital w Sosnowcu. 40 dni to 
okres minimalny, by wykonać remont 
– powiedziała. Oddział będzie nieczyn-
ny od 25 kwietnia br. do 9 czerwca.

Nagrody dla policjantów
Nie bez wątpliwości została pod-

jęta uchwała RM w sprawie nagra-
dzania policjantów za szczególne 
osiągnięcia w służbie.

– Gmina już sponsoruje etaty dziel-
nicowych, płaci za godziny nadliczbo-
we, teraz mamy dołożyć premie. Przyj-
mijmy policję na etat – będzie prościej 
– powiedział radny Chudzikiewicz. – 
Jeśli mamy przyjąć tę uchwałę, powin-
niśmy wnieść dwie poprawki: nanieść 
minimalną wartość nagrody, a oceny 
wniosku o wyróżnienie nagrody po-
winni dokonywać też przedstawiciele 
rady miasta z komisji bezpieczeństwa 
– dodał. – Rada miasta jest organem 
stanowiącym nie wykonawczym. 
Proponuje podjąć uchwałę w tylko 
takim brzmieniu. Ustalacie państwo 
uchwałę, ale nie będziecie decydować 
o podziale środków. Nagrody przyzna-
wane są za udział policjanta w złapa-
niu przestępcy na gorącym uczynku. 
Stąd niewielka kwota na stosunkowo 
niewielkie nagrody. Pozostawmy tę 
sprawę komendantowi – odpowiedział 
prezydent Silbert.

Park Lotników
Radni przegłosowali również 

uchwałę dotyczącą miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
dla Parku im. Lotników Polskich na 
Osiedlu Stałym.

– Jest to jedna z najbardziej oczeki-
wanych uchwał. Przyjęcie tego projektu 
pozwoli na uregulowanie wielu spraw, 
choćby praw własności na tym obszarze, 
poprawianie użyteczności terenów dzia-
łek dla mieszkańców. W części będzie to 
park wypoczynkowy, w części park leśny 
– powiedział radny Szymański.

Ponadto, na kwietniowej sesji 
radni przyjęli m.in. informację o mię-
dzysesyjnej działalności prezydenta 
miasta. Primaaprilisowa sesja RM 
została zamknięta po ponad cztero-
godzinnych obradach.

Blanka Bakowicz

Radni na kwietniowej sesji przegłosowali wszystkie projekty uchwał
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Zakład Doskonalenia 
Zawodowego 

Jaworzno, ul. Gliniana 12
tel. 032 616-36-60

Z A P R A S Z A M Y

Ja czekałam rana nasłuchując od-
dechu syna. Dożył. Znów Katowice, 
psycholog zadzwonił na Oddział 
Detoksykacji w Lublińcu. Wyzna-
czył synowi termin na odtrucie za 
3 miesiące.

– Nie mam tyle czasu – pomyślałam. 
W zeszłym tygodniu powiesił się kolega 
syna. Dlaczego? Poszłam na I piętro do 
psychiatry. Diagnoza brzmiała: – Pogor-
szenie. Nasilenie urojeń. Głosy nakazu 
typu: idź! weź! zrób! Czeka na detox 
– zakończyła notatkę psychiatra. 

– Proszę o skierowanie do Rybnika 
– powiedziałam. Popatrzyła na mnie 
jak na wariatkę.

– Pani żartuje – rzekła. – Myśli pani, 
że w Rybniku oduczą go pić i ćpać?

– Pewnie nie – odrzekłam. – Ale  
w ten sposób pomogą mi syna odizolować 
i ocalić do momentu odtrucia.

– Nikt go nie przyjmie, bo my strajku-
jemy – urwała mi.

– Spróbuję – rzekłam. 
Chcąc się mnie pozbyć, bo jak 

wcześniej zaznaczyła wyświadczyła 
mi przysługę, przyjmując mnie bez 
terminu, pani doktor wypisała skie-
rowanie. Ile sił w nogach pobiegłam 
na przystanek. Za godzinę wraca  
z rehabilitacji mój niepełnosprawny 
syn. Muszę dotrzeć do domu. Z da-
leka już widziałam, że mój autobus 
odjeżdża. Zaczęłam rozpaczliwie 
machać rękami. Kierowca zauwa-
żył. Poczekał. W autobusie łapałam 
powoli oddech, zbierałam myśli. 
Zorientowałam się też, że w ręku 
mam kartotekę, którą miałam od-
nieść psychologowi. Wpadłam do 
domu równo z synem. Zdążyłam. 
Telefon do Szpitala Psychiatrycznego 
w Rybniku.

– Kiedy mogę przywieść syna do przy-
jęcia? – zapytałam.

– Przyjmujemy tylko stany ostre 
– usłyszałam. – Strajkujemy.

– To jest stan ostry – tłumaczyłam. 
– Syn stanowi w chwili obecnej zagro-
żenie dla siebie i otoczenia. Ma urojenia 
nakazu: idź! weź! zrób!

– Wiem coś o tym, bo sama jestem 
pracownikiem służby zdrowia.

– Tym bardziej powinna pani ro-
zumieć nasze położenie. Przepraszam 
muszę kończyć. Mam pełną Izbę Przyjęć 
– usłyszałam. – Syna nie przyjmę – ka-
tegorycznie stwierdził lekarz.

– A co z jego i moim położeniem 
– zapytałam? Odpowiedział mi dźwięk 
odkładanej słuchawki.

Chciało mi się wyć. Nie mam czasu – 
dzwoniło mi w głowie. Cały dzień szuka-
łam miejsca na detoksie. Obdzwoniłam 
gdzie się dało. Ale nie było miejsca, albo 
nie przyjmowali nieletnich. W końcu 
udało się. Przyjmą w Krakowie – Nowej 
Hucie w szpitalu im. Rydygiera, pod wa-
runkiem, że w międzyczasie znajdę ośro-
dek, w którym syn będzie kontynuował 
leczenie po odtruciu. Znajdę!!

– Proszę przyjechać z synem za  
3 dni. – Boże dziękuję ci – szeptałam. 
– 3 dni to nie 3 miesiące, jak w Lu-
blińcu. Teraz muszę znaleźć ośrodek 

– myślałam. Znów dzwoniłam. Bytom, 
Warszawa, Kamień Rymański nad 
morzem, nawet Medjugorie za granicą. 
Znów mi ręce opadły. – Nie ma miej-
sca – słyszałam. Termin za pół roku  
w innym. Jeszcze jeden adres: Katolicki 
Ośrodek „Nadzieja” w Komorowicach 
Krakowskich k/Bielska. Telefon. Jest 
miejsce. Przyjmą, jeśli syn sam za-
dzwoni i poprosi o to.

– Zadzwonił, nie miał wyjścia. 
Czuł się osaczony. Bał się wszystkich  
i wszystkiego, nawet siebie. Ja również 
nie dałam mu alternatywy. Poin-
formowałam szkołę, sąsiadów, zna-
jomych. Zabroniłam im udzielania 
jakiejkolwiek pomocy: pożyczanie 
pieniędzy (było, że i na moje konto), 
żywienie czy nocowanie, jak to miało 
miejsce wcześniej. Po dwóch tygo-
dniach odtrucia prosto ze szpitala 
zawiozłam syna do Komorowic. Po 
przekroczeniu progu ośrodka ode-
brano mu wszystko: dokumenty, pa-
pierowy, telefon. Potem test – trzeźwy, 
wynik ujemny.

– Może zostać – zapadła decyzja.
– Chwała Bogu – szepnęłam. Gdy 

zamknęły się za mną drzwi ośrodka ode-
tchnęłam z ulgą. Jest bezpieczny. Wkrót-
ce będzie wolny. Nikt go już nie będzie 
szantażował ani nim manipulował.

Przed pójściem syna do szpitala 
podsłuchałam dziwną rozmowę. Głos 
w słuchawce wrzeszczał, a mój syn prze-
praszał i tłumaczył się. Gdy odłożył słu-
chawkę miał w oczach śmierć i łzy.

– Jeszcze tylko jeden dzień – myślałam 
wtedy. Teraz wracałam do domu i po raz 
pierwszy od... nawet już nie pamiętam 
odkąd, czułam w sercu radość i ...nie-
ludzkie zmęczenie.

Matka narkoMana cdn.

W domu Kultury „niko”  
w byczynie, 27 marca, niegdyś 
„Kazkowe dziołchy”, dziś 
„byczynianki”, obchodziły 
uroczystość 25-lecia swojej 
działalności. nie sposób przy 
tej okazji wymienić wszystkich 
dokonań „byczynianek”, bo tych 
przez ćwierćwiecze nazbierało 
się mnóstwo. 

Czwartkowe obchody 25 -lecia 
istnienia zespołu „Byczynianki”, 
były szczególną okazją do wspo-
mnień, podziękowań i życzeń, nie 
obyło się także bez wznoszenia 
toastów. Łzy wzruszenia cisnęły 
się do oczu, bo wśród zaproszo-
nych gości nie zabrakło przyjaciół, 
bliskich i rodziny, którzy przez te 
wszystkie lata wspierali działal-

ność „Byczynianek”. Zaproszenie 
przyjęła także Marta Grzybowska 
– zastępca dyrektora MCKiS-u ds. 
kultury. Podczas jubileuszu obecne 
były także „Dąbrowianki” z Dąbro-
wy Narodowej. O konkurencji nie 
ma więc mowy, szczególnie na ten 
wieczór „Dąbrowianki” przygoto-
wały także swój utwór. 

Niezwykle bogata historia „By-
czynianek”, wcale nie sięga 25 lat 
wstecz, w 1983 roku po długiej 
przer w ie prz y Kole Gospody ń 
Wiejsk ich odrod zi ł  s ię Z espół 
Pieśni Regionalnej w Byczynie. 
Odrodził, ponieważ w Kole Gospo-
dyń Wiejskich istniejącym od 1932 
roku istniał już nieformalny zespół 
bez konkretnej nazwy. Wówczas, 
od założyciela zespołu Kazimierza 
Gąsiora, kobiety występujące w ze-
spole nazywane były „Kazkowymi 
Dziołchami”. 

Łukasz GryGiel

W minionym tygodniu na ulicach 
naszego miasta można było obserwo-
wać muzyczne, niecodzienne „eks-
perymenty”. Grupa Rumunów wraz  
z instrumentami dętymi umilała czas 
mieszkańcom m.in. Podłęża. Na War-
piu zaś, wśród śpiewu ptaków, grał 
na swoim instrumencie Mieczysław 
Jałowiecki

W jednej z górniczych orkiestr dę-
tych, którą kieruje Jan Ostrowski, od 
wielu lat gra pan Mieczysław Jałowiecki. 
Jest zapalonym muzykiem i poważnie 
podchodzi do swojego instrumentu 
wiedząc, że czynny muzyk musi stale 
ćwiczyć. A co zrobić, kiedy mieszka się 
w bloku, a siła głosu instrumentu prze-
szkadza sąsiadom? Pan Mieczysław już 
dawno znalazł na to sposób. Możemy 
go spotkać w różnych rejonach Jaworz-
na, najczęściej na Warpiu, tuż przy 

lesie. Tam spędza czas na ćwiczeniu 
i na pewno nikomu nie przeszkadza. 
Trzeba naprawdę kochać muzykę, swój 
instrument, aby z konieczności ćwiczyć 
w plenerze. 

Dawno natomiast minęły czasy 
kapel podwórkowych. Tworzyły niepo-
wtarzalny folklor miejski. Trudno dziś 
spotkać taką kapelę z prawdziwego zda-
rzenia. Ale za to od kilku dni w naszym 
mieście gra zespół instrumentów dętych 
– są to muzycy z Rumunii. W ubiegłą 
niedzielę spotkaliśmy trio pomiędzy 
blokami w dzielnicy Podłęże, kilka dni 
później panowie grali w autobusie linii 
J. Trzeba przyznać, że oba te muzyczne 
wydarzenia są co najmniej egzotyczne i 
niecodzienne. Pozdrawiamy serdecznie 
zarówno muzyków z Rumunii, jak i pana 
Mieczysława Jałowieckiego. 

MaGdalena tosza

2 kwietnia br. komisja składająca 
się z przedstawicieli jaworznickich 
instytucji tj. rzecznika prasowego 
policji sierż. szt. Tomasza Obar-
skiego, funkcjonariusza straży 
miejskiej st. insp. Artura Zięby, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych p. Łucji 
Barcik-Góra oraz pani Magdaleny 
Tomaszewskiej z Referatu Ochro-
ny Zdrowia i Spraw Społecznych 
UM w Jaworznie, podsumowała 
konkurs plastyczny na temat „Żyj 
Zdrowo”. 

Konkurs ten został zorganizo-
wany przez w/w instytucje i trwał 
od 28–30 marca 2008 r. Przeprowa-
dzony został w pomieszczeniu Hali 
MOSIR w Jaworznie podczas odby-
wających się Targów Budowlanych.

Z pośród 86 startujących wy-
łoniono 12 najlepszych prac gdzie 
następnie zostały one podzielone 

Kochać i cierpieć aż do perłowych łez c.d.

Batalia trwa
Kazkowe Dziołchy

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Muzyka z ulicy

na dwie grupy wiekowe: do 10 lat 
oraz powyżej. Klasyfikacja w po-
szczególnych grupach przedstawia 
się następująco: 

Młodsza grupa – miejsca: 
1) URBAN Iwona lat 10, 
2) KOCZUR Ola lat 8, 
3) NOWAK Oliwia lat 8, 
4) MAŚLANKA Patryk lat 10, 
5) ZABORSKI Mateusz lat 7, 
6) JANUS Martusia lat 4. 

Starsza grupa – miejsca: 
1) GAWRON Magdalena lat 13, 
2) KOZIEŁ Ania lat 16, 
3) JANCZY Patryk lat 11, 
4) TRZASKA Natalia lat 12, 
5) CZECHOWSKA Kamila lat 12, 
6) PROKSA Paulina lat 11.

Z a  p i e r w s z e  t r z y  m i e j s c a  
w każdej grupie startujący otrzy-
mali  nagrody w postaci urządzeń 
muzycznych MP3, natomiast za 
miejsca 3-6 w każdej grupie uczest-

nicy otrzymali „Pacynki Sznupek” 
– maskotka pluszowa policji.

wszystkiM PozostaŁyM startującyM serdecznie 
dziękujeMy – toMasz oBarski.

Jedna z ciekawszych prac
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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

150/03

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

151/03

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.
148/03

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
149/03

„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

172/03

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

Renowacja 
starych mebli – skup

tel. 0 506 144 201

STACH GAZ 
dostawa gazu na telefon propan – butan 

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

141/03

143/03

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

187/03

FRB „IZAR” 
wykonuje wykończenia wnętrz, 

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

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

dw

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
naprawa, modernizacja i konserwacja sprzętu PC, 

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

Faktury VAT tel. 0 696 140 030

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

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

tel. 0 660 869 744, 0 693 129 012

94/02

172/D/08

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

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

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

81/03

www.DrukarniaOptima.pl 

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

Balin ul. Jaworznicka 37 a

10/03

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

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



8 Co tydzień nr 15/863
9 kwietnia 2008 roku

Miasto JaworznoReklama

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”

Zaprasza na kursy prawa 
jazdy 

21.04. i 12.05.08 r. kat. A, B, 
C, D 

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

dwdw

dw

BIURA 
RACHUNKOWE
Biuro Rachunkowe Anna Kurek 

poleca kompleksowe usługi 
księgowe: ewidencja VAT, 

deklaracje podatkowe, 
składki ZUS, wynagrodzenia, 

prowadzenie ksiąg 
rozrachunkowych, zwrotu VAT-u 

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

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

dw

Sporządzanie zeznań 
podatkowych, prowadzenie 

podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów, prowadzenie 

ryczałtu ewidencjonowanego, 
pełna obsługa 

kadrowo – płacowa. 

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

ul. Klonowa 13/26 Jaworzno

dw

dw

Sprzedam: 
samochód ciężarowy 

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

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

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

Gajewska Elżbieta

dw

OKNA I DRZWI PCV

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

(obok stadionu Szczakowianki)

NAJKRÓTSZY 
TERMIN REALIZACJI

Firma 
zatrudni:

►	magazyniera
Wymagania:
–	 uprawnienia	do	kierowania	

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

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

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

dw

dw

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

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

dw

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne

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

BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

EDUKACJA

dw

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie, 
Kancelaria Komornika w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 
14 w sprawie o sygn. akt II KM 2242/06 na podst. art. 955 § 1 
kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

8 maja 2008 r. o godz. 9.00

w Sądzie Rejonowym w Jaworznie Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wo-
jennych 14 sala nr 5 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

nieruchomości opisanej jako lokal nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. 
Sportowej 7 w Jaworznie o pow. użytkowej 39,49 m2 wraz z przynależna 
piwnicą posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym 
w Jaworznie nr KW 23500. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 87 308,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi:  65 481,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce 
albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według 
prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wy-
płaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu 
o utracie rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  
najpóźniej do chwili otwarcia licytacji.
Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających 
licytację w porozumieniu z Komornikiem, a akta postępowania egzeku-
cyjnego, w tym operat szacunkowy można przeglądać w Sądzie Rejono-
wym w Jaworznie, Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wojennych 14.

Szczegółowych informacji udziela Komornik 
pod nr tel. (032) 752 52 88

RENTGEN PANORAMICZNY

CZYNNE od 14.00 do 19.00

ORTODONCJA 
APARATY STAŁE

I RUCHOME

dw

dw

dw
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

Tekst płatny

Zaproszenie 
Zapraszamy	do	skorzystania	z	bezpłatnych	porad		

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

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

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

mgr MAREK NIECHWIEJ KANCELARIA PRAWNA W JAWORZNIE 
przy ul. MIKOŁAJA REJA 47, 43-600 JAWORZNO (Stara-Huta) 

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

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

P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S
Piotr GrzeGorzek – kustosz MuzeuM w chrzanowie

www.muzeum.chrzanow.pl

Bo się napatoczył Dyskretny urok hałdy

WARTO UWŁASZCZYĆ 
MIESZKANIE

Raz jeszcze wracam do tematu 
wykupu mieszkań w spółdzielniach 
mieszkaniowych

Trzeba w tym miejscu zazna-
czyć , że wielu członków spół-
dzielni skarży się na zarząd, lecz 
de facto nie uczyni nic, by bronić 
swego prawa. Zwracam uwagę 
na to, że to nie zarząd – wbrew 
przekonaniu – jest najwyższym 
organem spółdzielni. Przeciwnie 
– to walne zgromadzenie człon-
ków spółdzielni jest organem nad-
rzędnym. Po nim plasuje się rada 
nadzorcza, dopiero później zarząd 
wraz z prezesem. Walne zgroma-
dzenie może uchwałą odwołać 
zarząd. Warto zatem znać swoje 
prawa członkowskie w spółdziel-
ni i uświadomić sobie, że to nie 
członkowie są na usługach zarzą-
du, tylko zarząd ma służyć człon-
kom, którzy gwarantują jego byt. 
Wybory do organów spółdzielni 
dokonywane są w tajnym głosowa-

niu spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. Odwołanie członka 
zarządu następuje także w tajnym 
głosowaniu. Warto zatem wiedzieć, 
że to członkowie spółdzielni wy-
bierają zarząd, a nie odwrotnie  
i mają prawo zarząd odwołać. Każ-
dy członek spółdzielni ma 1 głos 
na zgromadzeniu, bez względu na 
ilość posiadanych udziałów. Nadto 
warto znać inne prawa członków 
spółdzielni mieszkaniowej. Osoba 
posiadająca taki status ma prawo: 

1) otrzymania odpisu statutu i re-
gulaminów, 

2) kopii uchwał organów spółdziel-
ni, 

3) protokołów obrad organów 
spółdzielni 

4) protokołów lustracji 
5) rocznych sprawozdań finanso-

wych, 
6) faktur i umów zawieranych 

przez spółdzielnię z osobami 
trzecimi. W razie wątpliwości 
warto zajrzeć do dokumentów

Smutna Góra koło Chełmu Śląskiego

Fragment hałdy

Sąd nie znalazł żadnych okolicz-
ności łagodzących. Zabili czło-
wieka w miejscu publicznym, na 
oczach przechodniów, chociaż 
błagał ich, żeby przestali go bić. 
Żeby zatrzeć ślady zbrodni, prze-
nieśli ciało na tory. Wrócili do 
pubu. Pili, tańczyli i śpiewali. 
Na sali rozpraw okazywali butę  
i arogancję, dlatego sąd wymierzył 
im najsurowszą karę.

Obaj ukończyli w tym roku 26 lat. 
Poznali się ,,pod celą’’ w Rawiczu. 
Tego dnia Piotr N., zwany ,,Niedź-
wiedziem’’, i Maciej P. wybrali się 
do baru ,,Azja’’ prowadzonego przez 
Wietnamczyków. Zamówili trzy 
porcje cielęciny z bambusem – na 
wynos. – Chcieli zabrać jedzenie bez 
zapłaty – zeznał Tuan, kucharz  
z ,,Azji’’. – Szwagier trzymał siatkę  
i tak się szarpali, aż jedzenie upadło na 
podłogę. Wyszedłem i chwyciłem tego 
mężczyznę za rękę. On złapał mnie 
za włosy i uderzył głową w nos. Moc-
no, krew leciała. Zebrałem wszystkie 
siły i uciekłem. On pobiegł za mną. 
Schowałem się w sklepie spożywczym. 
On krzyczał: ,,Żółtku, chodź tu, bo 
jak będę musiał cię szukać to już 
nie żyjesz! Bardzo się bałem, ale nie 
wyszedłem. Dopiero po chwili kiedy 
napastnicy odeszli zdecydowałem się 
opuścić sklep. Maciej P. przedstawił 
całkiem inną wersję wydarzeń. – Jak 
odbieraliśmy jedzenie na wynos, je-
den z tych ,,żółtków’’ rzucił się na 
Piotra, bo spadły pudełka z jedzeniem 
– mówił. – I wtedy drugi Azjata za-
czął doskakiwać do nas z tasakiem. 
Ja tak bardzo się wystraszyłem, że 
zacząłem na nich krzyczeć, żeby też 

ich wystraszyć... Sędzia prowadzący 
rozprawę przypatrzył się wówczas 
oskarżonemu i zapytał o wzrost  
i wagę. Maciej przyznał się do 194 
cm i 112 kg. Wtedy padło kolejne py-
tanie ze strony sądu. – Jak taki rosły 
mężczyzna mógł się ,,przestraszyć’’ 
filigranowego Wietnamczyka? – Wyso-
ki sądzie, oni ,,z natury’’ znają sztuki 
walki. A to może być niebezpieczne 
– natychmiast wyręczył w odpowiedzi 
kolegę oskarżony Piotr N. Oskarżeni 
zabrali z ,,Azji’’ telefon komórkowy, 
papierosy i zapalniczkę. Pracownicy 
baru zawiadomili policję o rozboju, 
a lekarz zajął się złamanym nosem 
kucharza.

Po opuszczeniu baru ,,Azja’’ 
koledzy wybrali się do pubu, po-
łożonego tuż przy stacji kolejowej. 
Piotr chciał obmyć się z krwi Wiet-
namczyka. Toaletę blokował jednak 
jakiś mężczyzna. Taka była podob-
no pierwotna przyczyna sprzeczki  
z 37-letnim Sławomirem M. Oskar-
żony Maciej P. użył w trakcie roz-
prawy sądowej sformułowania – ten 
facet sam się napatoczył, a my byli-
śmy jeszcze wkurzeni po awanturze 
z „żółtkami”. Mężczyźni wyszli na 
zewnątrz. Zdecydowali rozstrzygnąć 
spór „po męsku”. ,,Niedźwiedź’’ 
przekonywał potem, że była to nor-
malna bójka... chociaż Sławomir M. 
jej nie przeżył. Zabójcy przeciągnęli 
ciało na pobliskie tory, by upozoro-
wać wypadek. Twarz ofiary zmiaż-
dżyli płytą chodnikową, aby trudniej 
było ustalić tożsamość. Nie udało się. 
Maszynista pociągu pospiesznego, 
po ostrzeżeniu dyżurnego ruchu  
o niezidentyfikowanej przeszkodzie 

na torach, zwolnił i zatrzymał się  
15 metrów przed ciałem. Sekcja 
zwłok wykluczyła wersję ,,Niedź-
wiedzia’’. Biegły sądowy, stwierdził 
bowiem, że tak strasznych obrażeń 
głowy nie spowodują ciosy pięścią  
i kopniaki. – Jego twarz była ,,spłasz-
czona’’, a odłamy kości wepchnięte 
głęboko do wewnątrz czaszki – po-
wiedział lekarz

Po zabójstwie sprawcy wrócili do 
pubu. – Kiedy ci mężczyźni powrócili 
do lokalu, normalnie się bawili. Nawet 
śpiewali i tańczyli – zeznał barman. 
Zabawę zakończyła policja, która 
wraz z pracownikiem baru ,,Azja’’ 
szukała sprawców rozboju. Witold K. 
rozpoznał napastników, którzy jak się 
później okazało, zdążyli w tym czasie 
zamordować człowieka. Domniema-
ny przez prokuratora przebieg wy-
darzeń potwierdziły zeznania dwóch 
świadków in cognito, którzy bali się 
jawnie obciążyć oskarżonych.

Sąd Okręgowy uznał obu oskarżo-
nych winnymi zamordowania czło-
wieka i rozboju w barze. Skazał ich za 
to na karę dożywotniego pozbawienia 
wolności. Z ograniczeniem, że Ma-
ciej P. – jako recydywista – nie może 
ubiegać się o warunkowe, przedter-
minowe zwolnienie przed upływem 
35 lat. Sąd przyznał, iż rozważał 
zmianę kwalifikacji prawnej czynu  
z zabójstwa na bójkę, która kończy się 
śmiercią jednego z uczestników (grozi 
za to kara od roku do 10 lat). Uznał 
jednak, że sprawcy, którzy miażdżą 
płytą chodnikową głowę ofiary, chcą 
po prostu zabić, dlatego sąd skazał ich 
na dożywocie.

Pitawal

We wtorek, pierwszego kwietnia 
kręciliśmy kolejny film o urokach 
przyrody. Tym razem celem na-
szej wyprawy była Smutna Góra  
k. Chełmu Śląskiego, gdzie znajduje 
się cmentarz choleryczny. To jedna  
z nielicznych nekropolii upamiętnia-
jących pandemię z pierwszej połowy 
XIX wieku, która została dobrze 
oznakowana i uporządkowana. 

Tym nie mniej, ta okolica była 
również miejscem prowadzenia dzia-
łalności górniczej. Ktoś, nie wiedzieć 
kiedy wydobywał tutaj kruszce, czego 
dowodem są pojedyncze warpie. Tuż 
za cmentarzem znajdziemy jeszcze 
zwał łupków. To ślad po działającej 
tutaj jeszcze w latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku tradycyjnej kopalni 
węgla kamiennego. Biorąc pod uwagę, 
że jest to również znakomity punkt 
widokowy, położony niedaleko od 
Jaworzna warto tu się wybrać na 
wycieczkę. 

Pamiątka po górnikach
W rejonie Smutnej Góry jeszcze  

w początkach lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku działała kopalnia 
węgla kamiennego. Zapewne była 
to jedna z ostatnich tego typu, które 
działały tu u zarania mysłowickiego 
górnictwa. Hałda pozostała po tam-
tej kopalni skrywa się w niewielkim 
lasku nieco na północ od cmenta-
rza cholerycznego. Dziś wydobyte 
wówczas odpady, swego czasu gleby 
lasów karbońskich, sukcesywnie się 
lasują, ale wciąż jeszcze nie stanowią 
atrakcyjnego siedliska dla okolicz-
nych roślin. Bo cóż znaczy te kilka 
pojedynczych brzózek na szczycie. 
Tym nie mniej warto tu się zatrzy-
mać na chwilę i nieco pogrzebać.  
W szarych zwietrzałych iłowcach znaj-
dziemy różnej wielkości rude bryły. 
To syderyty ilaste, czyli węglan żelaza  
z przyprawami. W niektórych z nich 
po rozłupaniu na różnej grubości 
płytki można natrafić na szczątki ów-
czesnej flory. To ważne, gdyż ta for-
macja jest liczącą się próbką warstw 
łaziskich.

Modelowe dorzecze
Zarówno szczyt hałdy jak i jej 

stoki stanowią doskonały model 
kształtowania się dorzeczy w warun-
kach wielkich systemów górskich. 
Nie zalesiony wierzchołek, intrygu-
jąco pobrużdżony przez spływającą 
po niej deszczówkę to prawie Tybet  
i ograniczającego go pasma gór. Po-

łudniowo zachodnim skrajem hałdy 
biegnie wododział pierwszego rzędu. 
Tu pomiędzy wyoblonymi grzbietami 
spływają na nizinę liczne strumie-
nie. Zapewne, gdyby nie był to ciek 
okresowy utworzyłyby u stóp hałdy 
prawie Ganges.

Śledząc uważnie powierzchnię 
hałdy zauważymy sieć niewielkich 
potoków kształtujących w końcu 

koryto właściwej rzeki. Pomiędzy 
nimi widać wyraźnie siatkę wo-
dodziałów. Główna rzeka w końcu 
tworzy typową V-kształtną dolinę 
przechodzącą w głęboki kanion, co 
pewien czas zmieniający raptownie 
k ierunek wskutek napotkanych 
drobnych przeszkód. 

Do tej doliny wpadają l iczne 
cieki rozczłonkowujące stopniowo 
krawędź hałdy. Woda wycina tutaj 
wyraźną V-kształtną dolinę. Jest to 
górny bieg rzeki. W końcu ciek do-
ciera do jej podnóża. Tu w kolejnym 
plateau rzeźbi szerokie koryto wypeł-
nione namuliskami. Woda od czasu 
do czasu tworzy niewielkie progi, na 
podobieństwo przełomów. To bieg 
środkowy.

W zagajniku bliżej drogi ciek traci 
cała swoją energię. Rozpoczyna się 
bieg dolny. Tutaj mamy do czynienia 
z siatką drobnych rzeczułek, dla któ-

rych asfaltowa droga stanowi ważną 
budowlę hydrotechniczną, czyli za-
porę. Część wody, która się przedrze 
przez nią trafia do pobliskiego potoku 
Imielińskiego, by w końcu z Przemszą 
trafić do Wisły. Oczywiście podobny 
obrazek mógłbym znaleźć także na 
jaworznickich hałdach, ale ten jest 
najbardziej czytelny.
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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”

KURSY:
DOKSZTAŁCAJĄCY KIEROWCóW WYKONUJĄCYCH 
TRANSPORT DROGOWY RZECZY LUB OSóB 21.04.2008
ADR 
PRZEWóZ MATERIAŁóW NIEBEZPIECZNYCH 09.06.2008

TRWA NABóR NA KURSY:
 UPRAWNIENIA SEP do 1 kV
 OPERATOR WóZKóW WIDŁOWYCH
 KURS SPAWACZA

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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Kiedy po dwóch 
zwycięstwach na własnym 
parkiecie do trenera 
Krzysztofa zabielnego 
docierały kolejne gratulacje, 
sam trener ciągle bronił 
się powtarzając, że wciąż 
jego siatkarki nie są pewne 
utrzymania w drugiej lidze. 

Po sobotnim spotkaniu w Za-
wierciu, cel jakim było utrzyma-
nie w gronie drugoligowym, został  
w pełni osiągnięty. Zarówno Zabielny 
jak i jego podopieczne nie posiadały 
się z radości. Siódma lokata, mimo, 
że o jedną pozycje gorsza od tej  
z poprzedniego sezonu to bardzo 
dobry rezultat, który potwierdza, że 
sprowadzony do Jaworzna Zabielny 
sprawdził się doskonale. 

O wyższości drużyny MCKiS-u 
nad siatkarkami z Zawiercia świad-
czy komplet wyników w spotkaniach 
bezpośrednich w tym sezonie. Do 
sobotniego spotkania, które miało 
rozstrzygnąć rywalizacje, nasze siat-
karki nie pozwoliły rywalkom na zdo-
bycie choćby jednego seta, a co więcej 
przewaga na parkiecie zawodniczek 
Zabielnego była przygniatająca.

Nie inaczej było w sobotę. – Moje 
zawodniczki kontrolowały spotkanie 
od początku do końca. Nie zagraliśmy 
oczywiście zbyt widowiskowej siat-
kówki, ale w barażach przecież nie jest 
ważny styl a zwycięstwo. W drugim 
secie, mimo, że nasze zwycięstwo nie 

było zagrożone, trochę przysnęliśmy. 
Na szczęście świadomość, że tak blisko 
jesteśmy od realizacji naszego wspól-
nego celu nie pozwolił dziewczynom na 
zlekceważenie rywalek, które nie oszu-
kujmy się, odstają poziomem od reszty 
drużyn w naszej grupie. Utrzymaliśmy 
się w lidze i jestem niezwykle szczęśli-
wy – tak po spotkaniu wypowiadał się 
trener Krzysztof Zabielny.

Radość trenera Zabielnego jest 
zrozumiała. Objęcie posady trenera 
MCKiS-u przed sezonem była dla 
niego dużym wyzwaniem. Zabielny 

trafił do Jaworzna na miejsce trenera 
Mariusza Łozińskiego, który zdecy-
dował się na przygodę w pierwszej 
lidze mężczyzn. Debiut na poziomie 
drugoligowym był dość trudny, jego 
drużyna przegrała kilka pierwszych 
spotkań, jednak później z każdym 
tygodniem nasze siatkarki robiły 
wyraźny postęp, co miało swoje prze-
łożenie w drugoligowej tabeli.

– Jest jeszcze za wcześnie na podsu-
mowania sezonu. Póki co każdy z nas, 
czy to ja czy dziewczyny, świętujemy 
nasz sukces, bo w moim przekonaniu 

utrzymanie w drugiej lidze to dla na-
szego zespołu spory sukces. Oczywiście, 
każdy z nas chciałby walczyć o jak naj-
wyższe cele, jednak trzeba świadomie 
mierzyć siły na zamiary. W naszej gru-
pie było wiele mocniejszych i bardziej 
poukładanych drużyn, nasz zespół to 
bardzo młoda ekipa i nasze siódme miej-
sce to tylko potwierdzenie potencjału jaki 
w nas drzemie – mówi Zabielny.

Sukces naszych siatkarek jest bez-
sprzeczny. W przekroju całego sezo-
nu jaworznianki pokazały, że robiąc 
małymi kroczkami postępy stać je 

Po czterech niezwykle wyrównanych 
spotkaniach z drużyną MOS-u Wola 
Warszawa (relacja strona 12) uda-
ło nam się porozmawiać z jednym  
z czołowych zawodników drużyny 
Zbigniewa Błaszczaka, Piotrem 
Deszczem, któremu zadaliśmy kilka 
pytań dotyczących nie tylko baraży:

R1: Jak oceniasz dotychczasowe 
cztery spotkania z warszawski-
mi Wózkami?

Piotr Deszcz: – Te spotkania kosz-
towały obydwie ekipy mnóstwo sił. 
Wszyscy jesteśmy niezwykle zmęczeni 
i chyba trochę jednak rozczarowani, 
że nie udało nam się zakończyć tej ry-
walizacji bo szansa na trzy zwycięstwa 
była bardzo duża. Niestety, to co zakła-
daliśmy sobie przed każdym ze spotkań 
nie do końca udało nam się zrealizować 
na parkiecie, co szybko wykorzystywali 
nasi rywale. Do zmęczenia doszło rów-
nież zdenerwowanie, w końcu gramy o 
wysoką stawkę i niejednokrotnie dali-
śmy plamę w najważniejszych momen-
tach. Wynik wciąż jest sprawą otwartą 
i nie pozostaje nam nic innego jak 
powalczyć o zwycięstwo w Warszawie.

Jak Twoim zdaniem będzie wy-
glądał ten piąty mecz?

– Nie powiem nic, co może kogoś 
zaskoczyć. To będzie najtrudniejsze 
ze wszystkich spotkań, ale nie tylko dla 
nas, lecz również dla zespołu ze stoli-
cy. Pytano mnie już czy atut własnej 
hali stawia MOS w roli faworyta, więc 
powtórzę, że w mojej opinii nie będzie 

to miało dla nas znaczenia. Nam we 
wszystkich spotkaniach tego sezonu 
bardzo dobrze grało się w stolicy,  
w czym upatrujemy swoje szanse. Je-
dyne co może nas martwić to postawa 
sędziów, mieliśmy już tam dwukrotnie 
niemiłe „pomyłki”, ale głęboko wierzę, 
że w tak ważnym spotkaniu sędziowie 
nie będą starali się być głównymi ak-
torami. Szansę oceniam pięćdziesiąt 
na pięćdziesiąt.

Gdyby jednak nie udało się 
zwyciężyć w Warszawie, nadal 
macie szansę pozostać w dru-
giej lidze. Na przegrany zespół 
czeka drużyna Górnika Radlin, 
jakie widzisz szansę w tej po-
tyczce gdyby przyszło Wam 
grać dalej w barażach?

– Wolałbym nie wybiegać aż tak 
daleko, przecież wierzymy mocno, że 
pokonamy Warszawę. Gdyby jednak 
doszło do naszych spotkań z Radlinem 
to nie pozostajemy bez szans. Ten ze-
spół powinien grać o wiele lepiej, ma 
poukładaną grę, jednak jak pokazały 
spotkania barażowe z Hejnałem Kęty, 
zespół Górnika przeżywa kryzys i są 

jak najbardziej zespołem w naszym 
zasięgu.

Niedawno zająłeś drugie miej-
sce w plebiscycie naszej gazety 
na Sportowca Roku w naszym 
mieście. Jak odebrałeś tę na-
grodę?

– Takie wyróżnienie jest dla mnie 
bardzo miłe. Sport jest dla mnie pa-
sją, dla której poświęcam większość 
swojego życia. Na pewno są w tym mie-
ście sportowcy, którzy mogą pochwa-
lić się o wiele większymi sukcesami 
sportowymi ode mnie dlatego traktuje 
tę nagrodę głównie jako docenienie 
mojej ciężkiej pracy i poświęcenia jakie 
wkładam w siatkówkę. Cieszy gdy ktoś 
to dostrzega.

Oprócz występów w drużynie 
rezerw jesteś również zawodni-
kiem pierwszoligowego Ener-
getyka. Jak oceniasz cały sezon 
tej drużyny?

– Rozpoczęło się nieciekawie. Chy-
ba wraz z trenerem chcieliśmy zmienić 
zbyt wiele w swojej grze co skończyło 
się na ogólnym chaosie i utracie pew-

ności we własne umiejętności. Pod ko-
niec ligi było już wyraźnie lepiej, wszy-
scy ciężko pracowali by w barażach 
nie być bez szans. Cała ta tragedia 
zawodników Orła wszystkich trochę 
przybiła. Szkoda, że nasze utrzymanie 
było ich kosztem. Choć muszę tu pod-
kreślić, że stać nas było na pokonanie 
zespołu z Bielska. Jednak teraz już nie 
poznamy odpowiedzi jak byłoby na-
prawdę. Trzeba cieszyć się z kolejnego 
sezonu na poziomie pierwszoligowym 
i pracować nad tym by nie było już tak 
źle jak w trakcie tego sezonu.

Jaka czeka Cię siatkarska przy-
szłość?

– Jedyna przyszłość, o jakiej póki 
co myślę, to środowe spotkanie w War-
szawie. Nie mam co wybiegać dalej  
w przód, gdy nie wykonam swojej 
roboty w tym sezonie. Zakończą się 
rozgrywki barażowe to skupie się nad 
kolejnym sezonie. Teraz w głowie mam 
tylko jak pokonać Wózki.

Życzę zatem powodzenia.
– Nie dziękuję.

red1.

Wywiad z Piotrem Deszczem

Piotr Deszcz

Zwycięskie baraże siatkarek
już na pojedyncze niespodzianki, jak 
choćby pokonanie mysłowickiego 
MOSiR-u. Młody zespół z Jaworzna 
w trakcie całego sezonu zapracował 
sobie na silną pozycję i z pewnością 
żaden z zespołów nie będzie już 
lekceważył naszych siatkarek. Duża 
zasługa w tym trenera Zabielnego. 
– Nie miałem łatwo przychodząc do 
zespołu. Dziewczyny od lat szkolo-
ne przez Mariusza Łozińskiego były 
nauczone wymagających treningów  
i poprzeczka była zawieszona wysoko. 
Początki były trudne, ale ja od razu 
wiedziałem, że potrzeba mi kilka mie-
sięcy, by zespół zaczął spełniać moje 
oczekiwania. Później było już znacznie 
lepiej, ale wciąż widzę spory potencjał 
drzemiący w tej drużynie. Niestety nie 
wiem jaka czeka mnie przyszłość w Ja-
worznie, wszystko ma się rozstrzygnąć 
w przyszłym tygodniu. W każdym 
razie dziękuję dziewczynom za to, że 
zaufały mi i pracowały tak ciężko na 
nasz wspólny sukces – tak zakończył 
rozmowę Zabielny.

Kolejny sezon w gronie drugoligo-
wych siatkarek to wspaniała nowina 
dla kibiców, jednak działaczy czeka 
teraz dość ciężki okres, który może 
zadecydować o przyszłości tej dru-
żyny. Kilka zawodniczek z drużyny 
Zabielnego kończy wiek juniora, kilka 
nie spełniło oczekiwań i aby myśleć  
o kolejnym kroku w przód zespół 
musi zostać wzmocniony kilkoma 
zawodniczkami. Nie wiadomo jed-
nak, kto będzie prowadził zespół  
w przyszłym sezonie. Wszyscy mu-
simy cierpliwie czekać na oficjalne 
stanowisku naszych działaczy.
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Podopieczne Krzysztofa Zabielnego pewnie utrzymały się w II lidze
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PIŁKA NOŻNA

SIATKóWKA: BARAżE

morderczy maraton mają 
za sobą siatkarze rezerw 
mCKiS-u walczący w barażach 
o utrzymanie w drugiej lidze 
siatkówki mężczyzn.  
W ciągu 5 dni, mając zaledwie 
jeden dzień odpoczynku, 
podopieczni trenera 
zbigniewa błaszczaka 
rozegrali aż osiemnaście 
niezwykle wyrównanych 
setów z drużyną bT Wózki 
mOS Wola Warszawa. 

Co najważniejsze rywalizacja ta 
wciąż nie ma zwycięzcy. Po czterech 
spotkaniach jest remis, dwa do dwóch  
i o tym, kto już teraz będzie pewny kolej-
nego sezonu w drugiej lidze zadecyduje 
środowe spotkanie w Warszawie. Jedno 
jest pewne, ten zespół, który zachował 
więcej sił będzie faworytem spotkania.

„Pomysł” PZPS
W związku z obecnością jedne-

go zawodnika drużyny z Warszawy  
w reprezentacji Polski juniorów, która 
w poprzedni weekend walczyła w eli-
minacjach do Mistrzostw Europy PZPS 
zmienił datę rozgrywania dwóch pierw-
szych spotkań na warszawskiej Woli. 
Harmonogram rozgrywek barażowych 

jest niezwykle napięty, dlatego też zdecy-
dowano się, że mecze przełożone zostały 
na wtorek i środę, a już w piątek i sobotę 
jaworznianie pełnili rolę gospodarza 
dwóch kolejnych spotkań.

Faworytem spotkań barażowych 
był bezsprzecznie zespół z Warszawy, 
to podopieczni znanego szkoleniowca, 
Krzysztofa Felczaka, mający w składzie 
tak znane nazwiska jak Szulc, Szcze-
śniewski czy Skalski dwukrotnie zwy-
ciężyli w meczach rundy zasadniczej 
i wydawało się, że nie inaczej będzie 
również w barażach.

Pierwsze rozdanie – wtorek
Tym większe było zaskoczenie, gdy 

po pierwszych dwóch setach wtorko-
wego spotkania to jaworznianie prowa-
dzili 2:0, a ich gra była wyraźnym za-
skoczeniem. Zespół Błaszczaka wystąpił  
w najmocniejszym składzie. Do lide-
rów zespółu Piotra Deszcza i Łukasza 
Warchoła dołączyli również dwaj pierw-
szoligowcy Szymon Kostecki i Damian 
Parkitny, co wyraźnie podniosło poziom 
sportowy drużyny MCKiS-u. 

W pierwszym secie wtorkowego 
spotkania nasi siatkarze grali jak z nut, 

praktycznie unikając własnych błędów  
i partia ta zakończyła się wynikiem  
25:21 dla jaworznian. Druga partia aż do 
samej końcówki była bardzo podobna 
do tej pierwszej. Niestety, jak później 
przyszłość pokazała, jaworznianie wy-
raźnie nie byli przygotowani psychicznie 
na trudne i wyrównane końcówki co 
spowodowało, że mimo prowadzenia  
24:20 set zakończył się na przewagi, 
jednak to gracze ze Śląska potrafili się 
podnieść i zwyciężyli do 24.

Niestety, słaba postawa w końcówce 
drugiej partii dała siatkarzom ze stolicy 
nadzieję, że ten mecz nie zakończy się 
w trzech setach. Dwie kolejne partie to 
wyraźna dominacja warszawskich siat-
karzy, gdzie błyszczał głównie Tomasz 
Skalski. Już pierwszy mecz tych baraży 
musiał rozstrzygnąć się w tie-breaku. 
Nasi siatkarze od początku wzięli się 
mocno do roboty i mimo, że gospo-
darze walczyli najlepiej jak potrafią to 
podopieczni Błaszczaka zwyciężyli do 
13, obejmując prowadzenie w ogólnej 
rywalizacji, 1-0.

Drugie spotkanie – środa
Warszawscy siatkarze nie ukrywali 

zdumienia i małego zdenerwowania ta-
kim obrotem sprawy. Środowe spotkanie 
było dla nich swoistym być albo nie być. 
Ewentualna porażka przed spotkaniami 
w Jaworznie stawiała ich w beznadziejnej 
sytuacji i nic więc dziwnego, że od pierw-
szej akcji środowej potyczki siatkarze 
Wózków wzięli się mocno do roboty.

Jaworznianie, wyraźnie niesieni suk-
cesem z dnia poprzedniego, nie zamie-
rzali jednak się tak łatwo poddać. Przez 
całą pierwszą partię trwała niezwykle 

wyrównana walka, która zakończyła 
się w najmniej oczekiwany sposób. 
Przy stanie 23-23 sędzina prowadząca 
to spotkanie wyraźnie pomyliła się na 
korzyść gospodarzy. Protestom naszych 
siatkarzy nie było końca i ostatecznie je-
den z zawodników otrzymał żółtą kartkę 
co automatycznie zakończyło pierwszą 
partię. Nie tak to miało wyglądać.

Sytuacja z końcówki pierwszej partii 
nie była pierwszym takim „popisem” 
sędziów podczas spotkań rozgrywanych 
w stolicy. Przypomnijmy, że w sezonie 
zasadniczym mecz naszej drużyny  
w Warszawie zakończył się skandalem, 
a po meczu trener Zbigniew Błaszczak 
wysłał oficjalny protest do Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej.

Taka pomyłka, wydawać by się mo-
gło, powinna rozbić psychicznie nasz ze-
spół. Na szczęście tym razem jaworznia-
nie postanowili udowodnić na parkiecie, 
że to oni są lepsi i wyraźnie wygrali dru-
gą partię. Remis zapowiadał wspaniałą 
walkę do ostatniego gwizdka.

Niestety, dwa następne sety padły łu-
pem gospodarzy. Trzecia partia to kom-
pletna dominacja gospodarzy, którzy 
zmiażdżyli jaworznian do 16. Czwarta 
partia rozstrzygnęła się dopiero w koń-
cówce, jednak po raz drugi tego dnia to 
gospodarze wyszli z niej zwycięsko. 

Mecz numer trzy – piątek
Do Jaworzna obie ekipy przenosiły 

się mając po jednym zwycięstwie na 
swoim koncie. Szanse naszych rezerw 
na ostateczny sukces wyraźnie się 
podniosły.

Piątkowe spotkanie było niezwykle 
wyrównane, choć wychodzący z hali 
kibice nie ukrywali, że nasz zespół 
przegrał mecz na własne życzenie, co 
nie mija się z prawdą.

Nasz zespół przez cały okres trwania 
spotkania sprawiał wrażenie wyraźnie 
lepszej drużyny od warszawskich Wóz-
ków, jednak to ci drudzy wygrali 2:3. 
Dlaczego? Naszych siatkarzy wyraźnie 
przerosła stawka spotkania. Mimo, że 
grali bardzo dobrze w najważniejszych 
momentach spotkania popełniali bar-
dzo proste błędy, które były prezentem 
dla wyraźnie pomęczonych gości. 
Porażka w tie-breaku wyraźnie podła-
mała naszych zawodników, wydawać 
by się mogło, że sobotnie spotkanie 
będzie już „wymierzeniem wyroku” 
na naszych siatkarzach, jednak po raz 
kolejny nasi siatkarze stanęli na wyso-
kości zadania.

Zwycięstwa przyciągają kibiców. Na 
niedzielny mecz przybyło 700 kibi-
ców, co na A-klasowych jest prawdzi-
wą rzadkością. Od początku tej rundy 
ta liczba wzrasta o 100 osób na mecz! 
Nie można się jednak temu dziwić:  
W ostatnich dwóch spotkaniach KP Ja-
worzno rozgromiło rywali 12:0 i 18:0 
W niedzielę można było zobaczyć na-
prawdę dobry, zacięty mecz. Za spra-
wą świetnych interwencji bramkarza  
i obrońców gości Ostoja straciła tylko 
trzy gole.

Pierwsza połowa zaczęła się od ataku 
KP Jaworzno. W polu karnym do piłki 
dochodzi Rapacz, ale po jego uderzeniu 
piłka minęła słupek. Już od pierwszych 
minut postawa rywali zaskakiwała. Pił-
karze Ostoi prezentowali się naprawdę 
dobrze, zagrażając bramce Polańskiego 
aż dwa razy. W 11. minucie piłkę do-
środkował Andrzej Sermak, Adamus 
strzela głową, ale piłka ląduje tylko na 
siatce. 8 minut po główce Adamusa, KP 
Jaworzno stwarza sobie sytuacje 3 na 
2. Szybki przerzut na drugie skrzydło, 
odegranie, ale bramkarz łapie piłkę.  
24 minuta to bardzo ładny strzał napast-
nika gości z 30 m, ale piłka mija bram-
kę KP Jaworzno. Dwie minuty przed 
drugim kwadransem doczekaliśmy się 
bramki w Jaworznie. Po zamieszaniu 
w polu karnym piłkę do bramki pakuje 
głową Sebastian Chojnowski. Przez 
resztę pierwszej części gry nasi piłkarze 
próbowali zdobyć bramkę, lecz bardzo 

ciężko było im utorować sobie drogę do 
bramki. Bramkarz gości bronił napraw-
dę fenomenalnie.

Drugą połowę rozpoczął gol KP 
Jaworzno. W 48. minucie strzałem 
po ziemi po długim rogu bramkę 
zdobywa grający trener Andrzej Ser-
mak. Do 70. minuty oglądaliśmy serię 
błędów i niecelnych strzałów ekipy  
z Jaworzna. Właśnie w 70. minucie strzał  
w poprzeczkę naszych piłkarzy, szybka 
dobitka i obrońca zagradza piłce drogę 
do bramki ręką. Sędzia dyktuje rzut 
karny dla KP Jaworzno. Do karnego 
podchodzi Paweł Sermak i nie strzela 
gola! Bramkarz wyczuł strzał i pew-
nie go obronił. Ten piłkarz nie będzie 

mógł zaliczyć tego meczu do udanych.  
W 75. minucie Duda wychodzi sam na sam  
z bramkarzem KP Jaworzno, ale nie 
trafia w bramkę w tak prostej sytuacji. 
Na 9 minut przed końcem, goście mają 
swoją chwilę szczęścia. Sędzia dyktuje 
karnego dla Ostoi Żelisławice i mimo, iż 
Rafał Polański wyczuł intencje napast-
nika, piłka ląduje w siatce. Bramkę dla 
zespołu gości zdobywa Dawid Duda, 
który razem z bramkarzem wyróżniał 
się na tle swojej drużyny. Nadzieje gości 
na remis ustąpiły bardzo szybko. Trzy 
minuty po golu Dudy, drugiego gola 
zdobywa Chojnowski. Strzał Chojnow-
skiego odbił się od nogi rywala i wylą-
dował w bramce. kluB kiBica

Maraton bez rozstrzygnięcia

Kolekcjonerzy zwycięstw

Spotkanie czwarte – sobota
Mecz, jak można się domyślać, był 

bardzo wyrównany. Obie drużyny grały 
jednak już nie tak dynamicznie jak do tej 
pory, co dziwić nie może, maraton jaki im 
zafundowano musiał dać o sobie znać. 
Obie drużyny, jak to było również do tej 
pory, grały bardzo nierówno. Trudno 
było wymienić choć jednego zawod-
nika, który prezentował się na tle tych 
wszystkich spotkań na jednym, wysokim 
poziomie (krzywdą byłoby jednak nie 
zauważyć gry Łukasza Warchoła, który 
po raz kolejny udowodnił, że na pozycji 
libero czuje się jak przysłowiowa „ryba w 
wodzie”) jednak w najważniejszym mo-
mencie o sobie dał znać Damian Parkitny, 
który można śmiało powiedzieć, wziął 
odpowiedzialność na własne barki i po-
prowadził jaworznian do zwycięstwa.

Przed decydującą partią
Po czterech spotkaniach jest więc 

remis, dwa do dwóch. Obie drużyny 
czują w nogach ten szaleńczy maraton 
i z pewnością drużyna, która była lepiej 
przygotowana do spotkań barażowych 
ma większe szanse na powodzenie  
w środowym spotkaniu. Właśnie w tym 
elemencie nasz zespół powinien być fa-
worytem. O obliczu graczy z Warszawy 
decydują głównie zawodnicy, którzy 
najlepsze lata mają już za sobą, a z każ-
dym kolejnym spotkaniem ich forma na 
parkiecie wyraźnie spadała. Nasz zespół 
to młodzi, ambitni zawodnicy, którym z 
pewnością łatwiej i szybciej przychodzi 
odbudować siły po takim wysiłku. Jak 
pokazały wszystkie cztery spotkania po-
ziom sportowy obu ekip jest niezwykle 
wyrównany, dlatego każdy wynik jest 
możliwy. Trzymamy mocno kciuki.
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Siatkarze rezerw MCKiS-u najpierw byli krok od przechylenia 
rywalizacji na swoją stronę...

...by później ratować się przed porażką. O wszystkim zadecyduje 5 mecz

Piłkarze Ostoi Żelisławice postawili twarde warunki jaworznianom
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PIŁKA NOżNA – GóRNIK – KOLEJORZ 24 KATOWICE 0:1 

PIŁKA NOżNA – AKS „NIWKA” SOSNOWIEC – LKS ”CIężKOWIANKA” 0:2 (0:0)

PIŁKA NOżNA
TABELE

PIŁKA NOŻNA – VICTORIA – GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA 0:1 

Victoria krok od zwycięstwa IV liga
1.   Beskid Skoczów  19  46  50-12 
2.   Energetyk ROW Rybnik  19  46  55-10 
3.   Pniówek Pawłowice Śl.  19  45  45-18
4.   Skałka Żabnica  19  45  41-11
5.   Polonia Łaziska Górne  19  34  33-28
6.   Grunwald Ruda Śląska  19  31  32-25
7.   BKS Stal Bielsko-Biała  19  31  33-18
8.   Przyszłość Rogów  19  27  39-34
9.   LKS Czaniec  19  26  41-27
10.   LKS Łąka  18  22  26-35
11.   GKS II Jastrzębie  19  18  25-35
12.   Unia Racibórz  19  17  29-50
13.   Victoria Jaworzno  19  16  24-46
14.   Polonia Marklowice  19  14  17-46
15.   Wawel Wirek  18  8  20-51
16.   Start Mszana  19  2  5-26
Victoria Jaworzno – LKS Czaniec 2:2
następne spotkanie:
Skałka Żabnica - Victoria Jaworzno

V liga
1.   Górnik 09 Mysłowice  19  49  49-5
2.   Wyzwolenie Chorzów  19  48  40-8
3.   Podlesianka Katowice  19  43  46-21
4.   Ciężkowianka Jaworzno  19  31  37-25
5.   AKS Niwka Sosnowiec  19  29  44-25
6.   Unia Ząbkowice  19  28  24-17 
7.   Orkan Dąbrówka Wielka  19  28  22-26 
8.   MKS Siemianowice Śląskie  19  26  34-28
9.   Górnik Jaworzno  19  25  20-18
10.   Czarni Sosnowiec  19  25  17-20
11.   Unia Dąbrowa Górnicza  18  22  27-33
12.   A. Brzozowice-Kamień  19  21  17-29 
13.   Górnik Piaski  18  18  25-41
14.   Kolejarz 24 Katowice  19  16  17-31
15.   Pogoń Imielin  19  12  15-41 
16.   Błękitni Sarnów  19  4  12-78
Kolejarz 24 Katowice 0-1 Górnik Jaworzno
AKS Niwka Sosnowiec 0-2 Ciężkowianka Jaworzno
nastepne spotkania:
Ciężkowianka Jaworzno - Pogoń Imienin
Górnik Jaworzno - Wyzwolenie Chorzów

a klasa
1.   KP Jaworzno  18  50  99-13 
2.   Strażak Mierzęcice  18  46  57-8 
3.   MCKS Czeladź  18  45  71-14 
4.   Pionier Ujejsce  18  34  54-19 
5.   Zgoda Byczyna  18  34  46-27
6.   Zagłębiak Tucznawa 18  32  38-25 
7.   Przemsza Siewierz  18  25  24-30 
8.   RKS Grodziec  18  25  35-26 
9.   Łazowianka Łazy 18  24  32-46
10.   Niwy Brudzowice  18  22  27-31 
11.   LKS Wysoka  18  21  34-34
12.   Victoria II Jaworzno  18  14  25-63 
13.   Ostoja Żelisławice  18  13  19-42 
14.   Tęcza Błędów  18  12  33-65 
15.   Huragan Kocikowa  18  9  13-68 
16.   MKS Poręba  18  4  11-107
KP Jaworzno 3-1 Ostoja Żelisławice
Pionier Ujejsce 1-1 Zgoda Byczyna
następna kolejka:
MKS Poręba - Victoria II Jaworzno
Zgoda Byczyna - Niwy Brudzowice

k.rePeć.

Victoria zdobyła pierwszy 
punkt na wiosnę! remis 
wywalczony z Szańcem musi 
cieszyć, choć z drugiej strony, 
do 84. minuty Vicia miała 
w kieszeni cenne 3 punkty. 
niestety, podobnie jak  
w spotkaniu z grunwaldem, 
szczęście w końcówce 
uśmiechnęło się do rywali. 
Oby już ostatni raz.

Nerwy, nerwy i jeszcze raz nerwy 
– piłkarze Victorii zafundowali swoim 
kibicom sporą dawkę stresu występem 
przeciwko Czańcowi. Pierwsze nerwy 
wśród kibiców, którzy w sobotnie po-
południe zgromadzili się na stadionie 
przy Krakowskiej (oby właśnie tam 
Vicia rozgrywała swoje kolejne spo-
tkania) pojawiły się podczas trwania 
pierwszej, kiepskiej w wykonaniu 
Victorii połowy. Podopieczni Romana 
Madeja przez pierwsze 30 minut grali 
bardzo niefrasobliwie, zaskakująco 
daleko od siebie i niezdecydowanie. 
Młodzi zawodnicy w ofensywie bali 
się brać na siebie odpowiedzialność, 
zagrać jeden na jeden, zrobić przewa-
gę. Strach przed stratą przeniósł się na 
defensywę, która przy natłoku pracy 
gubiła się mimo wszystko za często. 
Piłkarze LKS-u już w pierwszych  
30 minutach mogli rozstrzygnąć losy 
spotkania na swoją korzyść. Na całe 
szczęście Salouhi grał tego dnia pew-
nie, a napastnicy rywali kompromi-
towali się w najprostszych sytuacjach. 
Victoria straciła jednak w końcu 
bramkę, którą przy swojej ospałości 
stracić musiała. Była 21. minuta, gdy 
Majdak nie dał szans Salouhiemu  
w sytuacji sam na sam. Stan 0:1 zmo-

bilizował gospodarzy i do dobrze gra-
jącej cały mecz trójki Świerczyński, 
Malik, Szymoniak dołączyli odważniej 
Wartała z Szalkiem. W pierwszej po-
łowie nie przyniosło to jeszcze efek-
tów bramkowych, mimo znakomitej 
sytuacji Wartały, ale już po przerwie 
gra wyglądała całkiem inaczej. Druga 
połowa, to taka Vicia, którą naprawdę 
można oglądać. Jaworznianie zdobyli 
się na ryzyko, podchodzili bliżej rywa-
li, grali agresywnie, biegając zarówno 
z piłką jak i pokazując się partnerom 
na pozycjach bez niej. 

Taka gra musiała przynieść efek-
ty. Była 62. minuta gry, gdy świetną 
akcję zrobił na prawej stronie boiska 
Szymoniak, który pociągnął z fut-
bolówka spory kawałek do przodu, 
oszukał obrońcę, i tuż przed polem 
karnym minął bramkarza, po czym 
został przez niego bezpardonowo 
ścięty na ziemię. Na całe szczęście 

przytomnością umysłu wykazał się 
tu Wartała, który przejął bezpańską 
piłkę i posłał ją z zimną krwią do 
siatki. 1:1 i wielką radość piłkarzy 
Vici, którzy strzelają pierwszą bramkę 
na wiosnę, wierząc, że to spotkanie 
może zakończyć się zwycięstwem. Od 
wyrównania na placu gry rozgorzała 
wojna i wymiana ciosów. W 66 świet-
ny Świerczyński (bardzo udany trans-
fer) był o krok od wpakowania piłki 
do siatki rywali, ale na drodze stanął 
obrońca gości. Czeladź odgryzła się 
w 75. minucie, gdzie zabrakło jej pół 
metra do szczęścia. Jednak rywale  
z minuty na minut grali słabiej, a Vicia 
czując szansę na zwycięstwo napiera-
ła. Gdy w 84. minucie Darek Malik po 
kolejnym świetnym zagraniu Szymo-
niaka wpakował piłkę do siatki LKS 
pomeczowa euforia i 3 punkty w ta-
beli wydawały się być pewniejsze niż 
kurs jakiejkolwiek waluty na świecie. 
A jednak… Gdy wszyscy, zarówno 
na ławce rezerwowych Vici jak i na 
trybunach odliczali już minuty do 
świętowania, goście w 87. minucie 
bezpardonowo zniweczyli wszyst-
kie marzenia Vici. Po składnej akcji  
i pewnym strzale Błasiaka, tunezyj-
skiemu bramkarzowi Vici pozostało 

tylko powiedzieć kilka niemiłych 
uwag do kolegów z pola. Bramka na 
2:2, była dla Victorii tak okrutna jak 
zabranie małemu dziecku upragnio-
nego lizaka, już po rozpieczętowaniu 
opakowania. Jeszcze raz sprawdziło 
się, wyświechtane, denerwujące, lecz 
smutno prawdziwe przysłowie, że 
biednemu wiatr w oczy wieje.

Mimo wszystko, trudno nie doce-
nić wielkiej pracy, jaką piłkarze Vic-
torii włożyli w ten mecz. Przy nazwi-
skach strzelców bramek, świetnych 
Szymoniaka i Świerczyńskiego, Żół-
cińskiego, który dał kapitalną zmianę 
na środku obrony, będąc pewnym  
i bezpośrednim w interwencjach, na-
leży zapisać duże plusy. Reszta ekipy 
zaprezentowała się również bardzo 
przyzwoicie i efektem tego jest jeden 
punkt. Taką grą jak w drugiej poło-
wie, należy zacząć następne spotka-
nia, a to pozwoli myśleć o pierwszym 
wiosennym zwycięstwie.

Skład Victorii: Salouhi- Siemek, 
Jajeśniak, (Żółciński), Madej, Rosół, 
T. Malik, T. Świerczyński, Malik, 
Wartała (66 Gajos) Szymoniak, Szalek 
(77 Jamróz), Mysłyk (Dzenis) Trener 
Roman Madej.

k.rePeć.
Miniony tydzień był dla zespołu 
Górnika Jaworzno bardzo udany. 
3 kolejne punkty w ligowej tabeli 
poprzedził znaczący fakt pozyska-
nia dwóch zawodników: Jarząbka 
i Guzika. 

Marcina Jarząbka żadnemu z ki-
biców zespołu Bolesława Wrocławka 
nie trzeba przedstawiać. Ten środko-
wy pomocnik, z nienaganną techniką 
i świetnym podaniem, jeszcze do 
niedawna był motorem napędowym 
wszystkich działań ofensywnych ja-
worznian. Z kolei Guzik to bardzo 
ciekawy piłkarz, mający za sobą grę w 
IV lidze w barwach Victorii Jaworzno, 
jeszcze w czasach, gdy Vicia była moc-
na i walczyła o awans czyli 2 lata temu. 
Jak pokazało spotkanie z Kolejarzem 
24 Katowice zarówno Jarząbek jak  
i uniwersalnie grający Guzik mogą 
znacząco wzmocnić siłę jaworznian.

Kolejarz 24 Katowice mimo, że 
grał na swoim terenie, to jednak 
musiał ograniczyć się tylko do obro-
ny. Robił to nie tylko skutecznie co 
przede wszystkim szczęśliwie, aż do 
40. minuty, gdy po bardzo dobrym 
podaniu od Sierczyńskiego ładnie  
z piłką zabrał się Jaromin, pieczętu-
jąc akcję bramką. Mimo straconego 
gola i zejścia na przerwę z wynikiem 
0:1 gospodarze nie mogli czuć się 

pokrzywdzeni. Górnik dużo przed 
strzeleniem upragnionej bramki, miał 
dużo okazji na otworzenie wyniku 
meczu. Najpierw zaczął Durzyński 
w 10. minucie tuż obok bramki, ko-
lejna okazja kilka minut później to 
Bartyzel, który posyła piłkę głowa 
zaraz obok słupka. W 30. minucie 
wydawało się, że Katowice w końcu 
stracą gola, ale najpierw po strzale 
Durzyńskiego, a później po próbie 
Jaromina i dobitce Byrskiego piłka 
jak na złość nie wpadała do bramki. 
Kolejarz z gry nie miał nic.

Druga połowa to kopia pierwszej 
części meczu, z tym, że nie padła już 
żadna bramka. Kolejne sytuacje mieli 
Warzecha, Durzyński i Jaromin, jednak 
podobnie jak bywało to w pierwszej 
części meczu, nie kończyły się one zdo-
byczą bramkową. Mimo tego, Górnik 
spokojnie wygrał z Kolejarze Katowi-
ce, mając całe spotkanie zdecydowaną 
przewagę i nie pozostawiając wątpliwo-
ści, kto jest lepszym zespołem. Wynik 
0:1 jest tylko najniższym wymiarem 
kary dla Kolejorza 24 Katowice.

Skład Górnika: Czestochowski- 
Bartyzel, Sędrzak A., Gomulski, 
Guzik -Sierczyński, Durzyński, Ja-
romin (Radosz), Byrski, Jarząbek, 
Warzecha

k.rePeć

W ubiegł ym sezonie „Ciężko-
wianka” mimo, iż uplasowała się 
w czołówce grupy II katowickiej  
V ligi doznała dwukrotnie sromot-
nych porażek z AKS „Niwka” 0-5 
u siebie i 0-8 w Sosnowcu. Jesienią 
na własnym stadionie po pasjonu-
jącym widowisku zaledwie zremi-
sowała 3-3. 

Po ostatnich ubytkach kadro-
wych „Ciężkowianki” faworytem 
była zajmująca 4. lokatę w tabeli 
Niwka. „Ciężkowianka” niczym ru-
tynowany fighter w ringu schowała  
się za podwójną gardą wyprowa-
dzając groźne kontry. A ponieważ 
w tym dniu defensywa wzorowo 
kierowana przez Michała Wierzbika 
oraz Marcina Pieczarę była nie do 
przejścia, druga linia zneutralizo-
wała poczynania rywali w środku 
pola, zaś powracający do formy Ma-
riusz Wyka doskonale zdawał sobie 
sprawę, co do niego należy  z prze-
wagi w polu miejscowych nic nie 

wynikało. Nie pomogła im nawet 
przychylność trójki sędziowskiej, 
która zdecydowanie łaskawszym 
okiem patrzyła na poczynania go-
spodarzy. Dobrze dobrana taktyka 
oraz ambicja i determinacja cięż-
kowickich zawodników w końcu 
przyniosła efekt. Najpierw w 70. 
minucie po prostopadłym podaniu 
ze środka pola Wyka po raz pierw-
szy pokonuje miejscowego golki-
pera. Strata bramki podziałała na 
pewnych siebie zawodników AKS 
niczym płachta na byka, którzy rzu-
cili się do huraganowych ataków na 
bramkę strzeżoną przez Kominiaka. 
Animuszu wystarczyło im jednak 
tylko na 10 minut. W 81. minucie  
bilardowe zagranie Wyki 17-letni 
wychowanek „Ciężkowianki” Pa-
tryk Kornaga zamienia na drugą 
bramkę. Po zdobyciu drugiego gola 
„nasi” w pełni kontrolowali wyda-
rzenia na boisku, zaś szczególnie 
brylował jak na kapitana przystało 

Marcin Pieczara. Wygrana w So-
snowcu sprawiła, że ciężkowicki 
zespół awansował na 4. miejsce  
w tabeli. Podopieczni Marka Mu-
sia ła będą miel i w najbl iższym 
tygodniu chwilę oddechu, gdyż za-
planowane na 12 kwietnia spotkanie 
mistrzowskie z „Pogonią” Imielin 
zostało przełożone na 7 maja.

Należy do tej beczułki miodu 
dołożyć jednak również łyżkę dzieg-
ciu. Niestety, w 65. minucie kontuzji 
doznał wyróżniający się w sobotnim 
spotkaniu Szymon Pieczka. Na ile 
jest ona poważna dowiemy się w naj-
bliższych dniach. Mamy nadzieję, że 
ten młody, utalentowany zawodnik 
szybko dojdzie do siebie i zobaczymy 
go na boisku w rundzie wiosennej.

Ciężkowianka: Kominiak-Piecza-
ra, Wierzbik, Sawaniewicz (Grodzki), 
Bosak – Ciołczyk T (Kornaga), Psioda, 
Pacuła, Pieczka (Laser), Wojtaszak- 
Wyka.

jancio wodnik

Udany rewanż w Ciężkowicach

Najniższy wymiar kary

W pierwszej połowie napastnicy gości pudłowali w najprostszych sytuacjach. Zemściło się to  
w drugiej odsłonie...
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reklAmA

LEKKOATLETYKA

Urząd miejski, Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu, oraz Marek Mo-
tyka – to połączenie ma zagwaran-
tować jaworznianom wspaniałe 
sylwetki… ale oczywiście nie bez 
wysiłku własnego. 

Mowa oczywiście o akcji „Bieg 
po zdrowie”, na którą wyżej wymie-
nione instytucje, wraz z uznanym 
jaworznickim lekkoatleta, Mar-
kiem Motyką, zapraszają wszyst-
kich mieszkańców, chętnych do 
poprawy kondycji swego ciała, i co 
za tym idzie kondycji swego zdro-
wia. Zajęcia prowadzone są przez 

fachowca najwyższej klasy, jakim 
jest pan Marek, a to jest sam w so-
bie gwarant tego, że praca, którą 
ktoś włoży w siebie zaprocentuje  
w jak najbardziej pozytywny sposób. 
Fachowa porada, możliwość od stre-
sowania się, wysiłek, który jednak 
stymuluje przyjemność i satysfakcje 
to poważny argument, dla którego  
w każde wolne wtorkowe popołu-
dnie o 17.00 i w każdy niedzielny po-
ranek o 10.00, warto pobiegać na sta-
dionie przy Moniuszki (tzw. „Azota-
ni”) w ramach „Biegu po zdrowie”.  
Polecamy! k.rePeć

Bieg po zdrowie

W poprzednich tygodniach 
pisaliśmy o wyjazdach 
bokserów Victorii Jaworzno, 
na turnieje w Wilnie  
i norwegii, nie minął kolejny 
tydzień i możemy napisać 
o wyjeździe bokserów na 
turniej do rzeszowa, oraz 
poinformować, że aktualnie 
bokserzy są na turnieju  
w niemczech.

Zawodnicy sekcji bokserskiej Vic-
torii Jaworzno na brak zajęć na pewno 
nie mogą, ale trudno się dziwić temu, 
że do kierownika sekcji spływają ko-
lejne zaproszenia, skoro, jaworznianie 
zbudowali sobie w kraju pewną dobrą 
markę. – Ostatnio naprawdę sporo 
jeździmy, boksujemy na bardzo silnych 
turniejach i staramy się dobrać jak naj-
silniejszych przeciwników dla naszych 
chłopców – nie ukrywa zadowolenia 
Włodzimierz Kromka, kierownik 
bokserskiej sekcji. Jednocześnie trzeba 

dodać, że Kamil Młodliński, Krzysz-
tof Włodarczyk, Przemysław Gorgoń 
czy Adrian Wróbel, są pod stałą ob-
serwacją trenerów kadry narodowej, 
co czasem skutkuje powołaniami,  
i kolejnymi wyjazdami (vide Kamil 
Młodziński na Litwę). Z jednej strony 
jest to dobre, reprezentacja to splendor 
i zaszczyt, silni partnerzy do walk,  
z drugiej po reprezentacji zawodnicy 
przejeżdżają bardzo zmęczeni. Zwy-
kle zgrupowanie trwa około 10-12 
dni, są wtedy też zaległości w nauce. 
– Przykładem jest Kamil Młodziński, 
korty miał tyle boksu, wyjazdów, walk 
w ostatnim czasie, że jego świeżość, 

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

MECZ KOSZYKóWKI JUNIORóW
MCKiS Jaworzno – AZS Gliwice 9 kwietnia (środa) – godz. 16.30  

Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) wstęp wolny!
MECZ SIATKóWKI LIGI WOJEWóDZKIEJ KOBIET

MCKiS Jaworzno – AZS KU ATH  Bielsko-Biała 11 kwietnia (piątek) – godz. 18.00
Hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe)
MCKiS Jaworzno – VC Victoria MOSiR Cieszyn 
12 kwietnia (sobota) – godz. 11.00 Hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe)

MECZ SIATKóWKI LIGI WOJEWóDZKIEJ MężCZYZN
MCKiS Jaworzno – Olimpia Goleszów 12 kwietnia (sobota) – godz. 14.00

Hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) wstęp wolny!
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORóW W JU-JITSU

19 kwietnia (sobota) – godz. 9.00
Hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) wstęp wolny!

PóŁFINAŁOWY TURNIEJ OGóLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEżY 
KADR WOJEWóDZKICH W KOSZYKóWCE CHŁOPCóW

udział biorą: reprezentacje rocznika 1993 województw – śląskiego, łódzkiego, opolskiego 
oraz dolnośląskiego 19 – 21 kwietnia - Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum)

godziny meczów: 19 kwietnia (sobota) – 16.00 oraz 18.30, 20 kwietnia (niedziela) – 16.00 
oraz 18.00, 21 kwietnia (poniedziałek) – 10.00 oraz 12.00. Wstęp wolny!!!

MIęDZYNARODOWE MISTRZOSTWA DRUżYN POLICYJNYCH IPA 
W HALOWEJ PIŁCE NOżNEJ

w turnieju udział weźmie 30 zespołów z Polski i z zagranicy!!!
23-26 kwietnia – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) oraz
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os .Stałe)
Mecz piłki nożnej halowej: gwiazdy TVN – Europejska Reprezentacja Policji
26 kwietnia (sobota), godz. 15.30 – 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!!! 

ZAJęCIA Z SIATKóWKI DLA CHŁOPCóW ROCZNIKA 1995 I 1996
środa i czwartek – 17.00-19.00 – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 5 (Os. Stałe)

ZAJęCIA Z SIATKóWKI DLA DZIEWCZĄT ROCZNIKA 1995 I 1996
poniedziałek – 15.00-17.00 – Hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18
czwartek – 15.30-17.00 – Hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18

INFORMUJEMY O ROZPOCZYNAJĄCYM SIę 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 4
Wszelkich informacji udzielają sekretariaty wymienionych szkół.

Paweł Zelek, ze szkółki bokserskiej 
Energetyka Jaworzno stoi przed po-
ważnym wyzwaniem – turniejem  
w Mysłowicach o Puchar Prezydenta 
Miasta Mysłowic. 

– Zawody w Mysłowicach będą jed-
nymi z większych od dłuższego czasu, 
dlatego na pewno przyjedzie sporo klu-
bów z całej Polski. Pawłowi postaram 
dobrać się zawodnika z podobnym do-
świadczeniem, czyli na poziomie 10-12 
walk, ale możliwe, że będzie boksował z 
zawodnikiem, który w ringu ma więk-
sze obycie – mówi założyciel i trener  
w szkółce, Robert Gortat. Dla jego za-
wodnika, turniej jest upragnioną oka-
zją do pokazania umiejętności, które 
żmudnie szlifuje na treningach. Przez 
ostatnie czas w przygotowaniu Pawła 
do walki pomaga trenerowi Gorta-
towi, jego kolega z lat, gdy boksował  
w Victorii Jaworzno, Przemysław Siga. 
– Tak Przemek sparuje z Pawłem, po-
kazuje mu różne sztuczki, oszukuje go 
w ringu, a to jest niezbędne do uczenia 
się na ringu. Przez ostatni czas, Paweł 
w sparingach zrobił naprawdę duży 

postęp. Jestem ciekaw, jakie będzie to 
miało przełożenie na walkę – mówi 
nam trener. Mysłowickie zawody są 
częścią planu zakładającego przygo-
towanie Pawła Zelka do przyszłorocz-
nych regularnych startów na podob-
nych imprezach i do osiągania tam 
konkretnych rezultatów. Tak, ten rok, 
poświęcamy na to, by Paweł zdobywał 
cenne doświadczenie, boksował jak 
najwięcej. To jest kolosalna różnica, 
gdy zawodnik walczył w ringu 40 razy 
w stosunku do 10. W tym roku Paweł 
kolekcjonuje walki, w przyszłym oby, 

trofea. Taka jest bokserska prawda, 
uczyć można się tylko od lepszych.

– W wyjeździe do Mysłowic Pawłowi 
nie będzie towarzyszył drugi z zawodni-
ków Wojtek Jarczyk, który wyróżnia się 
na treningach Szkoda, ale Wojtek jest 
chory, a szkoda szczególnie, że systema-
tyczną praca na treningach robi napraw-
dę duże postępy, i z każdym tygodniem 
widać progres w jego rozwoju – mówi 
nam trener. Zawody w Mysłowicach 
nie są przeszkodą do wykonywania nor-
malnych zajęć. Oprócz wspomnianych 
zawodników, na treningi przychodzą 
inne dzieci, młodzież, pracując nad swo-
ją fizyczną sprawnością. – Zwykle na za-
jęciach jest około 10 osób. Ale dla mnie to 
ciągle mało. Dlatego chętnie zapraszam 
chłopców, dziewczynki, młodzież szkolna 
na zajęcia, które mają charakter nie tylko 
bokserski, ale ogólnorozwojowy – a my 
przypominamy, że zajęcia odbywają się 
w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek, 
o godzinie 16:30 na sali gimnastycznej 
mieszczącej się w Liceum Ogólnokształ-
cącym  numer 3.

k.rePeć.

Zelek walczy w Mysłowicach

Bokserzy w transie

dynamika w tym momencie spadły, bo 
po prostu, tego boksu było za dużo. Dla-
tego Kamil teraz odpoczywa, musimy 
dbać o naszych zawodników – podkre-
śla kierownik. Jednak gdy Kamil odpo-
czywa, bokserskie zaległości spowodo-
wane kontuzją reki nadrabia Krzysztof 
Włodarczyk. Najpierw znokautował  
w Danii, rywala ważącego ponad 
110 kg, czyli o kilkanaście więcej od 
siebie, po czym pojechał na turniej  
w Rzeszowie, który również wygrał.  
– W Rzeszowie boksowało mi się do-

brze. Jeśli chodzi o poziom trudności 
to było trochę ciężej niż w Danii. Szcze-
gólnie walka finałowa, nie była taka 
łatwa, ale boksowałem tak jak potrafię 
najlepiej, wygrałem pewnie na punkty – 
mówi nam sam Krzysztof Włodarczyk. 
Jednocześnie na zawodnika czekała 
miła niespodzianka, gdy okazało się, 
że za wygranie turnieju jest atrakcyjna 
nagroda 300 złotych. – Nie często na 
turniejach spotkam się z nagrodami 
pieniężnymi. To na pewno bardzo miłe 
ze strony organizatorów, ze przyznali mi, 
właśnie taką nagrodę – mówi bokser. Na 
zawodach w Rzeszowie oprócz Krzysz-
tofa startowało jeszcze trzech innych 

Robert Gortat i Paweł Zelek

Krzysztof Włodarczyk po kolejnej wygranej walce

Na zaproszenie dyrekcji Miej-
skiego Centrum Kultury i Spor-
tu szczecińska firma najpierw  
w Sali Teatralnej zorganizowała 
prelekcję dotyczącą umiejętnej 
eksploatacji boisk ze sztuczną 
nawierzchnią. Następnie przed-
stawiciele obu instytucji udali się 
na stadion „Azotanii”.

 – Codziennie powinniśmy dbać  
o sztuczną nawierzchnię, powinna być 
ona przeczesywana szczotkami, aby 
włosie nie uległo całkowitemu zdepta-
niu – przekonywała Kinga Olejniczak 
z firmy „Sial”. W spotkaniu brali udział 
m.in. Mirosław Ciołczyk – zastępca 
dyrektora MCKiS-u ds. sportu, Jacek 

zawodników Jacek Kopiel zdobył srebr-
ny medal, a Sylwester Piotrkowski i Bar-
tomiej Nowatkowski zostali nagodzeni 
brązowymi krążkami. Po walkach  
w Rzeszowie w ten weekend zawodnicy 
Victorii udają się do Niemczech gdzie 
będą walczyć z zagranicznymi bokse-
rami  w miejscowości Halle. Na turniej 
wraz z trenerem Robertem Kopytkiem 
pojadą: Krzysztof Włodarczyk i Sylwe-
ster Piotrkowski. Relacja, oczywiście,  
w przyszłym numerze.

k.rePeć.

Nowak – zastępca prezydenta oraz 
Marian Miler, dyrektor MCKiS-u. 

Łukasz GryGiel

Dbamy o boisko

Szczecińska firma „Sial” – generalny importer 
sprzętu do pielęgnacji zieleni, wykonała na 
warunkach barteru oczyszczenia boiska ze 
sztuczną nawierzchnią przy ulicy Moniuszki
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Miasto Jaworzno Nie tylko reklama

o g ł o s z e n i e

31 marca br. do Przedszkola Miejskiego 
nr 15 w Jaworznie przybył wyjątkowy 
gość: pan policjant. Wszystkie dzieci 
cieszyły się z tego spotkania. 

Pan policjant opowiedział krótko 
o swojej pracy, zaprezentował mun-
dur oraz radiowóz policyjny. Dzieci 
mogły przymierzyć czapkę policyjną, 

co sprawiło im ogromną radość. Na-
stępnie nasz gość przypomniał zasady 
bezpiecznego  poruszania się po drodze, 
głównie jak należy prawidłowo przecho-
dzić przez jezdnię. Przedszkolaki były 
bardzo zadowolone z tego spotkania 
i zaprosiły policjanta na ponowną wizytę 
w przedszkolu. (iw)

3 kwietnia br. odbyła się piąta już 
edycja „Dnia Przedsiębiorczości”. 
W tym roku jedyną szkołą, która 
brała w niej udział było I Liceum 
Ogólnokszta łcące. To właśnie 
uczniowie z klas 1e, 2a i 2c dzięki 
profesor Katarzynie Knapik mieli 
możliwość zapoznania się z orga-
nizacją i zarządzaniem firm, do 
których zgłosili się na jednodniowe 
praktyki.

„Dzień Przedsiębiorczości” daje 
młodym ludziom możliwość odbycia 
kilkugodzinnych praktyk w wybra-
nym miejscu pracy, poznania specyfiki 
wybranego przez nich fachu oraz zdo-
bycia wiedzy na temat predyspozycji, 
wykształcenia i umiejętności niezbęd-
nych do wykonywania danego zawodu. 
W tegorocznej edycji tego projektu wzię-
ło udział 127 licealistów – oni reprezen-
towali młodzież naszego miasta. Każdy 
z młodych ludzi wybierał rodzaj prak-
tyki, która konweniowała z jego uzdol-
nieniami, wyborem kierunków studiów 
i planami na przyszłość. Osoby, które po-
stanowiły zostać w przyszłości nauczy-
cielem, skierowały swoje kroki do Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej 
nr 16, by bliżej przyjrzeć się działalności 
tych placówek oświatowych. Przyszli 
lekarze i farmaceuci odbywali praktyki 
w aptekach i ośrodkach zdrowia. Sporo 
osób zainteresowało się pracą policji 
w komendzie miejskiej. Tam w ciągu 
5-godzinnej pracy uczniowie mogli bli-
żej przyjrzeć się rutynowym działaniom 
drogówki lub zapoznać się z monitorin-
giem naszego miasta. Byli i tacy, którzy 
zamierzają studiować w akademiach 
ekonomicznych, stąd wybrali się na 
praktykę do banku, a marzący o tym, 

by kiedyś należeć do palestry adwokac-
kiej, odwiedzili kancelarie prawnicze. 
Reprezentacyjny, nowoczesny budynek 
biblioteki miejskiej sprawia, że wielu 
jaworznian o wykształceniu humani-
stycznym pragnie podjąć swoją pracę 
właśnie tam. Te oczekiwania również 
udzieliły się nastolatkom i skorzysta-
li z propozycji kilkugodzinnej pracy 
w tym gmachu. 

Natomiast trzy uczennice biorące 
udział w warsztatach dziennikarskich 
OPP wybrały się na praktykę do re-
dakcji „Co tydzień”. Nie było to nasze 
pierwsze spotkanie z zespołem redak-
cyjnym, ale tym razem lody i dystans na 
dobre zostały przełamane, co sprawiło, 
że wszelkie polecenia wykonywały-
śmy z czystą przyjemnością. Stres był 
niemały, kiedy otrzymałyśmy zadanie 

nakręcenia materiału telewizyjnego 
z prelekcji w bibliotece miejskiej. 
Z pomocą jednak doświadczonych 
dziennikarzy poradziłyśmy sobie 
świetnie. Spotkanie zostało zareje-
strowane na taśmie filmowej, do któ-
rego napisałyśmy własny komentarz. 
Z sympatią wspominamy „cicerone” 
wprowadzających nas w tajniki sztuki 
dziennikarskiej – pana dyrektora Józefa 
Matysika, dziennikarzy – Magdalenę 
Toszę i Łukasza Grygla, grafika – Łu-
kasza Sotwina oraz operatorów/mon-
tażystów – Roberta Sulorza, Marcina 
Jamrozika i Bogdana Zborowskiego. 

Sądzimy, że z podobną życzliwością 
spotkali się nasi koledzy. Teraz tylko 
pozostaje żałować, że „Dzień Przedsię-
biorczości” jest raz w roku.

asia Perończyk, oPP ilo

W atmosferze zadumy wielu z nas 
przywoływało chwile, gdy byliśmy ra-
zem. W tych dniach przepełnionych „pa-
pieskim klimatem” pragniemy powrócić 
do myśli, które towarzyszyły nam na 
przestrzeni ostatnich 30 lat i z pewnością 
będą towarzyszyły wielu przyszłym po-
koleniom. Pielęgnując ten skarb – dary 
Jana Pawła II pozostawione w naszych 
sercach i umysłach, organizator – Parafia 
p.w. Świętego Krzyża w Jaworznie-Jele-
niu – zaprasza do udziału w  konkursie 
literackim pt.: „Wdzięczni Bogu za Jego 
sługę, Jana Pawła II pamiętamy i pogłę-
biamy jego nauczanie.”

Reguły konkursu są proste. Może 
w nim wziąć udział każdy, do kogo do-
trze nasze zaproszenie niezależnie od 
wieku, czy też wykształcenia.

Mamy nadzieję, że tytuł zaczerp-
nięty z tablicy umieszczonej na szczy-
cie Babiej Góry pozwoli wszystkim, 
którzy zdecydują się na wzięcie udziału 
w tej twórczej rywalizacji wybrać 
dowolną formę (wiersz, proza, opo-
wiadanie, esej itp.) i w „paru słowach” 

opisać swoje relacje z osobą czy też 
nauczaniem „Polskiego Papieża”.

Prace – nie więcej niż 3 strony tek-
stu komputerowego (około 10 000 zna-
ków ze spacjami) prosimy przesyłać 
w formie elektronicznej na adres para-
fii p.w. Świętego Krzyża w Jaworznie-
Jeleniu; ul. Zwycięstwa 33; 43-608 Ja-
worzno lub za pośrednictwem poczty 
e-mail: gazetka.jelen@op.pl.

Zwieńczeniem rywalizacji będzie 
wydanie zbiorczej publikacji pokon-
kursowej. Honorowy patronat nad 
realizowanym projektem objął Pre-
zydent Miasta Jaworzno – Pan Paweł 
Silbert. Zainteresowanie mieszkań-
ców naszego miasta wydarzeniami 
w trakcie Roku Papieskiego pozwala 
przypuszczać, że również ta inicjatywa 
spotka się z aktywną postawą miesz-
kańców Jaworzna, a może także miast 
ościennych. Osoby zainteresowane 
szczegółami regulaminu odsyłamy 
na stronę internetową miasta (www.
jaworzno.pl) lub do kancelarii para-
fialnej w Jeleniu. (iw)

Dzień Przedsiębiorczości Właśnie minęła kolejna rocznica śmierci jednego 
z najwybitniejszych naszych rodaków

Inicjatywa z Jelenia

Praktykantki z załogą „Co tydzień”  

Spotkanie z policjantem
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Miasto JaworznoReklama

dw

dw

dw

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

Drut	spawalniczy,	
elektrody,	

akcesoria	spawalnicze.

Atrakcyjne ceny 

PHU MARSEL
43-602 Jaworzno 

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

tel. 0 662 109 501

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

Przekazując 1% swojego podatku pomagasz chorym 
z hospicjum homo-homini im. św. brata alberta 
w Jaworznie Wszystkim, którzy już nam pomogli i tym, 
którzy w tym roku zechcą pomóc przekazując 
1% podatku dochodowego informujemy, że wypełniając 
formularz podatkowy wystarczy podać:
– nazwę: Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata 

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

zarząd stowarzyszenia hosPicjuM hoMo-hoMini 
iM. Św. Br. alBerta

Pomóż nam pomagać!

ogłoszenie bezpłatne

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 4
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Miasto Jaworzno Zdrowie

dw

dw

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

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

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

GABINET USG
Lek. stom. Leszek Ochlust

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

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

42/02

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

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

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

dw

dw

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

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

ul. Grunwaldzka 225/54

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

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

dw

STOMATOLODZY

dw

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

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

ORTOPEDZI

dw

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

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

Grupowa gimnastyka specjalistyczna dla pań

REHABILITACJA

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

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

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

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

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

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

CHIRURDZY

dw

OPTYCY

dw

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

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

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

dw

PEDIATRZY

92/02

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

dw

Medycyna estetyczna
poczuj energię piękna

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

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

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

www.esteuroda.pl

ogłoszenie bezpłatne

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

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

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

INNE

107/02

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw. 
17.00-19.00 

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

dw

Gabinet kosmetyczny Lorin 
zaprasza na 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

83/02

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

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

i miednicy mniejszej, tkanek miękkich.

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

95/03

Anton APARATY SŁUCHOWE
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

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

ogłoszenie bezpłatne

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY NR 225587

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

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

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

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
Prezes Zarządu Rejonowego Władysław Witek

Spotkanie Grupy Wsparcia 
dla opiekunów chorych na chorobę Alzheimera odbywają się 

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

w Jaworznie ul. Grunwaldzka 183 (dawne przedszkole) 
Kontakt telefoniczny: 0 698 688 307

ogłoszenie bezpłatne
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ŁUBOWIEC

KOźMIN

Dzielnicowy kalejdoskop

AZOTKA

Osobom, których szczególnie 
dotyczy ten problem, 
znaczenia takiego znaku jak 
np. d – 18a i tabliczki  
T – 29 nie trzeba tłumaczyć. 
niestety, większość  
z kierowców czasem nie 
wie nawet, o co chodzi, 
widząc ich przedstawienie 
graficzne. 

Więcej empatii

Często zasłaniają się nieświado-
mością, bądź roztargnieniem i nie-
zauważeniem odpowiedniej tabliczki. 
Mowa oczywiście o znakach informu-
jących o miejscach parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych. 

Różne kampanie nagłaśniające ten 
problem podniosły nieco świadomość 
społeczną w tej sprawie, lecz, jak się 
okazuje, jest chyba jeszcze wiele do 
zrobienia, skoro do naszej redakcji zgła-
szają się mieszkańcy, którzy ubolewają 
nad nieczułą lub po prostu pozbawioną 
wyobraźni częścią jaworznickich kie-

rowców. Jak przyznaje jednak Artur 
Zięba ze Straży Miejskiej w Jaworznie 
Takie zajmowanie miejsc parkingo-
wych przeznaczonych dla osób niepeł-
nosprawnych to dla inwalidów duży 
problem, jednak ze strony pozostałych 
kierowców nie jest to jakaś złośliwość, 
a już na pewno nie tendencja. Co czeka 
zatem takiego roztargnionego właści-
ciela pojazdu, który zajmuje miejsce dla 
niego nieprzeznaczone? Podejmowane 
czynności to pouczenia, mandaty w wy-
sokości 100 zł czy skierowanie sprawy 
do sądu grodzkiego – wyjaśnia Zięba. 
Ale, jak dodaje, nie zdarza się to często i 

przeważnie wystarczy samo pouczenie, 
bo jeśli już raz podjęte zostały wobec 
takiej osoby czynności, to więcej stara 
się ona tego samego wykroczenia nie 
popełniać. Tak jest jednak na drogach 
i parkingach o statusie publicznym. 
Na teren prywatny władza strażników 
już bowiem nie sięga. A jak ważne jest 
przestrzeganie w tym wypadku prze-
pisów, niech posłuży przykład Piotra, 
który wraz z ojcem próbował zapar-
kować pod jednym z supermarketów: 
– Kiedy podjechaliśmy pod sklep, miejsca 
oznaczone kopertą były zajęte, więc tata 

zmuszony był zaparkować gdzie indziej, 
ale tak, abym miał wystarczająco dużo 
miejsca, żeby wysiąść – mówi Piotr. Po 
godzinie stało się jasne, że Piotrek bę-
dzie miał kłopot z powrotem do domu. 
– Kiedy wyszliśmy ze sklepu okazało 
się, że tuż obok samochodu taty stanął 
jakiś drugi, tak że nie mogłem normal-
nie wsiąść z powrotem. Tata musiał 
sam najpierw wyjechać samochodem,  
a potem pomóc mi wsiąść, tylko że już 
na drodze wyjazdowej z parkingu, 
więc przez chwilę sami blokowali-
śmy wyjazd – dodaje. A co, kiedy 
taka sytuacja zdarzy się pod Urzę-

dem Miejskim, jak to miało miejsce  
w przypadku innego z mieszkańców 
Jaworzna, który kilka dni temu się do 
nas zgłosił? Czy ktoś musi być „od-
prawiony z kwitkiem” tylko dlatego, 
że nie będzie dla niego miejsca na 
parkingu? Nawet jeśli zatrzymuje-
my się na kopercie, jak to nierzadko 
bywa w przypadku t łumaczenia 
się, „na chwilę”, to pamiętajmy  
o tym, że w tym samym momencie 
może podjechać ten, kto tego wła-
śnie miejsca będzie potrzebować  
bardziej niż my.

NASZE MIASTO

Tabliczka, na której powinien wisieć rozkład, to prawdziwa tabula 
rasa. Szkoda, że dalej czeka na to, aby ją zapisać…Mamy nadzieję, 
że odpowiednie służby uzupełnią braki

Korzystający z tego przystanku strefowego na 
Łubowcu muszą się chyba nauczyć rozkładów na 
pamięć lub liczyć na odrobinę szczęścia, bowiem 
po dotarciu na przystanek czeka ich niemiła 
niespodzianka

Tabula rasa

Z dbaniem o czystość i porządek 
w miejscach publicznych wciąż 
mamy problem. A może to tylko 
wada wzroku, która nie pozwala 
nam celnie trafić sobie do kosza? 
Ten ma w końcu ogra niczoną 
średnicę. 

Rzutem za trzy

Czasem więc „rzutem za trzy punk-
ty” możemy nie trafić i taki niewinny 
papierek z batonika, zamiast powędro-
wać w odpowiednie miejsce, zawieru-
szy się gdzieś w pobliskim lesie. Jak się 
okazuje, wadę wzroku można wyleczyć,  
a przyzwyczajenia niestety nie…

Bezczelność niektórych kierowców 
nie zna granic. Ale takie zachowanie 
może im się czasem odbić czkaw-
ką. „Cz” jak pierwsze litery nazwy 
państwa, z którego pochodził jeden 
z pojazdów zauważonych przez nas 
w piątkowe popołudnie.

Skręcając z ulicy Fabrycznej w uli-
cę Chopina w kierunku ronda, trzeba 
się było nieźle natrudzić i nakręcić 
kierownicą, aby szybko i sprawnie 
ominąć stojące obok siebie samocho-
dy, jeden na obcych rejestracjach. Ich 
właściciele, zjeżdżając z prawego pasa 
i przekraczając linię ciągłą, spokojnie 
zaparkowali po lewej stronie jezdni, 
tym samym skutecznie blokując ją 
do połowy. Po zwróceniu uwagi, ich 
jedynym wytłumaczeniem było to, że 
„za chwilę odjeżdżają”. W tym czasie 
kilka ciężarówek zdążyło już omi-
nąć zaparkowane pojazdy, również 
przejeżdżając oczywiście przez linię 

Wyjątkowo krnąbrni kierowcy
ciągłą. To nie przekonało krnąbrnych 
kierowców, którzy ucinali sobie miłą 
pogawędkę przy drzwiach samocho-
du. Jak się okazało, obaj panowie byli 

Polakami, ale po sposobie traktowa-
nia przepisów i innych uczestników 
ruchu drogowego, można się tego było 
spodziewać.

Co prawda z tego przystanku nie 
korzysta tak wielu pasażerów jak np.  
z tego na Pocztowej czy Grunwaldz-
kiej, ale dbać należy o wszystkich. 
Teraz, jak widać na zdjęciu, okazało 

się, że ta nie będzie już potrzebna, 
gdyż nie ma jej na czym zawiesić. Dla-
czego? Przewrócony słupek leżał tu 
przez jakiś czas, po czym go usunięto, 
zamiast postawić z powrotem.

Przystanek widmo
Kilka numerów temu napisaliśmy, że przydałaby 
się w tym miejscu tabliczka z rozkładem jazdy
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PODWALE
„Zrób zdjęcie” – konkurs

Sponsorem 
konkursu 
jest

Zakaz parkowania 
na wjeżdzie

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

JELEŃ

CENTRUM

WILKOSZYN

W tym tygodniu w naszym 
konkursie zwyciężył młody 
tropiciel absurdów, jakich 
niemało w naszym mieście, 
Kacper golonek. Widząc ten 
znak nie pozostaje nam nic 
innego jak tylko „parknąć”. ze 
śmiechu oczywiście. autora 
zdjęcia zapraszamy do naszej 
redakcji po odbiór nagrody.

zgodnie z obietnicą 
złożoną przez urzędników, 
systematycznie znikają 
kilkudziesięcioletnie 
„straszydła”, które 
pasażerowie korzystający 
z usług komunikacji publicznej 
musieli oglądać do tej pory. 

Kolejno organizowane prze-
targi pozwalają na remont bądź 
ca ł kow itą w y mianę w iat przy-
stankowych na terenie miasta. Te 
w centrum już spełniają określone 
normy, teraz przyszła więc kolej 
na obrzeża miasta. Przystanek, 
który przedstawiliśmy w zeszłym 
numerze, przeszedł już do historii. 
Na razie o tym, że w tym miejscu 
zatrzymują się autobusy, świadczy 
zostawiona tabl iczka z rozk ła-
dem, lecz już wkrótce mieszkańcy 
m.in. Wilkoszyna, Jeziorek, Borów 

Zgodnie z obietnicą

czy Warpia wzbogacą się o nowe, 
schludne wiaty, których w tym roku 
docelowo ma być aż 23. 

Takie jak to znaleziska dowodzą, że 
ukraść bądź „pożyczyć” można do-
słownie wszystko. Ale wcześniej wy-
dawało nam się, że w rankingu rze-
czy najbardziej pożądanych, prym 
wiodły te wykonane z metalu. 

Z wiadomych oczywiście wzglę-
dów. I tak kratki i włazy do studzie-
nek często stają się tanim łupem 
złodziei, podczas gdy kogoś innego 
może to bardzo drogo kosztować. 
Nietrudno sobie przecież wyobrazić, 
co stanie się, kiedy nie ominiemy 
w porę takiej odkrytej studzienki, 
pieszo czy samochodem. Teraz jed-
nak widzimy, że to nie jedyna rzecz, 
którą można spożytkować w inny 
sposób, aniżeli dla niej przewidzia-
ny. W chodniku na ulicy 11 listo-
pada brakuje kilku…kostek bruko-
wych. Być może jest to tylko dziura 

Znikające kostki chodnikowe

powstała „metodą naturalną”, ale 
opisywany przez nas w lecie zeszłego 
roku przypadek znikających kostek 

z alejki w parku na Osiedlu Stałym 
dowodzi, że niczego tak naprawdę 
nie możemy być pewni.

Jak się okazało, kwestia skrzyżowa-
nia św. Wojciecha z ulicami sąsiedni-
mi zainteresowała wielu mieszkań-
ców Jaworzna. Ci jednak zdążyli się 
już przyzwyczaić do tej niezwykle 
dziwnej krzyżówki. 

Dodajmy, że panuje tu zwyczajna 
„wolna amerykanka” i każdy interpre-

tuje przepisy według siebie. Lecz te same 
przepisy określają ściśle możliwości wy-
konywania oznakowania poziomego lub 
jakiegokolwiek, które doraźnie rozwią-
załoby dylematy kierowców, przynajm-
niej do czasu przebudowy skrzyżowania. 
W załączniku 2 do rozporządzenia mi-
nistra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 

czytamy, że oznakowanie takie może 
występować wspólnie z oznakowaniem 
pionowym, a umożliwia przekazywanie 
kierowcom informacji o organizacji ru-
chu na danym odcinku nawet tam, gdzie 
zastosowanie innego rodzaju oznakowa-
nia jest niewystarczające lub niemożliwe. 
Sęk w tym, że szerokość takiej drogi 
powinna wynosić 6 m bądź więcej. – To 
skrzyżowanie nie spełnia wymogów tech-
nicznych, aby ustawić umieścić tam jakie-
kolwiek dodatkowe oznakowanie – wy-
jaśnił nam Sebastian Kuś z Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów. – Przebudowa 
skrzyżowania to także niełatwa sprawa: 
To ogromna inwestycja, która wymaga 
czasu i współpracy kilku firm – dodaje 
Kuś. Zatem póki co, kierowcy skręcający 
z Wojciecha w stronę Podwala dalej będą 
musieli uważać, aby przy wymijaniu 
samochodu z naprzeciwka nie najechali 
na krawężnik po prawej stronie, a jadący 
w stronę szpitala i nie znający dokładnie 
drogi, pilnie przestudiowali wcześniej 
mapę, bo stojąc na skrzyżowaniu, mogą 
już na to nie mieć czasu.

Z przepisów prawa

W tym numerze wracamy 
również do sprawy odcinka 
drogi przelotowej w okolicy 
Jelenia dębu na drodze 
dojazdowej do Chełmka. 
zapomniany i zanieczyszczony 
po ostatniej zimie, zwrócił on 
jednak uwagę jednego 
z mieszkańców.

– Pobocze jest zaniedbane, a drzewa 
wiszą dosłownie nad jezdnią. Kiedy 
z przeciwnej strony nadjeżdża np. cię-
żarówka, nie ma gdzie zjechać. Śmieci 
to kolejny, ale jakże znany już w tym 
mieście problem. Teren nie był chyba 
sprzątany od roku – tłumaczy pan 
Władysław. Z tą interwencją zwróci-
liśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów: – Nasi inspektorzy w piątek 
przeprowadzili na tym terenie wizję lo-
kalną. Faktycznie był on zaniedbany, ale 
za uzyskane z przetargów oszczędności, 
pracownicy MZDiM-u uporządkują 

ten obszar – obiecał nam Sebastian 
Kuś, rzecznik prasowy Zarządu. Po-
nieważ działka należąca do firmy nie 
jest równoległa do drogi, teren, który 
zostanie posprzątany, będzie na pew-
no większy niż 1,5 m od pasa drogo-
wego: – Rowy zostaną wyczyszczone, 
przeprowadzimy także wycinkę drzew 
w pasie drogowym – dodaje Kuś. Ter-
min tych prac to jedyne „ale” w całej 
sprawie: – Ponieważ nasi pracownicy 
kończą roboty na Pszczelniku i zajmują 
się na bieżąco utrzymaniem i remontem 
dróg w Jaworznie,prace w Dębie mogą 
być przeprowadzone zarówno w tym 
tygodniu, jak i w przyszłym – uspra-
wiedliwia sytuację rzecznik prasowy. 
Z obietnicy MZDiM na pewno się 
jednak wywiąże. Firma zadbała także 
o porządek w okresie letnim, organizu-
jąc przetarg na tzw. czyszczenie letnie, 
które wygrał Zakład Usługowy kon-
serwacji terenów zielonych z Bytomia. 
W czasie od 2 kwietnia, czyli daty wy-
grania przetargu, do 31 października, 
za kwotę 599.81,90 zł Zakład zobowiązał 
się do utrzymania w należytym stanie 

m.in. miejskich dróg, ulic, przystanków 
czy parków. Cały obszar wchodzący 
w zakres jego obowiązków podzielo-
no na 3 kategorie. Pierwsza to 6,5 km 
ścisłego centrum miasta, które czysz-
czone będzie trzy razy w tygodniu. Raz 
w tygodniu firma zadba o kolejne 100 km 
dalszych dzielnic Jaworzna. W ostatniej, 
trzeciej kategorii znalazło 51 km pozo-

stałych terenów, które sprzątane będzie 
raz w miesiącu. Miejmy więc nadzieję, 
że w takiej sytuacji Jeleń Dąb to tylko 
i wyłącznie niechlubny wyjątek na dro-
gowej mapie miasta, który potwierdzi 
tylko zatwierdzoną umową regułę.

Posprzątacie? Posprzątamy!
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o g ł o s Z e n i e

o g ł o s Z e n i A

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

Wybrane OferTy:
domy:
Ostatni z siedmiu domów w Ciężkowicach: 
dom 164 m2 pow. użyt. działka 953 m2. 
Termin ukończenia inwestycji - 06.2008 r.
mieszkania:
Podłęże M-3 – 150 tys. zł

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

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

o g ł o s Z e n i e

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

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

200/d/08

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

202/d/08

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

93/03

Sprzedam	przedwojenna	willa	350/740	
m2	Centrum tel.	0	601	815	719

253/d/08

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

dw

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

Sprzedam	mieszkanie	 na	 Os.	
Stałym	49	m2	tel.	0035	799	84	24	72	
e-mail:	zietara@cytanet.com.cy

268/d/08

Sprzedam	mieszkanie	35	m2	(Łubo-
wiec) tel.	0	607	629	403

250/d/08

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

dw

Zamienię	mieszkanie	 34m2	 na	
większe	tel. 0	792	715	906

287/d/08

Kupię	dom tel.	0	792	827	792
281/d/08

Sprzedam	działkę	 (Martyniaków)	
3500	m2	tel.	0	501	428	591

280/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	garaż 
tel.	0	788	398	907

284/d/08

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

46/03

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

dw

Poszukuję	 opiekunki	 do	 starszej	
osoby	tel.	0	500	725	127

274/d/08

Przyjmę	mechanika	
tel.	0	504	226	620

205/01

Zakłady	 Mięsne	 „Unimięs”	 ul.	
Powstańców	Styczniowych	9,	Chrza-
nów	zatrudnią	pracowników		rozbioru	
,	 konfekcji	 (pakowanie	wędlin)	oraz	
pracowników	magazynu,	 i	 sprzą-
taczki.	Tel.	032/	625	74	29,	625	74	10	
lub	rekrutacja@unimies.com.pl

dw

Zakłady	 Mięsne	 „Unimięs”	 ul.	
Powstańców	 Styczniowych	 9,	
Chrzanów	zatrudnią	 	mechaników	
utrzymania	ruchu	oraz	hydraulików	i	
spawacza.	Tel.	032/	625	74	29,	625	74	
10	lub	rekrutacja@unimies.com.pl

dw

Przyjmę	pracowników	budowlanych 
tel. 0	606	28	75	52

198/d/08

Ekspedientkę	 przyjmę	 do	 sklepu	
rybnego tel.	032/	749	97	27,	
0	698	065	240

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

dw

Przyjmę	 osobę	 do	 gotowania	 do	
domu	tel. 032/	751	17	76,	
0	698	446	110

249/d/08

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

dw

Zatrudnimy	barmankę	–	kelnerkę	do	
restauracji tel.	032/	758	48	71

165/03

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

dw

Apteka	w	Jaworznie	przyjmie	mgr	
farmacji tel.	0	507	170	683	do	15.00

7/04

Zatrudnię	 osobę	 do	 telefonicznej	
sprzedaży	materiałów	biurowych.	
Kontakt	Zacisze	3/3	Jaworzno

dw

Zatrudnię	kierowcę	kat.	C+E	
tel.	0	605	955	878

11/04

Przyjmę lakiernika meblowego 
tel. 0 602 366 367

282/d/08

Zatrudnimy	kierowców		do	pizzerii	
tel. 0	889	437	007

dw

Zatrudnię	fryzjerkę 
tel. 0	512	143	412

174/03

Zatrudnię	 telemarketera	na	umowę.	
Kontakt		032/	747	99	50,	
0	514	664	649

dw

Przyjmę	stolarza	meblowego	Meblo-
styl	 tel.	 0	 501	 428	591,	 032/	 752	
61	17

280/d/08

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

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

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

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

dw

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

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

dw

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

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

189/d/08

Docieplenie,	kafelkowanie,	gładzie,	
parkiety	tel.	032/	615	63	88

283/d/08

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

5/04

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

227/d/08

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

64/d/08

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

205/d/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

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

208/10

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

dw

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

dw

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

194/d/08

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

266/d/08

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

215/d/08

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

175/03

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

dw

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

94/03

Naprawa	elektronarzędzi,	przezwaja-
nie	silników tel.	0	665	433	582

283/d/08

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

dw0

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

dw

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

dw

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	najlepiej.	
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	Skodę	 Favorit	 1991	 r,	
benzyna,	cena	do	uzgodnienia 
tel.	0	606	522	904

285/d/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Tanio	sprzedam	regały	sklepowe	+	
lady	+	waga tel.	0	793	666	009

265/d/08

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

dw

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

dw

Herbalife	–	produkty	
tel.	032/	616	58	16

144/02

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

124/02

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

dw

JĘZYKI OBCE
Niemiecki tel.	0	606	136	183

203/D/08

Angielski	–	nauka,	korepetycje,	kon-
wersacje.	Każdy	poziom	
tel. 0	889	101	969

256/D/08

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

43/03

Dam	ziemię,	gruz	tel.	0502	150	710
bezpl

Tresura psów tel. 0 608 639 352
231/d/08

Oddam	szczenięta	za	darmo 
tel.	0	609	684	751

bezp

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

5/02

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

TAXI
TAXI!!!	0	601	431	749

286/d/08

Salon l’oreal 
expert zatrudni 

fryzjerkę/fryzjera 

Atrakcyjne zarobki, bogaty pakiet 
szkoleń zawodowych, 
miła atmosfera pracy. 

Zadzwoń i umów się z nami na roz-
mowę lub wyślij nam swoje CV – to 
jeszcze do niczego nie zobowiązuje. 

Zantara L’oreal 
Jaworzno ul. grunwaldzka 74c 

tel. 0 516 151 473
sebastian@zantara.pl

Centrum Kultury ul. mickiewicza 2
10 kwietnia godz. 13.00 – Spotkanie z… – prof. Piotr Pieroński Temat: „Fizyka  

w ogrodzie”
18 kwietnia godz. 19.00 – Progressive Rock Meeting 2008 – koncerty zespołów: Divi-

sion by zero, Votum, Animations – Hala Widowiskowo-Sportowa MCKiS  
ul. Grunwaldzka 80. Bilety w cenie 8 zł do nabycia w kasie MCKiS przy  
ul. Mickiewicza 2, ul. Grunwaldzkiej 80 oraz w sklepie muzycznym „Melodia”

22 kwietnia godz. 19.30 – Kabaret Moralnego Niepokoju – Hala Widowiskowo-
Sportowa ul. Grunwaldzka 80. Bilety w cenie 35 zł do nabycia  
w sklepie muzycznym „Melodia”

do 10 kwietnia – wystawa indywidualna Tamary Kajdas – Galeria Kameralna 
od 11 kwietnia do 9 maja – malarstwo – Jacek Gottel – Galeria Kameralna Wernisaż: 

11 kwietnia godz. 18.30.
dom Kultury „Jeleń” 

9 kwietnia godz. 16.00 – Klub Miłośnika Książki „Bajki, bajeczki, książki, książecz-
ki dla przedszkolaków”

12 kwietnia godz. 8.00 – Zabawy i gry sportowe -hala sportowa w Jeleniu. Roz-
grywki w piłkę ręczną.

 godz. 10.00 – Klub zabaw i gier planszowych. Gra w piłkarzyki.
 godz. 17.00 – Wyjazd do Teatru Zagłębia na sztukę „Bóg” Woody Allena.
16 kwietnia godz. 16.00 – Dla dzieci i młodzieży – Klub Obieżyświat „Podróżujemy 

po Kanadzie”.
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”
12 i 26 kwietnia godz. 9.00 – „Poznaj zasady kompozycji” – zapraszamy wszystkich 

chętnych na zajęcia batiku inspirowane malarstwem abstrakcyjnym.
18 kwietnia godz. 10.00 – V Miejski Konkurs Recytatorski „Poezja i proza w języku 

Goethego i Schillera”.
Klub „dobra”

11 kwietnia godz. 17.00 – Klubowe rozgrywki w tenisie stołowym.
18 kwietnia godz. 16.00 – W klubowej kuchni – wiosenna sałatka.

Klub „gigant”    
12 kwietnia godz. 10.30 – „O puchar Klubu „Gigant” turniej piłkarski –mini piłka 

nożna dla młodszej i starszej grupy wiekowej chłopców.
Klub „Kasztan” 

11 kwietnia godz. 16.00 – Wycieczka rowerowa po okolicy. 
Klub „niko”

16 kwietnia godz. 16.00 – „Mikrofon dla każdego” – szukamy talentów.
Klub „Podłęże”

11 i 17 kwietnia godz. 16.00 – Wyjście na basen. 
18 kwietnia godz. 9.00 – III Konkurs Wiedzy o Starym Testamencie. Codziennie od 

godziny 12.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych - pomoc w odrabia-
niu lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.

Klub „Pod Skałką” 
11 kwietnia godz. 15.00 – „Wyplatanie fantazyjnych wazonów” –zajęcia z klubem 

„Szczak”.
18 kwietnia godz. 18.00 – „Poznajemy tajemnice powstania ikony” – spotkanie  

z T. Kowalem.
Klub „relaks”

11 kwietnia godz. 16.00 – Turniej tenisa stołowego o tytuł „Mistrza marca”.
15 kwietnia godz. 17.00 – „Wiosenna biesiada ludowa” – udział zespołów śpiewaczych.

Klub „Strażak”
9 i 23 kwietnia godz. 17.00 – Nauka szydełkowania pod okiem „Dąbrowianek”.
14 i 28 kwietnia godz. 16.00 – „Chodź pomaluj ten świat” – zajęcia plastyczne. 
16 i 30 kwietnia godz. 16.00 – „Zabawy z ortografią” – mini konkurs dla dzieci do lat 13.
17 kwietnia godz. 16.00 – „Czwartkowe spotkania z poezją” – śledzimy nowości 

wydawnicze – spotkanie w bibliotece.
Klub „Szczak”

11 kwietnia godz. 15.00 – „Wyplatanie fantazyjnych wazonów” – wyjazd na 
zajęcia z wikliny do klubu „Pod Skałką”.

Klub „Wega”
10 kwietnia godz. 16.00 – Nie tylko złota rybka – zajęcia akwarystyczne.
11-13 kwietnia „Górska Odskocznia” (Beskid Żywiecki, Orawica) – trzydniowy rajd 

turystyczny
14 kwietnia godz. 17.00 – Maturalne przymiarki – szkolne pogotowie ratunkowe.
29 kwietnia godz. 17.00 – Vivat Konstytucja!- trzeciomajowa prezentacja

świetlica środowiskowa „Szczakowa” 
9 i 23 kwietnia godz. 14.30 – Wyjście na basen.
Od godziny 13.00 – 20.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych – pomoc w odrabianiu 

lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.
 

godziny i terminy zajęć w placówkach mogą ulec zmianie.
zajęcia zespołów i kółek zainteresowań odbywają się według tygodniowego har-
monogramu pracy placówek. Codziennie  w godzinach otwarcia placówek można 

korzystać z gier świetlicowych, telewizyjnych, tenisa stołowego, bilarda, darta, itp.
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63. rocznica wyzwolenia 
miasta Jaworzna (cz. 10)

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 
2008 roku.

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 w Rynku, wokół konsu-
mu przy ul. Grunwaldzkiej i kopalni 
Kościuszko. Po nadejściu następnych 
pododdziałów od strony Maczek, 
Szczakowej, działania toczyły się 
szerokim frontem, obejmując dziel-
nice Podwale, Pechnik, Leopold, 
posuwając się dalej na południe  
w kierunku Rogatki, Starej Huty, 
Azotu, Łęgu, Jelenia.

Dzielnica Pechnik-
Leopold

Wspomina pan Bronisław Guzik: 
„Jako dawny i obecny mieszkaniec 
dzielnicy Pechnik-Jerozolima, pra-
gnę podzielić się moim skromnym 
wspomnieniem z wyzwolenia mia-
sta. Z tego, co sobie przypominam,  
20 stycznia 1945 roku widziałem 
idący od strony Galmany-Warpie 
zwiad rosyjskich żołnierzy w kie-
runku szkoły na Pechniku, w której 
to znajdowali się niemieccy żołnie-
rze. Po krótkim czasie wywiązała się 
strzelanina pomiędzy żołnierzami 
niemieckimi i rosyjskimi, w wyniku 
której ranny został rosyjski żołnierz. 
Zwiad rosyjski wycofał się.

W tym czasie ojciec wraz ze star-
szym bratem przebywał w pracy  
w kopalni Jan Kanty, z której to rów-
nież wycofywali się niemieccy żołnie-
rze ale w tym czasie zdążyli jeszcze 
spalić sortownię kopalni.

Ojciec mój przebywał w kopalni na 
dole już około dwóch dni, gdyż miał 
pracę ciągłą przy zabezpieczeniu od-
wodnienia kopalni i nie mógł opuścić 
stanowiska pracy. Miałem wówczas  
12 lat, postanowiłem dostać się do 
ojca i zanieść mu posiłek tzn. kromki 
chleba, którego w domu nie było za 
wiele. Poprosiłem sąsiada, pana Wró-
bla pracującego w tejże kopalni, aby mi 
pomógł przedostać się do ojca.

Idąc po drodze w rejonie Leopol-
du widzieliśmy czołg rosyjski. Wraz 
z sąsiadem udaliśmy się do kopalni. 
Udało mi się przedostać do ojca, gdzie 
pracował pod ziemią w pompach. Zo-

stałem tam z nim przez całą noc do 
następnego dnia, gdyż nie było moż-
liwości powrotu. Rano na stanowisko 
pracy ojca przyszedł oficer rosyjski, 
oznajmił nam, że jesteśmy wolni, 
możemy wychodzić na powierzchnię 
i do domu. Wracając wraz z ojcem w 
drodze do domu, widzieliśmy bardzo 
dużo zabitych niemieckich i rosyj-
skich żołnierzy, leżących w różnych 
pozycjach”.

BronisŁaw Guzik

Dzielnica Rogatka
Wspomina pani alicja dudek 
z d. Siedlińska, mieszkanka 
tej dzielnicy: „gdy zbliżał się 
front i coraz bliżej słychać było 
armatnie strzały, chyłkiem 
uciekaliśmy do piwnicy, 
rodzice, brat i ja. W obawie 
przed wtargnięciem żołnierzy 
do domu i rabunkiem często 
ktoś zostawał  
w mieszkaniu i pilnował. 
Chętnie zostawałam, skulona 
pod ciepłą chustą  
i kocem przy świetle ogarka 
świecy czytałam »Starą 
baśń«. Czasem uchylałam 
story zaciemniające okno, 
widziałam dalekie łuny  
i znów wracałam do książki. 
Kiedy kanonada artyleryjska 
uspokajała się, rodzice  
z bratem wracali z piwnicy  
i po ciemku kładliśmy się spać. 
ale cóż to był za sen?

Front wojenny zbliżał się, huczało 
od pocisków artylerii i strzałów  kara-
binów maszynowych, mój przezorny i 
zapobiegliwy tatuś przygotował piwnicę 
pod naszym domem do ukrycia się. Pod 
ścianą ustawił otomanę, zbity z trzech 
desek stolik, taborety, krzesło. Zniósł 
także do piwnicy »kozę« czyli piecyk 
– żeleźniak, a rurę od niego wypuścił 
przez otwór na zewnątrz.

W żeleźniaku paliło się tylko 
wieczorem aby dym nie zwabił żoł-
nierzy, a po wodę na podwórko tatuś 
wychodził też wieczorem. Gotowało 
się kartoflankę, jedliśmy twardy chleb 
z marmoladą buraczaną.

Po t rz ech d niach s ied z enia  
w piwnicy ucichło i wtedy, było to  
25 stycznia 1945 r., wyszliśmy rano 
ze schronienia. Świeciło słońce, 
drzewa był y oszronione, śnieg 
chr upa ł pod noga mi .  Okuta ni  
w płaszcze, koce, chustki, wyszliśmy 
na ulicę – nie wierząc jeszcze, że 
to koniec wojny, że to wyzwolenie.  
Z dala słychać było jeszcze pojedyn-
cze strzały karabinowe, od czasu do 
czasu wystrzał artyleryjski lecz nie 
było słychać warkotu samolotów. 
W naszej dzielnicy Rogatka było 
cicho. I wtedy z dala od Chrzanowa 
nadjechały czołgi i ciężarowe auta  

z żołnierzami radzieckimi. Wszyscy 
mieszkańcy witali ich okrzykami 
radości, dawal i jabłka, k romk i 
chleba, jakieś drobne podarki, sza-
liki, a oni zsiniali ze zmęczenia,  
w brudnych płaszczach, mundu-
rach, w walonkach, machali rękami 
z aut i jechali dalej.

W tym dniu przed południem 
poszliśmy wszyscy w stronę centrum. 
Na Pańskiej Górze nad budynkiem 
obecnego Sądu nie było zabudowań, 
tylko ogrody.

Przy płocie jednego z ogrodów 
klęczał w postawie gotowej do strzału 
niemiecki żołnierz w białym ochron-
nym płaszczu. Gdy go zobaczyłam, 
oniemiałam ze strachu. Bardzo się 
bałam, że odwróci się i zacznie  
z karabinu do nas strzelać. Dopiero 
przechodzący ludzie uspokoili mnie, 
mówiąc, że to martwy, zamarznięty 
na mrozie żołnierz. Widocznie ugo-
dzony kulą w plecy, oparł się o płot  
i tak został.

Nieco później w naszym domu 
rozlokowali się na kwaterze żołnierze 
rosyjscy, gotowali obiady dla oficerów 
stacjonujących w domu naprzeciw  
u państwa J.J. Orłów. W niedługim 
czasie spakowali się i odjechali”.

alicja dudek

zeBraŁa zofia żak

Ballada o Michale Kuliniczu      
(fragment)

Daleko została Odessa
Morze, dziewczyna i miłość.
Daleko zostali bliscy,
Matka, Ojciec i przyjaciele.
Daleko zostały drzewa,
Kwiaty, ptaki,
Błękitne niebo.
       Za słońcem
       Na zachód, na zachód,
       Wroga pędzimy,
       Na zachód, na Berlin,
       Po wolność dla świata
       I pokój,
Za słońcem, na zachód.
Już trzy dni walczymy
O miasto Jaworzno
Punkt mały na mapie wojny.
Dzień trzeci się kończy, 
Armaty wroga ogniem plują, 
Płacze rozdarta ziemia.

Alicja Dudek
Rodzice Michała kilkakrotnie 

przyjeżdżali z Odessy do Jaworzna, by 
złożyć kwiaty na grobie syna Michała 
przy cmentarzu pechnickim.

alicja dudekRogatka. Alicja Dudek na balkonie swojego domu

Rogatka. Alicja Dudek w swoim ogrodzie

Alicja Dudek
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Przegląd Form Teatralnych – ko-
lejnym etapem VIII Rejonowego 
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkol-
nej „Jawor 2008” pod patronatem 
Prezydenta Miasta Jaworzna – Paw-
ła Silberta odbył się 31 kwietnia,  
1, 2 marca 2008 r. w Domu Kultury 
Szczakowa. Organizatorem festiwa-
lu jest Miejskie Centrum Kultury  
i Sportu, Ognisko Pracy Pozaszkol-
nej oraz Regionalny Ośrodek Kultu-
ry w Katowicach.

W czarodziejskim zwierciadle

Tę fraszkę zna na pamięć każdy 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 19, nie 
tylko dlatego, że od lat zwraca ona 
uwagę wszystkich wchodzących do 
jej siedziby przy ul. Kasztanowej 33  
w Jaworznie – Jeziorkach, lecz również 
dlatego, że słowa te przywoływane 
są zawsze w dwóch najważniejszych 
momentach życia szkolnego – podczas 
Ślubowania Pierwszoklasistów oraz 
podczas Pożegnania Szóstoklasistów 
opuszczających mury szkoły. 

Tym stałym mottem Liliana Sowi-
sło – dyrektor szkoły – nieodmiennie 
zachęca swych uczniów do zdobywania 
szczytów, czyli pokonywania trudno-
ści, podejmowania nowych wyzwań, 
przełamywania własnych słabości, 
kompleksów, ku satysfakcji nich samych, 
ich rodziców, no i oczywiście szkoły. 
2008 rok zdaje się potwierdzać, że dro-
ga wychowanków 19-stki rzeczywiście 
zmierza na szczyty. 

Spośród 10 uczestników zgłoszonych 
przez polonistkę Marzenę Jakóbik–Gło-
wacz do ogólnopolskiego konkursu pod 
patronatem MEN „Orły – Stypendiada 
2008”, w którym udział wzięło ponad 
280 szkół podstawowych z całej Polski, 
sześcioro zdobyło najwyższe lokaty:

I miejsce – Iwona Walaszek z mak-
symalną ilością punktów w konkursie 
językowym (351 uczestników) – to 
ogromny sukces, zwłaszcza, że przy-
znano tylko jedno pierwsze miejsce,  

Autorski scenariusz napisany przez 
Ewę Nowotny zrobił furorę wśród 
uczestników warsztatów teatral-
nych, prowadzonych w OSP Ciężko-
wice. W ramach realizacji zadania 
publicznego pt. „Na straży kultury”, 
współfinansowanego z budżetu 
miasta Jaworzna, grupa teatralne 
„Strasne Zaby” wystąpiła na Festi-
walu Jawor 2008.

2 kwietnia 2008 roku, młodzi aktorzy 
pod opieką Ewy Nowotny i koordynatora 
akcji Joanny Szymiec udała się do Domu 
Kultury w Szczakowej, aby podbić ser-
ca jury. Niestety, ostatecznie nie udało 
się ciężkowickiej młodzieżówce stanąć 
na podium, ale zabawa była przednia 
i pozostało wiele miłych wspomnień. 
Fascynacja powieścią o Harrym Potterze 
z pogranicza baśni i powieści fantasy, 
dostarczała materiału literackiego do 
napisania scenariusza. Przedstawienie 
rozgrywało się dwutorowo – w szkolnej 
rzeczywistości oraz w magicznej krainie, 
która była efektem wyobraźni głównej 
bohaterki Harrusi Potterusi (pamiętaj-
my, że nie zawsze chłopcy muszą być 
ciekawymi postaciami).

Występ na Przeglądzie Teatralnym 
był pierwszą akcją realizowana w ra-

mach programu. Na tym jednak nie 
koniec. Ochotnicza Straż Pożarna Cięż-
kowice ma w planie wiele interesujących 
spotkań oraz przygotowanie do Woje-
wódzkich Zawodów Sportowo-Pożar-
niczych, które są teraz priorytetem (po 
zwycięstwo drużynę dziewczęcą będzie 
prowadził Kamil Ciołczyk). Spotkania 
odbywać się będą tradycyjnie w piątki 
od 16:30. Wiosna dodaje bez wątpienia 
energii, co opiekunowie Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej zamierzają 
wykorzystać w odniesieniu do swoich 
podopiecznych. asia

Biblioteka miejska przygotowała dla 
młodzieży szkół średnich spotka-
nie „Europraca popłaca, czyli jak 
mądrze zaplanować swoją karierę 
zawodową”. 

Pierwsze spotkanie dotyczyło pra-
cy w Unii Europejskiej. Dodatkowo 
młodzieży zostały przedstawione idee 
działalności Akademickich Biur Karier, 
a także dzięki współpracy z Organizacja-
mi Studenckimi Akademii Ekonomicz-

nej został przedstawiony zakres dzia-
łalności nauczania. Celem spotkania 
była pomoc studentom i absolwentom 
w godny sposób wejść na rynek pracy,  
a także uświadomienie młodzieży co 
ich czeka po wyjeździe za granicę i jakie 
prawa im się należą. W spotkaniu udział 
brał Powiatowy Urząd Pracy, Akademic-
kie Centrum Kariery, a także Parlament 
studentów z Akademii Ekonomicznej  
w Katowicach. P.dŁuGajczyk

„COŚ” dla absolwentów 
szkół średnich

Harrusia Potterusia, czyli 
„O tym, że nie zawsze 
musi być zwyczajnie”

W drodze na szczyty – Dąż 
wciąż, a i ty osiągniesz szczyty!

Jan Sztaudynger „Apel”

a drugiego i trzeciego nie. Iwonka otrzy-
mała także stypendium w wysokości  
100 zł. Po zakończonym teście uczennica 
stwierdziła: „Nie było tak źle, zadania nie 
były takie złe, z panią robiłyśmy o wiele 
trudniejsze”.

I wyróżnienie (przyznano tylko 
jedno III miejsce, a I i II nie) – Karolina 
Kondek w konkursie czytelniczym dla 
kl. 6 („Ania z Zielonego Wzgórza” L. M. 
Montgomery) – 1062 uczestników;

I wyróżnienia - Zuzanna Cichy i Filip 
Pokuta (nie przyznano, II, III miejsca)  
w konkursie czytelniczym dla kl. 5 (Mi-
tologia) - 1040 uczestników;

III miejsce Dawid Kurnik (przy-
znano jedno I miejsce, II nie było) oraz  
I wyróżnienie Adrianna Kurnik w kon-
kursie czytelniczym klas 4 („Pinokio”  
C. Collodiegio) – 911 uczestników.

W opinii szkolnej komisji konkurso-
wej i wg wypowiedzi dyrektorów szkół i 
nauczycieli wyrażanych na forach inter-
netowych pytania były bardzo szczegó-
łowe i wymagały nie tylko doskonałej 
znajomości tekstów, ale i świetnej pamię-
ci do detali, które najczęściej umykają 
nam przy czytaniu. Przed szczególnym 
wyzwaniem stanęli uczniowie klasy 5, 
ponieważ musieli się wykazać znajo-
mością różnych opracowań mitów i bez 
tego bardzo trudnych dla 11-latków. 
Poziom poszczególnych konkursów był 
bardzo wysoki – by otrzymać I miej-
sce należało uzyskać 50 pkt., II – 49,  
III – 48. a od 48 do 41 przyznawane były 
wyróżnienia. Według organizatorów 
tych czołowych miejsc było mniej niż 
się spodziewano, dlatego tym bardziej 
cieszy sukces 19-stki.

Jeśli do tego dodać II miejsce w Miej-
skim Konkursie Języka Angielskiego 
dla kl. III Alicji Pietras pod kierunkiem  
mgr Alicji Wolskiej oraz II miejsce  
w Miejskim Konkursie Recytatorskim 
kl. I- III Julii Bolek z kl. I (opiekun 
mgr A. Rozmus) i III miejsce w grupie 
uczniów IV- VI Filipa Kowalskiego  
z kl. V (opiekun mgr M. Jakóbik-Gło-
wacz) stwierdzenie, że uczniowie 19-stki 
osiągają szczyty, nabiera szczególnego 
znaczenia. sonia kozuB

W kat. I-IV:
I miejsce Zespół Teatralny za Szkoły Podstawo-
wej w Rodakach za etiudę „Biedronka i żuk”
II miejsce Zespół Teatralny ze Szkoły Pod-
stawowej nr 11 w Mysłowicach za spektakl 
„Baba Jaga”
III miejsce Teatr „Przy Przemszy” MCKiS DK 
Jeleń za spektakl „Bajadurka”.
Wyróżnienie Zespół Teatralny ze Szkoły Pod-
stawowej nr 15 w Jaworznie za walory wycho-
wawcze spektaklu „Bunt”

W kat. V-VI:
I miejsce Zespół Teatralny ze szkoły Pod-
stawowej w Myślachowicach za spektakl  
„W jedności siła”
II miejsce Zespół Teatralny ze Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Jaworznie za spektakl „Wiewiórka 
czyli o pożytkach z zapominalstwa”
III miejsce dla Szkoły Podstawowej nr 16  
w Jaworznie za etiudę „Stan chorobowy”.

Kat. gimnazjum:
I miejsce Klub „Kasztan” MCKiS za spektakl 
„Fajnie jest pokrólować”
II miejsce Miejski Klub im. Jana Kiepury  
w Sosnowcu za spektakl „Na targowisku”
III miejsce Gimnazjum nr 1 w Jaworznie za 
spektakl „Mam dość” i Gimnazjum nr 10 za 
spektakl „Ławeczka w parku”
Wyróżnienie: teatrzyk „Bomba” z Gimnazjum 
nr 7 za spektakl „Lilie”
Nagroda aktorska dla Krzysztofa Kloca za rolę 
Pazia w spektaklu „Fajnie…”

W następnych zmaganiach konkur-
sowych wzięły udział 42 zespoły teatral-
ne dzieci i młodzieży z następujących 
miejscowości: Będzin, Czeladź, Dąbrowa 
Górnicza, Myślachowice, Mysłowice, 
Sławków, Sosnowiec, Rodaki. Młodych 
wykonawców z Jaworzna do występu 
przygotowywali nauczyciele, instruk-
torzy zatrudnieni w Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej, szkołach, domach kultury, 
świetlicach środowiskowych Ciężkowic, 
Szczakowej, Podłęża i Jelenia.

Scenę Domu Kultury w Szczakowej 
ożywił zaczarowany świat bajek. Pojawi-

ły się kapryśne królewny, „księżniczki na 
ziarnku”, kopciuszek i zła macocha, do-
bre wróżki, krasnale i smerfy. Tańcowały 
– dwa Michały, biedronki i żuki. Magię 
teatru dla najmłodszych podkreśliła 
staranna scenografia, barwne kostiumy 
np. „Na targowisku” Ewy Bryk-Nowa-
kowskiej. Słowo poetyckie wzbogacała 
muzyka, taniec i piosenka. Świat baśni 
pojawił się w formie sfabularyzowanej 
i etiudach. Instruktorzy zaprezentowali 

również inscenizacje oparte na własnych 
scenariuszach. Miały one charakter dy-
daktyczny – dobro zwyciężało zło. No 

bo jak się można pogodzić; z buntem 
maluchów, którzy rozpoczynają „wojnę 
domową”, czy z tym, że w bajkowy świat 
Baby Jagi, Jasia i Małgosi inwestorzy pla-
nują budowę supermarketu?

Imperatywy przekazywały spek-
takle o charakterze profilaktycznym. 
Ostrzegały one przed alkoholizmem, 
narkomanią, agresją, anoreksją, wi-
rusem HIV, „zagubionych bez przy-
jaźni, bez miłości”, „samotnych choć  
w tłumie”, „samotnych bez końca”, 
tych którzy „nie wiedzą jak żyć, gdzie 

iść”. Pomysłów na scenariusze było 
wiele. Szczególną uwagę zwróciłam 
na interpretację ballady „Lilije” – roz-
patrywanej przez kolegium redakcyj-
ne jako informacja kryminalno-sen-
sacyjna. Podobał mi się także teatr 
ruchu. Reżyser Sebastian Podleśny 
poprzez gest, ruch, światło i dźwięk 
opowiedział piękną historię  pewnej 
romantycznej miłości, a poprzez 
symbolikę wskazał różne rodzaje 
ludzkiego zniewolenia. 

Kat. Ponadgimnazjalne:
I miejsce MOPT Dąbrowa Górnicza za spek-
takl „Serenada” z kwalifikacją do Festiwalu  
w Częstochowie
II miejsce I LO w Jaworznie za spektakl „Alfa”
III miejsce I LO w Jaworznie za spektakl „Trzy 
małpy”
Wyróżnienia: MDK i II LO w Mysłowicach za 
spektakl „Ironia losu” , OPP w Jaworznie za 
spektakl „Król chłopów” i ZSO z Mysłowic za 
spektakl „Biały miś”. 

Kat. lalki:
I miejsce Teatr „Bąbel” za spektakl „Księż-
niczka na grochu”
Wyróżnienie Teatrzyk „Tyci” za spektakl 
„Niezwykłe przygody kota z płota”
Jury przyznaje nagrodę Teatrowi Ekspresji 
Twórczej Ego z MDK w Będzinie za spektakl 
„Zniewolenie” i kwalifikuje przedstawienie do 
prezentacji w Festiwalu w Częstochowie.

Jury wysoko oceniło spektakle, 
które w trafny sposób interpretowały 
tekst literacki będący wieloznaczną 
metaforą ludzkiego losu rozpiętego 

między tragizmem a komizmem, 
rzeczywistością a marzeniem, przeży-
ciem a pragnieniem, autentycznością  
a sztucznością. Bohaterowie Stani-
sława Mrożka, bo o nich tu mowa, są 
pokazani jak marionetki – wygłaszają 
poglądy, w których logika w zderze-
niu z codziennym życiem okazuje  
się absurdem.

Zanim jury ogłosiło werdykt, udzie-
liło zainteresowanym kilku życzliwych 
wskazówek: proszono o zachowanie 

planu na scenie, rezygnację z nadmiaru 
rekwizytów i niektórych kwestii wygła-
szanych chóralnie. Proszono także, by 
poezję moralnego niepokoju np. Her-
berta, Stachury przekazywać w sposób 
refleksyjny, a nie emocjonalny. Zachę-
cano również do wybierania mniejszych 
form teatralnych, takich jak miniatura 
teatralna czy etiuda.

Jury w składzie: przewodnicząca: 
aktorka Bogumiła Kurcab-Karkoszka, 
polonista Małgorzata Cichy, teatrolog 

Agata Sikora, teatrolog Tomasz Moli-
tor po zapoznaniu się z prezentacjami 
konkursowymi przyznało nagrody  
i wyróżnienia w poszczególnych katego-
riach wiekowych:

Paulina chleBicka oPP w i lo

Laureaci konkursu „Orły – Stypendiada 2008”

Próba przed występem

Jedna z grup teatralnych
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Budowlanka obchodzi jubileusz 40-lecia

Dobro dobrem wraca
młodzi ludzie mają w sobie 
ogromne zasoby energii, 
wrażliwości i empatii, 
które chętnie pożytkują 
dla dobra innych – dzieci, 
osób chorych, w podeszłym 
wieku, niepełnosprawnych, 
jeśli mają ku temu okazję. 
Wolontariat umożliwia 
realizację potrzeby 
pomagania i służenia innym. 

Praca wolontariusza to z jednej 
strony trening systematyczności, od-
powiedzialności i wrażliwości, z drugiej 
natomiast to ciepło, uśmiech i przyjaźń 
podopiecznych. Dobro czynione innym 
wraca do dobroczyńcy – obdarowani 
zostają obaj – osoba, której pomoc 
jest udzielana, i wolontariusz, który jej 
udziela. W Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 im. Kazimierza Wielkiego 
w Jaworznie wiedzą o tym doskonale 
uczniowie liceum o profilu socjalnym, 
ale również uczniowie technikum i za-
sadniczej szkoły zawodowej.

Ich praca przybiera różne formy: 
na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-
Wychowawczego dla Dzieci Niepełno-
sprawnych pracują w trakcie wakacji  
i ferii zimowych - pomagają persone-
lowi placówki w opiece nad dziećmi na 
terenie ośrodka i podczas zajęć z hippo-
terapii; w Domu Pomocy Społecznej do 
ich zadań należy dotrzymywanie towa-
rzystwa i organizowanie czasu osobom 
starszym. Wolontariusze odwiedzają 
również swoich podopiecznych w do-
mach - pomagają w pracach domowych, 
w opiece nad dziećmi, dotrzymują 
towarzystwa osobom samotnym i nie-
pełnosprawnym.

Uczniowie ZSP nr 1 przy udziale 
swoich nauczycieli od 5 lat organizują 
dla wychowanków Ośrodka Rehabi-
litacyjno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niepełnosprawnych imprezy okolicz-
nościowe – Dzień Dziecka, Mikołajki, 
Jasełka, w czasie wspólnych tańców  
i zabaw uczestniczą w przedstawieniach 
i konkursach, które są okazją obdarowy-
wania upominkami wszystkich dzieci.

To nie jedyna działalność wolonta-
riuszy z „Budowlanki”. Biorą aktywny 
udział w wielu akcjach społecznych or-
ganizowanych na terenie naszego miasta 
– zakładają Szkolne Ogrody Żonkilowe 
– jesienią sadzą cebulki kwiatów, które 
kwitnąc wiosną, symbolizują nadzieję  

i solidarność z Hospicjum Homo Ho-
mini, które propaguje idee hospicyjne 
poprzez „Pola Nadziei”, których sym-
bolem jest żonkil. Uczestniczą również  
w debatach organizowanych przez Hospi-
cjum Homo Homini: „Zdążyć z prawdą”  
i „Pozwólcie mi odejść”. Celem debat 
było ukazanie człowieka w różnych wy-
miarach życia – biologicznym, psychicz-
nym i duchowym, obejmowały również 
rozważania na temat żałoby i straty. 
Trudno przecenić wartość duchową  
i moralną dla kształtowania się postaw 
społecznych młodych ludzi. 

Wolontariusze z naszej szkoły biorą 
również systematycznie udział w miej-
skich obchodach Dni Godności Osób 
Niepełnosprawnych organizowanych 
przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
ds. Osób Niepełnosprawnych. W trak-
cie imprezy odbywa się integracyjny 
przemarsz ulicami miasta i wspólna 
zabawa przed halą widowiskowo-spor-
tową. Idą zdrowi obok niepełnospraw-
nych, idą razem uśmiechnięci i pełni 

zapału, zjednoczeni wspólną sprawą 
– pozbycia się absurdalnych uprzedzeń, 
lęków i niechęci.

Współdziałamy również ze Stowa-
rzyszeniem „ExAnimo” – wspólnie 
zorganizowaliśmy happening na tere-
nie miasta, w czasie którego na ulicach,  
w szkole, warsztatach terapii zajęciowej, 
świetlicach środowiskowych wolonta-
riusze rozdawali słodycze z przesłaniem 
od św. Mikołaja „Ważniejsza od prezentu 
jest chęć dzielenia się nim”. Podobny cel 
miała akcja happeningowa „Tęczowe 
dzieciństwo” i tym razem wolontariusze 
rozdawali dzieciom balony i słodycze.

Ważniejsze od prezentów jest serce, 
jakie okazują młodzi wolontariusze 

wszystkim – małym i dużym, mło-
dym i starszym, niepełnosprawnym 
i chorym. Czynią to nie oczekując na 
wdzięczność czy lepszą ocenę z przed-
miotu. Wolontariat jest dla nich spo-
sobem na życie, na niesienie pomocy 
innym, znajdującym się w gorszej sy-
tuacji, ludziom, co często jest najważ-
niejsze, okazanie zwyczajnej, ludzkiej 
sympatii, na udowodnienie, że nie są 
poza – lecz razem z nami.

aGniszka kloc – PedaGoG zsP1

Wszystkich, którzy chcą poznać tę i inne formy aktywności uczniów naszej szkoły 
oraz zapoznać się z szeroką ofertą kierunków kształcenia w nowym roku, zapoznać się 

z nauczycielami, poznać szkołę od kuchni, zapraszamy na 
Dzień Otwarty -11 kwietnia 2008 w godzinach 11.00- 14.00 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie , ul. Chopina 40. Absolwenci !
Zapraszamy do wspólnego świętowania Jubileuszu

Szczegóły dotyczące harmonogramu przebiegu imprez i uroczystości jubileuszowych 40-lecia 
Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie są przedstawione 

na stronie internetowej szkoły www.zsp1.jaworzno.edu.pl w zakładce Jubileusz 
lub pod nr telefonu (0 32) 616 35 81. Można się już logować.

Liczymy, że dzięki wzajemnym kontaktom wiadomość ta dotrze do Każdej i Każdego z Was.

Grupa uczniów klas matematyczno-
fizycznych z III Liceum Ogólno-
kształcącego pod opieką prof. Ro-
many Kantorek-Pałki, jako jedyna 
w Jaworznie już po raz czwarty brała 
udział w prestiżowym, międzyna-
rodowym programie Masterclasses 
pod patronatem największego na 
świecie Europejskiego Ośrodka Ba-
dań Jądrowych (CERN) z siedzibą  
w Genewie w Szwajcarii.

29 lutego 2008 r. w budynku In-
stytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego 
odbyły się warsztaty naukowe, będące 
pierwszą częścią programu Masterclas-
ses. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu  
prof. dr hab. Henryka Czyża dotyczącego 
fizyki cząstek elementarnych, modelu 
standardowego budowy materii oraz hi-
storii i osiągnięć CERN. Część traktująca 
o największym na świecie akceleratorze 
cząstek zwanym Wielkim Zderzaczem 
Hadronów (LHC) i związanymi z nim 
najnowszymi technologiami była zde-
cydowanie najbardziej interesująca. 
Cząstki elementarne zderzane w akce-
leratorze osiągną energię 14 TeV, która 
pozwoliłaby na przyspieszenie samocho-
du osobowego do niebywałej prędkości  
1700 km/h! Masa jednego z sześciu 
detektorów, które będą rejestrowały 
kolizje przyspieszonych protonów jest 
blisko dwa razy większa od masy Wieży 
Eiffla! Na potrzeby analizy wyników 
i eksperymentu przeprowadzanego  
w Europejskim Ośrodku Badań Jądro-
wych stworzono sieć GRID umożliwia-
jącą przesył danych między ośrodkami 
zaangażowanymi w badania z całego 
świata z prędkością 14 GB/s, odpowia-
dającą w przybliżeniu trzem płytom 
DVD na sekundę! Według najnowszych 
informacji eksperyment rozpocznie 
się w maju bieżącego roku. Po zakoń-
czeniu wykładu uczestnicy udali się do 
sali komputerowej, gdzie rozpoczęły się 
warsztaty. Uczniowie zostali podzieleni 

na dwuosobowe grupy, każda z nich 
otrzymała do rozpatrzenia sto auten-
tycznych przypadków rozpadu cząstek 
elementarnych zarejestrowanych przez 
detektor DELPHI, wykorzystany w po-
przednim eksperymencie przeprowa-
dzonym w latach 1989-2000 przy użyciu 
akceleratora zwanego Wielkim Zderza-
czem Elektronowo Pozytonowym (LEP). 
Po ukończeniu analizy przypadków, prof. 
dr hab. Henryk Czyż podsumował uzy-
skane przez nas rezultaty. Ogromnym 
zaskoczeniem był fakt, że nasze wyniki 
nie różniły się znacząco od przewidy-
wań teoretycznych opracowanych przez 
naukowców pracujących w CERN. Każdy 
z uczniów otrzymał płytę CD z  najnow-
szymi materiałami dotyczącymi fizyki 
cząstek elementarnych oraz Europejskie-
go Ośrodka Badań Jądrowych.

11 marca 2008 r. w budynku Wy-
działu Matematyki, Fizyki i Chemii 
Uniwersytetu Śląskiego miała miejsce 
międzynarodowa wideokonferencja  
z przedstawicielami Europejskiego Labo-
ratorium Fizyki Cząstek Elementarnych 
(CERN) oraz  młodzieżą zgromadzoną 
na wielu europejskich uczelniach np. 
Uniwersytecie w Pradze, Monachium czy 
Budapeszcie. Nasi uczniowie wzięli w niej 

Zaproszenie 

Masterclasses 2008
Akcja Hospicjum „Pola Nadziei”

Wolontariat wakacyjny

Udział uczniów w Dniach Godności Osób niepełnosprawnych

Uczniowie z zaciekawieniem słuchali wykładu

udział jako reprezentanci Instytutu Fizyki 
Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja była 
prowadzona w całości w języku angiel-
skim, rozpoczęła się od prezentacji i inter-
pretacji otrzymanych wyników. Kolejnym 
punktem programu był quiz wiedzy  
o szwajcarskim laboratorium oraz fizyce 
cząstek elementarnych, składający się  
z dziesięciu pytań. Po zakończeniu kon-
kursu uczestnicy rozpoczęli nieoficjalną 
część wideokonferencji, w której zadawali 
pytania przedstawicielom laboratorium. 
Nie zawsze dotyczyły one CERN i często 
były traktowane z przymrużeniem oka. 
Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej 
atmosferze, zakończyło się wręczeniem 
uczniom dyplomów uczestnictwa przez 
prof. dr hab. Henryka Czyża.

Udział w programie Masterclasses 
był dla nas bardzo wartościowym do-

świadczeniem. Podczas analizy rozpadu 
cząstek elementarnych mogliśmy poczuć 
smak pracy naukowej i zastosować nabytą 
wiedzę w praktyce. Wideokonferencja  
z pewnością pozwoliła nam sprawdzić swo-
je umiejętności językowe. Wszystko to za-
wdzięczamy prof. Romanie Kantorek-Pał-
ce, która stara się w każdy sposób rozsze-
rzać nasze horyzonty umysłowe, nie tylko  
w zakresie fizyki. (iw)
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1 kwietnia 2008 roku w Gimnazjum 
nr 8, jak co roku, zorganizowano 
Święto Samorządności i Patrona 
Szkoły. Na porannym apelu Pani 
Dyrektor mgr Wiesława Czem-
pińska wręczyła przewodniczącej 
Samorządu Uczniowskiego symbo-
liczny klucz do szkoły. W ten spo-
sób przekazała młodzieży władzę  
w gimnazjum na 1 dzień.

Uczniowie klas III przejęli obo-
wiązki nauczycieli i rozpoczęły się 
lekcje prowadzone przez młodzież. 
Wiele radości zabawy sprawiły zaję-
cia, na których w ławkach szkolnych, 
obok swych wychowanków, zasiedli 
nauczyciele. Czy byli niesforni, czy 
zachowywali się grzecznie? To py-
tanie, na które w naszej szkole łatwo 
odpowiedzieć, Jak zawsze z taktem 
i ogromnym poczuciem humoru 
wspomagali swoich uczniów, zarów-
no prowadzących lekcje, jak i w nich 
uczestniczących. Primaaprilisowy 

psikus – wszyscy wiedzą, jak należy 
go rozumieć.

Nowością tegorocznego święta było 
zaproszenie wraz z wychowawcami 
uczniów klas VI ze Szkoły Podstawowej 
nr 22. W gimnazjum zaproponowa-
no im udział w lekcjach: informatyki  
w nowoczesnej pracowni informatycz-
nej, chemii z pokazem doświadczeń  
i języka angielskiego prowadzonego  

w pracowni multimedialnej. Właśnie 
dla przyszłorocznych pierwszoklasistów 
Gimnazjum nr 8 wprowadza innowację 
pedagogiczną, polegającą na zwiększe-
niu liczby godzin języka angielskiego 
prowadzonego metodami interaktyw-
nymi, poszerzającą wiedzę o kulturze 
krajów anglojęzycznych ze zwróceniem 
uwagi na literaturę i jej twórców. Mamy 
nadzieję, że ta propozycja spotka się  
z uznaniem uczniów i ich rodziców.

Na koniec Święta Samorządności 
uczniowie gimnazjum i ich goście 
ze szkoły podstawowej uczestniczyli  

w apelu poświęconym Patronowi 
Szkoły Kazimierzowi Wielkiemu.  
W niekonwencjonalny sposób wszyscy 
bawili się na turnieju rycerskim. Było 
wiele ciekawych konkurencji, w których 
brali udział chętni do zabaw uczniowie. 
Szóstoklasiści uczestniczyli w torze 
przeszkód pod nazwą „Ślepy rycerz”  
i zabawie z pompowaniem balonów. 
Klasy pierwsze gimnazjum rywali-
zowały w konkurencjach pt. „Kop-
ciuszek” (należało przebrać ziarenka 
grochu i fasoli) i „Paca i kielnia”. Klasy 
drugie rzucały strzałkami do balonów  
i rzeźbiły pianką do golenia postać króla 
Kazimierza. Najstarsi uczniowie klas 
trzecich ćwiczyli się w iście rycerskim 
rzemiośle i walczyli na kopie, a także 
podnosili swą sprawność fizyczną  
w utrzymaniu w powietrzu balonika 
za pomocą odkurzacza. Zabawa była 
wyśmienita, zwycięzców koronował 
Szambelan Gimnazjalnego Dworu  
i nakazywał wszystkim, aby przez jeden 
dzień zwycięzcy nosili tytuł książęcy. 
Warto również wspomnieć, że wszyscy 
nauczyciele, na czele z panią dyrektor,  
w tym niezwykłym dniu byli od poran-
nego apelu ukoronowani i mieli prawo 
do noszenia tytułu Wasza Wysokość. 

Na wesołej zabawie czas upływa 
jednak niezwykle szybko. Ostatnim 
akcentem Święta Samorządności jest 
oddanie klucza do szkoły, a tym samym 
i władzy nad społecznością uczniowską. 
Przewodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego Karolina Mróz, oddając klucz 
Pani Dyrektor mgr Wiesławie Czem-
pińskiej podziękowała za umożliwienie 
młodzieży tak wspaniałej zabawy. A za 
rok znów kolejne Święto Samorządno-
ści? Na pewno tak.

edyta kaMińska

Uczniowie klas pierwszych dali po-
pis swoich aktorskich umiejętności 
na szkolnej scenie. Przedstawienie 
obejrzeli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 20 wraz z wychowawcami 
oraz najbliższe osoby młodych akto-
rów: rodzice, rodzeństwo, dziadko-
wie, ciocie i wujkowie itp.

Już z samego rana obie pierwsze 
klasy (pierwszy raz na tak dużej sce-
nie) dały popis swoich niezwykłych 
umiejętności. Pomimo ogromnej tremy 
maluchy dały z siebie wszystko – pod-
kreślały wychowawczynie Agnieszka 
Biel–Prosa i Katarzyna Gniadek. Po-
twierdziły to gorące brawa od kolegów  
i koleżanek. Gratulacje przekazane 

przez wicedyrektor Elżbietę Suską 
dodały im skrzydeł na popołudniowe 
spotkanie z dużo większą publiką.

W inscenizacji dominowały orygi-
nalne i bardzo barwne stroje przygoto-
wane we współpracy z rodzicami. Nie 
zabrakło stroju Pani Wiosny, bocianów, 
niedźwiedzia, zajączka, bałwanka, pta-
ków, biedronek... Wierszom towarzyszy-
ły skoczne piosenki zwiastujące wiosnę: 
„Złoty kluczyk”, „Pierwszy obudził 

Czas posiada ogromną moc. Ob-
darza nas nieprzewidywalnymi 
zdarzeniami. Nie pyta nas o zgo-
dę, o nasze zdanie. Otacza nas, 
pochłania, zabiera, pozostawiając 
pustkę, poczucie niedokończenia 
wielu spraw.

Trzy lata temu odszedł od nas nasz 
wielki rodak Jan Paweł II. Odszedł 
„do domu Ojca’’, dotarł do celu ziem-
skiej podróży. Przez kilkadziesiąt 
lat uczył nas miłości, szacunku do 
najmniejszego życia, pokory wobec 
potęgi cierpienia. Często świadczył 
własnym przykładem, potwierdzał 
działaniem zasady, o których mówił 
w swoich lekcjach.

Ten niezwykły człowiek pozo-
stawił w swych naukach bogactwo 
mądrości i wiary. Odszedł od nas, 
ale nas nie zostawi. Jego poezje, ho-
milie, encykliki są wciąż żywe, po-
nadczasowe, a ich uniwersalna siła 
odkrywana jest przez wielu ludzi.

W trzecią rocznicę śmierci Pa-
pież a Pola k a uczniow ie SP 22  
w Jaworznie wraz z opiekunami 
mgr Sylwią Obacz oraz mgr Alek-
sandrą Paluch przygotowali wzru-
szający scenariusz słowno – mu-
zyczny pt.: „Jan Paweł II Wielki”. 
Audycja miała na celu przybliżyć 
naszym uczniom sylwetkę Karola 
Wojtyły, jego życiowe losy, drogę 
do świętości. Kompozycje wierszy 

i tekstów pokazały krok po kroku 
piękno umysłu i duszy Papieża. 
Obok audycji bibliotekarz szkolny 
mgr Sylwia Obacz przygotowała 
ciekawą wystawę książek i albumów 
poświęconych Papieżowi. Wystawa 
miała uświadomić jak wielu ludzi 
próbowało poznać postać Karola 
Wojtyły, a jednocześnie pozwoliła 
uczniom na pełniejszy kontakt z tą 
postacią. Cały program artystyczny 
miał na celu odkryć przed uczniami 
wielkość Karola Wojtyły. 

Nie można zapomnieć, nie moż-
na pozwolić, by upływ czasu zatarł 
wiele lat wspaniałej katechezy gło-
szonej przez naszego rodaka.

d. Porwit

Buon giorno, dzień dobry, gu-
ten tag, bonjour – w ten sposób 
uczniowie klas 4-6 SP 14 2 kwietnia  
br. witali swoich rówieśników, któ-
rzy odwiedzali poszczególne kraje 
Unii Europejskiej w trakcie prezen-
tacji w klasach.

Uczniowie klas 4-6 wraz z wycho-
wawcami zadali sobie wiele trudu, aby 
w trakcie swoich prelekcji w klasach 
przybliżyć historię, ludzi nauki, spor-
tu, literatury, zabytki architektury  
i atmosferę panującą w różnych kra-
jach Unii, m.in. Polski, Włoch, Nie-
miec, Holandii, Belgii i Francji.

Uczniowie – prezenterzy byli ubra-
ni w stroje narodowe omawianych kra-
jów, wystrój klas również nawiązywał 
do charakterystycznych cech i zabyt-
ków przedstawianych państw.

Na si  w ychowa n kow ie  w r a z  
z zaproszonymi gośćmi, m.in. panią 
Anną Kaliną-Mocałą – przedstawi-
cielem Urzędu Miejskiego Wydziału 
Rozwoju i Polityki Gospodarczej 
mieli okazję skosztować hiszpań-
skiej potrawy i dowiedzieli się wiele 
ciekawych i intrygujących wiado-
mości. Wszystkich zaciekawił sport 
uprawiany w Holandii, który polega 
na brodzeniu w błocie lub w morzu, 
bardzo interesujące okazały się także 
wyścigi gondoli w Wenecji.

Nasi uczniowie wykazali się rów-
nież dużym talentem plastycznym, 
wykonali makietę wieży Eiffla, krzy-
wej wieży w Pizie i inne.

Uwieńczeniem Dnia Europejskiego 
była prezentacja przygotowana  przez 
panią  A. Kalinę-Mocałę, która została 
przedstawiona naszym uczniom, a doty-
czyła inwestycji finansowanych z fundu-
szy unijnych na terenie Jaworzna.

Au revoir – do widzenia i usłyszenia 
w następnym roku, być może wtedy 
spróbujemy francuskiego przysmaku, 
ślimaków? joanna PoPowicz

W Wielkim Tygodniu nauczyciele 
klas pierwszych SP 16, w ramach 
promocji, zorganizowali lekcje 
pokazowe dla przyszłych pierw-
szoklasistów.

Wzięły w nich udział sześcio-
latki z Przedszkola Państwowego 
nr 9 w Jaworznie. Goście zwiedzili 
szkołę, tj. obejrzeli klasopracownie 
edukacji wczesnoszkolnej, świe-
tlicę, jadalnię, salę gimnastyczną, 
sekretariat, bibliotekę. Wstępnie 
zostali zapoznani z panującymi tu 
zwyczajami. Po odbyciu rekone-
sansu dzieci uczestniczyły czynnie  
w przygotowanych dla nich zaję-
ciach integracyjnych wraz z ucznia-
mi klas pierwszych. Tematyka lekcji 
obejmowała zagadnienia związane 
ze zbliżającymi się świętami wiel-
kanocnymi. Dzieci chętnie roz-
wiązywały rebusy i zagadki ma-
tematyczne, utrwalające poznane 
wcześniej cyfry oraz uczestniczyły 
w zabawach dydaktycznych mają-
cych na celu dokonywania analizy  
i syntezy wyrazów na bazie alfabetu  
drukowanego. Sześciolatki wykona-
ły piękne prace plastyczne w postaci  
pisanek wielkanocnych, które miały 
stanowić dekorację ich sali  przed-
szkolnej. Zajęcia przeplatane były 
różnymi piosenkami. Na zakończe-
nie wspólnie odtańczono pląs. Zaję-
cia przebiegły w miłej i serdecznej 
atmosferze. Mamy nadzieję, że we 
wrześniu znowu wszyscy się spo-
tkamy. a.s.

Święto Samorządności 1 kwietnia ponad 130 osób wzięło udział  
w wiosennym spotkaniu w Zespole Szkół nr 1

Na wiosenną nutę
się skowronek”, „Biedroneczki”, „Była 
sobie żabka mała”, „Wstawać śpiochy”. 
Każda z piosenek miała ponadto opra-
wę taneczną lub instrumentalną. Nie 
zabrakło niezwykłych popisów tańca 
akrobatycznego w wykonaniu uczen-
nic z klasy pierwszej a i czwartej b oraz 
samodzielnie zaaranżowanego układu 
tanecznego „O ja lele” w wykonaniu 
dziewczynek z klasy pierwszej b. 

Miłym akcentem, wręczeniem wio-
sennego kwiatu przez dzieci swoim 
rodzicom, zakończył się niezwykły spek-
takl. Dobre nagłośnienie, przestrzenna 
i barwna scenografia dopełniły moc 
wrażeń. Pierwszoklasistą tak spodobało 
się występowanie na scenie, że zapo-

Mali 
goście

Moja szkoła w unii 

wiedzieli występy w zaprzyjaźnionym 
Przedszkolu Miejskim nr 18. W nagrodę 
po występie czekał słodki poczęstunek 
dla dzieci i rodziców. 

Na całością czuwały wychowaw-
czynie i koordynatorki wiosennego 
spotkania z rodzicami: Agnieszka Biel 
– Prosa i Katarzyna Gniadek, które ser-
decznie pragną podziękować rodzicom 
za udział i pomoc w tak dużym przed-
sięwzięciu. (kas)

Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę  
o przebaczenie. Proszę także, aby miłosierdzie 
boże okazało się większe od mojej słabości  
i niegodności…

(fraGMent testaMentu jana PawŁa ii)

Jan Paweł II Wielki

Rzeźbienie pianką do golenia postaci króla Kazimierza

Maluchy zachwyciły wszystkich

W krakowskim stroju

Wystawa książek i albumów 
poświęconych Papieżowi 


