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Zapraszamy do programu telewizji 
CTv Jaworzno, gdzie mogą Państwo 
obejrzeć audycję motoryzacyjną 
„AutoExpert”, której sponsorem jest 
Stacja Kontroli Pojazdów PKM. W tym 
tygodniu porównanie samochodów: 
Seata Cordoba i Opla Astra sedan.
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Jaworznianka, od 7 lat 
mieszkająca na stałe 
w Austrii, nie miała udanych 
świąt wielkanocnych. 
Jej roczne dziecko 
zachorowało i potrzebna 
była interwencja lekarska. 
Niestety, w przychodni 
okazało się, że bez ksero 
karty ubezpieczeniowej 
lekarz jej nie przyjmie.

Cudzoziemcy mieszkający w kra-
jach Unii Europejskiej mają karty ma-
gnetyczne, na których umieszczane są 
ich dane i numer ubezpieczenia. Aby 
lekarz przyjął taką osobę, trzeba mieć 
kserokopię karty.

Osoba ,  k tóra poprosi ła nas 
o interwencję urodziła się w Polsce, 
ale od kilku lat mieszka w Austrii. 
Przyjechała do Jaworzna spotkać się 
z rodziną w czasie świąt. Jej roczne 
dziecko zachorowało, matka podej-
rzewała grypę żołądkową. 

– Całą noc dziecko 
wymiotowało i rano 
poszliśmy do lekarza, 
bo ja też źle się czułam 
– opowiada kobieta.

Pacjentka z chorym rocznym dzieckiem nie mogła być przyjęta dopóki nie 
zrobiła kopii karty ubezpieczeniowej, a ksero na miejscu nie było

Austriackie 
gadanie

Ze szpitala matka z chorym dziec-
kiem została odesłana do przychodni 
Górniczego Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego. Tam jednak osoba 
przyjmująca pacjentów zażądała kse-
rokopii dokumentu potwierdzającego 
ubezpieczenie. Ponieważ w przychod-
ni nie ma kserokopiarki dostępnej 
w sobotę, matka musiała poszukać 
punktu ksero gdzie indziej.

– Byłam w tej przychodni 
kilka miesięcy temu 
i była taka sama sytuacja. 
Wtedy poszłam do apteki, 
która jest niedaleko i tam 
skserowałam kartę, tym 
razem też mi się udało. Ale 
wydawało mi się, że po tych 
kilku miesiącach jednak w 
przychodni będzie dostępne 
ksero, wtedy pacjenci nie 
musieliby szukać na mieście 
– mówi.

Kierownik przychodni, doktor 
Jerzy Małocha, wyjaśnił nam, że 
prowadzone są dwa dyżury, dla 
dzieci i dla dorosłych, w dwóch są-
siadujących budynkach. – Tam gdzie 
są dorośli, ksero jest dostępne, bo ono 
jest w ogólnej rejestracji. I tam nie 

ma problemu z kserem. Natomiast 
jeżeli chodzi o dzieci i tę pomoc dla 
obcokrajowców, członków Unii, to są 
na pewno sporadyczne przypadki, ale 
trzeba będzie coś pomyśleć, być może 
– mówi Jerzy Małocha.

– Można by ewentualnie oczeki-
wać od rejestratorki, czy od pielę-
gniarki dyżurnej, chociaż też jak jest 
jedna, to nie poleci żeby zrobić ksero, 
ale mogła zadzwonić do koleżanki 
i posłać tę panią na przykład do tego 
budynku głównego, to jest dosłownie 
3 minuty. No może za mało elastycz-
nie postąpiła pielęgniarka, bo w jakiś 
sposób dostęp do tego ksero był – dy-
waguje Małocha.

Jednocześnie kierownik powiedział, 
że tego typu przypadki są bardzo rzad-
kie, a przychodnia raczej nie dysponuje 
takimi funduszami, żeby kupować 
urządzenie, po to, by wykonywało jedno 
ksero na miesiąc.

Komentarz redakcji
Nam się wydaje, że przychodnia nie 

może uzależniać pomocy w ratowaniu 
zdrowia lub życia człowieka od jego 
pochodzenia, rasy lub koloru skóry, 
a tym bardziej nie może stawiać dodat-
kowych biurokratycznych warunków 
do udzielenia pomocy człowiekowi, 
kiedy sama może je spełnić, kupując 
np. używane ksero za 50 zł. A całe 
to tłumaczenie przypomina nam au-
striackie gadanie, którego znaczenie 
można znaleźć w słowniku.

p.jamroz

1 kwietnia br., w sali obrad 
Urzędu Miasta odbyła się 
kolejna sesja Rady Miejskiej. 
Wśród trzydziestopunktowego 
porządku obrad największą 
dyskusję wywołał projekt uchwały 
w sprawie ustalenia opłat za 
usługi przewozowe środkami 
miejskiej komunikacji zbiorowej 
wykonywane przez PKM 
w Jaworznie. Od czerwca br., dzięki 
Jaworznickiej Karcie Miejskiej, 
z której ściągana będzie należność 
za jednorazowy przejazd, 
pasażerowie nie będą kupować 
biletów w kiosku, a jedynie od 
czasu do czasu doładowywać 
kartę na dowolną sumę pieniędzy. 
Wiceprezes PKM-u, Zenon Torba, 
starał się wytłumaczyć obecnym na 
sesji jak korzystać z Elektronicznej 
Portmonetki (karty). 
Nowe ceny biletów obowiązywać 
będą od 1 czerwca. To rozwiązanie 
ma ułatwić pasażerom korzystanie 
z usług PKM-u oraz pomóc uniknąć 
fałszowania biletów. 
Więcej szczegółów dotyczących 
tego tematu, a także relację 
z primaaprilisowej sesji RM znajdą 
Państwo w następnym numerze 
„Co tydzień”.

BB

Sesja RM
Ile za przejazd?

Radny Fudała zaproponował 
zniesienie ulg na przejazdy 
PKM-em dla radnych

Uratujmy życie
Już jutro (w czwartek) w holu 
głównym budynku Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu odbędzie 
się akcja Krwiodawcza. 
Władysław Witek, prezes PCK 
w Jaworznie apeluje do wszystkich 
mieszkańców Jaworzna 
o zgłaszanie się 
z grupą A Rh–. Krew ta bardzo 
potrzebna jest mężczyźnie, który 
przebywa obecnie na oddziale 
neurochirurgicznym w szpitalu 
Górniczym w Sosnowcu. Transfuzja 
krwi uratuje mężczyźnie życie.

łukasz grygiel

MPWiK informuje, iż od 1 do 4 
kwietnia w godzinach od ��.00 
do 6.00,  przeprowadzane będzie 
płukanie sieci wodociągowej 
na os. Podłęże. Płukanie ma 
na celu wyeliminowanie 
wtórnego zanieczyszczenia 
wody, powstającego na skutek 
oddziaływania materiałów 
instalacyjnych oraz warunków 
eksploatacyjnych sieci.

(iw)

Płuczą Podłęże

Nieraz ta przychodnia była prezentowana na naszych łamach jako powód do dumy. 
Oby tak pozostało, choć to nie zależy od nas
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W poprzednim numerze opisaliśmy 
kuriozalną sytuację mieszkanki 
ul. Sienkiewicza, która nie mogła 
dotrzeć do lekarza z powodu targu 
na drodze dojazdu do jej domu. 
Problem z popularną Kocią mają 
nie tylko osoby tam mieszkające, ale 
całe miasto. Dowiedzieliśmy się jak 
władze zamierzają się nim zająć.

Ulica Sienkiewicza stanowi po-
łączenie między rynkiem, a jednym  
z najważniejszych przystanków autobu-
sowych w Jaworznie. Codziennie poru-
sza się nią wielu mieszkańców, stąd jest 
jednym z ulubionych miejsc drobnych 
kupców i od kilkunastu lat postrzega-
na jest bardziej jako plac handlowy niż 
reprezentacyjna ulica miasta.

W ramach projektu Miasto Twa-
rzą do Autostrady i zmiany organi-
zacji ruchu w Jaworznie, niebawem 
rynek zostanie zamknięty dla ruchu 
samochodów, a ulica Grunwaldzka 
stanie się dwukierunkową. Węzłowe 
przystanki autobusowe będą prze-
niesione z Pocztowej i Grunwaldzkiej 
w rejon placu po szybie Kościuszko. 
Tym samym handel na ulicy stanie 
się mniej atrakcyjny. Miasto zamie-

Jakie zmiany 
czekają Kocią

rza zaoferować kupcom nowe miejsca 
handlu, które będą przede wszystkim 
użytkowane zgodnie z prawem. Żadne 
ze stoisk na Kociej obecnie nie posia-
da stosownej zgody na zajęcie pasa 
drogowego.

Pierwsza propozycja to plac tar-
gowy o powierzchni 1000 metrów 
kwadratowych obok banku PKO przy 
Grunwaldzkiej. Na jesień tego roku 
Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego zamierza przygotować go na 
przyjęcie kupców. – Na placu powsta-
nie 11 stałych miejsc do wydzierżawie-
nia pod kioski handlowe, z dostępem 
do prądu i wody oraz 12 dwustanowi-
skowych, zadaszonych miejsc, przezna-
czonych pod drobny, przewoźny, handel 
– wyjaśnia Janusz Łach, prezes JTBS. 
– Wybudowany zostanie również budy-
nek socjalny wraz z toaletą, a cały plac 
będzie ogrodzony i oświetlony.

Część handlu może zostać prze-
niesiona na nowy łącznik ul. Bocznej 
Sienkiewicza i rynku, który powsta-
nie po wyburzeniu nieruchomości 
Rynek 7, która nie nadaję się już do 
zamieszkania. Miejski Zarząd Nie-
ruchomości Komunalnych zamierza 

rozpocząć prace wyburzeniowe bu-
dynku w maju.

W rejonie Sienkiewicza planowane 
jest także wykonanie sięgacza od ul. 
Zielonej, co ma na celu lepsze skomu-
nikowanie terenów wokół rynku. Tu 
być może pojawią się miejsca prze-
znaczone pod nowe sklepy. – Do koń-
ca maja, Pracownia Architektoniczna 
Jerzego Makowskiego ma przygotować 
projekt techniczny łącznika – mówi Se-
bastian Kuś, rzecznik Miejskiego Za-
rządu Dróg i Mostów. – Po otrzymaniu 
dokumentu niezwłocznie przystąpimy 
do ogłoszenia przetargu, który wyłoni 
wykonawcę zadania.

Do biura promocji i informacji 
urzędu napływają ankiety dotyczące 
przyszłości rynku i jego okolic. Sonda 
prowadzona jest w ramach projektu 
„Rynek Od.nowa”. Jedno z pytań do-
tyczy kwestii handlu ulicznego. Jak się 
dowiedzieliśmy, jaworznianie są raczej 
zgodni i opowiadają się za uregulowa-
niem tej kwestii. Pod koniec kwietnia 
odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, 
na którym miasto przedstawi propozycje 
dotyczące przyszłości rynku.

p.jamroz

Miasto przygotowuje kilka propozycji dla handlarzy z ulicy Sienkiewicza

Targi zostały uroczyście otwarte 
przez prezydenta Pawła Silberta. Na 
tegorocznych targach dystrybutorzy 
jak i przedstawiciele firm pokazywa-
li nowości w zakresie budownictwa. 
Można było podziwiać cały asor-
tyment łazienek, a także zasięgnąć 
porad związanych z aranżacją wnę-
trza. – Pod nazwą targów kryły się: 
budownictwo, instalacje, a także 
wiele ciekawych stoisk prezentacyj-
nych, na których można było kupić 
nowoczesne wyposażenie wnętrza 
– opowiada Wioletta Ochman, or-
ganizator targów.

W miniony weekend miłośnicy budownictwa 
mieli szansę uczestniczyć w kolejnych targach 
zatytułowanych „Dom z Pomysłem”

I po targach
Podczas targów oczywiście nie mo-

gło zabraknąć Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1, znanych bardziej jako 
budowlanka. 

Można było także zasięgnąć porad 
specjalistów. Dla straży miejskiej jak 
i dla policji targi były doskonałym 
przedsięwzięciem do przypomnienia 
kilku najważniejszych akcji, które 
nadal organizowane są na terenie 
naszego miasta. Na zwiedzających 
czekały nie lada atrakcje. Zaś ci naj-
młodsi mogli miło spędzić czas obser-
wując występy szczudlarzy. 

p.Długajczyk

CTC Polska Sp z o.o. realizowało 
projekt pt. „Urząd Pracy partnerem 
dla pracodawców”. W projekcie 
tym udział wziął PUP w Jaworznie,  
a także ok. 30 innych urzędów pracy 
z województwa śląskiego, dolnoślą-
skiego jak i opolskiego. Urząd pracy 
znajdujący się w Jaworznie był repre-
zentowany przez dwóch pośredników. 
– Uczestniczyliśmy w warsztatach, 
dzięki którym zdobyliśmy wiedzę 
potrzebną do prawidłowych rozmów  
z pracodawcami jak i z potencjalnymi 
pracownikami. Jesteśmy teraz bardziej 
efektywni, łatwiej nam będzie pomóc 
pracodawcom w wyborze odpowied-
nich pracowników – mówi Natalia 
Dubiel, pośrednik PUP. 

p.Długajczyk

Powiatowy Urząd Pracy, znajdujący się przy  
ul. Północnej 9, otrzymał certyfikat uznający go 
za najlepszego partnera dla pracodawców

PUP z certyfikatem

Organizatorami tego konkursu 
s ą Fundacja Pomoc y Osobom 
Niepełnosprawnym „Ratownik 
Górniczy”, a także pełnomocnik 
prezydenta miasta ds. osób nie-
pełnosprawnych.

Jest to pierwsza edycja konkursu. 
Udział w niej mogą brać pracodawcy, 
którzy zatrudniają osoby niepełno-
sprawne.  Pracodawcę mogą zgłosić 
nie tylko osoby niepełnosprawne, ale 
także organizacje pozarządowe, czy 
też pracownicy danej firmy. Każdy, 
kto zechciałby wziąć udział w kon-
kursie, powinien wypełnić formularz 
zgłoszeniowy, który jest umieszczony 
na stronie urzędu miasta bądź też 

pod adresem internetowym www.
fundacjarg.org.pl – Formularz należy 
wysłać do 9 maja, natomiast uroczy-
ste rozstrzygnięcie konkursu wraz  
z ogłoszeniem wyników odbędzie się  
w ostatnim dniu obchodów Dni God-
ności Osób Niepełnosprawnych czyli 
30 maja – mówi Małgorzata Pilip, Peł-
nomocnik ds. osób niepełnospraw-
nych. – Głównym celem konkursu 
jest promocja pracodawców, którzy 
zatrudniają osoby niepełnosprawne 
i wyróżniają się profesjonalną poli-
tyką personalną otwartą na potrzeby 
i problemy osób niepełnosprawnych 
– dodaje Małgorzata Pilip. 

p.Długajczyk

Konkurs na pracodawcę roku Nowy numer 
do MZDiM-u
Miejski Zarząd Dróg i Mostów jest 
jedną z instytucji w naszym mieście, 
do której mieszkańcy często dzwo-
nią. Z tego powodu numer ten jest 
stale zajęty.

Aby ułatwić kontakt z MZDiM-em 
stworzono nowy numer (032) 745-
23-00, który pozwoli większej liczbie 
mieszkańców Jaworzna skontakto-
wać się z zarządcami dróg i mostów. 
– Nowy numer został uaktualniony  
z uwagi na zdarzające się awarie sieci 
telekomunikacji polskiej – tłumaczy 
Sebastian Kuś z MZDiM.

p.Długajczyk

– Szpital ma mammograf, ale 
nie ma kontraktu na badania 
mammograficzne. Nie ma, 
bo ma go jedna z przychodni 
przyszpitalnych, która związana 
ze szpitalem odpowiednią 
umową, płaci szpitalowi za każde 
wykonane badanie. To jedyna 
umowa szpitala na wykonywanie 
takich badań. Już wkrótce  
podobne umowy szpital podpisze 
z jaworznickimi przychodniami 
Elvitą i ZLO – mówi Krzysztof 
Ptaszkiewicz, Kierownik Działu 
Diagnostyki Obrazkowej

– Nie będę kolejny raz przechodzić 
badania piersi w szpitalnej przychod-
ni, by dostać skierowanie, na podsta-
wie którego wykonają mi w szpitalu 
mammografię – poinformowała nas 
oburzona pacjentka i zrezygnowała  
z badań. Inna, która zdecydowała się 
na powtórne badanie piersi w przy-
szpitalnej poradni, dostała skierowa-

– Dlaczego w szpitalu nie chcą uznawać 
skierowania na badanie mammograficzne  
od mojego lekarza? – pytają zdziwione  
i zdenerwowane jaworznianki

Jak świstek papieru
nie i wykonała badanie. Gdy zgłosiła 
się po jego wynik, usłyszała, że będzie 
czekać trzy tygodnie, jeśli nie chce 
opisu lekarza szpitalnej poradni. 

– Wszystkiemu winne są przepisy, 
które zmieniły się od 1 stycznia tego 
roku. W procedurach Narodowego 
Funduszu Zdrowia nie ma już „badań 
mammograficznych”, bo ten rodzaj ba-
dania włożono do procedur wszelakich 
badań diagnostycznych. To oznacza, 
że aby szpital mógł dostać pieniądze za 
wykonane badanie mammograficzne, 
musi mieć podpisaną umowę z przy-
chodnią kierującą na takie badanie,  
a ta przychodnia musi mieć kontrakt  
z NFZ na badania diagnostyczne. Pod-
stawą do zapłaty jest niestety skiero-
wanie. Szpital na dziś ma umowę tylko  
z Poradnią Przyszpitalną, stąd pacjent-
ka musi skierowanie otrzymać z tej po-
radni. – tłumaczy K. Ptaszkiewicz.

Ptaszkiewicz nie potwierdza na-
tomiast tak długiego oczekiwania 
na wynik badania. – To tylko dwa 
dni – mówi. Ponadto poinformował 
nas, że kolejne umowy na badania 
mammografem szpital podpisze  
z Elvitą i ZLO. grażyna Haska

Wiesława Polańska, dyr. PUP

Dziś Kocia skłóciła jaworznian. Jedni chętnie tu przychodzą, dla innych pobyt tu jest gehenną
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Waldemar Żyszkiewicz  
w Salonie Literackim

Zieleń, czerwień, żółć. 
Poszerzone biodra, bufiaste 
ramiona – tak wyglądały stroje 
Pauliny Palian, zaprezentowane 
w piątek, 28 marca, w Sali 
Teatralnej MCKiS-u.

Pokaz kreacji autorstwa Pauliny 
Palian, tegorocznej absolwentki Szkoły 
Artystycznego Projektowania Ubioru 
w Krakowie, obejrzało kilkadziesiąt 
osób. Stroje pochodzą z kolekcji dy-
plomowej pt. „HOP SA SA”, którą 
Paulina Palian przygotowała w lutym 
na zakończenie nauki w SAPU. 

Ciekawe stroje, wykorzystujące mo-
tywy pasów łowickich, zaprezentowało 
osiem uroczych modelek, w większości 
uczennic jaworznickich liceów. Kreacje 
zrobiły wrażenie szczególnie na paniach, 
które błyskały fleszami, by wszystko 
sfotografować. Na ekranie zawieszonym 
ponad głowami modelek można było 
obejrzeć fotografie oraz rysunki innych 
strojów przygotowanych wcześniej przez 
jaworznicką projektantkę.

Gromkie brawa dostała od publicz-
ności Anna Talaga, która uświetniła 
wieczór swoim występem. Zaśpiewała 
kilka znanych standardów.

Relację z pokazu można obejrzeć  
w telewizji CTV. Stroje z kolekcji „HOP 
SA SA” czytelnicy „Ct” mogą zobaczyć 
na stronie: www.paulinapalian.com.

sj

Pokaz jaworznickiej 
projektantki mody

Od autorki pokazu
Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy zechcieli 

uczestniczyć w tym wyjątkowym dla mnie wieczorze, oraz tym, którzy 
pomogli go stworzyć. Modelkom: Monice Drożdż, Soni Celej, Annie Ra-
biej, Kamili Kugler, Zuzannie Robenek, Annie Markowskiej, Sonii Kozub, 
Dorocie Ciesielskiej. Zespołowi w składzie: Ania Talaga – wokal, Michał 
Łyp – gitara basowa i fortepian, Radek Kałuża – gitara elektryczna, oraz 
didżejowi Kasztan, który uświetnił show. Władzom MCKiS-u, a szcze-
gólnie pani Urszuli Warszawskiej, Telewizji CTV & portalowi www.jaw.
pl, dziękuję przyjaciołom: Soni Kozub i Frankowi Matysikowi.

Dziękuję moim najbliższym mężczyznom – mojemu bratu, któremu de-
dykowałam moją kolekcję, Hugonkowi i Pawłowi. Za czas, wsparcie, wiarę 
i wielkie serca zawsze na tacy – dziękuję Rodzicom i babci Teresie.

paulina palian

W Salonie Literackim Biblioteki 
Miejskiej 16 kwietnia będziemy 
gościć poetę Nowej Fali 
Waldemara Żyszkiewicza, 
autora ostatnio wydanego 
nowego zbioru wierszy 
– „Zmienny kształt powabu”.

Marketingowe zabiegi Tadeusza 
Nyczka, jako krytyka pokoleniowe-
go kilku poetów Nowej Fali, z szero-
kiego ruchu literackiego lat 70., po 
latach ujawniły ten sam mechanizm 
jaki miał miejsce w II Rzeczpospoli-
tej: anachroniczna poezja  skaman-
drytów zyskała doraźny poklask, ale 
istotny kierunek przyszłości na eu-
ropejskim, nowoczesnym poziomie, 
wyznaczał przemilczany wówczas 
krąg Tadeusza Peipera (Awangardy 
Krakowskiej).

Te uwagi są niezbędne dla zro-
zumienia znaczenia i miejsca poezji 
Waldemara Żyszk iewicza. Ory-
ginalny poeta, znacznie bardziej 
radykalny artystycznie od tego co 
robili „kanoniczni” poeci Nowej 
Fali – nie pisywał wierszy na kilo-
gramy, nie wykonywał spektakular-
nych gestów – robił swoje – jakby 
powiedział Młynarski, pilnując jed-
nej, być może najważniejszej cnoty  
w tej części Europy – niezależno-
ści. I teraz, kiedy już opadł kurz 
bitewny… o miejsce na poetyckim 
parnasiku, pojawia się postać – dla 
wielu – nowa.

Kto płynie z prądem – ten płynie 
rączo, chyba, że mu prąd wyłączą –  
mawiał malarz, prof. Jan Dutkiewcz.  

Opanowanie redakcji „Studenta” 
na początku lat 70., potem przykle-
jenie się do koncernu „Agora” po 
roku 1989 dawały doraźne profity, 
wybrańcom Tadeusza Nyczka, ale 
czas robi swoje; przychodzą młodzi 
nieufni i zadają niestosowne, gom-
browiczowskie pytania: dlaczego 
oni są wielcy, jeśli nie są wielcy? 
Wygląda na to, że sezon przeciera-
nia oczu już się zaczął.

Po niedawnych, ciekawych  spo-
tkaniach  w warszawskim Klubie 
Księgarza i w krakowskim Salonie 
Literackim SPP – Waldemar Żysz-
kiewicz będzie gościem Salonu Li-
terackiego w Bibliotece Miejskiej.  
16 kwietnia, godz. 18.00. Zaprasza-
my, bo warto!

stanisław piskor

Foto: Michał Grabowiecki

Wyśpiewała dyplom
Po raz kolejny jaworzniccy policjan-
ci uratowali życie człowiekowi. Ta 
spektakularna akcja miała miejsce 
w Mysłowicach.

W ubiegły czwartek około 2.30 
patrol policji udał się do Mysłowic 
w celu zatankowania radiowozu. 
Ponieważ w Jaworznie stacja paliw, 
w której policja może tankować 
była już zamknięta, funkcjona-
riusze zmuszeni byli skorzystać z 
usług stacji w sąsiednim mieście. 
Na moście nad Przemszą policjanci 
zauważyli, jak młody mężczyzna 
przeszedł na drugą stronę bariery 
ochronnej. Funkcjonariusze po 
zatrzymaniu radiowozu, natych-
miast pobiegli do owego desperata, 
domyślając się, że ten chce popeł-
nić samobójstwo. Młody człowiek 
już chciał skoczyć w dół, gdy jeden  
z funkcjonariuszy po przeskocze-
niu barierki złapał go za rękę, a 

Uratowali 20-latka

drugi zaś asekuracyjnie przytrzy-
mywał swojego kolegę. W ostatnim 
momencie udało im się udaremnić 
samobójczy krok. Po wyciągnięciu 
go na chodnik, mężczyzna zaczął 
się wyrywać i krzyczeć, aby poli-
cjanci pozwolili mu się zabić, twier-
dząc, iż nie ma po co żyć.

20-letni mieszkaniec Mysłowic 
został umieszczony w radiowozie. Po-
licjanci po udaremnieniu samobójcy 
desperackiego czynu, przekazali go 
przybyłym policjantom z Mysłowic. 

– Możemy być dumni z postawy 
naszych kolegów. W zasadzie funkcjo-
nariusze bezpośrednio narażali swoje 
życie. W takich sytuacjach nigdy też 
do końca nie wiemy czy samobójca nie 
pociągnie nas ze sobą. Osoba, będąca  
w silnej depresji, jest zdolna do wszyst-
kiego – informuje rzecznik jaworznic-
kiej policji Tomasz Obarski.

(iw)Foto: Marian Miler

Akademia Muzyczna im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach 
wypuściła 26 marca br. kolejnego 
magistra sztuki śpiewaczej.

W tym dniu Joanna Wolańska 
śpiewała swój drugi recital dyplo-
mowy, na którym wykonała utwory 
Bacha, Haendla, Mozarta, Belliniego, 
Straussa i Menottiego. 

Joanna to córka znanego jaworz-
nickiego barytona Jana Wolańskiego 
oraz prof. Alicji Słowakiewicz-Wolań-
skiej, u której Joanna robiła dyplom 
Akademii Muzycznej.

józef matysik

Anna Talaga zachwyciła słuchaczy swoim śpiewem

W środku autorka pokazu – Paulina Palian. Obok urocze modelki

Joanna Wolańska śpiewa z zespołem kameralnym

Waldemar Żyszkiewicz  

Most na Przemszy w Mysłowicach



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

263/D/08

262/D/08

25 marca
Około godz. 19.00, na  
ul. Wiosny Ludów, patrol 
policji zatrzymał 49-letniego 
mężczyznę, który kierując 
rowerem znajdował się w 
stanie nietrzeźwym (ponad  
2 promile). Rowerzysta został 
zatrzymany w areszcie.

26 marca
W trakcie doprowadzania do 
izby wytrzeźwień 27-letni 
mężczyzna wybił szybę  
w drzwiach radiowozu. Straty 
nie zostały jeszcze ustalone. 
Sprawca został zatrzymany 
przez policjantów.

Nieznany sprawca z kieszeni 
kurtki pozostawionej w szatni 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

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

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

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
12.04.08 r. – Tatry – Rusinowa Polana, Wiktorówki, Gęsia Szyja. Cena: �5 zł , 40 zł, 50 zł,  

(wpłaty do 7 kwietnia)
19.04.08 r. – Beskid Mały – Przeł. Kocierska – Łamana Skała – Leskowiec-Rzyki
26.04.08 r. – Beskid Śląski – Szczyrk Biła – Kotarz – Grabowa – Salmopol
10.05.08 r. – Beskid Wyspowy – Luboń Wielki – Strzebel – Jaskinia Zimna Dziura
16-18.05.08 r. – V Rajd Górski – „Spełnione Marzenia” Pieniny �008
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: �� zł, �5 zł, �0 zł

Komisja Krajoznawcza zaprasza
05.04.08 r. – wycieczka do Wieliczki. Cena: 50 zł, 5� zł, 56 zł, 60 zł (wpłaty do �8.0�.08 r.)
06.04.08 r. – wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białejna spektakl: „Allo! Allo!”. Cena: 

10 zł, �0 zł, �5 zł, 40 zł (wpłata do � kwietnia)
13.04.08 r. – wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach na musical „Zorba”. Cena: za-

liczki: �5 zł, 40 zł, 45 zł, 50 zł (do �1.0�. 08 r.)
01-04. 05. 08 r. – Ziemia Świętokrzyska. Cena: ��0 zł, �50 zł, �80 zł, 400 zł (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, 95 zł, 1�5 zł (wpłaty do 
�1 kwietnia)

05.06.08 r. – do Teatru Scena Stu w Krakowie na komedię Rafała Kmity: „Aj! Waj! Czyli 
historie z cynamonem”. Cena: �0 zł , 50 zł, 60 zł,  (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: �5 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 do �1 marca �008 r.

Komisja Turystyki Kolarskiej zaprasza
06.04.08 r. – Rajd kolarski „Poznajemy okolice Jaworzna” Płoki. Cena: � zł, 4 zł, 5 zł (wpłaty 
do � kwietnia, do godz. 16.00)

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Jaworznie informuje o zmia-
nach czasu pracy w ostatnich 
dniach akcji przyjmowania ze-
znań rocznych:

Godziny pracy Urzędu:
22-25.04.2008 r. ........................... 7.00-17.00
28-30.04.2008 r. ...........................7.00-18.00
19.04.2008 r. .................. (sobota) 8.00-13.00
26.04.2008 r. ................. (sobota) 8.00-13.00

Kasa Urzędu będzie czynna:
22-25.04.2008 r. ...........................7.30-13.00
28-30.04.2008 r. ...........................7.30-15.00
19.04.2008 r. ...................(sobota) 7.30-12.00
26.04.2008 r. ..................(sobota) 7.30-12.00

W dniach od 28-30 kwietnia Urząd Skar-
bowy w Jaworznie uruchomi dodatkowy 

punkt obsługi podatników mieszczący się 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworz-
nie. Pracownicy tut. organu podatkowego 
będą wydawać formularze podatkowe, 
przyjmować zeznania jak również udzielać 
informacji związanych z rozliczeniem po-
datku dochodowego od osób fizycznych za  
2007 r. Dodatkowy punkt obsługi podat-
ników będzie czynny w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego tj. w dniach od 28-30 
kwietnia od 8.00-16.00

Jednocześnie informujemy, że w dniu 
19.04.2008 r. zostanie uruchomiony punkt 
informacyjny w zakresie udzielania infor-
macji nt. Procedury związanej z obsługą 
e-deklaracji. Pok. 208, II piętro w godz. od 
8.00 – 13.00.

serDecznie zapraszamy

Komunikat Urzędu Skarbowego

nych w dzielnicy Os. Stałe, skradł 
telefon komórkowy o wartości 
1.000 zł, na szkodę 17-letniej 
mieszkanki Dąbrowy Narodowej. 
Postępowanie prowadzi Komen-
da Miejska Policji.

27 marca
Mieszkanka Jaworzna zgłosiła, 
że między godz. 10.30 a 11.15, 
nieznany sprawca z szafki 
pokoju socjalnego Miejskiego 
Centrum Medycznego przy  
ul. Piłsudskiego, dokonał 
kradzieży jej rzeczy osobistych  
m. in. kart bankomatowych 
oraz dyskietki NFZ. Suma strat 
w trakcie ustalania.

Nieznany sprawca, wykorzystując 
nieuwagę pracownika rejestracji 
pracowni RTG przy  

ul. Grunwaldzkiej, między godzi-
ną 11.30 a 11.50 skradł komputer. 
Straty ustala ZOZ Jaworzno.

28 marca
Późnym popołudniem, na ul. 
Krakowskiej, policjanci drogówki 
zatrzymali 28-letniego mieszkań-
ca Jaworzna, który nie stosując 
się do wyroku Sądu Rejonowego, 
kierował samochodem osobo-
wym marki „VW Golf”. Kierowca 
został zatrzymany w areszcie.

Na szlaku kolejowym PKP 
Jaworzno Ciężkowice – Balin, 
w nieustalonym czasie, 
nieznani sprawcy skradli 300 
sztuk wkrętów wchodzących 
w skład czynnego torowiska. 
Straty, poniesione przez PKP 
Jaworzno, wyniosły 720 zł.

29 marca
W mieszkaniu przy ul. Gościn-
nej, patrol policji zatrzymał 
31-letnią kobietę, która 
w stanie nietrzeźwym (prawie  
2 promile), sprawowała opiekę 
nad swoją 6-letnią córką.

W nocy z 23 na 24 marca, na 
parkingu samochodowym 
przy ul. Piłsudskiego, nieznany 
sprawca dokonał uszkodzenia 
pojazdu marki „VW Polo”, po-
przez zagięcie karoserii dachu  
i pokrywy silnika. Straty wyce-
niono na kwotę 1.700 złotych.

Tuż przed 23.00, na ul. Grun-
waldzkiej, patrol policji zatrzy-

mał 35-letniego mężczyznę, 
który w stanie nietrzeźwym, 
kilka minut wcześniej, kierował 
samochodem marki „Ford”. 
Badanie trzeźwości mieszkańca 
ul. Roździeńskiego wskazało  
3 promile. Następną dobę 
zatrzymany spędził w areszcie.

30 marca
Około 18.00, w rejonie Os. Stałego 
policjanci sekcji prewencji zatrzy-
mali pięć młodych osób, w tym 
jedną kobietę, które kilka minut 
wcześniej pobiły 24-letniego 
mieszkańca Jaworzna. Poszko-
dowany z urazami głowy trafił do 
szpitala. Nietrzeźwi napastnicy 
zostali osadzeni w areszcie.

257/D/08

Serdeczne podziękowania 
Przyjaciołom, Koleżankom, Kolegom, 

Znajomym, Sąsiadom, Dyrekcji, 
Przedstawicielom MPWiK z Jaworzna 
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w 

ostatniej drodze 

Śp. Grażyny Burzy 
składają: mąż, córka

Serdeczne podziękowania  
dla Pani dr Marii Bryły,  

pielęgniarkom z Hospicjum  
Św. Brata Alberta za troskliwą opiekę nad  

moją żoną 

Grażyną Burzą
składają: mąż, córka

Wyrazy współczucia  
dla Pana Macieja Czerwińskiego  

z powodu śmierci 

Ojca
Pracownicy II LO
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Kochać i cierpieć aż do perłowych łez c.d.

Światełko w tunelu – W końcu mamy księdza, który po-
trafi przemówić do parafian – takie 
słowa można usłyszeć od miesz-
kańców Jaworzna należących do 
Parafii znajdującej się na Dąbrowie 
Narodowej. 

Mimo, że Gerard Małodobry od nie-
dawna jest księdzem w tamtejszej parafii, 
już zdołał zdobyć zaufanie nie tylko osób 
dorosłych, ale przede wszystkim dzie-
ci. Ksiądz ten naucza w Zespole Szkół  
nr 4 na Dąbrowie Narodowej. Uczniowie  
z chęcią uczestniczą w lekcjach religii 
ze względu na ciekawy sposób prowa-
dzenia zajęć. Są one pozbawione nudy, 
a przepełnione rozrywką. Jednak po-
trafi on oddzielić czas pracy od zabawy. 
Ksiądz Gerard potrafi przemówić do 
młodych ludzi, a także potrafi zachęcić 
ich do uczestnictwa w mszy – Od wielu 
lat nie widziałam, aby u nas w kościele 
było tyle dzieci i młodzieży – mówi para-
fianka. Jego poczucie humoru sprawia,  
że młodzi wierni chętniej uczestniczą 
we mszy świętej. 

– Obecny ksiądz wikariusz robi wiele 
dla parafian. Organizuje wycieczki, przy-
gotowuje różnego rodzaju niespodzianki 
dla dzieci. Po roratach, jak i po rekolek-

Dobry Małodobry

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej 
Jaworznickie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego Sp. z o.o., 
a także Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
będą ubiegały się o podwyższenie 
kapitału zak ładowego. Chodzi  
o nowe inwestycje w mieście – bu-
dowę 4 budynków wielorodzinnych 
przy ul. Kalinowej i ul. Marmurowej 
w systemie budownictwa społeczne-
go, a także o uzbrojenie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe przy  
ul. Chełmońskiego.

W tym celu Zarząd Jaworznickie-
go Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego w Jaworznie zwrócił się do 
gminy z wnioskiem o dofinansowanie 
inwestycji w kwocie 1 538 500 00 zł 
poprzez podniesienie kapitału zakła-
dowego spółki. Zarząd planuje prze-
znaczyć tą kwotę właśnie, na pokrycie 
kosztów związanych z budową czte-
rech budynków wielorodzinnych przy 
ul. Kalinowej i ul. Marmurowej. Do-
datkowo Jaworznickie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego złożyło 
do Banku Gospodarstwa Krajowego 
wnioski o kredyt na budowę nowych 
96 mieszkań w tych inwestycjach. 

Jak tylko JTBS zostanie przyznany 
kredyt, spółka będzie zobligowana do 
ogłoszenia przetargu na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych wyżej 
wymienionych budynków.

Inwestycje na zasadach budow-
nictwa społecznego finansowane są 
w 30% ze środków własnych Spół-
ki, a w pozostałej części z kredytu 
uzyskiwanego na preferencyjnych 
warunkach z Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Regułą jest , iż 
wymagane 30% środków własnych, 
TBS-y uzyskują od osób trzecich w 
formie tzw. partycypacji w kosz-
tach budowy, za którą wpłacający 
uzyskuje prawo wskazania najemcy 
mieszkania. Instytucja budownic-
twa społecznego może być również 
wykorzystywana przez gminę do 
realizacji obowiązku zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych. Wyko-
rzystywanie takiego instrumentu 
powoduje obniżenie przez gminę 
kosztów budowy nowych zasobów 
lokalowych, co umożliwi realiza-
cję zadania zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych jako zadania wła-
snego gminy, przy znacznie niższym 
nakładzie środków finansowych.

Podobnie na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej zostanie przedstawiony 
projekt uchwały na dokonanie pod-
wyższenia kapitału zakładowego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Jaworznie. MPWIK wnioskowaną 
kwotę 3 milionów złotych zamierza 
przeznaczyć w całości na sfinansowa-
nie wykonania zleconego przez gminę 
zadania inwestycyjnego pn. „Uzbroje-
nie pod budownictwo mieszkaniowe 
przy ul. Chełmońskiego w Jaworznie”. 
W wyniku przeprowadzonego przez 
MPWIK postępowania przetargo-
wego, został wyłoniony wykonawca 
zadania. Umowę podpisano 29 lutego 
br., termin zakończenia prac przewi-
dziany jest na 30 września br. Zadanie 
będzie wykonywało konsorcjum firm; 
Wiesław Skawiński Przedsiębiorstwo 
Robót Instalacyjno-Inżynierskich 
„Skawex” z Jaworzna i Cezary Bryk 
Technika Refabrykacji Betonu „Żubr” 
z Wrocławia – za kwotę 4 784 945,20 
zł brutto. Prace obejmą sieć wodo-
ciągową, sieć kanalizacyjną rurociąg 
tłoczny z pompownią, a także roboty 
uzupełniające.

(iw)

Nowe inwestycje w mieście

cjach, każde dziecko otrzymywało upo-
minek – opowiada parafianin. 

Mimo, że znajdują się osoby, które 
starają się ograniczyć uczestnictwo 
w życiu parafialnym księdzu Ge-
rardowi, to jednak ten nie pozwala 

„dmuchać sobie w kaszę” i robi to co 
do niego należy.

16 marca ksiądz Gerard zorganizo-
wał dla parafian pielgrzymkę na Miste-
rium Męki Pańskiej do Stadnik. Udział 
w niej wzięło 50 osób, ale chętnych było  
o wiele więcej. Kolejnym pomysłem, któ-
ry cieszył się dużym zainteresowaniem 
ze strony parafian była Droga Krzyżowa, 
poprowadzona ulicami parafii. Odbyła 
się ona w Wielki Piątek. Zgromadziła 
ponad 1000 wiernych. Oba przedsię-
wzięcia zostały pozytywnie odebrane 
przez parafian. – W końcu znalazł się 
ktoś, kto potrafi zachęcić do wzięcia 
udziału w życiu katolickim – z radością 
oznajmiają parafianie.

Takiego księdza wiernym z Parafii 
Matki Boskiej Anielskiej można tylko 
pozazdrościć. Jego nauki są pokar-
mem dla ciała i duszy. Brawo księże 
Gerardzie! 

p.Długajczyk

Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej

Chłopcy wrócili, a wraz z nimi kosz-
mar. Obaj byli bardzo chorzy, mieli 
wysoką gorączkę, kaszleli. Tę cho-
robę opanowałam w kilka dni. Była 
ona moim sprzymierzeńcem w walce 
z tą drugą, znacznie gorszą – cho-
robą duszy. Do tej pory znałam ją 
tylko „z widzenia”. Podejrzewałam 
jakie nosi nazwisko – narkomania. 
Musiałam poznać jej „imię”.

Zrobiłam im test. Bez problemu 
oddali mocz do badania. U jednego 
wyszedł haszysz i marihuana, u drugie-
go wiele „imion”. Gdy się rodzili byłam 
najszczęśliwszą osobą pod słońcem,  
w tym momencie najnieszczęśliwszą.

Walczyłam jednak dalej. Zadzwo-
niłam do ośrodka interwencji kryzy-
sowej (ten numer dostałam od pani 

dyrektor i kurator). Obecnie mieści się 
on w budynku sądu przy ulicy Inwa-
lidów Wojennych. Wizyta u psycho-
loga nie zostawiła żadnych złudzeń.  
U jednego – bardziej odpornego – „za-
bawa” z narkotykami była kolejnym 
eksperymentem. Jeżeli dotrzyma 
obietnicy i nie będzie ćpał, wyjdzie  
z tego sam. Drugi, bardziej podatny 
na ich wpływ, był uzależniony. Na 

Pod takim hasłem ogłoszonym przez 
Światową Organizację Zdrowia 
(WHO) obchodzony będzie Światowy 
Dzień Zdrowia – 7 kwietnia 2008 r.

Zmiany klimatyczne to jedno  
z największych wyzwań naszych 
czasów. Zagrażają nie tylko nasze-
mu stylowi życia, lecz także mogą 
mieć ogromny wpływ na zdrowie  
i przyczyniać się do cierpienia ludzi na 
całym świecie. Schorzenia związane z 
klimatem należą do tych, które zbierają 
ogromne żniwo na całym świecie.

W obliczu gwałtownie zmieniające-
go się środowiska, rządy państw muszą 
doprowadzić do zmiany polityki opieki 
zdrowotnej tak, by uwzględnić nie tylko 
walkę z chorobami, lecz także podejmo-
wać działania zmierzające do zmniejsze-
nia liczby zachorowań w przyszłości.

Z powodu zmian klimatycznych 
gwałtownie rośnie zagrożenie choroba-
mi zakaźnymi – ludzie i zwierzęta prze-
mieszczają się na nowe terytoria, a wraz 
z nimi rozprzestrzeniają się przenoszone 
przez nich choroby. Zmiany klimatu to 
problem globalny, jednak każdy z nas 
może przyczynić się do jego rozwiąza-
nia. Nawet drobne zmiany w naszym 
codziennym zachowaniu mogą pomóc 
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, 
nie obniżając jednocześnie jakości na-
szego życia, np. poprzez:

– Zmniejszenie ogrzewania – obniżenie 
temperatury tylko o 1°C może ogra-
niczyć emisję CO2 o 300 kg rocznie  
w przeliczeniu na jedno gospodarstwo 
domowe.

– Wyłączanie zbędnego oświetlenia 
– wyłączenie 5 żarówek może zmniej-
szyć emisję CO2 o 400 kg rocznie.

– Wyrzucanie zużytych przedmiotów 
ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych 
oraz puszek do specjalnych pojem-
ników. Poddając recyklingowi jedną 
puszkę oszczędzamy 90% energii 
potrzebnej do produkcji nowej, a wy-
tworzenie 1 kg aluminium to emisja  
9 kg CO2!
Więcej informacji na stronie: http://

ec.europa.eu/environment/climat/cam-
paign/index_pl.htm

Zachęcamy instytucje i organizacje 
prowadzące działalność prozdrowotną,  
szczególnie placówki nauczania i wycho-
wania oraz zakłady opieki zdrowotnej 
do włączenia się w obchody poprzez 
podjęcie działań edukacyjnych na temat 
wpływu zmian klimatycznych na zdro-
wie oraz sposobów łagodzenia zmian 
klimatycznych. 

Więcej informacji: tel. 032 616 31 62 
– Oświata Zdrowotna PSSE w Jaworznie 
www.who.un.org.pl. – Biuro Światowej 
Organizacji Zdrowia w Polsce.

(iw)

Światowy Dzień Zdrowia 2008
„Chrońmy zdrowie przed wpływem zmian klimatycznych”

tym etapie jaworznicki ośrodek nie był  
w stanie mu pomóc.

Kolejny telefon. Poradnia Leczenia 
Uzależnień w Katowicach przy ulicy 
Powstańców Śląskich. Najbliższy termin. 
Wizyta. Pan psycholog stwierdził, że on 
też cudów nie zdziała. Syn był dla niego 
tylko kolejnym pacjentem, ćpunem. – Ja 
go nie kocham – rzekł. – Pani – tak.

Raz w tygodniu wizyta syna u niego. 
Ja też byłam z nim w stałym kontakcie. 
Po pół roku tej terapii było jeszcze gorzej. 
Syn przestał jeść. Nie mógł spać. Zrobił 
się blado-szary. Był nieobecny. Wciąż 
się odwracał, kogoś wypatrywał, czegoś 
nasłuchiwał.

Zrobiłam mu kolejny test. Tym ra-
zem w laboratorium przy ul. Lompy 
obok poradni. Nogi się pode mną ugięły, 
gdy zobaczyłam wynik. Choroba już 
miała wszystkie „imiona” z listy, w tym 
heroina. – Dalej bierze – pomyślałam.  
Z mety wizyta u psychologa. Ten wręczył 
kartotekę i wysłał nas do psychiatry. 
– Urojenia ponarkotykowe słuchowe 
– usłyszałam w gabinecie. – Poradni 
Psychiatrycznej przy ul. Powstań-
ców Śl. Przepisano leki. Syn brał leki,  
ale narkotyki też.

Gdy zamknęłam dom na klucz, by 
nie mógł wychodzić, uciekł przez okno. 
Wracał po paru godzinach. Słaniał się na 
nogach, wymiotował, zataczał, w końcu 
padł. Przeraziłam się. Wydawało mi się, 
że na dodatek czuję od niego alkohol. 
– Boże – zawołałam. – Leki psychotropo-
we, narkotyki i alkohol – pewna śmierć. 
Zadzwoniłam po policję.

Błagałam, by przywieźli alkomat, 
żeby to sprawdzić. Przyjechali zaraz, 
ale alkomatu nie przywieźli, bo te ma 
na stanie sekcja drogowa, a nie oni są 
sekcją interwencji – tłumaczyli. Zapro-
ponowali zabranie syna na komendę na 
badanie, a potem na izbę wytrzeźwień. 
Poinformowali mnie też, ile będzie ta 
pomoc mnie kosztować, bo syn ma do-
piero 17 lat. Widzieli, że nie o pieniądze 
jednak chodzi. Chcieli bardzo pomóc. 
Jeden z nich powiedział: – W zasadzie 
powinna się pani cieszyć, że padł. Jak 
się wyśpi, to do rana mu przejdzie. Po 
drugie on ma 17 lat. Właśnie wracamy 
z interwencji, gdzie 12-latek, 14-latek  
i 15-laka wrócili do domu nawaleni i nie 
padli, tylko chcą wszystkich powyrzucać, 
albo pozabijać. Doszłam do wniosku, 
że mają rację. Podziękowałam. Odje-
chali. Ja czekałam rana, nasłuchując 
oddechu syna.

matka narkomana cDn.
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Koło Turystyczne z SP 18 pod pa-
tronatem OPP w Jaworznie miało 
przyjemność zaprosić nauczycieli, 
wychowawców oraz całą społeczność 
uczniowską do wspólnej „Podróży 
po Europie” 7 marca br. Na tę nie-
codzienną wyprawę zaproszenie 
przyjęli także: wicedyr. OPP Renata 
Gacek oraz Przewodniczący RM Ja-
nusz Ciołczyk.

Uczniowie klasy 2b – członkowie 
koła – wraz z opiekunem N. Chocho-
rowską, zainaugurowali swój występ 
hymnem Unii Europejskiej „Oda do 
radości”. Wykorzystanie muzyki 
charakterystycznej dla poszczegól-
nych państw zjednoczonej Europy, 
barwne stroje, l iczne rekwizyty 
przeniosły nas w świat Greka Zorby, 
niemieckich frankfuterek, mody 
rodem z Paryża, włoskich kurortów,  

a także belgijskich czekoladek, chło-
du z Finlandii i pięknych tulipanów 
prosto z Holandii.

Nie mogło oczywiście zabraknąć 
Pana Andersena z Danii oraz bar-
dzo popularnego zespołu prosto ze 
Szwecji – ABBA! Uwieńczeniem tej 
niecodziennej wycieczki było pod-
kreślenie piękna naszej ojczyzny:  
„I wiem już teraz co znaczy duma  

Młodzi aktorzy (kl. 0-6) przez 
szereg tygodni trudzili się nad jak 
najlepszym przygotowaniem Wiel-
kanocnego Misterium. Sprawa nie 
była błaha, bo chodziło o jak najlep-
sze przekazanie tajemnicy śmierci 
i zmartwychwstania Jezusa. Trud 
opłacił się. Widzowie z uwagą śle-
dzili każdą scenę: od sceny kuszenia  
Adama i Ewy w raju (Grzegorz Go-
łas, Agata Dębska) do Zmartwych-
wstania. Mamy nadzieję, że każdy 
wyszedł pokrzepiony, słowami, że 
Bóg kocha nas takimi jacy jesteśmy 
i, że na Jego miłość nie trzeba sobie 
zasługiwać np. dobrymi uczynkami, 
bo On chce nam ją dać całkiem za 
darmo. Pokonał śmierć i potrafił 

nas wyrwać z naszych osobistych 
„śmierci” , które doskonale przed-
stawili: Beata Głowacka jako Mama 
obarczona wieloma obowiązkami  
i natrętnymi dziećmi (Agata Smolik, 
Aleksandra Dębska), Uczeń (Izabela 
Sedlaczek), który ma dość nauki, Sa-
motny (Natalia Perończyk), który nie 
ma się z kim bawić i dwóch kolegów 
– łobuzów, zrywających swoją przy-
jaźń (Grzegorz Machnik, Grzegorz 
Gołas) oraz Nauczyciel (Zuzanna 
Wróbel). Ciężary te, w postaci ka-
mieni wykonanych przez Magdalenę 
Ples, zabiera Jezus (Andrzej Gołas), 
zwyciężając tym samym Szatana 
(Katarzyna Nowak).

BarBara Biskup

Wolontariuszem może 
zostać każdy bez względu 
na wiek. Wystarczy tylko, 
że jesteś zainteresowany 
bezinteresowną pomocą 
innym ludziom, odczuwasz 
chęć sprawdzenia się 
w nowej roli, ale także 
dysponujesz pewną ilością 
wolnego czasu. 

Centrum wolontariatu Ex Ani-
mo jest rozwiązaniem dla ludzi 
chcących spełnić swoje marzenia 
czy także realizować oczekiwania 
względem potrzebujących osób. 
Stowarzyszenie oferuje szkolenia 
z zakresu szczegółowego poznania 
charakteru funkcji wolontariusza 
oraz proponuje praktyczny rozwój 
początkującego kandydata. 

Prezydent Miasta Jaworzna 
Paweł Silbert i Telewizja Ctv 
organizuje teleturniej pt.: 
„1, 2, 3 – wygrywamy My” 
dla szkół podstawowych, 
klas 1, 2, 3.

Prosimy szkoły, które zechcą 
uczestniczyć w teleturnieju, o zgłosze-
nie telefoniczne na numerem: (32) 751 
91 30 do dnia 7 kwietnia 2008 r.

Szkoły wezmą udział w elimina-
cjach do I etapu, w którym zostanie 
wyłonionych 5 szkół, przechodzących 
do II etapu teleturnieju.

Zasady eliminacji I etapu
Program 15 min.: Wiersz – 1 osoba 

– temat dowolny – interpretacja dowolna 
III kl.; Piosenka – maksymalnie 2 oso-
by – temat dowolny – akompaniament 

dowolny I kl.; Taniec – maksymalnie  
2 osoby – rodzaj tańca dowolny II kl. 

Jury będzie zwracać uwagę na naj-
bardziej zbliżone do profesjonalnego 
wykonanie poszczególnych punktów 
programu. Rekwizyty mogą być wy-
korzystane, ale nie będą miały wpły-
wu na ocenę.

Po upływie 15 min. program bę-
dzie przerywany. Eliminacje, dzięki 
uprzejmości MCKiS-u, zaplanowano 
w Sali Teatralnej MCK-u od godziny 
9.00 w dniach 16, 17, 18 kwietnia br.

Uwaga! Oto nagrody dla finalistów
Nagrody po II etapie teleturnieju
1 miejsce 10.000 zł
2 miejsce 5.000 zł
3 miejsce 3.000 zł
4 miejsce 2.000 zł
5 miejsce 1.000 zł

józef matysik

reDaktor naczelny ctV

W tym dniu szkoła zaprezentuje 
swoją bazę dydaktyczną, pracę 
kół zainteresowań, osiągnięcia 
oraz plany na przyszłość.

Centrum to nie tylko pomoc oso-
bom starszym, niepełnosprawnym 
czy chorym, Centrum to także orga-
nizacja zapewniająca korepetycje dla 
dzieci z trudnościami w nauce oraz 
opiekę nad małymi dziećmi. 

Zgłoś się do nas już dziś. Czekamy 
właśnie na Ciebie!

marta DuDek, 
wolontariusz

Stowarzyszenie Wspierania 
Rozwoju „Ex Animo”

Plac św. Jana 17 4�- 600 Jaworzno
Kolegiata przy Kościele 

św. Wojciecha

19 marca br., w Wielką Środę, w Szkole Podstawowej 
nr 9 odbyło się przedstawienie przygotowane 
przez kółko teatralne pod kierunkiem mgr Barbary 
Biskup i mgr Krystyny Gładysz

Zmartwychwstał Pan
Po Europie

i radość bycia Polakiem, choć jestem 
Europejczykiem – Ojczyzna jest 
moim znakiem!” .Utworem „Powró-
cisz tu” i słowem „cześć” w różnych 
językach państw Europy, mali tury-
ści żegnali się z publicznością przyj-
mując liczne brawa i gratulacje.

W drugiej części obchodów Dnia 
Kultury Europejskiej odbyła się pre-
zentacja państw UE pod względem 
kulturowym, obyczajowym, języko-

wym w wykonaniu klas 4-6; zwycię-
żyła klasa 5b; Mistrzem Języka An-
gielskiego SP 18 została Justyna Kra-
marczyk z kl. 6b, „Europejczykiem na 
medal” okazała się Daria Skórkiewicz 
z 5a, zaś w „Mini Playback Show” 
zwycięstwo odniosła 2b.

To był naprawdę bardzo emocjo-
nujący dzień, pełen wrażeń, nagród, 
dyplomów!

Wspaniale jest zwiedzać na co 
dzień zakątki naszego regionu, po-
znawać piękno miasta, w którym 
mieszkamy, odkrywać uroki dzielni-
cy! Ale warto także poznać obyczaje, 
tradycje, historię i języki państw 
Europy. Wszak wszyscy razem sta-
nowimy wielką rodzinę!

z turystycznym pozDrowieniem

koło turystyczne wraz z opiekunem  
p. n.cHocHorowską

Zostań 
wolontariuszem

1, 2, 3 – wygrywamy My

Dyrekcja szkoły oraz grono 
pedagogiczne serdecznie zaprasza 

rodziców i absolwentów szkół 
podstawowych, 11 kwietnia,  

tj. w piątek, o godzinie 17.00, na 
Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 9  
w dzielnicy Dąbrowa Narodowa

Dzień Otwarty  
w Gimnazjum

Przez zabawę dzieci mogły poznać obyczaje, tradycje, historię i języki państw Europy

ogłoszenie*bezpłatne

Uczniom bardzo podobało się przedstawienie



7Co tydzień nr 14/86�
� kwietnia �008 roku
Miasto Jaworzno Zakłady usługowe

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

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

174/02

Nagrobki importowane 
ul. Martyniaków 8 

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

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

145/03

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

147/02

www.tynkowanie.com.pl

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

142/03

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

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

75/03

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

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

73/03

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

dw

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

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

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

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

parking KWK „Jan Kanty”
78/03

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

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

fax 616 14 71, kom. 0606 537 606
dw

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
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

120/10

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

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

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

dw

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
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

80/03

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

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

dw

Wejdź na 
www.motosklep.net

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

Koparko-ładowarka: wyburzenia; 
wywóz: gruzu, śmieci

Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

102/02

dw

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

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

wszywanie zamków do kurtek

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów,

spodni jeansowych. Tel. 751 97 48

dw

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

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

fabrykakoloru.eu, fabrykakoloru@o2.pl

175/03

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

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

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

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

91/02

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

sprzęt samochodowy, elektronarzędzia
Jaworzno ul. Paderewskiego 8 

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

dw

Renowacja 
starych mebli – skup

tel. 0 506 144 201

STACH GAZ 
dostawa gazu na telefon propan – butan 

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

141/03

143/03

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

dw

FRB „IZAR” 
wykonuje wykończenia wnętrz, 

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

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

dw

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
naprawa, modernizacja i konserwacja sprzętu PC, 

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

Faktury VAT tel. 0 696 140 030

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

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

tel. 0 660 869 744, 0 693 129 012

94/02

172/D/08

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

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

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

81/03

www.DrukarniaOptima.pl 

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

Balin ul. Jaworznicka 37 a

10/03

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

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

Firma zatrudni 

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

e-mail: sekretariat@magbud.com.pl
dw

BIURA 
RACHUNKOWE
Biuro Rachunkowe Anna Kurek 

poleca kompleksowe usługi 
księgowe: ewidencja VAT, 

deklaracje podatkowe, 
składki ZUS, wynagrodzenia, 

prowadzenie ksiąg 
rozrachunkowych, zwrotu VAT-u 

z budownictwa VZM 
ul. Wybickiego 46, 
4�-605 Jaworzno 

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

dw

Sporządzanie zeznań 
podatkowych, prowadzenie 

podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów, prowadzenie 

ryczałtu ewidencjonowanego, 
pełna obsługa 

kadrowo – płacowa. 

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

ul. Klonowa 1�/�6 Jaworzno

dwdw

Sprzedam: 
samochód ciężarowy 

maN 19.372 FlT/Bl 
rok produkcji 1991, 
dmc – 16.000 KG.

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

��-500 Chrzanów-Balin 
Kontakt 0��/ 6�7 61 1� 

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

młOdSZeGO reFereNTa – W REFERACIE USŁUG I NADZORU 
KOMUNALNEGO WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

reFereNTa – W REFERACIE LOKALOWYM WYDZIAŁU GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAWORZNIE

Informacje dot. wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do ubiegania 
się o oferowane stanowisko dostępne są na stronie internetowej 
www.bip.jaworzno.pl w zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy 
ogłoszeń Wydziału Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Miejskim 

w Jaworznie ul. Grunwaldzka ��.
dw

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
OGłASZA NABóR PRACOWNIKóW NA STANOWISKA:

od � do �� kwietnia �008 r., na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej �� wywieszony 

zostanie wykaz nieruchomości obejmujący działki nr
nr 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/6�, 1/6�,1/64 i �9 w obr. geod. 78 

oraz działki nr 5� i 54 w obr. geod. 5� m. Jaworzna, 
położone w rejonie ul. Prostej w Jaworznie, 
wyznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

dw

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
INFORMUJE

od 2 do 23 kwietnia 2008 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworznie, 
przy ul. Grunwaldzkiej 33, będzie wywieszony wykaz obejmujący nieruchomości 

gminne  przeznaczone do wydzierżawienia, położone: 

► w rejonie łącznika ul. A. Krajowej z ul. Długoszyńską – pod � istniejące garaże 
typu „blaszaki”, 

► przy ul. Partyzantów – pod ogród przydomowy,
► przy ul. Paderewskiego (przy Cmentarzu „Pechnik”) – pod ustawienie namiotu 

ogrodowego w celu sprzedaży zniczy i kwiatów, 
► przy ul. Baranowskiego – pod ogród przydomowy,
► przy ul. Chropaczówka – pod ogród przydomowy,
► przy ul. Luszowickiej – pod uprawy rolne,
► przy ul. Bocznej – pod istniejący kiosk handlowy,
► przy ul. Batorego – pod ogród przydomowy.

dw

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
INFORMUJE

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
► stróża
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

dw

Zatrudnię księgową 

ze znajomością zagadnień 
podatkowych i księgowych

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

Atak czy obrona? W Morskim Oku 
przy Fabloku

PATRZ CO PODPISUJESZ
Jako że obecnie istnieje możliwość 

wykupu spółdzielczych mieszkań za 
grosze, czyli uwłaszczenia, nie obej-
dzie się jednak bez wizyty u notariusza  
i podpisania umowy w formie aktu 
notarialnego. Tu jednak mogą czyhać 
na lokatora pułapki.

Nie licz na to, że notariusz będzie Ci 
wszystko tłumaczył, choć w dobrym 
tonie jest wyjaśnienie wątpliwości, gdy 
strona je zgłasza. Często spółdzielnie 
mają „swoich” notariuszy i gotowy wzór 
umowy. Nie daj się na to złapać. Masz 
prawo pytać notariusza o wszystko, co 
budzi Twoje wątpliwości. Uwaga: to, że 
przychodzisz do kancelarii z dowodem 
osobistym na umówiony termin w celu 
podpisania umowy nie znaczy, że słowo 
się rzekło i musisz ją podpisać. Pamiętaj: 
umowa to kompromis obu stron. Jeśli 
na coś się nie godzisz, nie możesz tego 
podpisać. Raz zawarta umowa jest de 
facto nie do podważenia. Domniemy-
wa się, że godzisz się na wszystko, co 
podpiszesz. Nie ma tłumaczenia, że coś 
było niejasne, że notariusz nie odczytał 
umowy, że prezes się spieszył, itd. Pa-
miętaj: w Twoim interesie jest zawarcie 
takiego aktu notarialnego, na jaki się 
godzisz i jakiego zapis rozumiesz. Czę-

sto się zdarza, że spółdzielnia straszy: 
„musisz się zgodzić na to i owo”, „nie ma 
czasu”, „jeśli nie teraz, to nigdy”. Nikt nie 
ma prawa wywierać na Ciebie nacisku.  
W razie wątpliwości możesz zasięgnąć 
rady prawnika. Zdarza się, że np. spół-
dzielnia życzy sobie zamieścić w umowie 
punkt gwarantujący jej zarządzanie wy-
odrębnioną nieruchomością. Nie musisz 
się na to godzić. Możesz żądać wykreśle-
nia zapisu powołując się na to, że prawo 
tego nie wymaga. Możesz też np. zapo-
znać się z treścią aktu dzień wcześniej 
przed złożeniem podpisu. Masz prawo 
nawet żądać skserowania treści umowy 
w celu konsultacji z prawnikiem.

Warto też mieć świadomość, ile 
wynoszą koszty notarialne i wieczy-
stoksięgowe, by nie zostać naciągnię-

tym. Trzeba się bowiem liczyć z tym, 
że pewną sumę pieniędzy zostawimy 
u notariusza. Jego wynagrodzenie za 
ogół czynności notarialnych doko-
nanych przy zawieraniu umowy to ¼ 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 
plus 22 % podatku VAT. W 2008 r. 
minimalne wynagrodzenie to 1126 
zł. Taksa notarialna wyniesie więc: 
281,5 zł + 61, 93 zł = 343, 43 zł. Do 
tego doliczmy ok. 4 odpisów umowy 
(ok. 10 zł od egzemplarza) i założenie 
księgi wieczystej (60 zł) oraz wpis (200 
zł). Zatem u notariusza zapłacimy  
ok. 640 zł. Może się jednak zdarzyć, że 
za odpis notariusz policzy 20 zł (w za-
leżności od ilości stron), bądź będzie 
np. 6 odpisów, wówczas zapłacimy 
maksymalnie ok. 720 zł

Fiołki na śmietniku

Widok zza drzew

Do zdarzenia, w wyniku którego 
śmierć poniósł młody chłopak, doszło 
wtedy, kiedy w mieście gościli cyrkow-
cy. Feralnego dnia grupa młodzieży 
przechodziła obok zaplecza cyrku. 
Koledzy Irka twierdzili, że wszyscy 
byli trzeźwi i w zasadzie zostali zaata-
kowani bez powodu, a ich kolega zo-
stał uderzony przez cyrkowca. Upadł 
na tyle nieszczęśliwie, iż w wyniku 
urazu głowy zmarł w szpitalu.

Sąd, który miał osądzić winnego  
i orzec jaką karę poniesie za śmierć mło-
dzieńca stanął przed trudnym zadaniem. 
Miał zweryfikować zeznania świadków 
zajścia złożone w postępowaniu przygo-
towawczym. A to okazało się czynnością 
trudną i niewdzięczną. Wszystko za spra-
wą zmieniania zeznań i niezrozumiałej 
amnezji świadków w tej sprawie.

Jak ustaliła prokuratura młody męż-
czyzna, będący pod wpływem alkoholu 
- 1,7 promila, usiłował uderzyć cyrkow-
ca. Ten ostatni jednak uchylił się i ode-
pchnął napastnika. Agresor upadł, ude-
rzając głową w metalową ramę przycze-
py. Z taką wersją wydarzeń nie zgadzają 
się świadkowie zajścia. – Widziałem, jak 
Irek próbował uderzyć oskarżonego. Nie 
piłem tego dnia alkoholu. Pod adresem 
oskarżonego oraz cyrkowców nie kiero-
waliśmy żadnych wyzwisk – tłumaczył 
przed sądem jeden ze świadków zezna-
jących w sprawie okoliczności śmierci 
Ireneusza D. Chwilę później jego kolega 
już na wstępie przyznał, że „do śniada-
nia” wypił feralnego dnia piwo. Potem, 
z kolegami pili dalej... – Rano wypiłem 
jedno piwo. Z kolegami spotkaliśmy się 
pod blokiem ok. godz. 11.00 - 12.00, było 
nas pięcioro, Irek był z nami. Poszliśmy do 
baru, po drodze w sklepie kupiliśmy pół 
litra wódki. W barze każdy z nas wypił po 

piwie z „wkładką”, tzn. z wlaną pięćdzie-
siątką wódki. Ja wypiłem jeszcze jedno 
piwo. Resztę wódki wypił Piotr Ch. – rela-
cjonował świadek. Potem Irek z dwoma 
kolegami poszli w kierunku cyrku. – Ja 
z Piotrem skręciliśmy w kierunku domu. 
Nie widziałem, co się z nimi działo. Po-
tem zbiegli koledzy i opowiedzieli, że Irka 
wzięli do szpitala, bo upadł. Spytałem, co 
się stało? Powiedzieli mi, że Irek zapukał 
w przyczepę, i wyszedł ten pan i uderzył 
Irka bez powodu – dodał. 

Po tych wynurzeniach sędzia prowa-
dzący rozprawę odczytał zeznania, jakie 
złożył Leszek Z. w trakcie postępowania 
przygotowawczego. Wynikało z nich, że 
świadek był przy zajściu, widział upadek 
oraz rzekomą ucieczkę cyrkowca i cał-
kiem sprawnie relacjonował zdarzenie. 
Zapytany, czy zdawał sobie sprawę, że 
za składanie fałszywych zeznań może 
zostać ukarany, Leszek Z. stwierdził: 
– Byłem o tym poinformowany, ale nie 
zdawałem sobie sprawy z konsekwencji  
i chciałem pomóc Irkowi. Tamte zeznania 
składałem po wpływem emocji. O spra-
wie opowiedział mi Radosław A. Dziś 
zeznaję pod przysięgą i postanowiłem 
powiedzieć prawdę.

Wybiórczą wprost pamięcią popisał 
się następny ze świadków, Sławomir B. 
Zeznał m.in., że w sklepie kupili tylko 
napój gazowany. Stwierdził także, że wi-
dział, jak oskarżony uderzył dwukrotnie 
Irka, raz w twarz, a także, że sam został 
kopnięty przez niego w brzuch. Również 
w jego przypadku sędzia odczytał ze-
znania złożone w trakcie postępowania 
przygotowawczego. Wtedy ani słowem 
nie wspomniał o kopnięciu w brzuch. Jak 
wyjaśnił Sławomir B. nie zrobił tego, bo 
zapomniał o tym fakcie, ponieważ był w 
szoku, że zabrali kolegę do szpitala. 

Praktycznie każdy ze świadków 
przedstawił inną wersję zdarzeń. Naj-
bardziej kontrowersyjne zeznania skła-
dali Radosław A., Maciej D. oraz Adam 
L. Na ich podstawie nie można było 
ustalić czy Ireneusz D. został raz czy też 
dwa razy uderzony, czy też jedynie ode-
pchnięty. Nie było również jasne, czy w 
zajściu brała udział jedna grupa czy dwie.  
Z części zeznań wynika, że młodzieńcy 
byli spokojni, z kolei jeden ze świadków 
stwierdził, że gonili oskarżonego. Ze-
znający coraz częściej powoływali się 
na zaniki pamięci oraz twierdzili, że 
niektóre zdarzenia mogły mieć miejsce, 
ale... Nie sposób było zatem ustalić, jak 
przebiegały wypadki feralnego wieczoru, 
pomimo że świadkowie znajdowali się  
w kilkumetrowej odległości od siebie. 

Duże zamieszanie wywołała także 
opinia zaprezentowana przez biegłą 
powołaną w tej sprawie. Jej zdaniem 
nie można jednoznacznie stwierdzić, 
aby przyczyną śmierci było rzekome 
uderzenie w głowę pięścią bądź otwartą 
dłonią przez oskarżonego.

– W sposób jednoznaczny nie można 
rozstrzygnąć, czy zasinienie górnej po-
wieki prawego oka powstało na wskutek 
działania nieuzbrojonej pięści czy też 
było skutkiem złamania kości podstawy 
czaszki – stwierdziła biegła, Jolanta P. 
Opinia taka pozwala domniemywać, iż 
nie doszło w ogóle do uderzenia w twarz,  
a jedynie do odepchnięcia napastnika, 
który się przewrócił. A jak wiadomo, 
wszelkie niejasności i wątpliwości inter-
pretowane są zawsze na korzyść oskar-
żonego. Od momentu wpłynięcia aktu 
oskarżenia odbyło się już sześć rozpraw 
i dalej nie rozstrzygnięto kto i w jakim 
zakresie był agresorem feralnego dnia.

pitawal

W ubiegłym tygodniu zabrałem 
widzów naszej telewizji na wyciecz-
kę do Chrzanowa. Zajrzeliśmy do 
pewnej dziury, która wielu naszym 
czytelnikom i widzom przy okazji 
powinna być znana, którzy tutaj, przy 
ulicy obecnie Fabrycznej w pierwszej 
fabryce lokomotyw w Polsce i kilku 
pomniejszych firmach, a także pobli-
skim zespole szkół przez wiele dzie-
siątków lat znajdowali zatrudnienie 
oraz zdobywali wykształcenie. Ta 
dziura nosiła niegdyś dumną nazwę 
Morskie Oko, aczkolwiek wielu zwie 
ją trywialnie Skała.

Daleko od morza
Dziś do najbliższego liczącego się 

oceanu jest stąd nieco ponad 1400 km. 
z hakiem. Jednakże dawno, bardzo, bar-
dzo dawno temu było zupełnie inaczej. 
Otóż w triasie, pierwszym okresie ery 
mezozoicznej, wszystkie kontynenty 
tworzyły jedną całość zwaną przez 
twórców Dzikiej Przyszłości Pangea I. To 
zrozumiałe, skoro już za 200 milionów 

lat powstanie Pangea II. I właśnie licząc 
od teraz, nieco ponad 200 milionów lat 
temu było tutaj bardzo płytkie, ciepłe 
morze, niemalże plaża, jak to opisują 
niektórzy geolodzy. Skoro mowa o jed-
nostce czasu, warto nadmienić, że za 
słowami „nieco ponad” skrywa się okres 
krótszy od 10 milionów lat. 

W tej nader aktywnej strefie żyły 
liczne liliowce. Zapewne część z nich  
w głębszych partiach tego akwenu two-
rzyła rozległe łąki i dopiero podczas burz 
ich porozrywane cząstki trafiały do zale-
gającego na plaży mułu. O tym, że pod-
stawowym budulcem obecnej skały była 
bardzo drobna frakcja świadczy znajdy-
wany w szczelinach skalnych produkt 
wietrzenia, co oczywiście skomento-
wałem górnolotnie, twierdząc, że słowa  
„z prochu powstałeś, w proch się obró-
cisz” nie dotyczą jedynie człowieka.

Ważnym elementem tutejszego 
ekosystemu były cyanobakterie, zwane 
dawniej sinicami. Rozwijały się one  
w formie kulistych konkrecji unoszących 
się w toni wodnej, dotąd, dopóki ciężar 
nagromadzonego na ich powierzchni 
węglanu wapnia nie ściągał ich brutalnie 
w dół. W zależności od wielkości te kon-
krecje do oolity i onkolity. Wszystko to 
niemalże natychmiast uległo zamianie 
w dolomit. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że przeważająca część wapieni 
triasowych, także tych, które znamy  
z Pieczysk uległa dolomityzacji w jurze. 

Tu, w Morskim Oku przy Fabloku stało 
się to jeszcze w triasie. Oczywiście za sło-
wami „niemalże natychmiast” skrywa 
się okres kilku tysięcy lat, porównywal-
ny z czasem trwania naszej cywilizacji. 
Wszak licząc od Sumerów do dziś upły-
nęło nieco ponad 0,06 miliona lat.

Apetyt na dolomit
Tutejszy dolomit był od końca XIX 

wieku eksploatowany jako kamień 
budowlany. Grube ławice, w których 
zalega skała, umożliwiały przy zasto-
sowaniu klasycznych technik kamie-
niarskich uzyskiwanie różnej wielkości 
bloków. Dość powiedzieć, że fasada Mu-
zeum Narodowego oraz fasada gmachu 
gdzie dziś znajduje się Akademia Sztuk 
Pięknych w Krakowie są wykonane  
z wydobytego tutaj materiału. Ten do-
lomit można spotkać nawet w Wiedniu. 
Niestety, dziś to już historia. Już w po-
łowie lat 20. XX wieku osiągnięto kres 
wydobycia, a niecka wyrobiska została 
zalana. W myśl zasady, że nie ma tego 
złego, co by na dobre nie wyszło na po-

wstałym wówczas akwenie uprawiano 
sporty wodne. Budynek, gdzie niegdyś 
znajdowała się wypożyczalnia kajaków, 
jest dziś domem mieszkalnym. 

W latach 50. ubiegłego wieku wzno-
wiono wydobycie kruszców w kopalni 
Matylda. Przy tej okazji Morskie Oko 
definitywnie się osuszyło. Od tego 
czasu trwa nieustanna presja lasu. Dziś 
na przeważającym obszarze niecki roz-
wija się brzezina. Delikatną domieszkę 
stanowi tu sosna, klon jesionolistny 
oraz robinia akacjowa. W miejscach 
podmokłych pojawia się wierzba pur-
purowa. Pewne partie porasta dziki bez 
czarny oraz dereń świdwa. Z roślin runa 
szczególnie zachwycają liczne tu fiołki 
wonne, którym nie przeszkadzają wy-
rzucane tu śmieci. 
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Zapraszamy do Koźmina na ul. Jesienną 16d Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod nr telefonu: 032 613 18 45, 0 601 539 445, 

0 696 417 624, 509 429 034. Przyjmujemy zamówienia na organizację 
imprez na �008 rok. Zapewniamy także cattering

Dysponujemy dwoma salami 
na 40 i 130 osób, obie sale są 
klimatyzowane.
Gwarantujemy: wyjątkowy 
styl, organizację wszelkich 
przyjęć okolicznościowych, 
wyśmienite posiłki, 
nowoczesny sprzęt, 
profesjonalną kadrę 
kucharsko-kelnerską, 
niepowtarzalny klimat. 
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UPrawNIeNIa SeP do 1 kV – trwa nabór
OPeraTOr wóZKów wIdłOwycH 26.03.2008
SPawacZ 31.03.2008

dOKSZTałcaJĄcy KIerOwców wyKONUJĄcycH 
TraNSPOrT drOGOwy rZecZy lUB OSóB 21.04.2008 r.

30.04.2008 r.
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SIATKóWKA – MCKIS JAWORZNO – MKS ZAWIERCIE 3:0 i 3:0

Już w poprzednim tygodniu 
pisaliśmy o tragicznym  
w skutkach wypadku 
zawodników Orła Międzyrzecz,  
w którym zginęło dwóch młodych 
siatkarzy, a dwóch innych trafiło 
do szpitala. Zespół Orła został 
zdekompletowany oraz rozbity 
psychicznie, więc można było 
się spodziewać, że nie będzie 
mógł przystąpić do rozgrywek 
barażowych. 

W środę popołudniu, Polski Związek 
Piłki Siatkowej wydał komunikat, na 
mocy którego tegoroczne mecze o utrzy-
manie zostały anulowane, a wszystkie 
zespoły zagrożone spadkiem zostały 
utrzymane, a tym samym zespół Ener-
getyka Jaworzno ma zagwarantowany 
udział w rozgrywkach pierwszoligowych 
na kolejny sezon!

Mimo, że można było się spodzie-
wać zmian w regulaminie rozgrywek 
barażowych, zespół trenera Mariusza 
Łozińskiego przygotowywał się swoim 
cyklem do spotkań z BBTS-em Biel-
sko-Biała, mającym decydować, która 
z drużyn pozostanie w gronie pierw-
szoligowym. Gdy podczas środowego 
treningu dotarła wiadomość o decyzji 
siatkarskiej centrali, nasi siatkarze ode-
tchnęli z ulgą. 

Mecze z bielskim BBTS-em zapowia-
dały się niezwykle ciekawie. Nasi rywale 
przez cały sezon spisywali się bardzo 
dobrze, długo walcząc o szóstą lokatę, 
dającą pewne utrzymanie. Energetyczni 
sezonu do udanych zaliczyć nie mogli.  
Z pewnością byli największym zaskocze-
niem in minus w pierwszej lidze, jednak 
trzy ostatnie kolejki zdecydowanie po-
mogły im odzyskać wiarę w ostateczny 
sukces. Rozgrywki play-off mają to do 
siebie, że o końcowym wyniku decyduje 
forma osiągnięta na przełomie marca  
i kwietnia, nikt nie spogląda do wyni-
ków z rundy zasadniczej. Trzy wygrane 
spotkania na zakończenie z Avią Świd-
nik, AZS-em Nysa i Skrą II Bełchatów 
zwiastowały, że ów forma pojawiła się 
w najważniejszym momencie, co zapo-
wiadało, że mecze z BBTS-em nie będą 
wyglądać jak przysłowiowy mecz „do 
jednej bramki”.

W trakcie sezonu zasadniczego 
oba zespoły spotkały się dwukrotnie.  
W drugiej kolejce nasz zespół rozbił na 
wyjeździe bielszczan do zera, jednak 
od tego spotkania gra energetycznych 
wyglądała fatalnie i kiedy to bielszczanie 
przyjechali do Jaworzna, zdobycie w tym 
spotkaniu jednego punktu, można było 
uznać za mały sukces. Z powodu decyzji 
centrali nie przyjdzie nam poznać odpo-
wiedzi czy nasz jaworznicki rodzynek  
w pierwszej lidze rzeczywiście na tę po-
zycję zasługuje. Z pewnością pojawia się 
wiele złośliwych komentarzy, że gdyby 
nie tragedia zespołu z Międzyrzecza 
nasz zespół znalazłby się w drugiej lidze 
i w wypowiedziach naszych zawodni-

ków ten motyw pojawia się najczęściej, 
wszyscy woleliby utrzymać się w lidze 
po sportowej walce jednak stało się tak  
a nie inaczej i pozostaje być zadowolo-
nym z utrzymania.

Na oceny gry naszego zespołu przyj-
dzie jeszcze pora. Na pewno sporo 
pracy czeka jaworznickich działaczy, by  
w kolejnym sezonie nie doprowadzić do 
sytuacji podbramkowej, w jakiej z pew-
nością znaleźli się podopieczni Mariusza 
Łozińskiego. Trzy ostatnie spotkania  
z pewnością nie mogą odwrócić uwagi od 
najsłabszego od lat sezonu, jednak póki 
co, mimo, że w obliczu tak straszliwej 
tragedii, należy cieszyć się z utrzymania 
i zapewnienia w Jaworznie kolejnego se-
zonu na poziomie pierwszej ligi.

Dzień po decyzji o zakończeniu 
sezonu, trener Łoziński postanowił 
dać swoim zawodnikom kilkanaście 
dni wolnego. Nam udało się dotrzeć 
do kilku zawodników i dowiedzieć się 
co sądzą o takiej decyzji i o ich planach 
na przyszłość.

Michał Skrzypiński: 
– Nasz cykl przygotowań do meczów 

o utrzymanie przerwała tragiczna wia-
domość o śmiertelnym wypadku zawod-
ników Orła Międzyrzecz. Wiadomym 
się stało, że drużyna Orła do baraży nie 
przystąpi i PZPS podjął, moim zdaniem, 
jedyną słuszną w zaistniałej sytuacji de-
cyzję, o anulowaniu tych gier. W związ-
ku z tym zobaczymy w przyszłym roku  
w Jaworznie siatkówkę na pierwszoli-
gowym poziomie. Niezależnie od tego 
uważam, że naszą drużynę stać było na 
wiele więcej. W przekroju całego sezonu 
graliśmy zdecydowanie poniżej oczekiwań. 
Drzemiący w naszym zespole potencjał 
pokazaliśmy dopiero w trzech ostatnich 
meczach ligi, wygrywając przekonywująco 
z liderami ligi. Wnioski i doświadczenia 
tego sezonu powinny zostać wykorzy-
stane w przyszłym. Jestem przekona-
ny, że następny rok przyniesie naszym  
wiernym kibicom i sympatykom siat-
kówki w naszym mieście wiele satysfakcji  
z wygranych meczy i walki o najwyższe cele. 
Stać nas na to i wierzę, że tak będzie.

Krzysztof Andrzejewski: 
– Cała ta sytuacja budzi we mnie 

mieszane uczucia. Z jednej strony po 
przekazaniu nam informacji o anulowa-
niu barażu poczułem wielką radość. Nie 
ma tu co ukrywać, że w naszej drużynie 
zapanowało sztuczne przygnębienie, że 
uzyskaliśmy korzyści z czyjejś tragedii. 
W takim momencie myśli się tylko o tym, 
że udało się utrzymać i podejrzewam, że 
podobne reakcje pojawiły się w ekipach  
z Bielska i Świdnika. Oczywiście każdy  
z nas przeżył ten wypadek na swój 
sposób, jednak sam moment ogłoszenia 
decyzji to dla nas wielka radość, choć po 
chwili odezwał się we mnie siatkarski 
duch walki. Po tych trzech ostatnich ko-
lejkach czuliśmy się mocni, graliśmy tak 
jak oczekiwano od nas przed sezonem, 
byłem święcie przekonany, że utrzymamy 
się w lidze po dobrej grze na parkiecie. 
Niestety, stało się tak jak się stało, nic na 
to nie poradzimy. Mnie szczególnie cieszy 
fakt, że po dwóch sezonach, gdzie moje 
drużyny spadły z ligi, nie będę musiał 
przeżywać znów tego samego. Choć po-
wtórzę to jeszcze raz, każdy z nas wolałby 
osiągnąć to na parkiecie.

Szymon Kostecki: 
– Po tych trzech ostatnich spotka-

niach, gdzie zagraliśmy wreszcie na 
naszym poziomie, moim zdaniem to 
my byliśmy faworytami tych baraży. 
Czuliśmy się mocni i chcieliśmy to 
udowodnić po sportowej walce, jed-
nak teraz już tak nie będzie. Cieszy 
utrzymanie w lidze, choć pozostaje 
niesmak z naszej postawy w całym 
sezonie. Mecze barażowe miały być dla 
nas szansą na odbudowę zaufania ki-
biców w Jaworznie. Jednak zostaliśmy 
w pierwszej lidze. Popełniliśmy w tym 
sezonie wiele błędów, mamy okazję  
w przyszłym to naprawić. Teraz wszy-
scy czekamy na decyzję co dalej z siat-
kówką w naszym mieście. Ja osobiście 
skupiam się teraz na rozgrywkach  
w drugiej lidze, chciałbym pomóc 
chłopakom jak tylko mogę, może w ten 
sposób powetuje sobie brak walki na 
parkiecie w meczach z Bielskiem.

Krzysztof Antosik: 
– Ten wypadek rozbił nas wszyst-

kich i współczuję rodzinom chłopa-
ków i całemu zespołowi Orła. Mecze 
barażowe miały być dla nas wielkim 
wyzwaniem i okazją do rehabilitacji 
za cały sezon, który był fatalny, nie 
ma co ukrywać. Na pewno pojawią 
się teraz głosy, że Jaworzno nie spa-
dło z ligi tylko z powodu tego wypad-
ku i wiem, że tego nie da się uniknąć. 
Proszę mi wierzyć i nie mówię tu 
tylko za siebie. Jesteśmy profesjo-
nalnymi sportowcami i każdy z nas 
wolałby wywalczyć to utrzymanie 

na parkiecie, jednak teraz można 
tylko o tym mówić. Oczywiście teraz 
bez końca mogą pojawiać się głosy 
zarówno z naszej strony, czy też  
z Bielska, że to my wygralibyśmy te 
baraże bo czuliśmy się mocni. Teraz 
to jednak bez znaczenia. Czuliśmy, 
że forma wreszcie nadeszła, ale nie 
mieliśmy okazji, by to pokazać na 
parkiecie, więc jedyne co nam pozo-
staje to cieszyć się, że utrzymaliśmy 
się w lidze. Każdy z nas teraz ma 
chwilę na odpoczynek, za kilka dni 
zaczniemy myśleć o przyszłości.

reD1.

Pierwsza liga zostaje

Mimo, że przed startem rozgrywek 
barażowych zdrowy rozsądek na-
kazywał tonować optymistyczne 
nastroje, weekendowe spotkania 
siatkarek MCKiS-u z outsiderem 
ligi, drużyną MKS-u Zawiercie 
potwierdziły, że zwycięzcą tej rywa-
lizacji może zostać tylko drużyna 
Krzysztofa Zabielnego. Po dwóch 
zwycięstwach bez straty seta do 
ostatecznego sukcesu pozostała za-
ledwie jedna wygrana i trudno nie 
oczekiwać, że utrzymanie w gronie 
drugoligowym zostanie przypieczę-
towane już w najbliższym spotka-
niu w Zawierciu. Różnica klas obu 
zespołów jest wyraźna.

Przed sobotnim i niedzielnym dwu-
meczem trener Zabielny starał się, by 
pewność jego zawodniczek o przewadze 
nad rywalkami z Zawiercia zamienić na 
pełną mobilizację, która przyniesie na 
parkiecie piękne i pewne zwycięstwo,  
i ta sztuka wyraźnie mu się udała.

Od dawna wiadomym było, że 
drużyna z Zawiercia to zespół odsta-
jący od reszty zespołów w grupie dru-
giej, jednak historia siatkówki zna nie 
jeden przypadek, że zbytnia pewność 
siebie przeradza się w zlekceważenie 

rywala, co często kończy się zimnym 
prysznicem.

Mimo młodego wieku nasze siatkar-
ki pokazały, że rozumieją, że o zwycię-
stwie decyduje postawa na parkiecie,  
a nie typowania na faworytów i zarów-
no w sobotę jak i w niedzielę nie pozwo-
liły sobie na moment dekoncentracji.

Dwa pewne zwycięstwa bez straty 
seta, tak właśnie miała wyglądać ta ry-
walizacja. Nasze siatkarki dominowały, 
tak jak to było w niedawnym spotkaniu 
rundy zasadniczej, w każdym elemen-
cie siatkarskiego rzemiosła. Bardzo 
dobra gra zagrywką, szczelny blok oraz 
skuteczna gra na siatce, jaworzniccy 
kibice mogli być zadowoleni.

Piątego kwietnia nasze siatkarki 
jadą do Zawiercia. Jeśli tylko podej-
dą do tego spotkania podobnie jak 
przed spotkaniami w naszym mie-
ście, już w najbliższy weekend bę-
dziemy mogli świętować pozostanie 
naszych siatkarek w drugiej lidze na 
kolejny sezon. Z pewnością siatkarki 
Krzysztofa Zabielnego zasłużyły na 
taki wynik, to zdecydowanie one spi-
sywały się najlepiej z pośród wszyst-
kich drużyn siatkarskich w naszym 
mieście. reD1.

Zwycięstwo do szczęścia

Drużyna Energetyka Jaworzno w przyszłym roku ponownie wystąpi na pierwszoligowych parkietach
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Panie trenerze, wskutek tra-
gicznego wypadku w tym sezo-
nie nie będzie baraży o utrzy-
manie w I lidze. Jak pan przyjął 
tę decyzję PZPS? 

– Jeszcze dzisiaj jesteśmy porusze-
ni tragicznym wypadkiem z udziałem 
siatkarzy MOW Orzeł Międzyrzecz. 
Od początku sprawą oczywistą było, 
że poszkodowany klub powinien po-
zostać w gronie pierwszoligowców. 
Problemem było jaką decyzję podjąć 
w stosunku do pozostałych trzech dru-
żyn mających walczyć o utrzymanie. 
Decyzja o poszerzeniu I ligi mężczyzn 
do 12 zespołów nie krzywdzi żadnej 
z drużyn, choć trzeba pamiętać, że  
w przyszłym sezonie spadną do II ligi 
aż cztery zespoły.

Czy była obawa przed spotka-
niami z BBTS Bielsko-Biała?

– Do decydujących meczów byliśmy 
dobrze przygotowani. Wygraliśmy 
trzy ostatnie mecze ligowe. W fazie 
zasadniczej z BBTS-em wygraliśmy 3:0 
oraz przegraliśmy 2:3. Z rozmów z za-
wodnikami wynikało, że dobrze im się 
gra z Bielskiem i wierzą, że pozostaną  
w I lidze. Podopieczni trenera Wagne-
ra to dobry i waleczny zespół, jednak ja 
również uważam, że z tej konfrontacji 
wyszlibyśmy zwycięsko.

Sezon już zakończony, przed-
wcześnie, siatkarze rozjeżdża-
ją się do domów czy pracują 
dalej? Jakie są najbliższe pla-
ny drużyny?

– Faktycznie sezon dla nas się za-
kończył, ale nie oznacza to, że zawod-
nicy mają wolne. Po krótkim okresie 
roztrenowania przystąpimy do zajęć 
treningowych. Każdy z zawodników 
ma coś do poprawienia w swojej grze. 
Teraz jest czas na doskonalenie tech-
niki elementów gry, zajęcia indywidu-
alne i w grupach, a także na leczenie 
urazów i kontuzji.

Niespodziewanie szybko zakończył się sezon dla I-ligowych siatkarzy MCKiS Energetyk Jaworzno. O to, jak wyglądał sezon, oraz 
o najbliższe plany drużyny, zapytaliśmy trenera „energetycznych”, Mariusza Łozińskiego

Brakowało lidera zespołu

Energetyk zakończył sezon  
na 9. miejscu, i to miejsce to  
z pewnością nie szczyt marzeń. 
Trudno chyba uznać minione 
rozgrywki za udane?

– Rzeczywiście 9. miejsce to nie jest 
szczyt marzeń. Myślę, że w tym sezonie 
stać nas było na wygranie kilku spo-
tkań więcej i zajęcie 6-7 miejsca. 

Analizując już z pewnego dy-
stansu grę zespołu, w czym 

tkwiła przyczyna tak wielu pora-
żek, szczególnie w spotkaniach, 
w których, wydaje się, można 
było powalczyć o punkty? 

– W każdym spotkaniu można po-
walczyć o punkty. Wprawdzie dyspo-
nowaliśmy wyrównaną dwunastką za-
wodników, ale brakowało nam lidera 
zespołu. Teraz widać, że nieraz lepiej 
wziąć trzech młodych zawodników na 
dorobku i jednego za duże pieniądze, 
ale z charakterem – takiego, który  
w decydującym momencie zrobi asa 
albo skończy decydujący atak i przesą-
dzi o sukcesie. Ze szkoleniowego punk-
tu widzenia zbyt długo szukaliśmy 
właściwej szóstki, ponadto nie udało 
nam się przekonać zawodników do 
szybszej gry. Gdybyśmy grali szybciej, 
nasze miejsce w tabeli byłoby inne.

Przed sezonem poczyniono 
starania, by drużyna spokojnie 
utrzymała się w I lidze, jak moż-
na ocenić nowych siatkarzy, 
właśnie tych, którzy przed se-
zonem dołączyli do grupy?

– Rzeczywiście, wydawało się, że 
mamy skład na spokojne utrzymanie 
w gronie I ligowców. Jednak w sierp-
niu okazało się, większość klubów 
zmontowało bardzo mocne zespoły 
z zawodnikami mającymi za sobą 
występy w PLS, a budżety czołowych 
zespołów sięgały 2-3 milionów złotych 
na sezon. Tak mocnej I ligi męskiej 
jeszcze nie było. Co do oceny nowo 
pozyskanych zawodników, jesteśmy 

jeszcze przed podsumowaniem gry 
zespołu i gry poszczególnych za-
wodników w sezonie 2007/2008. Nie 
chciałbym, aby zawodnicy poznali 
moją ocenę ich gry z prasy.

Pozytywy mijającego sezonu 
to…?

– Na pewno końcówka sezonu. Za-
częliśmy grać dobrze i wygrywać.  

Czy któreś ze spotkań, utkwi-
ło trenerowi najmocniej  

W ostatni piątek, 28 marca br.,  
w lokalu klubowym odbyło się Wal-
ne Zebranie Sprawozdawcze LKS 
„Ciężkowianka”. Walnemu zebra-
niu przewodniczył prezes Janusz 
Ciołczyk, zaś sekretarzem wybrano 
Ewę Kasprzycką. Zebranie było oka-
zją do podsumowania działalności 
za 2007 rok. 

Sprawozdanie w imieniu Zarządu 
złożył prezes Janusz Ciołczyk, w imie-
niu Komisji Rewizyjnej Jan Wyczesany, 
zaś sprawozdanie finansowe przedsta-
wiła główna księgowa Marta Filipek.

W wyniku dyskusji zebrani przy-
jęli sprawozdania Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej oraz finansowe Stowarzy-

szenia za 2007 rok. Udzielono abso-
lutorium Zarządowi za 2007 rok oraz 
dokonano zmian w statucie.

Najważniejszym problemem do 
rozwiązania,  przed jakim stoi LKS 
„Ciężkowianka”, jest konieczność 
dostosowania boiska piłkarskiego 
do obowiązujących przepisów licen-
cyjnych PZPN. Doceniając wkład  
i zaangażowanie Gminy Jaworzno oraz 
innych podmiotów zwrócono uwagę 
na fakt, że brak krzesełek plastikowych 
może spowodować niedopuszczenie 
stadionu do rozgrywek w klasie okrę-
gowej w następnych sezonach. Ponadto 
z uwagi na ograniczone własne środki 
finansowe oraz wysokie koszty zużycia 

wody do utrzymania gruntownie zmo-
dernizowanego ze środków pochodzą-
cych z budżetu miasta Jaworzna boiska 
piłkarskiego zgodnie z zasadami 
prawidłowej gospodarki upoważnio-
no Zarząd do wystąpienia do Gminy 
Jaworzno jako właściciela terenu, na 
którym znajduje się stadion o pokrycie 
kosztów zużycia wody.

Zwrócono również uwagę na zbyt 
małe środki finansowe zagwaranto-
wane w budżecie miasta dla organi-
zacji pozarządowych oraz nadal nie 
rozwiązany problem wspierania sportu 
kwalifikowanego. Zebranie zakończyło 
podjęcie uchwały opracowanej przez 
Komisję Uchwał i Wniosków. w

Ten sezon nie obfitował w zbyt wiele efektownych akcji w wykonaniu Energetyka

Trener Mariusz łoziński nie 
miał wiele powodów  
do zadowolenia

Piotr Deszcz

w pamięci? Najlepszy i naj-
gorszy mecz w wykonaniu 
Energetyka? 

– Szczególnie zapamiętałem 
mecz w Świdniku, gdzie wygraliśmy  
3:1 z wiceliderem, a w naszym zespo-
le wyróżnili się byli zawodnicy Avii 
Świdnik -Maciej Rzędzicki oraz Jakub 
Kaźmierski. Najsłabszy mecz rozegra-
liśmy w Spale (0:3), natomiast najlep-
sze spotkanie rozegraliśmy w Nysie, 
gdzie zdeklasowaliśmy miejscowy AZS 
wygrywając 3:0. 

Trudno mi nie zapytać o Piotra 
Deszcza, który w plebiscycie 
„Co tydzień”, na sportowca 
roku 2007 zajął drugie miejsce. 
Jakim zawodnikiem jest Piotr, 
czy w ostatnim czasie poczynił 
postępy, oraz czy widzi w nim 
pan materiał na gracza ekstra-
klasy? 

– Swoją postawą, sercem do gry, 
Piotr zasłużył na wyróżnienie jakim 
jest tak wysokie miejsce w plebiscycie 
na najpopularniejszego sportowca 
roku 2007 w Jaworznie. To młody, uta-
lentowany zawodnik, który w ostatnim 
czasie poczynił postępy szczególnie  
w ataku i zagrywce. Piotr ma tzw. pa-
piery na granie i jeżeli poprawi przy-

jęcie zagrywki oraz grę w obronie to 
może być podstawowym zawodnikiem 
w pierwszoligowym zespole.

Pytanie o przyszłość. Przede 
wszystkim czy będzie pan kon-
tynuował współpracę z pierw-
szoligowymi siatkarzami? 
Ma pan już pierwsze pomysły 
budowy zespołu na przyszły 
sezon? 

– W najbliższym czasie planowane 
jest spotkanie sztabu szkoleniowego  
z Zarządem Klubu, na którym omó-
wione zostaną wszystkie sprawy zwią-
zane z podsumowaniem minionego 
sezonu oraz budowaniem zespołu na 
sezon 2008/2009.

k.repeć.

Walne w „Ciężkowiance”



1�Co tydzień nr 14/86�
� kwietnia �008 roku
Miasto Jaworzno Sport

PIłKa NOżNa – ZGOda BycZyNa 1:2 PrZemSZa SIewIerZ PIłKa NOżNa – OSTOJa żelISławIce 1:5 GórNIK JawOrZNO
POGOń ImIeNIN 1:1 GórNIK JawOrZNO

PIłKa NOżNa cIężKOwIaNKa 
JawOrZNO 

0:1 cZarNI SOSNOwIec 

PIłKa NOżNa
TaBele

PIłKA NOŻNA – Victoria  0:1 Grunwald Ruda Śląska 

Napastnik potrzebny od zaraz

Górnik Jaworzno, ma za sobą bardzo 
pracowite dni. Dobra postawa pod-
opiecznych Bolesława Wrocławka 
w rozgrywkach o Puchar Polski 
sprawiła, że jaworznianie muszą 
rozgrywać spotkania co 3 dni. 

W ubiegłą środę w pucharowej 
potyczce, przeciwnikiem Górnika był 
zespół A-klasowej Ostoi Żelisławice, 
który poznał, co oznacza spotkanie  
z młodymi wilczkami Górnika.  
W środę górnicy zagrali praktycznie 
samą młodzieżą. Z starszych zawod-
ników, na placu gry pojawili się tylko 
Bartyzel i Częstochowski. Młodzież 
spisała się jednak bardzo dobrze, po-
kazując rywalowi różnicę klas. Pierw-
sza połowa spotkania zakończyła się 
skromnym 1:0 dla jaworznian. W dru-
giej ze skutecznością było dużo lepiej, co 
poskutkowało kolejnymi 4 bramkami. 
Pod koniec spotkania, przy stanie 5:0, 
grający jako goście, zawodnicy Gór-
nika sprokurowali rzut karny, który 
wkrótce okazał się honorową zdobyczą 
Ostoi w tym meczu. Na listę strzelców 
w pucharowym pojedynku, dwukrot-
nie wpisywał się Bartyzel, bramkę 
głową strzelił Daniel Sedrzak, a listę 
strzelców uzupełniają Jacek Zięcina  
i Koralik. Górnik oszczędzał niektórych 
zawodników przed sobotnim spotka-
niem z Pogonia Imienin. Ta, również 
wyjazdowa potyczka, zakończyła się 
remisem 1:1. Jaworznianie w przeciągu 
całego spotkania, byli drużyną lepszą, 
mającą zdecydowaną przewagę. Już  
w pierwszych minutach meczu, mogło 
być 1:0, ale szczęścia zabrakło Sierczyń-
skiemu, który trafił w słupek. Pogoń 

objęła niespodziewanie prowadzenie  
w 16. minucie, po sprawnie wykonanym 
stałym fragmencie gry. Gospodarze nie 
cieszyli się jednak prowadzeniem zbyt 
długo, bo w 28. minucie, Paweł Jaro-
min, po składnej akcji całego zespołu 
doprowadził do remisu. Mimo wielu 
sytuacji, w tym trzech sytuacjach 100% 
Warzechy, nie udało się odnieść zwycię-
stwa. W Imielinie z remisu mogą być 
zadowoleni, bo przedłuża on nadzieję 
gospodarzy na pozostanie w okręgów-
ce. Górnik o utrzymanie martwić już 
dawno się nie musi. 

Przed Górnikiem, który jako je-
dyny reprezentuje barwy Jaworzna 
w pucharach, kolejne wyzwanie.  
9 kwietnia, o godzinie 17:00, na sta-
dionie Azotanii (tam rozgrywane 
będą wszystkie najbliższe spotkania 
Górnika) rozegrany zostanie półfi-
nał Podokresu Sosnowiec, w którym 
jaworznianie zmierza się z Millenium 
Wojkowice. Zapraszamy czytelników 
do obejrzenia tego, zapowiadającego 
się bardzo ciekawie spotkania.
Składy:

Górnik – Pogoń Imielin: Czę-
stochowski – Byrski, A.Sedrzak, 
D.Sedrzak, Gomulski- Sierczyński, 
Bartyzel, Murzyński, Radosz, Wa-
rzecha, Jarocin. Ponadto zagrali: 
Koralik, Zięcia

Górnik – Ostoja Żelisławice: 
Częstochowski – Byrski, A. Sędrzak, 
D.Sędrzak, Bartyzel- Koralik, Radosz, 
Sierczynski, Zięcia, -Warzecha, Prosa 
Ponadto zagrali: Szczeblewski, Szpak, 
Jabłoński.

k.repeć.

Pracowity Górnik

W ubiegłym tygodniu 
piłkarze Victorii 
zainaugurowali wiosenne 
rozgrywki od pechowej 
porażki z Grunwaldem 
Ruda Śląska. Kolejne 
spotkanie z LKS-em Łąką, to 
zaprzepaszczona szansa na, 
w sytuacji Victorii, arcyważne 
punkty. Wyjazdowe 
spotkanie z LKS-em Łąką 
zakończyło się wysoką 
porażką jaworznian 3:0, choć 
tak naprawdę punkty były 
bardzo blisko.

Pojedynek dwóch zespołów, które 
do krezusów czwartej ligi nie należą, 
wielkim widowiskiem być nie mógł, 
i rzeczywiście poziom spotkania zde-
cydowanie rozczarował. – Przyznaję 
otwarcie, że mecz był bardzo słaby. 
Ale tym bardziej szkoda porażki, bo 
rywal jak najbardziej był w naszym 
zasięgu – mówi nam trener Victorii 
Roman Madej. Jedyną różnicą po-
między zwycięskimi gospodarzami 
a przegranymi gośćmi, byli tego dnia 
napastnicy, a dokładniej ich skutecz-
ność. Duet młodych napastników 
Łąki Żur – Wojtków, pokazał, że wie, 
na czym polega skuteczna współ-
praca i umiejętne wykorzystywanie 
sytuacji. Dodatkowo od Victorii po 

raz kolejny odwróciło się szczęście, 
gdyż bramkę straciła praktycznie  
w drodze do szatni. Mijała pierwsza 
minuta czasu doliczonego do pierw-
szej połowy, gdy właśnie wspomniany 
wyżej Bartosz Wojtków zagrał głową 
do Andrzeja Żura i piłka wylądowała 
w siatce Victorii. 1:0 i jaworznianie 
na przerwę schodzą ze spuszczonymi 
głowami. Jeśli ktoś miał złudzenia co 
do punktów dla Vici w tym meczu, to 
chyba w 49. minucie, czyli chwilę po 
wznowieniu gry, stracił je zupełnie.

Wtedy to bowiem po kolejnej akcji 
duetu Wojtków – Żur, konto bramko-
we podwyższył ten ostatni. Było 2:0  

i zrodziła się obawa, że Victoria może 
przeżyć upokorzenie. Jednak zawod-
nicy Romana Madeja  nie poddali się 
bez walki i podjęli rękawice rzuconą 
przez LKS. Dobre zawody rozgrywał 
zwłaszcza Świerczyński, który poka-
zał, że zatrudnienie go w Jaworznie 
nie było dziełem przypadku. Dobrze 
zaprezentował się drugi nowy nabytek 
Mysłek, nieźle zagrali Szala i Szymo-
niak. Jaworznianie stwarzali sytuacje 
do strzelenia bramek, ale nie było 
komu ich wykorzystać. Przy kontuzji 
Bosaka, która może wykluczyć go 
na dłużej, po wcześniejszej kontuzji 
Urbana i utracie Niedzielskiego brak 

napastnika jest w Victorii rażący. Czy 
ten palący problem znajdzie jakieś 
rozwiązanie? W 85. minucie po rajdzie  
i bramce Wojtkowa na 3:0 dla gospoda-
rzy, słowo napastnik samo cisnęło się 
na usta. Póki co, bez napastnika, Victo-
ria przegrała kolejny mecz „na styku”,  
i z planów dobrego startu na wiosnę nie 
wyszło nic. Już za tydzień, w spotkaniu 
z Czańcem, szansa na odwrócenie koła 
fortuny na swoją stronę.

Victoria: Salohi- Siemek, Jaje-
śniak, Madej, Rosół, Malik, Świer-
czyński (85 Pater), Szymoniak, War-
tała (Żółciński), Szalek, Mysłek (79. 
Dzienis).  k.repeć.

Jesienią zespół z Siewierza poległ na 
własnym obiekcie z zespołem Zgody 
0:3. W ubiegłą niedzielę zespół Zgo-
dy podejmował na własnym obiekcie 
Przemszę Siewierz. 

Zgoda rozpoczęła spotkanie na 
śpiąco, goście nacierali na gospodarzy 
i pierwszą dogodną akcję Przemsza 
przeprowadziła w 3. minucie, lewą stro-
ną boiska goście dośrodkowują na pole 
karne i z 6 m trafiają do siatki. Ryszka  
w 4. minucie wyciągnął piłkę z siatki  
i Siewierz wychodzi na prowadzenie 0:1. 
Od 6 minuty Zgoda atakowała, goście 
jednak udanie bronili wyniku. W 23 min 
goście wyprowadzili szybki kontratak, 
zespół gości obejmuje prowadzenie 2:0. 
Mimo straty drugiego gola Zgoda am-
bitnie próbowała strzelić bramkę kon-
taktową, co pozwoliłoby uratować jeden 
punkt, a nawet myśleć o zdobyciu kom-
pletu punktów. Nacierali na Przemszę 
tuż po traceniu gola, goście stworzyli  
w 35. minucie groźną sytuację, prawą 
stroną boiska napastnik Zgody prze-

Spotkanie rewanżowe
rzuca piłkę na drugą stronę boiska ze 
środka wbiega napastnik, aby zamknąć 
akcję. Na polu karnym bramkarz gości 
mija się z piłką i fauluje zawodnika sędzia 
dyktuje rzut karny. Do piłki podszedł 

Rakowski ten pewnie wykonuje rzut 
karny Zgoda niweluje stan 0:2 na 1:2  
w 36. minucie. Tym wynikiem zakoń-
czyła się pierwsza połowa. Po zmianie 
stron Zgoda próbowała wyrównać jed-
nak zawodnikom gospodarzy brakowało 
skuteczności, a ostatnie podanie nie do-
chodziły do celu. Dopiero w 88. minucie 
Zgoda stworzyła dogodną sytuację pod 
polem karnym Siewierza, zakotłowało 
się w polu karnym gości, jednak piłka 
po strzale otarła się o poprzeczkę. Wynik 
nie uległ zmianie do końcowego gwizd-
ka sędziego. Zgoda uległa na własnym 
obiekcie Przemszy 1:2 tym sposobem 
mecz był ciekawy i zacięty.

Skład: Ryszka, Bujakiewicz, Do-
brzanski, Spiewak, Rakowski, Wa-
cławek, Głodek, Piecka, Kondziołka, 
Drela.  paweł siDełko

Piłkarze Zgody wygrali na swoim boisku

Ciężkowianka przystępowała do 
spotkania z Sosnowcem opromie-
niona zwycięstwem nad MKS Sie-
mianowicami, lecz jednocześnie 
mocno osłabiona. 

W drużynie z rożnych powodów nie 
wystąpiło kilku kluczowych dla druży-
ny Marka Musiała zawodników.  Strata 
Wygi, Wołczyka, Wadowskiego okazała 
się na tyle poważna, że Ciężkowianka, 
czego w zwyczaju nie ma, zeszła z bo-
iska nie strzelając bramki. I nie byłby 
to największy problem, gdyby nie to, że 
mimo posiadania optycznej przewagi 
dala sobie strzelić bramkę w końcówce 
spotkania. Mecz, który układał się na ty-
powy bezbramkowy remis, ostatecznie 
został przegrany. k.repeć.

Mimo wielkiej ambicji zawodnicy Victorii musieli przełknąć gorycz porażki

Pechowa 
porażka

Tabela IV ligi
1.   Pniówek Pawłowice Śl.  18  45  44-14 
2.   Beskid Skoczów  18  43  45-10 
3.   Energetyk ROW Rybnik  18  43  51-9 
4.   Skałka Żabnica  18  42  39-11 
5.   Polonia Łaziska Górne  18  31  31-28 
6.   Grunwald Ruda Śląska  18  28  29-25
7.   BKS Stal Bielsko-Biała  18  28  29-17
8.   Przyszłość Rogów  18  27  38-30 
9.   LKS Czaniec  18  25  39-25 
10.   LKS Łąka  17  22  26-32
11.   Unia Racibórz  18  17  27-47
12.   GKS II Jastrzębie  18  15  22-33 
13.   Victoria Jaworzno  18  15  22-44
14.   Polonia Marklowice  18  14  15-41
15.   Wawel Wirek  17  8  20-49 
16.   Start Mszana  18  2  9-71 
LKS Łąka- Victoria Jaworzno 3:0
Następne spotkanie
Victoria Jaworzno - LKS Czaniec 5 kwietnia, 16:00

Tabela V liga
1.   Górnik 09 Mysłowice  18  46  41-5 
2.   Wyzwolenie Chorzów  18  45  39-8 
3.   Podlesianka Katowice  18  40  44-20 
4.   AKS Niwka Sosnowiec  18  29  44-23 
5.   Ciężkowianka Jaworzno  18  28  35-25 
6.   Unia Ząbkowice  18  28  24-16 
7.   Orkan Dąbrówka Wielka  18  25  21-26 
8.   Czarni Sosnowiec  18  24  16-19
9.   MKS Siemianowice Śląskie  18  23  32-28 
10.   Górnik Jaworzno  18  22  19-18 
11.   Unia Dąbrowa Górnicza  17  22  27-32
12.   A. Brzozowice-Kamień  18  20  16-28 
13.   Górnik Piaski (Czeladź)  17  18  24-39 
14.   Kolejarz 24 Katowice  18  16  17-30 
15.   Pogoń Imielin  18  12  15-39 
16.   Błękitni Sarnów  18  4  6-41
Pogoń Imienin - Górnik Jaworzno 1-1
Ciężkowianka Jaworzno 0-1 Czarni Sosnowiec
Następne spotkanie:
AKS Niwka Sosnowiec - Ciężkowianka Jaworzno 
5 kwietnia, 16:00
Kolejarz 24 Katowice - Górnik Jaworzno 
5 kwietnia, 16:00

Tabela A-klasa
1.   KP Jaworzno  17  47  96-12
2.   Strażak Mierzęcice  17  43  56-8 
3.   MCKS Czeladź  17  42  65-14 
4.   Pionier Ujejsce  17  33  53-18 
5.   Zgoda Byczyna  17  33  45-26 
6.   Zagłębiak Tucznawa  17  29  31-23 
7.   RKS Grodziec  17  25  35-25
8.   Łazowianka Łazy  17  24  32-43
9.   Przemsza Siewierz  17  22  21-30 
10.   LKS Wysoka  17  21  34-32 
11.   Niwy Brudzowice  17  19  25-31 
12.   Victoria II Jaworzno  17  14  25-60
13.   Ostoja Żelisławice  17  13  18-39
14.   Huragan Kocikowa  17  9  13-62
15.   Tęcza Błędów  17  9  30-65
16.   MKS Poręba  17  4  9-100 
KP Jaworzno - MKS Poręba 18:0
Zgoda Byczyna - Przemsza Siewierz 1:2
Victoria oddała mecz walkowerem
Następne spotkania:
Pionier Ujejsce - Zgoda Byczyna 
KP Jaworzno - Ostoja Żelisławice

krzysztof repeć
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Gdy inni wypoczywają, oni 
jeżdżą na kolejne turnieje. 
Mowa o bokserach Victorii 
Jaworzno, którzy mają za 
sobą kolejną sporą porcję 
bokserskich doświadczeń. 
Tym razem trójka 
reprezentantów Jaworzna: 
Kamil Młodzinski, Krzysztof 
Włodarczyk, Adrian Wróbel 
udała się do Danii,  
by zmierzyć się  
z reprezentantami tego kraju.

Wyjazd w piątek wieczór, cało-
nocna podróż do Dani, przez Poznań, 
Szczecin i w końcu przyjazd na sobotę 
– tak wyglądał czas między Wielkim 
Piątkiem a Wielką Sobotą, później 
wycieczka i w wielkanocną niedzielę 
mecz z silną reprezentacją Danii. Na 
imprezę reprezentanci Vici pojechali 
razem z zawodnikami z zachodniego 
Pomorza, którzy dostali zaproszenie 
od Duńczyków i dokooptowali wła-
śnie jaworznian do swojego składu. 
– To efekt tego, jak prezentujemy się 
na dużych turniejach. Takie zawody są 
dla moich zawodników bardzo cenne. 
Wystąpili zaraz przed bokserską galą 
zawodową. Na trybunach było mnó-
stwo polonusów, – emigrantów, którzy 
przyszli zobaczyć polskich bokserów  
w starciu z gospodarzami. Przede 
wszystkim jednak, taki turniej to szansa 
na przetarcie się z silnymi zachodnimi 
przeciwnikami, silniejszymi od tych, 
których mamy w Polsce – wylicza zalety 
duńskiej wyprawy kierownik drużyny 
Włodzimierz Kromka.

Trudno nie przyznać mu racji, 
patrząc na pojedynki naszych zawod-
ników na tym turnieju. Nasz główny 

„towar eksportowy” czyli reprezentant 
Polski Kamila Mlodziński zmierzył 
się z Mistrzem Danii Jahja C. Ah-
medem, i w tym pojedynku musiał 
uznać wyższość rywala. Największym, 
problemem dla Kamila nie był jednak 
tak naprawdę dobrze przygowany 
Duńczyk, a zmęczenie. Kamil wrócił  
z Wilna po długiej podróży, treningach 
z kadrą, i ciężkim pojedynku, trochę 
pospał i ruszył w podróż do Dani. 
Okazało się, że dla jego organizmu 
to było za dużo. – Tak, Kamil nie po-
kazał swojego boksu, miał tylko dobre 
momenty. Brakowało mu świeżości, 
szybkości, było widać, że nie jest to ten 
sam zawodnik. Zmęczenie okazało 

się silniejsze, dlatego zdecydowana 
porażka, dlatego również postanowili-
śmy dać Kamilowi trochę odpoczynku,  
i nie zabieraliśmy go na kolejny tur-
niej, w Rzeszowie – mówi kierownik 
sekcji. Porażkę musiał przełknąć 
Adrian Wróbel, bolesną tym bardziej, 
że pierwszy raz w karierze, a stoczył 
już ponad 60 walk, został pokonany 
przez RSC. Początkowo walka była 
wyrównana, a w pierwszych akcjach 
reprezentant Victorii prezentował się 
nawet lepiej od przeciwnika. Jednak je-
den, precyzyjny cios w brodę Patricka 
Nielsena i było po walce. – Takie sytu-
acje się zdarzają, choć dla Adriana to 
nowa sytuacja. Wszystko jednak przed 

nim, teraz trochę odpocznie i nie ma 
powodu do obaw o niego – mówi nam 
kierownik Kromka.

Trzeci z reprezentantów Victorii, 
Krzysztof Włodarczyk, mógł nie wal-
czyć wcale. – Okazało się, że przeciwnik 
Krzyśka jest od niego o 12 kilo cięższy, 
poza tym 2 lata starszy. Na wyraźną 
prośbę, i wzięcie za siebie odpowiedzial-
ności, pozwoliliśmy Krzysiowi walczyć, 
robiąc z tego pojedynku, po prostu walkę 
w kategorii ciężkiej, bez limitu wagi. 
Jak się okazało słusznie – tłumaczy 

Włodarczyk nokautuje w Danii
nam kierownik. Krzysztof Włodar-
czyk pokazał, że potrafi zaimponować 
w ringu nie tylko siłą, lecz również 
umiejętnością realizacji mądrej taktyki 
i dobremu boksowaniu. Plan trenera 
Roberta Kopytka polegał na trzymaniu 
przeciwnika na dystansie, by nie nara-
żać Krzysztofa na szybkie, krótki ciosy, 
i punktowanie Duńczyka prostymi  
z dystansu. Reprezentant Victorii nie-
nagannie stosował się do wskazówek 
trenera, co dało piorunujący efekt . Była 
druga runda (a jakże) gdy Krzysztof 
przeprowadził decydującą akcję, po 
którym ponad 110-kilowy przeciwnik 
runął na ring, i już się z niego nie pod-
niósł. To było czysty, klasyczny, totalny 
nokaut. K.O. w postaci krystalicznej. 
Chwilę później wielka radość, bo w ten 
sposób, Krzysztof niejako pomścił kole-
gów, i pozwolił reprezentancji Jaworzna 
wracać do domu w dobrych humorach 
Nie ulega wątpliwości, że Dania za-
pamięta Jaworzno z piorunującego 
zakończenia występów. – Powtórzę 
jeszcze raz, że spotkania z tak silnymi 
przeciwnikami jak ci w Danii, są jedyną 
drogą, do przygotowania, oswojenia na-
szych zawodników z dorosłym, męskim 
boksem. Robimy to z myślą o tym, że już 
w przyszłym roku, będą oni mogli bokso-
wać jako seniorzy. To jest ich przetarcie 
przed seniorami – kończy kierownik 
Włodzimierz Kromka.

Bokserzy ledwo wrócili z Danii, a już 
stawili się na turnieju w Rzeszowie. Ka-
mil Młodzinski i Adrian Wróbel dostali 
wolne, ale Krzysztof Włodarczyk poje-
chał i ponownie wygrał. Oprócz niego 
w imprezie wystartowali Sylwester 
Piotrowski, Jacek Kopiel i Bartłomiej 
Nowatkowski. W przyszłym numerze 
relacja z Rzeszowa.

k.repeć.

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

SZacHOwe mISTrZOSTwa SZKół POdSTawOwycH JawOrZNa
� kwietnia (czwartek) godz. 8.�0. Kategorie wiekowe: do 9, 11, 1� lat
Klub ,,NIKO” Jaworzno – Byczyna

Play-OFF II lIGI w SIaTKówce mężcZyZN
MCKiS Jaworzno – MOS Wola Warszawa
4 kwietnia (piątek), godz. 19.00 – hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe)
5 kwietnia (sobota), godz. 17.00 – hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) wstęp wolny!

mecZ O mISTrZOSTwO IV lIGI w SIaTKówce mężcZyZN
MCKiS Jaworzno – Włókniarz Bielsko Biała 5 kwietnia (sobota), 
godz. 15.00 - hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) wstęp wolny!!!

mecZ II POlSKIeJ lIGI FUTSalU
MCKiS Dąbrovia Jaworzno – Strzelec Gorzyczki 5 kwietnia (sobota) – godz. 19.00 
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) wstęp wolny!!!

mecZ KOSZyKówKI JUNIOrów
MCKiS Jaworzno – AZS Gliwice 9 kwietnia (środa) – godz. 16.�0 
hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) wstęp wolny!

PółFINałOwy TUrNIeJ OGólNOPOlSKIeJ OlImPIady młOdZIeży Kadr 
wOJewódZKIcH w KOSZyKówce cHłOPców

udział biorą: reprezentacje rocznika 199�/1994 województw – śląskiego, łódzkiego, opolskiego oraz 
dolnośląskiego 19 – �1 kwietnia – hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) wstęp wolny!!!

mIędZyNarOdOwe mISTrZOSTwa drUżyN POlIcyJNycH IPa 
w HalOweJ PIłce NOżNeJ

W turnieju udział weźmie �0 zespołów z Polski i z zagranicy!!!
�� – �6 kwietnia - hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) oraz hala MCKiS ul. Inwalidów 
Wojennych 18 (Os. Stałe)
Mecz piłki nożnej halowej: TVN – Gwiazdy Europejskiej Reprezentacji Policji
�6 kwietnia (sobota), godz. 15.�0 – hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) wstęp wolny!!!
W związku z turniejem informujemy wszystkich kierowców, że w powyższych dniach nastąpią 
trudności w korzystaniu z parkingu przed Halą MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80!!! 

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

Zajęcia z siatkówki dla dziewcząt rocznika 1995 i 1996
poniedziałek – 15.00-17.00 – hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18
czwartek – 15.�0-17.00 – hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18
Informujemy o rozpoczynającym się  naborze do klas sportowych funkcjonujących w szkołach 
podstawowych i gimnazjach.
Siatkówka dziewcząt: IV klasa SP 5, SP 7 i SP 16, I klasa Gimnazjum nr 1
Siatkówka chłopców: IV klasa SP 5 i SP 16, I klasa Gimnazjum nr 1
Koszykówka chłopców: IV klasa SP 1, SP 7 i SP 15, I klasa Gimnazjum nr 4
Wszelkich informacji udzielają sekretariaty wymienionych szkół.

12:0 i 18:0 – to wyniki piłkarzy KP 
Jaworzno w tej rundzie. 12:0 i 18:0, 
powtórzę raz jeszcze dla tych którzy 
myślą, że to błąd w druku, to wyniki 
KP Jaworzno w tej rundzie. Mało kto 
spodziewał się, że piłkarze Andrze-
ja Sermaka w meczu z MKS Porębą 
przebiją astronomiczną wygraną 
12:0 nad Huraganem Kocikowa  
w zeszłym tygodniu. A jednak!  
18 bramek strzelonych w 90 minut 
to wynik porażający. W szybkim 
przeliczeniu daje jedną bramkę na 
5 minut gry!  

Opisując spotkanie przez pryzmat 
wyniku końcowego, należy napisać, że 
pierwsza bramka padła bardzo późno, 
bo dopiero w 13 minucie, a autorem 
gola, był po zagraniu Andrzeja Serma-
ka, Radomir Jarzynka. Wkrótce ten 
zawodnik zaczął powiększać swój doro-
bek bramkowy. Jarzynka strzelał, strze-
lał, strzelał i nie było mu mało, ostatecz-
nie poprzestał na 9 bramkach. Można, 
powiedzieć, że gdy masz na boisku Ja-
rzynkę, to raz na 10 minut masz bramkę 
gwarantowaną. Najskuteczniejszemu 
w ekipie Andrzeja Sermaka wtórowali 
inni zawodnicy: kapitalnie grał Zięba, 
który strzelił w 17 minucie spotkania, 
dwie bramki zapisali na swoim koncie 

młodzi Chojnowski i Paweł Sermak,  
a z kolei niedawne 37. urodziny bramka 
uczcił Artur Adamus. Ponadto bram-
kę w swoim debiucie zdobył Michał 
Biskup, a uzupełniając listę strzelców 
dopisujemy nazwisko Fuchsa.

Co można powiedzieć ponadto  
o spotkaniu zakończonym wynikiem 
18:0? Było jednostronne, ale to mówi 
nam wynik. Również tablica z rezul-
tatem, pokazała klasę rywala, a raczej 

KP Jaworzno zabija na boisku

Artur Adamus na fot. sprawił sobie urodzinowy prezent 
strzelonym golem

W Danii był czas zarówno na boks jak i na zwiedzanie

jej brak. Na pewno można napisać, że 
spotkanie z Porębą nie jest miarodajne 
jako wyznacznik przyszlych rezulta-
tów drużyny Andrzeja Sermaka. Choć 
pewnie w Czeladzi zastanowią się po ta-
kim rozpoczęciu sezonu przez KP, nad 
bardziej defensywnym wariantem gry. 
Ale, to problemy rywali. My cieszmy się, 
że piłkarze KP Jaworzno zafundowali 
nam kolejny wspaniały spektakl, i że 
bramek im nigdy dość. k.repeć.   
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Państwa frankofońskie to 
kraje, w których językiem 
urzędowym jest język 
francuski – jeden z trzech 
oficjalnych języków 
Unii Europejskiej i drugi 
najczęściej używany  
w Europie. Na całym świecie, 
na pięciu kontynentach 
porozumiewa się po 
francusku 200 milionów 
ludzi. 

Jest to język dyplomacji w Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych 
i w Międzynarodowej Organizacji 
Frankofonii, język miast będących 
siedzibami instytucji europejskich: 
Brukseli, Strasburga i Luksembur-
ga, język pierwszego inwestora  
w Polsce – Francji. 

W czym tkwi jego siła i potęga? 
Język francuski niesie ze sobą boga-
tą spuściznę historyczną i literacką, 
jest to język sztuki, radości życia  
i pojednania, język będący jednym  
z symboli demokracji. Jego znajo-
mość otwiera drzwi do świata biz-
nesu, nauki, mody, kina, kuchni, 
piosenki i nie tylko… 

Każdego roku, w marcu i w 
k w iet n iu placówk i k u lt u ra l ne  
i oświatowe na terenie całego kraju 
organizują Dni Frankofonii, świę-
to języka francuskiego i kultury 
krajów frankofońskich. I Liceum 
Ogólnokszta łcące w 2007 roku 
przystąpi ło do projektu „Klasy 
frankofońskie na Śląsku„ i realizu-

je rozszerzony program nauczania 
języka francuskiego.  

Uczniowie I LO zaplanowali 
obchody Międzynarodowego Dnia 
Frankofonii w Jaworznie. Przygo-
towali i zaprezentowali w Miejskim 
Centrum Kultury i Sportu wykład 
o zasięgu języka francuskiego na 
świecie i prezentacje multimedial-
ne ukazujące różnorodność kul-
tur krajów francuskojęzycznych: 
Francji, Belgii, Szwajcarii, Kanady, 
Algierii, Maroka i Tunezji. Zosta-
ły one urozmaicone francuskimi 
piosenkami w wykonaniu uczniów 
liceum: Eweliny Zięby, Marty Bo-
dzak, Pauliny Grubarczyk oraz  
Miłosza Lipowieckiego. Urocze 
tancerki zatańczyły dynamiczne-
go kankana i egzotyczny taniec 
brzucha. 

1 dzień: 13 V (wtorek) 
wyjazd z Jaworzna –Szczakowej o godz. 5.00; 
do Chorwacji. Przejazd przez Czechy, Austrię, 
Słowenię, Marija Bistrica: wizyta w narodowym, 
chorwackim sanktuarium, zakwaterowanie  
w hotelu w Chorwacji, kolacja, nocleg.

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

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

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

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

4 dzień: 16 V (piątek)
Śniadanie, Medjugorie, droga krzyżowa na Kriżevac 
w godzinach porannych, wyjazd do Dubrownika 
– miasta św. Błażeja, nazywanego perłą Adriatyku 
– mury miejskie, Pałac Rektorów, Katedra Wnie-
bowzięcia NMP z relikwiami św. Błażeja, Studnia 
Onufrego, kolacja, wieczorem udział w modli-
twie różańcowej odmawianej przez chrześcijan  
z różnych stron świata – kontemplacja obecności 
Maryi, nocleg.

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

6 dzień: 18 V (niedziela)
Śniadanie, przejazd na Riwierę Makarską,  Vepric - 
Msza Święta w grocie Makarskiego Lourdes, przejazd 

do Splitu, miasto św. Dujama: Pałac Dioklecjana (jed-
nego z największych prześladowców Chrześcijan): 
Wieża, Katedra św. Dujama w byłym mauzoleum 
Dioklecjana – miejsce które odwiedził Jan Paweł II 
w 1998 r., Bramy Miejskie, Pomnik Biskupa Grgura 
z Ninu popierającego liturgię w języku słowiańskim, 
spacer po starówce, przejazd do hotelu, kolacja, 
nocleg w ok. Splitu.

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

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

Świadczenia:
– 6 noclegów (2 noclegi w Chorwacji w hotelu, 

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

– 6 śniadań, 6 obiadokolacji
– przejazd komfortowym autokarem (WC, 

DVD, barek, klimatyzacja)
– opieka duszpasterza i pilota 
– przewodnicy miejscowi – polskojęzyczni
– ubezpieczenie NNW, KL
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

UWAGA!!! 
Nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat od 
uczestników w trakcie Pielgrzymki!!! Konieczny 
ważny paszport! Decyduje kolejność zgłoszeń! 
Cena: 1350 PLN 

ZAPISY: 
Ks. Rafał Małecki, Jaworzno-Szczakowa, 
ul. Sobieskiego 1, tel. +48/692 335 729; 
rafmaly@interia.pl; www.parafiaszczakowa.pl

Po pożegnaniu zimy w roku prze-
stępnym 20 marca zgodnie z ludo-
wym zwyczajem – topiąc płonącą 
Marzannę w nurtach ciężkowic-
kiego Łuźnika – przyszedł czas 
na przy witanie ociągającej się  
z nadejściem wiosny. 

W sobotę, 29 marca br., Ludo-
wy Klub Sportowy „Ciężkowianka” 
wspólnie z klubem środowiskowym 
MCKiS „Wega” zorganizował Wiosen-
ny Otwarty Turniej Szachowy. Przed-
sięwzięcie to współfinansowane było  
z budżetu miasta Jaworzna w ramach 
realizacji zadania publicznego z zakre-
su upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu pn. „Ścieżka zdrowia”. Szcze-
gólnie wysoki poziom zaprezentowali 
uczestnicy w kategorii seniorów, gdzie 
po rozegraniu wszystkich partii trójka 
najlepszych: Jolanta Guzik, Janusz Jeleń 
i Zbigniew Kądziołka zgromadziła soli-
darnie po 5 punktów. Koniecznym było 
przeprowadzenie dogrywki, w której 
panom tym razem udało się pokonać 
sympatyczną panią Jolę. 

W decydującym starciu między ja-
worznickimi gigantami królewskiej gry 
ponownie padł remis  i organizatorzy 

Dni Frankofonii w Jaworznie

Marzanna i szachy
nie mieli innego wyjścia jak uznać, że 
po raz pierwszy w 8-letniej historii wio-
sennych cyklicznych turniejów szacho-
wych organizowanych w ciężkowickiej 
„Wedze” po raz pierwszy zwycięzcą 
zostało ex aequo 2 panów: Zbigniew 
Kądziołka i Janusz Jeleń.

Z kolei wśród juniorów zwycię-
żył bezapelacyjnie Ludwik Piętoń, 
który zanotował komplet wygranych  
w swojej kategorii wiekowej. O 2. miejscu 
zadecydowała ostatnia partia, w której 
Marcin Sieniawski w końcówce zdołał 
pokonać Przemysława Nowaka.

W najmłodszej kategorii  na podium 
znaleźli się w kolejności zajętych miejsc 
Mateusz Pluta, Tomasz Guzik i Natalia 
Pluta. Furorę zrobił najmłodszy przed-
stawiciel szachowego rodu Guzików 
6-letni Tomasz, któremu do końcowego 
triumfu zabrakło zaledwie pół punktu.

Najlepsi otrzymali pamiątkowe pu-
charki oraz dyplomy wręczone przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Jaworznie Janusza Ciołczyka oraz kie-
rownik klubu „Wega” Wandę Ciołczyk. 
Nad sprawnym przebiegiem turnieju 
czuwał jak zawsze niezawodny w roli 
sędziego głównego Andrzej Majka. w

Lektor ambasady Francji Jean-Pierre Darcel

Gościem specjalnym uroczysto-
ści był lektor Ambasady Francji, 
pan Jean-Pierre Darcel, który opo-
wiedział uczniom o tym, co łączy  
i co dzieli Polaków i Francuzów oraz 
wręczył ufundowane przez siebie 
nagrody dla dwóch osób, które zro-
biły na nim największe wrażenie. 
Nagrody otrzymali: Ewelina Zięba 
i Miłosz Lipowiecki .

Publiczność – uczniowie uczący 
się języka francuskiego ze Szkoły 
Podstawowej nr 16, z gimnazjów 
nr 3,4,6,7 oraz II Liceum Ogólno-
kształcącego – wybrała najciekawszą 
prezentację. Wygrała Zosia Wróbel, 
która przygotowała prezentację 
o krajach Maghrebu. Uczestnicy 
spotkania rozwiązali quiz na temat 
państw francuskojęzycznych i spró-
bowali smakołyków z tych krajów.

Uroczystość przygotowały panie 
Monika Olesik i Ewa Szpak w prze-
konaniu, że  młodzież  chętnie będzie 
uczyć się  języka francuskiego, a po-
przez jego dobrą znajomość i zainte-
resowanie kulturą francuską zwiększy 
swe szanse na nawiązanie wartościo-
wych kontaktów i ciekawe zatrudnie-
nie w wielokulturowej Europie.

Organizatorzy dziękują spon-
sorom nagród dla autorów naj-
ciekawszej prezentacji – Teatrowi 
Śląskiemu, Kinu Helios, księgarni 
językowej Szawal i cukierni Jumbo. 

Składają również podziękowania 
M ie jsk iemu C ent r u m Ku lt u r y  
i Sportu, które pomogło młodzieży 
zorganizować francuską uroczy-
stość.

W ramach obchodów Dni Fran-
kofonii, w kwietniu, w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej odbędzie się 
wystawa: „Francja i technologia” 

(France et technologie).Wystawa 
przyjedzie  z Instytutu Francuskie-
go w Krakowie. Organizatorką wy-
stawy jest pani Monika Olesik. 

mao

Urocze tancerki zatańczyły kankana i egzotyczny taniec brzucha

Uczestnicy Wiosennego Otwartego Turnieju Szachowego
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Reklama

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

S Z K ŁO I  LUS TR A NA W YMIAR

Ponad �00 gatunków szkła 
i luster, obróbka w pełnym zakresie, 

akcesoria, kleje, usługi szklarskie, 
transport

Jaworzno ul. Ciężkowicka 46
tel./fax: 032 615 02 27

www.galas.pl

Ogłoszenie własne

Taśmy VHS oraz kasety magnetofonowe 
odchodzą w przeszłość. 

Płyty winylowe odeszły już w przeszłość.

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

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

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

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

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

tel. (032) 751-91-30

dw

ogłoszenie własne

Reklama 
w telewizji

 
CTv Jaworzno już 
od 300 zł netto

Tel. 032 751 91 30

dw

ogłoszenie bezpłatne

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 

Pomóż nam pomagać!

Makieta przyszłego hospicjum stacjonarnego

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. 

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

dw

Firma
zatrudni:

mistrza produkcji

Wymagania:
– realizacja planów 

produkcyjnych
– rozliczanie i kontrola 

procesów produkcyjnych
– organizacja pracy 

i kierowanie podległym 
zespołem

Ofertę prosimy 
kierować na adres:

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

dw

Firma 
MAGBUD 

Sp. z o.o.

zatrudni:
► pracowników 

budowlanych
► murarzy
► tynkarzy
► fliziarzy
► monterów 

płyt gipsowych

Ofertę prosimy 
kierować na adres:

e-mail: kadry@magbud.com.pl

tel. 032/ 627 61 12

dw

Zatrudnię 
kierowcę 

samochodów ciężarowych, 
prawo jazdy kat. C+E, 

kurs na przewóz rzeczy

Tel. 604 159 620

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne

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

BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

edUKacJa

dw

MGSM w Jaworznie ogłasza 
przetarg ofertowy na wykonanie

 

niżej wymienionych robót remontowych:

1/ ocieplenia ścian w budynkach wielorodzinnych
�/ remont atrap i płyt kolankowych
�/ remont balkonów
4/ wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych wraz z montażem 

nowych skrzynek pocztowych
5/ dostawa i montaż zaworów regulujących ciśnienie na instalacji c.o
6/ wykonanie i montaż zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji
7/ remont schodów i podestów
8/ remont chodników wewnątrz osiedlowych oraz inspektora nadzoru 

do pełnienia nadzoru budowlanego nad wyżej wymienionymi robo-
tami remontowymi.

Wysokość wadium na całość robót wynosi: 6.000,00 zł.
Poszczególne pozycje – wysokość określona w materiałach przetargowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
i złożenia oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na...” 

do dnia �� kwietnia �008 r. Do godziny 15-tej w Sp-ni pok nr 10. 
Wybór wykonawców nastąpi na podstawie ofert. 

O wynikach zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie. 
Informacje 032/ 751 16 78, 751 01 86 wew. 23 lub 29. 
Materiały do przetargu do odbioru w Sp-ni pok 1 lub 7.
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ANNABEL suknie Twoich marzeń
ślubne wyprzedaż już od 450 zł, wieczorowe, komunijne

wyprzedaż już od 300 zł, szycie na miarę, usługi krawieckie, 
konkurencyjne ceny. Obuwie ślubne – tanio! 

Jaworzno ul. Padarewskiego 11 obok DH Złocień 
www.annabel.jaworzno.pl tel. 032/726 77 67,0503 153 679

SUKNIE ŚLUBNE

dw dw

Ordyna Alfred lek. med. pracy ul. Puszkina 5 (SP nr 5)
Osiedle Stałe, tel. dom 615 53 39,615 52 34

pon., środa 16.00 – 18.00
Badania profilaktyczne, badania kandydatów na kierowców,

w tym świadectwo kwalifikacji.

98/05

NZOZ Centrum Promocji Zdrowia ul. Paderewskiego 43 
tel. 032 752 24 64 ZAPRASZMY na WARSZTATY ANTYSTRESOWE !
prowadzone przez doświadczonych psychologów. Nauka relaksacji 

i umiejętności radzenia sobie ze stresem w domu oraz w pracy.
Ilość miejsc ograniczona!

dw

LEK. MED. EWA SKINDEROWICZ
Specjalista endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych

USG, choroby tarczycy, cukrzyca, nadciśnienie, EKG,
Jaworzno ul. św. Wojciecha 50 w poniedziałki, wtorki, czwartki

Rejestracja codziennie godz.10 – 17. Tel. 752 04 21

ENDOKRYNOLOG

dw

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

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

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

GABINET USG

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

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

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44
42/02

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

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

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

dw

dw

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

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

ul. Grunwaldzka 225/54

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

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

dw

STOMATOLODZY

dw

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

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

ORTOPEDZI

dw

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

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

Grupowa gimnastyka specjalistyczna dla pań

REHABILITACJA

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

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

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

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

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

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

CHIRURDZY

dw

OPTYCY

dw

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

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

rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

dw

PEDIATRZY

92/02

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

dw

Medycyna estetyczna
poczuj energię piękna

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

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

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

www.esteuroda.pl

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

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

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

INNE

107/02

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw. 
17.00-19.00 

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

dw

Gabinet kosmetyczny Lorin 
zaprasza na 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.
62/02

ogłoszenie bezpłatne

Klasyczny masaż leczniczy
mięśni pleców, kręgosłupa 

i mięśni kończyn
Stefan Koźbielak

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

95/03

Anton APARATY SŁUCHOWE
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

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

ogłoszenie bezpłatne

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY NR 225587

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

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

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

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
Prezes Zarządu Rejonowego Władysław Witek

Spotkanie Grupy wsparcia 
dla opiekunów chorych na chorobę Alzheimera odbywają się 

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

w Jaworznie ul. Grunwaldzka 18� (dawne przedszkole) 
Kontakt telefoniczny: 0 698 688 307

ogłoszenie bezpłatne
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Góra PIaSKU

CENTRUM

Dzielnicowy kalejdoskop

Górnośląska to niezwykle 
feralna ulica. Niedawno 
informowaliśmy o krzyżu, 
który przewrócony został 
przez nocnego kierowcę. 
Nie zwróciliśmy wtedy 
uwagi na stojącą za nim 
budkę telefoniczną, w której 
również, delikatnie mówiąc, 
znaleźliśmy pewne braki.  
Ale może to tylko budka  
z dodatkową klimatyzacją, 
bo kto wie, ile głębokich 
wdechów będziemy 
potrzebować, czekając czasem 
na połączenie

Takie widoki to niestety 
rutyna w polskich 
miastach. Pozbawieni 
wyobraźni złodzieje, 
nazwijmy ich wprost, 
kradnąc mienie 
publiczne, narażają 
na niebezpieczeństwo 
współmieszkańców. 

Zamiast dobrze zabezpieczonej 
studzienki mamy więc kilka patyków 
wystających z dziury, mających infor-
mować o tym, co w tym miejscu znaj-
dować się powinno, a czego nie ma. Je-
śli taka studzienka, jak np. ta widoczna 
na zdjęciu, znajduje się gdzieś na ubo-
czu, raczej nie ma obaw, że jakiś mniej 
uważny kierowca zgubi w niej koło. 
Problem zaczyna się natomiast, kiedy 
takie patyki wystają ze studzienki na 
wprost na ulicy. Kto odpowie wtedy za 
ewentualny wypadek spowodowany 
brakiem zabezpieczenia?

Gałęzie zamiast 
zabezpieczenia

Może by tak ukraść nieco promieni słońca…? W piątkowe 
popołudnie pracownicy firmy Asbud ratowali parking 
przyszpitalny, łatając w nim dziury, jedna za drugą. Ale jak każda 
ciężka praca, również ta wymaga nieco odpoczynku…

Nieważne, czy ktoś na tej ulicy mieszka, czy nie mieszka,  
o porządek powinien dbać

Ulica Mieszka I nie jest chyba do końca godna 
swojego patrona. Nie dość, że sam stan 
nawierzchni to być może jakiś standard, ale 
chyba sprzed roku 960, to widok, na który 
natkniemy się tuż po wjeździe, też nie świadczy  
o królewskich manierach osób korzystających  
z garaży, choć pewnie nie tylko ich

Czy ktoś mieszko, 
czy nie mieszko...

W gęstej trawie, 
która ani kosy, 
ani kosiarki nie 
widziała chyba 
od zeszłego 
roku (chyba, bo 
możliwe przecież, 
że od dwóch), 
czają się rozmaite 
skarby, wyrzucone 
tam przez 
przechodniów. 
Bynajmniej nie na 
chwałę pierwszego 
władcy Polski

W piątkowe popołudnie

Wichura szalejąca nad 
Polską miesiąc temu, 
czyli tzw. huragan Emma,  
w rzeczywistości okazała 
się mniej groźna, niż 
się spodziewano. Lecz 
niestety, nie oszczędziła 
napisu informującego  
o oddziale ratunkowym. 
Szkoda, że do tej pory 
nikt nie pomyślał  
o jego wymianie

Skutki wichury widoczne do dziś

Skarby w gęstwinach
Zapowiedź tego, co nas czeka na Mieszka I, mamy już na wjeździe

Budka z klimatyzacją
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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

CIęŻKOWICE

wIlKOSZyN

Tabliczka stojąca przy 
przejeździe kolejowym, 
której treść dociera niemal 
natychmiast, forma nieco 
później. Szczerze mówiąc, 
drobne niedociągnięcia pędzla 
dostrzegliśmy dopiero po 
dłuższym postoju, czekając 
przy spuszczonym szlabanie na 
przejazd pociągu. Prawdziwe 
dzieło samego „miszcza”. 
Ortografii oczywiście

Na tej tablicy informacyjnej 
Urzędu Miasta wiadomości 
zawisnąć mogą, ba, a nawet 
dotrzeć do mieszkańców, i to 
dosłownie, błyskawicznie. 

Wystarczy tylko odpiąć stare  
i przypiąć nowe. Dlaczego? Szyby 
zabezpieczające stoją pod samą ta-
blicą już ponad dwa tygodnie. Dzięki 
temu bez zbędnego przesuwania tam 
i z powrotem można szybciutko za-
wieszać kolejne informacje. Ale tak 
uszkodzone szyby chyba trudno było-
by przesuwać. Warto zatem wprawić 
nowe, „błyskawiczne”, a te stojące 
pod tablicą zabrać, zanim ktokolwiek 
zrobi z nich swój użytek.

W ramach przystanków, które chcielibyśmy zaproponować do 
wymiany, postanowiliśmy zgłosić ten na Wilkoszynie. Jedyne, 
co przypomina tutaj o przeznaczeniu tego miejsca, to tabliczka 
z nazwą przystanku. Całość nie była malowana od lat, ale tak 
bardzo zżyła się z otaczającą okolicą, że przybrała kolory lasu 
rosnącego naprzeciwko

Kolejny „zabytek” 
do wymiany

Tablica 
„błyskawiczna”

Opróżnianie koszy na śmieci 
przez odpowiednie firmy jest 
oczywiście wygodne, a na 
pewno dużo wygodniejsze, 
aniżeli pozbywanie się 
odpadków samemu. Należy 
jednak pamiętać, żeby taki 
kosz ustawić w odpowiedniej 
odległości od samej jezdni 
lub uniemożliwić mu wjazd 
na nią, bo w przeciwnym 
razie staje się on niezłym 
utrapieniem dla kierowców. 

Tak jak w tym przypadku, kiedy 
w piątkowe popołudnie trzeba było 
uważać na jednej z ciężkowickich ulic 
na taki właśnie zielony kontener.

Szkoda, że nie na środku

Z tego lustra na Grabańki 
chyba nie za wiele da się 
odczytać. Przynajmniej 
nie tak, jak powinniśmy. 
Kierowcy z niego 
korzystający widzą 
wszystko w nieco „krzywym 
zwierciadle”. W odbiciu 
widzimy więc dwie ulice 
zbiegające się w…czarną, 
a raczej czerwoną dziurę, 
która swoim kształtem 
przypomina rybę. Ciekawe 
tylko, czy to zwykły karp, 
czy może rekin?

„Miszcz” 
ortografii 

W krzywym zwierciadle

W konkurencji 
„lot przez płot”

Złamane bądź po prostu ścięte drzewa leżą tu nie kilka dni, a kilka 
dobrych miesięcy. Ale to może tylko małe urozmaicenie dla kur 
hasających na pobliskiej łące? Ciekawe, która zwyciężyłaby  
w konkurencji „lot przez płot”

Takich „skarbów natury” moglibyśmy znaleźć 
dużo więcej wzdłuż Ciężkowickiej. Dlaczego?
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Informator Kulturalny

Przedsiębiorstwo 
wielobranżowe AJP 

zatrudni piekarza
tel. 0�� 615 50 97

o g ł o s z e n i e

o g ł o s z e n i a

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

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

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

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

o g ł o s z e n i e

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

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

dw

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

210/d/08

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

93/03

Sprzedam mieszkanie 61 m2 – Pod-
łęże tel. 0 500 584 585

dw

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

dw

Sprzedam działkę rekreacyjną – 
Warpie tel. 032/ 752 09 22

263/d/08

Przedwojenna willa 350/740 m2 Cen-
trum tel. 0 601 815 719

253/d/08

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

dw

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

240/d/08

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

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

268/d/08

Zamienię mieszkanie 3-pokojowe 
komunalne na 2 mniejsze 
tel. 0 518 352 631

255/d/08

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

250/d/08

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

dw

Sprzedam mieszkanie 54,24 m2 

Gigant III piętro tel. 0 501 836 452
272/d/08

Sprzedam dom – Jeleń Dąb 
tel. 0 691 813 549

252/d/08

Pracującemu mężczyźnie wynajmę 
pokój tel. 032/ 616 33 41

270/d/08

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

46/03

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

dw

Przyjmę mechanika 
tel. 0 504 226 620

205/01

Firma „ECHO” przyjmie księgową 
(znajomość zagadnień kadrowo 
– płacowych). Kontakt 032/ 616 20 
27 lub praca@echofahion.pl

dw

Zakłady Mięsne „Unimięs” ul. 
Powstańców Styczniowych 9, Chrza-
nów zatrudnią pracowników  rozbioru 
(rozbiór indyka i kurczaka), produkcji, 
konfekcji (pakowanie wędlin) oraz pra-
cowników magazynu, myjni pojemni-
ków i sprzątaczki. 
Tel. 032/ 625 74 29, 625 74 10 lub 
rekrutacja@unimies.com.pl

dw

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

224/d/08

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

219/d/0

Zatrudnię samodzielną fryzjerkę 
tel. 0 603 715 902

180/d/08

Zakłady Mięsne „Unimięs” ul. 
Powstańców Styczniowych 9, Chrza-
nów zatrudnią  mechaników utrzyma-
nia ruchu oraz hydraulika 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

Przyjmę młodą osobę do ręcznej 
myjni samochodowej 
tel. 0 606 636 069

261/d/08

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

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

165/03

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

dw

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

dw

Zatrudnię fryzjerkę 
tel. 0 512 143 412

174/03

Firma motoryzacyjna „APP-
SERWIS” zatrudni pracownika 
do działu administracji. Oferty 
proszę składać: 
adrian.p@appserwis.pl

dw

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

dw

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

dw

USŁUGI
Gaz -ekspresowa dostawa 
na telefon. Propan- Butan w 
butlach 11 i 33 kg. Gazy tech-
niczne:Tlen, Acetylen, CO2 i inne. 
Sprzedaż butli i akcesorii gazo-
wych.”GRAFI” ul. Krakowska 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, 0503 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

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

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

dw

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

189/d/08

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

227/d/08

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

64/d/08

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

205/d/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

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

208/10

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

246/d/08

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

245/d/08

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

dw

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

dw

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

194/d/08

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

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

dw0

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

148/02

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

dw

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

6/01

Złomowanie samochodów 
tel. 0 509 303 507

225/d/08

Sprzedam Punto 1996 r. 
tel. 032/ 616 25 40

271/d/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam perkusję, akordeon 
Weltwajster guzikowy 120 b 
tel. 032/ 726 43 04

258/d/08

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

131/d/08

MATRYMONIALNE
Pani lat 45 pozna Pana do lat 50 
tel. 0 507 156 962

269/d/08

Centrum Kultury ul. Mickiewicza 2
5 kwietnia godz. 18.00 – „W hołdzie Janowi Pawłowi II” - koncert Miejskiej 

Orkiestry Kameralnej ARCHETTI – Sala Teatralna MCKiS
6 kwietnia godz. 18.00 – „Świat muzyki – operetka i nie tylko” pt. „Bo 

to jest miłość” – Sala Teatralna MCKiS. Bilety w cenie 10 zł do 
nabycia w kasie MCKiS przy ul. Mickiewicza 2.

8 kwietnia godz. 13.00 – „Spotkanie z ....” – program zespołu Bluesmobile 
pt. „Masz tylko jedno życie”– Sala Teatralna MCKiS

18 kwietnia godz. 19.00 – Progressive Rock Meeting 2008 – koncerty zespo-
łów: Division by zero, Votum, Animations – Hala Widowisko-
wo-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 Widowisko-
wo-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
 

Dom Kultury „Jeleń” 
5 kwietnia godz. 8.00 – Hala sportowa w Jeleniu – Zabawy i gry sportowe. Roz-

grywki w piłkę nożna. godz. 10.00 – Klub zabaw i gier planszowych.
9 kwietnia godz. 16.00 Klub Miłośnika Książki „Bajki, bajeczki, książki, 

książeczki dla przedszkolaków”
 

Dom Kultury „Szczakowa”
2 kwietnia godz. 9.00 Przegląd muzyczny VIII Rejonowego Festiwalu Kultu-

ry Młodzieży Szkolnej „Jawor 2008”. 
4 kwietnia godz. 9.00 Przegląd taneczny VIII Rejonowego Festiwalu Kultury 

Młodzieży Szkolnej „Jawor 2008” – Hala ul. Grunwaldzka 80
6 kwietnia godz. 17.00 – „W hołdzie Janowi Pawłowi II” premierowy koncert 

Miejskiej Orkiestry Kameralnej „Archetti” – w programie utwory 
W.A. Mozarta, M. Karłowicza, H.M. Góreckiego

 
Klub „Dobra”

4 kwietnia godz. 17.00 – „Bajkowe ludki z plasteliny i modeliny” – zajęcia 
plastyczne.

 
Klub „Gigant”

5 kwietnia godz. 12.00 – „Łatwe, proste , ładne” -  zajęcia ceramiczne.
 

Klub „Niko”
2 kwietnia godz. 9.00 – Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych. 
2 kwietnia godz. 8.30 – Mistrzostwa Szkół Podstawowych w szachach. 
8 kwietnia godz. 15.00 – „Wiosna, wiosna” – otwarte zajęcia plastyczne.
 

Klub „Podłęże”
8 kwietnia godz. 16.00 – Wyjazd do MBP na projekcję filmową.
Codziennie od godziny 12.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych – pomoc w odra-

bianiu lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.
 

Klub „Pod Skałką”
5 kwietnia godz. 12.00 - „Łatwe, proste, ładne” – wyjazd do klubu „Gigant” 

na zajęcia ceramiczne.
 

Klub „Strażak”
3 kwietnia godz. 16.00 – „Czwartkowe spotkania z poezją” – śledzimy 

nowości wydawnicze – spotkanie w bibliotece. 
9 kwietnia godz. 17.00 – Nauka szydełkowania pod okiem „Dąbrowianek”.
 

Klub „Szczak”
3 kwietnia godz. 16.00 – „Motywy wiosenne w ceramice” – zajęcia pla-

styczne dla dzieci.
 

Klub „Wega” 
2 kwietnia godz. 17.00 – Jan Paweł II – ekspozycja tematyczna w trzecią 

rocznicę śmierci.
4 kwietnia godz. 16.00 – „Coś na ząb” – zajęcia kulinarne.
 

Świetlica Środowiskowa „Szczakowa”
Od godziny 13.00 – 20.00 - zajęcia grup socjoterapeutycznych – pomoc w odrabia-

niu lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.
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Losy Sybiraków – rodzina Kurzawów (cz. 9)

63. rocznica wyzwolenia 
miasta Jaworzna (cz. 9)

Styczniowe dni 1945 roku w Jaworznie – wspomnienia świadków

Pierwsza masowa deportacja na Wschód – 10 lutego 1940 roku

Autentyczne wspomnienia w rela-
cjach mieszkańców miasta, świad-
ków wydarzeń wojennych i sytuacyj-
nych, związanych z wkroczeniem 
wojsk radzieckich w dniach stycz-
niowych 1945 roku, wygłoszone 
podczas historycznego spotkania, 
zorganizowanego przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Jaworznie  
22 stycznia 2008 roku.

Relacje wydarzeń styczniowych 
przez świadków przebiegały w kolej-
ności szlaków przejścia frontu i starć 
wojsk radzieckich i niemieckich, wy-
zwalając miasto i jego dzielnice.

Najzacieklejsze walki toczyły się  
w dniach od 22-24 stycznia w centrum 
miasta w Rynku, dzielnicy Pańskiej 
Góry, konsumu przy ul. Grunwaldz-
kiej i kopalni Kościuszko.

Po nadejściu następnych podod-
działów od strony Maczek i Szczako-
wej, działania toczyły się szerokim 
frontem obejmując dzielnice: Pod-
wale, Pechnik, Leopold, posuwając się 
dalej na południe na tereny Rogatki, 
Huty, Azotu, Łęgu, Jelenia.

Dzielnica Podwale
Wspom i na pa n i  St a n is ława 

Agnieszka Górska z d.Lechowicz 
– mieszkanka wówczas przy ul. Pod-
wale: „Ojciec mój był żołnierzem, 
walczył podczas I wojny światowej. 
Po zakończeniu wojny przybył do Ja-
worzna w poszukiwaniu pracy. Został 
zatrudniony w kopalni Kościuszko  
w oddziale transportu konnego. Ko-

Rok 1945
Zimą 1945 roku w Zagajnowie, 

przy szkole rosyjskiej otwarto jed-
ną klasę dla polskich dzieci, uczyła  
w niej pani L. Kędzierska. Dzieci były  
w różnym wieku, nie było żadnych 
książek. Nauka polegała na pamię-
ciowym przyswajaniu wiedzy z kilku 
przedmiotów. Do domu, w którym 
mieszkała rodzina Kurzawów przycho-
dził znajomy, nazywał się pan Sieczko  
i dzielił się najnowszymi wiadomo-
ściami, zasłyszanymi w radiu. Co-
dziennie chodził na pocztę, gdzie był 
głośnik, znał dobrze język rosyjski 
więc wszystko rozumiał.

Po zakończonej wojnie w roku 
1945, zaczęły się starania Polaków 
o w y jazd do kraju. Władze ra-
dzieckie czyniły różne utrudnienia  
w załatwianiu formalności, wyma-
gano dokumentów stwierdzających 
przyna leżność do narodowości 
polskiej. Rodzina Kurzawów nie 
posiadała żadnych dokumentów. 
Matka napisała do rodziny w Wie-
liczce o przesłanie metryk urodze-
nia. Wtenczas dopiero dotarła do 
ich rodziny pierwsza wiadomość 
od roku 1940, o ich losie. Dowie-
dzieli się o śmierci ojca Zygmunta 
Kurzawy w r. 1943, zmarłej Broni 
w r. 1942 oraz śmierci Mariana 

Kurzawy, brata ojca w roku zsyłki, 
czyli w roku 1940.

Po kilku miesiącach nadeszły me-
tryki oraz list od rodziny z Wieliczki. 
Dotarły także do nich dary amerykań-
skie, które dla nich znaczyły bardzo 
dużo. W Troicku powstał Związek 
Patriotów Polskich, którego prezesem 
został Tadeusz Kędzierski.

Przygotowania do wyjazdu
Suszyli każdą kromkę chleba, z tar-

tych ziemniaków zbierano krochmal i 
też suszono, wszystko co można było 
przeznaczano na podróż do Polski. Po-
lacy byli kompletnie wyniszczeni, nie 
posiadali odzieży, obuwia. Z resztek 
ubrania po ojcu, Wanda uszyła dla sie-
bie spódniczkę z 23 kawałków, bluzkę 
zrobiła ze zwykłych nici na drutach, 
buty ze starego filcu na podeszwie  
z pimów. Wszyscy żyli nadzieją, cze-
kając na wyjazd do kraju.

Przed wyjazdem Wanda udała 
się do dyrektora Kombinatu Prze-
mysłowego w Zagajnowie, w którym 
pracowała ostatnie trzy lata po za-
płatę, ponieważ przez cały czas nie 
otrzymywała pieniędzy tylko kartki 
na chleb. Pieniędzy jednak nie otrzy-
mała, dyrektor uzasadnił brakiem 
środków w banku, zapewnił jedynie 
transport rodziny saniami do stacji 

w Troicku. Wracali bez ojca, Broni  
i Tadeusza, który w r. 1942 zaciągnął 
się jako junak do armii Andersa.

Rok 1946
W pierwszych dniach marca po 

sześciu latach życia na dalekiej Syberii, 
opuścili Zagajnowo, żegnani serdecz-
nie przez rosyjskich sąsiadów, ze łzami  

w oczach życzyli szczęśliwej drogi wraz 
ze słowami „wy jedziecie do lepszego 
życia, nam przyjdzie dalej tak żyć, gorzej 
jak niewolnikom”. Powracający z frontu 
żołnierze też opowiadali, że widzieli jak 
narody żyją inaczej „za co my walczyli-
śmy i przelewaliśmy krew”.

Na stacji w Troicku czekali prawie 
tydzień na podstawienie wagonów.  

Zaświadczenie pracy Wandy Kurzawy, c. Zygmunta, wydane przez 
Kombinat Przemysłowy w Troicku 31 stycznia 1946 roku

W wagonach transsyberyjskich sze-
rokotorowych, tak jak poprzednio 
były prycze, piec i dziura w podłodze. 
Było luźniej w wagonach bez bagażów,  
a z każdej rodziny kogoś ubyło, 
pozostali na zawsze w syberyjskiej 
ziemi. Pozostał też jeden bardzo 
zmizerniały Polak, pochodzący  
z ziemi kieleckiej, nie chciał wracać do 
kraju, bo nie miał do kogo. Na Syberii 
zmarła jego żona i ośmioro dzieci, tam 
pozostał sam z bolejącym sercem nad 
mogiłami swoich najbliższych.

Z Troicka pociąg ruszył na Barnauł, 
Nowosybirsk, Omsk. Z Omska na 
Swierdłowsk, Kazań, Charków, Kijów, 
z dłuższym postojem we Lwowie dnia 
9 maja 1946 roku. W Medyce na nowej 
granicy odbyła się rewizja w wagonach 
z legitymowaniem pasażerów. Stamtąd 
przez Rzeszów, Tarnów do Krakowa. 
Kurzawowie z Krakowa przesiedli się 
na pociąg do Wieliczki, do rodzin-
nego miasta, do niedużego domu,  
w którym mieszkała babcia. Przybyli 
w uszczuplonym gronie z chorą matką 
i czwórką dorosłych dzieci.

Po sześcioletnim pobycie na nie-
ludzkiej ziemi i trwającej dwa miesiące 
podróży powrotnej, 10 maja 1946 roku 
szczęśliwie dotarli do swojej Ojczyzny.

na poDstawie wspomnień pani wanDy mleczko  
z D. kurzawa zofia żak

nie pracowały przy transporcie węgla 
i wszelkich materiałów pod ziemią, 
na powierzchni kopalni oraz w za-
przęgach powozów do przejazdów 
służbowych zarządu Gwarectwa. 

Przez kilkadziesiąt lat pełnił funkcję 
kierownika tego oddziału. Tuż przed 
nadejściem zbliżającego się frontu 
przez wojska radzieckie, nastała 
pośpieszna ewakuacja jeńców wo-

jennych angielskich z jaworznickich 
obozów, którzy pracowali jako górni-
cy w kopalniach. Obóz ich mieścił się 
szkole podstawowej na Pechniku oraz 
w barakach na Leopoldzie. Ewaku-
owali się też Niemcy, którzy pracowali 
we władzach miasta i w przemyśle, 
uciekając w panice. Potrzebne im były 
środki transportu, liczyli na zarekwi-
rowanie koni i pojazdów z pobliskiej 
kopalni. Ojciec mój przewidział taką 
ewentualność.

Zaproponował, aby odesłać konie 
do innych kopalń i ukryć w sztolniach 
z zabezpieczeniem karmy, siana dla 
zwierząt i przeczekać, aż front się 
przesunie poza miasto. Tym sposobem 
uratował dla kopalni konie i sprzęt.

Nasz dom, przy ulicy Podwale 
19, wolno stojący na wzgórzu po-
śród pól, był miejscem dogodnych 
warunków do obserwacji terenu.  
W czasie działań frontowych sie-
dziel i śmy w suterenie naszego 
domu. Nikt z nas ani z sąsiedztwa 
nie pokazywał się na zewnątrz, aby 
żołnierze niemieccy ukrywający się 
na wieży kościelnej nie postrzelili 
kogoś. Po dłuższej ciszy usłyszeli-
śmy, że ktoś wchodzi po schodach  
i dobija się do drzwi. Byli to radziec-
cy wojskowi, oznajmiając nam, że  
w naszym mieszkaniu będzie prze-
bywał sztab wojskowy. Stali również 
wartownicy, byli to dobrze uzbro-
jeni młodzi żołnierze. W sztabie 
przekazywano meldunki, dzwoniły 
telefony. Był wśród nich także Polak 

cywil, który pełnił rolę tłumacza. 
Panowała surowa dyscyplina.

Po dwóch dniach izolacji i wyjściu 
na ulicę widok był przygnębiający. Na 
pobliskich polach leżeli ranni oraz 
zabici żołnierze. Dowódca polecił 
opatrywać rannych, a zmarłych zgru-
pować obok najbliższego cmentarza. 
Ranni byli również cywile – miesz-
kańcy miasta. Dowódca sztabu liczył 
około 40 lat, jego dystynkcje wojsko-
we okrywała kurtka polowa, zwraca-
no się do niego generale. Cechowało 
go uważne spojrzenie i wielka siła 
spokoju. Odjeżdżając uprzejmie po-
dziękował za kwaterę.”

stanisława agnieszka górska

zeBrała zofia żak

Stanisława Agnieszka Górska  
z d. Lechowicz rok 2006

Rok 1946. Stanisława A. Lechowicz podczas letniej niedzielnej 
przechadzki na terenie Podwala
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Miasto JaworznoNasze sprawy

Dla nas Syberia to przede 
wszystkim miejsce 
zsyłek w czasach Rosji 
carskiej, bolszewickiej, 
komunistycznej, gdzie 
wszechobecna zmarzlina 
i pustkowia ograniczają 
jakiekolwiek życie. Jednak 
można na ogromną 
przestrzeń zajmująca 
10 mln km2 spojrzeć 
oczami Czerskiego, 
Czekanowskiego, 
Dybowskiego i dostrzec  
w niej bogactwo fauny  
i flory - dziewicze piękno 
natury. Prelekcja Stanisława 
Chwastka wygłoszona  
w Bibliotece Miejskiej  
18 marca br. zmieniła nasze 
wyobrażenie o Syberii, 
bezkresnej krainie, pośród 
której prawdziwą perłą jest 
Jezioro Bajkał.

Ocenia się, że jezioro to powstało 
przed 25 mln lat. Jest najgłębsze na 
świecie – głębokość wynosi 1637 m. 
Ponadto pod względem powierzch-
ni zajmuje 3. miejsce w Azji i 8. na 
świecie. Bajkał zawiera ok. 22% 
światowych zasobów wody pitnej, 
co sprawia, że jest to największy 
zbiornik czystej wody na naszym 
globie. W jego krystalicznie czystej 
wodzie widać ryby na głębokości 

nawet 40m. Długość samego jezio-
ra wynosi ok. 636 km, a szerokość 
waha się pomiędzy 25 km a 80 km. 
Powierzchnia wynosi 31 tys. km2, 
co można porównać z obszarem 
Belgii. Zadziwiający jest fakt, że do 
tego ogromnego zbiornika wpływa 
aż 336 rzek, a wypływa tylko jedna 
– Ankara.

Kraina otaczająca Bajkał tętni 
życiem, kryje w sobie wiele gatun-
ków roślin i zwierząt typowych 
tylko dla tego regionu. Czasami 
trzeba mieć naprawdę sokoli wzrok, 
aby dostrzec niepowtarzalne ga-
tunki np.: obuwika tybetańskiego. 
Natomiast na terenach wyżynnych 
można spotkać ogromne pola róża-
neczników. Otaczające Bajkał góry 

porasta tajga, gdzie natrafić można 
na endemiczne sosny angorskie oraz 
cedry, a wiek niektórych rosnących 
tam drzew wynosi nawet 800 lat.

Również tamtejsza fauna kryje w 
sobie ciekawe gatunki. Najbardziej 
charakterystyczną dla Bajkału jest 
żyjąca tam jedyna na świecie foka 
słodkowodna (foka bajkalska, nebra). 
Oprócz niej w jeziorze mieszkają ta-
kie gatunki jak: gołomianka, gąbka 
bajkalska czy będąca przysmakiem 
podróżników ryba omul. W lasach 
znajdują się również niedźwiedzie, 
łosie, jelenie, rysie a także rosomaki 
i piżmowce – niewielkie ssaki z ro-
dziny jeleniowatych.

Bajkał ze wszystkich stron oto-
czony jest pasmami górskimi. Nasi 

Seria artykułów na 
temat ochrony jerzyków 
wywołała reakcję 
wśród czytelników. 
Ocieplanie budynków na 
Podłężu już się zaczęło, 
tymczasem mieszkańcy 
zgłaszają nam, że otwory 
wentylacyjne są jednak 
kratowane.  Obawy budzi 
fakt, że na wszystkich 
wlotach do stropodachów 
pojawiły się siatki 
odcinające ptakom dostęp 
do ich wieloletnich 
siedlisk (pisaliśmy o tym 
w poprzednim wydaniu 
„Co tydzień”). 

Są osoby protestujące przeciwko 
likwidacji siedlisk jerzyków, które 
zaoferowały 1% z podatku na naszą 
akcję. Widzą ścisły związek obecności 
jerzyków z brakiem much i komarów 
w okolicy swoich mieszkań, potrafią 
przewidzieć to, co nas spotka, gdy 
pozbędziemy się jerzyków w naszych 
osiedlach. Jaworznianie pytają też czy 
rozpoczęte już ocieplanie budynków 
będzie skończone przed powrotem 
jerzyków z zimowisk, tj. do końca 
kwietnia? 

Cieszymy się, że los jerzyków in-
teresuje czytelników. 

W następnym artykule ustosun-
kujemy się do komentarza zamiesz-
czonego w „To i owo”, w końcu lutego, 
który był reakcją Zarządu S.M. Gór-
nik na komunikat TOZ-u do Zarząd-
ców osiedli.

Otrzymaliśmy m. in. bardzo miły 
list od jednego z czytelników… oraz 
wzruszający wiersz. 

towarzystwo opieki naD zwierzętami, 
koło w jaworznie

Bajkał – perła Syberii

podróżnicy zobaczyli pasmo Sajanu 
Wschodniego, należącego do Gór Sa-
jańskich, i zdobyli tamtejszy szczyt 
Munku Sardyk znajdujący się na 
wys. 3491 m.n.p.m. Celem naszych 
podróżników było również pasmo 
górskie Chamar Daban znajdujące 
się na poł.-wsch. jeziora. Droga,  
z jaką przyszło się zmagać naszym 
podróżnikom, nie była łatwa. Aby 
dojść do podnóża góry trzeba było 
nie lada wysiłku i ogromnej deter-
minacji. Brak jakichkolwiek szla-
ków górskich powodował, że nieraz 
musieli przejść rwącą i bardzo zim-
ną wodę, aby kontynuować dalszą 
podróż. Budowanie przejść nad 
niewielkimi urwiskami i głębszymi 
wodami zajmowało tyle czasu, że 

przyszło im nocować w lesie z dala 
od cywilizacji.

Wędrówka bezdrożami pozwoli-
ła naszym podróżnikom zetknąć się 
z kulturą i religią zamieszkujących 
tamte tereny: Buriatów, Chakatów 
czy Tuwinków. Tak podróżujących 
jak i słuchaczy zainteresowanie 
wzbudził szamański animizm – po-
gański kult ziemi, wiara w magicz-
ną moc duchów drzew, wody, skał. 
Członkowie wyprawy znajdowali  
w dolinach i na szczytach gór, uło-
żone w stożek bele drzew i bryły 
kamieni. Na nich podróżni przycze-
piali swoje prośby, podziękowania i 
intencje skierowane do bóstw.

Na pewno wielu słuchaczy za-
ciekawiła opowieść pana Chwastka  
o bogactwach mineralnych tej krainy. 
Jest ot prawdziwy raj dla geologów. 
Znajdują się tu złoża tak rzadkich 
metali jak niob, tantal, lit czy rubid. 
Na rozwój gospodarczy tego regionu 
wpływa również duża ilość surowców 
skalnych takich jak: granit, marmur, 
dolomit czy magnezyt, oraz bogate 
złoża wód mineralnych. Na czym 
jeszcze skupiła się uwaga słuchaczy  
w czasie tej zajmującej opowieści?

Na Irkucku – mieście, do którego 
w XIX wieku przybywali zesłańcy. 
Teraz jest to inny gród. Zachowało 
się tam wiele cennych świątyń i za-
budowań z misternie wykonanymi 
zdobieniami okiennymi. Zdaniem 
podróżników, należy jednak ubole-
wać nad tym, że miasto jest zanie-
dbane i mało nowoczesne.

Tę podróż w czasie i przestrzeni 
umożliwili jaworznianom, licznie 
zgromadzonym w BM, zaproszeni 
goście: Stanisław Chwastek i Beata 
Globisz – współuczestnicy wspa-
niałej wędrówki. Dziękujemy im za 
niezapomniane wspomnienia.

jakuB Drąg opp lo1

Czytelnicy „Co tydzień” popierają 
akcję ratowania jerzyków  
i innych ptaków chronionych

Jerzyki
Jerzyki, te ptaki młodości,
codziennie budziły mnie z rana,
a nieraz cichutko śpiewały, 
gdy twarz ma była stroskana.

Wdzięcznie pod niebem latały,
nad domem zniżały się w locie,
dzieciom swym obwieszczały, 
że ciężko pracują w pocie.

Goniąc i muszki i chmury
nieraz się z nimi równały, 
czasem w szaleństwie lub w gniewie
cicho na ziemię spadały.

Jerzyki, wy ptaki młodości,
gdy lot mój już się zakończy,
niech chociaż jeden przyleci
i piórko nad grobem strąci. 

wilHelm siuBka 28.07.90 r.

Jaworzno, 26.02.2008 r. 
… „Serdecznie dziękuję za cykl artykułów w tygo-

dniku „Co tydzień” na temat moich ukochanych pta-
ków młodości, jerzyków (zwanych popularnie przez 
nas „kominiarczykami”). W tych artykułach jest dużo 
cennych wiadomości o tych jakże ciekawych, fascynu-
jących, pożytecznych, a mało znanych ptakach. Jerzyki 
gnieździły się pod dachem, przy moim starym domu, 
przy ulicy Wysokiej 3. Później gdzieś w latach 90. cał-
kowicie się wyprowadziły. Przesyłam wiersz ułożony 
na ich temat i serdecznie dziękuję za zajęcie się ochroną 
tego gatunku ptaków”…   

Długość Bajkału wynosi 636 km, a szerokość waha się pomiędzy 25 km, a 80 km
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Miasto Jaworzno Z życia szkół

Szkoła przy ulicy Chopina 40 
w ciągu swojego istnienia 
wielokrotnie zmieniała 
nazwę, ale zawsze kojarzona 
jest z budownictwem.  
W tym roku  będzie 
świętować swój okrągły 
jubileusz – 40-lecie istnienia. 
Inauguracja obchodów 
rocznicy nastąpiła  
19 marca przy okazji imienin 
patrona szkoły – Kazimierza 
Wielkiego – o tym 
wydarzeniu pisaliśmy  
w zeszłym tygodniu.

Warto przypomnieć sobie jaką 
transformację przeszła Przyzakła-
dowa Zasadnicza Szkoła Budowla-
na od 1968 do 2008, funkcjonująca 
obecnie pod nazwą Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Ka-
zimierza Wielkiego. 

W roku 1968 Krakowskie Przed-
siębiorstwo Budowlane „Zachód” 
powołało do istnienia Przyzakła-
dową Zasadniczą Szkołę Budowla-
ną. Szkoła kształciła w zawodach: 
murarz-tynkarz, cieśla budowlany, 
malarz budowlany oraz posadz-
karz. W następnym roku powstała 
Zasadnicza Szkoła Budowlana dla 
Pracujących.

Rok 1974 wpisuje się jako rok 
powsta nia szkoł y w ieczorowej 
– Technikum Budowlanego d la 
Pracujących. 

Dziesięć lat  później  zostaje 
otwarta pierwsza klasa dziennego 
technikum Budowlanego Mini-
sterstwa Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych, kształ-
cąca w specjalności budownictwo 
szerokoprofilowe. Szkoła ciągle się 
rozrasta  i w roku 1989 powołany 
zostaje Zespół Szkół Budowlanych 
Chrzanowskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa. 

W następnych latach zostają 
przyłączone: Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa i Technikum Mechaniczne 
dla Pracujących Zakładów Dolomi-
towych Szczakowa w oraz Szkoła 
Przyzakładowa Zakładów Chemicz-
nych „Organika Azot” – w roku 1992 
placówka zmienia nazwę na Zespół 
Szkół Zawodowych nr 1. 

W roku 1994 powstaje Liceum 
Zawodowe, które kształci w zawo-

Budowlanka obchodzi jubileusz 40-lecia

O nazwach własnych

A kademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica ogłosiła 
konkurs skierowany do uczniów 
klas maturalnych szkół średnich 
zdających egzamin dojrzałości  
w roku szkolnym 2007/2008 oraz 
absolwentów szkół średnich nie-
będących studentami studiów sta-
cjonarnych.

W konkursie tym postanowili 
wziąć udział uczniowie ZSP nr 2: 
Kamila Sękiewicz, Ewa Poręba oraz 
absolwent szkoły, Arkadiusz Guzik 

Według regulaminu w I etapie 
konkursu napisali esej na temat „Śro-

dowisko geograficzno-przyrodnicze 
mojego regionu” zgodny z hasłem: 
„Przyroda a przemysł kooperacja 
czy koegzystencja”. Ich prace były tak 
ciekawe, że jury konkursu zaprosiło 
tych uczniów do II etapu.

Kolejny etap został przeprowa-
dzony 14 marca 2008 r. na Wydziale 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Śro-
dowiska na AGH. Osoby zakwalifi-
kowane do II etapu zostały zaproszo-
ne do wypełnienia testu trwającego 
75 min. składającego się z 50 pytań  
z zakresu geografii fizycznej z ele-
mentami geologii i ochrony środowi-

Sukces uczniów ZSP nr 2
ska oraz prezentacji multimedialnej 
dotyczącej eseju nadesłanego na  
I etap konkursu. 

Ewie Porębie oraz Arkadiuszowi 
Guzikowi udało się zostać finalista-
mi konkursu. Dzięki temu otrzymali 
możliwość przyjęcia bez kwalifika-
cji wstępnej na studia stacjonarne  
w roku szkolnym 2008/2009 na Wy-
dział Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska na AGH. Warto pod-
kreślić, że uczniom tej szkoły udało 
się już drugi raz zdobyć indeks na tę 
akademię.

aneta Brania

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

Niepełnosprawni bracia Dominik  
i Paweł proszą o 1% podatku

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

Nazwa organizacji: 
Fundacja Anny Dymnej 

„Mimo Wszystko” 
hasło: Bracia

nr KRS 0000174486
za pomoc z całego serca Dziękują Bracia: 

Dominik i paweł wraz z roDzicami

dach: sprzedawca-magazynier i me-
chanik pojazdów samochodowych.

W roku 2000 powstaje Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych na 
podbudowie szkoły zawodowej oraz 
Studium Policealne, które kształci w 
zawodzie - technik architekt. 

Oferta szkoły dla młodzieży zo-
staje wzbogacona o kierunki: tech-
nik hodowca koni, technik inżynie-
rii środowiska i melioracji.  

Kolejna zmiana nazwy – wrze-
sień 2002 - związana jest z reformą,  
w wyniku której powołany zostaje Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. 
Obok już istniejących powstają nowe 
typy szkół – Liceum Profilowane 
(profil socjalny, gospodarczo-usługo-
wy i administracyjno-ekonomiczny), 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształ-
cące dla Dorosłych i Technikum Uzu-
pełniające dla Dorosłych.

Korzystamy z tej okazji, by wnio-
skować o nadanie imienia. Plebiscyt, 

w którym wzięli udział nauczyciele 
i uczniowie uznaje, że najbardziej 
właściwym będzie przyjęcie za pa-
trona króla, który z budownictwem 
był związany najbardziej, a przy 
tym, jak mówi legenda, odwiedził 
nasze miasto i nadał mu miano. Od 
17 października 2002 jesteśmy Ze-
społem Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 im. Kazimierza Wielkiego. 

Od września 2008 r. będziemy 
kształcić młodzież w Technikum 
– w zawodach: technik budow-
nictwa, technik pojazdów samo-
chodowych, technik obsługi tury-
stycznej oraz technik handlowiec, 
w Zasadniczych Szkołach Zawodo-
wych w klasach: wielozawodowych  
w zawodach dwu i trzyletnich oraz 
w szkołach dla dorosłych: w Uzupeł-
niającym Liceum Ogólnokształcą-
cym i Technikum Uzupełniającym, 
jak również w Szkole Policealnej dla 
Dorosłych. 

Bardziej zaciekawionych szkołą 
zapraszamy 11 kwietnia w godzi-
nach 11.00-14.00 na Dzień Otwar-
ty. Szczegóły dotyczące obchodów 

40-lecia szkoły są zamieszczone na 
stronie www.zsp1.jaworzno.edu.pl. 
Zapraszamy.

Halina jarczyk, Dyrektor zsp nr 1 cDn.

Tak o dokonaniach króla Kazimierza pisał Janko z Czarnkowa

Wiele pokoleń jaworznian zdobyło wykształcenie w szkole przy ul. Chopina 40
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VIII Rejonowy Festiwal 
Kultury Młodzieży 
Szkolnej „Jawor 2008” pod 
patronatem Prezydenta 
Miasta Jaworzna Pawła 
Silberta został otwarty! 
Festiwal organizowany jest 
przez Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu, Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej oraz 
Regionalny Ośrodek Kultury 
w Katowicach.

W miniony piątek, 28 marca br., 38 
gimnazjalistów z Jaworzna, Sosnowca, 
Mysłowic oraz Dąbrowy Górniczej 
przybyło do Domu Kultury „Szcza-
kowa”, gdzie jedni recytowali poezję 
Zbigniewa Herberta, a inni, utalento-
wani muzycznie, wykonywali utwory 
artystów „Piwnicy pod Baranami”. 
Dlaczego Zbigniew Herbert? Ponieważ 
dziesiąta rocznica śmierci tego zna-
komitego polskiego poety przypada 
właśnie na rok 2008, nazywany rokiem 
Zbigniewa Herberta. W utworach tego 
autora odnaleźć można inspiracje 
dziedzictwem kultury śródziemno-
morskiej, kanonami poezji starożytnej 
i klasycznej oraz bunt wobec prymi-

tywizmu propagandy totalitarnej.  
W tegorocznym konkursie młodzież 
najchętniej recytowała wiersze uka-
zujące Zbigniewa Herberta jako po-
etę-moralizatora, który wcielając się  
w postać Pana Cogito przekazuje nam 
imperatywy wywodzące się z kartezjań-
skiej sentencji „Cogito ergo sum”. Jedna  
z uczestniczek, Anna Sułek, w rozmo-
wie z nami tak uzasadniała swój wybór 
repertuaru – Jestem zafascynowana 
osobą Pana Cogito, człowieka myślącego  

28 marca br. uczennice I Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Ko-
ściuszki w Jaworznie otrzymały 
pawie pióra jako nagrody w VI 
Ogólnopolskim Konkursie na Re-
cenzję Literacką ,,Pawie Pióro”. 
Choć pawie pióra, długie i kolorowe, 
jednoznacznie kojarzą się z pew-
nym gatunkiem ptaka, to w sensie 
metaforycznym posiadanie takiego 
pióra to także chluba i duma. Ten 
element krakowskiego stroju po-
służył jako wspaniała nagroda za 
recenzję książki.

Aldona Wojtyła i Katarzyna Maj-
czak zostały wyróżnione w konkursie, 
zorganizowanym przez Zespół Szkół 
Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie 
pod patronatem małopolskiego kuratora 
oświaty. Prestiż „Pawiego Pióra” rośnie  
z roku na rok, rywalizacja ta nawiązuje 
do nagrody Nike, ogłaszanej przez „Ga-
zetę Wyborczą”. Jej celem jest zachęcenie 
młodzieży do sięgania po współczesne 
powieści polskich autorów i do wyraża-
nia swoich refleksji na ich temat. Każde-
go roku zostaje wyłoniony jeden autor, 
którego publikacja cieszy się aktualnie 
największym zainteresowaniem wśród 
młodych ludzi. Otrzymuje on nagrodę 
w kategorii „Dzieło i Twórca”. Druga 
nagroda przeznaczona jest dla osoby, 
która przedstawi najciekawszą prezen-
tację utworu spoza kanonu zawartego 
w kategorii pierwszej. 

W tym roku zwycięzcą wśród 
pisarzy został Wiesław Myśliwski  
i jego „Traktat o łuskaniu fasoli”. Do 
twórczości tego artysty nawiązywała 
scenografia przygotowana w Zespole 
Szkół Poligraficzno-Księgarskich. 
Uczestnikom i laureatom konkursu 

odczytano list od autora, który nie 
mógł wziąć udziału w uroczystości.

Uczennice I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Jaworznie otrzymały wyróż-
nienia. Oprócz pawich piór dostały 
dyplomy oraz zestawy nagród książko-
wych ufundowanych przez wydawnic-
two „Znak” oraz „Gazetę Wyborczą”. 
Imprezę rozdania nagród uświetniła 
obecność małopolskiego kuratora 
oświaty, przedstawicieli wydawnictwa 
„Znak” i „Gazety Wyborczej” oraz 
gości z Petersburga reprezentujących 
zaprzyjaźnione z krakowską szkołą 
rosyjskie liceum. 

Aldona Wojtyła z klasy 2b zosta-
ła wyróżniona za recenzję powieści 
Lecha Majewskiego – „Metafizyka”.  
Jury oceniło trafną diagnozę psychiki 
bohaterów powieści oraz charakte-

rystykę dwóch światów opisanych  
w utworze: świata materialnego oraz 
świata sztuki reprezentowanego przez 
malarstwo Hieronima Boscha.

Natomiast Katarzynę Majczak z kla-
sy 3b nagrodzono za recenzję ,,Dziew-
czyny z Buenos” Aleksandry Kamień-
skiej. Główna idea tekstu nawiązywała 
do roli miłości w życiu osamotnionej, 
wyalienowanej emigrantki.

Specjalne nagrody i dyplomy 
przygotowano także dla opiekunów 
merytorycznych uczestników kon-
kursu. I Liceum Ogólnokształcące 
reprezentowała Małgorzata Dzióbek, 
która nie tylko zachęciła swoje uczen-
nice do udziału w konkursie, ale także 
wspierała w czasie redagowania kon-
kursowych prac literackich.

k.m/a.w (ilo)

W Sali Teatralnej Miejskiego Cen-
trum Kultury i Sportu odbyły się 
eliminacje do 53. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego.

W eliminacjach wzięło udział 
11 uczestników. Mieli oni szansę 
zaprezentować się w jednej z czte-
rech kategorii: „poezja śpiewana”, 
„turniej teatrów”, „wywiedzione ze 
słowa”, a także kategoria dorosłych. 
W pierwszej kategorii zaprezentował 

się tylko jeden zespół. Natomiast naj-
większym zainteresowaniem cieszyła 
się kategoria „wywiedzione ze słowa”. 
Uczestnicy eliminacji reprezentowali 
wysoki poziom. 

Uczestników oceniało jury w nastę-
pującym składzie: Agata Sikora – te-
atrolog, Roksana Jarzynka – instruktor 
MCKiS-u, Urszula Warszawska-Adam-
czyk – instruktor teatralny, a także 
Roman Jońca – muzyk.  p.Długajczyk

Eliminacje do 
ogólnopolskiego konkursu

Zdradzonemu światu różę

Pawie pióro

i chłodno oceniającego rzeczywistość.  
Młodzież sięgnęła również do tekstów 
mniej znanych, takich jak: „Jedwab 
duszy”, „Chciałbym opisać”, czy „Głos 
wewnętrzny”. Usłyszeliśmy również 
wiersz zatytułowany „Guziki”, który 
przywołał obrazy zbrodni katyńskiej. 
Należy docenić starania ambitnych lu-
dzi, którzy poprzez ten konkurs podjęli 
trudne wyzwanie obcowania z trudną 
poezją Herberta.

Oprócz poezji gimnazjaliści zma-
gali się z prozą. Recytowali fragmenty 
utworów S. Mrożka, B. Wróblew-

skiej, B. Rosiek, K. Siesickiej oraz A. 
Onichimowskiej. Dlatego, że pro-
blematyka pojawiająca się w prozie 
była bliższa recytatorom, stąd ich 
interpretacja tekstu stała się bardziej 
wiarygodna. Nie dostrzegłyśmy też 
w tych wygłaszanych fragmentach 
emfazy, czy manieryzmu, które elimi-
nują indywidualność i samodzielność 
spojrzenia na tekst literacki.

W tym samym czasie odbył się 
konkurs poezji śpiewanej. Uczestnicy 

w swoich programach uwzględnili 
piosenki z repertuaru Marka Gre-
chuty, Grzegorza Turnaua, czy Ewy 
Demarczyk. Cała widownia z za-
chwytem słuchała poezji śpiewanej 
i występy utalentowanych solistek 
nagradzała gromkimi brawami. Lau-
reatki konkursu przyznają, że dbają  
o swój warsztat artystyczny, uczą się 
indywidualnie od profesjonalistów 
(Z. Rutkowski), uczęszczając na zaję-
cia w Domu Kultury. Planują rozwijać 
swoje zdolności w kierunku muzycz-
nym, odnoszą sukcesy w konkuren-
cjach aktorskich i recytatorskich, 
chociaż nie wiążą swojej przyszłości 
z tymi dziedzinami.

Jury w składzie: p. Lidia Rytter, 
p. prof. Małgorzata Cichy, p. Renata 
Gacek oraz p. Urszula Warszawska- 
Adamczyk, konkursie poezji śpie-
wanej, przyznało I miejsce Joannie 
Pieprzny z Gimnazjum nr 7 oraz 
Małgorzacie Kręcichwost z Domu 
Kultury „Szczakowa”; II miejsce Mar-
tynie Knot z Domu Kultury „Szcza-
kowa”; III miejsce Dominice Plucie z 
Gimnazjum nr 8; wyróżnione zostały 

Karolina Fedak z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Mysłowicach oraz 
Anna Dul z Gimnazjum nr 3. W kon-
kursie recytatorskim I miejsce zajęła 
Anna Maria Sułek z OPP, Katarzyna 

Kotarska Gimnazjum nr 1 oraz Karol 
Kadłubiec z Młodzieżowego Ogniska 
Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej, 
II miejsce zajęła Weronika Smoliło  
z OPP w Gimnazjum nr 3 oraz Robert 
Zaleski z Gimnazjum nr 1. III miejsce 
przyznano ex aequo Klaudii Kołacie  
z Gimnazjum nr 1 oraz Piotrowi Siw-
kowi z Gimnazjum nr 4. Wyróżnienia 
otrzymali: Michalina Rams z Gimna-
zjum nr 4, Ewa Żabińska z Gimnazjum 

nr 3, Dawid Bożek z Gimnazjum nr 8  
i Jakub Soska z Gimnazjum nr 3. 
Laureatom konkursu gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów.

n. żelicHowska i p. cHleBicka z opp lo i

Kadry z przedstawień festiwalowych

Aldona Wojtyła i Katarzyna Majczak ze swoją nagrodą

Kadry z przedstawień festiwalowych

Kadry z przedstawień festiwalowych


