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Chcesz mieć 
dobrego 
dzielnicowego? 
– wypełnij 
policyjną 
ankietę

Portret 
jaworznian

do 22 września 
br.

REDAKCJA CT

Już za tydzień 
w naszej 
gazecie:  
„Od złotego  
do euro”

Ks. Gut zaprasza

KS. JÓZEF GUT, PROBOSZCZ PARAFII W SZCZAKOWEJ

Zaproszenie 
na sesję

TADEUSZ KACZMAREK

Szczególny 
moment

HHH

Szybko pod karoserią pojawił się 
ogień. Dramatyczne próby jego uga-
szenia nic nie dały. Ogień przedostał 
się do środka. Zanim pojawiła się 
straż pożarna płomienie sięgały po-

nad maskę. Został wstrzymany ruch. 
Utworzył się gigantyczny korek na ul. 
Katowickiej. Strażacy zmagali się 
z ogniem dobrych kilkanaście minut. 
Świadkowie zdarzenia byli zbulwer-
sowani, że kierowcy nie zatrzymywali 
swoich aut, aby pomóc w gaszeniu 
pożaru. Zatrzymały się zaledwie dwa 
samochody, kierowcą jednego z nich 
był Michał Kruczek, który zacho-
wując zimną krew i wstrzymał ruch 
na drodze, cały czas istniało bowiem 
zagrożenie, że samochód może eks-
plodować. – Użyliśmy sześciu gaśnic, 
ale one nie reagują na płonące paliwo – 
relacjonuje Michał Kruczek, który jako 
jedyny pomógł w gaszeniu pożaru. 

Opary paliwa i płonącego pojazdu 
były bardzo mocne, strażacy musieli 
udzielić kierowcy pierwszej pomocy. 
– Prawdopodobnie przyczyną pożaru 
było rozszczelnienie instalacji paliwowej 
– mówi kpt. Andrzej Filipczak

W akcji brali też udział funkcjona-
riusze policji, którzy zamknęli drogę, 
a potem kierowali ruchem. Jutro zapy-
tamy, jak doszło do tego zdarzenia.

Wszystko działo się tuż przed po-
grzebem członka ochotniczej straży 
pożarnej, niemal tuż obok żegnającej 
go rodziny i przyjaciół ze straży, pojawił 
się ogień i na syrenie przyjechały wozy 
strażackie.

M.TOSZA

Dąbrowa Narodowa, godz. 12.30. Strażacy w akcji. Samochodu nie udało się uratować, lecz opanowano  
zagrożenie wybuchem znajdującego się w nim zbiornika paliwa

PODOBNO, CHYBA, MOŻE, PRAWDOPODOBNIE ...

Widać w yraźne symptomy, 
że urząd zmierza do informacyjnej 
samowystarczalności, niczym dawny 
Komitet Centralny PZPR. Można 
spojrzeć na stronę internetową urzędu, 
która zamiast być dla mieszkańców 
platformą do elektronicznego zała-
twiania spraw, stała się gazetką: pt.: 
„Sami o sobie”. JÓZEF MATYSIK

62. rocznica Akcji „Wisła”
Przy pomniku Więźniów Ofiar Obozu 
Pracy w Jaworznie odbyły się uroczy-
stości upamiętniające 62. rocznicę Akcji 
„Wisła”. W intencji ofiar odprawiono 
Mszę św. w obrządku grekokatolickim.

Baza nurkowa ma patrona
Znajdująca się na Pieczyskach baza 
nurkowa „Koparki” nosi od soboty imię 
kpt. Sławomira Stróżaka, jaworznianina, 
który tragicznie zginął podczas pełnie-
nia misji wojskowej w Iraku.
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Wojewoda zaprasza
Już w październiku br. Wojewoda 
Śląski zorganizuje uroczystość dla 
jubilatów, którzy przeżyli ze sobą 60 
lat w małżeństwie oraz tych, którzy 
osiągnęli wiek ponad 100 lat życia.
W związku z tym prosimy wszystkich 
zainteresowanych, którzy mieszkają 
w Jaworznie, a zawarli związek 
małżeński lub urodzili się w innym 
mieście o kontakt z Urzędem 
Stanu Cywilnego w Jaworznie 
pod numerem telefonu 0-32 61 81 
530 do najbliższego czwartku (17 
września).
Jubilaci zostaną zaproszeni 
na uroczyste spotkanie organizowane 
przez Wojewodę Śląskiego 
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach.

UM

W czwartek 10 września 
w Centrum Szkolenia Kadr 
PKE S.A. odbyło się uroczyste 
wręczenie certyfikatu 
PN – EN ISO 9001:2009 
dla Szpitala Miejskiego 
w Jaworznie.

Są kłopoty z portmonetką

Firma TUV Nord, która zajmo-
wała się certyfikacją gratulowała 
wdrożenia systemu podkreślając 
jednocześnie, że teraz przed szpita-
lem stoi zadanie ciągłego doskonale-

nia się i podnoszenia jakości swoich 
usług. Dyrektor szpitala Józef Kurek 
nie obawia się jednak przyszłości: 
– Proces doskonalenia się jest pro-
cesem naturalnym, cały czas chce-
my być lepsi. To powinno się chyba 
zauważyć, jak szpital przez ostatnie 
kilkanaście lat rozwija się, doposaża, 
pojawiają się nowi specjaliści i nowe 
możliwości diagnostyczne.

Certyfikat pozwala uporządko-
wać całą politykę szpitala, zarówno 
w zakresie sposobu leczenia, prowa-
dzenia dokumentacji, jak również 
wszystkich procesów, które w szpi-

talu się odbywają. Pełnomocnikiem 
sys temu z a rz ąd z a nia  ja kośc ią 
w placówce była Teresa Kozłow-
ska, wieloletni pracownik szpitala. 
Dzięki temu, że doskonale zna szpi-
tal i ludzi w nim pracujących mogła 
zmobilizować ich do współpracy 
we wdrażaniu systemu.

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele miasta, prezesi 

Południowego Koncernu Węglowe-
go, S.A., Południowego Koncernu 
Energetycznego S.A. oraz pracow-
nicy szpitala.

JOANNA B.

Kiedy w jednym 
z jaworznickich kiosków 
chcemy doładować kartę 
miejską sprzedawca może 
powiedzieć ironicznie:  
– Jak pani ładnie poprosi 
to może i doładuję.

Zapytaliśmy  
o powód tej ironii

Okazuje się, że kioskarze otrzy-
mują bardzo niewielki procent z każ-
dego doładowania, a jeśli dodać 
koszty rolki do wydruku rachunku, 
prąd oraz koszt przelewu bankowego, 
zarobek jest niewielki.

Za funkcjonowanie elektronicznej 
portmonetki odpowiada Mennica 
Polska S.A., pismo z prośbą o pod-
wyższenie prowizji wpłynęło do nich 
w sierpniu tamtego roku, jednak 

Elektroniczna Portmonetka – wygodna dla 
mieszkańców, nierentowna dla kioskarzy

są oni również uwiązani względami 
ekonomicznymi, a ponieważ żaden 
z kioskarzy nie wycofał się od tej pory 
ze sprzedaży, pozostali partnerami.

Jawor z n ick a K a r t a  M ie jsk a 
ułatwia życie pasażerów, szkoda 
byłoby więc, żeby ilość punktów, 
gdzie można je doładować malała. 
Sprzedawcy zdają sobie sprawę, 
że gdyby zastrajkowali mogliby 
sparaliżować całe miasto.

Rada Miejska w Jaworznie przy-
jęła projekt ustawy o przystąpieniu 
do projektu „Śląskiej Karty Usług Pu-
blicznych”, nasza Karta Miejska może 
więc poszerzyć swoje możliwości.

Rzecznik prasowy PKM powie-
dział nam, że żyjemy w dynamicz-
nych czasach i nie wiadomo, jakie 
funkcje będzie mogła spełniać elek-
troniczna portmonetka,zapewnił też, 
że temat niezadowolonych kioskarzy 
zostanie poruszony w rozmowach 
z mennicą. JOANNA B. 

Śląscy policjanci włączają się 
w ogólnopolską kampanię społeczną 
pn. „Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach 
rozum wysiada”, prowadzoną przez 
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii, a skierowaną do mło-
dych osób, którym zdarza się bądź 
może się zdarzyć, kierowanie pojaz-
dem pod wpływem narkotyków.

Jej celem jest uświadomienie mło-
dzieży, że prowadzenie samochodu 
pod wpływem narkotyków może skoń-
czyć się tragicznie i to nie tylko dla kie-
rowcy, ale także dla pasażerów i innych 

uczestników ruchu drogowego. Z ba-
dań przeprowadzonych na potrzeby 
kampanii wynika bowiem, że dla mło-
dych ludzi negatywny wpływ narkoty-
ków na zdolność kierowania pojazdem 
nie jest tak oczywisty i jednoznaczny, 
jak w przypadku alkoholu.

– Przypominamy, że sprawca prze-
stępstwa z art. 178. a §1. kk (jazda 
po alkoholu lub narkotykach) może 
trafić za kratki na 2 lata oraz stracić 
prawo jazdy na 10 lat – informuje mł. 
asp. Tomasz Obarski

(IW)

Po narkotykach rozum wysiada
W ostatnim czasie temat SKOK-
ów jest bardzo żywym i szeroko 
omawianym. Wyniki Kas 
Oszczędnościowo-Kredytowych 
rodzą pytania i wątpliwości. Ich 
wzrost zarówno w ilości członków, jak 
i placówek oraz klientów zaowocował 
propozycją objęcia ich nadzorem KNF, 
a także przekształcenia największych 
w banki. Jednym z osiągających 
najlepsze wyniki jest SKOK Jaworzno. 
Działa on na rynku od 1993 roku 
i ma ponad 50 placówek w 6 
województwach.
O tym jak SKOK Jaworzno doszedł 
do tego poziomu i na czym bazuje 
w swojej polityce finansowej mówi 
Jacka Gębala, Prezes Zarządu SKOK 
Jaworzno na portalu bankier.pl.  
Warto przeczytać. RED

SKOK Jaworzno 
rośnie w siłęW Zakładzie Górniczym Sobieski od czerwca 

b.r. pracownicy mogą przed wejściem 
sprawdzić obecność alkoholu w wydychanym 
powietrzu.
Badanie trzeźwości jest bardzo ważne, 
a zrobione przed pójściem do pracy może 
uratować zarówno życie, jak i stanowisko.
Takie alkomaty powinny pojawić się przed 
innymi placówkami, ponieważ często nie 
zdajemy sobie sprawy, jak długo alkohol 
może utrzymywać się w organizmie.

JOANNA B.

Ciekawa inicjatywa

Dyrektor szpitala Józef Kurek prezentuje otrzymany certyfikat
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Szczepienia lisów
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie informuje, 
że w dniach 27.09. – 15.10.2009 r. odbędzie się wykładanie z samolotów 
szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących na terenie 
całego województwa śląskiego.
Informacje dodatkowe uzyskać można od pracowników Wojewódzkiego 
Inspektoratu Weterynarii w Katowicach pod numerami telefonów (032) 
609 16 14 i (032) 609 16 15 (tel./fax).

PPIS W JAWORZNIE CELINA GALERA-CEBO

To pierwsza tego typu placówka 
w mieście. Powstała ona z inicjatywy 
jaworznickiego muzyka, absolwenta 
Katowickiej Akademi Muzycznej Ro-
mana Jońcy, który postanowił wzbo-
gacić tradycję szkółki pianistycznej 
o elementy muzyki rozrywkowej, 
w szerokim rozumieniu tego słowa.

W efekcie oferta placówki jest 
zróżnicowana, zawiera bowiem naukę 
gry na instrumentach klawiszowych, 
gitarze, saksofonie czy nawet perkusji 
lub wibrafonie oraz zajęcia wokalne, 
a także lekcje teoretyczne umożliwia-
jące uczniom ogólny rozwój.

To wszystko w połączeniu z wy-
kwalifikowaną i entuzjastyczną ka-
drą, jest gwarancją sukcesu dla za-
angażowanych kursantów. Warto 
skorzystać z doświadczenia mu-
zyków, którzy nie tylko uczą, ale 
także sami koncertują. Szereg zajęć 
dodatkowych, popisy, jam sessions, 
konkursy i warsztaty dają możliwość 
zaprezentowania się w szerszym gro-
nie i nawiązania znajomości z ludźmi 
o podobnych pasjach, jak również 
muzykowania z bardziej doświadczo-
nymi artystami.
Więcej informacji na www.jsmr.
jaworzno.edu.pl.

ER

Jaworznicka Szkoła Muzyki Rozrywkowej

W godzinach wieczornych, 
8 września powróciła 
piesza pielgrzymka 
z Częstochowy. Ostatnim 
odcinkiem drogi była trasa 
ze Szczakowej ulicą św. 
Wojciecha do centrum 
miasta z zakończeniem 
mszą św. dziękczynną 
w kolegiacie św. Wojciecha 
i św. Katarzyny.

Jaworznicka pielgrzymka przypa-
da zawsze w dniach od 3-8 września 
i jest ostatnią z odbywających się 
w danym roku na Jasną Górę.

Pielgrzymowanie do duchowej sto-
licy Polski na Jasną Górę wrosło w na-
szą chrześcijańską tradycję. Miejsce 
to dla wiernych jest źródłem nadziei, 
pociechy i umocnieniem wiary.

Tegoroczna pielgrzymka na Jasną 
Górę była najmniej liczną w porówna-
niu do lat poprzednich, licząca ponad 
90 osób wychodzących w drogę. Na-
tomiast w dniu 6 września dojechała 
na miejsce stosunkowo liczna grupa 
ok. 30 osobowa, by połączyć się z piel-
grzymami. Od tego dnia wszyscy 
wspólnie uczestniczyli w kulminacyj-
nym programie uroczystości.

W następnym dniu 7 września 
rano wszyscy wzięli udział we mszy 
św. w Dolinie Miłosierdzia Bożego, 
we mszy św. w kościele św. Barbary, 
o godz. 15.00 przeżywali drogę krzy-
żową na Wałach Jasnogórskich.

W ostatnim dniu, 8 września 
o godz. 9.30 uroczystą mszę św. przed 
cudownym obrazem M. B. Często-
chowskiej sprawował ks. Stanisław 
Janicki przewodnik jaworznickich 
pielgrzymów w intencji jaworznian 
i ich rodzin oraz wszystkich wiernych 
obecnych w świątyni.

Powracających pielgrzy mów 
na stacji PKP powitali członkowie 
rodzin, mieszkańcy miasta, księża tu-
tejszej parafii oraz delegacja górników 
w galowych mundurach.

Podczas tegorocznej pielgrzymki 
towarzyszyła spacerowa pogoda, bez 
deszczu, bez upału, raczej bardziej 
wietrzna, sprzyjająca w drodze.

Jak zawsze grupa była zróżnicowana 
wiekowo, przeważała grupa kobiet. Naj-
starsze osoby były w wieku około i po-
nad 75 lat, najmłodsza liczyła 10 lat wraz 
z mamą i dwiema starszymi siostrami. 
Wśród jaworznickich pielgrzymów 
uczestniczyła wyjątkowa rekordzistka, 
jubilatka pani Zuzanna Biśta z Podłę-
ża, która podążała po raz 51. na Jasną 
Górę. P. Zofia Suwała po raz 14-ty, 
w tym roku z 15-letnimi wnuczkami 
Katarzyną i Ewą. P. Henryka Fal także 
po raz 14-ty, bardzo zadowolona z za-

kończonej pielgrzymki z zapowiedzią 
chęci uczestniczenia w roku przyszłym.

Ks. Stanisław Janicki znakomi-
t y organizator 
i przewodnik 
p oprow a d z i ł 
j a w o r z n i a n 
po raz 33-ci, 
po każdej ko-
lejnej zazw y-
czaj tak podsu-
mowuje: „było 
wspaniale, nie 
da się opowie-
dzieć ,  trzeba 
przeżyć”.

ZOFIA ŻAK

Nowelizacja ustawy o systemie 
oświaty z 2007 roku wprowadziła 
zmiany w Karcie Nauczyciela. Zgodnie 
z art. 63. tej ustawy nauczyciel korzysta 
z ochrony przewidzianej dla funkcjo-
nariuszy publicznych, korzysta więc 
z podobnych praw, jak na przykład 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Dl ate go,  k to  z n ie w a ż y  na-
uczyciela podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolności a lbo 
pozbawienia wolności do roku. 
Sprawa jest cały czas w toku,ale  
z pewnością wspomniany uczeń po-
niesie konsekwencje swojego czynu.

JOANNA B.

Incydent w gimnazjum

Aroganckie zachowanie jednego z uczniów 
i znieważenie nauczyciela w obecności innych 
poskutkowało wezwaniem policji w jaworznickim 
gimnazjum

Szanowna Redakcjo,
Bardzo poruszył mnie tekst zamiesz-
czony w ostatnim numerze „CT” 
na temat wagi plecaków noszonych 
przez dzieci.

Ja znam odpowiedź na pytanie ile 
waży plecak Zuzi. Plecak uczennicy 
w piątej klasie waży ok. 6 kg. Podobnie, 
jak plecak ucznia w gimnazjum.

Trzeba zaznaczyć, że moje dzieci 
nie noszą nigdy zeszytów grubszych 
niż 32 kartkowe (oj te walki z nauczy-
cielami), a podręczniki noszą te, które 
są rygorystycznie wymagane.

Z pewnością są rodzice, którzy 
potulnie zgodzą się na kolejny atlas 

zażądany przez szkołę albo zeszyt 
100-kartkowy A-4 na 3 lata (?!). Je-
śli redakcja pisze, że rodzice podjęli 
walkę o kręgosłupy swoich dzieci tzn. 
z kim? A może trzeba, by ktoś głośno 
powiedział, że to właśnie szkoła jest 
instytucją jawnie szkodzącą zdrowiu 
dzieci i nikt na to nie reaguje.

Gdzie są władze oświatowe i sa-
nepid, który tego nie kontroluje?

A właśnie. Ponoć we wrześniu mają 
być takie kontrole w szkołach. Czy re-
dakcja zamieści ich wyniki? Czy nauczy-
ciele zapłacą karę za zmuszanie ucznia 
do noszenia zbyt ciężkich, wypełnionych 
podręcznikami plecaków?

MARIA

Gdzie są władze oświatowe?

22 września to Europejski Dzień Bez Samochodu, w którym zarządca transportu 
Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz PKM sp. z o.o. w Jaworznie 

zapraszają wszystkich pasażerów do korzystania z usług komunikacji miejskiej

3 września 2009. Pielgrzymka rusza z Jaworzna na długą trasę pod 
przewodnictwem ks. proboszcza Stanisława Janickiego

8 września 2009. Na czele powracającej z Częstochowy pielgrzymki 
niezawodni górnicy w swych galowych mundurach
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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
Straż Miejska – Plac Górników 5 ............................................................tel. (032) 61-81-618

P O G O T O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................. tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Jaworzno, ul. Matejki 33 ......................................................... 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
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22 tel. (032) 61-81-890

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. Pocztowa, dojazd gratis ................................................. tel. 615 03 00,
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  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala . tel. (032) 61-81-500
 ..................................................................................................................... fax.(032) 61-81-501
strona internetowa:  ..................................................................................www.jaworzno.pl
strona biuletynu Informacji publicznej (BIP):  ............................. www.bip.jaworzno.pl
Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5  ...............tel. (032) 61-81-716
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ....................... tel. (032) 61-81-503
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33  .....................................tel. (032) 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 ...................................... tel. (032) 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 ..................................tel. (032) 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33..................tel. (032) 61-81-511
MOPS świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b.................................tel. (032) 61-81-786
MOPS świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ...................... tel. (032) 61-81-940
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 ......................... tel. (032)61-81-777
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ......................................................... tel. 616-54-94
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b ................................. tel. 618-19-00
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ...................................................................... tel. 616-38-32
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ................................. tel. 615-56-38
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. 614-23-00, 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
PKP kasa biletowa ........................................................................... tel. 71 07 131, 71 07 395

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
91–plus Huta Szkła 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. 318-60-00
Netia Informacja ......................................................................................... tel. 0 801-801-913
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
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Galmany 1 .................... tel. 032 616 35 51

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. 0 801 222 222
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 ............................................................... tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15 ..........................................................................tel. 616-67-27
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 .................................................. tel. 618-21-06, 618-20-37

K A S Y 

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. Rynek Główny 17 ...................................tel. 751-91-92
Biblioteka Pedagogiczna................................................................................. tel. 751-99-06
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 Konsumentów – Plac Górników 5 .........................tel. (032) 61-81-777
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 - 16.00 ........................................................tel. 616 -74-44 
Hospicjum 24h/dobę ..............................................................................tel. (0 601) 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 15.30-19.30 ....................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
Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka 204 ..................................................tel. 616 88 88

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
Spotkania grupy Al-Anon odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.00 
w klubie „Szczak” (remiza) na Górze Piasku.  ......................................................................tel. 513 404 941

I N N E
Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo) ...............tel. 615-0-150

Serwis informacyjny

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
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Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

7 września 11 września 14 września

13 września

9 września

10 września

8 września

Koło Miejskie nr 4 zaprasza
27.09.09 r. Beskid Śląski – Skrzyczne – Przeł. Salmopolska. Cena: 25, 28, 32, 37 zł.
23.10.09 r. Wyjazd do Teatru Śląskiego w Katowicach – Wiliam Szekspir - Poskromienie 

złośnicy. Wpłaty do 24 września. Cena: 28, 32, 42 zł.
7-8.11.09 r. Podziemia Gór Sowich i okolice. Zaliczka: 60 zł. 
28-29.11 r. Andrzejki z Kołem nr 4 – Murzasichle. Zaliczka 65 zł. Cena: 110, 120, 130, 135 zł.
30.12.09 r. – 3.01.10 r. Sylwester – Biały Dunajec. m.in. zabawa, kulig. Informacje od 25 września.

Komisja Krajoznawcza zaprasza
20.09.09 r. Jura Krakowsko – Częstochowska – Morsko. Cena: 27, 29, 31, 37 zł.

Komisja Turystyki Pieszej zaprasza
27.09.09 r. 45 Zlot Turystów Pieszych – Dolina Kobylańska, Dolina Będkowska. Cena: 25, 27, 29 zł.
03.10.09 r. Szlakiem wrześniowych Virtuti Militari - śladami IV Pułku Strzelców Podhalań-

skich, zwiedzanie Cieszyna. Cena: 23, 25, 28 zł.

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
19.09.09 r. Gorce – Turbacz. Cena: 30, 35, 40, 45 zł.
26.09.09 r. Beskid Wyspowy – Śnieżnica – Ćwilin. Cena: 30, 35, 38, 42 zł.
03.10.09 r. Beskid Żywiecki  - Rycerka Kolonia – Wielka Racza. Cena: 29, 33, 35, 38 zł.
04.10.09 r. Beskid Mały – Góra Żar. Cena: 20, 25, 28, 30 zł.

„Miłość nie jest na jedną noc,
miłość ma tak cudowną moc,
trzeba o nią dbać jak o kwiat,
kochać to znaczy dać a nie tylko brać”.

Kochanym rodzicom Rozalii i Henrykowi 
Gruszka z okazji 60-tej rocznicy ślubu 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
szczęścia, pomyślności, radości, pogody 
ducha na dalsze lata życia składają: córki 
Jadwiga i Grażyna z mężami, wnuczka, 
wnuki z żonami i prawnuki Marysia i Jaś.

Wyłudzał kredyty. 
Policjanci Wydziału do 
Walki z Przestępczością 
Gospodarczą  na ul. Dale-
kiej zatrzymali 21-letniego 
mężczyznę – mieszkańca 
Jaworzna podejrzewanego 
o dokonanie szeregu wyłu-
dzeń kredytów na szkodę 
jednego z jaworznickich 
banków. Postępowanie 
prowadzi jaworznicka 
policja. 

Włamanie do piwnicy. 
Nieznany sprawca poprzez 
wyłamanie kłódki  
w drzwiach wejściowych 
do piwnicy w bloku miesz-
kalnym przy ul. Matejki, 
skradł z jej wnętrza dwa 
rowery górskie o wartości 
1.900 złotych na szkodę 
29-letniego mieszkańca 
naszego miasta.

Znieważył funkcjona-
riusza. Na jednym z ja-
worznickich osiedli 26-let-
ni mieszkaniec Jaworzna, 
używając słów wulgarnych 
znieważył interweniujące-
go funkcjonariusza straży 
miejskiej. 

Uderzył w twarz i skradł 
telefon. Jak wynika ze 
zgłoszenia 20-letniego 
mieszkańca naszego mia-
sta, na klatce schodowej 
jego bloku mieszkalnego 
nieznany sprawca uderzył 
go w twarz, po czym skradł 
na jego szkodę telefon ko-
mórkowy marki SAMSUNG 
J 700 o wartości 170 zł. 

Zatrzymano nietrzeź-
wego kierowcę na 
Borach. Policjanci ja-
worznickiej drogówki na 
ul. Tetmajera zatrzymali 
38-letniego jaworznianina, 
który kierował samocho-
dem marki VW Golf, będąc 
w stanie nietrzeźwym. 
Postępowanie prowadzi 
jaworznicka policja.

22-latek stracił prawo 
jazdy na terenie Byczy-
ny. Patrol Wydziału Ruchu 
Drogowego na ul. Bara-
nowskiego w Jaworznie 
zatrzymał do kontroli dro-
gowej pojazd marki Opel 
Astra, którym kierował w 
stanie nietrzeźwym 22-let-
ni mieszkaniec Jaworzna. 
Mężczyźnie zatrzymano 
prawo jazdy. 

Kieszonkowiec działa. 
Nieznany sprawca na 
terenie hali targowej Man-
hattan w Jaworznie, wyko-
rzystując nieuwagę miesz-
kańca naszego miasta,  
z kieszeni marynarki skradł 
portfel z dokumentami. 

Za zniewagę do aresz-
tu. Policjanci Komendy 
Miejskiej Policji w Jaworz-
nie na ul. Słowackiego 
zatrzymali dwóch miesz-
kańców naszego miasta 
w wieku 21 oraz 23 lata, 
którzy w trackie inter-
wencji słownie znieważyli 
funkcjonariuszy policji. 
Sprawców czynu osadzo-
no w policyjnym areszcie. 
Mężczyźni za popełniony 
czyn mogą odpowiadać 
z art. 226 § 1 kodeksu 
karnego. 

Schwytano włamywa-
cza. Jaworzniccy policjanci 
zatrzymali 26-letniego 
mężczyznę, który dokonał 
włamania do samochodu 
marki Citroen AX, a na-
stępnie ze środka skradł 
akumulator na szkodę 
33-letniego mieszkańca 

naszego miasta. Straty 
oszacowano na 200 zł. 

Kolejny nietrzeźwy 
kierowca zatrzymany 
w Byczynie. Policjanci 
Wydziału Ruchu Drogo-
wego na ul. Rapackiego 
zatrzymali  35-letniego 
mężczyznę z Jaworzna, 
który będąc w stanie 
nietrzeźwym (1,19 mg/l 
i 1,13 mg/l) kierował 
samochodem osobowym 
marki BMW. Mężczyźnie 
zatrzymano prawo jazdy 
kat B. 

Zawodowiec na gazie. 
Policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego na ul. Cheł-
mońskiego zatrzymali do 
kontroli samochód do-
stawczy, którym w stanie 
nietrzeźwym kierował 
43-letni mieszkaniec Ja-
worzna. Wynik badania na 
zawartość alkoholu  
w wydychanym powietrzu 
to 0,93 mg/l. Policjanci 
zatrzymali mężczyźnie 
uprawnienia do kierowa-
nia pojazdami mechanicz-
nymi.

Rajd kolarski 
„Będzin – Zakończenie sezonu”

27.09.2009 (niedziela)

Wpisowe: Emeryci, młodzież szkolna człon-
kowie PTTK – 3 zł, młodzież i dorośli-człon-
kowie PTTK – 5 zł, pozostali – 8 zł, należy 
złożyć w Oddziale PTTK w Jaworznie ul. 
Grunwaldzka 35 (róg Zacisze) do dnia 24 
września 2009 r. godz. 16, tel. 032-6163952, 
fax. 6163908, 0-603275115 w godz. 10-18.

Świadczenia: obsługa trasy przez Przo-
downików Turystyki Kolarskiej PTTK, ubez-

pieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków.

Przebieg rajdu: wyjazd – Góra Piasku – 
skrzyżowanie ulic Batorego i Dąbrowskiego 
w dniu 27 września 2009 r. o godz. 10.00. 
Przejazd po trasie: Jaworzno – Sosnowiec – 
Będzin – Jaworzno – około 40 km
Zwiedzanie: Będzin – Muzeum Zagłębia, Pa-

łac Mieroszewskich (bilety wstępu: N - 10 zł  
i U - 5 zł we własnym zakresie)

Powrót do Jaworzna około 16.00.

Serdeczne podziękowania  
wszystkim za udział  

w uroczystości pogrzebowej 

śp. Roberta  
Chojnowskiego 

za złożone wieńce, kwiaty składają 
wdzięczni za wszystko żona  

i siostra z rodzinami
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Wiceprezydent Jacek Nowak (z lewej) i Marcin Marzyński

Z konferencji prasowej prezydenta

Zmiana stawki opłaty targowej
Najważniejszą zmianą, jaką wprowa-

dzi znowelizowana uchwała rady miej-
skiej w sprawie opłaty targowej, będzie 
pojawienie się pięciusetzłotowej stawki 
za handel poza zorganizowanymi placa-
mi targowymi. Mając na uwadze osoby 
prywatne, które na podstawie indywi-
dualnych umów z kupcami pozwalali 
na handel na terenie swoich nierucho-
mości, wprowadzona została możliwość 
zgłoszenia takiego faktu w Wydziale 
Budżetowo-Finansowym.

– Złożenie stosownego formularza 
pozwala na umieszczenie takiego miejsca 
w wykazie targowisk, na których obowią-
zywać będą niskie opłaty targowe – tłu-
maczy zastępca prezydenta miasta Jacek 
Nowak. – Pomimo tej dogodności i ukło-
nu w kierunku prywatnych handlowców, 
do tej pory do urzędu wpłynęły tylko trzy 
takie zawiadomienia, a nieprzekraczalny 
termin ich składania mija 15 września.

Przypominamy, że właściciele nie-
ruchomości mogą zgłaszać fakt prowa-
dzenia działalności handlowej na swojej 
posesji do 15 września, w Wydziale 

Budżetowo-Finansowym Urzędu Miej-
skiego przy ul. Grunwaldzkiej 52a. Sto-
sowne formularze dostępne są w punkcie 
informacyjnym Urzędu Miejskiego, 
w Wydziale Budżetowo-Finansowym 
oraz na miejskiej stronie internetowej 
www.jaworzno.pl. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać pod numerami 
tel. (4832) 6181 599 lub (4832) 6181 600 
(naczelnik wydziału).

Remonty prowadzone przez MZNK
Miejski Zarząd Nieruchomości Ko-

munalnych prowadzi wymianę okien 
w mieszkaniach komunalnych i lokalach 
użytkowych. Wkrótce ruszą także prace 
remontowe w budynkach mieszkal-
nych w dzielnicy Pieczyska. – Są to 82 
mieszkania, w których zostanie wymie-
nione łącznie 189 okien oraz 5 lokali 
użytkowych, w których wymienionych 
zostanie 21 okien – tłumaczy zastępca 
prezydenta miasta Jacek Nowak. Aby 
starać się o wymianę okna w mieszka-
niu komunalnym należy złożyć wniosek 
w siedzibie MZNK przy ul. Północnej 9b. 
Warunkiem jest brak zaległości z tytułu 
czynszu i mediów. Natomiast już w przy-
szłym tygodniu ruszą prace remontowe 
w budynkach w dzielnicy Pieczyska przy 
ul. Sobieskiego 43, 45, 47 oraz 49.

Wydłużające się
procedury przetargowe

Pomimo rozstrzygnięcia przez 
Miejski Zarząd Dróg i Mostów dwóch 
przetargów – na remont ulic Tetmajera 
(Bory) i Bohaterów Getta (Warpie), 
realizacja tych inwestycji musi zostać 
odłożona w czasie, z powodu złożenia 
odwołań przez firmy uczestniczące 
w procedurze zamówienia publicznego.

Wykonawcom biorącym udział 
w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego przysługują środki 
ochrony prawnej w postaci: odwołania 
do sądu. Firmy, które przegrywają 
postępowanie przetargowe często ko-
rzystają z dostępnych środków odwo-
ławczych, szukając tym samym szansy 
na wznowienie procedury i uzyskanie 
kontraktu w kolejnym zamówieniu.

Postępowania protestacyjne i od-
woławcze mogą wydłużyć procedurę 
udzielenia zamówienia publicznego 
o ok. 40 dni. Termin ten może ulec do-
datkowemu wydłużeniu, jeśli Krajowa 
Izba Odwoławcza potrzebuje więcej czasu 
na rozpatrzenie danej sprawy.

Szlaki rowerowe
Znamy już firmę, która na terenie 

Jaworzna oznakuje i wykona niezbęd-
ną infrastrukturę szlaków rowerowych 
w ramach zadania „Regionalny Ob-
szar Rekreacyjno-Turystyczny – trasy 
rowerowe drogą do rozwoju turystyki 
aktywnej w Subregionie Centralnym 
– Miasto Jaworzno”. Prace przepro-
wadzi firma SKAUT.PL, która jako 
jedyna złożyła ofertę w ogłoszonym 
przetargu. Umowa z wykonawcą zo-
stała podpisana, prace rozpoczną się 
21 września br. Przez teren Jaworzna 
będzie przebiegać 28 tras rowerowych, 
w tym 3 główne:

Nr 7 Katowice – Mysłowice – Ja-
worzno-Jeleń – Jaworzno-Byczyna 
– Chrzanów.
Nr 8 Pszczyna – Bieluń Stary – Ja-
worzno-Jeleń – Jaworzno – Jaworzno-
Szczakowa – Sławków.
Nr 28 Łaziska Górne – Mikołów – 
Katowice Podlesie – Mysłowice-Brze-
zinka – Jaworzno.

Trasy rowerowe mają zostać oddane 
do użytku 30 kwietnia 2010 r. Wartość 
całkowita zadania wynosi 735 tys. zł. 
Wnioskowane dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego: 614 tys. zł. BP/UM

Na czwartkowej konferencji prasowej Jacek Nowak, 
zastępca prezydenta omówił kilka bieżących 
tematów dla miasta. Rozpoczął od zmiany stawki 
opłaty targowej, o której już nieraz pisaliśmy

Na tę szczególną okoliczność głów-
ne uroczystości z ceremoniałem 
wojskowym odbyły się 13 września 
w Sanktuarium Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy na Osiedlu Stałym 
w Kaplicy Lotników, będącej Nekro-
polią Pamięci Narodu z udziałem 
przedstawicieli władz Województwa 
Śląskiego, ks. bp Ordynariusza Polo-
wego Wojska Polskiego, władz woj-
skowych Polskich Sił Powietrznych, 
władz miasta Jaworzna oraz jedno-
stek wojsk lotniczych i lądowych.

Koncelebrowaną mszę św. w intencji 
lotników sprawował ks. bp gen. dyw. 
prof. dr hab. Tadeusz Płoski – Ordyna-
riusz Polowy Wojska Polskiego z asystą 
sześciu księży, m.in. ks. prałata Józefa 
Lendy – kustosza tutejszego sanktu-
arium, ks. dr Lucjana Bielasa – kapelana 
Stowarzyszenia Lotników Polski Połu-
dniowej z oprawą muzyczną w wykona-
niu reprezentacyjnej orkiestry wojskowej.

W części powitalnej prezes Zarządu 
Głównego SLPP Tadeusz Zemuła po-
dziękował ks. bp Tadeuszowi Płoskiemu 
za przybycie do tutejszego sanktuarium 
z okazji przypadającego jubileuszu wraz 
z zaproszonymi gośćmi: Marszałka 
Województwa Śląskiego Bogusława 
Śmigielskiego, Wojewody Śląskiego 
Zygmunta Łukaszczyka, z ramienia 
dowództwa Polskich Sił Powietrznych 
gen. bryg. pil. Tomasza Drewniaka, 
Prezydenta miasta Jaworzno Pawła Sil-
berta, przewodniczącego R.M. Tadeusza 
Kaczmarka, dowódców, kadrę oficerską, 
żołnierzy W.P. weteranów, liczne poczty 
sztandarowe, członków stowarzyszenia 
oraz wszystkich obecnych.

Szczególne podziękowania wyraził 
gospodarzowi sanktuarium ks. pra-
łatowi J. Lendzie za umiejscowienie 
Nekropolii, Kaplicy Pamięci Narodu, 
jedynej takiej w kraju, a nawet na świe-
cie. W czasie trwającej uroczystej mszy 
św. dokonano aktu przekazania urny 
z ziemią z grobu płk. pil. Władysława 
Gnysia na ręce ks. kustosza J. Lendy.

W wygłoszonej okolicznościowej 
homilii ks. bp Tadeusz Płoski m.in. 
nakreślił sylwetki pilotów Władysława 
Gnysia i gen. bryg. pil. Tadeusza Ander-
sza, z podkreśleniem ich zasług w wal-
kach powietrznych w czasie II wojny.

Tadeusz Andersz nie walczył w kam-
panii wrześniowej, ewakuowany do Ru-
munii, walczył w Anglii, był dowódcą 
306. Dywizjonu Toruńskiego, w czasie 
wojny wykonał 167 lotów bojowych, 
zestrzelił 2 samoloty nieprzyjacielskie. 
Po wojnie służył w pułku lotniczym 
w Toruniu, później w Warszawie, 

Stowarzyszenie Twórców Kultury 
w Jaworznie z siedzibą w klubie 
„Relaks”, jest organizatorem warsz-
tatów rysunku i malarstwa, kompo-
zycji obrazu i historii sztuki. 

Uczestnicy mogą zacząć przygodę 
ze sztuką lub kontynuować naukę ry-
sunku i malarstwa, przygotować się 
do egzaminów na ASP lub do matury 
z historii sztuki. Metody nauczania 
dostosowane są do potrzeb uczest-
ników.  Na warsztaty przychodzą 
osoby w różnym wieku. Pracownię 
i plener prowadzi artysta malarz 
Karol Wieczorek, wykładowca ASP 
w Katowicach. Zajęcia odbywają się 
we wtorki w klubie „Relaks” przy 
ul. Szczakowskiej 35 (Niedzieliska). 
Projekt realizowany przy pomocy 
finansowej miasta Jaworzno.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję Dyrekcji 

Biblioteki Śląskiej za umożliwie-
nie mi zorganizowania wystawy 
p.t. „Reminiscencje tatrzańskie”, 
a szczególnie Pani Dyrektor Mał-
gorzacie Król, z której inicjatywy 
ta wystawa powstała. Za pomoc 
w zorganizowaniu tego przedsię-
wzięcia dziękuję ludziom dobrej 
woli – Radnemu Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego Panu Markowi 
Migasowi, Państwu Mirosławie 
i Mieczysławowi Kijowskim, Bar-
barze i Bolesławowi Fraszczyń-
skim, Pani Iwonie Pędzikiewicz, 
a także za wsparcie duchowe i gra-
tulacje licznie przybyłym na wer-
nisaż gościom.

JOLANTA HAŁAS

Uroczystościom w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy towarzyszyła wojskowa oprawa

zmarł 29.10.2007 roku, pochowany 
został na cmentarzu powązkowskim 
w Warszawie.

Władysław Gnyś służył w 2. pułku 
lotnictwa w Krakowie, walczył od pierw-
szych dni września 1939 roku, m.in. nad 
Olkuszem, walczył na terenie Francji, 
gdzie zestrzelony, dostał się do niewo-
li. Ocalony cudem uciekł, przedostał 
sie do Anglii, walczył do końca wojny. 
Po wojnie wyjechał do Kanady.

W zakończeniu mszy św. procesja 
od ołtarza wg. komendy wojskowej prze-

szła do Kaplicy Lotników, gdzie dokonane 
zostały dwa ważne akty: przekazanie urny 
z ziemią z grobu płk. pil. Władysława 
Gnysia do galerii urn, którą wnieśli ofice-
rowie 2. pułku z Krakowa oraz odsłonię-
cie i poświęcenie tablicy pamiątkowej gen. 
bryg. pil. Tadeusza Andersza. Odsłonięcia 
dokonali gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak 
i Wojewoda Śląski Zygmunt Łukasz-
czyk, poświęcenia ks. bp T. Płoski. Akt 
erekcyjny odczytał ppłk. pil. Jan Szymik 
– wiceprezes Zarządu Głównego SLPP. 
Wspólną modlitwą za poległych i zmar-
łych lotników polskich, którą prowadził 
ks. kapelan Lucjan Bielas zakończyła się 
oficjalna część uroczystości.

Na wojskową komendę, z Kaplicy 
Lotników pułki jednostek wojskowych, 
poczty sztandarowe w zwartym szyku 
przeszły na ulicę M. Kolbego, by w ryt-
mach marszów zakończyć paradą woj-
skową. Przed sanktuarium prezentowa-

ne były wozy wojskowe, Rosomak oraz 
specjalny punkt Wojskowej Komendy 
Uzupełnień odnośnie informacji o szko-
łach wojskowych na terenie Polski.

Organizatorem niedzielnych uro-
czystości, które rozpoczęły się już 
w godzinach porannych w MCKiS był 
Zarząd Główny SLPP im. mjr pil. Karo-
la Pniaka, dowódcy 308. Krakowskiego 
Dywizjonu Myśliwskiego. W MCKiS 
przy ul. Mickiewicza 2, złożono kwia-
ty pod tablicą pamiątkową mjr pil. 
Karola Pniaka, odbyła się prezentacja 

pracy dyplomowej p.t. „Stowarzyszenie 
Lotników Polski Południowej” przez 
absolwenta Akademii Obrony Naro-
dowej 2009 roku ppor. pil. Łukasza 
Pierścionka oraz wręczenie wyróżnień.

Program uroczystości przebiegał 
pod honorowym patronatem ks. bp 
Tadeusza Płoskiego Ordynariusza Po-
lowego Wojska Polskiego, Marszałka 
Woj. Śląskiego Bogusława Śmigiel-
skiego, Prezydenta Miasta Jaworzna 
Pawła Silberta, pod mecenatem Szefa 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Katowicach płk. Zbigniewa Piątka.

10-lecie Kaplicy Matki Bożej Lore-
tańskiej patronki lotników, Nekropolii, 
Kaplicy Pamięci Narodu wpisało się 
w kalendarz wielu znaczących okresów, 
11-lecia działalności SLPP na terenie 
miasta i długich od roku 1918 Chwa-
lebnych Dziejów Polskiego Lotnictwa.

ZOFIA ŻAK
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Zatrudni do pracy w Zakładzie Górniczym „SOBIESKI” 
następujących pracowników:

– gór n i ków
– gór n i ków kombajn i s tów chod n i kow ych
– gór n i ków s t r z a łow ych
– mecha n i ków
– e lek t r y ków
– pr acow n i ków n iek wa l i f i kowa nych or a z
– doz ór  gór n icz y,  mecha n icz ny i  e lek t r ycz ny

Ponadto proponujemy pracę również emerytom górniczym 
o powyższych kwalifikacjach. Zapewniamy atrakcyjne 

i regularne wypłacane wynagrodzenie
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Trzeba znać tajniki wody, czytać wodę, 
obserwować a przede wszystkim być cier-
pliwym – powiedział Zbigniew Jara, zdo-
bywca pierwszego miejsca w zawodach 
wędkarskich o puchar przewodniczącego 
NSZZ „Solidarność” ZG Sobieski.

Zawody odbyły się w sobotę na Graj-
dołku w Jeleniu. – Zaczynaliśmy dzie-
więć lat temu, wówczas w zawodach 
uczestniczyło piętnaście , szesnaście osób 
– wspomina Waldemar Sapota, przewod-

niczący NSZZ „Solidarność” ZG Sobieski. 
W tym roku o puchar przewodniczącego 
walczyło 32 wędkarzy. Dziś wysokie po-
zycje uzyskują młodzi ludzie, którzy mają 
zaszczepiony bakcyl współzawodnictwa 
i zamiłowania do wędkarstwa. Drugie 
miejsce w wędkowaniu zajął Beniamin 
Kozub,trzecie Andrzej Porwit a czwarte 
Kamil Kisiel. Zawody wędkarskie to nie 
tylko rywalizacja ale impreza integracyjna 
przy golące i żurku. MM

Przedsiębiorstwo Usług Górniczych
„REMAGUM – SERWIS” sp. z o.o.
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SPUH Spektra oferuje:
usługi: wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 tys. l, 
usługi rolnicze, koszenie, pielęgnacja terenów zielonych dla 

firm i ogrodów przydomowych

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

Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO

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

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

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

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 również skórzanych

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów, 

płaszczy damskich i męskich
KRÓTKIE TERMINY!!! Tel. 751 97 48

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

ANTYKI SOFII & KAZ
Renowacja starych mebli – skup

ul. Wielki Dół 13 (Jeleń) tel. 0 696 545 772
032 660 10 57

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

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

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

Kamienie ozdobne: grysy, muraki, otaczaki, skalniaki
Koparko-ładowarka: wyburzenia; 

wywóz: gruzu, śmieci
Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

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

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

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

Biuro han.: ul. Słowackiego 1 (róg Jaworznianki), 
tel. 751 95 47, 0606 537 606

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

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

TAPETY NATRYSKOWE 
„FABRYKA KOLORU” 

tel. 500 265 956, 508 294 140
fabrykakoloru@o2.pl

„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

AGD – Serwis NARES
Pralki, lodówki, piece. Naprawy w domu klienta.

Tel. 032 615 50 47; 625 09 22; 0 691 188 112
Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy.

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

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

NAGROBKI GRANITOWE 
Jaworzno ul. Martyniaków 8 

tel. 0 501 066 253, 0 600 334 658

ENDI-BUD
Usługi remontowo – budowlane, 

docieplanie budynków.
Tel. 0 793 663 193

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

                      Michtex Strus-Bud 
 tel. 0 504 136 250 tel. 0 504 191 981

www.strus-bud.pl

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm 
Ułożenie 1m2 kostki już od 120 zł 

sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. Faktury VAT. 
Krótkie terminy wykonania. Artystyczne układanie kostki brukowej. 

Własne maszyny. Największe rabaty. Gwarancje. 
Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.

Gładź. Malowanie.

Tel. 0 601 797 305

PARKIETY
sprzedaż, montaż, renowacja

Jaworzno ul. Wilcza 11 
tel. 0 662 281 641; 692 385 150; 032 751-49-87

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

ALARMY – ANTENY RTV, SAT
domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna 

montaż, naprawa.
Tel./fax 032 700 34 27, 0 502 86 34 71

Z.I.A. i A. „PREWEN”

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

Pogotowie antenowe TV-SAT: domy prywatne, TBS-y, 
wspólnoty mieszkaniowe. Montaż, pomiar konserwacja. 

Tel. 0 602 627 046, 753 10 36 – „Bajkoland” 

Serwis RTV-VIDEO ul. Sławkowska 10 (centrum),
tel. 032 616 60 73, kom. 0 504-154 658, pn. – pt. 9-17, sob. 9-13 

www.servis-rtv.com

Tłumiki, katalizatory, 
strumienice, złącza elastyczne, sportowe, 

układy wydechowe. 
Balin, ul. Zaułek 11

Tel. 0 32/ 613 19 19; 604 127 197; 604 224 932

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

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.

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065

Wypożyczanie przyczepek. 
Jaworzno ul. Martyniaków 8

Tel. 501 066 253

„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@interia.eu

mechanika, diagnostyka silników, spawanie i wymiana tłumików

GAZ W BUTLACH
EKSPRESOWA DOSTAWA GAZU NA TELEFON

Propan-butan w butlach 11 i 33 kg. Gazy techniczne: tlen 
acetylen, CO2 i inne. „GRAFI” Sprzedaż butli i akcesorii 
gazowych, podłączenia i przeglądy kuchni gazowych

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

MIR-GAZ
Czynne 7 dni w tygodniu 24h/dobę niedziele i święta

propan – butan do kuchenek gazowych 
w butlach 11 kg + gazy techniczne

032/ 61 77 114; 501 431 939 www.mir-gaz.pl

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

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”

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

Remonty łazienek, gładzie, malowanie, 
adaptacja wnętrz, wynajem rusztowań. 

Tel. 609 027 622, 615 18 31

Firma Remontowo – Budowlana „POL-BER”
Wykonujemy usługi z zakresu: budowa domów, więźby, 

pokrycia dachowe (posiadamy zezwolenia na rozbiórkę pokryć 
z azbestu), wykończenia wnętrz, prace wodno-kanalizacyjne. 

www.polber.za.pl, tel. 0 600 707 175; 0 501 598 256

Producent Mebli „WOJTAS” 
oferuje meble na zamówienie: biurowe, sklepowe, 

pokojowe, meble na wymiar: kuchenne, garderoby, 
zabudowy z systemem drzwi przesuwnych oraz inne. 
Pomiar, transport, montaż gratis. Tel. 0 698 662 320

Instalacje wod-kan-co: 
domowe stacje uzdatniania wody, pompy ciepła, 

ogrzewanie podłogowe, studnie głębinowe. 
Tel. 502 591 335

Zakład Szklarski
Rynek – pierwsza brama od kościoła

szklenie, szyby zespolone do okien plastikowych, 
lustra, akwaria, terraria. 

Tel. 500 151 626
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Radny Krzysztof Dzierwa 

zaprasza 
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Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa jazdy 

MOŻLIWOŚĆ ZDAWANIA 
EGZAMINU W NOWYM SĄCZU

07.09. i 21.09. kat. A, B, C, D, E 
Biuro: Jaworzno ul. Farna 2a 

czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00
tel. 032 616 33 55, 0 509 721 745
www.klaksonjaworzno.prawojazdy.com.pl

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

Radna Renata Chmielewska
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Jaworzno ul. Licealna 3 Tel. 032 724 77 32 
e-mail info@bezplatneszkoly.pl

A G E N T  U B E Z P I E C Z E N I O W Y
oferujemy: nowy atrakcyjny system wynagradzania, wsparcie bazą 
klientów, program bezpłatnych szkoleń, możliwość sprzedaży oferty 
ubezpieczeń majątkowych, Ubezpieczeń Życiowych a także OFE/TFI, 
możliwość podnoszenia kwalifikacji, jasno określoną ścieżkę kariery, 

współpracę w oparciu o umowę agencyjną z finansowo stabilną Firmą. 

Podejmij swoje wyzwanie i buduj swoją karierę z PZU 
prześlij CV i list motywacyjny na adres: k_olszewski@pzu.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
Dowiedz się więcej na temat stanowiska na stronie www.pzu.pl/agent
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Zachylnik oszczepowaty

Z szafy prokuratora 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

Goryczuszka orzęsiona

Zmrocznik gładysz

BliZej prawa

Zaproszenie
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Najbliższych 25 lat spędzi 
w więzieniu Witold S., 
sprawca dwóch niezwykle 
bezwzględnych napadów 
rabunkowych oraz 
usiłowania zabójstwa. 
Tak zdecydował Sąd 
Apelacyjny w Lublinie.

Mężczyzna pięć lat temu ciężko 
poranił pracownicę wypożyczal-
ni kaset v ideo, doprowadzając 
ją do kalectwa. Rok później napadł 
swoją znajomą. Do pierwszego 
z napadów doszło w wypożyczalni 
kaset video. 18-letni wówczas Wi-
told S. wszedł do środka pod pre-
tekstem wypożyczenia filmu. Pra-
cującej tam Halinie O. przystawił 
nóż do szyi i zażądał wydania pie-
niędzy. Kiedy okazało się, że w ka-
sie jest tylko 150 zł, rozjuszony 
kilka razy dźgnął kobietę nożem. 
Wychodząc z wypożyczalni zabrał 
ze sobą odtwarzacz video. Na całe 
szczęście napad zdarzył się w cza-
sie godzin pracy wypożyczalni. 
To uratowało życie napadniętej 
kobiecie. Nieprzytomną w kałuży 
krwi chwilę potem znaleźli klienci. 
Natychmiast wezwali pogotowie. 
Błyskawicznie przeprowadzony 
zabieg chirurgiczny zakończył 
się pomyślnie. Kobieta przeży-
ła, do końca życia będzie jednak 

poruszać się na wózku inwalidz-
kim, gdyż bandyta uszkodził jej 
kręgosłup.

Prawie rok później, Witold S. 
napadł po raz drugi – tym razem 
swoją znajomą 18-letnią Agatę P. 
Dziewczynę zaprosi ł na spacer, 
zwabiając ją na peryferie miasta. 
Tam w pobliżu niewielkiego lasku, 
zranił ją kilka razy nożem w szyję, 
następnie z torebki zabrał jej 250 
zł . Oprawca przeciągną ł of iarę 
w krzaki myśląc, że już nie żyje. 
Nakrył gałęziami i liśćmi. Ofiara 
przeżyła, gdyż udawała martwą, 
ponadto udzielono jej szybk iej 
pomoc y leka rsk iej .  Witolda S . 
na mocy postanowienia sądu rejo-
nowego osadzono w areszcie.

Prokuratura oskarżyła go o po-
dwójne usiłowanie zabójstwa. Wy-
rok w pierwszej instancji zapadł 
w ubiegłym roku. Sąd Okręgowy 
w Lublinie skazał Witolda S. na 25 
lat więzienia, zdecydował także, 
że zapłaci on 100 tys. zł zadość-
uczynienia kobiecie, która przez 
niego została inwalidką. Obrońca 
oskarżonego odwołał się od tego 
orzeczenia, zarzucając sądowi sze-
reg uchybień, m.in. dotyczących 
oceny dowodów. Zakwestionował 
też częściowo uzasadnienie wy-
roku.

Na ponownej rozprawie o losie 
oskarżonego zadecydował Sąd Ape-
lacyjny w Lublinie, który utrzymał 
wyrok 25 lat więzienia, podtrzy-
mując w inę Witolda S .  – Kara 

dwudziestu pięciu lat pozbawienia 
wolności jest surowa, ale w polskich 
realiach nie najsurowsza – uzasad-
niał jej wymiar sędzia sprawozdaw-
ca. – Pamiętajmy o tym, że przez 
oskarżonego jedna z ofiar do końca 
życia pozostanie inwalidką. Później 
sąd skupił się na ocenie apelacji 
podniesionej przez obrońcę, którą 
uznał za „oczywiście bezzasadną’’. 
Sąd drugiej instancji nie znalazł 
żadnych uchybień w wyrokowaniu 
sądu okręgowego, które mogłyby 
wpłynąć na jego końcową decyzję, 
uznając, że wszystkie okoliczności 
w sprawie zostały przez sąd okręgo-
wy prawidłowo wyjaśnione. Winę 
oskarżonego określił jako oczywi-
stą, przypominając, że obie kobiety 
rozpoznały w nim sprawcę. Nie 
zgodził się też z podnoszoną przez 
obrońcę tezą o niepoczytalności 
Witolda S., podkreślając, że opinia 
biegłego w tej sprawie jest „pełna, 
oczy wista i  nie pozostawiająca 
żadnych wątpliwości’’. Skazanego 
23-letniego Witolda S., nie było 
na ogłoszeniu w yroku. Na roz-
prawie reprezentował go obrońca. 
Orzeczenie przy prawie pustej sali 
sąd odczytał w obecności proku-
ratora, rodziców Witolda S., jego 
adwokata oraz dziennikarzy. Wy-
rok jest prawomocny. Skazanemu 
za podwójne usiłowania zabójstwa 
sprawcy pozostała jeszcze możli-
wość złożenia kasacji od wyroku 
w Sądzie Najwyższym. 

PITAWAL

Przypominam w najbliższą sobotę 
wycieczka. Czekam do 9.00 

w Chrzanowie przy Muzeum

W tym odcinku posłużę się wi-
zerunkami gatunków, które wy-
konałem daleko od Jaworzna, ale 
wiem, że występują one w Jaworznie. 
O larwę podobną do małego węża 
zjadającą fuksję pytano mnie pry-
watnie. Fioletowo kwitnące chabry 
dość często pojawiają się na łąkach, 
a zachylnik oszczepowaty występuje 
między innymi w Cezarówce Dolnej.

Zmrocznik gładysz
Widziałem osobiście podobną 

do małego węża dużą gąsienicę na szla-
ku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Bydlątko 
było grube, miało żółtobrązową barwę. 
Na ciele znajdowały się ciemne pasy two-
rzące niewielkie obrączki. Na przodzie 
ciała znajdowały się duże czarne plamy, 
a na nich jasne nerkowate plamy. Można 
było odnieść wrażenie, że to gigantyczne 
oczyska, chociaż prawdę powiedziawszy 
właściwe oczy gąsienicy są prawie nie-
widoczne. Dodatkową pozorną bronią,  
jest róg z tyłu ciała.

Po dłuższych poszukiwaniach usta-
liłem, że jest to latorośl przedstawiciela 
zawisaków, w tym przypadku bohater 

tej akcji okazał się zmrocznikiem głady-
szem. To motyl średniej wielkości. Jego 
przednie skrzydła maja barwę oliwko-
wą z czerwonym rysunkiem, zaś tylne 
są czerwone z czarną nasadą. Jest to po-
spolity motyl i to jest dla mnie zastana-
wiające, ponieważ w realu latających mo-
tyli nie widziałem, a i gąsienicę spotkałem 
pierwszy raz. W naturze z roślin zielnych 
gustuje w wierzbówkach, przytuliach. 
Można go także przyłapać na konsumpcji 
fuksji, winorośli oraz wiciokrzewu czyli 
kapryfolium. Jak wszystkie zawisaki nie 
siada na kwiatach, tylko utrzymuje się 
w powietrzu robiąc za kolibra.

Zachylnik oszczepowaty
Paproć o której mowa występuje 

na pewno w lesie na południe od za-
budowy Cezarówki Dolnej. Jej skupisk 
można poszukiwać od strony autostrady. 
Paproć ta charakteryzuje się pełzającym 
kłączem, z którego co pewien czas wy-
rasta samodzielny liść. Jego blaszka jest 

wyraźnie podłużna w zarysie przypo-
minająca ostrze oszczepu. Dwie dolne 
łatki tego złożonego liścia wyraźnie 
odginają się w dół. Pomimo, iż paproć 
ta jest bardzo charakterystyczna, za-
dania co do tego, jak powinna się na-
zywać są podzielone. Nazwy łacińskie 
to między innymi: Phegopteris dryop-
teris, Phegopteris conectilis, Thelypteris 
phegopteris, Dryopteris phegopteris. 

Najczęściej spotykane nazwy polskie 
to zachyłka oszczepowata lub zachylnik 
oszczepowaty. Gatunek ten coraz częściej 
trafia do ogrodów, ponieważ są miłośni-
cy uprawy paproci w gruncie, szczególnie 
takich, które w odróżnieniu od pióro-
pusznika strusiego nie są ekspansywne.

Goryczuszka orzęsiona
Kolejnym gatunkiem, który wy-

stępuje w Jaworznie jest ten, który 
w minionym okresie również zmieniał 
za sprawą botaników nazwę. Dawno, 
dawno temu była to goryczka orzę-
siona – Gentiana ciliata, teraz jest 
to goryczuszka orzęsiona – Gentianella 
ciliata. A poza tym nic się nie mieniło. 
Jest to pełzający drobiazg o okazałych 
niebieskich czteropłatkowych kwiatach. 
Brzegi płatków są wyraźnie orzęsione. 
Z jednej strony podlega ona ochronie 
ścisłej, z drugiej pojawia się jako skład-
nik flory ogrodów skalnych. Uwielbia 
suche murawy, brzegi lasów, zarośla. Jest 
rośliną dwuletnią. Największym zagro-
żeniem dla niej, jest po prostu zrywanie 
kwiatów do celów dekoracyjnych. Nie 
toleruje także orki oraz wypasu. Bar-
dzo przeszkadza jej naturalna sukcesja, 
kiedy na miejscu muraw pojawia się las 
poprzedzony przez czyżnie.

Poza Polską ta goryczuszka, jest 
również ściśle chroniona na Słowacji. 
Warto o tym pamiętać, gdyż tamtejsze 
służby karzące za różne wykroczenia 
nie znają się na żartach, a Słowacja 
wciąż jest celem wielu turystów.

Pracownik chroniony
Jes tem prz ed siębiorc ą ,  z a-

t r ud niając y m k i l kud ziesięc iu 
pracowników. Moje zapy tanie 
dotyczy wypowiedzenia umowy 
o pracę. Człowiek, który u mnie 
pracuje jest sześćdziesięciodwu-
letnim mężczyzną. Czy to prawda, 
że ja nie mogę mu wypowiedzieć 
umow y o pracę, ponieważ jest 
on w okresie przedemerytalnym? 
Czy w takim przypadku ja sam 
nic nie mogę zrobić, nawet jeżeli 
ten pracownik jest arogancki i nie 
wywiązuje się z powierzonych mu 
zadań? Czy taka osoba zawsze 
jest chroniona? Jednym słowem: 
czy wolno jej nadużywać prawa 
i zawsze pozostaje ona bezkarna 
-tylko ze względu na wiek?

Ustawa Kodeksu Pracy w y-
raźnie stanowi – w art. 39 K.P. 
– że pracodawca nie może wypo-
wiedzieć umowy o pracę pracow-
nikowi, któremu brakuje nie więcej 
niż cztery lata do osiągnięcia wieku 
emerytalnego, jeżeli okres zatrud-
nienia umożliwia mu uzyskanie 
prawa do emerytury z osiągnię-
ciem tego wieku. Natomiast art. 
52, par. 1 K.P. przewiduje między 
innymi sytuację, w której praco-
dawca może rozwiązać umowę 

opracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika w przypadku ciężkie-
go naruszenia przez niego podsta-
wowych obowiązków służbowych. 
W tym momencie zatem mamy 
do czynienia z rozwiązaniem umo-
wy o pracę bez zachowania okresów 
wypowiedzenia. Taka sytuacja, jest 
możliwa w każdym okresie. A zatem 
jeżeli pracodawca zdoła udowodnić 
– w przypadku zaistnienia sporu 
przed sądem – ciężkie naruszenie 
podstawowych obowiązków przez 
pracownika, to rozwiązanie umo-
wy o pracę będzie skuteczne. Jeśli 
nawet Pana pracownik pozostaje 
chroniony przed wypowiedzeniem 
umowy – z racji tego, że przejdzie 
na emeryturę po ukończeniu 65. 
roku życia, to jeśli naruszył swoje 
obowiązki służbowe – może on zo-
stać skutecznie zwolniony z pracy.

Podobnie sprawa się przedstawia, 
gdy popełniłby on w czasie trwania 
stosunku pracy przestępstwo, które 
uniemożliwiałoby dalsze zatrud-
nianie go na zajmowanym stano-
wisku [gdy przestępstwo byłoby 
oczywiste albo zostało stwierdzo-
ne prawomocnym wyrokiem] lub 
gdyby pracownik – ze swojej winy 
– utracił uprawnienia konieczne 
do wykonywania pracy na zajmo-
wanym stanowisku, [ponieważ 
wówczas zatrudnianie go byłoby już 
nadużyciem prawa]. Natomiast na-
leży w tym miejscu zapamiętać to, 
że artykułu 39 Kodeksu Pracy nie 
stosuje się w przypadku: uzyskania 
przez pracownika prawa do renty 
z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy. Nie ma on także zastoso-
wania w razie ogłoszenia upadłości 
lub likwidacji pracodawcy.
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43– 600 Jaworzno ul.  Krakowska 9 
tel.  751 56 65, fax 751 73 55 
e -mail:  biuro@cargo.edu.pl;  w w w.cargo.edu.pl

Kursy transportowe (w tym prawo jazdy kat. A,B,C,D,E,T)
Kursy zawodowe

Doskonalenie kadr
Kursy komputerowe

Kursy językowe
Kursy przygotowawcze

Jaworzno, ul. Grunwaldzka 96
Tel. sklepu 032 615 63 51; tel. serwisu 032 752 16 81
www.blackelectronics.com.pl

czynne od 9.00 do 17.00; soboty do 9.00 do 13.00

Jaworzno ul Grunwaldzka 96

 Codzienne nowe wiadomości 
z Jaworzna – www.jaw.pl

Jaworzno Batorego 30 Tel. 0 601-48-20-22

AUTO SZKOŁA

OKEJ
SKUTECZNIE SPRAWNIE PROFESIONALNIE

PRAWO JAZDY kat. B
ul. Św. Wojciecha 2, 43-600 Jaworzno

www.asokej.pl tel. 507 855 965

L

Autoryzowany sprzedawca
� Południowego Koncernu Węglowego S.A 
� Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 
� KWK Kazimierza Juliusza Sp. z o.o. 

oferuje do sprzedaży węgiel luzem i węgiel workowany 
w sortymentach:
  gruby, kostka, orzech, groszek, ekogroszek, miały.

W ofercie także węgiel z Kompanii Węglowej S.A.

43-600 Jaworzno ul. Martyniaków 26

tel. 032 616 78 10; 032 616 78 11; 600 356 464; 660 79 36 00

www.cargo.edu.pl, www.oskcargo.pl, tel. 032 751 56 65

BADANIA 
PSYCHOLOGICZNE 
DLA KIEROWCÓW!

Odebrano ci prawo jazdy?
Kończy się ważność Twoich badań psychologicznych?
Chcesz podjąć pracę instruktora nauki jazdy?
U nas zrobisz badania psychologiczne 

SZYBKO 
I PROFESJONALNIE

Jolanta i Marek Nowak 
Jaworzno ul. Piłsudskiego 33 
(50 m od Poczty – ul. Wilcza) 

tel. 032/ 616 40 28, 0 501 496 323, 
0 506 585 128 

www.ubezpieczenie.jaworzno.pl
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Wyjazdowy remis Victorii – str. 12
Zgoda przegrywa – str. 13
5. medali Anny Gogoli – str. 14
IV miejsce juniorek MCKiS Jaworzno – str. 14

W numerze:
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PIŁKA NOŻNA – IV LIGA

W sobotę o godzinie 11:00 
Victoria podejmowała 
na wyjeździe drużynę Górnika 
MK Katowice. Jaworznianie 
co prawda nie wywieźli 
z Katowic trzech punktów, 
jednak nadal nie odnotowali 
ani jednej porażki.

Z jednej strony czuć możemy 
ogromny niedosyt, ponieważ Vic-
toria była zespołem dużo lepszym, 
tworzącym więcej groźnych sytu-
acji. Przeważaliśmy w posiadaniu 
piłki i tworzeniu sytuacji, jednakże 
jaworznianie byli nieskuteczni aż 
do bólu. Z drugiej strony warto 
przypomnieć sobie poprzedni sezon, 
kiedy po 6. kolejkach jaworznianie 
mieli tylko 1 pkt. Victoria gra dużo 
lepiej i faktem jest, że tą drużynę 
stać na to, aby osiągnąć wysoki re-
zultat na koniec rundy. Potwierdzać 
to mogą pierwsze mecze z trudnymi 
rywalami, w których Victoria oka-
zywała się zespołem lepszym. Z per-
spektywy zwycięstw z groźnymi 
rywalami boleć mogą natomiast dwa 
ostatnie remisy z drużynami słab-
szymi, drużynami, o których kibice 
nie myśleli nawet jako o poważnym 
przeciwniku. Bolączką ostatnich 
spotkań w wykonaniu Vici, jest brak 
skuteczności, której konsekwencją 
jest strata cennych punktów.

Mecz rozpoczął się o godzinie 
11:00, na stadionie Górnika znajdu-
jącego się w Katowicach – Kostuch-
nie, nieopodal tamtejszej kopalni 
węgla kamiennego Murcki. Victoria 
jak zwykle zaczęła grę mocno ofen-
sywnie. W 3. minucie w krótki róg 
bramki rywali z Katowic uderzał 
Mateusz Żemła. Mocny, pewny strzał 
wybił niestety bramkarz gospodarzy. 
Rzut rożny został wykonany bardzo 
dokładnie, czego efektem była kolej-
na szansa golkipera gospodarzyna 

pokazanie swych umiejętności bram-
karskich. Na nasze nieszczęście zdał 
on test, wybijając piłkę dosłownie 
opuszkami palców spod poprzeczki. 
W kolejnych minutach gra toczyła 
się głównie w środku pola. Victoria 
była częściej przy piłce, jednak akcje 
głównie lewą stroną nie przynosiły 
zamierzonego rezultatu. Dopiero 
w 27. minucie piłkę pod nogi otrzy-
mał Mateusz Żemła, ponownie ruszył 
lewą stroną boiska i uderzył mocno 
piłkę w róg bramki, ale zdołał wywal-
czyć tylko rzut rożny. Nie minęły trzy 
minuty, a mieliśmy kolejną okazję 
do zdobycia bramki, kiedy po rzucie 
wolnym wykonywanym przez Adama 
Golę, bliski wbicia głową piłki do siat-
ki był Radosław Gabiga. Sztuka ta jed-
nak mu się nie udała. Wywalczyliśmy 
za to kolejny rzut rożny. Mocno bitej 
piłki nie zdołał wykorzystać Kusiak, 
któremu piłka odbiła się od głowy nie 
trafiając w bramkę. Do końca pierw-
szej połowy właściwie nic się już nie 
działo. Gospodarze grali na zasadzie 
wybijania piłki, jak najdalej od swo-

Górnik MK Katowice – Victoria Jaworzno 0:0 

PIŁKA NOŻNA – V LIGA

Szczakowianka Jaworzno w kolejnym 
meczu ligowym pokonała na wyjeździe 
różnicą trzech bramek, trzecią druży-
nę w tabeli- Górnik Piaski. Mimo wy-
sokiego wyniku, piłkarze z Jaworzna 
mieli jednak trudny orzech do zgry-
zienia w tym spotkaniu.

Gospodarze na ten mecz wyszli 
w bojowych nastrojach. Nie chcieli oni 
bowiem grać tutaj tylko na remis, jak 
inne drużyny okręgówki, które nas 
do tego już wcześniej przyzwyczaiły. 
To miejscowi zaczęli lepiej ten mecz, 
grając w miarę dobrą, ofensywną piłkę. 
Już w 7. minucie, po bardzo ładnej akcji 
i wrzutce z prawej strony zamykający 
dośrodkowanie napastnik zespołu z Pia-
sków z trzech metrów mógł dać swojemu 
zespołowi prowadzenie, jednak fatalnie 
przestrzelił. Szczakowianka nie wystra-
szyła się rywala, a spokojnie czekając 
na potknięcia przeciwnika, próbowała 
osiągnąć w tym meczu przewagę. Pięt-
naście minut później mieliśmy bardzo 
rzadko zdarzającą się sytuację na boisku. 
Podanie od obrońcy do bramkarza, ten 
łapie piłkę i mieliśmy rzut wolny pośred-
ni. Do piłki podszedł Sebastian Stem-
plewski, jednak jego strzał trafił prosto 
w ustawiony na linii bramkowej mur. 
Górnik bardzo dużo grał z kontrataku. 
Po jednej z takich akcji, po kiksie Choj-
nowskiego, lewym skrzydłem przedarł 
się pomocnik miejscowych. Następnie, 
jego strzał z narożnika pola karnego 
wzdłuż linii bramkowej Wojciecha 
Skrzypka, wprawił w grobowy nastrój 
kibiców przyjezdnych. Brakowało tylko, 
aby któryś z graczy dołożył nogę i wbił 
piłkę do pustej bramki. W 28. minucie 
meczu było już jednak 0:1. Za krótkie 
wybicie bramkarza, który podał wprost 
pod nogi Adama Janeczki, a ten spo-
kojnym lobem przerzucił bezradnego 
golkipera Górnika. Pod koniec pierwszej 
połowy gospodarze spróbowali swoich 
sił w ataku raz jeszcze. Wspaniała dłu-
ga piłka na skrzydło, rajd napastnika 
gości, który zakończył się strzałem obok 

bramki w sytuacji sam na sam z naszym 
bramkarzem.

Druga połowa rozpoczęła się 
od wrzutki Łukasza Pactwy. Jednak 
w gąszczu zawodników, w polu karnym, 
po uderzeniu piłki głową wyłapał ją tym 
razem dobrze interweniujący golkiper 
Górnika. W 52. minucie było już 0:2. 
Dobra akcja zespołowa, będący na lewym 
skrzydle Wojtaszak huknął ile miał sił. 
Bramkarz z trudem odbił piłkę przed sie-
bie, a formalności dopełnił Paweł Sermak, 
strzelając w sam środek bramki. Po tym 
golu, gospodarze wyraźnie już stracili 
ochotę na dalszą grę, przez co na boisku 
panowała już tylko jedna drużyna. Dwa-
dzieścia minut później Piaski były już 
na kolanach. Wspaniały rajd strzelca dru-
giej bramki, który minął po drodze trzech 
zawodników i doskonałym strzałem 
w krótki róg ustalił wynik meczu na 3:0. 
W samej końcówce powinny wpaść jesz-
cze co najmniej dwie bramki. Najpierw 
szybki jak błyskawica Janeczko zagrał 
do Głośnego, a ten niezdecydowany za-
miast strzelać z 7. metrów, wysunął piłkę 
do będącego na gorszej pozycji Wojtaszka 

i nic z tej akcji już nie wynikło. Pięć minut 
przed końcem znów podanie w polu kar-
nym Janeczki do Pactwy, a ten strzałem 
z pierwszej piłki, z najbliższej odległości, 
trafił tylko w nogę bramkarza Piasków.

Górnik do póki nie stracił drugiej 
bramki, grał naprawdę ofensywną 
i przyjemną dla oka piłkę. Kontry wy-
prowadzane przez gospodarzy stwarzały 
niemałe zagrożenie pod bramką gości. 
Szczakowianka jednak była drużyną 
bardziej poukładaną. Grając spokoj-
nie i konsekwentnie, czyhali na błędy 
rywali, po czym z zimną krwią je wy-
korzystywali. Kolejne trzy punkty nie 
są dziełem przypadku, a zwyciężająca 
już w szóstym meczu z rzędu „Szczaksa” 
pewnie zmierza ku wyznaczonemu celu, 
jakim jest awans do czwartej ligi.

Bramki: Janeczko 28’, Sermak 52’, 72’
Skład: W. Skrzypek- Jamróz, Stem-
plewski, R. Skrzypek, Sałapatek- 
Wojtaszak (Dylowicz), Biskup, Ser-
mak (Głośny), Pactwa, Chojnowski 
(Ochmański)- Janeczko

R.JARZĄBEK

Górnik Piaski – Szczakowianka Jaworzno 0:3 (0:1)

Dobra passa Szczakowianki trwa nadal

Mimo poświęcenia zawodników, z Katowic nie udało się przywieźć trzech punktów

jej bramki. Stworzyli właściwie tylko 
jedną sytuację, która nie zagroziła 
bramce Okrenta. Warto wspomnieć, 

że w pierwszej połowie żółty karto-
nik za dyskusje z arbitrem głównym 
ujrzał Magiera.

PIŁKA NOŻNA – V LIGA

Tylko pięć minut potrzebowali zawod-
nicy Górnika i Orkanu, aby ustalić 
wynik spotkania. Pomiędzy 40. a 45. 
minutą spotkania padły wszystkie trzy 
gole, które tego dnia mogli obserwować 
kibice zgromadzeni na stadionie przy 
ul. Moniuszki.

Górnik, który prezentuje w tym 
sezonie dobrą formę, także tym razem 
pokazał na boisku, że jest drużyną 
lepszą. Od początku meczu, to gospo-
darze kontrolowali przebieg gry. Do 40. 
minuty nie padły żadne gole, ale właśnie 
od tego momentu zawodnicy obydwu 
zespołów pokazali naprawdę dobrą 
piłkę. Pierwszego gola dla jaworznian 
po podaniu Wyki strzelił Kantek, a na-
stępnie, dwie minuty później, po dogra-
niu Jarząbka wynik na 2:0 podwyższył 
Daniel Sędrzak. Gdy zapowiadało się 
już, że Górnik zejdzie do szatni z dwo-
ma bramkami zaliczki, to Orkan zdołał 
zdobyć bramkę kontaktową.

Po przerwie Górnik nie prezentował 
już takiej formy, jak w pierwszej poło-
wie. To goście próbowali odrobić straty, 

ale jaworznianie grali tego dnia bardzo 
skutecznie w obronie. Bardzo nerwowa 
była końcówka spotkania. Zawodnicy 
gości popełniali bardzo dużo fauli i koń-
czyli mecz w „dziesiątkę” po czerwonej 
kartce. Mimo kilku dogodnych sytuacji, 
do końca spotkania nie padła już żadna 
bramka i trzy punkty zostały w Jaworz-
nie. – Cały czas kontrolowaliśmy przebieg 
gry i uważam, że zasłużenie wygraliśmy – 
powiedział po meczu trener T. Kijowski.

Po sześciu kolejkach dorobek Górni-
ka prezentuje się całkiem dobrze. Zdoby-
te w sześciu kolejkach 11. punktów daje 
jaworznianom 5. lokatę w tabeli. W ko-
lejnym spotkaniu, 19 września o godz. 
17:00 Górnik rozegra spotkanie wyjaz-
dowe z Podlesianką Katowice.

Bramki: 40’ Kantek, 42’ D. Sędrzak
Skład: Żak, A. Sędrzak, Wierzbik, Byr-
ski, Radosz, D. Sędrzak, Jarząbek, P. 
Sierczyński, Kantek, Wyka, Warzecha
Po przerwie: Kądziołka, Ślusarczyk, 
Stojak

PAWEŁ JĘDRUSIK

Górnik Jaworzno – Orkan Dąbrówka W. 2:1 (2:1)

Druga połowa także należała do ja-
worznian, co szczególnie widoczne 
było pod koniec meczu. W 55. minucie 
przy piłce znalazł się grający trener Ga-
biga. Zbyt dużo dryblowania, zbyt czy-
telny strzał, który obronił bramkarz 
gospodarzy. Sześć minut później żółtą 
kartkę dostał kapitan drużyny Vic-
torii. W 66. minucie podanie w polu 
karnym otrzymał Magiera, przełożył 
piłkę z prawej nogi do lewej i ... nie tra-
fił. Minutę później z przewrotki ude-
rzać próbował Wojciech Struś. Warto 
wspomnieć również o uderzeniu Jacka 
Wujca z główki w 75. minucie. Przez 
cały mecz w szeregach gospodarzy 
wyczuwalna była zła atmosfera. Pił-
karze Górnika nie dogadywali się, raz 
po raz „rzucając” w swoją stronę epite-
tami. Victoria nie zdołała wykorzystać 
szansy na zwycięstwo. Mecz zakończył 
się wynikiem 0:0.

Victoria: Okrent, Wujec, Kusiak, Bart-
kiewicz, Gola, Gadaj, Żemła, Stawo-
wy, Gabiga, Magiera, Struś
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JAWORZNO
ul. Pocztowa 6

tel. 504 296 496
32/260 25 71

MYSŁOWICE
ul. B. Prusa 5 

tel. 32/222 10 93

Myśl is z ,  że nauka angielsk iego to t y lko bezus t anne 
pow tar zanie setek s łówek? Myślisz,  że Twoje dziecko 
nie je s t  w s t anie b awiąc s ię,  uc z yć ję z y ków obc yc h 
i  to od najmłodsz ych lat? Nic bardziej  mylnego! Ma-
l u c hy  p o s i a d a j ą  w y j ą t ko w ą  z d o l n o ś ć  p r z y s w a j a n i a 
jęz yków obc ych. Na t ym bazuje metoda Helen Doron.

Metoda Helen Doron w ykorz ystuje naturalną zdolność 
dzieci do pr z yswajania jęz yków. Naukę mogą rozpo -
c ząć już 3 miesięc zne bobasy! Jak to możliwe? To bar-
dzo pros te.  Kur s y opierają s ię na grach i  z abawach. 
N a u c z yc i e l ,  d o s ko n a l e  p o s ł u g u j ą c y  s i ę  a n g i e l s k i m, 
m ó w i  t y l ko  w  j ę z y k u  o b c y m .  D z i e c i  g o  n a ś l a d u j ą. 

Dzięki temu maluchy pr z yswajają angielski tak samo, 
jak jęz yk ojc z yst y.

Które dzieci mogą uc zestnic z yć w kur sie? Wsz ystkie. 
Ku r s  j e s t  p r z yg o t o w a ny d la  p o c i e c h o d 3  m i e s i ę c y 
do 14 lat .  W ma ł ych gr upach dzie c i  mają s t yc zność 
z  j ę z y k i e m  n a  c o  d z i e ń  –  s ł u c h a j ą  g o ,  n a ś l a d u j ą , 
bawią się pr z y nauce.  C zęs to s ą chwalone z a pos tę -
py,  co  sp r aw ia im o g r o mną s at y s f akc ję  i  m ot y w uje 
do dalszej  prac y.

Helen Doron jest l ingwistką, k tóra ot warła szko łę He -
len Doron Ear ly English w 1985 roku. Jej  metodą uc zą 

się setki t ysięc y dzieci!  Ostatnio została ot war ta 4 00 
placówka na świecie!

Jak widać metoda jest idealna w swojej prostocie. Dziecko 
bez spędzania godzin w książkach i na kursach może po-
znać język, doskonale się przy tym bawiąc. Dzięki temu 
nie zniechęca się przy wkuwaniu kolejnych stron słówek.

Z myślą o Twoich dzieciach i  ich pr z yszłości  oddzia ł y 
szko ł y Helen Doron Ear ly English są ot war te tak że Ja-
worznie i Mysłowicach. Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko 
p ł ynnie mówiło po angielsku i  nie nar zekało na lekcje 
w szkole pr z yjdź do nas!
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Naucz swoje dziecko mówić doskonale po angielsku!
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Katowice ul. Stawowa 11 
tel. (42) 608-46-89, 608-46-88, 258-70-76

Dąbrowa Górnicza, pl. Wolności 1 
tel. (32) 260-07-07, 260-0706, 260-15-92
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PIŁKA NOŻNA – V LIGA

W sobotę na stadionie przy ul. Kra-
kowskiej Zgoda Byczyna rozegrała 
jeden se swoich najsłabszych meczy. 
Spotkanie zakończyło się  wynikiem 
2:3 dla Unii.

Pierwsze dziesięć minut spotka-
nia, to dwie zmarnowane szanse 
piłkarzy Zgody. Pierwsza, to chy-
biony strzał Rosy w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem, a z kolei 
druga, to również niecelny strzał 
Śliwińskiego po błędzie zawodni-
ków drużyny z Dąbrowy Górniczej. 
Konsekwencją niewykorzystanych 
sy tuacji była bramka strzelona 
przez gości w 33. minucie. Minutę 
później wyrównującego gola zdobył 
Smreczak, by w 43. minucie Unia 
mogła posłać gospodarzom bram-
kę do szatni. Pierwsze czterdzieści 
pięć minut zakończyło się wyni-
kiem 1:2. Druga połowa była walką 
o odrobienie straty i doprowadzenie 
do wyrównania. Niestety, zaowoco-
wało to kolejną stratą bramki już 
w 54. minucie. Piłkarze nie poddali 
się i walczyli do końca zdobywając 
w 80. minucie gola po strzale Rosy, 

który w końcu zrehabilitował się 
za niewykorzystaną akcję z początku 
meczu. Do końca spotkania nie uda-
ło się jednak piłkarzom z Byczyny 
osiągnąć chociażby remisu i Zgoda 
skończyła spotkanie z wynikiem 2:3. 
Po meczu mówiło się, że rywal był 
w naszym zasięgu, ale jaworznianie 
po prostu zagrali bardzo słaby mecz. 
Niewątpliwie jedną z przyczyn takiej 
formy drużyny była nieobecność 
trzech piłkarzy: Czerwca, Sobczaka 
i Zielińskiego, zaś Sawaniewicz grał 
z kontuzją. Za tydzień Zgoda zagra 
mecz ze Szczakowianką. – Derby rzą-
dzą się swoimi prawami. Dysponuje-
my, czym dysponujemy. Straciliśmy 
najwięcej bramek. Do meczu pod-
chodzimy z szacunkiem i obawami – 
powiedział trener Andrzej Śliwiński.

Bramki: 34’ Smreczak, 54’ Rosa
Skład: Ryszka,Siemek, Podralski, Wa-
cławek (75’ Niziołek), Sawaniewicz, 
Dobrzański, Smreczak, Pstrucha (65’ 
Koziarz), Rakowski (45’Osiowy), Rosa, 
Śliwiński (55’Gajos).

G.

Zgoda Byczyna – Unia Dąbrowa Górnicza 2:3 (1:2)

Dwa dni trwały w naszym mieście 
siatkarskie zmagania w ramach VII 
edycji turnieju o Puchar Prezydenta 
Jaworzna. W tegorocznej imprezie 
poza gospodarzami– MCKiS’em 
Energetyk Jaworzno, udział wzięły: 
BBTS Siatkarz Bielsko-Biała, Avia 
Świdnik oraz Fart Kielce. Wszystkie 
te drużyny to ligowi przeciwnicy 
podopiecznych Wiktora Kreboka.

Nasi siatkarze, którzy swój pierw-
szy mecz o punkty rozegrają 10 paź-
dziernika, przed turniejem przeby-
wali nad morzem. Jednak czas dwóch 
tygodni spędzonych w Kołobrzegu 
wcale nie był „wakacjami nad Bał-
tykiem”, a ciężko przepracowanym 
obozem przygotowawczym. Trening 
odbywał się w dniu 3 razy. – Rano 
zawsze mieliśmy trening na plaży 
–opowiada Paweł Adamajtis. – Zaję-
cia polegały na bieganiu oraz różnych 
ćwiczeniach z partnerem – dodaje. 
Popołudnia oraz wieczory spędzano 
na hali. Doszła do tego cztery razy 
odnowa biologiczna oraz wyjście 
do aquaparku. Po powrocie trenowa-
no na własnym obiekcie i przygoto-
wywano się do turniejowych spotkań.

Na początek z Bielsko-Białą
Na otwarcie siatkarskiego mara-

tonu w Jaworznie naprzeciwko siebie 
stanęły do boju: Energetyk Jaworzno 
oraz Siatkarz Bielsko-Biała. Pierwsza 
partia ułożyła się dla naszego zespo-
łu bardzo dobrze, który bowiem już 
na samym początku wypracował 
sobie bezcenną przewagę- 7:3 i sku-
tecznie ją powiększał. Goście zasko-
czeni nieco zdecydowaną dominacją 
gospodarzy popełniali wiele błędów. 
Skutecznie wykorzystywali je zawod-
nicy Energetyka, którzy bezsprzecz-
nie zwyciężyli pierwsze starcie. Drugi 
set od pierwszego różnił się praktycz-
nie tym, że bielszczanie zdołali ugrać 
w nim o dwa punkty więcej niż w po-
przednim. Siedmiopunktowa przewa-
ga, którą mieliśmy przy stanie 20:13 
utrzymała się do końca tego starcia. 
Niespodziewanego obrotu nabrał set 
3., w którym to nasi rywale obudzili 
się i postawili „energetycznym” więk-
szy opór. Efektowna seria zdobytych 
4. punktów z rzędu przez naszych 
zawodników spotkała się z natych-
miastową odpowiedzią BBTS’u, który 
doprowadził do remisu. Przy stanie 
17:15 stało się coś, co zadecydowało 
o rezultacie tego seta. Nasi zawodnicy 
stracili sześć punktów z rzędu, które 
pomimo walki okazały się nie do od-
robienia i set zakończył się na korzyść 
zespołu z Bielska-Białej. W 4. starciu 
tego meczu złudzeń nie pozostawili 
już siatkarze Kreboka, którzy zwycię-
żyli pewnie, momentami odskakując 
przeciwnikowi na siedem punktów. 
Bardzo dobrze w tym spotkaniu 
zaprezentował się Igor Kozłowski. 
W drugim tego dnia pojedynku zmie-
rzyły się ze sobą Avia Świdnik oraz 
Fart Kielce. Górą z tego pojedynku 
wyszli ci pierwsi, którzy zwyciężyli 
3:1 (27:29, 25:18, 25:17 i 25:20).

MCKiS Energetyk Jaworzno 3:1 BBTS Siatkarz Bielsko-Biała (25:16, 25:18, 21:25, 25:21) 
MCKiS PKE Energetyk Jaworzno 3:2 Avia Świdnik (25:23, 25:18, 25:19, 26:28, 15:12) 
MCKiS PKE Energetyk Jaworzno 2:3 Fart Kielce (19:25, 25:15, 20:25, 25:22, 13:15)

Tie-break z Avią
Jako pierwsi w sobotę zagrali po-

nownie „Energetycy”, którzy tym ra-
zem na parkiecie zmierzyli się z Avią 
Świdnik. Jak się okazało, było to jedno 
z najciekawszych spotkań, jakie roze-
grano podczas tego turnieju. Obie ekipy 
zaprezentowały siatkówkę na wysokim 
poziomie i co najważniejsze pełną 
emocji. Prowadzenie w meczu pierwsi 
objęli jaworznianie, którzy po zaciętej 
partii zwyciężyli 25:23. Drugie starcie 
to zdecydowane zwycięstwo siatkarzy 
ze Świdnika. Zdobywając swój szósty 
punkt goście wyszli na prowadzenie 
5:6, którego nie oddali już do końca 
tego seta. Starcie nr 3. w tym meczu, 
zakończone z korzyścią dla naszego 
zespołu. Piorunująca końcówka po-
zwoliła, ponownie naszym wysunąć 
się na prowadzenie. Prawdziwy horror 
przeżyła nieliczna, jak na taką imprezę 
grupa kibiców, jak się okazało w przed-
ostatniej partii. Jaworznianie mieli 
do wykorzystania trzy piłki meczowe, 
jednak żadna z nich nie została zamie-
niona na punkt. Przeciwnicy w odpo-
wiedzi zdobyli natomiast 3. punkty 
i to oni cieszyli się z doprowadzenia 
do remisu. Mecz ten można określić 
jako „horror z happy endem”, gdyż 
zimną krew zachowali do końca gospo-
darze imprezy, którzy za sprawą ataku 
Jakuba Kaźmierskiego zakończyli tie-
break. Na słowa pochwały po drugim 

pojedynku zasługuję dwójka młodych 
wychowanków klubu: libero – Michał 
Skrzeciński oraz Paweł Adamajtis. – 
Dziś zdecydowanie przełamałem się. 
Trener pozwolił mi zagrać na nowej dla 
mnie pozycji– przyjęciu, na której gram 

rzadko, ale myślę,że poradziłem sobie 
dobrze – skromnie komentował Ada-
majtis, który wraz z Michałem dopiero 
co zadebiutowali w zespole. „Minus” 
po spotkaniu przypisać jedynie można 
funkcjonowaniu jaworznickiego bloku, 
którego skuteczność nie była za wysoka. 
Pół godziny po zakończeniu tego me-
czu, nasz wczorajszy przeciwnik wal-
czył na parkiecie z kielczanami i wygrał 
3:2 (24:26, 25:18, 25:14, 23:25, 15:13). 
Zespół Farta zanotował tym samym 
drugą porażkę w Jaworznie.

Udany rewanż kielczan
Swój ostatni mecz, Energetyk Ja-

worzno rozegrał z niedawnym rywa-
lem z turnieju barażowego o miejsce 
w I lidze – Fartem Kielce. W w/w tur-
nieju Fart przegrał po zaciętej 5. seto-
wej walce z Jaworznem 3:2. Popełnione 
w pierwszej partii błędy w naszym 
zespole pozwoliły drużynie z Kielc 
odskoczyć o kilka punktów. Były 
to bardzo cenne punkty, których nie 
udało się już do końca odrobić i po raz 
pierwszy w turnieju jaworzniccy siat-
karze przegrywali w meczu. Pozosta-
łe partie przebiegały ze zmiennym 
szczęściem dla obu drużyn. Ostatecz-
nie o końcowym wyniku spotkania 
musiał zdecydować set piąty. W nim 
lepsi okazali się „Farciarze”, którzy 
zwyciężyli cały mecz 3:2. Tym samym 
kielczanie zrewanżowali się drużynie 
z Jaworzna za majową porażkę, nota-
bene również w tej hali. Taki rezultat 
spotkania spowodował, że o końcowej 
klasyfikacji decydował ostatni mecz, 
który, aby dać wygraną w całym tur-
nieju Energetykowi musiał zakończyć 
się wynikiem 3:2. Niestety… Avia 
pokonała zespół z Bielska Białej 3:1, 
zostając tym samym triumfatorem VII 
edycji Pucharu Prezydenta Jaworzna, 
wyprzedzając minimalnie zespół Wik-
tora Kreboka. BARTEK DŁUGAJCZYK

KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJOWA

lp. drużyna meczy pkt. sety wyg./przeg.

1. Avia Świdnik 3 5 8:5

2. MCKiS PKE Energetyk Jaworzno 3 5 8:6

3. Fart Kielce 3 4 6:8

4. BBTS Siatkarz Bielsko-Biała 3 4 5:8 

IV liga
1. Skra Częstochowa  6  15 12-6
2. MKS Myszków  6  15 14-7
3. Przyszłość Ciochowice  6  13 9-3
4. Victoria Jaworzno  6  12 8-5
5. Slavia Ruda Śląska  6  10 11-13
6. Olimpia Truskolasy  6  10 13-12
7. Górnik Wesoła 6  10 10-9
8. Wyzwolenie Chorzów  6  10 10-5
9. Sarmacja Będzin  6  7 12-10
10. KS Częstochowa  6  7 10-8
11. Górnik 09 Mysłowice  6  7 12-11
12. Zieloni Żarki  6  6 13-14
13. Zagłębiak Dąbrowa G.  6  6 9-14
14. MK Górnik Katowice  6  4 2-4
15. Czarni Sosnowiec  6  4 7-13
16. ŁTS Łabędy 6  0 7-25
Kolejka 6 – 12-13 września
Sarmacja Będzin 0-0 KS Częstochowa
Górnik Wesoła 3-2 Zieloni Żarki
Czarni Sosnowiec 2-2 Slavia Ruda Śląska
Wyzwolenie Chorzów 2-0 Zagłębiak Dąbrowa G.
MK Górnik Katowice 0-0 Victoria Jaworzno
ŁTS Łabędy 0-2 Przyszłość Ciochowice
Skra Częstochowa 3-0 Górnik 09 Mysłowice
Olimpia Truskolasy 2-5 MKS Myszków
Kolejka 7 – 19-20 września
Górnik 09 Mysłowice – Sarmacja Będzin
Olimpia Truskolasy – Skra Częstochowa
Przyszłość Ciochowice – MKS Myszków
Victoria Jaworzno – ŁTS Łabędy 19.09, 17:00
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza – MK Górnik K-ce
Slavia Ruda Śląska – Wyzwolenie Chorzów
Zieloni Żarki – Czarni Sosnowiec
KS Częstochowa – Górnik Wesoła

V liga
1. Szczakowianka Jaworzno 6  18 26-1
2. Gwarek Tarnowskie Góry  6  12 15-4
3. Unia Dąbrowa Górnicza  6  12 14-7
4. Górnik Piaski  6  11 13-6
5. Górnik Jaworzno  6  11 9-7
6. Pogoń Imielin  6  10 10-11
7. Zgoda Byczyna 6  9 10-12
8. Orkan Dąbrówka Wielka 6  8 10-6
9. MCKS Czeladź  6  8 8-8
10. MKS Siemianowice Śląskie 6  7 10-10
11. Unia Ząbkowice 6  7 9-9
12. Podlesianka Katowice  6  7 7-4
13. Milenium Wojkowice  6  6 4-10
14. A. Brzozowice-Kamień 6  5 2-6
15. AKS Niwka Sosnowiec  6  4 5-11
16. Źródło Kromołów  6  0 0-40
Kolejka 6 – 12-13 września
Pogoń Imielin 0-1 MCKS Czeladź
Źródło Kromołów 0-5 Podlesianka Katowice
Górnik Jaworzno 2-1 Orkan Dąbrówka Wielka
AKS Niwka Sosnowiec 2-0 MKS Siemianowice Śl.
Unia Ząbkowice 0-0 Gwarek Tarnowskie Góry
Górnik Piaski 0-3 Szczakowianka Jaworzno
Zgoda Byczyna 2-3 Unia Dąbrowa Górnicza
A. Brzozowice-Kamień 1-0 Milenium Wojkowice
Kolejka 7 – 19-20 września
Milenium Wojkowice – Pogoń Imielin
Unia Dąbrowa Górnicza – A. Brzozowice-Kamień
Szczakowianka J-no – Zgoda Byczyna 19.09, 17:00
Gwarek Tarnowskie G. – G. Piaski 19 września, 17:00
MKS Siemianowice Śląskie – Unia Ząbkowice
Orkan Dąbrówka Wielka – AKS Niwka Sosnowiec
Podlesianka K-ce – Górnik Jaworzno 19.09, 17:00
MCKS Czeladź – Źródło Kromołów

A-klasa
1. Ciężkowianka Jaworzno  6  18 27-4
2. Pionier Ujejsce 6  15 15-2
3. Strażak Mierzęcice  6  15 13-4
4. RKS Grodziec 7  15 23-9
5. Przemsza Siewierz  6  12 14-3
6. MKS Sławków  6  12 9-11
7. MKS Poręba  7  11 13-15
8. Zew Kazimierz 6  9 14-10
9. Niwy Brudzowice  6  9 10-10
10. Błękitni Sarnów  6  7 9-12
11. Orzeł Dąbie  6  6 7-15
12. Tęcza Błędów 6  6 6-14
13. Łazowianka Łazy 6  6 6-19
14. Jedność Strzyżowice  6  3 11-18
15. Przemsza Okradzionów 6  1 8-25
16. Ostoja Żelisławice  6  0 1-15
Kolejka 7 – 12-13 września
Zew Kazimierz 3-2 Niwy Brudzowice
Błękitni Sarnów 0-4 Przemsza Siewierz
Strażak Mierzęcice 2-0 Tęcza Błędów 
RKS Grodziec 3-0 Ostoja Żelisławice
Jedność Strzyżowice 0-5 Pionier Ujejsce
Łazowianka Łazy 1-3 MKS Sławków
Orzeł Dąbie 0-6 Ciężkowianka Jaworzno
Przemsza Okradzionów 2-2 MKS Poręba
Kolejka 8 – 19-20 września
Niwy Brudzowice – MKS Poręba 
Ciężkowianka Jaworzno – Przemsza Okradzionów
MKS Sławków – Orzeł Dąbie
Pionier Ujejsce – Łazowianka Łazy
Ostoja Żelisławice – Jedność Strzyżowice
Tęcza Błędów – RKS Grodziec
Przemsza Siewierz – Strażak Mierzęcice
Zew Kazimierz – Błękitni Sarnów

P. Jędrusik

Zawodnicy MCKiS PKE Energetyk Jaworzno zaprezentowali się  
z dobrej strony
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SZACHY

SIATKÓWKA

Grand Prix  
w Szachach
13.09 odbył się kolejny turniej sza-
chowy w ramach Grand Prix Jaworz-
na 2009 w Barze „u Dudka”.

Oto wyniki turnieju:
1. Krystian Krzempek 5,5
2. Adrian Moryson 5,5
3. Maciej Kawala 5
4. Janusz Jeleń 4,5
5. Daniel Korcz 4
6. Jarosław Marzec 4
7. Bronisław Richter 4
8. Tomasz Wadowski 3,5
9. Mieczysław Wilczak 3
10. Artur Pludra 3
11. Grzegorz Zaprzalka 3
12. Andrzej Wadowski 2,5
13. Przemysław Wadowski 1,5

Klasyfikacja open:
1. Janusz Jeleń 54,28
2. Maciej Kawala 51,40
3. Adrian Moryson 50,24
4. Jacek Stachańczyk 46,34
5. Zbigniew Kądziołka 40,53
6. Krystian Krzempek 40,40
7. Jarosław Marzec 38,33
8. Marek Korzonek 29,67
9. Stanisław Stachańczyk 27,70
10. Daniel Korcz 25,82
W klasyfikacji kobiet prowadzi Dag-
mara Kowalczyk 10 pkt.

Klasyfikacja juniorów:
1. Tomasz Wadowski 10
2. Daniel Grabski 10
3. Mateusz Gądek 9
4. Przemysław Wadowski 9
5. Wojciech Chucherko 8

Klasyfikacja amatorów 
(zawodników bez kategorii):

1. Artur Pludra 19
2. Grzegorz Zaprzałka 17
3. Arkadiusz Pydyn 10
4. Andrzej Wadowski 10
5. Andrzej Klich 8
6. Daniel Grabski 7
7. Mateusz Gądek 6
8. Wojciech Chucherko 5

Kolejny turniej odbędzie się 20 
września o godz. 16:00 w Byczynie 
przy ul. Korczyńskiego 2A.

IW

W dniach 04.09.09 – 
06.090.09 w Duisburgu, 
w Niemczech rozegrane 
zostały Mistrzostwa Europy 
w Narciarstwie Wodnym 
za wyciągiem.

W reprezentacji Polski udział 
wzięło 6 zawodników, w tym Anna 
Gogola z Klubu Nart Wodnych Ja-
worzno. Drużyna podzielona na ka-
tegorie wiekowe zdobyła wspólnie 
8. medali, w tym aż 5. Anna Gogola.
Jazda figurowa  1 miejsce
Skoki  1 miejsce
Trójkombinacja 1 miejsce
Slalom 2 miejsce
Drużynowo 3 miejsce

Rodzinna tradycja jest kontynu-
owana, gdyż córka Aleksandra na te-
gorocznych Mistrzostwach Polski 
w nartach wodnych w kategorii do 19 
lat za wyciągiem zdobyła 2 medale, 
a syn w Mistrzostwach Polski w nar-
tach wodnych w kategorii do 14 lat 
za motorówką zdobył też 2 medale.

Rodzina zawodników aktualnie przy-
gotowuje się do startu w Mistrzostwach 
Polski za motorówką od 17 – 20.09.09 

w Warszawie. W kategorii do lat 21 – 
Aleksandra, w kategorii open – Anna, 
w kategorii open – Wojciech.  IW

W miniony weekend juniorki 
MCKiS wzięły udział w VI 
Turnieju Piłki Siatkowej 
o Puchar Zagłębia w Sosnowcu. 
W zawodach uczestniczyły 
również: MOSM Tychy, MOSiR 
Mysłowice oraz dwie drużyny 
MKS MOS „Płomień” Sosnowiec. 
Jaworznianki zajęły czwarte 
miejsce, a najwszechstronniejszą 
zawodniczką turnieju wybrano 
jaworzniankę Magdalenę 
Zawiślak.

Podczas sobotnich zmagań, spo-
tkania toczyły się bardzo szybko 
i na sześć rozegranych meczów, tylko 
jeden zakończył się po tie-breaku. 
W niedzielnej rywalizacji emocje były 
już ogromne. We wszystkich czterech 
spotkaniach o zwycięstwie decydował 

trzeci set. – Jestem zadowolony z po-
stawy zespołu. Mogliśmy zająć nawet 
drugie miejsce, ale na tym etapie wy-
nik nie jest najważniejszy. Możliwość 
grania miały wszystkie zawodniczki – 
powiedział trener Mariusz Łoziński. 
– Chciałbym wyróżnić Magdę Zawi-
ślak, która jest naszą siłą napędową 
zespołu. Zaprezentowała się bardzo 
dobrze w przyjęciu i ataku. Na uwa-
gę zasługują również „nowe twarze” 
w zespole. Sonia Tracz, Olga Skiba 
i Magda Małek – wychowanki trenera 
Wojciecha Gryca – to młode, perspek-
tywiczne zawodniczki, pokazały się 
z dobrej strony – dodał szkoleniowiec.

Nagrodę za najlepszą zawodniczkę 
w naszym zespole odebrała Joanna 
Borończyk.

Skład MCKiS: S. Tracz, M. Zawiślak, 
J.Borończyk, J.Kamińska, K. Wiecheć, B. 
Polizio, E. Białas (libero) oraz M.Małek, 
O. Skiba, A. Sochacka, M. Glimos.

IW

Już po raz ósmy wystartował Eks-
tremalny Rajd Orła. Teren jaki obej-
mował to od Jaworzna, przez cały 
powiat chrzanowski, aż po doliny 
podkrakowskie. 47. zawodników 
z różnych miast zmagało się z takimi 
dyscyplinami jak: bieg na orientację, 
trekking górski, jazda na rowerze, 
kajakarstwo czy wspinaczka linowa 
i skałkowa.

Zasada była prosta: ukończyć 
trasę, wykonać wszystkie zadania 
specjalne i oczywiście zrobić to w jak 
najkrótszym czasie. We wszystkich 
kategoriach rajd ukończyło 5 zespo-
łów. Wyniki przedstawiają się nastę-
pująco: w kategorii open pierwsze 
miejsce zajęli Przemysław Mazur 
z Krakowa i Bogdan Rycerski ze Świę-
toszowa z drużyny Veloce Team, 

kończąc trasę w czasie 17,48 h., drugie 
miejsce dla Tomasza Bartkowiaka 
z Jeleniej Góry i Pawła Studenckiego 
z Kościeliska z drużyny Szpilarze I, 
którzy ukończyli rajd z czasem 19,51 
h., natomiast trzecie miejsce zajęli 
Łukasz Karpiński z Aleksandrowa 
Łódzkiego i Marcin Kalita z Kościeli-
ska z drużyny Szpilarze II. W katego-
rii seniorów rajd ukończył tylko jeden 
zespół Navigator Raidlight w składzie 
Paweł Moszkowicz i Maciej Dubaj – 
obaj z Krakowa, którzy zakończyli 
zmagania z wynikiem 25,50 h. Jako 
ciekawostka, najstarszym uczestni-
kiem rajdu był Stanisław Kruczek 
z Krakowa, z kolei najmłodszym 
Andrzej Palka z Chrzanowa. Zwy-
cięzcom serdecznie gratulujemy.

G.

Niczym prawdziwy walec ciężkowic-
ki team pokonuje kolejne przeszko-
dy. W ubiegłą niedzielę w Dąbrowie 
Górniczej ciężkowickim piłkarzom 
nie sprostali zawodnicy „Orła”. Do-
minacja „Ciężkowianki” w tym dniu 
nie podlegała dyskusji.

Szybko uzyskane przez Radomira 
Jarzynkę prowadzenie już na starcie 
podcięło skrzydła gospodarzom, któ-
rzy z rzadka dochodzili pod pole karne 
przyjezdnych, a jeśli już im się to udawa-
ło, to każdorazowo radziła sobie z nimi 
defensywa kierowana przez Adriana 
Prażmowskiego. Co prawda na kolejne 
bramki musieliśmy czekać przeszło pół 
godziny, ale w ciągu 10 minut padły ich 
aż cztery. Najpierw rozgrywający kapi-
talne spotkanie Jarzynka dwukrotnie 
pokonał miejscowego golkipera (tym 
samym kompletując klasyczny hat-trick). 

Gdy po bramkach Marcina Psiody oraz 
Tomasza Ciołczyka drużyna z Ciężkowic 
schodziła z zapasem 5 bramek zdawać 
by się mogło, że dojdzie do dwucyfrówki. 
Druga połowa była jednak zdecydowanie 
uboższa w efekty bramkowe. Padła w niej 
tylko jedna bramka, po strzale Szymona 
Pieczki w 85. minucie. Tym samym po 6. 
kolejkach „Ciężkowianka” zdobywając 
komplet 18 punktów, jest liderem sosno-
wieckiej klasy „A”. Grupa pościgowa zło-
żona z „Pioniera” (w tym samym czasie 
pokonał Jedność Strzyżowice 5-0), Stra-
żaka Mierzęcice oraz RKS Grodziec, który 
traci trzy punkty. W niedzielę 20 września 
o godzinie 11.00 warto odwiedzić ciężko-
wicki stadion, gdzie dotrze nieobliczalna 
drużyna „Przemszy” Okradzionów.
Bramki: 3’,35’,36’ Jarzynka, 42’ Psio-
da, 44’ T. Ciołczyk, 85’ Pieczka

JANCIO WODNIK

 XV GRAND PRIX W BIEGACH ULICZ-
NYCH. 12.09 po raz kolejny odbyło 
się Grand Prix w Biegach Ulicz-
nych. W zawodach wzięło udział 
około 300 uczestników, którzy 
startowali w sześciu kategoriach 
wiekowych. Bieg odbywał się 
na dystansach: 100 m dla przed-
szkolaków, 300 m, 400 m, 800 m, 
1200 m, oraz kategoria najstar-
sza 3600 m. Wyniki można obej-
rzeć w Hali MCKiS w śródmieściu 
od wtorku.

 PUCHAR ŚLĄSKA W KOSZYKÓWCE MĘ-
SKIEJ. W dniach 9 – 13 września, 
koszykarze MCKiS Termo – Rex 
Jaworzno, uczestniczyli w Pucha-
rze Śląska w koszykówce męskiej. 
Podopieczni trenera Marcina 
Lichtańskiego, spisali się na miarę 
oczekiwań i ostatecznie zajęli 3. 
miejsce. Drużyna z Jaworzna mu-
siała uznać wyższość koszykarzy z 
Tych i Katowic, którzy na co dzień 
występują na parkietach 1. ligi.

PAWEŁ JĘDRUSIK

Reprezentacja Polski w Narciarstwie Wodnym wraz z Anną Gogolą

W dniach 28-30 sierpnia w Puła-
wach odbyła się XIX Ogólnopolska 
Spartakiada pracowników Wodo-
ciągów i Kanalizacji im. Tadeusza 
Jakubowskiego. To kolejna edycja 
sportowych zmagań, w których pra-
cownicy jaworznickich wodociągów 
w sposób wyraźny, zaznaczyli swą 
obecność oraz pokazali drzemiącego 
w nich ducha współzawodnictwa. 
Drużyna MPWiK Sp. z o.o. stanęła 
w tych zawodach na trzecim miejscu 
podium. W tym roku w zawodach 
wzięło udział 50 drużyn.

Drużyna wystąpiła w składzie: 
Maciej Żak, Adwent Grzegorz, Paweł 
Bulga, Marcin Pedyński, Mariusz Su-
waj, Adrian Wojtaszak, Piotr Lichota, 
Grzegorz Waligóra, Tomasz Knapik, 
Jacek Wróbel.

Bezkonkurencyjna okazała się 
także damska część spółki. Repre-
zentantki Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji pani 

Drużyna MPWiK na XIX Ogólnopolskiej Spartakiadzie

LEKKOATLETYKA

Marzena Gręźlikowska oraz pani 
Dorota Burza, zajęły pierwsze miejsce 
w drużynowym strzelaniu z karabin-
ków KBKS. Swym strzelnym okiem 
pokonały blisko 57 załóg zgłoszonych 
do tej konkurencji.

Pracownicy wodociągów uczest-
niczą w spartakiadzie już po raz dzie-

siąty. Jest to niemal tradycja, ale także 
ciężka praca połączona ze sporą liczbą 
treningów. Dziękując za doping oraz 
możliwość realizacji swych sporto-
wych pasji żywią nadzieję na uczest-
nictwo już za rok w jubileuszowej XX 
Ogólnopolskiej Spartakiadzie.

IW

„Orzeł” Dąbie – LKS „Ciężkowianka” 0:6 (0:5)
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Nie tylko dla młodzieży

dr n. med. Agnieszka A. Pawlik
www.agnieszkapawlik.pl

Na Państwa odpowiedzi czekamy pod numerem telefonu 751 91 30 w piątek od godziny 10.00 do 10.30

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
Kurs dokształcający dla kierowców w zakresie przewozu rzeczy:
 Podstawowy tylko 103.89 zł
 Uzupełniający tylko 63.89 zł
Kurs ADR: podstawowy tylko 103.89 zł; cysterny tylko 93.89 zł

Tel. 032 751 56 65 www.cargo.edu.pl; www.oskcargo.pl

18.09.09 – Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych
21.09.09 – Przewóz rzeczy 
21.09.09 – ADR
23.09.09 – Obsługa wózka jezdniowego 

10. Krwawiące dziąsła 
i co dalej?

Wiele osób traci zdrowe zęby, go-
dząc się z ogólnie przyjętym mitem 
o nieuleczalności choroby, zwanej 
popularnie parodontozą. Jest to tym 
bardziej bolesne, gdy dotyczy sytuacji, 
kiedy na tych zębach, pozostałych 
w jamie ustnej, opierają się wykonane 
wcześniej uzupełnienia protetyczne.

Schorzenia dziąseł i przyzębia, 
czyli tkanek, które otaczają i utrzymują 
zęby, są obok próchnicy najczęstszym 
dzisiaj powodem ich utraty. Dotyczą 
osób w wieku dojrzałym i starszych, 
częściej mężczyzn, osób palących pa-
pierosy i chorych na cukrzycę.

Badania ostatnich lat wykazały, 
że choroby przyzębia mają charakter 
zapalny, a pierwotną ich przyczyną 
są zaniedbania higieny jamy ustnej. 
Inne czynniki działające miejscowo 
i ogólnie modyfikują tylko ich prze-
bieg. Często też towarzyszą im scho-
rzenia ogólne: miażdżyca, cukrzyca, 
nadciśnienie. Wtedy stan zapalny dzią-
seł negatywnie wpływa na przebieg 
tych chorób, pogarszając nawet stan 
ogólny chorego. Zwiększa się prawie 
trzykrotnie ryzyko zawału mięśnia 
sercowego, udaru mózgu, trudno jest 
dobrać właściwą dawkę insuliny. A ko-
biety w ciąży z przewlekłym stanem 
zapalnym dziąseł ryzykują przed-
wczesnym porodem dziecka z niską 
masą urodzeniową. Bardzo negatywny 
wpływ na przebieg choroby dziąseł 
ma także nawyk palenia papierosów. 
Substancje toksyczne zawarte w dy-
mie papierosowym modyfikują florę 
bakteryjną jamy ustnej, zmniejszają 
przepływ krwi w naczyniach krwio-
nośnych dziąseł i kości, przyspieszają 

rozwój zapalenia przyzębia, pogłębiają 
destrukcję kości, pogarszają wyniki 
leczenia, szczególnie chirurgicznego.

Walka z chorymi dziąsłami i przy-
zębiem wydaje się prosta, lecz jednak 
bardzo trudna w realizacji, bo zależy 
przede wszystkim od systematycznej, 
sumiennej i prawidłowej codziennej 
higieny jamy ustnej pacjenta. Bakterie 
i resztki pokarmowe, szczelnie pokry-
wające zęby, przestrzenie między nimi 
i brzegi dziąseł, kumulujące się z powo-
du niewłaściwej higieny jamy ustnej lub 
częściowych uzupełnień protetycznych, 
w ciągu kilku dni wywołują zapalenie 
dziąseł. Objawia się ono obrzękiem, za-
czerwienieniem, bólem i krwawieniem 
dziąseł, najczęściej podczas szczotko-
wania. Z czasem w miękkim nalocie, 
zwanym płytką nazębną odkładają się 
sole mineralne. Płytka bakteryjna prze-
kształca się wówczas w kamień nazębny, 
który podtrzymuje stan zapalny dziąseł. 
Taki stan, utrzymujący się przez dłuż-
szy czas, przyczynia się do powstania 
zapalenia tkanek głębiej otaczających 

zęby – szczególnie kości. Nieleczony 
doprowadzić może nawet do jej całko-
witej destrukcji i utraty zębów.

Przestrzeganie codziennie za-
sad higieny jamy ustnej nie pozwala 
na pojawienie się płytki bakteryjnej, 
głównej przyczyny zapalenia dziąseł. 
Szczególnie ważne jest więc, dokładne 
szczotkowanie zębów, przede wszyst-
kim przed pójściem spać, po ostatnim 
posiłku. Higiena dotyczy także rucho-
mych protez, które podczas nocnego 
spoczynku nie powinny znajdować 
się w jamie ustnej. Umyte, wypłuka-
ne i osuszone należy przetrzymywać 
w przeznaczonym do tego celu pudeł-
ku. Do higieny zębów nie wystarczy już 
tylko szczoteczka do zębów. Miejsca 
trudno dostępne, wokół pojedynczych 
zębów, przestrzenie między zębami, 
okolice koron i mostów należy doczysz-
czać specjalnymi tzw. szczoteczkami 
jednopęczkowymi lub międzyzębo-
wymi. Warto stosować także specjalne 
przeciwzapalne pasty do zębów i płyny 
do płukania jamy ustnej.

Przynajmniej dwa razy do roku 
powinno się czyścić zęby u stomato-
loga. Takie profesjonalne czyszczenie 
pozwala na usunięcie nie tylko osadu 
i przebarwień, dzięki czemu zęby 
stają się bielsze, ale przede wszystkim 
kamienia nazębnego, którego niestety 
nie można usunąć metodami domo-
wymi. Stomatolog używa do tego celu 
aparatu ultradźwiękowego lub instru-
mentów ręcznych. Końcowym etapem 
profesjonalnego oczyszczania zębów, 
jest polerowanie ich powierzchni i la-
kierowanie fluorem.

Jeżeli stan zapalny dziąseł trwa 
długo i nie jest leczony, w znacznym 
stopniu zniszczona jest kość, koniecz-
na jest interwencja chirurgiczna. Za-
bieg taki nazywa się kiretażem i polega 
na usunięciu chorych tkanek i kamie-
nia poddziąsłowego, wygładzeniu 
powierzchni korzeni zębów. Wykony-
wany jest on w znieczuleniu miejsco-

wym. Równocześnie, po oczyszczeniu 
tzw. głębokich kieszonek dziąsłowych, 
zniszczoną przez stan zapalny kość 
można uzupełnić specjalnymi pre-
paratami lub kością własną, pobraną 
z innego, zdrowego miejsca. Zęby 
natomiast, które zaczęły się ruszać 
można unieruchomić. Większość do-
tkniętych przez chorobę zębów, nawet 
w stadium bardzo zaawansowanym 
choroby, udaje się uratować. Na nic 
jednak zdadzą się wyrafinowane 
i drogie zabiegi wykonywane przez 
stomatologa, jeśli brak jest codziennej 
higieny ze strony pacjenta.

Warto pamiętać, że chorobom 
dziąseł można zapobiegać przez 
prawidłową, systematyczną higienę, 
a jeśli się pojawią, mogą być sku-
tecznie leczone przez specjalistę, 
by zachować na długie lata zdrowy, 
piękny uśmiech i dobre samopoczucie 
każdego dnia. 

Sztolnia Czarnego Pstrąga  
w Tarnowskich Górach

W  t y m 
t y g o d n i u 
wspólnie ze 
Śląską Orga-
nizacją Turystyczną zapraszamy 
do odwiedzenia kolejnego obiektu 
na śląskim Szlaku Zabytków Tech-
niki – Sztolni Czarnego Pstrąga  
w Tarnowskich Górach. Wpisany 
na listę Pomników Historii frag-
ment XIX-wiecznej sztolni „Fryde-
ryk”, odwadniającej tarnogórskie 
kopalnie, jest szczególnie atrak-
cyjny ze względu na 600 metrowy 
fragment, który pokonuje się ło-
dziami. W pobliżu obiektu mieści 
się kolejna wielka atrakcja szlaku, 
czyli Zabytkowa Kopalnia Srebra, 
o której powiemy za tydzień. 

A dla naszych czytelników 
mamy multimedialny przewod-
nik po Śląskim. Wystarczy tylko 
odpowiedzieć na pytanie: Ile 
obiektów liczy Szlak Zabytków 
Techniki?

Więcej o atrakcjach turystycz-
nych regionu na stronie www.
gosilesia.pl

Kinoteatr „Rialto” zaprasza

W dniach od 17 do 23 wrze-
śnia Kinoteatr „Rialto” przy-
gotował kilka ciekawych pro-
pozycji f i lmowych dla kino-
manów. Na początek wizyta  
w św iec ie mody z a sprawą 
„Coco Chanel”, projektantki, 
której kreacje, a wśród nich 
„ma ła cza rna” przesz ł y do 
historii. Następnie tematyka 
wojenna i „Walc z Baszirem” 
a także lekka komedia „Wojna 
domowa”, w której młoda żona 
musi stoczyć podstępną wojnę 
z antypatyczną teściową. Jak-
by tego było mało przed nami 

jeszcze polsko- czeska komedia 
„Operacja Dunaj” opowiadają-
ca historię czołgu zaginionego 
podczas inwazji wojsk Układu 
Warszawskiego w 1968 roku, 
a na koniec szczypta jazzu za 
sprawą f i lmu „Herbie Han-
cock: Możliwości”.

A dla naszych czytelników 
mamy podwójne zaproszenie 
na wybrany seans. Wystarczy 
tylko odpowiedzieć na pytanie: 
Kto zagrał główną rolę w filmie 
„Coco Chanel”?

Więcej informacji na stronie 
www.rialto.katowice.pl.

Kino „Helios”
zaprasza

Ju ż  w  n a jb l i ż s z ą  s o b ot ę 
19 września o godzinie 13:30  
w kinie „Helios” w Katowicach 
odbędzie się wielki finał kon-
kursu „Wyścig życia”, w którym 
najlepsi  g racze z el iminacji 
zmierzą się w jednej z sal kino-
wych w decydującej rozgrywce, 
gdzie główną nagrodą, jest mar-

kowy skuter. Nagrody za kolejne 
miejsca to konsola do gier oraz 
kask skuterow y. Zapraszamy 
wszyst k ich chętnych do zo-
baczenia zmagań najlepszych  
w grę Motorstorm Pacific Rift. 
To niepowtarzalna okazja zoba-
czyć grę z konsoli Sony Playsta-
tion 3 na dużym ekranie! Wstęp 
na imprezę jest wolny. 

Na tronie http://motorstorm.
sony-centre.pl/ znajdą Państwo 
wyniki eliminacji. 

Ponadto ju ż 25 w rześnia  
o 23.00 na kinomanów czeka 
kolejny Nocny Maraton Filmo-
wy, czyli „Noc z filmami Bruce’a 
Willisa”. A w repertuarze: pre-
mierowo „Surogaci”, „Sin City”, 
„16 przecznic” oraz „Osaczony”. 
Dla odwiedzających w tym dniu 
k ino przewidziano dodatko-
we atrakcje: makijaż f luore-
scencyjny, pamiątkowe zdjęcie  
w świetle uv oraz test na bycie 
Surogatem. Dodatkowo aż do  
3 października w budynku Al-
tusa będzie czekać na Państwa 
Wystawa Surogatów.

A dla naszych czytelników 
mamy podwójne zaproszenie 
na wybrane seanse. Wystarczy 
tylko odpowiedzieć na pytanie: 
Kto jest reżyserem filmu „Sin 
City”?

Więcej informacji na stronie 
www.heliosnet.pl
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:: NOWREM 
Instalacje najlepsze 

   dla Ciebie...

��Nowoczesne systemy centralnego 
ogrzewania

��Wentylacja, klimatyzacja
��Instalacje sanitarne
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43-600 Jaworzno, ul. Paderewskiego 43
Tel./fax: (032) 752 07 48 

e-mail: biuro@nowrem.pl 
www.nowrem.pl

PREFERENCYJNE KREDYTY Z FUNDUSZU 

9;<=9>?�A=9B9GH�LQ

SALON FIRMOWY

NOWE KOLEKCJE

Gabinet Medycyny 
Estetycznej „Lift” 

tel. 504 137 707 
oraz Gabinet Dietetyczny 

i Masażu „ProfesDiet” 
tel. 669 960 789 

zapraszają 
na Dzień Otwarty 

w dniu 26.09.2009 r.
W tym dniu taniej 
od 20% do 50%. 

WAŻNE!!! 
Ilość miejsc ograniczona. 
Prosimy o wcześniejszą 

rezerwację telefoniczną.
Klinika Zdrowia i Urody

ul. Przechodnia 5 (I piętro)
Jaworzno (za Kostkami)

Specjalistyczna 
Praktyka Lekarska 

MIXMED
lek. med. Renata Kaszyca – Ragus

Lekarz chorób wewnętrznych
specjalista medycyny rodzinnej

43-600 Jaworzno, 
ul. Bogusławskiego 5

tel. 606 485 998, 
środa 16.00-19.00

ŚIL 55-99-1-9621551 
także wizyty domowe

PIĄTEK – 18 września 2009
Temat dnia: Modlimy się za młodzież 
o łaskę dobrego wykorzystania daru 
wolności

16.00 – Nauka misyjna dla dzieci 
ze szkoły podstawowej (po niej 
podsumowanie konkursu: „Moje 
wakacje – 2009”)
17.00 – Nauka misyjna dla młodzie-
ży gimnazjalnej
18.30 – Nabożeństwo do Miłosier-
dzia Bożego
19.00 – Msza święta z nauką dla 
wszystkich
20.00 – Nauka dla młodzieży (lice-
alnej, pracującej, studentów)
SOBOTA – 19 września 2009

Temat dnia: Modlimy się za zmar-
łych prosząc dla nich o wieczne zba-
wienie. Prosimy również zmarłych 
o wyjednanie u Boga łaski dobrego 
przeżycia Misji

8.00 – Msza święta z nauką dla 
wszystkich
10.00 – Modlitwa za zmarłych (spo-
tykamy się na cmentarzu)
16.00 – Nauka dla dzieci (kl. III-VI) 
wraz z błogosławieństwem
17.00 – Nauka dla młodzieży gim-
nazjalnej
19.00 – Msza święta z nauką dla 
wszystkich
20.00 – Nauka dla młodzieży (lice-
alnej, pracującej, studentów)

NIEDZIELA – 20 września 2009
Temat dnia: Modlimy się za dzieci 
o łaskę wzrastania w latach, mądro-
ści i wierze

7.00 – Msza święta z nauką dla 
wszystkich
8.30 – Msza święta z nauką dla 
wszystkich
10.00 – Msza święta z nauką dla 
młodzieży gimnazjalnej wraz z bło-
gosławieństwem

11.30 – Msza święta z nauką dla 
dzieci. Po mszy św. błogosławień-
stwo małych dzieci i matek ocze-
kujących potomstwa
16.00 – Msza święta z nauką dla 
rodzin (porekolekcyjne spotka-
nie rodzin z Jaworzna), a po niej 
ucałowanie relikwii św. Joanny 
Beretty Molli.
18.00– Msza święta z nauką dla 
wszystkich. Po mszy św. (ok. godz. 
19.00.) Nauka dla młodzieży lice-
alnej, pracującej i studentów wraz 
z błogosławieństwem

PONIEDZIAŁEK – 21 września 2009
Temat dnia: Modlimy się o pomoc 
Bożą dla osób chorych, samotnych 
i w podeszłym wieku

8.00 – Msza święta z nauką dla 
wszystkich
10.00 – Msza święta z udziele-
niem Sakramentu Namaszczenia 
Chorych
19.00 – Msza święta z nauką dla 
wszystkich
20.00 – Nauka dla małżonków
WTOREK – 22 września 2009

Temat dnia: Modlimy się o dar pięk-

nej miłości dla małżonków.
Dzień spowiedzi godz. 7.30 – 10.00 
i 16.00 – 19.00 (W trakcie sprawowa-
nia Sakramentu Pokuty będzie Ad-
oracja Najświętszego Sakramentu!)

8.00 – Msza święta z nauką dla 
wszystkich
18.30 – Nabożeństwo do św. Elżbie-
ty Węgierskiej
19.00 – Msza święta z nauką dla 
wszystkich
20.00 – Nauka dla małżonków oraz 
błogosławieństwo małżeństw
ŚRODA – 23 września 2009

Temat dnia: Modlimy się o łaskę 
nawrócenia i wytrwania w dobrych 
postanowieniach

8.00 – Msza święta z nauką dla 
wszystkich, odnowienie przyrze-
czeń chrzcielnych i zakończenie 
Misji parafialnych.
18.30 – Nabożeństwo do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy
19.00 – Msza święta z nauką dla 
wszystkich, odnowienie przy-
rzeczeń chrzcielnych, procesja 
do krzyża misyjnego i zakończenie 
misji parafialnych.

Misje parafialne w parafii św. Elżbiety Węgierskiej  
w Jaworznie-Szczakowej „Ku odnowie rodziny” (18-23 września 2009)
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NOWOŚĆ! Macrolane – powiększanie piersi
Depilacja laserowa technologią elōs™
Lifting bezoperacyjny falami radiowymi

Zdrowie

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

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

Protezy, korony, mosty
Wykonuje ekspresowo Gabriela Kwaśniewska

Tel. 751-12-41, 0-694-245-071
ul. Grunwaldzka 225/54 (Leopold)

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

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

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 zachowawcza i protetyka
– 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

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.

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. 032 616 37 41

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

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

Badania po uprzednim ustaleniu tel. rej. tel. 0 694 809 708 
lub 032/ 751 58 85 pon, śr. 10.00 – 14.00. Badania: piersi, szyi, tarczycy, 

jamy brzusznej i miednicy mniejszej, tkanek miękkich, 
badania dopplerowskie przepływów naczyniowych

Klasyczny masaż leczniczy 
mięśni pleców, kręgosłupa 

i kończyn
Stefan Koźbielak 

Tel. 032 615 64 60; 
0 784 091 773

Wykonuję masaż także w domu 
klienta

Zlecony przez lekarza powoduje: 
ustąpienie bóli mięśni powstałe 
w wyniku nadmiernego wysiłku, 

relaksuje, usuwa naprężenie mięśni, 
poprawia kondycję mięśni i jędrność 
skóry, eliminuje tkankę tłuszczową

Studio Stomatologii estetycznej i profilaktycznej 
stomatologia: zachowawcza, estetyczna, dziecięca wybielanie zębów, 
rentgen panoramiczny, protetyka (nieuczulające protezy tytanowe), 
radiowizjografia – RTG cyfrowy, ortodoncja – aparaty stałe i ruchome

Trzebinia ul. Ochronkowa 29, tel. 032/ 753 42 56, 753 31 52

Praktyka Stomatologiczna dr. n. med. Tatiana Jamróz-Szłapa 
43-603 J-no, ul. Promienna 51 (w firmie „ELVITA przy El. J-no III) przyjmuje: 

sobota rejestracja tel. codziennie 0 609 956 057
pełny zakres usług: protetyka estetyczna: korony, mosty, licówki 

pełnoceramiczne, protezy, leczenie i profilaktyka: materiały najnowszej 
generacji, scaling ultradźwiękowy, wybielanie zębów, chirurgia

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 kierowców,

w tym do świadectwa kwalifikacji.

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.

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw., pt. 
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

CEZ CARGO ul. Krakowska 9, Jaworzno tel. 032/751 56 65
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

czynna: pon. 11-19, sob. 8-12
Badania psychologiczne kierowców oraz kandydatów na kierowców
kat. ABCDET, operatorów wózków jezdniowych, suwnic, dźwigów itp.

Studio Kosmetyki Nowoczesnej i Fryzjerstwa zaprasza na profesjonalne zabiegi: 
pernamentne przedłużanie rzęs Noveau Lashes, odmładzanie falami radiowymi, 
likwidacja cellulitu, peelingi medycyny estetycznej, zabiegi na ciała. Posiadamy w 
ofercie oryginalne perfumy Gucci, Armani, Cacharel w cenach od 120 zł za 100 ml 
oraz prowadzimy sprzedaż profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i 

ciała. Tel. 032 6155250, 0608476405. Jaworzno ul. Szczakowska 2b 

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

STOMATOLODZY

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

CHIRURDZY

URODA

ORTOPEDZI

GABINET USG

PEDIATRZY

OPTYCY INNE

CERAGEM Jaworzno Al. Piłsudskiego 58/12

GABINET MASAŻU KRĘGOSŁUPA
zaprasza wszystkich z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa na 

40-minutowe masaże leczniczo-rehabilitacyjne 
kamieniami nefrytowymi z wykorzystaniem promieni 

podczerwonych i akupunktury. 
DLA KAŻDEJ NOWEJ OSOBY 1 masaż próbny GRATIS

zapraszamy od poniedziałku do piątku 
uzgadnianie terminów i godzin zabiegów tel. 0 603 941 504

www.ogion.jaworzno.info.pl
Jaworzno, ul. Grunwaldzka 72 a, tel. 782 995 633

Gabinet masażu Ogion. 
Oferta dla biur – masaż w Twoim miejscu pracy
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Potrzebne dobre rozwiązanie 

Kto zapłaci za zmarnowaną wodę
Wyciek na ul. Wilczej, na wyso-
kości nr 15. wygląda na całkiem 
niepozorną kałużę. Gdyby nie 
stud zien k a k a na l i z ac y jna ,  to 
wypływająca woda ze szczeliny 
w jezdni utworzyłaby ca łk iem 
spore rozlewisko. Leje się ta k 
od co najmniej trzech tygodni, 
awarię zgłoszono do MPWiK 17 
sierpnia, leje się nadal.

Mieszkam w Jaworznie przy ul. 
Wojska Polskiego. Chce zapytać czy 
nie można zrobić czegoś z wielkimi 
ciężarowymi samochodami, które 
„rozbijają” się z wielką prędkością 
po ulicy?

Często nawet przekraczają do-
zwoloną prędkość! Jest to bardzo 
uciążliwe. Każdy ciężarowy samo-
chód, który posiada przyczepę, jadąc 
po ulicy z pustą przyczepą po licznych 
studzienkach, które są obniżone po-
woduje niesamowity huk, zarówno 
w dzień, jak i w nocy!

Jest to naprawdę trudne do znie-
sienia. Nawet szkło w szafkach się 
trzęsie, gdy takie samochody prze-
jeżdżają. Proszę coś z tym zrobić lub 
skierować mnie do osoby, z którą 
porozmawiam na ten temat.

MIESZKANKA JAWORZNA

Witam, nazywam się Soliński Pa-
weł, jestem mieszkańcem Jaworzna, 
a dokładniej Dąbrowy Narodowej. 
Od kilku lat podczas jazdy samocho-
dem zauważyłem oraz nieraz bym 
uczestniczył w wypadku samochodo-
wym na skrzyżowaniu w Dąbrowie 
Narodowej. Dość, że nie widać przez 
płoty nadjeżdżającego samochodu, 
to jeszcze na skrzyżowaniu stoi słup 
dwunożny z sieci energetycznej.

Skrzyżowanie znajduje się na prze-
cięciu ul. Długoszyńskiej i Dąbrowskiej. 
Nieraz byłem świadkiem stłuczki na tym 
skrzyżowaniu. Kierowca chcąc się włą-
czyć w ruch z ulicy Dąbrowskiej ma wi-
doczność bardzo ograniczoną. Musimy 
wyjeżdżać z tego skrzyżowania mając 
nadzieję, że nic nie pojedzie.

Ulicą Długoszyńską jeździ również 
autobus 303 i tym bardziej nie chciał-
bym kiedyś wjechać pod ten autobus. 
Wiem, że słupa energetycznego nie 

da się usunąć, ale zamontowanie lu-
ster, jak to bywa na mało widocznych 
skrzyżowaniach, było by naprawdę 
wystarczające.

I to jest moja prośba do redakcji, żeby 
coś z tym zrobić.

Z POWAŻANIEM,
PAWEŁ SOLIŃSKI

Potwierdzamy opisaną sytuację, czekamy na reakcję służby drogowej 

Ul. Wojska Polskiego nr 4 – 6

Najgorsze są ciężarówki z pustą 
przyczepą

Przy okazji 
wskazujemy na 
wygiętą tabliczkę

Może w Jaworznie woda jest jeszcze 
zbyt tania, a może trzeba, aby woda po-
czyniła pod asfaltem tyle szkód, że ten 
w końcu zarwie się pod jadącym samo-
chodem (jak to już miało w tym roku 
miejsce)?  MIREK M.
Od redakcji:

Sprawdziliśmy i wyliczyliśmy. Wy-
ciek usunięto w ubiegłym tygodniu. 
Woda lała się zatem sześć tygodni. Wilcza, na wysokości nr 15 

Nie da się żyć

Rozmawialiśmy z mieszkańcami. 
Na dziś proponują ograniczenie 
prędkości do 40 km/h i egzekucję 
tego zakazu, a na stałe potrzebny jest 
przynajmniej stumetrowy odcinek 
równej drogi – jak stół.

Dobiegają końca prace drogowe przy 
budowie IV etapu projektu „Miasto 
Twarzą do Autostrady”.

Na nowym odcinku ul. Grunwaldz-
kiej, jest już pierwsza warstwa asfaltu, 
a w następnym tygodniu na całej długo-
ści ma być położona warstwa ścieralna. 
W związku z tym drogowcy proszą 
o zachowanie ostrożności, aby gorący 
asfalt nie był przyczyną zniszczenia 
obuwia lub poparzeń. – Jest to teren bu-
dowy, więc powinien być on zamknięty. 
Nie robi się tego jednak ze względu na to, 
żeby nie utrudniać ludziom przemiesz-
czania się – mówi kierownik kontraktu 
Piotr Szafarowicz.

Termin zakończenia prac przewi-
duje się na 23 października. Do tego 
czasu ma powstać oznakowanie, zosta-
ną posadzone drzewa i na sam koniec, 
w okolicach „słoneczka” (alejek w oko-
licy Cechu) pojawi się ok. 30 ławeczek.

Na razie nie będzie sygnalizacji 
świetlnej, jednak przygotowana zo-
stanie infrastruktura do jej monta-
żu, jeśli w przyszłości zajdzie taka 
potrzeba.

Planowane jest jak najszybsze wzno-
wienie ruchu, jednak zanim to nastąpi 
prace muszą zostać odebrane przez 
inwestora, którym jest urząd miasta. 
Gwarancja na wykonany projekt wy-

nosi 3 lata. Mieszkańcy okolic centrum 
cieszą się, że termin oddania do użytku 
nowej drogi zbliża się dużymi krokami, 
bowiem zamknięcie ulicy Grunwaldz-
kiej to jednak spore utrudnienie ko-
munikacyjne.

Pełną parą idą prace w centrum, 
dzięki siedemdziesiątce mocno zaanga-
żowanych pracowników brukarskich, 
z dnia na dzień powstają nowe chod-
niki. Wczoraj również w rejonie cmen-
tarza pechnickiego położona została 
warstwa bitumiczna asfaltu.

– To już prawie koniec, jeszcze tylko 
muszą uporządkować teren wokół moje-
go domu – cieszy się pani Irena Sobczak, 
mieszkanka jednego z domów znajdu-
jących się przy ulicy. Pod budowę drogi 
zabrano jej część ogrodu, za ten teren 
zostanie wypłacone jej odszkodowanie.

W centrum pracuje ekipa ponad 70 brukarzy

Rejon cmentarza pechnickiego tuż przed położeniem asfaltu

Irena Sobczak sprząta okolice swojego domu

Uwaga na gorący asfalt
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Od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 8.00 – 16.00
Przyjedziemy na miejsce! 

Dla nas każda sprawa 
jest ważna

Dzielnicowy kalejdoskop

Wyślij e-mail 

dzielnice@ct.jaworzno.pl

�
Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22
0 602 693 821

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

dzielnicy, w której mieszkasz.
Widzisz coś, czego nie widzą inni.

19

Gratulujemy Pani Oldze i zapraszamy po odbiór kuponu na 
pyszną pizzę dla dwóch osób z Pizzerii 2-ka. 
Zapraszamy do naszego konkursu wszystkie osoby, którym w ostatnim 
czasie udało się sfotografować jakieś ciekawe zjawisko. Zdjęcia prosimy 
wysyłać na adres dzielnice@ct.jaworzno.pl

Nie ważne jak, byle wyraźnie

Ul. Leśna przed SP nr 15. W Jaworznie oznakowanie przed szkołami 
jest kompletne, przyglądniemy się mu  za jakiś czas

Ul. Insurekcji Kościuszkowskiej. Dziura sfotografowana przez 
naszego czytelnika

Ul. Budowlana. Nasz czytelnik upomniał się o koszenie poboczy. Jak 
widać na załączonym obrazku, poruszający się tu piesi mogą być 
zagrożeni. Widoczność jest ograniczona, a wysoka trawa zmusza do 
wejścia na jezdnię.
Czytelnik poruszył także problem związany z parkowaniem tirów na 
tej ulicy, z których wyciekający olej spływa do rowów odwadniających 
– niestety nie trafiliśmy podczas naszego rekonesansu na taki 
przypadek. Czekamy na konkrety

Mieszkanka Szczakowej, mieszkająca przy ulicy Wróblewskiego 
zdecydowanie zareagowała na niebezpieczny stan kładki nad Kozim 
Brodem, która jest w remoncie. Wykonawca usunął barierki i deski, 
a zabezpieczenia przed wejściem na plac budowy ktoś usunął.
Można zrzucić winę na miejscowych chuliganów, jednak stan 
zagrożenia przez to nie ustanie. Podobno sprawą się zajmował radny 
Kaczmarek – potrzebna natychmiastowa interwencja.

Nasz czytelnik przysłał nam zdjęcia dwóch niebezpiecznych dziur w nawierzchni 
ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej. Przybyliśmy jednak za późno, bo ich nie 
znaleźliśmy. Reporterski rekonesans ujawnił jednak dużą ilość podobnych ubytków. 
I z całą powagą możemy stwierdzić, że nawierzchnia tej ulicy w rejonie bloków 
zasługuje na miano najbardziej podziurawionej ulicy w Jaworznie.
Chyba, że ktoś nam podrzuci inny przykład.

Niedokończona kładka kusi dzieci i młodzież

Zdjęcie zrobiono w Augustowie. Reklama dźwignią handlu.  
Ważne, żeby przykuwała uwagę ;-)
Pozdrawiam Olga Paluch

Skoro już zajęliście 
się sygnalizacją 
na skrzyżowaniu Trasy 
Śródmiejskiej z ul. 
Nowolipową, proponuję 
i proszę o podjęcie 
interwencji w sprawie kilku 
innych.

Chodzi mianowicie o to, że nie-
mal wszystkie sygnalizacje włączone 
są 24 godziny na dobę. Moim zda-
niem, wszystkie w godzinach 23.00 
– 5.00 winny być wyłączone. Tak 
jest np. we Wrocławiu i nie ma pro-
blemów. Nie wszyscy się muszą 
ze mną zgadzać, natomiast chyba nie 
ma wątpliwości, że obie sygnalizacje 
na Dąbrowie Narodowej są niepo-
trzebnie w nocy włączone.

Często muszę w nocy jeździć 
i  na sk rzyżowaniu Katow ick iej 
z Długoszyńską (przy przystanku 
na Dąbrowie) stoję na czerwonym 
i przepuszczam powietrze. Jeszcze 
gorzej mają Ci, którzy chcą na tym 
skrzyżowaniu wjechać na Katowic-
ką, bo stoją kilka minut na czer-
wonym (nie muszę wspominać, 
że w godzinach 24.00 – 4.00 ruch jest 
niemal zerowy.

Chcąc przejechać od Łubowca 
do Byczyny muszę stać na Dąbrowie 
Narodowej, na skrzyżowaniu Szcza-
kowskiej z Grunwaldzką (tam jeszcze 
niedawno światła były wyłączane 
na noc), następnie na skrzyżowaniu 
z Piłsudskiego i dalej na światłach 
na Trasie Śródmiejskiej.

Na pewno niepotrzebnie włą-
czona jest sygnalizacja na skrzyżo-
waniu 11 Listopada z Grunwaldzką 
(zerowy ruch w nocy). Podobnie jest 
na skrzyżowaniach z TŚ z Olszew-
skiego i Matejki i dalej Nowoniem-
cewicza.

Często w nocy tracę mnóstwo 
czasu, nikomu to nic nie ułatwia i ra-
czej nie poprawia bezpieczeństwa. 

Budowa 
chodników 
na ul. Wandy
Indagowali nas wielokrotnie miesz-
kańcy ulicy, do którego miejsca 
będzie wykonywany remont chodni-
ków. My, znając wypowiedzi pracow-
ników przy tym zatrudnionych, od-
powiadaliśmy, że do płyt drogowych, 
które zaczynają się przy ostatnim 
bloku na Wandy.

Prawda jest jednak inna. Zakres 
remontu ul. Wandy obejmuję budo-
wę chodników i wjazdów do pose-
sji na odcinku blisko 450 metrów 
– od sk rz y ż owa n ia z  u l .  Bia łą 
do skrzyżowania z drogą dojazdo-
wą prowadzącą do Gimnazjum nr 
1. Pracownicy Miejskiego Zakładu 
Drogowego z Jaworzna obecnie 
układają granitowe krawężniki.

Groźna sytuacja

Czy przy szkołach są „agatki”?

Kłopoty na Budowlanej

W sprawie sygnalizacji

Szwajcarski krajobraz

Szanowna redakcjo!
Jeżeli MZDiM uzna, że wszystkie 
te sygnalizacje są potrzebne 24 h/
dobę, to chętnie usłyszałbym uza-
sadnienie.

O i le mogę przeboleć jeszcze 
skrzyżowanie ze Szczakowską (było 
tam kilka wypadków) czy Piłsud-
skiego, a nawet Nowolipową, tak 
reszty zdzierżyć nie mogę.

Proponuję redakcji sprawdzić 
czas przejazdu przez główne drogi 
miasta po północy. A mogłoby być 
o wiele lepiej i to bez żadnych kosz-
tów. Liczę, że zauważycie tę sprawę 
i zapytacie odpowiedzialnych za taki 
stan rzeczy o możliwość zmiany.

POZDRAWIAM, BARTEK KONEWKA

Ostatnie tygodnie sierpnia pra-
cownicy MZDiM poświęcili na 
sprawdzanie otoczenia szkół pod-
stawow ych i gimnazjów. Przed 
rozpoczęciem roku szkolnego kon-
trolowany jest stan oznakowania 
w okolicach placówek oświatowych.

Pracownicy Działu Wykonawstwa 
MZDiM sprawdzają czy w rejonie szkół 

nie brakuje pasów na przejściach dla 
pieszych, barierek ochronnych, znaków 
drogowych i tablic informacyjnych po-
pularnie zwanych „agatkami”. 
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EKO GROSZEK 
paczkowany lub luzem
Eko brykiet węglowy. 

Lepszy od węgla. 
Dostawa gratis. 

Tel. 504 47 45 45

BIURO POSELSKIE
Posła RP 

Wojciecha Saługi
czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 9:00-15:00
ul. Św. Wojciecha 2; 43-600 Jaworzno

tel/fax 032 616-67-11
e.mail: biuro.poselsaluga@op.pl
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.%���������������� 3(�+�2�94\
�����`�5����
3�%���$�+��
8���+
'�������4�Tel. 606 117 133

2182/D/09

MNO/^O= A �%������ ����'��
5����)����7��%��+P�5����=���-
�����Tel. 600 33 55 61

2183/D/09

#[ZWJPM|�^Jv� S�g�W[O[	�
�JLM�	�SJP`\���_�MYJOgN^P��
�POjMLS	�JZP�VO[�ZN`�WZ	��PW-
_JP�WOJP��
PV������u����

2186/D/09

.%�������������������%����)�
]�)�����$3O��.��'�4�
Tel. 796 714 351

2197/D/09

M��,P���%���������%��)����+

���9(! �����'�Tel. 607 281 231; 
601 422 417

2199/D/09

M��,P��#,�+11�9/����)���!
�����'Tel. 607 281 231

2199/D/09

.%�����������������1�9/��-
��)��Tel. 660 445 447

2201/D/09

%JMS�� W�jMLZOJ� YJPMN^�v�ZN�
MNW^NWL�g�WL�_MN_�O&� �Lj�O�
jPV���������������	�������u�������

1995/D/09

*������N����
$� %������$�����-
%����������������
8%����������
����%�'%��
��Tel. 0 609 676 191

1896/D/09

<��������� ��
8������)����������
�%��
��������
8�����b����=���-
��f+�)�M�����)�����(1�
Tel. 0 32/ 616 35 71; 606 40 64 35

1977/D/09

<�������� C���$���� ��������
��-
��������������jPV�!(!-1��;1(

1950/D/09

<����������������C����
$���%��
�
��%��
��Tel�(!�(2�(;;

2104/D/09

b����5����)�����������%��
��-
�����#�)���������%����$��������
@�Tel. 0 606 28 75 52

2117/D/09

<����������������+�5��$����+����-
���+%��
�����������
��%)�	�
Tel. 604 451 302

2119/D/09

<��'��O%��
���������������������
�%������
��*h����$�
���%�����%���-
��'�B���������%����,i�
�����j�%�%)

2141/D/09

/���$�����%�������+%���
%����-
���+���5��������
����%���%��-
���
$������������Tel. 602 26 36 00

2146/D/09

<��������%���������
��)�8���)�-
������������
����������%�����
$��������@�Tel�!�9S(�(9-11

2166/D/09

/���$�� ���%�������� �� ��)�%�
�%����
�����]������%���������
��)�C�����99��2!�

2167/D/09

/���$����%��
��%������
��%�����VMP
�^Wi�Tel�(919(��������;�!!,���!!

2168/D/09

<������������)�C������+��)������
��������
$� ���)���
8Tel�(!��!!
2�!%������9!�!!

DW

<���������������
�����������-

������� Tel. 751 73 05

2172/D/09

.�)�% �%����
�� �������� ���%�-
��������Tel. 887 03 03 76

2185/D/09

%JMS��'�OZVN^�� ��
()����^�
��^NMWOJP� �YN\SPj[YJ	�_PM-
qLS[�� W�jMLZOJ�_M��N^OJY��
�ZSJOJ\jM��[`ON�]�S�g�W[ON-
^PgN���qPMj[�_MN\JS[�_MWP-
\[X�x�O���ZMP\�S�JVN^[��cv@
JOjPMJNO�_V

2192/D/09

" � * & ( � � � ) ( � � # ��
���
�#�����
($(%�����MN-
_�O&�Lj�O�̂ ��LjV��Q����J����Yg��
"�W[� jP�QOJ�WOP�
VPO	���Pj[-
VPO	��N�J�JOOP���_MWPZ�|��LjVJ�
J��Y�P\NMJJ�g�WN^[�Q�p")�%�p�
LV���M�YN^\Y�����
PV����������
!��!�+�����!����

1996/D/09

���)�#��
($(#�*�)�#�L�
YVJPOj����`Z���MW[\WjNq	�\PM^J\�
)
,�jPV��������������	�
������������!

1992/D/09

�W[\W�WPOJP�Z[^�Ob^	�̂ [YX�-
ZWJO 	� j�_J�PMYJ�SP� VN^P`	�
\�SN�QNZN^P`��  \XLgJ�_MN-
qP\`NO�VOP��-�-�)���&V�j�O��
M[OYL��
PV��������������u+�
���������!��

1991/D/09


PVP^JWNM[�]�O�_M�^[�ZNSN^P��

PV���������������

21/01

�_�M�j[��[qMN^P�%NjN��S�gP�
LV���JPOYJP^J�W�����
jPV��������������

1982/D/09

<�$�
��%������������!+�2��S������+
������$�
���$���%)

1982/D/09

,JZPNqJVSN^�OJP	� qNjNgM�qJ��
MP_NMj�|N^�	�NYNVJ�WONU�JN^�	�
_MWPgM[^�OJP�W�Y�\Pj�O���,�	�
jPV���������������	�������!���

2053/D/09

�[YVJON^�OJP�� � 'LMjN^OJ��
V�YJPMb^���#[_N|[�W�VOJ���[YVJ-
OJ�MPY�
PV������������!��!�
^^^�ZJS&QLMj�_V

1983/D/09

O
��%)����+��
8�+ �������+ ��%���
����������+C��5�%�������
jPV�!(!(2-�;�;

1985/D/09

V�5����
���)+�������+%�%�,�����-
���+���)���
$��jPV�!-29!���(2

1984/D/09

/����
�� ��
8��� %�%��� �����-
�������)����92�'S�9+������
$�
���!)���Tel. 0 792 013 569

1984/D/09

��MYJP�J�M\YJP�L\XLgJ�
jPV����������������

1985/D/09

�MWP_MN^�ZWYJ��

PV������u��u��!

137/D/09

:����)�
$����,���+ )������
$�����-
���+������������������
jPV� 0 664 780 752

2177/D/08

"�'����)������
�����%)������
jPV� 0 664 780 752

2177/D/08

���Q[�]�ZPY�M\j^N	�^Jv��[	�
�W�P\j	��Jv|YN^J�Y��u���
PV��
����!��!!����+���������������

2056/D/09

)L\WjN^�OJ��^�M\W�^\YJP�]�
^[O�`PS��
PV������!��!!����

2056/D/09

�MWP^bW�SP�VJ� J� JOOP�L\XLgJ�
jM�O\_NMjN^P�jPV������u����uu

2091/D/09

^��������V,<���5��+�����+��)��-
nie�jPV� 0 790 314 525

1902/D/09

"�'��� ��������� A 5����)����
.��5��+�����+��)�����
jPV��0 697 06 27 79

1902/D/09

"�'������������A5����)����
Tel. 519 512 843

1967/D/09

.
8���+%�������+��C�)��������
Tel. 0 32/ 615 63 88

1974/D/09

/���%���������Tel. 509 222 380
2095/D/09


P�QOJYJ�S�V�M\YJP	� j�_Pj��
O�jM[\YN^�	�^[YN��WPOJ��
^OvjMW	��M�O|��`���
PV�������u!�
�!+�!!u�������

2108/D/09

"�'�����%����A'��������+����-

8��+��������+��%��������5+���
����5+�������5����)����:�%�
Tel. 512 496 213

2111/D/09

/��C��$���)�� ������� �������	
��)�����+ ���������+���%)�������
M7V^V=*�VTel. 600 660 208

2115/D/09

#�)������+ �'��q+ %���)�+ ��C�)���
M7V^V=*�VTel. 660 320 621

2115/D/09

�JLMN�)��QLOYN^P�_MN^�ZWJ�
Y\J{|YJ�_MW[�QNZb^	� M[�W�Xj	�
,�
	�_X��P	�* ���

PV�����������u�

2125/D/09

]�C�)�������+ 8�����)���+ ��)����
��������Tel. 510 766 356

2135/D/09

%NjNgM�qJ��UVL�O�	�qJVSN^�OJP�
qLVV�'��^^^�\VL�[`�^NMWON�_V�
jPV�������������

2128/D/09

#�)������+��%��������+�'������
Tel. 507 290 032

2156/D/09

]��%)�������������'�������+%'��-
�������+�'�����+����������+�)������+
�
��%)���� 5�������+ ���������
����� �� %������+ ����	
�����
�������Tel. 516 608 501

2159/D/09

^�������Tel. 751 02 44; 66 88 53 409
2160/D/09

P�
��%)����5�������������
Tel. 502 38 50 23

2178/D/09

V��%��
$�%��������
Tel. 502 38 50 23

2178/D/09

V�����
$����������%��������
Tel. 502 38 50 23

2178/D/09

/���%��������+�����%����
Tel. 603 199 846

2200/D/09

.��% ����
8����  ���5���
8

�'�
8+%���)���$��
8�Tel. 0 32/ 622 
72 72; 0 605 46 63 70

2072/D/09

V"WO.]"/���5���+������
���
Tel. 0 888 666 791; 660 69 10 76

2072/D/09

� 
���� ��YL_Jv�Y�|ZP��LjN	�
\j�O�N�N`vjO[��"Njb^Y��NZ�MvYJ��

PV��������������+�
������������!

2058/D/09

V���]����#������ ��������+�)�
P�5������ �+ ���% �� �������+
�%������+ �������+%�������
����
Tel.!�9S(��(-2(�

1986/D/09

� 
���� ����XP	�MNW�JjP	�\YN-
MNZN^�OP	�gNjb^Y�� jPV�� ����
���������	������������!�

1979/D/09

V������%A���5���+������
��+

�'�+���5���+������������W�
�+V���
������M�������������
Tel. 660 819 819; 510 967 260

1988/D/09

V������%�Tel�;;;999��;+
0505 254 985

1987/D/09

]����������%���Tel. 0 505 254 985; 
!;;;999��;�������

1987/D/09

� 
���� ����XP	�MNW�JjP	�\YN-
MNZN^�OP	�gNjb^Y�� jPV�� ����
���������	������������!�

1979/D/09

.%������v������/���+���+�229��
\
���
��*�����������������
Tel. 663 052 355

2120/D/09

<5���������%�������
Tel. 668 44 02 36

1853/D/09

O���������Tel. 662 490 030
2178/D/09

.%������%��
������Tel�(!!2;�1��
2187/D/09

)PQ��JVJj��`��^�OPLMNVNgJJ	�
NMjN_PZJJ�jPV������������!�

1989/D/09

�(�
) -��)�-�����*�)�-
#���ZN\jv_OP�_NM�ZOJ�j^N��
(����).��$�"�	��( )�-
�'�) )"�	��()-�
�$�"�	�
��
()���
.&��)���$�"�	�
��(
(
.��	���.�'�$�"��
�)�*���)��*
#���()��-
��$�(�]�LV����ZPMP^\YJPgN�
u���
PV�������u���	������������uu

1990/D/09

v��5�)�C�A%�������
jPV��032/ 616 58 16

488/D/08

/������+�����%��
�)������
Tel. 694 245 071

1997/D/09

/���������Tel. 784 53 33 34
1997/D/09

V���5��O����)�.��'�M�����$��
����%��������'��+�����+
�������
������2�!!�Tel�(!-���;29

1959/D/09

@���� �'���
��	A��������� $�����
jPV�!�9S(�(;��;+�!;99992�
���������,�)���
������%)

1993/D/09

*������N����
$�#��)�����������+
�����)���+8�������� ����%����������
Tel. 609 676 191

2066/D/09


MP\LM��_\b^��
PV����!�������
1851/D/09

$J�PLS� PY\jPMOJ\j[�WOP� ���
\PSP\jM[��/�S�jLM����_M�^Z���
^^^�PY\jPMO�_V���W^N���������
!�u��u�uu	���u�u������	���u����
��� �N�#�)
��� ��^NMWON	�
�M�Yb �̂��\j�jOJP�W�_J\[���L_PM�
_MNSN�`��

1870/D/09

]����������)��A/��������
Tel�!�9S(�(�-�-

2076/D/09

#����������Tel��!�--�1;�
2109/D/09

*8����A�����%��������
������
Tel. 792 56 40 46

2113/D/09

#���������� Tel. 509 69 59 82
2133/D/09

@��)������������A�����
�����
Tel. 605 68 68 85

2136/D/09

*������N����
�$��>N�����?������
$�������5
�
8+%�������������)-
�������'
�
�
8�)�����
�+�'�������+
�����'�
8�0��%�)��Tel. 722 37 27 37

2140/D/09

/�����5�����
��
��)+�����%�����-
��$��������� ����������� ����
�����)�����%���
$��)�������$�)������
Tel.(!!1�-92;%��;�!!

2196/D/09

/�����5������%�������%�)�������)�
���)������A(�)���./�
Tel.(!!1�-92;%��;�!!

2198/D/09

����������)���A���������%������
����%��������������+��������-
���$�)��+������)��+��'����%��,(
���5+����i��%�����3]�����4�
Tel. 0 32/ 753 04 04; 0 506 954 453, 
���������f�
8��)�$��������
���%)

1954/D/09

V����)���A/�������+�)�#�
�����
��
�� Tel�!�9S(�(�-�-

2076/D/09

=�����
��A/��������
Tel�!�9S(�(�-�-

2076/D/09

7'����A/��������
Tel�!�9S(�(�-�-

2076/D/09

v���%�	���A/��������
Tel�!�9S(�(�-�-

2076/D/09

V����)������������%������+ ����
������)��A������
$��������
Tel. 889 101 969

2110/D/09

�OgJPV\YJ�]�����u�����
2112/D/09

V����)���A�����%��������
������
Tel. 792 56 40 27

2113/D/09

]���%���
$�A�����)���+%������)����
Tel. 608 416 358

2114/D/09

]���%���
$�$����������
��+�����)-
����Tel. 692 341 091

2129/D/09

V����)�������%���
$�+%������������
��������+�������
�������
��
��)�
Tel. 506 028 350

2144/D/09

v���%�	����Tel. 695 773 397,
�����5
�������%)

2148/D/09

V����)���A%��������������������
%���������$+ �����������$ � ����-
�����b*+*VN+*/N+�'���
������
Tel. 501 415 717

2161/D/09

b���
����A%��������������������
%���������$+�����������$�������-
���V�+V9+@�+@9�Tel. 501 415 717

2161/D/09

�����������
��A���
��
��)����-
�������%���������$�����������
������$�)����+������)�����<�$�
��
$��������)�����
�������;,�9)���
Tel. 509 427 723

2164/D/09

=�����
���Tel. 606 136 183
2189/D/09

�LZ[j[	� �PMj[qJY�j[�POPMgP-
j[�WOP�jPV��������������

1906/D/09

/����
����5��
��������������
��!!�'���������� Tel. 696 956 498

2179/D/09

W�%����)���+��)��%'��
�+����
���+
��)������C������$��%�����
��*���
%����
�$���Tel. 504 226 605

2202/D/09

<�'������������
���������
nr 49020

2195/D/09

/�)���%�����5�����
$�������������
��8�5�)���
�$���)����5����%�'��-
�%�����$� Tel� ����������� 3!,�94
(�;,�;,(2R3!,�9(�;,�;,-!4

������

O������5)��
�����>]�%�����?+1
�+����5�������5���
Tel�!�9S(�(�(9;

������

7�������+������Tel. 692 341 091
2130/D/09

/�������)�)������������
������

8�������%���������������%����
�������$+�������$���5���������
���%������ 3����$��4����������
)�5��'�����������������
Tel. 516 718 240

������

O����������+����������������
�������Tel. !�!�-9-�;932�!!,
�;�!!4

�����

O�������5����
���
�������%�
��5�����
��Tel�!�9S(�(���9

������

=�
)�������%���$�����5)��������
��5���+��%������������%����Tel. 0
�9S(���2�!
�������;�!!A�;�!!

������

<�����+����������Tel. 502 150 710
������

O���������Tel. 507 125 250
������

N�����%���$���%��
�������+%��-
������jPV� 0 667 26 36 92

BEZP,

#'��� �����
���� ����� %��
��
������� ���������+ ������
���
�������+��������C����)��$�]������
%���������jPVPqNOL(2���!��9�

������

P������
������,)��������%����$�
�������
����)�5���5���������
Tel. 504 798 797

������

/������$�%��
�$���%��
�����5��-
����)�5$����%�������������
���
#���������������	
��������
>.%�
$�)���� �� �%��� ���������
C����?�Tel. 721 594 382

������

<��%����$� ��� ������� ���5�+
%��%������+ ���$� ����+ ���5��
����%�+%���$��%��
�$���%��
��-
�������������
������
��
Tel. 886 110 610

�������

/������$������$%��
��� �������
���������/��������������
�����
5����)����Tel. 0 32/ 617 70 87; 
0 501 267 907

������

.�����%��
�$���%���
������A
%��%������+���$�����+��%����$��
Tel. 69 88 43 564

������

#'���+���%���
�$��+���'����%�)���
%���$���%��
��/����$��������@+
�5�'���0/M+������������'���+
jPV� 0 663 796 381

BEZP

N�����%������$�
��%���������.N/
3.:WM4�����������������������
�����)�
$�����
��)�����
���
8��(�7
A%���$���%��
��Tel. 694 135 840

������

.�����%��
�$���%���
�������
Tel. 696 163 168

������

/���$��%��
����%�����������
-
���� )�5����������5��/�������
�������
�������
�����
Tel. 516 13 13 84

������

V����������������)���
����
����-
C������%������$�%��
���x�����
��)�!(2(9��9;1

BEZP 

.�����%��
�A������
�����@\N+
*+P�Tel. 66 20 41 362

������

O�%��������)��+���%���
�$�����-
������ ������� ���
���
8 %�)���
%������$� %��
�� /������� ����-
��
��� ����%���+ �5�'��� ����
C����)��$+%����$��������@
jPV� 0 669 426 507
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21Historia
Z rodzinnego albumu

W starych albumach 
na fotografiach czarno-
białych i w brązie odnaleźć 
można wiele pamiątkowych 
zdjęć, zarówno dotyczących 
osób bliskich, jak grup 
osobowych a także 
dotyczących ważnych 
wydarzeń rodzinnych 
czy interesujących 
wydarzeń w mieście, 
dzisiaj owianych historią 
przemijania pokoleń. Wśród 
pamiątkowych fotografii 
jest wiele takich, do których 
powraca się z sentymentem.

Augustyn Piotr Żbik (1910-1987)
Rodowity jaworznianin, długolet-

ni pracownik dyrekcji jaworznickich 
kopalń węgla kamiennego. Po za-
kończeniu wojny animator życia 
kulturalnego w mieście. Organizator 
amatorskich zespołów śpiewaczych 
i instrumentalnych. Wieloletni dy-
rygent zespołów chóralnych i mu-
zycznych. Największą jego pasją była 
muzyka.

Urodził się 1 sierpnia 1910 roku 
w Jaworznie, dzielnicy Pechnik, jako 
najstarszy z pięciorga dzieci Fran-
ciszka i Franciszki zd. Sucheta, wy-
wodzącej się z Wadowic, osiadłych 

Rok 1939. Augustyn Żbik

Rok 1910. Rodzina na chrzcinach Augustyna Żbika, pierwszego 
dziecka Franciszki i Franciszka Żbików. Matka chrzestna 
z dzieckiem na ręku, obok rodzice, od lewej matka, od prawej 
ojciec. Na pierwszym planie babka Agnieszka Suchetowa, ojciec 
chrzestny Ignacy Sucheta od lewej w tyle. Od góry stoją bracia 
matki Józef i Jan, w środku brat ojca Stanisław Żbik

Rok 1913. Franciszek i Franciszka Żbikowie z 3-letnim Augustynem 
i kilkumiesięczną Heleną

jeszcze przed rokiem 1900 na terenie 
Jaworzna.

Ojciec był doskonałym i cenio-
nym fachowcem malarzem wnętrz 
obiektów sakralnych i obiektów 
użyteczności publicznej. Ojcowski 
zawód kontynuowało dwóch młod-
szych synów, natomiast najstarszy 
Augustyn od wczesnej młodości 
zdradzał talent i zainteresowania 
muzyczne. Dom rodzinny sprzyjał 
atmosferze muzycznej, ojciec i jego 
starszy brat Stanisław grali w orkie-
strze dętej „Sokoła”.

Jako 17 latek zaczął pobierać 
indywidualną naukę gry na gitarze 
i mandolinie w Chrzanowie.

Tam też zdobył wyróżniające 
miejsce II w Przeglądzie Instrumen-
talnym gry solo na gitarze. Pierwszą 
pracę zawodową podjął w roku 1929 
na kopalni „Kościuszko”, począt-
kowo zatrudniony na dole kopal-
ni, wkrótce awansował do pracy 

Rok 1937. Chór męski drużyny PCK w Chrzanowie podczas występu, 
dyryguje 27 letni Augustyn Żbik. Wśród śpiewaków z Jaworzna 
Bolesław Pniak, Jan Baran, Ludwik Krupiński Rok 1927. Augustyn Żbik 17. 

uczeń Gimnazjum w Chrzanowie

Rok 1935. Augustyn 
Żbik pracownik centrali 
telefonicznej kopalni 
„Kościuszko”

w centrali telefonicznej, następnie 
do sekretariatu dyrektora kopalni. 
Pracował nieprzerwanie przez cały 
okres okupacji niemieckiej oraz na-
dal po zakończeniu wojny w tutej-
szych kopalniach, zajmując stanowi-
ska pracownika administracyjnego 
w kolejno zmieniających się struk-
turach organizacyjnych dyrekcji 
kopalń: „Kościuszko”, „Piłsudski”, 
„Jan Kanty”, w której pracował naj-
dłużej aż do osiągnięcia uprawnień 
emerytalnych w 1975 roku.

Takie były początki
Pierwsza praca zarobkowa po-

zwoliła mu na zakup upragnionego 
instrumentu, jakim było pianino. 
Naukę gry na fortepianie i na orga-
nach pobierał u ówczesnego organi-
sty kościoła św. Wojciecha, Szymona 
Starczyńskiego, który włączył go 
także do chóru kościelnego „Hej-
nał”. Od tego czasu systematycznie 

rozwijał swoją pasję, udzielając się 
w życiu kulturalnym miasta. Wstą-
pił do zespołu teatralnego „Przyjaź-
ni Jaworznickiej” i zespołu teatral-
nego TG „Sokół” oraz do orkiestry 
mandolinowej prowadzonej przez 
Wiktora Hałczyńskiego.

W roku 1937 mając 27 lat życia 
utworzył i zarazem został dyrygen-
tem chóru męskiego w Chrzanowie, 
do którego przystąpili członkowie 
drużyny PCK Chrzanowa i druży-
ny PCK z Jaworzna. 19 listopada 
1938 roku ożenił się z Augustyną 
zd. Krawczyk, poznaną w chó-
rze kościelnym i odtąd zamiesz-
kał na stałe w dzielnicy Warpie. 
Na krótko przed wybuchem wojny 
zorganizował też chór mieszany 

wśród cz łon ków jaworznick iej 
drużyny sanitarnej PCK. Wybuch 
wojny przerwał działalność śpie-
waczą, drużyna (A. Żbik nie był 
sanitar iuszem) w ca ł ym swoim 
składzie musiała stanąć do gotowo-
ści bojowej pełnienia służby wobec 
rannych i chorych.

W okresie okupacji niemieckiej
Wojna przer wa ła ż ycie ku l-

turalne miasta i odmieniała losy 
tysięcy mieszkańców. W czasie 
trwającej okupacji Augustyn Żbik 
uzupełniał naukę gry na pianinie 
w swoim domu, a nauczycielem 

był profesjonalny pianista pocho-
dzący z Wiednia, Marcin Schmidt 
narodowości żydowsk iej, k tór y 
po wysiedleniu z Austrii znalazł 
schronienie w Polsce, zamieszkał 
w Jaworznie ,  dzielnic y War pie 
w sąsiednim domu, oczywiście bez 
instrumentu. Został zaangażowany 
w jaworznickim kinie, grał podkład 
muzyczny do filmów bezdźwięko-
wych, ponadto koncertował przed 
projekcjami i różnymi imprezami 
rozrywkowymi. W zamian za udo-
stępnienie M. Schmidtowi pianina 
do ćwiczeń, odwdzięczał się wła-
ścicielowi udzielaniem nauki gry, 
który chętnie z nauki korzystał. 
Drugim korzystnym wówczas atu-
tem było to, że rozmawiali w języ-
ku niemieckim, który akurat był 
konieczny w pracy biurowej A. 
Żbikowi w czasie okupacji. Po pa-
cyfikacji kolejnej grupy ludności 

z miasta, a było to w grudniu 1942 
roku M. Schmidt został wywiezio-
ny i zginął w Oświęcimiu. Pozostał 
po nim zbiór nut muzyki klasycznej 
na fortepian i wielki żal w rodzinie 
po stracie wysokiej klasy artyście.

A. Żbik w tych trudnych, ponu-
rych latach, po pracy zawodowej 
lubił domowe muzykowanie z ko-
legami. Po południu zazw yczaj 
rozbrzmiewała muzyka klasyczna 
w duetach, trio, kwartetach na pia-
ninie, skrzypcach, gitarze, niekiedy 
z udziałem gitary hawajskiej. Często 
muzykował także w domu bardzo 
muzykalnej rodziny p. Baranów, 

zamieszkałych przy ul. Szczakow-
sk iej, dzielnicy Warpie, którzy 
posiadali wiele własnych instru-
mentów, pianino, gitarę, skrzyp-
ce, akordeon, kontrabas i prawie 
wszyscy muzykowali. W ich domu 
był częstym gościem, kolegował 
od wielu lat ze swoim rówieśnikiem, 
najstarszym z rodzeństwa Janem 
Baranem, komendantem drużyny 
PCK w Jaworznie, jeszcze od czasów 
sprzed wojny. W czasie okupacji 
członkowie rodziny p. Baranów 
byli zaangażowani w ruch oporu 
w kolumnie sanitarnej placówki „Ja-
strząb” XX Batalionu Szturmowego 
AK. (A. Żbik nie należał do organi-
zacji), pomagał natomiast w wielu 
sytuacjach, osobiście lub poprzez 
działalność w administracji kopal-
ni, co zostało odnotowane w mate-
riałach archiwalnych działalności 
AK w Jaworznie.

C.D.N. ZOFIA ŻAK



22 Nie tylko dla młodzieży

Jak pisaliśmy w poprzednim nume-
rze „Co tydzień” w dniach już w ten 
weekend jaworznicki Automobil-
klub organizuje międzynarodową 
imprezę sportową w trialu samocho-
dów terenowych. 4x4 Trial Jaworzno 
2009 stanowi jedną z eliminacji 
polsko-czeskiego cyklu zawodów 
o Puchar Śląska.

Trial samochodów terenowych 
to zawody, które w Polsce dopiero 
zaczynają być popularne. Wzorem 
EuroTrialu rywalizacja polega na prze-
jechaniu rozplanowanych w trudnym 
terenie bramek w ustalonej kolejności, 
w jak najkrótszym czasie, w ramach 
wyznaczonego limitu czasowego. 
Ponieważ trial to dyscyplina wybitnie 
techniczna, każdej z załóg za szereg 
uchybień nalicza się punkty karne (do-
tknięcie słupka, dotknięcie taśmy, itd.).

Zdaniem kibiców trial jest bar-
dziej ciekawszy niż klasyczne rajdy 
przeprawowe. Podczas 4x4 Trial Ja-
worzno 2009 w tym samym czasie 
są rozgrywane 4 próby sportowe, 
więc każdy z kibiców może oglądać 
i dopingować zawodników na przez 
siebie wybranej próbie. Dodatkowo, 
żeby uatrakcyjnić zawody wprowa-
dzono podział na klasy, co umożliwia 
również start załogom w całkowicie 
seryjnych samochodach.

Obecnie organizatorzy mają zapeł-
nioną listę startową, więc nie braknie 
emocji podczas startu zawodników 
zarówno w klasie samochodów ory-
ginalnych, jak i podczas przejazdów 
pojazdów, o czasem dużym stopniu 
modyfikacji.

Atutem imprezy, jest także scene-
ria, w której będą rozgrywane zawody 
– teren nieczynnego kamieniołomu 
w Jaworznie-Pieczyskach gwarantu-
je swobodę poruszania się kibiców, 
ładne widoki oraz dużo miejsc par-
kingowych. Organizatorzy zapew-
niają, że sam dojazd będzie właściwie 
oznakowany i każdy z kibiców bez 
problemu dotrze na miejsce.

Oprócz zmagań sportowych Au-
tomobilklub Jawor zaplanował wiele 
imprez towarzyszących.

Do dyspozycji odwiedzających 
będzie profesjonalna strzelnica pa-
intballowa, catering.

Do szerokiego grona odbiorców – 
tych starszych oraz młodszych trafią 
zapewne pokazy modeli samochodów 
i helikopterów zdalnie sterowanych. 
Nie zabraknie modeli w mniejszej skali, 
ale odwiedzający będą mogli zapoznać 

Zanim zostanie opisany przebieg 
tego święta w roku obecnym, wróćmy 
trochę do historii. Historia dzielnicy 
Jaworzno-Byczyna, która niegdyś po-
dobnie, jak i wiele innych dzielnic na-
szego miasta, była samodzielną miej-
scowością, opisana jest w monografii 
historyka Dionizego Kołodziejczyka. 

Ten absolwent Uniwersytetu Jagielloń-
skiego; od 1953 roku nauczyciel historii  
w Jaworznie, a później od 1970 w Krako-
wie, mieszkający obecnie w miejscowości 
Kłaj koło Krakowa; napisał monografię 
miejscowości, w której się urodził (Byczy-
ny). Warto przytoczyć parę cytatów z tej 
monografii, aby uświadomić sobie jakie 
zmiany zaszły tutaj na przestrzeni kilkuset 
lat. Poniższe cytaty są wyjęte z różnych czę-
ści monografii i zestawione zostały tak, aby 
stanowiły w miarę logiczną całość. 

Wróćmy do dnia dzisiejszego. Jest 
więc dzień 8 września 2009 roku, godzina 
18-ta. Orszak dożynkowy, uformowany 
przed kościołem, został powitany przez  
księdza Arkadiusza Kajdasa (wikariusza 
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Byczynie), w obecności proboszcza 
tej parafii księdza Jerzego Dębskiego. 
Orszak ten z wieńcami  dożynkowymi 
niesionymi przez gospodynie w strojach 
ludowych w towarzystwie zaproszonych 
gości wchodzi do kościoła wypełnionego 
wiernymi. Są także sztandary powiato-
wych kół, PSL i kółek rolniczych. 

Piękny kościół w Byczynie po renowacji 
wzbudził duże zainteresowanie gości do-
żynkowych. Uroczystą mszę dożynkową 
odprawił ksiądz Arkadiusz, który wygłosił 
ciekawą homilię, a także poświęcił wieńce 
dożynkowe i tegoroczne plony. Poświęcił 
również ziarno pod przyszłoroczne za-
siewy. Całą uroczystość dożynkową, jak 
i mszę uświetnił zespół śpiewaczy Byczy-
nianki przy wsparciu członkiń zaprzyjaź-
nionego zespołu Jezioranki. Starostami 

dożynek dzielnicowych byli w tym roku 
miejscowi rolnicy Marcelina i Józef Dziub-
kowie. Po mszy starosta dożynek wraz ze 
swoją żoną częstowali wszystkich obecnych 
chlebem z tegorocznych zbiorów. 

Dożynkowa część towarzyska odbyła 
się w miejscowym klubie Niko, gdzie 
mieszkańcy Byczyny spotkali się przy 
kawie, dźwiękach harmonii i śpiewach 
z zaproszonymi gośćmi. Zaproszeni 
goście to przede wszystkim prezes 
powiatowego koła PSL w Jaworznie 
Janusz Ciołczyk, a ponadto: wiceprezesi 
Mariusz Burczy i Jerzy Kołodziejczyk, 
honorowy prezes Stanisław Adamek. 

PSL w Jaworznie przykłada dużą wagę 
do pielęgnowania tradycji ludowych. Duży 
wkład w przygotowanie dożynek wniosła 
Danuta Dubiel, która jest również aktyw-
ną działaczką PSL w Jaworznie. Coroczne 
święto plonów to czas na refleksje na temat 
sytuacji w rolnictwie i pracy rolnika. Praca 
rolnika, jakkolwiek bardzo pożyteczna, 
była zawsze ciężka. Wymagała od ludzi 
silnego charakteru. Takich rolników, któ-
rzy dzisiaj w Byczynie utrzymują się tylko 
z rolnictwa można policzyć na palcach 

jednej ręki. Zasługują na szacunek i trzeba 
ich podziwiać, że mimo trudnych lat dla 
rolnictwa i niezbyt żyznej ziemi w naszym 
rejonie, utrzymują ciągle korzystną pozycję 
na rynku rolnym. Można nawet powie-
dzieć, że dają oni przykład prawdziwego 
patriotyzmu. Przykładem takiej postawy 
są tegoroczni starostowie dożynek Mar-
celina i Józef Dziubkowie. Rolnictwo jest 
bowiem dzisiaj ważnym działem naszej 
gospodarki, decydującym w dużej mierze 
o miejscu Polski w Unii Europejskiej. 

Chociaż dzisiejsi mieszkańcy Byczyny, 
w przeciwieństwie do dawnych mieszkań-
ców, opisywanych w monografii Dioni-
zego Kołodziejczyka, żyją w olbrzymiej 
większości z pracy poza rolnictwem, to 
wielu z nich uprawia kilkuarowe działki  
i ogródki przydomowe, zajmuje się pszcze-
larstwem czy sadownictwem. Święto 
plonów to również ich święto, gdyż zasłu-
gują na to, aby im poświęcić w tym dniu 
trochę więcej uwagi. Święto to ma przede 
wszystkim wielkie wartości ze względu na 
kultywowanie tradycji, jak i ze względu 
na szacunek dla chleba i innych owoców 
trudnej pracy na roli.         EUGENIUSZ JANECZEK

się z możliwościami modeli samocho-
dów terenowych w zbudowanych skali 
1:5 ! Modele te potrafią bez problemu 
rozpędzić się do 80 km/h co i nie są im 
straszne off-roadowe przeszkody.

Organizatorzy zapraszają kibiców 
zarówno w sobotę, jak i w niedzielę 
od godziny 10-tej do 18-tej. W tych 
ramach czasowych będą rozgrywane 
sekcje trialu oraz będą trwały imprezy 
towarzyszące. Dodatkowo co 2 godziny 
będą przebiegać pokazy ratownictwa 
medycznego. Catering oraz pokazy 
możliwości modeli zdalnie sterowa-
nych będą do dyspozycji odwiedzają-
cych przez cały czas trwania zawodów.

Na łamach naszej gazety Automo-
bilklub Jawor chciałby podziękować 
władzom naszego miasta za przychyl-
ność i pomoc w organizacji 4x4 Trial 
Jaworzno 2009.

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.4X4TRIAL.PL

Orszak dożynkowy
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Płeć:
a) kobieta
b) mężczyzna
Wiek:
a) 18-25 lat
b) 25-35 lat
c) 35-45 lat
d) 45-55 lat
e) powyżej 55 lat

KOMENDA MIEJSKA POLICJI w JAWORZNIE
ul. Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno; tel. (032) 618-32-00, fax: (032) 618-32-44 

~

Wypełnione 
kwestionariusze będzie 

można zostawić w każdej 
siedzibie jaworznickiej 

Policji oraz w spółdzielni 
mieszkaniowej, budynku 

Urzędu Miejskiego, Urzędu 
Skarbowego jak również 

Powiatowego Urzędu 
Pracy.

Wykształcenie:
a) wyższe
b) średnie
c) zawodowe
d) podstawowe
e) niepełne podstawowe
Zatrudnienie:
a) pracujący
b) niepracujący
Dzielnica zamieszkania:
_____________________

METRYCZKA
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Pokonywanie takich przeszkód było najbardziej widowiskowe
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Z miesięcznego pobytu 
w Stanach Zjednoczonych 
do kraju powrócił 
Jakub Soska, zwycięzca 
konkursu wiedzy o NSZZ 
„Solidarność”.Możliwość 
wyjazdu zawdzięcza 
jego pomysłodawcy 
oraz współfundatorowi 
nagrody – pierwszemu 
przewodniczącemu NSZZ 
Solidarność KWK Jaworzno 
Stanisławowi Czarnocie.

Aby móc cieszyć się tak nieco-
dzienną nagrodą, uczeń obecnie 
trzeciej k lasy w Gimnazjum nr 
3 musiał wcześniej pokonać kil-
kadziesiąt innych osób w trzech 
konkursowych etapach.

Moto Cargo 2
W czwartek 10 września – już 

po raz drugi w ciągu miesiąca, w klu-
bie środowiskowym „Wega”, odbył się 
egzamin na kartę motorową. Prze-
prowadzony został przez Tomasza 
Obarskiego z Komendy Miejskiej 
Policji w Jaworznie oraz Mateusza 
Adamczyka z Centrum Edukacji 
Zawodowej „Cargo”. Wzięła w nim 
udział młodzież, która ukończyła 13. 
rok życia z całego Jaworzna, w tym 
z Długoszyna, Góry Piasku i Byczyny. 
Egzamin poprzedził dwudniowy kurs 
przygotowawczy z zakresu przepisów 
ruchu drogowego oraz podstawowych 
umiejętności związanych z obsługą 
oraz jazdą na popularnym skuterze. 
Niemałą grupę spośród zdających 
stanowiły dziewczęta, które notabene 
statystycznie wypadły lepiej od płci 
brzydkiej. Zdający po rozwiąza-

niu testów, następnie odpowiadali 
na podchwytliwe pytania aspiranta 
Tomasza Obarskiego, po czym każdy 
z nich miał do pokonania jazdę mię-
dzy pachołkami oraz odcinek drogi 
w terenie. Pomyślnie cały egzamin 
zdało 18 osób, uzyskując uprawnienia 
do poruszania się po drogach publicz-
nych na motorowerze.

Kulinaria
Pracowity drugi tydzień września 

w ciężkowickim klubie zakończyły 
piątkowe kulinaria pod opieką Da-
nuty Jaśko, podczas których przygo-
towywano i smakowano wrześniowe 
danie- tym razem były to placki 
ziemniaczane. Zajęcia te współfinan-
sowane są z budżetu miasta Jaworzna 
w ramach realizacji zadania „Profi-
laktyczne rozmaitości”.

Modern z Lewą
„Modern z Lewą” to nazwa zajęć 

tanecznych organizowanych przez 
kluby „Wega” i LKS „Ciężkowianka”, 

na które nabór został przeprowadzo-
ny 4 września. Pierwsze zajęcia z za-
kresu podstaw tańca nowoczesnego 
dla dzieci ze szkoły podstawowej 
odbyły się w poniedziałek 7 września 
o godz. 16.30 w obiekcie LKS „Cięż-
kowianka”. Natomiast dla młodzieży 
gimnazjalnej w środy w Gimnazjum 
nr 11 prowadzone będą warsztaty 
tańca nowoczesnego. Zajęcia prowa-
dzi dyplomowany instruktor tańca 
Ewa Krzywosz, a współfinansowane 
są z budżetu miasta Jaworzna w ra-
mach realizacji zadania „Profilak-
tyczne rozmaitości”.

„Wega” MCKiS
Szachy w „Wedze”

W każdą środę w klubie środowi-
skowym „Wega” MCKiS instruktor 
szachowy Władysław Winiarczyk 
zaprasza dzieci w wieku od lat 5 

na naukę gry w szachy. Grupa po-
czątkująca rozpoczyna zajęcia o go-
dzinie 17.00. Ci, którzy mieli już 
do czynienia z królewską grą przy-
chodzą godzinę wcześniej.

Szkółka „Ciężkowianki”
Tydzień po rozpoczęciu roku 

szkolnego LKS „Ciężkowianka” 
zorganizowała nabór do szkółki 
piłkarskiej dzieci z roczników 1998, 
1999 i 2000. Na spotkanie z preze-
sem LKS-u Januszem Ciołczykiem 
oraz trenerem Markiem Musiałem 
przybyli uczniowie z rodzicami 
z klas III-V z Ciężkowic i Pieczysk. 
2 dni później, w czwartek 10 wrze-
śnia rozpoczęła się pierwsza lek-
cja piłkarska na zielonej murawie 
z doświadczonym szkoleniowcem. 
Zajęcia w szkółce odbywać się będą 
we wtorki i czwartki o godz.  16.00. 
Zajęcia współfinansowane są z bu-
dżetu miasta Jaworzna.

W.

Przedszkole nr 6  
w Jaworznie hucznie wita 
nowy rok szkolny 2009/2010. 
9 września br. rodzice wraz 
ze swoimi pociechami oraz 
mieszkańcami dzielnicy 
Długoszyn mieli okazję 
uczestniczyć w „pikniku 
integracyjnym”.

Podczas wspólnego świętowania 
oprócz dopisującej pogody i dobrych 
humorów wszyscy przybyli goście mie-
li okazję skosztować specjałów przygo-
towanych przez personel przedszkola 
oraz ciast upieczonych przez mamy 
podopiecznych naszej placówki.

Czas spędzony podczas wspólnej 
zabawy umiliły panie z zespołu folklo-
rystycznego Dąbrowianki, prezentując 
zgromadzonym ludowe przyśpiewki.

– Dwa razy do roku w naszej szkole 
odbywają się spotkania uczniów 
z policjantami ruchu drogowego 
– powiedziała dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 18 w Ciężkowicach 
mgr Bożena Otrębska.

W tym roku szkolnym spotkanie 
uczniów z przedstawicielami jaworz-
nickiej policji odbyło się 9 września. 
Pomysłodawcą spotkań a zarazem 
opiekunem grupy wiekowej I -III, jest 
mgr Ewa – Tamara Galas, która wraz 
ze swoimi wychowankami, uczniami 
klasy II „a” zaprosiła na spotkanie młod-
szego aspiranta Tomasza Obarskiego 
i nadkomisarza Konrada Konopackiego.

Na apelu przeprowadzili oni po-
gadankę, dotyczącą bardzo ważnego 
tematu, a mianowicie bezpieczeństwa 
uczniów w ruchu drogowym, w dro-
dze do szkoły i ze szkoły. Uczniowie 
zadawali wiele pytań. Żywo i aktyw-
nie uczestniczyli w apelu, z ochotą 
odpowiadali na zadawane im pytania. 
Na koniec uczniowie podziękowali 
policjantom śpiewając piosenki. Wrę-
czono im także „Uśmiechnięty kwiat” 
– symbol uczciwej wdzięczności dla 
dorosłych, którzy robią wszystko, 
aby dzieci miały bezpieczne i szczę-
śliwe życie.

(IW)

Nie zabrakło również atrakcji dla 
najmłodszych, które zapewnił im 
SKOK Jaworzno, sponsorując dmucha-

ny zamek, dmuchaną zjeżdżalnię oraz 
balony dla każdego małego uczestnika 
pikniku. BEATA BYRCZEK

„Dąbrowianki” zaprezentowały swój repertuar

Jazda między pachołkami była częścią egzaminu praktycznego

Z racji tego, że Kuba jest nie-
pełnoletni, do Ameryki pojechał 
z mamą. Trasa ich podróży obej-
mowała sześć stanów: Kalifornię, 
Nevadę, Arizonę, Utah, Colorado 
oraz Nowy Meksyk. USA to kraj 
kontrastów. Z jednej strony wielkie 

metropolie, jak Los Angeles czy San 
Francisco, a z drugiej bezkresne 
prerie dzikiego zachodu – relacjo-
nuje chłopiec. Największe wrażenie 
zrobił na nim czterodniowy pobyt 
w Las Vegas: to miejsce to czysty fe-
nomen – dodaje. Oprócz światowej 

stolicy hazardu zobaczył jeszcze 
takie atrakcje jak Wielki Kanion, 
który zachwycił go swoimi rozmia-
rami czy aleję gwiazd w mieście 
aniołów. Poznał problemy,z którymi 
borykają się mieszkańcy USA, pod-
szkolił się trochę w języku i wycią-
gnął swoje wnioski ze wszystkiego, 
co miał możliwość obejrzeć. Oto 
jak podsumował swoją wycieczkę: 
W czasie naszego pięciotygodnio-
wego pobytu pokonaliśmy ponad 
10 tysięcy kilometrów, zwiedziliśmy 
wiele turystycznych atrakcji oraz 
posmakowaliśmy amerykańskiego 
życia, które nie różni się aż tak bar-
dzo od europejskiego. Zapytany jak 
by zachęcił ludzi do poznawania 
historii,bo to dzięki swojej wiedzy 
mógł się znaleźć w Ameryce, odpo-
wiedział: Wydaje mi się, że każdy 
powinien znać historię, zwłaszcza 
własnego kraju.

Konkurs mimo że był trudny, 
cieszył się dużym zainteresowaniem 
młodzieży. Uczniowie ciągle pytają 
kiedy kolejny. Obecny przewodni-
czący NSZZ „Solidarność” Walde-
mar Sapota ma nadzieję, że to nie 
ostatnie wspólne przedsięwzięcie, 
ze Stanisławem Czarnotą, także 
pozostaje uzbroić się w cierpliwość, 
a najlepiej już zacząć się uczyć.

G.

Los Angeles – Buddyjska świątynia

Hollywood
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13 w
rześnia 2009 roku w

 sanktuarium
 M

atki B
oskiej N

ieustającej Pom
ocy na O

siedlu Stałym
 

odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 10-lecia K
aplicy Lotników

, która tu się znajduje. K
s. bp 

gen. dyw
. prof. dr hab. Tadeusz Płoski O

rdynariusz Polow
y W

ojska Polskiego po m
szy św

. stanął 
przed kościołem

 do zdjęcia z przybyłym
i na uroczystość żołnierzam
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D
w

óch facetów
 

po długiej 
nocy spędzonej 

w
 barze nad ranem

 
w

siada do sam
ochodu. 

Po kilku m
inutach 

w
 okno pasażera stuka stary 

m
ężczyzna.

– Zobacz, w
 oknie jest duch! – 

krzyczy pasażer.
K

ierowca dodaje gazu, ale 
tw

arz nie znika. Przerażony 
pasażer otw

iera okno i pyta:
– Czego chcesz?

– M
acie m

oże papierosy? – 
pyta stary m

ężczyzna.
Pasażer rzuca przez okno paczkę 
i krzyczy do kierowcy zam

ykając 
ze strachem

 okno:
– Przyspiesz!

K
ilka m

inut później 
uspokojeni zaczynają 

śm
iać się i żartow

ać 
z poprzedniego 
strachu. N

agle 
w

 oknie znów

pojaw
ia 

się ta sam
a 

tw
arz.

– To znow
u on! 

– krzyczy pasażer. 
O

tw
iera okno i drżąc 

ze strachu pyta:
– Tak?
– M

acie ognia? – dopytuje się 
stary m

ężczyzna.
Pasażer w

yrzuca zapalniczkę 
przez okno i krzyczy:
– Przyspiesz jeszcze!
K

ierowca wciska gaz 
do podłogi, straszliw

a 
tw

arz znika z okna. Pasażer 
z kierowcą pow

oli dochodzą 
do siebie po spotkaniu 
z duchem

, kiedy w
 oknie 

znow
u pojaw

ia się postać tego 
sam

ego starego m
ężczyzny. 

Przerażony pasażer 
otw

iera okno i pyta:
– C

o znow
u?

– M
oże pom

óc 
w

am
 w

yjechać 
z tego błota?

,

D
o

ro
sli to

 p
r

zeter
m

in
o

w
a

n
e dzieci

Trzym
aj język za zębam

i
D

o baru w
chodzi facet i zam

aw
ia setkę. Z kieszeni w

yciąga 
naparstek, odlew

a do niego trochę, z drugiej kieszeni w
yciąga 

m
ałego, kilkunastocentym

etrow
ego ludzika, staw

ia go na barze 
i daje m

u naparstek. Barm
an na to patrzy ze zdziw

ieniem
:

– Panie, skąd pan takiego krasnala w
ytrzasnął?

– W
ie pan, byliśm

y razem
 w

 A
fryce... Idziem

y tam
 przez las 

i w
idzim

y jak tubylcy tańczą dookoła ogniska, a w
 środku taki 

w
 pióropuszu w

yw
ija grzechotkam

i.
– I jak ty m

u W
acuś w

tedy pow
iedziałeś? Że on jest dupa, a nie 

czarow
nik?

Można się naciąć
Rzecz dzieje się w

 czasach, gdy 
m

asow
o przyw

ożono do Polski 
pow

ypadkow
y złom

 z N
iem

iec. 
G

ość przyw
iózł coś takiego 

na law
ecie do m

echanika – m
asa 

pogiętej blachy:
– O

 w
 m

ordę – m
ów

i m
echanik 

– nieźle trzaśnięty. Będzie za dw
a 

tygodnie.
Po tygodniu telefon. D

zw
oni 

m
echanik:

– Panie, jest problem
. 

C
o to za m

arka?
– A

 czem
u?

– N
o bo jak bym

 tego nie klepał, 
w

ychodzi przystanek autobusow
y...

Kawał 
wędkarski:

– Biorą?
– N

ie bardzo...
– Złapał pan coś?

– Jednego.
– I co pan z nim

 zrobił?
– W

rzuciłem
 do wody.

– D
uży był?

– Taki jak pan i też m
nie 

w
kurzał.

Jest 
haczyk

G
ruba baba do grubej 

baby:
– Jem

 tyle co w
róbelek, 

a jestem
 taka gruba!

N
a to druga:

– A
 ja słyszałam

, 
że w

róbelki jedzą tyle ile 

w
ażą.

– C
o ty, stary – 

dostałeś po gębie i nie 
zareagow

ałeś?
– Zareagow

ałem
.

– Jak?
– Spuchłem

.

W
 pogotow

iu ratunkow
ym

 dzw
oni telefon:

– Panie doktorze, proszę przyjechać, synek 
połknął otw

ieracz do butelek...
– Zaraz będę. A

 co państw
o zrobili do tej pory?

– O
tw

iaralim
 o fram

uge.

Rolnik pyta rolnika jąkałę:
– D

użo m
asz królików

?
– Trzy...trzy...trzysta...

– N
ie żartuj! A

ż trzysta?
– N

nie... Trzy sta...stare i dw
w

a 
m

łode!

rolnikkkkkkkkkaaaaaaaaaająjjąjjjąjjjąjjąjjąąąkakakkakkałęłłłłęę::::

Rozm
aw

iają dw
aj starsi panow

ie z brzuszkam
i:

– Podobno codziennie intensyw
nie upraw

iasz gim
nastykę?

– To praw
da.

– A
 m

ożesz już dotknąć sw
oją praw

ą ręką lew
ą nogę?

– Jeszcze nie, ale już zaczynam
 ją w

idzieć.

Tato, 
harcerze 
z m

apą idą, 
będą o drogę 
pytali!

Po zadem
onstrow

aniu sw
ych 

um
iejętności kandydatka 

na śpiew
aczkę pyta profesora:

– Czy m
ój głos m

a jakieś szanse?
– O

czyw
iście! N

a przykład, gdy 
w

ybuchnie pożar!

Proces sądowy
– Jest pan oskarżony 
o to, że uderzył pan 
poszkodow

anego dw
a razy 

w
 tw

arz.
O

skarżony, chce pan coś 
dodać?
– N

ie W
ysoki Sądzie – 

m
yślę, że m

u to w
ystarczy!

Przyleciało dw
óch kosm

itów
 na łąkę i patrzą 

zw
ierze w

 łaty, spoglądają do atlasu: K
row

a 
pije w

odę, daje m
leko. W

zięli ją nad strum
ień, 

jeden w
sadził jej łeb do w

ody, a drugi 
nadstaw

ia m
iskę od tyłu. Po chw

ili w
ylatuje 

krow
i placek, w

tedy ten z m
iską m

ów
i:

– Podnieś jej łeb w
yżej, bo m

uł z dna bierze.

A
nem

ik krzyczy w
 szpitalu:

– Siostro m
rów

ka!
– N

o to co?
– To bydlę gdzieś m

nie 
ciągnie!!

W
 aptece pacjent 

otrzym
ał pudełko 

z lekarstw
am

i. Pyta 
panią m

agister:
– Przepraszam

, jak to się 
otw

iera?
– W

szystkie inform
acje 

są w
 środku – 

odpow
iada aptekarka.

Spotykają się dw
ie blondynki i jedna m

ów
i:

– Ty, słuchaj w
iesz, że w

 tym
 roku Sylw

ester 
w

ypada w
 piątek?

A
 na to druga:

– Kurcze, żeby tylko nie trzynastego.

D
w

ie blondynki czytają gazetę 
i jedna m

ów
i do drugiej:

– W
iesz, że w

 A
m

eryce co 3 
m

inuty, jest potrącana jedna 
kobieta?
– Biedaczka, ale się na nią uw

zięli.
Szef apteki do m

łodego 
praktykanta:
– Z tej bańki nalew

am
y lek 

tylko, jeżeli recepta jest 
nieczytelna.

To się da w
ytłum

aczyć
Są zaw

ody, kto najdłużej w
ytrzym

a w
 w

odzie. Pierw
szy pan 

w
ytrzym

ał 1m
in i w

szyscy ludzie go pytają jak pan to zrobił? A
 on 

odpow
iedział:

– „Trening, trening i jeszcze raz trening”.
N

astępny pan w
ytrzym

ał 2m
in i znow

u w
szyscy ludzie go pytają 

jak pan to zrobił? A
 on odpow

iedział:
– „Trening,trening i jeszcze raz trening”.
N

astępny pan w
ytrzym

ał 3 m
in i w

szyscy ludzie go pytają jak pan 
to zrobił? A

 on na to:
– Trening.....
N

astępny pan przyszedł, wchodzi do w
ody, 1 m

in nic, 2 m
in nic, 

3 m
in nic, po 4 m

inucie w
ychodzi ledw

o oddycha, w
ięc lekarze 

szybko podbiegli, ale na szczęście nic się nie stało, w
szyscy ludzie 

pytają jak on to zrobił? A
 on na to:

– G
dzieś m

usiałem
 gaciam

i zahaczyć!

M
agik jedzie na sw

ój kolejny w
ystęp i zostaje zatrzym

any 
przez policję.
– Co te noże robią w

 pańskim
 sam

ochodzie? – pyta się 
policjant.
– Żongluję nim

i podczas w
ystępu – objaśnia m

agik.
– A

ch tak – m
ów

i policjant – m
oże pan zadem

onstruje.
Przejeżdżający obok facet zauw

ażając sytuację stw
ierdza 

do osoby, z którą podróżuje:
– Rety, cieszę, że rzuciłem

 picie. Popatrz tylko, jakie testy 
na obecność alkoholu każą teraz robić.

M
a

M
agigigkk

jejedzdziei
nnaaa

swsw
ójókkolejejnyny

ww
ysytętp

iizozostststaaa

Uroki abstynencji

Ukryty talent
M

iał odbyć się m
ecz bokserski 

U
SA

 – Polska w
 Zakopanem

. 
Stany w

ystaw
iły Tysona, a Polska 

oczyw
iście G

ołotę. Jednak 
tuż przed sam

ą w
alką G

ołota 
złam

ał rękę i na gw
ałt potrzebny 

był jakiś bokser, aby uniknąć 
kom

prom
itacji. Trener w

yskoczył 
na K

rupów
ki i zobaczył w

ielkiego 
górala. Podleciał i zapytał:
– C

hcesz zarobić 100$?
– N

oooo... chce – odparł góral.
Trener w

ziął go do szatni, dał 
spodenki i rękaw

ice i m
ów

i:
– W

yjdź na ring, zasłoń 
się rękaw

icam
i i stój. Jak 

przetrzym
asz pierw

szą rundę 
dostaniesz pieniądze.
G

óral w
yszedł, Tyson go poobijał, 

ale góral przetrzym
ał. N

o 
to trener m

ów
i:

– Jak przetrzym
asz drugą 

dostaniesz 1000$.
G

óral w
yszedł, Tyson go już teraz 

m
ocno poobijał, no ale i tę rundę 

przetrzym
ał.

Trener zachw
ycony m

ów
i:

– Jak przetrzym
asz trzecią 

dostaniesz 10 000$ !
G

óral w
yszedł, ale już ledw

o 
zszedł po tej rundzie. A

 trener 
do niego:
– Słuchaj jak w

ytrzym
asz 

czw
artą...

– N
ie w

ytrzym
am

!! W
leję 

w
 końcu czarnuchow

i!!
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Zakład U
bezpieczeń 

Społecznych ostrzega: 
Prow

adzenie zdrow
ego trybu 

życia grozi w
ieloletnią w

egetacją 
za groszow

ą em
eryturę!

Jedzie rajd sam
ochodow

y przez Europę. 
C

o 600 km
 rajd zatrzym

uje się, aby 
zatankow

ać paliw
o. Po 8000 km

 tylko 
jeden sam

ochód nie tankow
ał paliw

a – ten, 
w

 którym
 jechali studenci z Polski.

K
ierow

nik rajdu podchodzi i pyta:
– Słuchajcie, przejechaliśm

y 8000 km
, 

a W
y ani razu nie tankow

aliście!
D

laczego?
- A

aaaaa, bo m
y kasy nie m

am
y.

Siła studenckiego portfela


