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Wyrazy współczucia dla rodzin tragicznie zmarłych górników z kopalni „Wujek-Śląsk” składa redakcja „Ct”

Listowy 
zawrót głowy

Będzie jazda!

Nowa figuracja

Głosy dla 
hospicjów

Już dziś  
„Od złotego  
do euro”

MIREK RUSECKI

Basia zaśpiewa 5 października 
godz. 20.00 w Domu Muzyki 
i Tańca w Zabrzu

o koncercie na str. 19.

Druga płyta 
„Animations”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

�

Moja podróż rozpoczęła się od wylotu 
we wtorek rano z Krakowa do Pragi, 
następnie z Pragi do Paryża, a stam-
tąd do Strasburga. Warto napomknąć 
tu o ogromnej różnicy, jaka dzieli 
nasze lotniska, a lotniska w Europie 
zachodniej. Lotnisko w Paryżu im. 
Charlesa de Gaulle’a jest tak ogromne, 
że przejechanie autobusem dwóch ter-
minali zajmuje prawie piętnaście mi-
nut. Dlatego pochwały wizytującego 
nasz kraj Michela Platiniego, w związ-
ku z Euro 2012, naszej infrastruktury 
transportowej, wydają się być nie-
śmiesznym dowcipem. Przepaść, jaka 
dzieli nasz kraj od państw zachodnich 
jest ogromna i coraz bardziej zaczy-
nam wątpić w to czy Polska powinna 
szczycić się mianem kraju należącego 
do Unii Europejskiej.

Po przylocie do Strasburga spotkało 
mnie kolejne zaskoczenie. Miasto, posia-
dające około 270.000 mieszkańców (czyli 
troszkę więcej niż Częstochowa) bardzo 
przypomina Kraków. Wąskie uliczki 
i charakterystyczny rynek w centrum 
z ogromną katedrą Notre Dame (zwa-
ną inaczej Katedrą Najświętszej Marii 
Panny) pośrodku.

Od 14 do 17 września w Strasburgu odbyła się comiesięczna sesja plenarna 
Parlamentu Europejskiego. Na obradach pojawiłem się jako delegat naszej 
gazety. Byłem dumny, że całe obrady prowadził Polak – Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek

W środę, przyszedł czas na odwie-
dzenie samego Europarlamentu. Do-
tarcie tam było dość proste, ponieważ 
Strasburg jest miastem, które posiada 
bardzo dobrą komunikację ze względu 
na tzw. tramways – czyli odpowiednik 
naszych tramwajów, tyle, że o wiele no-
wocześniejszych. Znalezienie budynku 
Europarlamentu nie jest trudne, gdyż 
jest to bardzo duży gmach, który wy-
łania się z ponad budynków, od razu 
rzucając się w oczy.

Cały Europarlament składa się 
z kilku budynków, ale obrady odby-
wają się w głównym gmachu, Louise 
Weiss. Całą sesję prowadził Jerzy 
Buzek, który niedawno został wy-
brany Przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego. Wygłosił on także 
swoje przemówienie i plan na swoją 
kadencję. Każdy z europosłów pod-
czas swojej wypowiedzi, wniosku, 
miał do dyspozycji ograniczony czas, 
po przekroczeniu którego, przery-
wano mu i udzielano głosu kolejnej 
osobie. Było to o tyle istotne, że nie 
powodowało dezorganizacji sesji.

Każdy z europosłów miał przypisane 
swoje miejsce na czas trwania całej sesji 

plenarnej. O dziwo, w środę Europarla-
ment świecił pustkami, co jest dla mnie 
niezrozumiałe, bo bardzo przypomi-
nało to sytuację z naszego Sejmu, gdzie 
posłowie nie pojawiają się na ważnych 
spotkaniach, a inkasują za swoją funkcję 
spore pieniądze.

Jeśli chodzi o tematy poruszane 
na sesji, to dominował jeden – ogól-
noświatowy kryzys. Myślę, że powi-
nienem przytoczyć tu krótką historię, 
która spotkała mnie podczas drogi 
taksówką z lotniska do centrum Stras-
burga. Zapytany przez kierowcę, ile 
zarabia przeciętnie Polak w naszym 
kraju, odpowiedziałem, że w grani-
cach 1-4 euro na godzinę. Taksówkarz 
wybuchnął śmiechem i odpowiedział, 
że u nich nikt nie podejmie się pracy 
poniżej 10 euro.

Na pewno znajdzie się teraz grupa 
osób, które powiedzą – życie we Francji 
jest o wiele droższe. Otóż nie do końca. 
Naprawdę większość towarów spożyw-
czych w supermarketach kosztuje tyle 
samo co w Polsce. Dlatego temat kryzysu 
poruszany przez Europosłów z Niemiec, 
Francji czy Portugalii wydał mi się nie-
smaczny. I chyba nie tylko mi.

Po opuszczeniu gmachu Europarla-
mentu natrafiłem na manifestację ludzi 
z całej Europy pod hasłem „Nothing 
About Us, Without Us”, czyli „Nic o nas, 
bez nas”, w której wzięło udział sporo 
osób niepełnosprawnych.

Po zwiedzeniu Strasburga, niestety, 
trzeba było przygotować się do drogi po-
wrotnej. Ponownie Paryż, Praga i Kra-
ków. Cała wizyta była bardzo ciekawym 
doświadczeniem i cieszę się, że mogłem 
na własne oczy zobaczyć jak wyglądają 
obrady, które mają wpłynąć na poprawę 
sytuacji w Europie i na Świecie.

Mam nadzieję, że Jerzy Buzek po-
stara się, aby poprawić sytuację również 
naszego kraju w Europie i w końcu prze-
staniemy być postrzegani jako zaścianek 
Europy.

PAWEŁ JĘDRUSIK

Część sylwetki gmachu Parlamentu Europejskiego
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Bezpłatne badania słuchu
Już 25 i 26 września w godzinach 
od 8.00 do 16.00 w holu hali MCKiS 
każdy mieszkaniec Jaworzna może 
bezpłatnie zbadać swój słuch. 
Na badania zapraszają Urząd Miejski 
w Jaworznie, Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu oraz firma ANTON.

ZADBAJ O SWÓJ SŁUCH!
Pogłaśniasz telewizor bardziej 
niż inni domownicy?
Nie zawsze rozumiesz, gdy mówi 
kilka osób?
Nie słyszysz w hałasie?
Coraz częściej prosisz 
o powtórzenie?
Nie słyszysz dzwonka do drzwi 
lub telefonu?

Koniecznie zbadaj swój słuch!

W Miejskim Centrum 
Kultury w 70. rocznicę 
września odbyło się 
„Spotkanie z historią” 
zorganizowane z inicjatywy 
Fundacji Rozwoju „Patria” 
we współpracy z katowckim 
oddziałem IPN.

Spotkanie miało na celu uczczenie 
tragicznych wydarzeń i pamięć po-
ległych w obronie Ojczyzny. Wykład 
przerywany materiałami filmowymi: 
„Drogi do wojny – Polska 1938-39”, 
„Wieluń 4.40”, „17 września – portret 
jednego dnia” i „Ostatnia bitwa 1939 

roku” poprowadził dr Grzegorz Bębnik.  
Na konferencji historycznej był także 
prezes zarządu fundacji – Andrzej Opi-
tek. Tematem spotkania była nie tylko 
rocznica wybuchu II Wojny Światowej, 
ale także wydarzenia z 17 września 1939 
roku, kiedy Armia Czerwona wkroczyła 
do Polski. – Było to nic innego, jak wypeł-
nienie sowieckich zobowiązań sojuszni-
czych z Hitlerem, cios w plecy i faktyczna 
agresja przeciwko II Rzeczpospolitej  
– skomentował dr Bębnik. 

Do dziś ze swoimi sąsiadami na pew-
ne tematy nie potrafimy rozmawiać i je-
steśmy dalecy od porozumienia. Jednak 
wydarzeń z tamtego okresu w pamięci 
wielu ludzi się nie wymaże – nic, a już 
na pewno nie propaganda rosyjska, która 
niestety wciąż działa. G.

Połączenie ulicy Kolejowej i Matejki to duże ułatwienie dla mieszkańców Osiedla Górniczego oraz  dla osób 
przyjeżdżających do centrum. Roboczo łącznik nosi nazwę ulicy Nowo-rzemieślniczej, po zakończeniu 
projektu „MTdA” specjalna grupa zajmie się nowym nazewnictwem nowo wybudowanych ulic. 
Aby była możliwa budowa łącznika wyburzono trzy prywatne domy przy ulicy Kolejowej. Właściciele 
dostali odszkodowania i nowe mieszkania z jaworznickiego TBS-u. Obok skrzyżowania na miejscu starych 
domów najprawdopodobniej zostanie wybudowana stacja benzynowa. 
Budowa łącznika finansowana została ze środków własnych miasta, lecz przygotowywane są dokumenty, 
dzięki którym 60% kosztów zostanie zrefundowanych ze środków UE. Budowę realizowała firma Eurovia.   ER

Otwarto nowy łącznik Kolejowa – Matejki

Adrzej Opitek i dr Grzegorz Bębnik oglądają historyczne mat. filmowe

Witam.
Zmusił mnie artykuł w najnowszym numerze na pierwszej stronie: „Spłonął 

samochód” do napisania tego listu. Napisano między innymi: „Opary paliwa i pło-
nącego pojazdu były bardzo mocne, ...”. Ten fragment zdania przeczy podstawowym 
prawom fizyki. Jak wiem, to opary paliwa tzn. materiału łatwopalnego, wręcz wy-
buchowego, z kontaktem nie konieczne bezpośrednio z ogniem, musi spowodować 
przynajmniej wybuch lub tragedię. Prawdopodobnie autorowi chodziło o opary, 
zapach spalonego paliwa, a to jest kolosalna różnica.

P.S. Oczekuję odpowiedzi od autora tego artykułu. Jeszcze jedno, od ponad 30 
lat jestem członkiem ZJR-G (Zakładowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza) w moim 
zakładzie pracy.

POZDRAWIAM, KRZYSIEK

Panie Krzysztofie,
Wina zatem leży po mojej stronie, bo ja – jako redaktor naczelny powinien teksty 

przed opublikowaniem w gazecie należycie sprawdzić. Przyznam się szczerze, że nie 
zwróciłem na to uwagi ja, a także korektor. Widać z tego, że sprawy pożarnictwa 
nie są naszą domeną.

Z perspektywy czasu – post factum – wiem jak powinniśmy napisać ten frag-
ment nikomu nie podpadając, np.: „Wydobywające opary z płonącego pojazdu 
były bardzo mocne” czy coś podobnego.

Dziękuję za słowa krytyki, bo takie uwagi budują jednak wiarygodność gazety, 
poprzez unikanie głupich błędów w przyszłości.

Chciałbym Pana namówić do skreślenia kilku zdań na temat czy udział w ga-
szeniu tego pożaru niósł za sobą wielkie ryzyko i dwóch kierowców, którzy się tego 
podjęli, byli naiwniakami, którzy cudem uniknęli uszkodzeń ciała lub śmierci, czy 
też wykazali się należytą postawą, narażając się jedynie na drobne dolegliwości.

Pytam dlatego, że wielu kierowców, którzy byli w pobliżu, nie podjęli akcji, 
ponieważ oficjalnie stwierdzili, że samochód w każdej chwili może wybuchnąć 
i uczestnictwo w akcji jest zwykłą głupotą.

POZDRAWIAM, JÓZEF MATYSIK

Witam.
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Co do zachowania świadków 

zdarzenia to: zachowanie kierowców było jak najbardziej właściwe. Pożar w za-
rodku, tym bardziej samochodu można w większości przypadków ugasić i dlate-
go należy natychmiast podjąć akcję gaśniczą, używając najlepiej gaśnic. Ręczne 
gaśnice są skuteczne w krótkim czasie od powstania pożaru. Czas tutaj odgrywa 
najważniejszą rolę.

Nie będę oceniał tej akcji pod względem fachowości, bo nie byłem świadkiem 
i nie jestem do tego uprawniony. W tej sytuacji najważniejsza jest ocena zagrożenia 
i w odpowiednim momencie wycofanie się, gdy akcja nie przynosi skutku.

Mam pytanie czy kierowcy, którzy tylko obserwowali to zdarzenie też nie na-
rażali siebie? Podobnie jest przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu, 
czym szybciej przystąpimy do pierwszej pomocy, to poszkodowany ma większe 
szanse na przeżycie lub na jak najmniejszy uszczerbek na zdrowiu.

POZDRAWIAM, KRZYSIEK
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Remont w urzędzie miasta
Salę obrad urzędu miejskiego po blisko 40. latach istnienia czeka wreszcie 
gruntowna modernizacja. Nowoczesne wyposażenie ma zapewnić komfort nie 
tylko pracownikom, ale także mieszkańcom miasta.
W jaki sposób? Nowa instalacja elektroniczna pozwoli na śledzenie obrad sesji 
rady miejskiej na żywo. Umożliwi nawet sprawdzenie jak głosowali radni. Oni 
sami będą korzystać z elektronicznego systemu głosowania. G. Bezdotykowy alkomat stał się postra-

chem pijanych kierowców. Badanie 
takim alkomatem trwa kilka sekund. 
Pozwala to sprawdzić wszystkich kie-
rowców w bardzo krótkim czasie.

Ostatnia kontrola zorganizowana 
była we wtorek o 5.00 rano na ulicy 
Grunwaldzkiej i Pocztowej. Patrol 
zatrzymywał wszystkich kierowców 
i każdy nich musiał dmuchać. W efekcie 
zatrzymano 5. kierowców. Wszystkie 
osoby straciły prawo jazdy. Akcje będą 
powtarzane w różne dni i odbywać się 
będą o różnych porach dnia. ER

Postrach 
pijanych 
kierowców
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Szanowna redakcjo,
Jak zwykle we wrześniu wie-

lokrotnie przewija się w mediach 
temat szkoły, jak choćby ostatnio 
sprawa zbyt ciężkich plecaków 
noszonych przez dzieci. Rze-
czywistość oświatowa nie jest 
wesoła. Niemałym problemem 
jest także to, że wiele dzieci przy-
chodzi do szkoły bez śniadania, 
głodnych, a czasem wręcz mdleje 
z głodu.

Ja chciałabym napisać 
o czymś, co przy tym wszyst-
kim musi napawać optymi-
zmem. Otóż od szeregu lat 
obserwuję, jak wspaniale z tym 
problemem radzi sobie SP nr 5. 
Co roku w szkole dzieci otrzy-
mują codziennie darmowe, 

świetne mleko w kartonikach 
(dopłaty unijne).

I choć można dyskutować, 
że niektórzy uczuleni, a inni 
nie lubią – to jednak zawsze 
jest dość chętnych, aby wypić 
dodatkowy kartonik za zdrowie 
nieobecnych. „Rzeka mleka” 
nie dezorganizuje życia szkoły, 
bo dzieciaki na „mlecznych dyżu-
rach” są świetnie zorganizowane. 
Co więcej, szkoła nie zbankru-
towała na wywózce kartoników 
po mleku. Ja oni to robią?

ANNA K.

Szanowna redakcjo,
Jestem emerytem już od wie-

lu lat. Od wielu lat jestem też 
dziadkiem i przyglądam się pol-

skiej szkole. Staram się też pomóc 
moim dzieciom i wnukom. Często 
odprowadzam i przyprowadzam 
wnuczkę ze szkoły. Niestety, z tego 
co obserwuję, nie zmienia się nic 
na lepsze. Pomarzyć można o cza-
sach, kiedy uczniowi (małemu 
dziecku) wystarczył elementarz 
i zeszyt. Chociaż były też takie 
zwyczaje, że „bawiło się” młodsze 
rodzeństwo nosząc je. Skutki owego 
„bawienia” niektórzy czują dotąd. 
Dziś maluchy muszą włóczyć 
ciężkie plecaki. Staram się dziec-
ku pomóc, a i sam mam kłopoty 
z uniesieniem takich ciężarów. Czy 
kiedyś szkoła zreformuje się tak, 
żeby pomyśleć o rzeczach najprost-
szych i najważniejszych?

DZIADEK

Dwugłos w sprawie dzieci
Listy do redakcji

Jeszcze nie obeschły łzy osieroconych 
dzieci i żon po tragedii w kopalni wę-
gla „Halemba”, a już mamy następne 
ofiary, tym razem w kopalni „Wujek-
Śląsk” w Rudzie Śląskiej.

Ile jeszcze tragedii musi się wydarzyć 
i ilu ofiar potrzeba, aby rządzący nami 
zrozumieli, że nie tędy droga. Przed 
ośmioma miesiącami, 24 stycznia br., 
w naszej kolegiacie odbyło się spotkanie 
z Panem Profesorem Ryszardem Hen-
rykiem Kozłowskim z Politechniki Kra-
kowskiej na temat geotermii i pyrolizy. 
Podobne spotkania odbyły się w Kato-
wicach-Panewnikach, Tychach, Olkuszu 
i innych miastach Polski. Jak do tej pory 
bez jakiegokolwiek odzewu ze strony osób 
sprawujących władzę w naszym kraju.

Gdzie są i co robią nasi przedstawicie-
le we władzach lokalnych, regionalnych 
i najwyższych? Gdzie są związki zawodo-
we, które mają bronić ludzi pracy? Nawet 
najwspanialsze słowa współczucia, pły-

nące z ust przedstawicieli władzy są ni-
czym, w porównaniu z ogromem bólu 
i nieszczęścia, które dotknęło górników 
i ich rodziny. Dlaczego każe się ludziom 
pracować ciężko, w nieludzkich warun-
kach, kilometr i więcej pod powierzchnią 
ziemi, kiedy można uzyskać tanią i czystą 
energię (bez niszczenia środowiska natu-
ralnego) w sposób bezpieczny dla ludzi?

Wszystkich sceptyków i niedowiarków 
proszę uprzejmie, aby zechcieli pojechać 
do Torunia i tam na własne oczy zo-
baczyć co można zrobić w stosunkowo 
krótkim czasie, bez miliardów złotych.

Może nasi Panowie Radni i inni 
Przedstawiciele Władzy, którzy byli 
zaproszeni na spotkanie z Panem Pro-
fesorem Kozłowskim nawiążą z Nim 
kontakt i zechcą poważnie potraktować 
Jego zaangażowanie w polską energetykę 
ze źródeł odnawialnych?

STANISŁAWA TALOWSKA

Jaworzno, 20 września 2009 r.

Redakcja „Co tydzień”
Ile jeszcze?

Na uroczystości wręczenia oprócz 
lokatorów i sąsiadów pojawili się 
również przedstawiciele władz 
miasta, poseł Wojciech Saługa, jak 
również ks. Lenda, który poświęcił 
nowe budynki.

28 spośród wszystkich mieszkań 
trafiło w ręce rodzin z Kalinowej 
i Starowiejskiej. Kolejne 6 z nich dla 
tych z poza Jaworzna, w tym z Krako-

wa, Sosnowca i Mysłowic. – Wszystko 
jest wykończone, jest czysto, ładnie – 
skomentowała jedna z zadowolonych 
mieszkanek bloku.

Prezydent życzył lokatorom, 
by spędzili w nowych mieszkaniach 
najlepsze lata swojego życia.

Na jeden budynek przypadają 24 
mieszkania. Jest również plac zabaw dla 
dzieci i miejsca parkingowe. G.

48 rodzin odebrało już klucze od swoich mieszkań przy ul. Kalinowej

Jaworznickie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
czyli tzw. TBS rozwija się bardzo 
dobrze. Mniej więcej co pół 
roku powstaje jakiś budynek, 
a Jaworzno samo w sobie 
zaczyna wyróżniać się w okolicy 
pod względem mieszkaniowym.

22 września jest dniem wieńczącym 
Europejski Tydzień Zrównoważo-
nego Transportu. Data ta jest bliżej 
kojarzona z tzw. Dniem bez Samo-
chodu.

W tym dniu wszystkie osoby, które 
wybrały środki transportu zbiorowego, 
po okazaniu dowodu rejestracyjnego 
swojego pojazdu mogły podróżować 
za darmo. W autobusach komunikacji 
miejskiej mogliście Państwo otrzymać 
również drobne upominki. Tydzień 

Zrównoważonego Transportu to kam-
pania proekologiczna, której głównym 
celem jest propagowanie alternatyw-
nych środków komunikacji, w tym też 
środków komunikacji zbiorowej.

Pamiętajmy, że dzięki wykorzysta-
niu środków komunikacji innych niż 
pojazdy prywatne zmniejszamy zatło-
czenie na ulicach oraz ograniczamy 
emisję szkodliwych substancji.

Tak naprawdę każdy z nas może 
poprawić klimat swojego miasta. PR

Dzień bez samochodu

Budynek TBS-u przy Kalinowej 7A. Nowi lokatorzy napawają się szczęściem

Prezydent Silbert składa gratulacje nowym lokatorom budynku przy Kalinowej
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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

14 września

15 września

17 września

16 września

18 września 19 września

20 września

21 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 – William Szekspir - Poskromienie 

złośnicy. Wpłaty do 24 września. Cena: 28, 32, 42 zł.
7-8.11.09 r.  Podziemia Gór Sowich i okolice. Cena: 185, 195, 200, 210 zł. 
28-29.11.09 r. Andrzejki z Kołem nr 4 – Murzasichle. Zaliczka 65 zł. Cena: 100, 110, 120, 130 zł.
30.12.09 r. – 3.01.10 r. Sylwester – Biały Dunajec. M.in. noclegi z wyżywieniem HB, zabawa 

sylwestrowa, kulig z pochodniami. Informacje od 30 września. Cena: ok. 600 zł.
Komisja Krajoznawcza zaprasza

10.10.09 r. Pszczyna – zwiedzanie miasta. Informacje wkrótce.
Komisja Turystyki Pieszej zaprasza

27.09.09 r. 45 Zlot Turystów Pieszych – Dolina Kobylańska, Dolina Będkowska. Cena: 
25, 27, 29 zł.

3.10.09 r. Szlakiem wrześniowych Virtuti Militari – śladami IV Pułku Strzelców Podhalań-
skich, zwiedzanie Cieszyna. Cena: 23, 25, 28 zł.

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
26.09.09 r. Beskid Wyspowy – Śnieżnica – Ćwilin. Cena: 30, 35, 38, 42 zł.
3.10.09 r. Beskid Żywiecki – Rycerka Kolonia – Wielka Racza. Cena: 29, 33, 35, 38 zł.
4.10.09 r. Beskid Mały – Góra Żar. Cena: 20, 25, 28, 30 zł.
10.10.09 r. Beskid Średni – Pcim – Kotoń – Tokarnia. Cena: 30, 32, 36, 40 zł.
17.10.09 r. Beskid Żywiecki – Hala Boracza. Cena: 26, 32, 35, 38 zł.

WPADŁ Z ERICSSONEM. 
Policjanci Wydziału Kry-
minalnego jaworznickiej 
policji podczas wykony-
wania czynności służbo-
wych  na ulicy Tuwima  
zatrzymali 21-letniego 
mężczyznę zamieszkałego 
w  Jaworznie, przy którym 
ujawniono i zabezpieczono 
telefon komórkowy Sony 
Ericsson K700i pochodzący 
z kradzieży.

PRZERWANA DOSTAWA. 
Policjanci Wydziału Ru-
chu Drogowego na ulicy 
Chełmońskiego 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. Mężczyźnie 
zatrzymano uprawienia 
do kierowania pojazdami 
mechanicznymi. 

Serdeczne podziękowania  
za pamięć, złożone kwiaty, 
uczestnictwo w ceremonii 

pogrzebowej 

śp. Janusza Getel 
składa: żona z synem i córką

ZDEWASTOWAŁ, BO 
CHCIAŁ UKRAŚĆ. Jak 
wynika ze zgłoszenia 
31-letniego mieszkańca 
naszego miasta nieznany 

sprawca usiłował dokonać 
kradzieży jego samocho-
du m-ki Audi A8 zapar-
kowanego na parkingu 
osiedlowym przy ulicy 
Szymanowskiego. Spraw-
ca wyłamał wkładkę zam-
ka w drzwiach od strony 
kierowcy, a następnie 
wkładkę stacyjki i wypiął 
wtyczkę komputera. Po-
szkodowany straty szacu-
je na 2.000 złotych. 

NIELEGALNY CHÓW. 
Funkcjonariusze Wydziału 
do Walki z Przestępczością 
Gospodarczą zatrzymali 
50-letniego mieszkańca 
Jaworzna, który na terenie 
prywatnej posesji utrzy-
mywał i hodował bez wy-
maganego zezwolenia psa 
rasy Chart. 

PIJANY KIEROWCA. 
Patrol Wydziału Ruchu 
Drogowego na ulicy 
Wandy zatrzymał 56-let-
niego jaworznianina, 
który kierował samocho-
dem osobowym marki 
Opel Astra, będąc w sta-
nie nietrzeźwym (1,03 
mg/l). 

NIETRZEŹWY I BEZ 
PRAWKA. Policjanci re-
feratu patrolowo-inter-
wencyjnego zatrzymali 
do kontroli samochód 
marki Nissan, które-
go kierujący, 20-letni 
mieszkaniec Jaworzna, 
znajdował się w stanie 
nietrzeźwym oraz nie 
posiadał uprawnień do 
kierowania pojazdem.  
Po wykonaniu nie-
zbędnych czynności 
mężczyznę zwolniono 
do miejsca zamieszka-
nia, natomiast pojazd 
zabezpieczyła znajoma 
kierowcy.

GOŚĆ Z CHEŁMCA DO 
ARESZTU. Funkcjona-
riusze jaworznickiej 
drogówki na ulicy Ka-
towickiej zatrzymali 
22-letniego mieszkańca 
Chełmca, który kierował 
samochodem osobowym 
marki BMW, będąc  
w stanie nietrzeźwym. 
Mężczyzna został osa-
dzony w policyjnym 
areszcie, a za popełnione 
przestępstwo może od-
powiadać z art. 178 a. §1 
kodeksu karnego.

CZUJNA OCHRONA. Pra-
cownicy ochrony  
w sklepie „Kaufland” przy 
ulicy Matejki w Jaworznie 
zatrzymali 39-letniego 
mężczyznę, który dokonał 
kradzieży artykułów spo-
żywczych i przemysłowych 
o wartości 280 złotych na 
szkodę w/w sklepu. 

AMATOR CZĘŚCI DO 
CINQUECENTO. Na par-
kingu osiedlowym przy ul. 
Cyprysowej w Jaworznie 
w nocy z 19/20 września 
nieznany sprawca dokonał 
kradzieży lewego lusterka 
zewnętrznego oraz dwóch 
wycieraczek przedniej 
szyby z samochodu marki 
Fiat Cinquecento na szkodę 
42-letniego mieszkańca 
Jaworzna. Straty wynoszą 
500 złotych.

ROLNIK ROLNIKOWI WIL-
KIEM. Nieznany sprawca 

z terenu prywatnej posesji 
przy ul. Św. Wojciecha  
w Jaworznie, z otwartego 
pomieszczenia gospodar-
czego dokonał kradzieży 
17 sztuk kur niosek na 
szkodę 81-letniego męż-
czyzny. Straty oszacowano 
na 430 złotych.

PRZERWAŁ ŁĄCZNOŚĆ, 
BO POTRZEBOWAŁ 
MIEDZI. Policjanci Wy-
działu Prewencji w trakcie 
penetracji terenu, bez-
pośrednio po zaistnieniu 
zdarzenia dotyczącego 
kradzieży kabli telekomu-
nikacyjnych z bloku przy 
ulicy Klonowej, zatrzymali 
61-letniego mężczyznę, 
przy którym ujawniono  
i zabezpieczono skradzio-
ne kilka minut wcześniej 
kable. Straty powstałe 
w wyniku kradzieży oraz 
uszkodzenia skrzynek te-
lekomunikacyjnych TPSA 
są w toku ustalania. 

II trasy – piesza i wyjazd kolejką – 27.09.2009 
r. (niedziela). Wpłaty do 24 września

Organizatorzy: Zarząd Koła nr 4 w Jaworznie,
Cel wycieczki: krzewienie aktywnych form spę-
dzania wolnego czasu i wypoczynku, zdobycie 
najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego.
Wpisowe: młodzież posiadacze kart rabatowych 
PTTK – 25,00 zł. Młodzież lub dorośli posiada-
cze kart rabatowych PTTK – 28,00 zł. Pozostali 
mieszkańcy Jaworzna – 32,00 zł. Osoby spoza 
Jaworzna – 37,00 zł.
Zapisy uczestników w Oddziale PTTK w Jaworznie 
ul. Grunwaldzka 35 (róg Zacisze) do 24 września 
2009 r., tel. 032-6163952, 6163908, 0-603275115 
w godz. 9-17. http://www.pttk.jaw.pl
Świadczenia: obsługa trasy przez przewod-

nika, ubezpieczenie, przejazd autokarem tam  
i z powrotem. 
Obowiązki uczestników: odpowiedni ubiór 
turystyczny, przestrzeganie „Karty Turysty”  
i postanowień organizatorów.
Trasa wycieczki: I wariant: Szczyrk – Skrzyczne 
1257 m – Małe Skrzyczne – Malinowska Skała – 
Przełęcz Salmopolska 934 m. Czas przejścia: ok. 
4,5 godz. Poziom trudności: średni.
II wariant: Wyjazd kolejką na szczyt Skrzycznego 
(bilety we własnym zakresie) i dalej pieszo: Małe 
Skrzyczne – Malinowska Skała – Przełęcz Salmo-
polska 934 m. Czas przejścia: 2,5 godz. Poziom 
trudności: łatwy.
Wyjazd spod hali MCKiS ul. Grunwaldzka w dniu 
27.09.2009 r. o godz. 7.00. Powrót do Jaworzna 
ok. g. 18.30.

WYCIECZKA w Beskid Śląski – Skrzyczne 1257 m n.p.m.
II trasy – piesza i wyjazd kolejką – 27.09.2009 

r. (niedziela). Wpłaty do 24 września

Organizatorzy: Zarząd Koła nr 4 w Jaworznie,
Cel wycieczki: krzewienie aktywnych form spę-
dzania wolnego czasu i wypoczynku, zdobycie 
najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego.
Wpisowe: młodzież posiadacze kart rabatowych 
PTTK – 25,00 zł. Młodzież lub dorośli posiada-
cze kart rabatowych PTTK – 28,00 zł. Pozostali
mieszkańcy Jaworzna – 32,00 zł. Osoby spoza 
Jaworzna – 37,00 zł.
Zapisy uczestników w Oddziale PTTK w Jaworzniey
ul. Grunwaldzka 35 (róg Zacisze) do 24 września
2009 r., tel. 032-6163952, 6163908, 0-603275115
w godz. 9-17. http://www.pttk.jaw.plp p j p
Świadczenia: obsługa trasy przez przewod-

nika, ubezpieczenie, przejazd autokarem tam  
i z powrotem. 
Obowiązki uczestników: odpowiedni ubiór 
turystyczny, przestrzeganie „Karty Turysty”  
i postanowień organizatorów.
Trasa wycieczki: I wariant: Szczyrk – Skrzyczne 
1257 m – Małe Skrzyczne – Malinowska Skała – 
Przełęcz Salmopolska 934 m. Czas przejścia: ok. 
4,5 godz. Poziom trudności: średni.
II wariant: Wyjazd kolejką na szczyt Skrzycznego 
(bilety we własnym zakresie) i dalej pieszo: Małe 
Skrzyczne – Malinowska Skała – Przełęcz Salmo-
polska 934 m. Czas przejścia: 2,5 godz. Poziom 
trudności: łatwy.
Wyjazd spod hali MCKiS ul. Grunwaldzka w dniu 
27.09.2009 r. o godz. 7.00. Powrót do Jaworzna 
ok. g. 18.30.

WYCIYY ECZKA w Beskid Śląski – Skrzyczne 1257 m n.p.m.
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Z konferencji prasowej prezydenta

Aktualności

Konferencja w sprawie oczyszczania regionu z odpadów chemicznych

 Będą one dotyczyć między innymi 
niektórych planowanych i realizo-
wanych inwestycji. Taka sytuacja 
spowodowana jest przede wszyst-
kim mniejszymi niż  zakładano 
wpływami do budżetu.

W tym roku miasto planowało sprze-
dać kilka wartościowych nieruchomości, 
między innymi plac po byłej kopalni 
Kościuszko. Zastój na rynku nierucho-
mości spowodowany ogólnoświatowym 
kryzysem sprawił, że inwestorzy mieli 
problemy z uzyskaniem kredytów na ten 
cel. Nie uzyskanie środków ze sprzedaży 
nieruchomości spowodowało koniecz-
ność poszukiwania oszczędności.

W związku z tym Prezydent Miasta 
zlecił analizę wydatków poszczególnych 
wydziałów urzędu i podległych jedno-
stek. Dzięki przeprowadzonej weryfika-
cji wydatków zaoszczędzonych zostanie 
ponad 14 mln zł.

Gdzie oszczędności?
– Z powodu przedłużającej się proce-

dury przetargowej nie zdołamy wykonać 
w tym roku remontu ul. Tetmajera – tłu-
maczy Prezydent Miasta Paweł Silbert.

– Mniej kosztować nas będzie w tym 
roku realizacja projektu Miasto Twarzą 
do Autostrady. Okazało się bowiem, 
że faktyczny koszt wykonania prac jest 
o prawie 2 miliony złotych mniejszy niż 
zaplanowaliśmy. Wolniej, ale konse-
kwentnie, realizować będziemy przebu-
dowę jaworznickiego rynku. Zdecydo-
waliśmy się przesunąć w czasie budowę 
ciągu pieszego pomiędzy ul. Sienkiewicza, 
a rynkiem oraz rozpoczęcia prac na samej 
płycie rynku. Uwolniliśmy tym samym 
ponad 2 miliony złotych – mówi skarbnik 
miasta Wiesława Osuszek.

Ponieważ żadna firma nie zgłosiła 
się do wykonania Central Parku, rów-
nież środki przeznaczone na realizację 
tej inwestycji zostają w budżecie gminy. 
Mowa tu o kwocie 700 tys. zł. Miasto 
zaoszczędziło także ponad 3 mln zł re-
zygnując z wcześniejszej spłaty kredytu.

Jestem bezpieczny na drodze
Wzorem ubiegłego roku w mieście 

zorganizowana zostanie akcja „Jestem 
bezpieczny na drodze”. Tym razem 
pilotażowa edycja skierowana zostanie 
do pierwszoklasistów z Zespołu Szkół nr 
2 w Szczakowej. Jej celem, jest zapozna-
nie dzieci z zasadami bezpiecznego po-
ruszania się po drogach. Inauguracja ak-
cji zaplanowana jest na 2 października.

Tegoroczna inicjatywa, jest kontynuacją 
ubiegłorocznej akcji skierowanej do przed-
szkolaków, która przebiegała pod hasłem: 
„Jestem bezpieczny na drodze”. W imieniu 
gminy przeprowadzał ją Miejski Zarząd 
Dróg i Mostów, który administruje droga-
mi publicznymi na terenie miasta.

Już na czwartkowej sesji radni przegłosują 
uchwałę dotyczącą zmian w budżecie

Akcja „Jestem bezpieczny na drodze” 
wpisała się w realizowany na terenie mia-
sta program poprawy bezpieczeństwa 
„Tarcza” oraz ogólnopolską kampanię 
„Razem Bezpieczniej”. Honorowy patro-
nat akcji objęli Marszałek Województwa 
Śląskiego i Prezydent Miasta Jaworzna.

Dopłaty do eko-ogrzewania
Już od ponad pięciu lat mieszkańcy 

Jaworzna, którzy zdecydowali, bądź zde-
cydują się zainstalować w swoich domach 
ekologiczne systemy grzewcze, mogą 
ubiegać się o jednorazową dopłatę w wy-
sokości 23 proc. kosztów urządzeń oraz 
ich montażu. Corocznie program cieszy 
się dużym zainteresowaniem jaworznian.

Aby otrzymać dopłatę należy złożyć 
odpowiedni wniosek wraz z wymaga-
nymi załącznikami w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskie-
go w Jaworznie, przy ul. Plac Górników 5, 

pokój 121, w godzinach pracy magistratu. 
Realizacja dofinansowania następuje 
według kolejności składania wniosków, 
a przekazanie dopłaty następuje naj-
później w terminie 3 miesięcy od daty 
wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego.

Likwidacja eko-bomb
W Sosnowcu przedstawiciele rzą-

du, Narodowego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, władz 
wojewódzkich oraz lokalnych samorzą-
dów podpisali deklarację, wedle której 
w najbliższym czasie powstanie plan 
oczyszczania regionu z odpadów che-
micznych. W spotkaniu uczestniczył 
także prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

Bomb ekologicznych – składowisk 
odpadów niebezpiecznych w naszym wo-
jewództwie jest pięć: Zakłady Chemiczne 
w Tarnowskich Górach, była Rafineria 
Czechowice w Czechowicach-Dziedzicach, 
Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budow-
lanej „Izolacja” w Ogrodzieńcu, Huta Metali 
Nieżelaznych w Katowicach oraz Zakłady 
Chemiczne „Organika Azot” w Jaworznie.

– Zastanawialiśmy się wspólnie, jakie 
bariery stoją na drodze rekultywacji takich 
miejsc – podkreśla Paweł Silbert, prezydent 
Jaworzna. – Z największą uznaliśmy barie-
rę prawną, a później – barierę ekonomicz-
ną. Nie ma co ukrywać, że unieszkodliwia-
nie miejsc, na których od dziesiątków lat 
składowane są substancje niebezpieczne, 
jest niezwykle kosztowne. Niemniej jednak 
takie nakłady trzeba ponosić, bo składowi-
ska mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla 
miasta, w którym są zlokalizowane.

Podpisanie deklaracji było zwieńcze-
niem debaty, przeprowadzonej w ramach 
zainicjowanej przez „Polska Dziennik 
Zachodni” akcji „Czysty region – rozbra-
jamy bomby ekologiczne w województwie 
śląskim”. PR/UM

Przed Kongresem Kultury Pol-
skiej (23 – 25 września br. w Krako-
wie) minister  kultury zapowiada, 
że chodzi o usunięcie prawnych 
absurdów utrudniających życie kul-
turalne twórcom. Brawo na wejściu! 
Jednak w  zestawieniu z projekta-
mi jego eksperta i projektodawcy 
zmian – prof. Jerzego Hausnera, 
(b. wicepremiera w rządzie SLD), 
gdzie mamy parę chwytliwych haseł, 
w rodzaju : „uwolnić płace w kultu-
rze”; „równy dostęp do publicznych 
dotacji instytucji publicznych, spo-
łecznych i prywatnych”; „przekształ-
cenia instytucji na rzecz spółek 
pracowniczych lub fundacji”, itd. 
(Gazeta Wyborcza z 10 VI 2009) – 
wygląda na to, że minister Bogdan 
Zdrojewski  chce zdjąć  twórcom 
okowy absurdów razem z butami.

W tym efektownym opakowa-
niu widać trzy cele:

Po pierwsze: 
Zmiany organizacyjne mecena-

tu, zwłaszcza w powiązaniu z pie-
niędzmi, zawsze wywołują emocje 
wewnątrzśrodowiskowe. A to w za-
rysowującej się opozycji coraz bar-
dziej zintegrowanych środowisk 
twórczych wobec rządu, jest nie 
bez znaczenia.

Po drugie: 
Scedowanie mecenatu państwo-

wego na sponsorów, czyli w prakty-
ce na mityczną klasę średnią,  jest 
powrotem do nieudanych prób, 
jakie podejmowali już poprzed-
n ic y  m i n i s t ra  Z d rojewsk iego: 
Izabela Cywińska i Andrzej Ce-

liński. I oboje polegli na tym polu. 
Nie dlatego – jak sądzi Jerzy Hau-
sner – że zabrakło im determinacji, 
ale dlatego, że na tym ściernisku 
jeszcze nie powstało San Francisco 
– nie mamy takiej klasy średniej, 
którą już byłoby stać na poważ-
ny mecenat. To będzie aktualne 
może za dwa pokolenia.

Po trzecie: 
Pomysł gwarancji finansowych 

tylko  dla zapowiadanych 20 – 30 
najważniejszych insty tucji kul-
tura lnych w kraju, istniejących 
w wielkich  miastach, oznacza po-
głębienie różnic społecznych kosz-
tem Polski powiatowej, czyli tam, 
gdzie akulturacja jest najbardziej 
potrzebna.

Nie  ma natom ia s t  p omy s ł u 
na w yrównanie dysproporcji f i-
nansowania pomiędzy twórcami, 
a odtwórcami. Instytucje odtwór-
cze (teatry, filharmonie) są z auto-
matu finansowane przez mecenat 
państwa, natomiast twórczość , 
która wypełnia zawartością ide-
owo-artystyczną te insty tucje – 
z f inansowego punktu widzenia 
– jest stowarzyszeniem hobbystów.
Dziś jest tak, że autor ambitnej 
(niekomercyjnej) twórczości dopła-
ca do swojego dzieła (wkład pracy 
i czasu w  porównaniu do honora-
riów). Ilu na to stać? Utalentowani 
absolwenci akademii sztuk pięk-
nych dla zdobycia środków do życia 
tracą najlepsze lata na chałtury, 
bo ich nowatorskiej twórczości naj-
częściej nie rozumie ten mityczny 

odbiorca z k lasy średniej, która 
ma być mecenasem. Czy stać nas 
na takie marnotrawstwo talentów? 

W zapowiadanych projektach 
nie ma żadnych pomysłów w tej 
najważniejszej kwestii dla kultury 
współczesnej w zakresie stymulacji 
kreatywności, mimo że w „Raporcie 
2030” ministra Michała Boniego (nb. 
byłego krytyka literackiego) mamy 
programowy zapis o popieraniu kre-
atywności, jako najważniejszego celu 
dla rozwoju kraju. I bardzo słusznie; 
problem w tym, że Michał Boni nie-
jest ministrem kultury.

STANISŁAW PISKOR

Jaworznianin Stanisław Piskor jest pisarzem, 
krytykiem i historykiem sztuki; autor książek 
eseistycznych o kulturze. W latach 2000 - 2005 
sekretarz i wiceprezes Zarządu Głównego Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich

Stanisław Piskor
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Minęło 40 lat 
od opublikowania pierwszej 
książki na temat „FAS”, 
czyli płodowego zespołu 
alkoholowego. Mimo wielu 
publikacji na ten temat, 
prowadzonych kampanii 
społecznych, w dalszym 
ciągu rodzą się pijane dzieci.

Dlatego, jeśli jesteś w ciąży 
lub karmisz piersią 

i pijesz alkohol, to wiedz że:

-

-

-

Możesz być jednak świadomym 
i odpowiedzialnym rodzicem, 

dlatego:
-

-

-

-

PSYCHOLODZY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ W JAWORZNIE

ILONA STRZELEC-KRAWCZYK, BARBARA 
KOMOROWSKA-CZERWONKA 

9.09.2009 roku o godzinie 
9:09 specjaliści z całej Polski 
zajmujący się problemami 
rodziny i dzieci już dziewiąty 
raz spotkali się w Lędzinach 
na obchodach  
IX Światowego Dnia 
„FAS”. Dla przypomnienia 
symboliczna dziewiątka, jest 
cyfrą oznaczającą 9 miesięcy 
ciąży wolnych od alkoholu.

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

PSYCHOLODZY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ W JAWORZNIE

ILONA STRZELEC- KRAWCZYK,BARBARA 
KOMOROWSKA-CZERWONKA

Apel do  
przyszłych mam
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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

„Wipex” usługi remontowe: malowanie agregatem 
hydrodynamicznym, nakładanie tapety natryskowej GOTELE. 

Instalacje: centralne ogrzewanie, wodno-kanalizacyjne. 
Tanio, fachowo, profesjonalnie.
Tel. 600 508 260; 605 578 516
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PRZEGRYWANIE VHS na DVD
cyfryzacja taśmy VHS – 30 zł brutto
cyfryzacja kasety magnetofonowej – 20 zł brutto
cyfryzacja płyty winylowej – 20 zł brutto
usuwania trzasków i szumów – 30 zł brutto

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

tel. (032) 751-91-30

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

ul. Słowackiego 1
43-600 Jaworzno 

tel. 0 501 157 173, 
tel/fax 032/ 752 05 76

www.oranzeria.net

POZNAJ SWOJEGO RADNEGO

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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Przedsiębiorstwo Usług Górniczych
„REMAGUM – SERWIS” sp. z o.o.

OBWIESZCZENIE
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27 października 2009 r. o godz. 9:00
w Sądzie Rejonowym w Jaworznie Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wo-
jennych 14 sala nr 4 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 50 położony w Jaworz-
nie przy ul. Grunwaldzkiej 278 i posiadającą założoną księgę wieczystą 
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie o nr: KW 
18798 o powierzchni użytkowej 25,90 m2 wraz z piwnicą o pow. 2,50 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 63 500,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi:   47 625,00 zł.

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

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

Hurtownia KOSMETYKÓW w Jaworznie
Zatrudni osobę na stanowisko:

MAGAZYNIER
Praca w systemie zmianowym.
Wymagania:

Swoje CV prosimy składać na adres e-mail: plushurt@pro.onet.pl 
lub osobiście Jaworzno ul. Herbowa 16A pon-piątek 

w godzinach 8:00-16:00  

KWIACIARNIA
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Miejsce po Kołtunowej Wodzie

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

Jarząb szwedzki

BliZej prawa

Zaproszenie
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DRAMAT RODZINNY OD LAT
Jestem z mężem po rozwodzie 

już od kilkunastu lat. Jednakże na-
dal zamieszkujemy wspólnie razem. 
Co więcej – mieszkają z nami nasze 
niepełnoletnie jeszcze dzieci. Zaj-
mujemy cały domek jednorodzinny. 
Mąż nadużywa alkoholu, awantu-
ruje się, poniża nas, wyzywa dzieci, 
nigdzie nie pracuje. Nie zamierza się 
też wyprowadzić. Pomimo tego, że 
w 2006 r. orzeczono w stosunku 
do niego wyrok eksmisyjny, to jednak 
nie da się go wyrzucić na bruk. Mąż nie 
dokłada się w ogóle do prowadzenia 
wspólnego gospodarstwa domowego, 
natomiast ze wszystkiego korzysta. 
Co w takiej sytuacji możemy zrobić – 
czy wszyscy musimy uciekać z domu 
i zostawić go alkoholikowi, który 
sprowadza kolegów i robi z mieszkania 
melinę? Czy nie ma prawa na takich lu-
dzi? Czy on jest bezkarny? Jak go zmu-
sić do zmiany zachowania, a przede 
wszystkim pozbyć się go z domu? Czło-
wiek ten od lat robi piekło w naszej 
rodzinie i żadne argumenty na niego 
nie działają. Nieustanne interwencje 
policji również stały się już dla niego 

normalnością. Dowiedziałam się rów-
nież, że nawet, gdyby człowiek ten zo-
stał skazany na karę pozbawienia wol-
ności, to i tak potem mógłby powrócić 
do wspólnego mieszkania, a ja nawet 
nie mogłabym go skutecznie wymel-
dować. Pozostaję bezsilna – ja i dzieci. 
Dom jest wspólny, został nam darowa-
ny jako małżonkom – przez moich ro-
dziców, którzy już obecnie nie żyją. Czy 
można ewentualnie wykluczyć męża 
ze współwłasności? Być może wówczas 
można by się było go w jakiś sposób 
pozbyć. To jest ewidentne znęcanie się 
nad rodziną. Bardzo proszę o poradę, 
co w takiej sytuacji zrobić?

Faktycznie – porusza Pani kilka 
spraw oraz instytucji prawnych,bez-

pośrednio związanych z przedmioto-
wą dramatyczną sytuacją rodzinno – 
majątkową. Rzeczywiście – od dnia: 
06 lutego 2005 r. nawet komornik 
nie może już wykonać wyroku eks-
misyjnego w ten sposób, że wyrzuci 
kogoś na bruk razem z jego rze-
czami osobistymi. Niestety – taka 
nowelizacja może stwarzać pewne 
kłopoty dla tych, którym bardzo za-
leży na eksmisji współmieszkańca. 
Co do wymeldowania, to – na pod-
stawie Ustawy –osoba ta musiałaby 
sama oraz dobrowolnie opuścić lokal 
mieszkalny. Osadzenie w zakładzie 
karnym nie daje zatem takowej 
możliwości.

C.D.N.

W sobotę 19 września odbyła się 
druga z nowego cyklu wycieczek 
organizowanych przez Muzeum 
w Chrzanowie. Teraz zasadniczo 
będą się odbywać w pierwsze i trze-
cie soboty miesiąca, aż do najbliż-
szego czerwca. Wyjątkiem będzie 
tylko październik, gdyż wtedy wy-
cieczka będzie tylko jedna, w trze-
cią sobotę, a celem wyprawy będzie 
Trójkąt Trzech Cesarzy. Teraz też 
tak miało być, ale liczba uczestników 
była zbyt mała i dlatego zdecydo-
waliśmy się na Libiąż, chociaż był 
pewien jaworznicki łącznik.

Szwed na Grodzisku
W Libią żu ,  po lewej s t ronie 

drogi do Oświęcimia tuż za cmen-
tarzem znajduje się wzgórze Gro-
dzisko. Doskonale widać go z kilku 
punktów w Jaworznie . Dla od-
miany doskonale widać stąd sze-
reg obiektów w Jaworznie, w tym 
elektrownię i Grodzisko na Borach. 
Jako punkt widokowy to libiąskie 
wzgórze wiele straciło dzięki za-
kończonym wątpliwym sukcesem 
działaniom miejscowego koła Ligi 
Ochrony Przyrody. Otóż w latach 
90. ubiegłego wieku posadzono 
tutaj las. Teraz drzewa w yrosły 
skutecznie utrudniając podziwia-
nie panoramy. Oczywiście wciąż 
można to uczynić, a le teraz za-
miast z jednego, trzeba to robić 
co najmniej z czterech punktów. 
Wśród ciekaw ych drzew w tych 
chaszczach na szczególną uwagę 
zasługuje jarząb szwedzki. To drze-
wo ozdobne przypomina owocami 
jarzębinę, ale wyróżniają go po-
jedyncze, owalne silnie ząbkowa-
ne liście. Z wierzchu ich blaszki 
są ciemnozielone, spodem pokryte 
białym kutnerem. W głębi kraju, 
jest sadzone jako drzewo ozdobne 
po uprzednim zaszczepieniu na ja-
rzębie pospolitym. Jako ciekawe 
drzewo ozdobne, jest uprawiany 
na terenie całego kraju. Coraz czę-
ściej jego nasiona są rozwlekane 
przez ptactwo i w związku z tym 
nader często spotykam ten gatunek 
rosnący o własnych korzeniach. 
Owoce tego gatunku są jadalne 
i nadają się na przetwory, mię-
dzy innymi marmoladki, syropy. 
W każdym bądź razie proporcja 
miąższu do pestek jest tutaj ko-
rzystniejsza niż w przypadku zna-
nej wszystkim jarzębiny. Na stano-
wiskach naturalnych, jest objęty 
ścisłą ochroną gatunkową. Uważa 
się go za gatunek zagrożony.

Kołtunowa Woda
Jest nieco na wschód od tak zwanego 

Worka Dębu, który mieszkańcy Jaworz-
na mogą obejść od wschodu podążając 
zielonym szlakiem turystycznym. Ten 
w końcu doprowadza do szerokiej le-
śnej drogi biegnącej łagodnym łukiem 
w osi południowy zachód – wschód, 
mniej więcej równolegle do północnej 
krawędzi linii kolejowej. Decydując się 
stąd na kierunek wschodni. Cały czas 
znajdujemy się w stosunkowo gęstym 
mieszanym lesie, gdzie większość drzew 
osiągnęła wiek średni. Po pewnym cza-
sie, mniej więcej po przejściu dwustu 

metrów natrafiamy na suchą dolinę, 
szczególnie dobrze zarysowującej się 
po lewej stronie drogi. Przy okazji 
zauważymy, że teren ten zaczyna się 
łagodnie podnosić, a w drzewostanie 
pojawiają się buki. Dawno temu, zanim 
niedaleko stąd wybudowano ruch Ja-
nina II, wejście w las po prawej stronie 
drogi było praktycznie niemożliwe, 
a wspomnianą doliną płynęła całkiem 
spora rzeka. Aby dojść do interesującego 
nas miejsca należy przejść wzdłuż niej, 
a następnie po spotkaniu kolejnej suchej 
doliny, przedarłszy się uprzednio przez 
gęste zarośla podążać w górę. Tam, gdzie 
niegdyś było źródło znajduje się teraz 
pokryty wątrobowcami głaz dolomitu.

Źródło znikło dzięki kopalni. A woda 
z niego była ceniona. Nazwa nawiązuje 
do zwyczaju przychodzenia tutaj przed 
Wielkanocą, chociaż wydaje się to mało 
prawdopodobne, w celu umycia włosów. 
Zapewne myto nie tylko te na głowie 
i czasami czyniono coś jeszcze. Efekty 
zazwyczaj wydawały się już po dwóch, 
trzech miesiącach i wówczas dziewczy-
na i tak musiała się szybko wydawać, 
stąd zapewne nazwa lasu przyległego 
do źródła. W każdym bądź razie sporo 
mieszkańców Libiąża zostało poczętych 
w tej okolicy. Możliwe, że dochodziło 
tutaj także do zwiększania liczby miesz-
kańców pobliskiego Dębu.

Zakrwawiona kobieta kilkaset me-
trów uciekała w środku nocy w po-
domce, potem przeskoczyła ogro-
dzenie i zaczęła walić w drzwi ob-
cych ludzi. Błagała o ratunek przed 
mężem, który chce ją zabić. Gdy 
ją wpuścili, przerażona i zapłakana 
wcisnęła się w kąt ganku.

Do dramatycznych wydarzeń do-
szło w nocy. Późnym wieczorem pija-
ny Adam W. wrócił do domu i zaczął 
dobijać się do drzwi. Kiedy już wszedł 
do środka, wszczął awanturę, podczas 
której miało dojść do rękoczynów. 
Według relacji kobiety, mąż bił ją, ude-
rzał głową o ścianę. Janinie W. udało 
się jakoś wyrwać i w samej podomce 
uciec z mieszkania. O ratunek pobie-
gła błagać sąsiadów mieszkających 
kilkaset metrów dalej. – Przeskoczyła 
ogrodzenie, dobiegła do drzwi wejścio-
wych, zaczęła stukać i wzywać pomocy. 
Kiedy ją wpuściliśmy, wtuliła się w kąt 
ganku i płakała, że mąż ją zabije. Była 
cała we krwi – opowiada Dariusz 
Z. – Dobrze, że jeszcze nie spaliśmy, 
bo przybiegła do nas o wpół do pierw-
szej w nocy. Wyglądała strasznie. Rę-
kami osłaniała głowę, tak jakby chciała 
zasłonić się przed kolejnymi ciosami. 
Z tego, co mówiła, mąż już wcześniej 
wszczynał awantury domowe i znęcał 
się nad nią – dodaje żona Dariusza Z. 
Sąsiedzi powiadomili policję. Adam 
W. został zatrzymany, miał 2,4 promi-
la alkoholu w organizmie. Do chwili 
wytrzeźwienia został umieszczony 
w policyjnym areszcie. Małżonkowie 
Z. są także zbulwersowani zachowa-
niem policji. – Ta kobieta mówiła nam, 
że dzwoniła na policję już o godzinie 
22, ale nikt się nie zainteresował. – 
Na dodatek, gdy policjanci uświado-

mili sobie, że w domu tych ludzi zostały 
same dzieci bez opieki, jeden z nich ka-
zał nam pójść po nie i zabrać do siebie. 
To jakiś absurd! Chyba powinien być 
zawiadomiony ktoś z opieki społecznej 
– zastanawia się Z. Nie mieli jednak 
wyjścia: Janina W. została przewie-
ziona karetką pogotowia do szpitala, 
a Adam W. trafił do policyjnego aresz-
tu. – Przyjęliśmy pod swój dach te dzieci 
– relacjonuje wydarzenia Dariusz Z. 
Rzecznik prasowy policji, nie zgadza 
się z tymi zarzutami. – Rzeczywiście 
kobieta dzwoniła o godz. 22 na policję, 
ale tylko po to, żeby uzyskać poradę, 
co ma zrobić w sytuacji, kiedy mąż 
wszczyna awanturę domową. Zostały 
jej udzielone informacje w tym zakre-
sie. Natomiast później, czyli o godz. 
0.42, zadzwoniła ponownie i poinfor-
mowała, że ktoś dobija się do drzwi 
mieszkania i boi się, że może to być 
mąż. Po tym zgłoszeniu od razu skiero-
waliśmy patrol policji, który zatrzymał 
jej męża – wyjaśnia. Jego zdaniem 
funkcjonariusze nie złamali proce-
dur, przekazując dzieci Janiny W. dal-
szym sąsiadom. – Policjanci postąpili 
po ludzku. Większym stresem dla dzieci 
byłoby umieszczenie ich w pogotowiu 
opiekuńczym. Na pewno by tam trafiły, 
gdyby państwo Z. odmówili pomocy – 
uważa. Rzecznik prasowy szpitala spe-
cjalistycznego, uważa, że lekarze zajęli 
się Janiną W. jak należy. – Pacjentka 
trafiła na szpitalny oddział ratunko-
wy tylko z powierzchowną raną palca 
prawej ręki. Nie miała żadnych innych 
obrażeń. Z wywiadu przeprowadzone-
go przez lekarza nie wynikła potrzeba 
prowadzenia głębszej diagnostyki. 
Kobieta została wypisana ze szpitala 
w środę o ósmej rano. Co do nieumy-

cia pacjentki z krwi, sprawdzimy 
tę sytuację – zapewnia. Postępowa-
nie w sprawie wydarzeń w domu W. 
prowadzi policja. Pani Janina wraz 
z dwójką dzieci zostały odizolowane 
od męża. – Umieściliśmy ją w specjal-
nym ośrodku, gdzie zostanie poddana 
m.in. terapii psychologicznej. Z kolei 
jej mąż Adam W. utrzymuje, że nie 
wyrządził żonie krzywdy. – Nigdy bym 
jej nie uderzył. Nie należę do osób, które 
się awanturują. To ona zrobiła ze mnie 
bandytę – twierdzi. Jego zdaniem zajście 
w nocy z wtorku na środę miało zupeł-
nie inny przebieg niż przedstawiła je Ja-
nina W. – We wtorek pomagałem swojej 
rodzinie zwozić słomę, co nie spodobało 
się mojej żonie. Kiedy po pracy wróciłem 
do domu, zaczęła się awanturować. 
Próbowałem ją jakoś uspokoić, ale ona 
parę razy uderzyła mnie w twarz. Żeby 
rozładować jakąś zaognioną już sytu-
ację, wyszedłem z domu – opowiada 
Adam W.

Po powrocie zastał zamknięte drzwi. 
– Nie chciała mi otworzyć. Potem, gdy już 
byłem w domu, chyba widelcem wybiła 
szybę w oknie w kuchni. Kawałki szkła 
poleciały jej na nogę, zobaczyłem krew. 
Przestraszyłem się, że to coś poważnego, 
chciałem ją obmyć z krwi, ale ona nie 
chciała. Później uciekła z domu, a policji 
powiedziała, że ją pobiłem. To pomówie-
nie – przekonuje mąż. Mówi, że jeszcze nie 
może dojść do siebie po tym wszystkim. 
– Dbałem o rodzinę. Żonie oddawałem 
wszystkie zarobione pieniądze. Nie wiem, 
jak mogło dojść do takiej sytuacji. Policja 
uwierzyła mojej żonie, a nawet nie spraw-
dziła jej stanu trzeźwości. Kiedy doszło 
do tej awantury, była pijana. Teraz to czy 
będziemy dalej razem, zależy od niej – 
podkreśla Adam W.  PITAWAL
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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
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 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

����
���������%)+�������
�����%)+��)�!�9-���((�

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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Outsider pokonany – str. 12
Turniejowe granie koszykarzy – str. 13
Trial 4x4 Jaworzno – str. 14
Złoty Medal Mistrzostw Europy w Jaworznie – str. 14

W numerze:
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PIŁKA NOŻNA – V LIGA

PIŁKA NOŻNA – V LIGA

PIŁKA NOŻNA – IV LIGA

W sobotę Victoria pokonała 
u siebie dużo słabszy 
ŁTS Łabędy 4:0. Bramki 
dla Jaworznian strzelili 
dwukrotnie Gabiga, Struś 
oraz Gola.

Mimo wysokiego zwycięstwa, ja-
worznianie nie zagrali meczu na mia-
rę swoich możliwości. Wynik spotka-
nia mógł być dużo wyższy. W grze 
„Vici” zauważyć można było, iż młody 
zespół ŁTS-u, słabszy technicznie, jak 
i kondycyjnie nie był traktowany jako 
trudny rywal. Gra gości skupiła się 
na bronieniu swojej bramki.

Pierwsza połowa rozpoczęła się 
mocno ofensywną grą Victorii, która 
już w pierwszych pięciu minutach 
stworzyła dwie dobre sytuacje. W 1. 
minucie Gabiga stworzył groźną 
sytuację, kiedy kibice gospodarzy 
widzieli już piłkę w siatce rywala. 
Niestety, bramka nie padła. Jednak 
co się odwlecze, to nie uciecze i w 5. 
minucie przy piłce ponownie znalazł 
się Gabiga. Drugiej szansy już nie 
zmarnował, dając Victorii prowa-
dzenie 1:0 po strzale głową. Chwilę 
później Łabędy odpowiedziały cel-
nym strzałem na bramkę Okrenta. 
Był to jedyny ich strzał w pierwszej 
połowie na bramkę naszego golkipe-
ra. W 26. minucie w pole karne piłkę 
wrzucił Gola, jednak z bliskiej odle-
głości Michał Gadaj strzelił wysoko 
ponad bramkę. Takich sytuacji jak 
ta, nie brakowało w pierwszej połowie 
meczu. Niestety ponownie jaworznia-
nom zabrakło precyzji. Nadeszła 40. 
minuta i piłkę od Gabigi otrzymał 
Struś, który dryblingiem przeszedł 

obronę gości, po czym wykorzystując 
błąd golkipera ŁTS-u, ominął rów-
nież jego, zdobywając drugą bramkę 
dla Victorii. Piłkarze Victorii zeszli 
do szatni z dorobkiem dwóch bramek 
zdobytych i czystym kontem Okrenta.

Druga połowa ponownie rozpoczę-
ła się pod dyktando gospodarzy. Już 
w 53. minucie padła kolejna bramka 
dla „Vici”. Struś efektownie podał piłkę 
do Adama Goli, który nie mógł nie wy-
korzystać swojej szansy podwyższając 
wynik na 3:0 dla jaworznian. Chwilę 
później bliski zdobycia bramki był Mi-
chał Gadaj, który ładnie uderzył piłkę 
z rzutu wolnego. Niestety bramkarz 
gości zdołał wybronić ten strzał. Kil-
ka minut później mogła paść kolejna 
bramka. Bliski jej zdobycia był Jakub 
Dziółka, jednak piłka po jego strzale 
o kilka centymetrów minęła bramkę 
gości z Łabęd. Victoria wciąż była 
zespołem dominującym. ŁTS wciąż 
się bronił całym zespołem na swojej 
połowie boiska. W 70. minucie na 4:0 

wynik podwyższył grający trener Ga-
biga. Ładnie dograną piłkę przez Ada-
ma Golę, Gabiga uderzył głową wprost 
do bramki rywali. Do końca meczu 
Victoria tworzyła jeszcze pojedyncze 
groźne akcje, jednak z żadnej nie zro-
dziła się kolejna bramka. Wynik cieszy, 
jednak mecz powinien zakończyć się 
dużo wyższym wynikiem na korzyść 
jaworznian. Już w najbliższy weekend 
Victoria podejmie na wyjeździe aktu-
alnego vicelidera tabeli MKS Mysz-
ków. Mecz ten pokaże czy Jaworznia-
nie są zespołem na tyle silnym, że będą 
mogli liczyć się w walce o 3. ligę.

Victoria: R. Okrent – A. Gola, M. 
Kusiak, J. Dziółka, T. Bartkiewicz 
(78 min. J. Bujakiewicz), J. Wujec (59 
min. M. Pawlik), M. Gadaj, Ł. Stawo-
wy (59 min. A. Zysk), R. Gabiga, W. 
Struś (76 min. M. Żemła), S. Magiera
Bramki: Gabiga 5’, 70’, Struś 40’, 
Gola 53’

ŁUKASZ PIOTROWSKI

Victoria Jaworzno – ŁTS Łabędy 4:0 (2:0)

Po słabym meczu z Górnikiem, Victoria rozgromiła ŁTS aż 4:0
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Szczakowianka Jaworzno 
w swoim kolejnym meczu 
derbowym, w tym sezonie, 
pokonała u siebie Zgodę 
Byczyna 4:0. Było to już 
siódme z rzędu zwycięstwo 
podopiecznych Andrzeja 
Sermaka, dzięki czemu 
pewnie prowadzą w ligowej 
tabeli.

Grającej w tym dniu Szczakowian-
ce na boisku przy ulicy Kościuszki, 
w Szczakowej zwycięstwo nad rywa-
lem przyszło dosyć łatwo. Strzelając 
cztery bramki, udokumentowali 
swoją wyższość nad rywalem. Jed-
nak to spotkanie od bardzo groźnej 
akcji zaczęli przyjezdni. W 2. minu-
cie po długiej piłce z rzutu wolnego 
od Ryszarda Czerwca, napastnik dru-
żyny z Byczyny znalazł się w sytuacji 
sam na sam, jednak górą z tego starcia 
wyszedł Wojciech Skrzypek. Chwilę 
później, podający z poprzedniej akcji, 
chciał na własną rękę wykończyć całą 
sytuację. Strzał z około 25 metrów, ale 
tym razem również lepszym okazał 
się być bramkarz „Szczaksy”, który 
piłkę z siatki, w tym sezonie wyciągał 
tylko jeden raz. W 8. minucie mieli-
śmy okazję obejrzeć pierwszą akcję 
gospodarzy. Wrzutka z prawej strony, 
Pactwa zgrywa piłkę na przedpole 
do Adriana Wojtaszaka, a ten mocno 

huknął z prostego podbicia, jednak 
wprost w bramkarza Zgody- Artura 
Kominiaka. Dwie minuty później 
miał miejsce samotny rajd Adama 
Janeczki, jednak zakończony ponow-
nie wprost w ręce bramkarza gości. 
„Szczakowa” dopięła swego po kwa-
dransie gry. Kontra po przejęciu 
piłki w środku pola, pędzący Paweł 
Sermak podaje 
do Głośnego, 
ten do Wojta-
szaka, a piłka 
po jego strzale 
i odbiciu się 
od interwe-
niującego 

Szczakowianka Jaworzno – Zgoda Byczyna 4:0 (1:0)

K o -
miniaka 

nabrała tak 
dziwnej rota-

cji, że ostatecznie 
wpadła idealnie obok 

prawego słupka bramki go-
ści. Na tym zakończyły się emocje 
w pierwszej części gry.

Druga połowa to już tylko i wy-
łącznie dominacja jednej drużyny, 
jaką była Szczakowianka. Zgoda 
odpuściła, nie wierząc już chyba w to, 
że cokolwiek są w stanie tutaj ugrać. 
W 48. minucie zagranie od Pawła 
Sermaka do Janeczki, ale napastnik 
„Szczaksy” ostatecznie przegrał po-
jedynek z dobrze interweniującym 

Kominiakiem. Trzy minuty później 
strzał z rzutu wolnego Stemplew-
skiego także wybronił najlepszy 
gracz gości w tym spotkaniu. W 54. 
minucie był on już jednak bezradny. 
Piłka wystawiona przed pole karne 
do nadbiegającego Adriana Wojta-
szaka i skrzydłowy Szczakowianki 
podwyższył tym samym prowadze-
nie swojego zespołu. Podopiecznych 
Sermaka takie prowadzenie jednak 
nie satysfakcjonowało. Z akcji na ak-
cję podkręcali tempo. W 62. minucie 
było już „posprzątane”. Trójkowa 
akcja, która chyba najczęściej jawi 
się nam przy sytuacjach ofensyw-
nych- Pactwa wysuwa idealnie piłkę 
do Janeczki, napastnik „Szczaksy” 
do Sermaka, a ten dopełnił formal-
ności, strzelając do pustej bramki. 
Dwie minuty później mieliśmy oka-
zję oglądać jedyny groźny strzał gości 
w drugiej części gry, a konkretnie 
kiks Michała Śliwińskiego, po któ-
rym o mały włos nie przerzucił 
Wojciecha Skrzypka. Odpowiedzią 
na tą akcję była czwarta zdobyta 
bramka przez gospodarzy. Ponow-
nie wspomniane już wcześniej trio, 
tyle, że w innej kolejności. Długa 
piłka do Sermaka, ten do Pactwy, 

a pomocnik Szczakowianki wysuwa 
Janeczce, tym samym asystując przy 
jego trafieniu. Warto nadmienić jesz-
cze, że Zgoda nie dograła tego meczu 
w jedenastu do końca. W samej koń-
cówce spotkania czerwoną kartką 
za niesportowe zachowanie ukarany 
został Dariusz Piecka.

„Szczaksa” nie grająca w tym 
meczu na 100% swoich możliwości, 
po raz kolejny zdobyła łatwe trzy 
punkty. Byczyna stawiła opór jedynie 
w pierwszych minutach i to w postaci 
jednego gracza – Ryszarda Czerwca, 
który jako jedyny stanowił o ofen-
sywnej sile zespołu Zgody. Zespół 
z Byczyny musi najwyraźniej szukać 
punktów z innymi drużynami, tak 
aby utrzymać się w lidze okręgowej. 
Szczakowianka natomiast miejmy 
nadzieję, że fotela lidera nie odda już 
nikomu do końca rozgrywek.

Bramki: 15’, 54’ Wojtaszak, 62’ Ser-
mak, 70’ Janeczko
Skład: W. Skrzypek – Jamróz, Sa-
łapatek, Stemplewski, Chojnow-
ski– Wojtaszak (Dylowicz), Pactwa, 
Biskup (Szremski), P. Sermak, Głośny 
(Ochmański) – Janeczko (Karaś)

R. JARZĄBEK

W sobotę 19.09 na stadionie przy ul. 
Sołtysiej w Katowicach-Podlesiu, 
Ciężkowianka Jaworzno podejmo-
wała drużynę Podlesianki Katowice. 
Jaworznianie zdołali pokonać rywa-
la z Katowic aż 3:0.

Podlesianka zajmująca ostatni-
mi czasy miejsca w środku tabeli 
po serii porażek zdołała wygrać 
w poprzednich meczach, u sie-
bie z MCKiS-em Czeladź 1:0 oraz 
rozgromić na w yjeździe Źródło 
Kromołów 5:0. Górnik Jaworzno, 
zajmujący miejsca u góry tabeli 
od momentu porażki ze Szczako-
wianką 2:1, zdołał zremisować u sie-
bie z Gwarkiem Tarnowskie Góry 
1:1, na wyjeździe z MKS-em Sie-
mianowice Śląskie 3:3 oraz wygrać 
u siebie z Orkanem Dąbrówka Wiel-
ka 2:1. Górnik co prawda jest w for-
mie, jednak mało kto się spodzie-
wał takiego wyniku na wyjeździe, 
jaki sprezentowali gracze Górnika 
swoim sympatykom. Jaworznianie 
przeważali już od początku meczu. 
Pierwsza połowa jednak nie wska-
zywała na to, że mecz zakończy się 
tak wysokim zwycięstwem drużyny 
z Jaworzna. Druga połowa pokazała, 
kto jest zespołem lepszym. Już w 50. 
minucie z rzutu karnego bramkę 
dla „Górników” zdobył Wierzbik. 
Minęły zaledwie cztery minuty, 
a piłka znów wylądowała w siatce 
gospodarzy. Tym razem golkipera 
katowiczan oszukał Stojak. Wynik 

Podlesianka Katowice – Górnik Jaworzno 0:3 (0:0)

meczu ostatecznie ustalił w 78. mi-
nucie Arkadiusz Sędrzak. Górnik 
po ciekawym spotkaniu zwyciężył 
3:0 i zajmuje obecnie 4. miejsce 
w tabeli z dorobkiem 14. punktów.

Bramki: 50’ Wierzbik, 54’ Stojak, 
78’ A. Sędrzak
Skład: Żak- A. Sędrzak, Wierzbik, 
Byrski, Radosz, D. Sędrzak, Jarzą-
bek (Proksa), P. Sierczyński, Kantek 
(Koralik), Wyka (Adamczyk), Stojak 
(Warzecha)

ŁUKASZ PIOTROWSKI

Trener Górnika – Tomasz Kijewski
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IV liga
1. Skra Częstochowa  7  18 14-6
2. MKS Myszków  7  18 18-8
3. Victoria Jaworzno  7  15 12-5
4. Przyszłość Ciochowice  7  13 10-7
5. KS Częstochowa  7  10 13-9
6. Slavia Ruda Śląska  6  10 11-13
7. Olimpia Truskolasy  7  10 13-14
8. Górnik Wesoła  7  10 11-12
9. Sarmacja Będzin  7  10 14-11
10. Wyzwolenie Chorzów  6  10 10-5
11. Zagłębiak Dąbrowa G.  7  9 12-16
12. Górnik 09 Mysłowice  7  7 13-13
13. Zieloni Żarki  7  7 14-15
14. Czarni Sosnowiec  7  5 8-14
15. MK Górnik Katowice  7  4 4-7
16. ŁTS Łabędy  7  0 7-29

Kolejka 7 – 19-20 września
Górnik 09 Mysłowice 1-2 Sarmacja Będzin
Olimpia Truskolasy 0-2 Skra Częstochowa
Przyszłość Ciochowice 1-4 MKS Myszków
Victoria Jaworzno 4-0 ŁTS Łabędy
Zagłębiak Dąbrowa G. 3-2 MK Górnik Katowice
Slavia Ruda Śl. – Wyzwolenie Chorzów odwołany
Zieloni Żarki 1-1 Czarni Sosnowiec
KS Częstochowa 3-1 Górnik Wesoła
Kolejka 8 – 26-27 września
Sarmacja Będzin – Górnik Wesoła
Czarni Sosnowiec – KS Częstochowa
Wyzwolenie Chorzów – Zieloni Żarki
MK Górnik Katowice – Slavia Ruda Śląska
ŁTS Łabędy – Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
MKS Myszków – Victoria J-no 26 września, 16:00
Skra Częstochowa – Przyszłość Ciochowice
Górnik 09 Mysłowice – Olimpia Truskolasy

V liga
1. Szczakowianka Jaworzno  7  21 30-1
2. Unia Dąbrowa Górnicza  7  15 15-7
3. Górnik Piaski 7  14 17-8
4. Górnik Jaworzno  7  14 12-7
5. Gwarek Tarnowskie Góry  7  12 17-8
6. MCKS Czeladź  7  11 19-8
7. Unia Ząbkowice 7  10 10-9
8. Pogoń Imielin  7  10 12-14
9. Zgoda Byczyna 7  9 10-16
10. Orkan Dąbrówka Wielka 7  9 11-7
11. Milenium Wojkowice  7  9 7-12
12. MKS Siemianowice Śląskie  7  7 10-11
13. Podlesianka Katowice  7  7 7-7
14. A. Brzozowice-Kamień 7  5 2-7
15. AKS Niwka Sosnowiec  7  5 6-12
16. Źródło Kromołów 7  0 0-51
Kolejka 7 – 19-20 września
Milenium Wojkowice 3-2 Pogoń Imielin
Unia Dąbrowa Górnicza 1-0 A. Brzozowice-Kamień
Szczakowianka Jaworzno 4-0 Zgoda Byczyna
Gwarek Tarnowskie Góry 2-4 Górnik Piaski
MKS Siemianowice Śląskie 0-1 Unia Ząbkowice
Orkan Dąbrówka Wielka 1-1 AKS Niwka Sosnowiec
Podlesianka Katowice 0-3 Górnik Jaworzno
MCKS Czeladź 11-0 Źródło Kromołów
Kolejka 8 – 26-27 września
Pogoń Imielin – Źródło Kromołów
Górnik J-no – MCKS Czeladź 26 września, 16:00
AKS Niwka Sosnowiec – Podlesianka Katowice
Unia Ząbkowice – Orkan Dąbrówka Wielka
Górnik Piaski – MKS Siemianowice Śląskie
Zgoda – Gwarek Tarnowskie G. 26 września, 16:00
Andaluzja – Szczakowianka 26 września, 16:00
Milenium Wojkowice – Unia Dąbrowa Górnicza

A-klasa
1. Ciężkowianka Jaworzno  7  21 29-5
2. Pionier Ujejsce 7  18 17-2
3.  Strażak Mierzęcice  7  16 15-6
4.  RKS Grodziec 8  15 24-11
5.  MKS Sławków  7  15 12-12
6.  Przemsza Siewierz  7  13 16-5
7.  Niwy Brudzowice  7  12 12-11
8.  MKS Poręba  8  11 14-17
9.  Zew Kazimierz 7  10 14-10
10.  Tęcza Błędów 7  9 8-15
11.  Błękitni Sarnów  7  8 9-12
12.  Jedność Strzyżowice  7  6 12-18
13.  Orzeł Dąbie  7  6 8-18
14.  Łazowianka Łazy  7  6 6-21
15.  Przemsza Okradzionów 7  1 9-27
16.  Ostoja Żelisławice  7  0 1-16
Kolejka 8 – 19-20 września
Niwy Brudzowice 2-1 MKS Poręba
Ciężkowianka J-no 2-1 Przemsza Okradzionów
MKS Sławków 3-1 Orzeł Dąbie
Pionier Ujejsce 2-0 Łazowianka Łazy
Ostoja Żelisławice 0-1 Jedność Strzyżowice
Tęcza Błędów 2-1 RKS Grodziec
Przemsza Siewierz 2-2 Strażak Mierzęcice
Zew Kazimierz 0-0 Błękitni Sarnów
Kolejka 9 – 26-27 września
Błękitni Sarnów – Niwy Brudzowice
Strażak Mierzęcice – Zew Kazimierz
RKS Grodziec – Przemsza Siewierz
Jedność Strzyżowice – Tęcza Błędów
Łazowianka Łazy – Ostoja Żelisławice
Orzeł Dąbie – Pionier Ujejsce
Przemsza Okradzionów – MKS Sławków 
MKS Poręba - Ciężkowianka Jaworzno 

Nie można zarzucić próżniactwa 
naszym II-ligowym koszykarzom, 
którzy podczas przerwy między 
ligowymi rozgrywkami, rozegrali  
sporą ilość sparingów. Tydzień po 
udziale w Pucharze Śląska, w Ja-
worznie odbył się towarzyski turniej 
koszykówki męskiej. 

Jak informowaliśmy w poprzed-
nim numerze, podopieczni Marcina 
Lichtańskiego zaliczyli dobry występ 
w Pucharze Śląska. W turnieju tym 
wzięło udział 6 drużyn rozstawionych 
w dwóch grupach. Nasi koszykarze 
w grupie A znaleźli się z KK Bytom 
oraz gospodarzami – Big Starem Tychy. 
I to właśnie z tymi ostatnimi przyszło 
nam zagrać na początek. Pojedynek 
zakończył się wysoką porażką, bowiem 
różnica zdobytych punktów wynosiła aż 
38. Naszym zawodnikom nie udało się 
zwyciężyć ani jednej kwarty, ulegając 
kolejno 24:10, 25:21, 20:13, 21:8. – Z Big 
Starem zagraliśmy bardzo słabo, bez wia-
ry i zaangażowania – opowiadał trener 
Lichtański. Jak się później okazało była 
to porażka z tegorocznym zdobywcą 
i tym samym obrońcom trofeum, gdyż 
tyszanie w meczu o pierwsze miejsce 
pokonali AZS AWF Katowice 95:92. 
Drugi dzień grania przyniósł MCKiS-
owi 20-punktowe zwycięstwo nad KK 

Bytom 79:59 (23:9, 17:15, 11:19, 22:22). 
Wygrana ta otworzyła jaworznianom 
drogę do walki o miejsce na najniższym 
szczeblu na podium. Z takim samym 
nastawieniem do trzeciego meczu 
podchodzili zawodnicy Mickiewicza 
Katowice, którzy tak samo, jak nasz ze-
spół zwyciężyli (z Pogonią Ruda Śląska 
77:75) i przegrali (z AZS AWF Katowice 
107:64) po jednym spotkaniu w swojej 

grupie. Miano 3. drużyny na Śląsku 
przypadło zespołowi z Jaworzna, który 
pokonał katowicki team 74:65. – Po ana-
lizie video popracowaliśmy jeden wolny 
dzień i w dwóch następnych meczach 
było już w miarę poprawnie. Organiza-
cja powrotu do obrony oraz ataku były 
dużo lepsze – dodał na koniec rozmo-
wy o tym turnieju Marcin Lichtański. 
W niedzielę, 20 września tym razem 

na hali przy ul. Grunwaldzkiej miał 
miejsce towarzyski turniej z udziałem: 
gospodarzy – MCKiS-u Termo-Rex Ja-
worzno, Unii Tarnów oraz zespołu z Ro-
sji. Swój przyjazd zapowiadała również 
koszykarska ekipa Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego z Wilna, która ostatecznie 
nie dotarła do Jaworzna. Rozegrano 
trzy mecze na zasadzie „każdy z każ-
dym”. W pierwszym z nich MCKiS-em 
Termo-Rex Jaworzno dokonał praw-
dziwego koszykarskiego nokautu nad 
uczelnianym zespołem z Kaliningradu 
pokonując go 79:30 (27:11, 11:7, 22:14, 
19:4). Drugi pojedynek zrehabilitował 
srogą porażkę Rosjan z Jaworznem, 
którzy zwyciężyli tarnowską Unię 62:48. 
O tym, kto będzie najlepszą drużyną 
towarzyskiego turnieju zadecydował 
ostatni mecz jaworznian z „jaskółka-
mi”, zakończony skromnym zwycię-
stwem naszego zespołu 74:71 (28:22, 
12:14, 14:22, 20:13). Dla tych, którzy 
nie mogli obejrzeć żadnego ze sparin-
gowych spotkań MCKiS’u Termo-Rex, 
a chcieliby się przekonać, w jakiej formie 
są obecnie koszykarze reprezentujący 
nasze miasto, trener drużyny ma dobrą 
informację: – Myślę, że jeszcze zagramy 
2-3 mecze. Póki co jestem w trakcie usta-
lania terminów.

BARTEK DŁUGAJCZYK 

KOSZYKÓWKA

Koszykarze MCKiS wygrali turniej towarzyski

Rozegrane w niedzielne południe 
spotkanie omal nie zakończyło się 
sensacyjną wygraną gości z Dą-
brow y Górniczej, którzy przed 
tygodniem dobrze odrobili lekcję 
oglądając ciężkowicką jedenastkę 
podczas wygranego 6-0 spotkania 
z „Orłem” Dąbie.

Wnioski jakie z tego meczu wysnuli 
okazały się dobre ze szkoleniowego 
punktu widzenia. Indywidualnych 
opiekunów otrzymali Radek Jarzynka 
oraz Tomasz Ciołczyk, co sprawiło, 
że zawodnicy ci w pierwszej odsłonie 
pieczołowicie pilnowani nie zdołali 
trafić do siatki ani razu. W dodatku 
kardynalny błąd ciężkowickiej defen-
sywy w 13. minucie, sprawił, iż goście 
po strzale Przewieźlika cieszyli się 
z prowadzenia. Mimo, iż fani „Ciężko-
wianki” zaraz odpowiedzieli „LKS nic 
się nie stało” na długie minuty zapach-
niało sensacją… Co z tego, że „Ciężko-
wianka” posiadała momentami przy-
gniatającą przewagę, skoro futbolówka 
za nic nie chciała wpaść do siatki. 
Nie pomogła reprymenda trenera, 
nie pomagały kolejne zmiany jakich 
dokonywał Piotr Szczotka. Na boisku 
było coraz bardziej nerwowo, a goście 
widząc, że w tym dniu lider nie taki 
straszny, coraz śmielej zapędzali się 
na przedpole bramki strzeżonej przez 
Tomka Paliana. Na szczęście w 65. 
minucie mocno bita piłka z rzutu roż-
nego trafiła do Jarzynki, który z woleja 
niczym Gorgoń na olimpiadzie w Mo-
nachium posłał piłkę z szybkością po-
cisku artyleryjskiego w światło bramki 
strzeżonej przez Nocunia. Również 
drugi gol uzyskany 5 minut później 
po soczystym uderzeniu z lewej nogi 
z odległości niemal 22 metrów przez 
Szymona Pieczkę, godny był filmowej 
kamery. Wyjście na prowadzenie spra-
wiło, iż podopieczni Piotra Szczotki 
całkowicie zdominowali przebieg 

Ciężkowianka – Przemsza Okradziejów Dąbrowa Górnicza 2-1 (0-1)

SIATKÓWKA

Siatkarki naszej drużyny mają za sobą 
już swój pierwszy w sezonie 2009/2010 
ligowy mecz w III lidze. Na początek 
rozgrywek drużyna z Jaworzna udała 
się do Wodzisławia Śląskiego aby rywa-
lizować z tamtejszym MKS-em. 

Na parę dni przed ligowym starciem 
zawodniczki MCKiS-u zagrały swój ostat-
ni przedsezonowy sparing. Przeciwnikiem 
był zespół Victorii Lubliniec, który zalicza 
się do III-ligowej czołówki. W ubiegłym 
sezonie drużyna z Lublińca pewnie zajęła 
pierwsze miejsce w tabeli. Walka o awans 
skończyła się po tym, jak zawodniczki 
Victorii w Iławie zajęły 3. miejsce w ogólnej 
klasyfikacji, przy czym tylko dwa pierwsze 
promowały do udziału w dalszym etapie 
rozgrywek. Tak, więc wymagający rywal 
w testowym meczu pozwolił na sprawdze-
nie umiejętności jaworznickiego zespołu. 
Po dobrym meczu, górą okazały się nasze 
dziewczyny, które odniosły zwycięstwo 
3:1. Sparingowa wygrana napawała opty-
mizmem przed sobotnim meczem. Od 
pierwszych minut gry, na parkiecie w Wo-
dzisławiu pojawiły się: Kuryło, Zawiślak, 
Borończyk, Knapik, Stolarczyk, Samul 
oraz na pozycji libero– Kruk. W meczu 
zagrała również Justyna Kamińska. Nasze 
siatkarki bardzo pewnie zwyciężyły swoją 
pierwszą ligową konfrontację, mając zde-
cydowaną przewagę w przeciągu trwania 
całego meczu. Rywal okazał się niewy-
magający. – Z wyniku jestem zadowolony, 
jednak do gry mam jeszcze zastrzeżenia, 
ale będziemy nad tym pracować. Mamy 
dużo większe możliwości niż te pokazane 
w meczu – skomentował trener Łoziński. 
Już w najbliższą sobotę team MCKiS-u 
Jaworzno zadebiutuje na własnym obiekcie 
z Dębowianką Dębowiec. Nasz najbliż-
szy rywal w 1. kolejce przegrał „u siebie”  
z Victorią-MOSiR Cieszyn 2:3. 

BARTEK DŁUGAJCZYK

MKS Wodzisław Śląski 
– MCKiS Jaworzno 0:3 
(20:25, 18:25, 17:25)

ostatnich 20. minut spotkania. Naj-
ważniejsze są uzyskane po heroicz-
nym boju 3 punkty, tym bardziej, iż 
w tej kolejce punkty straciły zarówno 
„Strażak” Mierzęcice, jak i RKS Gro-
dziec. Jednak nasuwa się pytanie czy 
niedzielny mecz to typowa oznaka 
kryzysu jaka następuje po rozegraniu 
7, 8 meczu, czy o wiele większa zadysz-
ka lidera. Jak jest naprawdę, dowiemy 
się nieco więcej już w najbliższą sobotę 

26 września, gdy ciężkowicka armada 
zawita do Poręby, po raz pierwszy 
w tym sezonie bez swojego admirała.

Bramki: 65’ Jarzynka, 71’ Pieczka
Ciężkowianka: Palian– Grodzki, 
Adrian Prażmowski, Adamus (Bo-
sak), Milewski- Bulga, Psioda, Piecz-
ka, Kornaga– Jarzynka, Tomasz 
Ciołczyk (Laser)

JANCIO WODNIK

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie po raz kolejny 
obejrzymy derby Ciężkowianka – Górnik
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W niedzielę na zaproszenie Mariu-
sza Grochowskiego – trenera sekcji 
siłowania na rękę MCKiS Tytan do 
Jaworzna zawitali najwięksi specja-
liści tej dziedziny sportu na Świecie. 
Spotkanie odbyło się w hali sporto-
wej w Osiedlu Stałym, gdzie na co 
dzień trenuje nasza sekcja. 

W pokazowym treningu wzięli 
udział Lubomir Jagnesak ze Słowacji, 
Snieznana Babayev, Ruslan Babayev 
z Ukrainy – wielokrotni Mistrzowie 
Europy i Świata. W treningu wzięło 
udział prawie 40 osób z całej Pol-
ski m.in.: Strzegomia, Wałbrzycha, 

Myszkowa, Warszawy, Tomaszowa 
Mazowieckiego, Skierniewic. Jed-
nak największą liczbę uczestników 
wystawiła sekcja MCKiS Tytan Ja-
worzno– najmocniejszego klubu w 
Polsce. Spotkanie z Mistrzami odbyło 
się pierwszy raz na tak wielką skalę. 
Zaproszeni goście podzielili się swoją 
wiedzą i zaprezentowali swoje umie-
jętności sportowe. Trener Mariusz 
Grochowski zapowiada, że nie było 
to ostatnie tego typu spotkanie w 
naszym mieście. Wkrótce planowane 
są kolejne „Spotkania z Mistrzami”. 

WWW.SOKOL.JAW.PL

Kolejność 4. turnieju szachowego 
(Grand Prix m. Jaworzna 2009’ 
VIII edycja) rozegranego 20.09.09 r.  
w barze „u Dudka”:
1. Janusz Jeleń 5,5 pkt; 2. Adrian 
Moryson 5; 3. Zbigniew Kądziołka 5; 
4. Jarosław Marzec 4,5; 5. Stanisław 
Stachańczyk 4,5; 6. Daniel Korcz 4,5
7. Maciej Kawala 4; 8. Andrzej Klich 
4; 9. Andrzej Wadowski 4; 10. Syl-
wester Barnowski 3,5; 11. Krystian 
Krzempek 3,5; 12. Tomasz Wadowski 
3; 13. Przemysław Wadowski 2; 14. 
Romuald Łasak 2; 15. Artur Pludra 1.
Klasyfikacja open po 4 turniejach:
1. Janusz Jeleń 74,28 pkt; 2. Adrian 
Moryson 68,2; 3. Maciej Kawala 61,9; 4. 
Zbigniew Kądziołka 58,49; 5. Jarosław 
Marzec 52,9; 6. Krystian Krzempek 
47,51; 7. Jacek Stachańczyk 46,34; 8. 
Stanisław Stachańczyk 42,27; 9. Daniel 
Korcz 40,39; 10. Marek Korzonek 29,67.
Wśród kobiet prowadzi Dagmara 
Kowalczyk 10 pkt.

Klasyfikacja amatorów „zawodni-
ków bez kategorii”:

1. Artur Pludra 26 pkt; 2. Andrzej 
Wadowski 19; 3. Andrzej Klich 18; 4. 
Grzegorz Zaprzałka 17; 5. Arkadiusz 
Pydyn 10; 6. Romuald Łasak 8; 7. Da-
niel Grabski 7; 8. Mateusz Gądek 6; 9. 
Wojciech Chucherko 5.

Klasyfikacja juniorów:
1. Tomasz Wadowski 20 pkt; 2. 
Przemysław Wadowski 18; 3. Daniel 
Grabski 10; 4. Mateusz Gądek 9; 5. 
Wojciech Chucherko 8.

Terminy turniejów szachowych 
z cyklu Grand Prix 2009’

5 turniej – 27 wrzesień godzina 16.00   
bar „u Dudka” ul. Korczyńskiego 2A
6 turniej – 4 październik godzina 
16.00 bar „u Dudka” ul. Korczyń-
skiego 2A
7 turniej – 10 październik godzina 
11.00 „Wega” Ciężkowice
 TKKF Wodnik Jaworzno

IW

Zakończyły się zmagania 
kierowców i ich 
samochodów z trudnym 
terenem kamieniołomów na 
Pieczyskach,podczas polsko-
czeskich eliminacji o puchar 
Śląska Trial 4x4. 

Tria l polega na przejechaniu 
samochodem przez tor z rozma-
itymi przeszkodami, co zosta ło 
uczestni kom zag wara ntowa ne. 
Organizatorem był jaworznick i 
Automobi lk lub. Zawody trwały 
dwa dni. W tym czasie zawodnicy 
musieli wykazać się dużymi umie-
jętnościami, by pokonać terenowe 
utrudnienia. Podczas sobotniej 
rywalizacji z udziału wycofało się 
sześć załóg, natomiast dwie zgłosiły 
problemy techniczne. Z Jaworzna 
w ystar towało sześć ek ip, które 
radziły sobie ze zmiennym szczę-
ściem. Pogoda dopisała, a uczest-
nicy byli zadowoleni jednocześnie 
oceniając trasę jako trudną tech-
nicznie. Wyniki przedstawiały się 
następująco: w klasie M pierwsze 
miejsce należało do załogi 308a, 
której kierowcą był Godzic, drugie 
do załogi, której kierowcą był Dzich 
i trzecie dla załogi z numerem 306a 
i jej kierowcą był Chochół. Jeżeli 
chodzi o klasę 0 – pierwsze miej-
sce dla 121b, której kierowcą był 

Obzina, drugie dla 102 z Borkiem 
i trzecie dla 105, gdzie kierowcą 
był Outolony. I w klasie S pierwsze 
miejsce dla 107 i Boraka, drugie dla 
230, gdzie kierowcą był Hudecek 

i trzecie dla 229 z Tylawskim jako 
kierowcą. Puchary dla zwyciężców 
ufundował Urząd Miasta Jaworzno 
z kolei nagrody klub Autojawor.

G.

Liga Saleziańska ruszyła na dobre. 
W niedzielę na boisku na Łubowcu 
została rozegrana druga kolejka se-
zonu 2009/2010. 

Po dwóch meczach liderem tabeli, 
jest drużyna Czerwonych Diabłów, z 
dwoma zwycięstwami na koncie. Za 
nią plasują się Oldboye Dąbrowa i Bory.

Tabela
1  CZERWONE DIABŁY  2 6 6-1
2  OLDBOYE DĄBROWA  2  3 12-5
3  BORY  2  3 6-3
4  JKS STRAŻAK  2  3 5-3
5  CZARNI ŁUBOWIEC  2 3 3-4
6  PRZEMSZA JAWORZNO  2  3 4-6

7  FC ALBATROSY  2  3 4-7
8  OSW SZCZAKOWA  1 0 2-3
9  ALPTECH 1 0 0-10

Kolejka 1
OSW Szczakowa 2:3 FC Albatrosy; 
Bory 1:2 Czarni Łubowiec; JKS Stra-
żak 5:2 Oldboye Dąbrowa; Czerwone 
Diabły 5:1 Przemsza Jaworzno. 

Kolejka 2
OSW Szczakowa Pauza; Oldboye Dą-
browa 10:0 Alptech; Czerwone Diabły 
1:0 JKS Strażak; FC Albatrosy 1:5 
Bory; Przemsza Jaworzno 3:1 Czarni 
Łubowiec.

PAWEŁ JĘDRUSIK

W ubiegły piątek 18 września Ludowy 
Klub Sportowy „Ciężkowianka” wraz 
z klubem MCKiS „Wega” zorganizo-
wał otwarty jesienny turniej tenisa 
stołowego w ramach realizacji zadania 
publicznego pn. „Amatorzy na start”.

Nad sprawnym przebiegiem turnie-
ju czuwał pełniący obowiązki sędziego 
instruktor sportu Andrzej Majka. Naj-
lepsi otrzymali nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy wręczone przez radnego Rady 

Miejskiej, prezesa LKS „Ciężkowianka” 
Janusza Ciołczyka oraz kierownik klu-
bu „Wega” Wandę Ciołczyk.

Wyniki końcowe:
Kat. dziewczęta: Kieres Anna, Moni-
ka Dym, Maj Justyna.
Kat. młodzicy: Dzieciątko Kamil, 
Koziarz Marcin, Janowski Krzysztof.
Kat. Juniorzy: Pstraś Dawid, Bulga 
Mateusz, Maj Mateusz.

JANCIO WODNIK

 BRACTWO KURKOWE MIASTA JA-
WORZNA ZAPRASZA NA VII EDYCJĘ 
OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH 
O PUCHAR MIASTA JAWORZNA 2009. 
Zawody odbędą się 27.09.09 (w 
niedzielę) o godz. 10:00 w kon-
kurencji Karabin Sportowy.

 PAWEŁ JĘDRUSIK

W dniu 20 września odbyły się w War-
szawie Mistrzostwa Polski Juniorów 
w szermierce na wózkach. W zawo-
dach tych wzięła udział osiemnasto-
letnia mieszkanka Jaworzna Patrycja 
Haręza reprezentująca Fundację Po-
mocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy”. 

W konkurencji szabla Patrycja zaję-
ła trzecie miejsce zdobywając brązowy 
medal. Należy tu nadmienić, że kon-
kurencja ta była mieszana, kobiety 
walczyły na równi z mężczyznami. 
Dlatego tym bardziej jest to wielki suk-
ces Patrycji, ponieważ pierwsze i drugie 
miejsce wywalczyli mężczyźni. Dzięki 
tym zawodom Patrycja zdobyła tytuł 
Najlepszej Szablistki w Polsce.

Ten Wielki Sukces nie byłby moż-
liwy, gdyby nie pomoc, jaką otrzymała 

nasza fundacja od osób prywatnych, in-
stytucji oraz naszych sponsorów. Dlatego 
w imieniu Rady oraz Zarządu Fundacji 
chciałbym Serdecznie Podziękować 
Urzędowi Miasta Jaworzna (prowadząc 
zajęcia z szermierki na wózkach realizu-
jemy zadanie zlecone Fundacji Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik 
Górniczy” przez Urząd Miasta Jaworzna 
z zakresu Upowszechniania Kultury 
Fizycznej i Sportu), naszym sponsorom 
firmom SKOK „Jaworzno” i PKW S.A. 
oraz mieszkańcom Jaworzna za przeka-
zanie naszej fundacji 1. procenta podat-
ku. Z naszej strony staramy się, żeby jak 
najefektowniej wykorzystać uzyskaną 
pomoc, czego dowodem jest Sukces Pa-
trycji, ksywka Pati.

PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI 
MIROSŁAW KEMPKA.

SIATKÓWKA

Jak wiadomo, nasza 
reprezentacja siatkarska 
przywiozła z Mistrzostw 
Europy w Izmirze Złoty 
Medal po zwycięstwie 3:1  
z Francją w finale. Miło nam 
poinformować, że swój 
wkład w ten ogromny sukces 
polskiej siatkówki miał 
Oskar Kaczmarczyk.

Oskar Kaczmarczyk jest staty-
stykiem kadry. Jego rola polega na 
przygotowywaniu wszelkich statystyk 
meczowych dla trenerów Castellanie-
go i Stelmacha. Jest także odpowie-
dzialny za przygotowanie taktyczne 
zespołu. Na obecnym poziomie gry 
w siatkówkę drużyna składa się nie 
tylko z samych zawodników, ale 
także z całego sztabu szkoleniowego, 

– Nie wiemy jak wygraliśmy ten mecz

który dopracowuje najdrobniejsze 
szczegóły, które mogą mieć później 
wpływ na sukces. Oskar Kaczmarczyk 
zapytany o to, z jakim nastawieniem 
zespół jechał na Mistrzostwa Europy, 
odpowiedział, że ciężko było mówić o 

konkretnych oczekiwaniach, na zgru-
powaniu kadry wszyscy zawodnicy 
byli w zasadzie zamknięci w „swoim 
świecie”. Jak wiadomo, wszelka presja 
ludzi z zewnątrz mogłaby negatywnie 
wpłynąć na zespół. – Wiedzieliśmy, że 
jesteśmy w stanie powalczyć z każdym 
zespołem, jechaliśmy tam grać swoją 
siatkówkę i na tym się skupialiśmy, po-
nieważ wiedzieliśmy, że to przyniesie 
efekty. My tak naprawdę nie wiemy jak 
wygraliśmy mecz finałowy, w każdym 
elemencie oprócz błędów własnych 
Francuzi bili nas na głowę  lepszą 
zagrywką, lepszym blokiem, lepszym 
atakiem. Mimo to, to my poza trzecim 
setem, zdobywaliśmy jako pierwsi 25. 
punkt. Francuzi wiedzieli, że my nie 
pękniemy. To oni pękli – powiedział 
Oskar. Warto przypomnieć, że jest 
to pierwsze Mistrzostwo Europy w 
historii piłki siatkowej mężczyzn, re-
prezentacji żeńskiej ten sukces udało 
się osiągnąć dwukrotnie.

PAWEŁ JĘDRUSIK

Zawodnicy musieli pokonać bardzo trudne trasy

Oskar Kaczmarczyk

SZERMIERKA
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Nie tylko dla młodzieży

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

28.09.09 – Obsługa wózka jezdniowego 
29.09.09 – Szkolenie okresowe kierowców kat. D
30.09.09 – Minimum Sanitarne 

11. Co to jest erozja szkliwa?
Erozja to zjawisko bardzo 

szkodliwe i nieodwracalne, które 
polega na procesie chemicznym 
nieodwraca lnego zniszczenia 
szkliwa zębów przez kwasy za-
warte w pożywieniu, treść żo-
łądkową, dostającą się do jamy 
ustnej. Początkowo nie jest ona 
widoczna gołym okiem, z czasem 
powoduje zcieńczenie grubości 
zębów, utratę ich połysku i bieli, 
powstanie miseczkowatych zagłę-
bień na powierzchni, także poja-
wienie się dolegliwości bólowych 
podczas szczotkowania, czyli tak 
zwanej nadwrażliwości. Częściej 
dotyczy ona mężczyzn. Predys-
ponują do jej powstania nawyki 
żywieniowe (nadmierne spoży-
cie napojów gazowanych, także 
z grupy light, soków owocowych, 
drinków energetyzujących, także 
tych, dostępnych na siłowniach, 
niektórych kwaśnych warzyw 
i owoców, pojadanie między po-
siłkami), ale także nawyki hi-
gieniczne (szczotkowanie zębów 
twardą szczoteczką, ze zbyt dużą 
siłą, pastami ze szkodliwą ilością 
substancji ściernych).

Zapobiegać jej warto już w wie-
ku 20- 30 lat. Przede wszystkim 

przez właściwe nawyki higienicz-
ne: miękka szczoteczka, pasta 
o niskim współczynniku ścieral-
ności (tzw. RDA, wartość zazwy-
czaj umieszczana na opakowaniu 
pasty przez producenta, najlepiej 
jeśli nie przekracza wartości 40-
50, ale im niższa, tym lepiej), 
delikatne ruchy podczas szczot-
kowania zębów, nigdy poziome, 
o charakterze szorowania. Szczo-
teczka do zębów nie jest szczotką 
do czyszczenia butów! Ważne jest 
też redukowanie kwasów w jamie 
ustnej. Po jedzeniu owoców warto 
wypić szklankę wody. Picie soków 
owocowych, jest bezpieczniejsze 
jeżeli używa się słomki. Także 
żucie gumy bez cukru, które 
zwiększa 3 razy ilość wydziela-
nej śliny, która reguluje poziom 
kwasowości w jamie ustnej działa 
profilaktycznie. Szczotkowanie 
zębów bezpośrednio po zjedze-
niu kwaśnych pokarmów nie 
jest wskazane. Po pół godzinie, 
kiedy własne systemy ochronne 
zmniejszą kwasowość, staje się 
już bezpieczne i zdrowe. Spośród 
owoców i warzyw, najbardziej 
kwaśne są te, niedojrzałe, a także 
cytrusy, pożeczki, wiśnie, śliwki, 
pomidory, szparagi, brukselka, 

karczochy, szczaw. Uważać na-
leży również na winegret, miód 
i korniszony.

Na erozję szkliwa narażone 
są także osoby z ref luksem żo-
łądkowo-przełykowym, kobiety 
w pierwszych tygodniach ciąży, 
które mają tendencje do wymio-
tów, także bulimiczki i anorek-
tyczki. Każdorazowe przedosta-
nie się kwaśnej treści żołądkowej 
do jamy ustnej naraża szkliwo zę-
bowe. Cenne jest wtedy dokładne 
przepłukanie jamy ustnej wodą, 
a po pół godzinie wyszczotkowa-
nie zębów.

Test na erozję:
1. Czy pijesz systematycznie soki 

owocowe lub napoje gazowane?
2. Czy jesz dużo owoców i warzyw?
3. Czy Twoje zęby wydają się bar-

dziej żółte i matowe?
4. Czy odczuwasz delikatny ból 

podczas szczotkowania zębów, 
nadwrażliwość przy spożywaniu 
pokarmów słodkich, kwaśnych, 
gorących, zimnych?

Przewaga odpowiedzi ,,tak ’’ 
powinna skłonić do wizyty u sto-
matologa, aby zbadać ewentualną 
obecność erozji.

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

Mahler
w Filharmonii Śląskiej

Był bezkompromisowym, per-
fekcyjnym dyrygentem. Przepraco-
wawszy niemal całe życie w teatrach 
operowych, z nowojorską Metropo-
lita Opera na czele, Gustaw Mahler 

nie napisał ani jednej opery. Jego 
twórczość wyczerpuje się w dwóch 
muzycznych rodzajach – symfo-
niach i pieśniach. W muzyce starał 
się ukazać całą złożoność ludzkiego 
bytu, od najzwyklejszych, plebejskich 
uciech, po głęboko ukryte w duszy 
przeżycia. Z dziesięciu jego symfonii 
cztery są utworami wokalno-instru-
mentalnymi. Druga, znana pod tytu-
łem „Zmartwychwstanie” określana 
jest, podobnie jak IX Beethovena, 
jako symfonia-kantata. Wśród sym-
fonii Gustawa Mahlera, jest bodaj 

najbardziej lubianą i najczęściej wy-
konywaną.

Do jej kreacji w piątek 25 wrze-
śnia o godz. 19 filharmonicy śląscy 
zaprosili znakomite solistki, jedną 
z najpiękniejszych polskich sopra-
nów Iwonę Hossę oraz ogromnie 
w świecie ceniony alt – Jadwigę 
Rappé. Chór przygotował jego nowy 
kierownik artystyczny, Jarosław 
Wolanin. Całość z dyrygenckiego 
podium poprowadzi Mirosław Jacek 
Błaszczyk.

A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenie na wybrane 
koncerty w Filharmonii. Wystar-
czy tylko odpowiedzieć na pytanie: 
W jakich latach żył Gustaw Mahler?

Szczegółowy program na stronie 
internetowej www.filharmoniasla-
ska.art.pl.

Zabytkowa Kopalnia Srebra
w Tarnowskich Górach

Wspólnie ze Śląską Organizacją 
Turystyczną zapraszamy do zwie-
dzania kolejnego obiektu na śląskim 
Szlaku Zabytków Techniki. W tym 
tygodniu Zabytkowa Kopalnia Sre-
bra w Tarnowskich Górach. Dla 
zwiedzających udostępniono jej 
kilkudziesięciometrowy fragment 
wraz z podziemnymi wyrobiskami 
chodników i sztolni odwadniających 
kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku 
działających od XV do początku XX 

wieku. Poprowadzona na głębokości 
ok. 50 metrów podziemna trasa tu-
rystyczna ma 1700 metrów długości 
w tym 270-metrowy odcinek poko-
nywany łodziami. W budynku nad-
szybia znajduje się ekspozycja mu-
zealna, bar i sklepik z pamiątkami, 
a obok skansen maszyn parowych. 
Dodatkową atrakcją, jest biegnąca 
w pobliżu trasa kolei wąskotorowej 
i Sztolnia Czarnego Pstrąga.

A dla naszych czytelników mamy 
przewodnik turystyczny „Od Jury 
po Beskidy”. Wystarczy tylko odpo-
wiedzieć na pytanie: W jakiej miej-
scowości mieści się Odział Odlew-
nictwa Artystycznego znajdujący się 
na trasie Szlaku Zabytków Techniki?

Więcej na temat atrakcji tury-
stycznych województwa śląskiego 
na stronie www.gosilesia.pl.

Kinoteatr „Rialto” zaprasza
Pedro Almodovara nie trzeba ni-

komu przedstawiać. To kultowy już 
hiszpański reżyser, który ma grono 
swoich zagorzałych fanów. Do kin 
wchodzi właśnie jego najnowszy 
film „Przerwane objęcia”. Z tej oka-
zji Kinoteatr „Rialto” w Katowi-
cach w dniach od 26 września do 2 
października zaprasza na przegląd 
filmów tego cenionego twórcy pt. 
„Porozmawiaj z nim”. W ramach 
przeglądu będzie można zobaczyć 
takie dzieła filmowe jak: „Mata-

dor”, „Prawo pożądania”, „Kobiety 
na skraju załamania nerwowego”, 
„Zwiąż mnie”, „Wszystko o mojej 
matce”, „Porozmawiaj z nią”, „Złe 
wychowanie”, „Volver” oraz naj-
nowszy film „Przerwane objęcia”. 
Dodatkowo przeglądowi będzie to-
warzyszył koncert zespołu Viva Fla-
menco, który zaplanowano na nie-
dzielę 27 września na godzinę 19-stą. 
Cena karnetu na cały przegląd to 55 
zł (cena nie obejmuje koncertu oraz 
projekcji filmu „Przerwane objęcia” ), 
natomiast wstęp na koncert to 20-25 
zł. Dodatkowo w sobotę zapraszamy 
na wykład dr Anity Skwary poświę-
cony twórczości Almodovara.

A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenie na wybrane 
seanse. Wystarczy tylko odpowie-
dzieć na pytanie: W którym roku 
urodził się Pedro Almodovar? Szcze-
gółowy repertuar kina na stronie 
www.rialto.katowice.pl.

Nocny Maraton Filmowy
w „Heliosie”

Już 25 września o 23.00 „He-
lios” w Katowicach przygotował 
dla kinomanów kolejny Nocny 
Maraton Filmowy, czyli „Noc z fil-
mami Bruce’a Willisa”. A w reper-

tuarze: premierowo „Surogaci”, 
„Sin City”, „16 przecznic” oraz 
„Osaczony”. Dla odwiedzających 
w tym dniu kino przewidziano 
dodatkowe atrakcje: makijaż f lu-
orescencyjny, pamiątkowe zdjęcie 
w świetle uv oraz test na bycie 
Surogatem. Dodatkowo aż do 3 
paździenika w budynku Altusa 
będzie czekać na Państwa Wysta-
wa Surogatów.

Ponadto katowickie kino zapra-
sza na premierę trójwymiarowego 
filmu animowanego w trójwymia-
rze pt. „Klopsiki i inne zjawiska po-
godowe”. Akcja dzieje się w małym 
miasteczku Chewandswallow, gdzie 
spadający z nieba deszcz przybiera 
formę soku lub zupy, śnieg jest pysz-
nym ziemniaczanym puree albo 
spaghetti, a grad to smacznie wy-
smażone hamburgery. Mieszkańcy 
Chewandswallow bardzo chwalą 
sobie ten sposób zaopatrywania 
w żywność, aż do momentu, w któ-
rym pewien naukowiec, próbując 
rozwiązać problem światowego 
głodu, sprawia, że potrawy zaczy-
nają spadać z nieba w ogromnych 
ilościach...

Dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenie na wybrane 
seanse. Wystarczy tylko odpowie-
dzieć na pytanie: Czym są Surogaci? 
Repertuar kina znajduje się na stro-
nie www.heliosnet.pl.

Na konkursowe odpowiedzi czekamy w piątek od 8.00 do 12.00 pod adresem mailowym gazeta_konkursy@o2.pl. W mailu należy podać imię i nazwisko 
oraz numer telefonu z dopiskiem „Konkurs Jaworzno” lub „Konkurs Mysłowice”. Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie. 

Iwona Hossa
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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

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

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

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 

GABINET REHABILITACJI Jaworzno Przychodnia Podwale ul. Nosala
mgr Ewa Baczyńska-Lorenc rej. tel. 0 606 191 808 Indywidualna 

terapia skolioz i wad postawy, masaż, przeciwbólowa terapia 
kręgosłupa. Fizykoterapia: laser, pole magnetyczne, jonoforeza, 

diadynamic, elektrostymulacja. Grupowa gimnastyka 
specjalistyczna dla pań www.rehabilitacja.jaworzno.pl

REHABILITACJA

STOMATOLODZY

CHIRURDZY

URODA

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

ORTOPEDZI

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

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

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
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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:
_____________________
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Sytuacja przed posesją przy Grunwaldzkiej 89

Ta stworzona przez budowlańców przeszkoda sprawia, że chcące 
ją pokonać, mieszkające tu, osoby niepełnosprawne przeżywają 
za każdym razem gehennę

12 sierpnia 2009

Panie Prezydencie!
Długo czekaliśmy na budowę i remont drogi. Cieszyliśmy się, że wreszcie 

będziemy mogli chodzić po prostym chodniku i nie przyszło nam do głowy, 
że wraz z tą budową stracimy tyle zdrowia i nerwów, że będziemy o kawałek 
chodnika prosić, błagać i płaszczyć się przed „specjalistami”, którzy zafundo-
wali nam „ścieżkę zdrowia” w postaci bruku.

Czy my chcemy coś nadzwyczajnego? My prosimy, aby chodnik, który był 
od stu lat był chodnikiem. Nawet w okresie okupacji chodnik był chodnikiem, 
a kostką granitową wyłożone były rynsztoki.

Zawiodła komunikacja międzyludzka

11 września 2009

Prezydent Miasta JaworznaDziękujemy za udzieloną nam odpowiedź w sprawie chodnika w rejonie cmentarza – jednak czujemy się dotknięci treścią, która pomija przechodniów oraz pozostałych mieszkańców i właścicieli domów, skupiając się tylko na po-trzebach właścicieli posesji z pierwszego rzędu.Pisze Pan, że prowadzone były konsultacje z właścicielami posesji i punk-tów handlowych, z którymi ustalono optymalny rodzaj nawierzchni chodnika.– właścicielką posesji nr 89 jest starsza Pani i nikt z nią nic nie ustalał– właścicielkami posesji nr 85 są dwie Panie – starsza i młodsza, z którymi też nikt nie rozmawiał.Pisze Pan, że to dostosowanie nawierzchni chodnika to dla dobra i potrzeb mieszkańców i właścicieli nieruchomości, a te Panie (wszystkie są po przeby-tych złamaniach rąk i nóg) poruszają się o lasce – właśnie zostały całkowi-cie pozbawione możliwości wyjścia, bo po takich kamieniach nie mogą się poruszać.

Prezentujemy dwa fragmenty listów 
naszej czytelniczki, która od 12 sierp-
nia br. przeżywa swoistego rodzaju 
gehennę z powodu remontu chodni-
ków i dojazdu do posesji Grunwaldzka 
85 a i 87 a.

Ciesząc się z zachodzących zmian 
oblicza miasta, mieszkańcy ww. posesji 
liczyli także na poprawę swojego otocze-
nia. To jednak, co zaczęli robić wyko-
nawcy z chodnikiem i wjazdem do ich 
posesji, tak przeraziło męża czytelniczki, 
który wtedy jeszcze chodził o lasce, że te-
raz może poruszać się jedynie na wózku. 
Wyprawa do szpitala to dla nich jeden 
tor przeszkód. W podobnej sytuacji 
są dwie sąsiadki, które przy chodzeniu 
korzystają z laski.

Chodzi o dwie kwestie. Większą 
część chodnika wyłożono kostką gra-
nitową, co zachęca kierowców do par-
kowania na nim, pozostawiając wąskie 
przejście pod spadzistym dachem posesji 
przy Grunwaldzkiej 89. W zimie to ist-
na ruletka, aby zdążyć przejść, zanim 
nawisy śnieżne spadną na głowę. Samo 
poruszanie się po granitowej kostce 
grozi złamaniem obcasa, skręceniem 
nogi lub zaklinowaniem kółek dziecię-
cego wózka.

Drugi problem to duży uskok pomię-
dzy wykonanym wjazdem na posesje 85 
a i 87 a. Wjazd od strony posesji podnie-
siono o ponad dziesięć cm. Ani to scho-
dek, ani też wyprofilowany podjazd. 
Powstał na tyle wysoki uskok, że dla 
mieszkających tu osób niepełnospraw-
nych pokonanie go to istna gehenna.

Mieszkańcy prosili o wyjaśnienia 
wykonawców, dlaczego tak robią? Od-
powiedzi były różne, że tak musi być, 
że takie są przepisy unijne, że wcześniej 
konsultowali z innymi mieszkańcami, 
itp. Trzeba zaznaczyć, że nawierzchnię 
chodnika zaczęli na początku sierpnia 
kłaść z granitowych płyt chodniko-
wych, a właśnie 12 sierpnia zaskoczyli 
naszą czytelniczkę, bo je ściągnęli i po-
łożyli granitową kostkę. Na budowie 
był pewnego rodzaju chaos i w głowach 
mieszkańców zagnieździły się różnora-
kie niepokoje.

Ze sprawą zwróciliśmy się bezpo-
średnio do naczelnika wydziału inwe-
stycji Krzysztofa Ciemniewskiego. Ten 
kategorycznie stwierdził, że prace wyko-
nywane tu na rzecz miasta są w trakcie 
realizacji i wszystkie zgłoszone przez 
czytelniczkę postulaty zostaną zrealizo-
wane. Jak twierdzi Ciemniewski, który 
raz kładzie płyty, raz kostkę, robi ten 
eksperyment na własny koszt. – Będą 
płyty chodnikowe i będzie zniwelowany 
podjazd – zakończył Ciemniewski.

Wyrażał on również pogląd, 
że mieszkańcy niepotrzebnie pytali czy 
też dyskutowali z wykonawcą prac, który 
ostatecznie i tak musi zrobić, jak mówi 
projekt i miasto mu nakaże.

Wydaje się jednak, że za politykę 
informacyjną odpowiada miasto, które 
powinno potrzebne informacje prze-
kazać mieszkańcom, a nie narażać ich 
na indagowanie niekompetentnych 
osób – w tym przypadku wykonawców.

Na koniec. Naczelnika trzymamy 
za słowo, aby dotrzymał wypełnienia 
przyrzeczonych postulatów miesz-
kańców.

Mieszkańcy dalszych posesji 
liczą także na remont chodnika 
w najbliższej przyszłości

uskok 
o wysokości 
ok. 15 cm
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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 Panu Dariuszowi 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

Gołębie pocztoweKupując bilet na koncert, 
pomagasz budować hospicjum

Przesyłam zdjęcie na konkurs fotograficzny pt. „Gołębie pocztowe”. 
Zdjęcie zostało zrobione w Zakopanem na Krupówkach.
Pozdrawiam, Dariusz Kowalczuk

Dzień dobry.
Chciałem zwrócić uwagę na ko-

lejny błąd adresowy, jaki zaserwował 
nam magistrat. A mianowicie chodzi 
o nadanie takiego samego nr blokom, 
wybudowanym przez TBS, jaki już 
istnieje, pod zarządem Domelu. Cała 
rzecz ma miejsce w Osiedlu Stałym, 
na ul. Kalinowej, a nieszczęsny nr to 7.

Sprytnie zaznaczono na TBS-ach: 
Kalinowa 7A i 7B, lecz „stara” Kalinowa 

7 też ma trzy klatki (A, B, C). Nie trud-
no się domyślić, jaki powstanie bajzel, 
a czas nagli, bo nowi lokatorzy dostali 
już klucze i załatwiają meldunki.

Z punktu mojego zawodu i doświad-
czenia, jestem listonoszem z 10-letnim 
stażem, sugeruję, że najodpowiedniej-
szy nr dla tych bloków, biorąc pod uwa-
gę numerację już istniejącą, to: 25 i 27, 
gdyż jest to strona nieparzysta.

W załączeniu przesyłam zdjęcia.

Ważny list listonosza

Budynek administrowany przez DOM-EL III

Nowo oddany budynek jaworznickiego TBS-u

Na terenach osiedla JTBS w rejonie 
ul. Chełmońskiego trwa rozpoczę-
ta w ubiegłym roku budowa dróg 
dojazdowych i ciągów pieszych. 
Podobnie jak w roku ubiegłym 
inwestycję nadzorowaną przez 
inspektorów Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów realizuje f irma 
MZD z Jaworzna.

W ubiegłym roku na odcinku 160 
metrów przebudowano ul. Szpitalną. 
Wykonane zostały także drogi dojazdo-
we i ciągi piesze. Realizacja tych zadań 

Nowe ulice z nową nawierzchnią

Jeszcze nie jest 
za późno

zapewniła lokatorom swobodny dojazd 
do nowo oddanych bloków TBS.

Zaplanowany na rok bieżący zakres 
prac obejmuje kontynuację budowy 
nawierzchni utwardzonych na nowo 
nazwanych ulicach Zalipie, Przepiórek 
i Skowronków. Nie zapomniano również 
o pieszych dla których przygotowane zo-
stały nowe chodniki, wykonane z kostki 
brukowej oraz bezpieczne przejścia. 
Po zakończeniu prac drogowych MZD 
przystąpią do prac porządkowych. 
W obrębie prowadzonej inwestycji zo-
stanie wykonane plantowanie i humu-
sowanie terenu.

Za realizację wszystkich prac zawar-
tych w podpisanej umowie Miejski Za-
kład Drogowy otrzyma wynagrodzenie 
w kwocie 581 798,87 zł brutto.

W kolejnych latach MZDiM pla-
nuje remont ul. Szpitalnej na pozo-
stałym odcinku, do skrzyżowania 
z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 
W chwili obecnej pracownia drogowa 
Pylon z Katowic opracowuje doku-
mentację projektowo-kosztorysową 
290 metrowego odcinka ul. Szpitalnej. 
Zgodnie z zawartą umową całość do-
kumentacji firma z Katowic powinna 
dostarczyć do końca listopada br.Ul. Szpitalna Ul. Słowackiego

Drogi i chodniki w osiedlu TBS-u

Czytelniczka chwaląc remont na-
wierzchni ul. Słowackiego zwróciła 
uwagę, że słupy energetyczne zostały 
niezmienione, co trochę szpeci urok 
tej uliczki.
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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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2162/D/09

.%�����������8���)��� 35�����
�������
���4 �������� A ]�
���
Tel.(!;�!-�9-�������;�!!,9��!!

2163/D/09

7���$��%������
������������-
�����Tel. 501 437 653

2165/D/09

.%����������������#9+�(�9
%��� �)� /�'���������� /�'�� �'�-
����B+���������
������
Tel.-2;��;;;2%��;�!!

2175/D/09

/������$�����������������$�
��
3#94��-!!�'�Tel. 886 365 767

2170/D/09

."/G^H]U<�U_.%����������'��
5����)����*�������
�
8�
Tel. 503 022 927

2177/D/09

.%����������'��5����)���-����+

��������������� Tel. 604 146 353

2181/D/09

�������/��L	 ��#������	
,�����	 ����"��	 ������#���	
;��$����	�������	�������	,��-
���������	5���	&)7	7*!	)&)

2186/D/09

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

2197/D/09

]�%�� ����'�� 7��%��+ .��'��+
/��
��)���+���)�
���%���)��
Tel. 602 449 404

2151/D/09

7���������������'��9!!!�9%���
�)�E�����)�����$�����������
Tel. 505 558 012

2206/D/09

E��%���A�%����������'��5����-
)���I�5����=��������
Tel. 600 33 55 61

2222/D/09

.%���������������� 3(�+�2�94\
������`�5����
3�%���$�+��
8���+
'�������4�Tel. 604 800 112

2225/D/09

.%������ # 9+ �! �9 /��'���+
�(��!!!�'�Tel���(!1-�99

2226/D/09

H����$����%������+��������+����
5������3���������������4-!�9+

���+����'���!!�9�����5�����
A����������+����'�)���B3��)������+
����
������+��5����+5����+�������4
�5�
��������5���Tel. 603 422 822

2227/D/09

7���$��%)�
 �5����%����'����$
������3I�5����=�������4�
Tel��!;�!���!

2235/D/09

.%����������������%� �����
��
1��9A/����)��Tel. 602 780 594

2245/D/09

[����	 ��$�����	 ������L	 ��	
������	 #���	 ������\	 ,�$��	
$���	)	9*�	&&&	)&&�	)	9)�	!6	�9	9&

1995/D/09

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

1896/D/09

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

1977/D/09

<��'�� H%��
��� � ���������
���������%������
��*d����$�
���
%�����%�����'�B��������
�%����,e�
�����f�%�%)

2141/D/09

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

1950/D/09

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

2104/D/09

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

2117/D/09

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

2146/D/09

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

2166/D/09

<���������������
�����������-

������� Tel. 751 73 05

2172/D/09

I��������%��
�����$�
��������-
������Tel. 510 064 713

2218/D/09

/��
�������5����)���
8+ 
���)�+
�������+��������+�5��$����+����-
����Tel. 791 178 932

2203/D/09

I�������� %��
� �)� �����)�����
7�����������������
���
Tel. 888 222 821

2218/D/09

<�������� �� ��)�%� ��5)�����
�'��������
�����A����������
������
�A�%������
��
Tel.!�9O(�--�22���!�!!,�;�!!

2228/D/09

/���$����%��
�����
����
Tel. 608 463 124

2232/D/09

b����5����)�����������%��
��-
������������
�������
Tel. 500 300 077

2233/D/09

<����������)�����+5��������
Tel. 753 13 99

2234/D/09

g�������� 
���
� UEI %������$�
���5������������h������/���-
�����'���B����������������+�)�
]�����
���2@

2237/D/09

<���������'������5����%�������
����
����� Tel. 600 358 119

2243/D/09

/���$����%��
������
������
Tel. 600 549 337

2244/D/09

X < ] \ ^ � 
 2 � ^ 
 @ � <	
3@
5<�<	=<	5^Y^[@=�	2��-
���\1�$��		,�$����	��	�	66	�#�	
X���	 $���������H5����	<��$�-
����	;�7	�	�����	
������/	,�$��	
�	����"����	#�������>X�<[�>	
���	�����"��	*�	
5���	)67(	'&�	M6	M6Q	'&�	M6	66

1996/D/09

=<2�<�<	5^Y^��]@�_�	�	
�����$�	1����	����"�$�F�	"���"	
�5`	$���	)67(	'&7	*&	**�	
)	9)6	)*)	&)M

1992/D/09

;��"�������	������	��4�-
�����	 $��������	 ��,�����	
"�����������	 V"4�#�	 ���-
F�"��������	%�%<��	�7\��$	��	
������	5���	)67(	'&�	�&	'!Q	
)	9)'	76'	M�*

1991/D/09

5��������	8	������	������	
5���	)	67	'&�	&'	9*

21/01

<����$�	��F���	[�$�	���#�	���	

����������	��	
$���	)67(	'&�	*�	76

1982/D/09

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

1982/D/09

`����F���������	 F�$�#��F��	
�����$�/���	���������.�����	
����#������	�	��"�$	��	3`3�	
$���	)67(	9�9	6*	*9�	)&)6	'M6	767

2053/D/09

;�����������	 	 b��$����	
�������	�	����/��������	�����-
������	5���		:)67?	976	'M	*M	
����\���$���

1983/D/09

H
��%)����+��
8�+ �������+ ��%���
����������+C��5�%�������
$���!(!(2-�;�;

1985/D/09

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

1984/D/09

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

1984/D/09

2���������"���	�"4�#�	
$���	)	99'	*)	')	6)

1985/D/09

2������������	
5���	9)�	!9	7!	)M

137/D/09

3����	 8	 �����"$��	 �Lc,��	
��,�"$�	;�L/������	!9�	5���	
)	9*M	�MM	')&Q	)	67(	9�&	�&	�'

2056/D/09

��"�$�����	 ��"��"���	 8	
�������	5���	)	9*M	�MM	')&

2056/D/09

2�����	 ��,��	 �	 ����	 �"4�#�	
$���"���$��	$���	)	9)!	7'6	7!!

2091/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

5�������	 �����"����	 $���$�	
��$��"����	 ���g������	
�L$���	����/�����	5���	9))	*!M	
67MQ	MM!	7�*	*'�

2108/D/09

"�'�����%����A'��������+����-

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

2111/D/09

/��C��$���)�� ������� �������	
��)�����+ ���������+���%)�������
E7U^U=*�UTel. 600 660 208

2115/D/09

#�)������+ �'��i+ %���)�+ ��C�)���
E7U^U=*�UTel. 660 320 621

2115/D/09

1����	���������	�������	
�"��/��	����������	 �����4$�	
`<5�	�4����	]V
�	
5���	9)6	99*	�!6

2125/D/09

[�$�#��F��	.��,���	F��������	
F���	b3	�"��,�����������	
$��	'7*	�&	))	�&	

2207/D/09

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

2156/D/09

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

2159/D/09

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

2178/D/09

U��%��
$�%��������
Tel. 502 38 50 23

2178/D/09

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

2178/D/09

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

2200/D/09

F����%�����9��(��������)+���'+
����������+%�����+�����	�
Tel��!�!2;22(

2210/D/09

/�����������%��������
Tel. 696 140 030

2212/D/09

.����� ���%������� � ���� �
�)������.��5��+������
Tel. 666 515 217

2221/D/09

^�������Tel. 751 02 44; 66 88 53 409
2229/D/09

#�)������+�'��i+%'�����
Tel. 751 49 48; 507 640 788

2238/D/09

.��% ����
8����  ���5���
8

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

2072/D/09

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

2072/D/09

<V5@	
�V2	����L	��/��	��$��	
"$��	�,��L$���	X�$���	��	�L���	
5���	)	67	976	&)	9�Q	
)	9)&	'9	�)	M7

2058/D/09

U���]����#������ ��������+�)�
I�5������ �+ ���% �� �������+
�%������+ �������+%�������
����
Tel.!�9O(��(-2(�

1986/D/09

<V5@	
�V2	��4��	���,�$��	"��-
��������	#�$���	 $���	 )67(	
'��	&9	6*�	)	9))	&)'	6M&

1979/D/09

U������%A���5���+������
��+

�'�+���5���+������������F�
�+U���
������E�������������
Tel. 660 819 819; 510 967 260

1988/D/09

U������%�Tel�;;;999��;+
0505 254 985

1987/D/09

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

1987/D/09

<V5@	
�V2	��4��	���,�$��	"��-
��������	#�$���	 $���	 )67(	
'��	&9	6*�	)	9))	&)'	6M&

1979/D/09

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

2120/D/09

.%������^����)�.
���
9!!� ��+
�+2I*:+���)��������������	����
Tel. 604 146 353

2223/D/09

.%������d7E�)C�222��+�+2FI:+
���)��������������	����
Tel. 604 146 353

2223/D/09

.%������b���I��5)�9!!� ��+�+9+
���)��������������	����
Tel. 604 146 353

2224/D/09

]�%�����������+�����5�$�����
Tel. 668 342 382

2231/D/09

H���������Tel. 662 490 030
2178/D/09

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

.%����������
8�����������%�-
������
8��������
$��
Tel. 666 515 217

2221/D/09

����,���$����	 	 �������#���	
��$������	$���	)	&)&	�7)	9M�

1989/D/09

;^=5�V%	2�@%@;��	]3�@-
��<	 ��"$L���	 ��������$�H	
^=3@��j=@Y@X<�	=^V�@-
;b��V�X<�	3^�%<5@Y@X<�	
�=5^�=�
5j\�<�3�@Y@X<�	
3�^5^5j�<�	 2
j;b@Y@X<	
@�<]	3@�<3]5�@	2^�
@-
=<Y=^	 8	 ���	 2�����"���#�	
!6�	5���	9�&	9!	)9�	)	&)�	')�	6!!

1990/D/09

g��5�)�C�A%�������
$���	032/ 616 58 16

488/D/08

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

1997/D/09

/���������Tel. 784 53 33 34
1997/D/09

U���5��H����)�.��'�E�����$��
����%��������'��+�����+
�������
������2�!!�Tel�(!-���;29

1959/D/09

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

1993/D/09

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

2066/D/09

5��"���	�"��	5���	9)M	96*	6&7
1851/D/09

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

2076/D/09

]���%���
$�A����������A%�����-
����������������Tel. 666 515 217

2221/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

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

2196/D/09

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

2198/D/09

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

1954/D/09

U����)���A/�������+�)�#�
�����
��
�� Tel�!�9O(�(�-�-

2076/D/09

=�����
��A/��������
Tel�!�9O(�(�-�-

2076/D/09

7'����A/��������
Tel�!�9O(�(�-�-

2076/D/09

g���%�	���A/��������
Tel�!�9O(�(�-�-

2076/D/09

<�#���"���	5���	9)7	6!)	'''
2112/D/09

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

2113/D/09

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

2129/D/09

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

2148/D/09

U����)���A%��������������������
%���������$+ �����������$ � ����-
�����b*+*UG+*/G+�'���
������
Tel. 501 415 717

2161/D/09

�����������
���Tel�(!;9�9�2(
2236/D/09

b���
����A%��������������������
%���������$+�����������$�������-
���U�+U9+@�+@9�Tel. 501 415 717

2161/D/09

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

2164/D/09

=�����
���Tel. 606 136 183
2189/D/09

U����)���A����%���
$�+%���������-
��������������������������$�)-
����A�������
�������
��
��)�
Tel. 506 028 350

2241/D/09

Audyty, certyfikaty energetyczne 
tel. 0 692 616 077

1906/D/09

��������	
���������������
������������
����������� Tel. 696 956 498

2179/D/09

�����������������������������������
�������-
������!������"�������������#�����
�����"����
Tel. 504 226 605

2202/D/09

$	���������	���%���� ��	������"�����������"�
&'(�������
�������
�����������������������
&�)��������*����"

2211/D/09

����������
����������"���
���
���
���
�+�����-
����"����������������������
����"��Tel�����-
taktowy: (0-32) 618-18-69;(0-32 618-18-70)

������

/��������)�����%�<=���
���>��?���������
��
�����
���Tel����@AB�C�C�@C�AD

������

&
E���������
����Tel. 692 341 091
2130/D/09

��������������������)������������+%�����
����������������F������%��������"�����
���"�
��������� ������� ��� ��
����� G����"��H�
����������� ��������	�������� 
��������
Tel. 516 718 240

������

/��������%��	
�������
E�����������
���
Tel. ������IAI�@DA�GJ���K�D���H

�����

/�������
�� 
%��������������������
-
�������Tel����@AB�C�C�����A

������

L����	�������
��"���������������������
����
������������
�����
���Tel. ��@AB�C����J�@��
���������D����M��D���

������

$�������	
��������Tel. 502 150 710
������

/���	
����Tel. 507 125 250
������

N��
������"�����
��%���
E������
���
� tel.
0 667 26 36 92

BEZP,

*���������������������
���O���������
������
���� ���F������� �
������ ��
�� �����
!�������"��=������� �������
��� telefonu  
CJ���@��@@A�

������

*�������������������������������������"��
�
���� G�������P��+����������H����������
	
��%���������F��Tel. 604 658 845

������

Q�)��������� �@K������� ��������"�� ��%�
�����������������F����
��F��Tel. 504 798 797

������
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Z rodzinnego albumu

Z ac howa ne w n ie z ł y m st a n ie 
fotografie z nieco poźniejszego 
ok resu, posiadają w iele za let , 
można na nich odnaleźć osoby 
nie tylko bliskie, ale także znajo-
mych mieszkańców miasta, któ-
rzy poprzez działalność na rzecz 
swojego środowiska, współtwo-
rzyli jego klimat, zapisali karty 
przeszłości tej ziemi.

AUGUSTYN PIOTR 
ŻBIK (1910 – 1987)

Jaworznianin, długoletni pra-
cownik dy rekcji jaworznick ich 
kopalń. Organizator amatorskich 
zespołów śpiewaczych oraz instru-
mentalnych i wieloletni dyrygent 
zespołów. Całe życie związał z ro-
dzinnym Jaworznem.

Aktywny okres działalności
Po ponad 5-letnim okresie stagna-

cji, zniewolenia i unicestwiania naro-
dowej kultury, społeczeństwo miast 
wówczas z wielkim zapałem przystę-
powało do realizowania się w różnych 

formach życia kulturalnego. Wkrótce 
po zakończeniu wojny i wyzwoleniu 
miasta spod okupacji niemieckiej, 
Augustyn Żbik zorganizował amator-
ski zespół chóru mieszanego acapella 
przy kopalni „Bierut” (Piłsudski).

W roku 1945 powstał czterogłosowy 
chór mieszany, liczący ponad 50 osób, 
do którego przystąpiło wielu młodych 
ludzi, wielu rekrutowało się z przedwo-
jennych zespołów, jak chóru kościelnego 
i chóru drużyny sanitarnej PCK.

W roku 1947 chór mieszany przy 
kop. „Bierut”, którego dyrygentem był 
Augustyn Żbik brał udział w Ogól-
nopolskim Przeglądzie Zespołów 
Śpiewaczych. Spośród kilkudziesięciu 
zespołów, w swojej kategorii zajęli 
II miejsce. W zrujnowanej wówczas 
stolicy przebywali przez 10 dni, do-
pracowując repertuar, zakwaterowa-

ni zostali w cytadeli, obiekcie mniej 
zniszczonym. W roku 1948 w Prze-
glądzie Wojewódzkim w Krakowie 
zajęli I miejsce. Były to znakomite 
efekty, osiągnięte w trudnych powo-
jennych warunkach. Pielęgnowali 
rodzime pieśni polskie ze śpiewnika 
Moniuszki oraz Prosnaka, Makla-
kiewicza, Kołaczkowskiego, bliskie 
szerokiemu ogółowi słuchaczy.

Niezależnie od prowadzenia chóru 
przy kop.” Bierut”, jednoczśnie był 
członkiem chóru kościelnego oraz 
członkiem chóru męskiego „Hejnał” 
pod dyrygenturą Władysława GÖttla, 
ponadto grał także w zespole mando-
linowym przy PSS „Społem”, który 
prowadził Wiktor Hałczyński.

Okres ożywienia ruchu śpiewaczego 
w mieście trwał nadal. Po zaprzestaniu 
pracy z zespołem chóru przy kop. „Bie-
rut”, w roku 1950 w Przedsiębiorstwie 
Budowy Kopalń „Kościuszko-Nowa” 
założył chór mieszany, będąc zarazem 
jego dyrygentem, z siedzibą w świetli-
cy przy ul. Rzemieślniczej. Do chóru 

przystąpili pracownicy zakładu oraz 
wielu kolegów z innych zespołów śpie-
waczych na terenie miasta, jak: Jan Bia-
łowieski, Zbigniew Doległo, Władysław 
Smalcerz, Emil Demanego, Bolesław 
Pniak i inni, ci ostatni byli wybitnymi 
solistami. Wszystkich cechowała wielka 
pasja śpiewania.

Zespół chóru brał udział w wystę-
pach na okolicznościowych uroczy-

stościach i ważnych wydarzeniach 
historycznych na terenie miasta a tak-
że w pobliskich miejscowościach, jak: 
Szczakowej, Chrzanowie, Płokach, 
Ojcowie, Trzebini. A. Żbik zorganizo-
wał także chór mieszany w Trzebini, 
dojeżdżając przez dwa lata do przy-
zakładowej świetlicy przy zakładach 
metalurgicznych.

Dla uzupełnienia swoich kwa-
lifikacji, ukończył 1. roczny kurs 
dyrygentury dla zaawansowanych 
w Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Jaworznickie chóry, podobnie jak inne 
chóry w Polsce, śpiewali polskie ro-
dzime pieśni, pielęgnowali polskość, 
podtrzymując tradycję narodową. 
Nagrodą za żmudną pracę uczenia 
się nut, solfeżu, opanowania partii 
głosu, były małe atrakcje, wspólne 
wycieczki z rodzinami poza miasto 
na pieczenie ziemniaków przy ogni-
sku, pieczenie ziemniaków w popiele, 
zawsze ze śpiewem i humorem.

W latach 50-tych niezależnie 
od prowadzenia chóru przy PBK 
„Kościuszko-Nowa”, śpiewał w chó-
rze męskim, chórze kościelnym, grał 
w orkiestrze symfonicznej na kontra-
basie prowadzonej przez filharmoni-
ka Franciszka Dzióbka w Społecznym 
Ognisku Muzycznym oraz nieprze-
rwanie grał w zespole mandolino-
wym, a w roku 1954 objął kierownic-
two tego zespołu po dotychczasowym 
W. Hałczyńskim, który zrezygnował 
ze względu na stan zdrowia.

W roku 1955 w placówce PSS „Spo-
łem” założył także chór żeński, pod 
jego dyrygenturą zespół śpiewał 
do roku 1960. W ruchu śpiewaczym 
zaznaczył działalność nie tylko jako 
dyrygent, ale jednocześnie jako śpie-
wak, podobnie, jak wiele innych osób, 
wszystkich łączyła wspólna pasja 
uczestniczenia w życiu społecznym.

C.D.N. ZOFIA ŻAK

Rok 1953. Zespół mandolinistów pod kierunkiem W. 
Hałczyńskiego. W pierwszym rzędzie od lewej Augustyn Żbik, 
Czesław Grudniewicz, 13-letni syn W. Hałczyńskiego, Zygmunt 
Rydzkowski, Wiktor Hałczyński. W drugim rzędzie od prawej Piotr 
Langier, Duszyk, Norbert Hałczyński i n. nieznane

Rok 1954. Chór mieszany przy kopalni „Kościuszko”, od lewej dyrygent Augustyn Żbik

Rok 1955. Chór męski „Hejnał”. W środku dolnego rzędu dyrygent Władysław Gőttel, od góry trzeci 
od prawej Augustyn Żbik

Rok 1957. Augustyn Żbik z chórem żeńskim PSS „Społem”

Rok 1945. Przy biurku dyrektor kopalni „Kościuszko” Biskupski, 
obok Władysław Szopa i Augustyn Żbik pracownicy sekretariatu

Rok 1952. Pierwszy od prawej dyrygent Augustyn Żbik z chórem 
PBK „Kościuszko-Nowa” w czasie próby
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W opiece hospicyjnej wolontariusze 
stanowią integralną i nieodłącz-
ną część zespołu zapewniającego 
opiekę chorym. Można śmiało 
powiedzieć, że ich praca określa 
niezwykły charakter i charyzmat 
ruchu hospicyjnego, dlatego zespoły, 
które pragną realizować ideę i stan-
dardy opieki hospicyjnej podejmują 
nieustanne starania, by poszerzać 
grono wolontariuszy.

Stowarzyszenie Hospicjum Homo-
Homini im. św. Brata Alberta konty-
nuuje 3-letnią ogólnopolską kampa-
nię „Lubię pomagać”. W tym roku 
szczególnie zależy nam na poszerze-
niu grona wolontariuszy w wieku 50+, 
bo nasze wieloletnie doświadczenie 
potwierdza, że są to wolontariusze 

lojalni i oddani sprawie. Mogą się 
oni dzielić nie tylko swoją pasją, lecz 
również są skłonni do poświęceń. 
Zachęcamy osoby, które kończąc 
pracę zawodową i wysyłając dorosłe 
dzieci w świat, odczuwają potrzebę 
zaangażowania się w coś nowego oraz 
szukają pomysłu na sensowne i poży-
teczne wykorzystanie swojego czasu.

Dzięki wsparciu finansowemu 
urzędu miejskiego, Stowarzyszenie 
Hospicjum Homo-Homini im św. 
Brata Alberta organizuje kurs dla 
wolontariuszy medycznych, któ-
ry rozpocznie się 8 października. 
Zgłoszenia przyjmowane będą do  
2 października pod numerem telefonu 
032 616-74-44.

(IW)
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Wakacje, wakacje – to zielony las, kwit-
nące akacje i słoneczny blask... a przede 
wszystkim DUUUUŻO ciekawych 
i różnorodnych zajęć zorganizowa-
nych przez naszych wychowawców 
w świetlicy przy Ośrodku dla Rodziny 
„Pod Kolegiatą” i świetlicy socjote-
rapeutycznej w dzielnicy Szczakowa 
przy ulicy Jagiellońskiej. Nadszedł czas 
podsumowania naszych wakacyjnych 
zmagań z przygodą.

Wychowawcy świetlicy socjotera-
peutycznej w Szczakowej, Małgorzata 
Filipiak i Grzegorz Kompert przygoto-
wali bogaty wachlarz zajęć dla swoich 
podopiecznych. A w czasie wakacji 
było ich ok. 25 osób .

Wakacyjne wspomnienia EX ANIMO

Wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej  Małgorzata Filipiak i Grzegorz Kompert z dziećmi

W dniu 21 września 2009 roku na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach rozpoczął się Śląski Salon Ma-
turzystów – perspektywy 2009, któ-
rego celem jest zapoznanie uczniów 
klas maturalnych z kompleksowymi 
informacjami na temat egzaminu 
maturalnego w roku 2010 oraz za-
sadach rekrutacji na studia w roku 
akademickim 2010/2011. 

Z ofertą uczelni wyższych mie-
li możliwość zapoznać się także 
uczniowie klas trzecich I Liceum 
Ogólnokształcącego w Jaworznie. 
Wzięli oni udział w prezentacjach 
przygotowanych przez Politechnikę 
Śląską, Uniwersytet Śląski w Kato-

wicach, Akademię Ekonomiczną 
im. Karola Adamieckiego w Katowi-
cach, Śląski Uniwersytet Medyczny  
w Katowicach, Politechnikę Czę-
stochowską. Ponadto przyszli ma-
turzyści „Jedynki” mogli zapoznać 
się z ofertą innych uczelni z całego 
kraju na specjalnie przygotowanych 
stoiskach; nie tylko dzięki ulotkom 
i informatorom, ale także poprzez 
rozmowę ze studentami powyższych 
uczelni. Z pewnością udział w Ślą-
skim Salonie Maturzystów pomoże 
przyszłorocznym absolwentom do-
konać właściwego wyboru swojej 
dalszej drogi życiowej.

(IW)

Ponad 45 organizacji pozarządo-
wych min. z Sosnowca, Czeladzi, 
Zawiercia, Będzina, Łaz, Dąbrowy 
Górniczej, Jaworzna, Chorzowa  
i in. wzięło udział w dn. 18 wrze-
śnia br w Forum Inicjatyw Poza-
rządowych. 

Patronat nad imprezą objął Mar-
szałek Województwa Śląskiego Bo-
gusław Śmigielski. Pod Pałacem 
Kultury Zagłębia  na rozpoczęcie 
zagrała  orkiestra dęta,  a Zbigniew 
Podraza – prezydent Dąbrowy Gór-
niczej i Zbigniew Meres – senator 
RP odwiedzali stanowiska i witali 
przybyłych przedstawicieli NGO-
sów. Od TOZ-u i w imieniu Jaworzna 
otrzymali pamiątkowe gadżety. To-
warzystwo Opieki nad Zwierzętami 
koło Jaworzno jako jedyna organi-
zacja reprezentowała NGO-sów z 
naszego miasta oraz miasto Jaworz-

Po raz pierwszy w Jaworznie 
Stowarzyszenie Twórców 
Kultury wraz  
z MCKiS-em i Klubem Relaks 
w Niedzieliskach zorganizowali 
„Jesienne spotkania poetyckie”. 
– To pierwsze spotkanie poetów, 
mam nadzieję, że stanie  
się ono tradycją – powiedział 
prezes STK.

W atmosferę poetycko – liryczną 
widzów wprowadzili prowadzący 
spotkanie Jadwiga Paluch i Jacek 
Maliszczak. Gościnnie w wieczorze 
z poezją śpiewaną wystąpił zespół „Ja-
cek i przyjaciele” . Swoboda sceniczna 
solistów zespołu Barbary i Mirosława 
Graczków urzekła wszystkich. Ciepło 
i wielka sympatia wykonawców biła 
ze sceny. Zespół śpiewa od dwóch lat 
poezję Jacka Maliszczaka.

Wieczór poezji to możliwość pre-
zentacji dorobku artystycznego na-
szych rodzimych poetów: Stanisława 

Dzieci miały możliwość uczestnicze-
nia w zajęciach plastyczno-ceramicznych, 
zajęciach relaksacyjnych, wokalnych, 
tanecznych itp. Swoją kondycje fizyczną 
natomiast można było doskonalić uczest-
nicząc w rajdach, meczach piłki nożnej. 
Ale po kolei. Wakacje zaczęliśmy od ma-
lowania na ścianie. Dzieci uczęszczające 
na świetlicę udekorowały ją w finezyjny 
sposób. A jak plastyka to i na świetlicy 
odbywały się Wakacyjne Warsztaty 
Plastyczne prowadzone przez wycho-
wawczynię Małgorzatę Filipiak. Dzieci 
miały okazję wykazać się tworząc prace, 
malując, rysując, lepiąc z plasteliny itd.

Podczas wakacji odbyliśmy też kilka 
pieszych wycieczek m.in. na „Oczko”, 
gdzie największą atrakcją były kijanki. 
Także przeszliśmy szlakiem kolejowym 
o ponad 160-letniej tradycji. Dzieci zoba-
czyły różne ciekawe elementy infrastruk-
tury kolejowej i poznały przy okazji parę 
ciekawostek związanych z koleją. Dzieci 

miały okazję także uczestniczyć w zaję-
ciach relaksacyjnych z wykorzystaniem in-
strumentów muzycznych czy też poprzez 
silvoterapię, a więc obcowanie z przyrodą.

Żeńska część świetlicy stworzyła sobie 
studio urody, gdzie uczyła się malować. 
Zresztą przy różnych okazjach, charakte-
ryzacja bardzo się przydawała, a uczest-
nicy mieli wiele frajdy z tego powodu.

Klub Małej Księżniczki to kolej-
na propozycja, która żeńskiej części 
świetlicy bardzo przypadła do gustu. 
Przyszłe księżniczki uczyły się, jak się 
zachowywać, by zasłużyć na ten tytuł.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły 
się konkurs tańca „Dance Mania” oraz 
Festiwal Piosenki Szczakowa 2009. 

W konkursie tanecznym zobaczyliśmy 
pokazy solowe, duety i tria w tańcach 
nowoczesnych. Z kolei piosenkarze za-
prezentowali różne gatunki muzyczne.

Odbył się także konkurs na zwario-
wany strój – był m.in. mikołaj, mumia, 
dwugłowy potwór itd. W sumie wszyscy 
wyglądali przezabawnie.

Chodziliśmy do Domu Kultury 
„Szczakowa” na Bajkowe Kino Letnie 
oraz na warsztaty garncarskie. W świe-
tlicy także obywały się seanse kinowe.

Oczywiście nie tylko przebywaliśmy 
na terenie świetlicy, a korzystając z pięk-
nej wakacyjnej pogody pojawialiśmy się 
w różnych miejscach. Byliśmy nad zale-
wem Sosina, odwiedziliśmy także basen 
w Chrzanowie-Kątach, gdzie mieliśmy 
do dyspozycji także minigolf oraz plac za-
baw. Wybraliśmy się także do Chrzanowa 
a także spacerowaliśmy po centrum na-
szego miasta. Mieliśmy okazjęodwiedzić 
również kino Cinema City w Sosnowcu, 

gdzie obejrzeliśmy, „Epokę Lodowcową 
3”. W terenie odbywały się także różne 
zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz gry 
i zabawy przeprowadzone przez wycho-
wawcę Grzegorza Komperta.

Przez kilka tygodni na świetlicy 
odbywały się zajęcia nawiązujące do ja-
kiegoś tematu. I tak najpierw odbył się 
tydzień hawajski. Dzieci wykonywały 
kwiaty, biżuterię, tatuaże charaktery-
styczne dla ich mieszkańców, poznawały 
legendy związane z Hawajami a także 
szukały na „rajskiej plaży” pereł. Na za-
kończenie odbyła się wielka hawajska 
impreza, gdzie przy dźwiękach muzyki 
odbył się taneczny przemarsz kolorowo 
ubranych dzieci.

Kolejny tydzień przebiegał pod zna-
kiem Kosmosu, Marsa, obcych cywili-
zacji. Zadaniem dzieci było odnalezienie 
śladów ich istnienia. W terenie były 
ukryte znaki, które należało odnaleźć 
i odczytać. Zadanie było trudne ,ale 
dzieci podołały zadaniu. Udowadnia-
liśmy także, że woda na Marsie istnieje, 
szukaliśmy kosmicznych meteorytów 
oraz przeprowadziliśmy grę strategiczną 
pomiędzy Ziemianami a Marsjanami. 
Na zakończenie zbudowaliśmy rakietę 
dla naszych przybyszów.

Wakacje były gorące, więc bez tygo-
dnia afrykańskiego nie mogło się obejść. 
Tutaj tworzyliśmy maski charaktery-
styczne dla różnych plemion oraz wy-
konaliśmy wspólnie taniec. Dzięki grze 
planszowej przewędrowaliśmy cały kon-
tynent oraz poznaliśmy smaki Afryki. No 
i najlepszym sposobem na „afrykańskie 
upały” był wodny berek, który dał nam 
trochę wytchnienia.  GRZEGORZ KOMPERT

Mikłasa, Jacka Maliszczaka, Alicji 
Dudek, Krystyny Dziurdzikowskiej, 
Marii Radziwolskiej, Jana Ryszarda 
Drąga, Jerzego Larysza, Jana Lesia, 
Jadwigi Paluch, Józefy Szczepańskiej, 
Antoniego Polańskiego, Ewy Musior-
skiej, Jolanty Hałas, Janiny Wożniak 
i Urszuli Kępki. Wiersze o tematyce 
jesiennej, o miłości, patriotyzmie 
i sentymentalne oraz humorystycz-
ne i z nutką ref leksji recytowali 
prowadzący spotkanie oraz sami 
poeci. Oprócz jaworznickich poetów, 

sympatyków poezji przedstawicieli 
MCKiS-u organizatorzy gościli po-
etów z Robotniczego Stowarzyszenia 
Kulturalnego z Chełmka i Stowarzy-
szenia Twórców Kultury „Pasja” z Kęt, 
którzy zaprezentowali swój dorobek 
poetycki. Oficjalną część spotkania 
zakończyła pierwsza piosenka ze-
społu muzycznego „O miłości”. Na 
spotkaniu nie zabrakło fraszek Jana 
Ryszarda Drąga i poezji dziecięcej 
Urszuli Kępki, która rozbawiła pu-
bliczność. 

MIROSŁAWA MATYSIK 

Jadwiga Paluch i Jacek Maliszczak

Uczniowie klas maturalnych na Uniwersytecie Śląskim

no. Organizatorem było Dąbrowskie 
Forum Organizacji Pozarządowych 
przy UM Dąbrowy Górniczej. Za-

bawa była przednia, nawet pogoda 
łaskawie nam dopisała, na zamiesz-
czonych zdjęciach można zobaczyć 
namiastkę tego, co się działo. Na 
zdjęciach:  największym powodze-
niem cieszyły się futrzaki – psi ratow-
nicy i ich popisy. Nasze stanowisko 
odwiedziło wielu nauczycieli i mło-
dzieży zainteresowanej realizacją pro-
gramu edukacji ekologiczno-humani-
tarnej,  lek.wet. Ryszard  Czerwonka 
słucha problemów z jakimi borykają 
się  właściciele naszych czworonoż-
nych przyjaciół. Pod okiem pani in-
spektor TOZ – Gabrieli Wróbel dzieci 
malowały zwierzaki i podpisywały 
kartę praw zwierząt. FIP nawiązywał 
do ogólnopolskiej imprezy OFIP-u  
i ma umożliwić wspólny udział NGO-
sów z naszego regionu właśnie w tej 
imprezie.

GRAŻYNA BOGACZ-SOKÓŁ TOZ/JAWORZNO

Członkowie TOZ Jaworzno
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Babcia 
w

ypełnia 
papierki 
w

 urzędzie skarbow
ym

.
W

ypełnia, w
ypełnia... W

reszcie 
w

ypełniła i oddaje urzędnikow
i, 

a urzędnik:
– A

le jeszcze m
usi się pani podpisać.

– A
 jak się m

am
 podpisać?

– N
o, norm

alnie. Tak, jak się pani 
podpisuje w

 liście.
W

iec babcia napisała:
„C

ałuję W
as m

ocno! Babcia A
lina”

Sław
ny profesor chirurgii z G

enew
y pyta 

doktora Frankensteina:
– Tw

ój służący m
ów

ił m
i, że potw

ór, 
którego stw

orzyłeś zaczął w
 zeszłym

 
m

iesiącu uczyć się grać na skrzypcach. Jak 
m

u to idzie?
– C

ałkiem
 nieźle. W

czoraj m
ogłem

 
w

reszcie w
yjąć sobie w

atę z uszu!

Polska – Słowenia 0:3 – wyjaśnienie przyczyn porażki

Pierw
szy lightow

y tygodnik dla spragnionych śm
iechu

S
tr

e
fa

 zr
zutó

w
n

r
 18/18 20

09

Babcia 
w

ypełnia 
papierki 

M
ało-

m
iasteczkow

y 
bankier, M

aurycy 
Bauchgeszw

ir, m
iał 

piękną córkę M
arylkę, 

która m
im

o m
łodego w

ieku 
m

ogła się już poszczycić tu-
zinem

 adoratorów. G
dy pan-

na ukończyła dw
adzieścia lat, 

ów
 król finansjery postano-

w
ił w

ydać ja za m
ąż. W

 tym
 

celu w
ezw

ał dośw
iadczo-

nego szadchena, który 
zaproponow

ał róż-
ne partie.

Ban-
kier po paru 
zdaniach przeryw

a 
i m

ów
i z naciskiem

:
– Panie Zylberbusz, 
ja potrzebuję dla córki 
m

ęża, a dla siebie zięcia. O
n 

nie m
usi być ładny – ona 

sam
a jest ładna. O

n nie m
usi 

być bogaty – ona sam
a jest 

bogata. O
n nie m

usi być 
m

ądry – ona sam
a jest 

m
ądra. A

le on m
usi 

być porządny czło-
w

iek...

15 w
rześnia 2009 roku, godz. 9.40. Plenarna sesja Parlam

entu Europejskiego w
 Strasburgu pod 

przew
odnictw

em
 Jerzego B

uzka. N
a zdjęciu nasz w

ysłannik na sesję Paw
eł Jędrusik

H
ig

h
 
l
if

e

w
reszcie w

yjąć sobie w
atę z uszu!
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Pierw
szy w

ykład z japonistyki. 
Profesor do studentów

 w
 auli:

– D
zisiejszy w

ykład pośw
ięcim

y 
zagadnieniu, jak rozpoznać, gdzie 
jest góra, a gdzie dół podręcznika.

M
alarz chw

ali się 
krytykow

i:
– U

dało m
i się 

nam
alow

ać duży 
obraz.
K

rytyk ogląda obraz, 
po czym

 stw
ierdza:

– D
uży to on jest, ale 

się nie udało.

D
o laboratorium

 doktora 

Frankensteina przychodzi 

Batm
an. K

ładzie przed nim
 

szczątki ciała ludzkiego 
i m

ów
i:

– To był Robin. Proszę go 

jakoś poskładać i przyw
rócić 

do życia, a z tego co zostanie, 

niech pan zrobi m
ałego 

nietoperza.

Student zaczepia profesora na korytarzu uniw
ersytetu:

– Pan w
ybaczy, panie profesorze czy m

ożna jedno 
pytanie?
– A

leż naturalnie, m
łody człow

ieku, po to tu jesteśm
y!

– Panie profesorze czy pan śpi z brodą pod kołdrą, czy 
na kołdrze?
– H

m
m

m
, nigdy się nad tym

 nie zastanaw
iałem

.
– N

o trudno, dziękuję, przepraszam
.

Po tygodniu student znów
 natyka się na profesora. 

Profesor w
ycieńczony, tw

arz ziem
ista, ciem

ne kręgi pod 
oczam

i. U
jrzaw

szy studenta ryknął:
– A

 bodaj pana pokręciło, łajdaku! O
d tygodnia spać 

nie m
ogę – i tak źle i tak niew

ygodnie!

Przychodzi Beenhakker 
do w

różki i pyta o w
ynik 

m
eczu Polska – N

iem
cy. 

W
różka odpow

iada:
– Polacy w

 tym
 m

eczu 
strzelą cztery bram

ki.
Zadow

olony Beenhakker  
odetchnął, ale w

różka 
dodaje po chw

ili:
– Bram

ki zdobędą dw
ie 

K
lose i dw

ie Podolski.

Św
ieżo upieczony trener 

m
ów

i do prezesa klubu:
– Potrzeba nam

 dw
óch 

dobrych obrońców, już sobie 
ich w

ypatrzyłem
, kosztują 

razem
 3 m

iliony.
Prezes się zastanaw

ia 
i po chw

ili m
ów

i do trenera:
– W

idzisz W
łodek, za 3 

bańki to ja m
am

 9 punktów
 

w
 lidze.

D
o sklepu z artykułam

i 
m

otoryzacyjnym
i wchodzi 

m
łodzieniec i pyta:

– Czy są łańcuchy do jaw
y?

– N
ie m

a są tylko do em
zetki.

– To poproszę do em
zetki.

– A
le ten łańcuch nie pasuje 

do jaw
y!

– N
ic nie szkodzi, po m

eczu 
w

szystko m
i jedno czym

 biję!

D
yrygent niezadow

olony z gry 
bębnów

:
– Jak w

idać, że jest kiepskim
 

m
ateriałem

 na m
uzyka, to m

u 
się daje dw

ie pałeczki i sadza 
za bębnem

.
N

a co ktoś zza bębnów
 

odpow
iada:

– A
 jak i do tego się nie nadaje, 

to m
u się jedną pałeczkę odbiera 

i szykuje na dyrygenta.

N
ie ch

o
dz go

ly
 

 za
lo

z ch
o

cia
z ko

n
to

zzz
D

laczego jak jest zim
no, 

to blondynki stają w
 kącie?

– Bo tam
 jest 90 stopni.

Rozm
aw

iają dw
ie 

blondynki. Jedna m
ów

i:
– Słuchaj, jak się w

łaściw
ie 

m
ów

i: Iran czy Irak?

– Panie doktorze, m
ój rozrusznik 

serca m
a chyba defekt!

– Po czym
 pan tak sądzi?

– Jak kaszlnę to m
i się kanały 

przełączają w
 telew

izorze.

List do NFZ
N

asz dziadek m
iał ostry atak 

kolki nerkow
ej, w

ięc w
ezw

aliśm
y 

pogotow
ie. Przyjechał zalany 

w
 trupa lekarz. N

asikał do szafy, 
zrobił zastrzyk w

 w
ersalkę, 

posłał w
szystkich w

 trzy diabły 
i pojechał. A

 dziadek tak się 
śm

iał, że kolka m
u przeszła.

– Ile zajm
uje  

W
indow

s V
ista?

– Ile znajdzie, 
tyle zajm

ie.

– Interesuje m
nie jedynie zwycięstwo! – 

grzm
iał Leo Beenhakker przechadzając 

się w tę i z pow
rotem

 przed grupką 
skupionych piłkarzy.
– Dobrze, powtórzę jeszcze raz. Żewłakow! 
Co to jest?
W

ywołany w
yprężył się na baczność 

i stuknął obcasam
i. To znaczy próbował, 

lecz gum
owe korki stłum

iły odgłos.
– To jest kura panie generale!
– Gówno tam

! Bosacki! Co to jest?
Bartosz Bosacki przez chw

ilę 
z uw

agą przyglądał się okazanem
u 

przedm
iotowi.

– To nie jest kura? – zaczął asekuracyjnie.
– Dobrze. To nie jest kura. A co to jest?
– Nie kura, panie gene... znaczy, panie 
trenerze.
– To już wiem

. Pytałem
, co to jest.

– To jest... to jest piii...
– Dobrze, dobrze, pi?
– Pinokio?
– Sam

 jesteś Pinokio! Dudka! Co to jest?
– To jest piłka, panie trenerze!
– Brawo! Świetnie! Reszta słyszała? No 
to wszyscy razem

 powtarzam
y. Głośno! 

Żebym
 was słyszał!

– Toooo jeeeeest piiiiiiiłkaaaaaaa.
– D

obrze. Piłka do gry w piłkę nożną, 
zwaną też futbolem

. D
latego czasam

i 
nazywa się ją też futbolówką. D

udka! 
Czem

u Gancarczyk się przewrócił?
Dariusz Dudka podbiegł do kolegi, który 

zsunął się z ławki i jęczał na podłodze 
w pozycji „ranek na weselu”. Fachowo 
sprawdził puls i oddech, po czym

 zdał 
relację.
– Zwykłe om

dlenie, panie trenerze.
– Om

dlenie? A to czem
u?

– Zwykle tak reaguje na natłok inform
acji. 

Po prostu układ nerwowy m
u się wyłącza. 

Pan trener podał zbyt dużo inform
acji 

o piłce, kolega próbował to przyswoić 
i zapom

niał oddychać. N
iedotlenienie 

m
ózgu i om

dlenie jako naturalna 
konsekwencja.
– Ale ja tylko powiedziałem

, że piłka 
to futbolówka!
– No właśnie. Za dużo inform

acji na raz, 
proszę pana.
Leo przez chwilę m

ilczał, po czym
 m

achnął 
ręką.
– Nieważne. Błaszczykowski! Co m

acie 
robić z piłką na m

eczu?
– Nie dotykać rękam

i!
– Dobrze. A do tego co? Tak, Boruc?
– Ja m

ogę rękam
i, trenerze?

– M
ożesz.

Ktoś nieśm
iało zaprotestował.

– Dlaczego Boruc m
oże rękam

i, a m
y nie?

– Bo Boruc jest bram
karzem

.
– Ale to niesprawiedliwe. Dlaczego zawsze 
Boruc jest bram

karzem
?

– Bo m
am

 rękawice, złam
asie!

– Sam
 jesteś złam

asem
, złam

asie!
– Spokój!! – Leo włożył w ten okrzyk tyle 

sił, ile m
iał – Boruc m

oże dotykać piłki 
rękam

i, a wy nie. Jasne?
– Ale...
– Jasne?!!!
– Tak, trenerze.
– To dobrze. Nie zazdrośćcie m

u, bo on 
będzie m

usiał cały m
ecz stać na bram

ce, 
a wy będziecie m

ogli strzelać gole. Ooo... 
widzę że Gancarczyk doszedł do siebie. 
Zuch chłopak. Tak, Lewandowski?
– Co to znaczy strzelać gole, trenerze?
– To znaczy m

usicie um
ieścić piłkę 

w bram
ce przeciwnika.

– Ale tylko Boruc m
oże jej dotykać!

– Tak, ale piłka nożna polega na kopaniu 
piłki nogam

i. Trochę to zakrawa na
pleonazm

, bo niby nie m
ożna kopać 

rękam
i, ale... Czem

u Gancarczyk znowu 
leży?
– Pleonazm

, trenerze. Załatwił go pan tym
 

chyba na cacy.
– Ups...
– Chyba trzeba będzie zadzwonić po erkę...
– Dobrze, niech ktoś zadzwoni. Na czym

 
to ja... Acha. Trzeba wkopać piłkę do
bram

ki przeciwnika.
W

śród zaw
odników

 zapanow
ało 

poruszenie. W
reszcie z ławki podniósł się

Krzynówek.
– Ale to bardzo trudne, trenerze. Niech pan 
sam

 spojrzy – piłka jest okrągła
i bardzo trudno jest ją tak kopnąć, żeby 
poleciała tam

 gdzie się chce. O, proszę...

Tu Krzynówek postawił przed sobą piłkę 
i spróbował kopnąć w stronę Beenhakkera. 
Guerreiro, trafiony centralnie w nos, 
dołączył stanam

i św
iadom

ości 
do Gancarczyka. Leo przeciągnął sobie 
wolno dłonią po twarzy. Zrobił kilka 
głębokich wdechów.
– Nie wiem

, jak tego dokonacie, ale m
acie 

w
ygrać. M

acie ich roznieść,rozgnieść 
i rozgrom

ić! M
acie być jak polska husaria 

pod W
iedniem

! Jak szwoleżerowie pod 
Sam

osierrą! Jak Jagiełło pod Grunwaldem
! 

Zrozum
iano?

Brożek nieśm
iało podniósł rękę.

– Na pewno jak Jagiełło pod Grunwaldem
?

– Tak, do jasnej cholery!
– A skąd trener tak dobrze zna historię 
Polski?
– Nieważne! A teraz won! Na boisko!

*          *          *
– Piłkarze stali przy wyjściu do szatni. 
Lewandowski jeszcze raz
przypom

inał słowa trenera.
– Pam

iętacie, co nam
 powiedział? M

am
y 

być jak Jagiełło!
– A co robił Jagiełło? – spytał Guerreiro, 
którem

u dawna historia Polski nie była 
jeszcze dość bliska.
– Z tego co wiem

, to trzeba stać na wzgórzu 
i po prostu patrzeć, co robią tam

ci...
– Ale na boisku nie m

a wzgórza!
– No to po prostu będziem

y stać i patrzeć. 
Trener na pewno będzie zadowolony.

Tak krawiec kraje...

Los m
yśliciela

Prawie dobrze

Od czegoś trzeba zacząć

Feler
Uniwersalny

Ekonom
iczne podejście

Chyba zgadła
Przyganiał kocioł...

D
yrektor szkoły przechodzi korytarzem

 obok klasy, z której słychać 
straszny w

rzask. W
pada, łapie za rękaw

 najgłośniej w
rzeszczącego, 

w
yciąga go na korytarz i staw

ia w
 kącie. Po chw

ili z klasy w
ychodzi 

kolejnych trzech m
łodzianów

, którzy pytają:
– C

zy m
ożem

y już iść do dom
u?

– A
 z jakiej racji?

– N
o... przecież, skoro nasz now

y pan od m
atem

atyki stoi w
 kącie, 

to chyba lekcji nie będzie, praw
da?


