
A B Y  N A S Z E  M I A S T O  B Y Ł O  L E P S Z E

30 września – 6 października 2009 roku • nr 39/940 rok XIX cena 1,50 zł w tym 7% VAT • nr indeksu 355089 • http://www.ct.jaworzno.pl • nakład: 5.100 egz. Jaworzno + 4.100 egz. Mysłowice

Tygodnik Lokalny

Dziś w środku 
„Od złotego 
do euro” cz. 2
• Czy po wprowadzeniu nowej 

waluty będziemy bogatsi?
• Projekt jest dofinansowany 

przez Narodowy Bank Polski.
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Stracili cały 
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Magia kolorów 
2009

Piętno śmierci
Tragicznie poległym na stanowisku 
pracy górnikom kop. Wujek-Śląsk 
wiersz poświęcam

Języki grozy metanu 
czekają na najmniejsze 
potknięcie człowieka 
w oczodołach stropu 
nagły impuls
rozrywa się worek pyłu
z ładunkiem metanu 
kilkunastu kiloton

jak po bombie atomowej 
jest miejsce po wybuchu 
są zabici ranni poparzeni 
dźwigają na swym ciele 
piętno śmierci
blizny wspomnień

tylko gdzieniegdzie 
w miejscu tragedii 
na ścianie węglowej 
zakwitły kwiaty pamięci 
po braciach górnikach 
którzy nagle przeszli 
na wieczną szychtę.

Jaworzno 23 09 2009 r.
JAN RYSZARD DRĄG

Ulatniający się 
gaz na Północnej
Roztargnienie było przyczyną 
ulatniania się gazu w bloku przy 
ulicy Północnej. Jeden 
z mieszkańców zostawił nie 
zakręcony kurek przy butli 
z gazem propan-butan i opuścił 
mieszkanie. Zaniepokojeni 
zapachem gazu sąsiedzi wezwali 
straż pożarną. Jak relacjonuje 
dowódca zmiany Krzysztof 
Buliński mieszkanie zostało przez 
strażaków otwarte, zabezpieczono 
butlę, a następnie ewakuowano 
wszystkich mieszkańców bloku. 
Jeśli gaz gromadziłby się w pewnej 
ograniczonej przestrzeni i zostałby 
zapalony mogło to doprowadzić 
do eksplozji.

JOANNA B.

10-piętrowy blok przy ul. Piłsudskiego, obok rośnie złamany cis

Syn wyrzucił matkę przez okno 
z ósmego piętra. Kobieta nie 
przeżyła upadku. Do tego 
tragicznego zdarzenia doszło 
o świcie w poniedziałek, 28 
września 2009 roku, w jednym 
z 10-pietrowych bloków 
na Podłężu.

Mężczyzna (36-letni) przyznał się 
do tego czynu. Obecnie znajduje 
się w szpitalu psychiatrycznym 
w Rybniku.

Kobieta spadając z wysokości, 
zahaczyła o rosnące pod 
blokiem drzewo iglaste – cis. Nie 
zamortyzowało to jednak impetu 
i po oberwaniu kilku gałęzi 
upadła na ziemię.

Doznała rozległych obrażeń 
wewnętrznych i tylko głowę 
miała niepotłuczoną.

Według niepotwierdzonych 
informacji, jeszcze przed śmiercią 
próbowała bronić syna, mówiąc, 
że sama wypadła.

Pomimo kilkugodzinnej operacji 
nie udało się jej uratować 
lekarzom.

Zabójstwo czy samobójstwo? 
Takie pytanie zadają sobie 
sąsiedzi rodziny. Jedna z najbliżej 
mieszkających sąsiadek nie 
wierzy, żeby syn kobiety mógł 
dokonać tego czynu. Twierdzi, 
że kobieta ostatnio bardzo się 
zmieniła i ciągle borykała się 
z problemami finansowymi. 
Sprawę będzie szczegółowo 
wyjaśniać prokuratura.

M. TOSZA
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Mszę św. uświetnili muzycy z górniczej orkiestry

Corocznie we wrześniu 
na Równej Górce 
jaworzniccy patrioci 
uczestniczą we Mszy świętej 
odprawionej w intencji 
obecnych i zmarłych 
członków Stowarzyszenia 
„Przyjaźń Jaworznicka” oraz 
wszystkich mieszkańców 
Jaworzna.

Tradycyjnie organizatorem uro-
czystości jest „Przyjaźń Jaworznicka”. 
Msza, pod jaworznickim krzyżem, 
związana jest ze świętem Podwyż-
szenia Krzyża. – Krzyż na Równej 
Górce postawiony został w 1900 roku 
z inicjatywy ks. Stanisława Stojałow-
skiego. Po Giewoncie, to drugi krzyż 
postawiony w tamtych latach, na prze-
łomie wieków – powiedział prezes 
stowarzyszenia Edward Baran

Koncelebrowaną Mszę św. odpra-
wili księża, ks. Stanisław Janicki i ks. 
dr Lucjan Bielas.

Homilię wygłosił ks. dr Lucjan 
Bielas. Pytał o miejsce i zadania Ja-

worznickiej Przyjaźni w mieście. Jaką 
rolę odgrywa dziś w życiu religijnym, 
społecznym, gospodarczym w nasze-
go miasta? Kogo skupia i kogo win-
na zrzeszać Przyjaźń Jaworznicka? 
Całe kazanie przepojone było troską 
o przyszłość naszej małej ojczyzny, 
jaką jest Jaworzno.

Uroczystość tradycyjnie uświet-
niła orkiestra górnicza. Były także 
życzenia dla wiceprezesa Dawida 
Domagalskiego z okazji ślubu.

Plany i zamierzenia na przyszło-
ści oraz historię krzyża na Równej 
Górce i postać ks. Stojałowskiego 
przedstawił prezes Edward Baran. 
Podziękował także panu Martyce 
za pomoc w transporcie, straża-
kom OSP z Dąbrowy Narodowej, 
orkiestrze, księżom i wszystkim 
jaworznianom, zgromadzony m 
na tym symbolicznym kawałku ja-
worznickiej ziemi.

MIROSŁAWA MATYSIK

W czwartek, 24 września br. około godziny 21.30. 21-letni kierowca wypadł 
z łuku drogi i uderzył w ścianę budynku przy ul. Górnośląskiej. Kierowca 
i pasażerowie byli po spożyciu alkoholu. U kierującego stwierdzono 
stężenie alkoholu 1 promil, a na domiar złego nie posiada on prawa jazdy. 
Grozi mu do 10. lat więzienia.

Rodzina, której zniszczył dom, 
znalazła się w tragicznej sytuacji. 
Jeden z synów, 17-letni Krzysztof cu-
dem uszedł z życiem. Połamane bale 
ściany budynku uderzyły go w głowę 
i doznał wstrząśnienia mózgu. Ude-
rzenie było tak silne, że krawędź biur-
ka, przy którym siedział Krzysztof, 
wbiła się do szafy jak brzytwa.

Zrozumiałe jest, że nic nie za-
powiadało tragedii, pan Grzegorz 
prowadził więc w tym czasie prace 
remontowe w kuchni, wykładając 
podłogę płytkami.

Po wypadku, ratując syna, zosta-
wił kielnię w kleju i już tak zastygła 
do dziś.

Cały czas mają zajęty, a to inspek-
cja budowlana, a to ubezpieczyciel, 
próbują zabezpieczyć chociaż część 
ubrań, aby mieli się w co ubrać.

Dom, według Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego 
w Jaworznie nie nadaje się do za-
mieszkania, ponieważ grozi samo-

zawaleniem. Co mogą, to starają się 
jeszcze odzyskać, choć zniszczenia 
są tak duże, że niewiele tego zostanie. 
Wiele mebli i sprzętów zostało całko-
wicie zniszczonych.

Szybką reakcję podjęły władze 
miasta, które przyznały poszkodo-
wanym trzypokojowe mieszkanie 
zastępcze z zasobów komunalnych 
na Podwalu. Rodzina planuje jednak 
odbudowę zniszczonego domu.

Potrzebna jest 
pomoc
Najpilniejszą potrzebą 
są meble do spania. Pani 
Halina i Grzegorz liczą też 
na pomoc odzieżową na zimę 
dla czwórki swoich dzieci 
w wieku od 6 do 17 lat. (Wzrost 
dzieci od 130 cm do 175 cm, 
buty: numery od 31 do 44.

Podajemy nr kontaktowy, 
gdzie można dowiedzieć się 
szczegółów: 668-503-358.

Pani Halina i pan Grzegorz w ruinie domu po wypadku

Przerwana praca. Zastygła kielnia w kleju

Krawędź biurka wbiła się do 
szafy niczym ostra brzytwa.  
Tu siedział Krzysztof

Dach budynku trzyma się jedynie na wewnętrznych stemplach
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Czwartkowa sesja rady 
miejskiej odbyła się 
w siedzibie Agencji Rozwoju 
Regionalnego, ponieważ sala 
obrad UM została przekazana 
do remontu. Sesja trwała 
kilka godzin, a to za przyczyną 
burzliwej dyskusji wokół 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej 
(MPGK) w likwidacji.

O kłopotach, jakie mają członkowie 
wspólnot mieszkaniowych, którzy przez 
wiele lat byli pod zarządem MPGK, 
pisaliśmy już wielokrotnie. Niestety, 
decydenci nie chcą słyszeć argumentów, 
że firma ta nie była najlepiej zarządzana, 
a jej likwidator próbuje odziedziczone 
błędy i zaniedbania nieudolnie tuszo-
wać, stawiając raz na arogancję, a in-
nym razem chowając głowę w piasek. 
Pomimo niechęci likwidatora w sto-
sunku do prasy, udało nam się rzetel-
nie przeanalizować istniejącą sytuację  
w MPGK-u, co zostało przedstawione 
w artykule „Tym panom już dziękuje-
my” z numeru 33. z sierpnia br.

Według tej opinii, obecne kłopoty 
właścicieli lokali spowodowane są wcze-
śniejszymi zaniedbaniami ze strony 
ostatniego zarządu MPGK, a likwidator, 
zamiast je w uzgodnieniu z nowymi 
zarządcami wspólnot korygować, wy-
kazując symptomy całkowitego braku 
kompetencji, stara się winę zrzucać 
właśnie na zarządców, którzy przejęli 
wspólnoty po likwidowanym MPGK-u. 
Ot i cała historia:

Jeden z  now ych z a r z ądców 
twardo egzekwuje od likwidatora  
MPGK-u uporządkowanie historycz-
nych zaniedbań finansowo-księgowych, 
bo jest świadom, że powinien to zro-
bić sprawca – na swój koszt. Bowiem 
w przypadku ustąpienia, koszty wy-
jaśnień, koszty wszelkich niedopłat 
spadną ponownie na wspólnoty, które 
już raz zapłaciły MPGK-owi za rzetelne 
prowadzenie ich spraw.

Tenże zarządca próbował wielo-
krotnie załatwić sprawę ochrony inte-
resów przejętych wspólnot polubownie. 
Dzwonił, pisał do likwidatora, potem 
do prezydenta, do przewodniczącego 
rady, aż napisał do radnych – prosząc 
o pomoc w tej ważnej dla mieszkańców 
Jaworzna sprawie.

Niepokojąc się o losy mieszkańców 
radna Maria Pieczara w punkcie sesji: 
Sprawozdanie z działalności spółek 
za rok 2008, w których udziałowcem 
lub akcjonariuszem jest gmina, zapytała 
prezydenta czy istnieje zagrożenie finan-
sowe dla wspólnot, w związku z tym, 
że w trakcie likwidacji MPGK-u ujawnia 
się teraz wiele zaległości finansowych 
sprzed lat. Członkom wspólnot przycho-
dzą teraz wezwania do zapłaty na kwotę 
kilku tysięcy złotych np. z tytułu roz-
liczenia wody za lata 2004, 2005, 2006.

Obok tematu
Jak widać z powyższego opisu, pro-

blem nie jest wcale mały, bo dotyczy 
kilkuset mieszkań, a dla poszczególnych 
właścicieli lokali może opiewać na kwotę 
kilku tysięcy złotych.

Prezydent, zabierając głos na sesji, 
zaczął od razu nie na temat. Opowiadał 

historię MPGK-u, kiedy to po wygra-
nych wyborach zmieniono w 2002 roku 
dawny zarząd, który wg niego całkowicie 
źle prowadził sprawy wspólnot i dopiero 
zarząd powołany za jego kadencji wy-
czyścił przysłowiową „stajnię Augia-
sza”. I jeśli, co do kluczowych decyzji 
o zmianie sposobu funkcjonowania 
MPGK-u prezydent miał rację, to wy-
konawstwo tej wizji okazało się jedną 
wielką porażką.

W dalszym w ystąpieniu pre-
zydent uzasadniał także powód 
likwidacji MPGK-u, który można 
uznać za słuszny, lecz jego wyko-
nanie: tak jak zawsze. Cały czas 
unikał konkretów zawartych w li-
ście nowego zarządcy do rady, choć 
je znał. Przeszedł potem do ataku 
ad personam przeciwko temu za-
rządcy, który miał czelność napisać 
taki list.

W porządku 
obrad sesji 
było jeszcze 
m.in.:
Sprawozdanie z działalności OSP 
w Jaworznie za okres od  
1 stycznia do 31 sierpnia 2009 r.
Uchwała w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Zespołu 
Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. 
w Jaworznie.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
zmian w statucie SP ZOZ 
Szpitala Wielospecjalistycznego 
w Jaworznie.
Uchwała w sprawie stworzenia 
kompleksowego systemu 
gospodarki odpadami 
komunalnymi dla miasta.
Uchwała w sprawie określenia 
liczby nowych licencji na taksówki 
w 2010 r.
Uchwała zmieniająca warunki 
i tryb wspierania finansowego 
rozwoju sportu kwalifikowanego 
na terenie Jaworzna.
Uchwała w sprawie nadania 
drodze gminnej w Jaworznie, 
przebiegającej od ulicy Łazowej 
do ulicy Cezarówka Górna, nazwy 
Jaskrów.
Uchwała w sprawie wystąpienia 
Gminy Miasta Jaworzna 
ze Związku Komunalnego 
Gmin do realizacji Programu 
Harmonijnego Rozwoju Miast 
Aglomeracji Katowickiej.

Przedstawił radzie, która się 
chyba nie połapała w czym rzecz, 
że nowy zarządca, który żądał upo-
rządkowania zaszłości przez twór-
ców tego bałaganu, jest zły, bo po-
winien zrobić porządek na własny 
koszt i na własne ryzyko (czytaj tak 
naprawdę na koszt wspólnot, które 
wcześniej już zapłaciły MPGK-owi 
za należyte prowadzenie swoich 
spraw).

Cóż można powiedzieć. Jest 
to dość egzotyczna forma pojmo-
wania sprawiedliwości – przypo-
mina koncepcję sprawiedliwości 
Kalego.

Popis demagogii
Następnie zabrał głos jego zastępca 

Jacek Nowak, nomen omen pierwszy 
prezes MPGK-u po zmianie ekipy 
rządzącej. Popisywał się swoją wiedzą 
teoretyczną, bo od praktyki zarządzania 
nieruchomościami musiał niestety dale-
ko odejść. Według jego wizji zarządzanie 
nieruchomościami, jest tak skompliko-
wane i utrudnione przez prawo, że nie 
można się dziwić, że w MPGK-u po-
wstały błędne zapisy na kontach wspól-
not. „Genialny” zarząd MPGK nie jest 
zatem winien powstałych niedociągnięć, 
lecz winne jest prawo.

Dziwi samozadowolenie Nowaka 
z siebie i swoich podwładnych z MPGK-u, 
kiedy wszystkie firmy zarządzające 
w Jaworznie takich kłopotów uniknęły, 
bo prowadzą sprawy wspólnot rzetelnie.

Opinia, że w MPGK-u pozostawiony 
został bałagan, jest zapisana w aktach 
prokuratorskich z zeznań samych pra-
cowników MPGK-u, a wszyscy nowi 
zarządcy, którzy przejęli wspólnoty 
po MPGK-u twierdzą jednoznacznie: 
takiego bałaganu w papierach jeszcze 
nie widzieli. Część z nich namówiła 
właścicieli lokali, aby się nie dochodzili 
o swoje ze strony MPGK-u, tylko popła-
cili ujawnione z opóźnieniem zaległości 
i „szli do przodu”.

Muszę jednak ostrzec prezydenta, 
który może ma przekonanie, że sprawie 
urwał łeb oraz muszę ostrzec członków 
wspólnot, którzy już zapłacili swoje 
zaległości z tytułu mediów. Niektó-
rzy członkowie wspólnot nie zapłacą 
swoich kilkutysięcznych, według nich 
nienależnych zobowiązań np. z tytułu 
rozliczenia wody za lata 2004, 2005 
i 2006 i zobowiązanie rozłoży się po-

nownie na całą wspólnotę i ktoś zapłaci 
dwa razy. Chyba, że będzie się dochodził 
z MPGK-iem, który powinien ponieść 
konsekwencje zaniedbań nietermiono-
wego rozliczenia, które wg regulaminu 
winno odbywać się dwa razy do roku.

Radna Maria Pieczara została zatem 
na sesji wprowadzona przez prezyden-
tów w błąd, bo mieszkańcy z byłych 
wspólnot MPGK-u mogą kiedyś zapłacić 
za jakieś zobowiązania, które ujawniono 
po kilku latach.

Ten popis demagogi trwał jeszcze 
bardzo długo, prowadząc słuchaczy 
do całkowitego zniechęcenia te-
matem, a uczestniczył w nim rów-
nież „współtwórca, a może główny 
sprawca” tego zamieszania, ostatni 
prezes MPGK-u Paweł Bednarek.

Refleksje
Odnoszę wrażenie, że prezydent 

zaczyna dryfować na fali dawno podję-
tych, bardzo odważnych decyzji, które 
sprawiły, że oblicze Jaworzna zostanie 
całkowicie unowocześnione. Problem 
jest jednak w tym, że takie mądre de-
cyzje trzeba podejmować ciągle: dziś, 
jutro, pojutrze. Nie można bowiem jedną 
mądrą decyzją zamazywać sobie niczym 
gumką takich decyzji, które nie służą 
miastu, a wspierają jedynie niekompe-
tentnych kolegów. Nie można również 
wcześniejszymi mądrymi decyzjami 
usprawiedliwiać napaści na osoby, któ-
rych nie lubimy. Zmierza to wszystko 
bowiem do chorego modelu władzy, 
znanego z czasów PRL-u.

JÓZEF MATYSIK

Elżbieta Filipowska w dniu podjęcia się likwidacji MPGK sp. z o.o. 

Elżbieta Filipowska, likwidator MPGK sp. z o.o. podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej w Jaworznie w czasie omawiania jej dokonań
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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

21 września

22 września

23 września
24 września

26 września

25 września

Koło Miejskie nr 4 zaprasza
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

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
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.

To jest bukiecik dla Was ma-
lutki, aby odpędził smutki, żeby 
Wam kwitł i w zimie, i w lecie, na-
wet wówczas, gdy śniegiem miecie. 
Jeden kwiatek to uśmiech, drugi to 
miłe słowo, trzeci to szczęście dla 

Was i jeszcze listki to moje serdecz-
ne uściski. 

W Dniu Urodzin Grażyny 
i Grzegorza Anci życzenia  samych 
szczęśliwych dni składa mama  
z mężem 
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Poszukiwania zaginionego
Wydział Kryminalny Komendy 
Miejskiej Policji w Jaworznie 
prowadzi poszukiwania za za-
ginionym w dniu 18 września 
2009 roku na terenie Jaworzna 
pana JANA SADOWSKIEGO, lat 
59 ostatnio zamieszkałego 
w Jaworznie, ul. 3 Maja 1/76.
Rysopis zaginionego: wiek 
z  w yglądu 6 0 lat ,  w zros t 
ok. 176 cm, waga ok. 85 kg; krępej budowa ciała, cera ja-
sna, oczy piwne, nos duży, uszy duże przylegające, włosy 
siwe, uzębienie pełne.
Znaki szczególne: brak
Ubiór w chwili zaginięcia: spodnie dżinsowe popielate, 
sweter biało czarny z wzorami, bluza polarowa w kratę 
szaro-czarno-biała, koszula z długim rękawem, buty brą-
zowe sznurowane.
Zaginiony w dniu 18.09.2009 r. około godz. 16.00 wyszedł 
ze swojego mieszkania i do chwili obecnej nie powrócił ani 
też nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. W przypadku 
uzyskania jakichkolwiek informacji na temat miejsca pobytu 
zaginionego, proszę o niezwłoczny kontakt z Zespołem Po-
szukiwań Wydziału Kryminalnego KMP Jaworzno tel. (032) 
618-33-84 lub oficerem dyżurnym KMP Jaworzno tel. 997

PIJANY DOBIŁ DO AUDI. 
W godzinach popołudnio-
wych patrol policji na ul. 
Grunwaldzkiej zatrzymał 
27-letniego mieszkańca 
Jaworzna, który będąc  
w stanie nietrzeźwym (2,4 
promila) kierował samo-
chodem osobowym marki 
Opel Corsa i spowodował 
kolizję z prawidłowo jadą-
cym samochodem marki 
Audi 80. Postępowanie pro-
wadzi KMP w Jaworznie.

PIJANY ROWERZYSTA. 
Patrol Policji na ul. Pro-
miennej zatrzymał 36-let-
niego jaworznianina, który 
będąc w stanie nietrzeź-
wym kierował rowerem. 
Wynik badań to 2,2 promi-
la. Pobrano krew do dwóch 
ampułek. Postępowanie 
prowadzi KMP  
w Jaworznie.

PO SPOŻYCIU. Na ulicy 
Pocztowej patrol ruchu 
drogowego zatrzymał do 
kontroli drogowej pojazd 
marki Volkswagen Passat, 
którym kierował 38-letni 
mieszkaniec Podwala znaj-
dując się po użyciu alko-

holu. Badanie alkometrem 
wskazało 0,23 promila. 
Sprawca wykroczenia po 
wykonaniu czynności zo-
stał zwolniony.

KOLEJNY AMATOR TRUN-
KÓW. Nad ranem na ul. 
Grunwaldzkiej patrol dro-
gówki zatrzymał do kontroli 
drogowej pojazd marki Fiat 
170. Od kierowcy wyczuwal-
na była woń alkoholu. Urzą-
dzenie do badania wskazało 
u 49-letniego mieszkańca 
naszego miasta 0,6 promila.

DO PRACY NA GAZIE? 
Podobna sytuacja miała 
miejsce o godz. 6.30. 
40-letni mieszkaniec Ba-
lina kierując samochodem 
Ford Focus wydmuchał  
0,6 promila alkoholu.

NARAZIŁ 50 SĄSIADÓW. 
W środę popołudniu  
w jednym z mieszkań przy 
ul. Piłsudskiego, 58-letni 
mężczyzna spowodował 
realne zagrożenie niebez-
pieczeństwa powszechnego, 
poprzez pozostawienie  
w mieszkaniu odkręconego 
kurka w kuchence gazowej 
zasilanej z butli. Po zgłosze-

niu faktu ulatniającego się 
gazu w mieszkaniu interwe-
niowała straż pożarna  
i policja. Na miejscu zdarze-
nia ewakuowano około 50 
mieszkańców bloku. Miesz-
kanie po zakończeniu akcji 
zostało zabezpieczone przez 
administratora budynku. 
Właściciel mieszkania został 
zatrzymany w areszcie.

KONKURENT PAŃSTWO-
WEGO MONOPOLU. W 
jednym z mieszkań w dziel-
nicy Podwale, policjanci zaj-
mujący się przestępstwami 
gospodarczymi, ujawnili 45 
litrów spirytusu oraz 250 
opakowań papierosów bez 
wymaganych polskich zna-
ków akcyzy. Postępowanie 
w stosunku do 44-letniego 
właściciela mieszkania pro-
wadzi KMP w Jaworznie.

SIÓDMY „BOHATER”. 
O północy na ul. Krakow-
skiej jaworznicka drogów-
ka zatrzymała do kontroli 
samochód Fiat UNO, któ-
rego kierujący 33-letni 
mężczyzna znajdował się 
w stanie nietrzeźwym  
(1 promil).  Postępowanie 
prowadzi KMP Jaworzno.

ZRUJNOWAŁ DOM SZE-
ŚCIOOSOBOWEJ RODZI-
NIE. Około godz. 21.45 na 
ul. Górnośląskiej kierujący 
samochodem BMW, stracił 
panowanie nad pojazdem  
i uderzył w przydrożny 
budynek mieszkalny. W 
wyniku zdarzenia uległa 
uszkodzeniu jedna ze ścian 
nośnych przedmiotowej po-
sesji, jak również obrażenia 
ciała doznał mieszkaniec 
tej posesji 17-letni chłopak. 
Obrażenia odnieśli również 
pasażerowie samochodu. 
Zostali umieszczeni w szpi-
talu, bez zagrożenia życia. 
Wszystkie osoby znajdujące 
się w pojeździe znajdowały 
się w stanie nietrzeźwym.  
W związku z tym zdarze-
niem 21-latek podejrzewa-
ny o kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwym  
(1 promil) oraz spowodo-
wanie wypadku drogowe-
go został umieszczony  
w areszcie.

KIERUNEK ARESZT. 
W środku nocy jaworz-
niccy mundurowi na ul. 
Szczakowskiej, zatrzymali 
na gorącym uczynku de-
wastacji wiaty przystanku 
PKM pięciu młodych mło-
dych sprawców w wieku 
18-28 lat. W trakcie inter-
wencji 20-letni i 28-letni 
mieszkaniec Jaworzna 
znieważyli funkcjonariu-
szy. Wandale trafili do 
aresztu.

DZIESIĄTY AMATOR 
JAZDY PO PIJAKU. Nad 
ranem na ul. Szcza-
kowskiej policjanci 
zatrzymali 35-letniego 
mieszkańca Gorlic, który 
będąc w stanie nietrzeź-
wym (ponad 0,5 promi-
la) kierował samocho-
dem marki Ford Escort. 
Postępowanie prowadzi 
KMP Jaworzno.



5Nasze sprawy

Prezydent Paweł Silbert 

Z konferencji prasowej prezydenta

– Tak jak wielokrotnie zapowiadałem 
konsekwentnie realizujemy plan bu-
dowy w poszczególnych dzielnicach 
ogólnodostępnych boisk sportowych – 
powiedział na konferencji prasowej 
prezydent Silbert.

Aktualnie dobiegają końca prace 
przy budowie dwóch wielofunkcyjnych 
boisk przy Gimnazjum nr 6 na Dłu-
goszynie. Już w drugiej połowie paź-
dziernika uczniowie będą mogli zagrać 
w koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa 
ziemnego. Dodatkowo będą mogli ko-
rzystać z nowego stołu do gry w ping-
ponga oraz ze skoczni w dal. Łączny 
koszt inwestycji to ponad 480 tys. zł.

W trakcie realizacji, jest również 
budowa dwóch wielofunkcyjnych boisk 
przy Zespole Szkół nr 1 w Byczynie. 
Tam z kolei powstaną boiska do piłki 
nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, siat-
kówki oraz kometki. W skład komplek-
su wchodzi także zeskocznia do skoków 
w dal oraz sześćdziesięciometrowa 
bieżnia czterotorowa. Całość zostanie 
oddana do użytku w drugiej połowie 
listopada. Koszt inwestycji to blisko 790 
tys. zł. Dotychczas na terenie miasta 
wybudowano już 8 boisk wielofunkcyj-
nych ze sztuczną nawierzchnią.

Inwestycje biegną
Mimo konieczności dokonania prze-

sunięć w budżecie miasta, zgodnie z za-
powiedzią gmina nie rezygnuje z reali-
zowania kluczowych dla mieszkańców 
inwestycji. Zgodnie z tym założeniem 
w tym tygodniu oddano do użytku 
kolejny plac zabaw dla dzieci, wyre-
montowano strażnicę OSP w Dąbrowie 
Narodowej oraz rozpoczęto przebudowę 
ul. Wróblewskiego w Szczakowej. Jest 
to kolejna droga gruntowa, która po za-
kończeniu prac remontowych będzie 
miała utwardzoną nawierzchnię.

– Nie rezygnujemy także z inwestycji, 
które powstają z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach miasta. W środę do użytku 
został oddany kolejny plac zabaw. Przy 
ul. Broniewskiego na Podwalu, w miejsce 
starych i zniszczonych urządzeń pojawiły 
się nowe, spełniające wszelkie wymogi 
bezpieczeństwa – mówi prezydent Silbert. 
– Plac ten jest zlokalizowany w bezpo-
średnim sąsiedztwie, wykonanej także 
w tym roku, „siłowni pod chmurką” i jak 
wynika z opinii mieszkańców miejsce 
to cieszy się bardzo dużą popularnością.

Inną zakończoną niedawno inwe-
stycją był remont strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dąbrowie Narodowej.

Mieszkanki Jaworzna
dbają o swoje zdrowie

Z roku na rok rośnie świadomość 
zdrowotna mieszkanek Jaworzna. 
Aż 743 kobiety w wieku 50-69 lat za-
rejestrowały się, by zrobić bezpłatne 
badanie mammograficzne w ramach 
programu „Profilaktyka Raka Piersi”, 
w akcji prowadzonej przez Centrum 
Onkologii w Gliwicach. Jak się okazuje 
chętnych do zrobienia badań w mam-
mobusie, który przez ostatnie dwa 
tygodnie stał pod Halą MCKIS, było 
zdecydowanie więcej, dlatego też kolej-
ną akcję zaplanowano na trzy tygodnie. 
– Mammobus wraz ze sprzętem umożli-

wiającym badanie piersi stanął w mieście 
już po raz piąty – tłumaczy prezydent 
Paweł Silbert. – W poprzednich 4 edy-
cjach akcji w badaniach w mammobusie 
wzięło udział w sumie ok. 900 kobiet. 
W tym roku tylko przez dwa tygodnie 
zarejestrowano aż 743 kobiety.

Kolejna akcja w ramach programu 
„Profilaktyka Raka Piersi” w Jaworznie 
rozpocznie się w styczniu 2010. Po raz ko-
lejny kobiety w wieku 50-69 lat będą mo-
gły zrobić profilaktyczne badania piersi. 
Akcję zaplanowano na 3 tygodnie – od 18 
stycznia do 5 lutego. Wówczas wzorem lat 
ubiegłych już tydzień wcześniej kobiety 
będą mogły rejestrować chęć przebadania 
się, o czym na pewno będziemy wcześniej 
Państwa informować.

Dofinansowanie 
na podręczniki

Do 30 września można było się sta-
rać o dofinansowanie na zakup pod-
ręczników szkolnych. Pomoc w formie 
dofinansowania przysługuje uczniom 
pochodzącym z rodzin, w których dochód 
na jednego członka nie przekracza 351 zł 
netto. W tym roku po raz pierwszy o po-
moc będą się mogły starać także rodziny 
o większym dochodzie, jednak łączna ilość 
dzieci objętych pomocą w danej szkole nie 
będzie mogła być większa niż 10% ogólnej 
liczby wszystkich uczniów w placówce.

Kwotę dofinansowania reguluje Roz-
porządzenie Rady Ministrów i na róż-
nych etapach edukacji zależy od kwoty 
wydatkowanej na zakup podręczników:
• dla uczniów klas I szkół podstawo-

wych: do 150 zł;
• dla uczniów klas II szkół podsta-

wowych: do 150 zł;
• dla uczniów klas III szkół podsta-

wowych: do 170 zł;
• dla uczniów klas I gimnazjów: 

do 280 zł. PR/UM

W najbliższym czasie na terenie miasta zostaną 
oddane do użytku kolejne wielofunkcyjne 
boiska ze sztuczną nawierzchnią. Tym razem 
z nowych obiektów będzie mogła korzystać 
młodzież z Byczyny i Długoszyna

Od 25-ciu lat Zawoja jest 
centralnym miejscem 
odbywających się regionalnych 
imprez kulturalnych 
i folklorystycznych 
na zakończenie lata i powitanie 
jesieni, organizowane przez 
Gminne Centrum Kultury, 
Promocji, Turystyki i Urząd 
Gminy. W tym roku impreza 
odbywała się w sobotę 
i niedzielę 26-27 września.

„Babiogórska Jesień”, jest najwięk-
szym wydarzeniem kulturalnym 
w tym regionie z bogatym atrakcyj-
nym programem, przygotowanym 
przez organizatorów, każdego roku 
przyciąga tysiące turystów, wczasowi-
czów i mieszkańców pobliskich okolic.

Konferansjerkę w języku góral-
skim prowadził Stanisław Jaskóła 
(aktor z serialu „Plebania”). Sobotnią 
imprezę zapoczątkował jeden z naj-

wspanialszych zwyczajów paster-
skich, powrót z wypasu stad owiec, 
czyli redyk jesienny, mający na celu 
popularyzację tradycyjnego zwyczaju 
wsi spod Babiej Góry.

W regionalnej imprezie pod Babią 
Górą, od kilku ostatnich lat zaprasza-
ne są do uczestnictwa także jaworz-
nickie zespoły folklorystyczne.

W sobotę 26 września na stadionie 
sportowym w Zawoi – centrum, w pro-
gramie koncertów wystąpił jaworznicki 
zespół śpiewaczy KGW „Jaworznian-
ki” w kat. obrzędowej „Chrzciny”.
Nagrodzony został wielkimi brawami 
od licznie zgromadzonej publiczno-
ści za występ obfitujący zabawnymi 
scenkami rodzajowymi,humorystycz-
nymi i dowcipnymi piosenkami z przy-
śpiewkami solo, od organizatorów 
dyplomem uznania i podziękowaniem 
za zaprezentowanie swojego programu.

W imprezie uczestniczył również 
drugi jaworznicki zespół KGW „Dą-
browianki”, biorący udział w wysta-
wie prac rękodzieł artystycznych, 
jak: hafty, obrazy, prace szydełkowe, 

cieszące się dużym zainteresowaniem 
zwiedzających.

Podczas trwającej dwudniowej 
imprezy, dopisała pogoda, nie zabra-
kło góralskiej muzyki w wykonaniu 
kapel, góralskich tańców, gawęd 
i obrzędów regionalnych w wykona-
niu wielu podbeskidzkich zespołów, 
koncertów orkiestr dętych oraz kon-
kursów z nagrodami.

Organizatorem wyjazdów ple-
nerowych na „Babiogórską Jesień” 
w dniu 26 września do Zawoi, uczest-
nictwa w Tygodniu Kultury Beskidz-
kiej w Wiśle w dniu 5 sierpnia zespołu 
„Szczakowianki” i „Byczynianki” 
i 6 września na centralne dożynki 
na Jasną Górę zespołu „Borowiacy” 
wraz z delegacją innych zespołów 
był Miejski Związek Rolniczy, Kół 
i Organizacji Rolniczych w Jaworznie.

Wyjazdy te były organizowane 
w ramach realizacji zadania publicz-
nego „my jaworznickiej ziemi głos”, 
współfinansowane z budżetu miasta 
Jaworzna.

ZOFIA ŻAK

W tym roku kolejny raz przez cały 
październik częściej będziemy mó-
wili o chorobie nowotworowej piersi. 
W pierwszą sobotę października, jak 
co roku, Amazonki z całej Polski spo-
tkają się na Jasnej Górze. Do Matki 
Boskiej przywiozą swoje podzięko-
wania i modlitwy. W Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Kobiet po Mastektomii 
będzie również grupa z Jaworzna, 
by modlić się o siły i zdrowie dla sie-
bie, swoich bliskich oraz koleżanek, 
które z różnych powodów nie mogą 
uczestniczyć w pielgrzymce. Nie 
zapomną też o tych, które odeszły, 
bo pokonała je choroba.

Zrzeszenie Amazonek „SZAN-
SA” w Jaworznie ma swoją siedzi-
bę przy ulicy Grunwaldzkiej 235. 
W każdy poniedziałek czynny jest 
punkt konsultacyjny w godzinach 
od 17:00 do 19:00. Zapraszamy wte-
dy na spotkania. W październiku 
proponujemy:
• godz. 17:00 – 19:00 rehabilitacja 

ruchowa
• godz. 17:00 – 19:00 rehabilitacja 

ruchowa w terenie
• godz. 17:00 – 19:00 spotkanie z psy-

chologiem
• 26.10 godz. 17:00 – 19:00 rehabilita-

cja ruchowa w terenie

Ponadto do końca października 
w każdy czwartek w godzinach 18:15 
– 19:15 rehabilitacja na pływalni.

Ale nie tylko w październiku 
tego roku pracujemy tak intensyw-
nie. Od listopada 2002 roku, kiedy 
zrzeszenie zaczęło działać, w każ-
dy poniedziałek w punkcie kon-
sultacyjnym spotykamy się, żeby 
służyć sobie pomocą i wsparciem. 
Chwile słabości i zwątpienia mogą 
przytrafić się każdemu, a my jeste-
śmy po to, żeby pokazywać sobie, 
że każda z nas zasługuje w życiu 
na to, co najlepsze pod warunkiem, 
że sama o to zadba.

Chociaż wiele osób wie, że wcze-
śnie wykryta choroba nowotwo-
rowa piersi w 98% jest wyleczal-
na, to w dalszym ciągu diagnoza 
„R AK”, jest odbierana jak cios 
obuchem między oczy. Traci się 
wtedy poczucie bezpieczeństwa 
i przekonanie, że ma się jeszcze 
wpływ na własne życie. Pojawiają się 
myśli, że to co trudne będzie trwało 
wiecznie. Zaczynamy myśleć o bólu 
i cierpieniu, własnej bezradności 
i śmiertelności. Dla kobiety pojawia 
się jeszcze jeden, ale jakże istotny 
problem. Spadek dobrego samopo-
czucia będący utratą atrakcyjności. 

Kobiety czują, ale o tym nie mówią, 
bo często nie mają komu się zwie-
rzyć, że przestają czuć się pełnowar-
tościowymi kobietami. Utrata piersi, 
włosów, brwi, rzęs przeraża. A w su-
mie tak niewiele trzeba, żeby osobie 
bliskiej pomóc pokonać samotność 
i lęk. Niejednokrotnie wystarczają 
proste odruchy, które powinny to-
warzyszyć nam we wspólnym życiu 
każdego dnia: przytulenie, pogłaska-
nie, potrzymanie za rękę, wysłucha-
nie, gdy chce się wygadać, okazanie 
cierpliwości jeżeli chce płakać.

Ka żdy musi sa m uporać się 
ze strachem przed śmiercią, a le 
wszyscy musimy nauczyć się roz-
mawiać z bliskimi o niewygodnych 
i trudnych sprawach, bo w ten spo-
sób uzyskane wsparcie daje si łę 
do walki z rakiem.

BARBARA KOMOROWSKA-CZERWONKA PSYCHOLOG 
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

I ZRZESZENIA AMAZONEK „ SZANSA”
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Jaworznianki z prowadzącym Stanisławem Jaskułą (w góralskim stroju)
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7Zakłady usługowe

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
ul. Rynek Główny 9a – pierwsza brama od kościoła

szklenie, szyby zespolone do okien PCV, 
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

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

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

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

i regularne wypłacane wynagrodzenie
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Przedsiębiorstwo Usług Górniczych
„REMAGUM – SERWIS” sp. z o.o.

ul. Słowackiego 1
43-600 Jaworzno 

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

www.oranzeria.net
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OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Kancela-
ria Komornika w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14 w sprawie  
o sygn. akt KM 2162/06 na podst. art. 955 § 1 kpc podaje do publicz-
nej wiadomości, że w dniu 

28 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:

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

opisanej jako lokal nr 28 w budynku mieszkalnym przy ul. Katowickiej 6 A 
w Jaworznie o pow. użytkowej 34,70 m2 posiadającej urządzoną księgę 
wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jaworznie nr KW 23772.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 86 503,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi:                           57 669,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotów-
ce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według 
prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wy-
płaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu  
o utracie rękojmi, w wysokości 10% ceny oszacowania prawa  najpóźniej do 
chwili otwarcia licytacji. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni po-
przedzających licytację w porozumieniu z Komornikiem, a akta postępowania 
egzekucyjnego, w tym operat szacunkowy można przeglądać w Sądzie Rejo-
nowym w Jaworznie, Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wojennych 14.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (032) 752 52 88

PRODUCENT SIATKI 
OGRODZENIOWEJ 

OFERUJE:
- siatka ogrodzeniowa  

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

„MARCO”
Jaworzno ul. Dąbrowska 80

tel. 752-95-58, 600-527-802
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Chropiatka cuchnąca

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

Dzieżka pomarańczowa

Maślanka ceglasta

BliZej prawa

Zaproszenie
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To morderstwo wstrząsnęło osie-
dlem. Nawet policjanci stwierdzili, 
że to jedna z najbardziej ponurych 
zbrodni ostatnich lat. 71 – letni Aloj-
zy K. emerytowany żołnierz Wojska 
Polskiego został zabity w swoim 
domu przez młodego chłopaka. 
O motywach zbrodni jeszcze przez 
wiele tygodni po tragedii krążyło 
po mieście wiele plotek.

Alojzy K. mieszkał samotnie 
od około 2 lat. Sąsiedzi wypowiadali 
się o nim pozytywnie. Miły, spokoj-
ny, nikomu nie wadził. W jego domu 
widywano wielokrotnie młodych 
mężczyzn w wieku 20 – 30 lat. Nieraz 
odbywały się tam spotkania towa-
rzyskie, w czasie których słuchano 
głośnej muzyki. Przez niektórych 
sąsiadów określany był jako „osoba 
mająca skłonności seksualne”. Lubił 
młodych chłopców.

31 marca zaniepokojeni sąsie-
dzi dzwonią na policję. Informują, 
że Alojzy K. od wielu dni nie daje 
oznak życia. Jeden z funkcjonariu-
szy postanawia wejść do mieszkania 
przez balkon. Wtedy drzwi otwiera 
mu 21 – letni Łukasz Cz. Jest komplet-
nie zaskoczony. Na pytanie policjan-
ta” Co robi” ? Odpowiada, że pilnuje 
mieszkania, bo właściciel przebywa 
aktualnie w Niemczech.

W domu strasznie śmierdziało. 
Podczas rozpytywania chłopaka inny 
z policjantów przeszukuje mieszka-
nie. Wchodzi do łazienki. Tam widzi 
w wannie stertę ubrań posypanych 
proszkiem do prania. Po ich odsłonię-
ciu jego oczom ukazuje się fragment 
ludzkiego ciała. Dalej sprawy toczą 
się bardzo szybko. Łukasz Cz. zostaje 
obezwładniony. Nie stawia żadnych 
oporów. Jeszcze na miejscu przyznaje, 

że około 2 tygodnie wcześniej zabił 
Alojzego K. Najpierw dusił, potem 
zadał dwa ciosy tłuczkiem do mięsa. 
Mówił, że do zdarzenia doszło, gdy 
oboje spożywali alkohol. Alojzy K. 
próbował się do niego dobierać. Wy-
wiązała się awantura...

Alojzy K. opowiadał czasem znajo-
mym, że pomaga chłopakowi z biednej 
rodziny ze wsi . Kupował mu zeszyty 
i książki do szkoły oraz karmił. Łukasz 
Cz. wielokrotnie zostawał u niego 
na noc w domu, skąd rano udawał się 
do szkoły. Łukasz zakończył swoją 
edukację na szkole zawodowej. Był sto-
larzem meblowym. Jolanta Cz., matka 
Łukasza: – Ta znajomość trwała 3-4 
lata. Wiedziałam, że syn chodzi do nie-
go po szkole, je u niego posiłki i dostaje 
papierosy. Kontakty syna ze starszym 
mężczyzną nie budziły u kobiety za-
niepokojenia do czasu, gdy przestał 
wracać na noc do domu. Jolanta Cz. 
bywała również w domu Alojzego K. 
Ten uspokajał ją za każdym razem, 
żeby się nie martwiła.

Tomasz Cz., młodszy brat Łukasza, 
również odwiedzał dom Alojzego 
K. Oboje pracują wówczas z bratem 
w jednym z zakładów stolarskich. 
Do starszego mężczyzny przychodzą 
co 2-3 dni. Jedzą, korzystają z kom-
putera. Na urodziny Łukasza Alojzy 
obiecuje mu prezent w postaci telefo-
nu komórkowego. Ale po wakacjach 
do pana Alojzego przychodzi już tyl-
ko młodszy Tomek. Łukasz Cz., jest 
już wtedy zły na swojego starszego 
przyjaciela. Zaraz potem zakazuje 
bratu wizyt w mieszkaniu .

Łukasz nie odwiedza Alojzego 
K. do lutego . Na początku marca 
oświadcza, że jedzie do pracy do mia-
sta. Ma się tam nająć przy dociepla-

niu budynków i mieszkać na stancji. 
Do rodzinnego domu przyjeżdża 
w drugi weekend marca. Młodsze-
mu bratu pokazuje komórkę. Kilka 
dni później oboje spotykają się znów 
w mieszkaniu wspólnego znajome-
go. Tylko, że Alojzego K. nie ma już 
w domu. Łukasz mówi młodszemu 
bratu, że mężczyzna, jest u rodziny 
w Australii. Tomek widzi w łazience 
przykryte kocem szmaty w wannie. 
Jakiś czas później pyta brata, dlaczego 
nie wyrzuca tych szmat z wanny skoro 
brzydko pachną. Ten nic nie odpo-
wiada. Od tego czasu Łukasz wodę 
do mycia przygotowuje w misce, 
pryska też łazienkę odświeżaczem.

Łukasz Cz. przyznał się do za-
rzucanych mu czynów. Czynów, po-
nieważ chłopak oprócz morderstwa, 
okradał staruszka. Z jego mieszkania 
wyniósł między innymi telefon ko-
mórkowy, aparat cyfrowy, komplet 
sztućców i maskotki na łączną kwotę 
blisko 1200 złotych.

Feralnego dnia oboje popili. Aloj-
zy K. wstawał z tapczanu, na którym 
leżał razem z Łukaszem. W pew-
nym momencie chłopak chwycił go 
za szyję i zrzucił na podłogę. Zaczął 
dusić. Następnie wziął spod poduszki 
schowany tłuczek i zadał mu dwa ude-
rzenia. Ciało ofiary wrzucił do wanny 
napełnionej wodą. Wrzucił także nóż, 
którym chciał podciąć mężczyźnie 
gardło. Nie podciął, a nóż zobaczono 
dopiero wtedy, gdy z przykrytej ciu-
chami wanny spuszczono wodę.

Łukasz Cz. nie był nigdy karany. 
Aktualnie przebywa w areszcie. Za 
dokonanie morderstwa i kradzież od-
powie teraz przed sądem. 21 – talkowi 
grozi dożywocie. 

PITAWAL

Dramat rodzinny od lat (cz. II)
Kontynuując wątek przedstawionej 

przez Panią dramatycznej sytuacji ro-
dzinnej – w kwestii ewentualnego wy-
kluczenia małżonka ze współwłasności 
– o którą Pani zapytała – nadmieniam, 
że w Państwa sytuacji możliwy jest 
po prostu podział majątku wspólnego. 
Pozostawali Państwo w związku mał-
żeńskim, a następnie prawomocnym 
wyrokiem Sądu Okręgowego w Kato-
wicach orzeczony został wyrok rozwo-
dowy. Zatem – jeżeli po ustaniu wspól-
ności majątkowej małżeńskiej [z mo-
mentem rozwodu] sąd nie dokonał 
podziału majątku na wniosek, to jest 
to teraz możliwe. W takim przypadku, 
może Pani prosić o przyznanie Pani 
całości domu wraz z obejściem, czyli 
nieruchomości zbudowanej. Jednakże 
nie do końca musi to oznaczać dla Pani 
obiektywną korzyść. Oczywiście może 
Pani dowodzić przed sądem to, że mał-
żonkowi nie należy się połowa majątku, 
czyli obalać domniemanie, według któ-
rego udziały w majątku dorobkowym 
małżonków są równe. Jednakże coś 
z tego jednak mąż dostanie, a jednocze-
śnie nie ma Pani gwarancji, że nawet 

po ewentualnej spłacie na korzyść męża 
wyprowadzi się on z domu. Jeżeli chodzi 
o kwestię znęcania, to oczywiście za-
wsze przysługuje Pani prawo zgłoszenia 
tego, jako przestępstwa na policji, jak 
również za pośrednictwem właściwej 
miejscowej Prokuratury Rejonowej. 
Jeżeli mąż w ogóle nie dokłada się 
do prowadzenia wspólnego gospodar-
stwa, a jednocześnie ze wszystkiego 
korzysta, to być może warto pozwać go 
do sądu, który jest w stanie formalnie 
zobowiązać go do dokonywania takich 
koniecznych nakładów. Ponadto mo-
głaby Pani np. pozwać męża o alimenty 
na dzieci.W przypadku nieściągalności 
pieniędzy – ponieważ żaliła się Pani, 
że małżonek nie podejmuje żadnej 

pracy – można też zgłosić sprawę 
w trybie karnym, a sąd może orzec 
w stosunku do zobowiązanego karę 
pozbawienia wolności do lat dwóch 
za tzw. przestępstwo niealimentacji. 
Natomiast jeżeli małżonek notorycz-
nie nadużywa alkoholu – a tak Pani 
wskazała – to proszę zastanowić się 
nad wnioskiem do wydziału rodzin-
nego sądu rejonowego o zobowiązanie 
go do leczenia zamkniętego. Proszę 
pamiętać o tym ,że tolerowanie pato-
logicznej sytuacji rodzinnej nie może 
trwać w nieskończoność, chociażby 
ze względów moralnych.Nie możemy 
tu dawać przyzwolenia na podobne za-
chowanie. Proszę też pomyśleć o dobru 
wspólnych, małoletnich dzieci.

Uwaga, najbliższa wycieczka - 17 października 
Zaproszenie do Trójkąta. Odjazd z Chrzanowa au-
tobusem linii J o godzinie 9.10 Wymarsz z brzegu 
Białej Pszemszy w Jęzorze o godzinie 9.40 

Jesień to pora, kiedy coraz częściej 
udajemy się do lasu w poszuki-
waniu grzybowych smakołyków. 
Oczywiście zazwyczaj uganiamy 
się za borowikami, podgrzybkami, 
maślakami i innymi owocnikami 
z rurkami. Do blaszkowców pod-
chodzimy z pewną rezerwą, ale nie 
brak osób, które są gotowe niemalże 
na wszystko, aby spróbować nowych 
smaków, ryzykując utratę zdrowia, 
a nawet życia. Teraz jednak opowiem 
o paru gatunkach, które można 
spotkać przy okazji takich leśnych 
wędrówek.

Niedobre maślanki
Istnieje cała grupa grzybów wiel-

koowocnikowych, które rosną gro-
madnie tworząc charakterystyczne 
wiązki. Po większej części te gatunki 
rozwijają się na butwiejącym drew-
nie. Wśród nich znajdują się jadalne 
opieńki, łuskwiaki, ale są i trujące 
łysaki. Są też grzyby niejadalne, ta-
kie jak maślanki. Różnica między 
grzybem niejadalnym, a trującym jest 
taka, że tym pierwszym nie sposób 
się zatruć, bo smakuje tak, że nie da 
się go przełknąć, a jeśli już go prze-
łkniemy to będzie on krótkotermi-
nową pożyczką – znaczy się szybko 
go zwrócimy. Jeśli już pozostanie 
z nami, przechodząc przez cały układ 
pokarmowy to raczej będzie żądał od 
nas częstych wizyt w łazience. Spoży-
cie grzyba trującego zawsze kończy 
się wizytą u lekarza, a nierzadko 
grabarza.

Maślanki to grzyby wiązkowe 
o kapeluszach barwy zielonkawej, 
żółtej lub ceglasto-żółtej. Mikolo-
dzy zaliczają te grzyby do rodziny 
pierścieniakowatych, a pierścieniami 
są smaczne grzyby jadalne. Ich blaszki 
są oliwkowo-zielone. Wysypujące się 
z nich zarodniki są fioletowo-brązo-
we. Największą z nich, jest maślanka 
ceglasta. Jest to gatunek często spoty-
kany w naszych lasach, a nawet par-
kach. Rozwija się na drewnie drzew 
liściastych od sierpnia do listopada. 
Przed spożyciem powinien nas ostrzec 
gorzki smak. Jeśli jednak go spożyje-
my, to najpóźniej po 3 godzinach po-
zbędziemy się go obydwoma końcami 
przewodu pokarmowego.

Brązowy krzaczek, 
pomarańczowa miska

Ciekawym, zdecydowanie nieja-
dalnym gatunkiem, jest chropiatka 
cuchnąca, nosząca wdzięczną łacińską 
nazwę – Telephora palmata. Grzyb 
przypomina niewielki brązowy krzaczek 
z jasnymi końcami spłaszczonych gałą-
zek. Konsystencja owocnika zbliżona 
jest do drewna. Charakterystyczną cechą 

gatunku, jest zapach wydzielany przez 
owocniki, kojarzony najczęściej z mocno 
przeterminowanym bigosem.

Wędrując przez las można się cza-
sami natknąć i na coś takiego. Są to sto-
sunkowo duże, osiągające czasami 10 
cm średnicy jaskrawo pomarańczowe 
miseczki. Zazwyczaj rozwijają się one 
grupowo i teoretycznie można nazbierać 
ich sporo. To dzieżka pomarańczowa. 
Jej owocniki wyrastają na nagiej ziemi 
w miejscach nasłonecznionych, nierzad-
ko wzdłuż dróg leśnych. Z drugiej strony 
nieczęsto widuję te grzyby podczas mo-
ich spacerów. Tym nie mniej mogę się 

pocieszyć pewną myślą – wszystko jest 
pospolite wszędzie tam, gdzie nas nie 
ma. A jest to gatunek jadalny.

Warto wspomnieć, że najrzadziej 
spotykanym kształtem grzyba, jest ka-
pelusz i nóżka. Większość z tych, które 
widujemy ma mierne wartości odżyw-

cze. Co więcej możemy je spokojnie 
zaliczyć do dietetycznych produktów 
dostarczających tak zwanych ujemnych 
kalorii. Energię, którą spożytkujemy 

na poszukiwanie grzybów, jest znacznie 
większa od tej, którą uzyskamy po przy-
swojeniu przez organizm składników 
odżywczych. Ale i takie grzyby nie uży-
teczne dla nas są potrzebne. Zauważył 
to już Adam Mickiewicz pisząc – „lecz 
nie są bez pożytku, one zwierza pasą 
i gajów są okrasą”.
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Wychowawcom ze świetlicy 
przy Ośrodku dla Rodziny 
Pod kolegiatą pomysłów 
na spędzenia wakacji nie 
brakowało. Z naszych 
zajęć skorzystało 25 dzieci 
z terenu naszego miasta.

Zaczęło się od Wakacyjnej Aka-
demii Rysunku, którą prowadziła 
wychowawczyni Magdalena Kawa-
la. Uczestnicy chętnie przychodzili 
na zajęcia. Każdy dostał swój blok 
i przybory do rysowania. Dzieci 
uczyły się, jak w prosty sposób 
narysować między innymi zamek, 
leśnego skrzata, sowę, czerwonego 
kapturka.

Zajęcia wakacyjne to nie tylko 
rysowanie, wychowawczyni Wioletta 
Wójcicka organizowała gry i zabawy 
ruchowe, dzięki którym można było 
doskonalić sprawność fizyczną. Po-
nadto jeden dzień w tygodniu był 
przeznaczony na piesze wycieczki 
na terenie naszego miasta.

Chrząstówka, park w dzielnicy 
Podłęże, kamieniołom na Górze 
P ia sk u , komplek s  le śny Dobr a 
– Wilkoszyn, to tylko niektóre 
miejsca, do których dzieci pieszo 
zawędrowały. Pogoda często pła-
tała figle, ale dzieciaki doskonale 
był y przygotowane na zmienne 
warunki atmosferyczne. Płaszcz 
przeciwdeszczow y czy to para-
sol był na wyposażeniu każdego 
uczestnika.

Salon piękności był okazją, aby 
trochę odetchnąć i zrelaksować się 
po wymagających wysiłku wyciecz-
kach pieszych. Dzieci, a głównie 
dziewczyny miały możliwość za-
dbania o swoje dłonie i paznokcie. 
Malowanie paznokci wzbudziło tez 
ciekawość i zainteresowanie u płci 
przeciwnej.

Wakacje to też czas, aby po-
znawać kulturę i zwyczaje innych 
narodów. W naszej świetlicy przez 
tydzień uczestnicy zapoznawali się 
z kulturą i obyczajami INDIAN 
AMERYKI PÓŁNOCNEJ. Dzieci 
z zaangażowaniem brały udzia ł 
w zajęciach, dzięki którym pozna-
ły między innymi sposoby poro-
zumiewania się Indian, tradycje, 
obrzędy.

Kolejny tydzień, był przeznaczo-
ny dla „SZALONEGO NAUKOW-
CA”. Najpierw dzieci przygotowały 
sobie odpowiedni strój, okulary 
ochronne i  na k r ycia na g łowę. 
Potem prz ystąpi ł y do robienia 
eksperymentów, oczywiście pod 
opieką wychowawcy. Wybuchające 
mentosy, podwodne bąbelki, ekspe-
rymenty z mąką kukurydzianą... oj 

działo się działo. Młodzi naukowcy 
przygotowali sobie nawet specjalne 
gniotki, na których mogli wyłado-
wać swoją złość, gdy coś szło nie tak.

Ciekawych wiadomości dostar-
czył uczestnikom świetlicy kolejny 
tydzień, podczas którego miel i 
możliwość poznać pismo innych 
kręgów kulturowych a także alfabet 
Morse`a i a lfabet f lagowy. Teraz 
już każde dziecko wie, że w prze-
ciwieństwie do naszego alfabetu 
pismo chińskie i japońskie zastę-
puje się piktogramami oraz symbo-
lami obrazkowymi. Każdego znaku 
trzeba nauczyć się na pamięć. Linie 
z których się one składają nanosi 
się na papier w odpowiedniej ko-
lejności. Istnieje ponad 50 tysięcy 
różnych znaków, nikt nie zna do-
kładnej jej ilości.

Wakacjom towarzyszyły także za-
jęcia plastyczne. Cykl zabaw z bajką 
był okazją, zarówno do poczytania, 
jak i wykonania rekwizytu z bajki. 
Serwetka do koszyczka dla Czer-
wonego Kapturka, łańcuszek dla 
Kopciuszka na bal, to tylko niektóre 
pomoce przygotowane przez dzieci.

Odbył się także cykl zajęć z pla-
styką za pan brat, podczas tych za-

jęć między innymi dzieci ćwiczyły 
rysowanie postaci z bajek manga. 
Wydawało im się to zbyt trudne, 
ale każdy podołał zadaniu.

Wychowawczynie świetlicy zadba-
ły nie tylko o rozwój zdolności pla-
stycznych, kondycji fizycznej. Ważne 
też są spotkania z kulturą, dlatego 
w każdy poniedziałek dzieci oglądały 
wcześniej wybrany film na sali kino-
wej w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Gdy pogoda dopisywała zabie-
rałyśmy uczestników świetlicy nad 
nasz jaworznicki zalew Sosina, aby 
zażyć zarówno kąpieli słonecznej, 
jak i wodnej.

W trakcie wakacji zorganizowa-
liśmy wspólną dla dwóch świetlic 
wycieczkę do Dinozatrolandu. Spa-
cerując ścieżką edukacyjną bogatą 
w ożywione prehistoryczne gady 

dzieci poznały historię ich pocho-
dzenia. Koszt biletów wstępu został 
pokryty z dotacji Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Jaworznie.

Wszyscy uczestnicy wakacyjnych 
zajęć świetlicowych na pamiątkę 
dostali dyplom i drobny upominek. 
W wakacje równie prężnie działali 
nasi pedagodzy uliczni: Wioletta 
Wójcicka na terenie Śródmieście 
i osiedle Podwale i Grzegorz Kom-
pert w dzielnicy Szczakowa.

Przede wszystk im dzięk i ich 
pracy i zaangażowaniu młodzieży 
z tych osiedli wzięła udział w Wa-
kacyjnej Lidze Piłki Nożnej Pięcio-
osobowej „Wygraj Swoje Wakacje” 
pod patronatem Prezydenta Miasta 
Jaworzna. Drużynie pod opieką 
pedagoga ulicznego Wioletty Wój-
cickiej udało się wykopać tytuł dru-
żyny „Fair Play”.

Dużo się działo podczas Wtor-
kowych Spotkań z Niespodzianką 
na os ied lu Podwa le .  Prz ygoda 
z latawcem, konkurencje sporto-
we, zabawy na świeżym powietrzu-
...a na koniec Wakacyjna Sparta-
kiada w obu dzielnicach, podczas 
której dzieci mogły sprawdzić swoje 
umiejętności trenowane podczas 
wakacji. Zwycięzcom raz jeszcze 
gratulujemy.

Ponadto w Szczakowej bawiliśmy 
się bańkami mydlanymi, szybowa-
liśmy z samolocikami z papieru, 
tworzyliśmy swój kawałek nieba 
oraz braliśmy udział w różnych 
grach i zabawach sprawdzających 
nasz spryt, zwinność, skoczność itp.

Projek t  je s t  dof i na nsowa ny 
z Gminnej Komisji Rozwiązywa-
n ia Problemów A l koholow ych 
w Jaworznie.

MAGDALENA KAWALA

Tydzień kultury indiańskiej
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Zwycięstwo z wiceliderem – str. 12
Górnik poskromiony – str. 13
Serce, ręce, głowa... – str. 14
Bartosz Machna zdobył czarny pas – str. 14
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PIŁKA NOŻNA – V LIGA

PIŁKA NOŻNA – PUCHAR

Niesamowita seria trwa. 
Podopieczni Sermaka, tym razem 
grający na wyjeździe, odprawili 
z bagażem pięciu bramek drużynę 
Andaluzji Brzozowice- Kamień. 
Jak na razie Szczakowianka nie 
znalazła swojego pogromcy, 
ba drużyny, która choćby 
zremisowałaby z liderem 
z Jaworzna.

„Szczaksa” nie zamierzała długo 
czekać na objęcie prowadzenia. 12. 
minuta gry, nie pilnowany Chojnowski 
z piłką na prawym skrzydle, niepewne 
wyjście bramkarza i goście po ładnym 
strzale w lewy róg, prowadzili w tym 
spotkaniu. Pięć minut później po do-
środkowaniu strzelca pierwszej bramki, 
zamykający akcję Adrian Wojtaszak 
trafił w boczną siatkę. Następnie akcja 
Pactwy, który podaje na czystą pozycję 
do Janeczki, ale napastnik Szczako-
wianki przeniósł piłkę wysoko nad 
poprzeczką. W 27. minucie, w kolejnej 
ofensywnej akcji gości, role trochę się 
odwróciły. Po zagraniu z autu Jamro-
za do Janeczki, ten tym razem podał 
do Pactwy, ale on podobnie jak jego 

Andaluzja Brzozowice-Kamień – Szczakowianka 0:5 (0:3)

W swoim pierwszym meczu, w dru-
giej rundzie rozgrywek o okręgowy 
puchar polski (w pierwszej grały 
drużyny z niższych lig), grająca 
w mocno rezerwowym składzie 
Szczakowianka Jaworzno pokonała 
MKS Sławków 0:5. Formą w tym me-
czu wreszcie błysnął Kamil Głośny, 
strzelec czterech bramek, któremu 
w lidze gra się bardzo „pod górkę”.

Początkowe wydarzenia tego me-
czu nie zapowiadały takiego pogromu. 
W pierwszych minutach spotkania mo-
gliśmy oglądać ostrą wymianę ciosów 
z obu stron. Po wrzutce w 13. minucie 
gry i po niefortunnej interwencji obrońcy 
MKS-u, zapachniało bramką samobójczą. 
Gospodarze po tej akcji wzięli się do robo-
ty. Groźny strzał z dystansu, a następnie 

uderzenie „szczupakiem” mogły zakoń-
czyć się tym, że zastępujący w tym meczu 
Skrzypka, Radosław Józefiak wyciągałby 
piłkę z siatki. Podopieczni Andrzeja 
Sermaka już od 24. minuty musieli grać 
w osłabieniu. Drugą żółtą kartkę w tym 
meczu, po wcześniejszym faulu i zagraniu 
ręką otrzymał Kamil Szremski. Po tym 
wydarzeniu, goście nie załamali się i posta-
nowili jeszcze bardziej przycisnąć miejsco-
wych. Jedna z podbramkowych sytuacji, 
jakie stworzyła sobie „Szczaksa” zakoń-
czyła się bramką. W 33. minucie dośrod-
kowanie Łukasza Pactwy na gola zamienił 
rewelacyjny w tym meczu Głośny. Chwilę 
później, po dobrym zagraniu w tempo 
od Chojnowskiego, napastnik „Szczaksy” 
podwyższył prowadzenie. Ostrą ofensywę 
przyjezdnych udokumentował, po zagra-

niu od Adriana Wojtaszaka, Jochymek, 
strzelając trzecią bramkę w tym spotkaniu.

Druga połowa to znów zmasowany 
atak Szczakowianki. Mimo, że w 47. minu-
cie groźny strzał zawodnika ze Sławkowa 
obronił grający w tym meczu Józefiak, 
to już chwilę później było 4:0. Błąd w obro-
nie gospodarzy, który bezlitośnie wyko-
rzystał Kamil Głośny, zdobywając tym 
samym hat tricka. W 56. minucie ogląda-
liśmy już ostatnią bramkę w tym meczu. 
Przerzut piłki do Głośnego, ten świetnie 
zgasił ją na klatce piersiowej, po czym 
umieścił w siatce, ustalając wynik meczu 
na 0:5. Goście najwyraźniej nie chcieli 
już bardziej krzywdzić miejscowej dru-
żyny. Wynik mógł spokojnie oscylować 
w okolicach dwucyfrówki. Akcja za akcją 
gości, jednak ani aktywny Pactwa, ani 
wpuszczony w drugiej połowie na boisko 
Ochmański nie potrafili pokonać po raz 
szósty bramkarza MKS-u. W 88. minucie 
Pactwa między innymi trafił w słupek, 
po bardzo ładnym uderzeniu z dystansu.

Podsumowując całe widowisko, MKS 
Sławków potrafił przeciwstawić się Szcza-
kowiance tylko w początkowych fragmen-
tach meczu. Wydawało się, że grając jede-
nastu na dziesięciu są w stanie osiągnąć 
tutaj dobry wynik. Goście nie zamierzali 
tu jednak odpuścić, dzięki czemu zasłuże-
nie wysoko wygrali.

Skład: Józefiak- Jochymek, Sałapa-
tek, Szremski, Jamróz- Chojnowski, 
Pactwa, Biskup, Wojtaszak- Sermak, 
Głośny
Czerwona kartka: 24’ Szremski
Bramki: 33’, 37’, 47’, 56’ Głośny, 43’ 
Jochymek

R. JARZĄBEK

PIŁKA NOŻNA – IV LIGA

Drużyna Radosława Gabigi od zwy-
cięstwa rozpoczęła serię spotkań 
z najgroźniejszymi rywalami IV ligi. 
Faworytem spotkania był MKS Mysz-
ków– druga drużyna rozgrywek, ma-
jąca atut własnego stadionu i komplet 
widzów na trybunach. To nie wystar-
czyło na Victorię. Jaworznianie zagrali 
jedno z lepszych spotkań pod wodzą 
grającego trenera.

Od początku spotkania Victoria 
ruszyła do ataku. Autorem pierwszych 
okazji bramkowych był Wojtek Struś. 
W 7. min przegrał pojedynek sam na sam 
z golkiperem gospodarzy. Kilka minut 
później celnie dośrodkował piłkę wprost 
pod nogi Radosława Gabigi, który strzelił 

tuż obok bramki. Na pierwszego gola 
czekaliśmy do 21. min, kiedy to po faulu 
na Łukaszu Stawowym sędzia odgwizdał 
rzut karny dla Victorii. Stały fragment 
gry na bramkę zamienił Wojtek Struś. 
Jednobramkowe prowadzenie zapewniło 
Victorii komfort gry do końca pierwszej 
połowy. Graliśmy na wyjeździe, prowa-
dziliśmy z wiceliderem rozgrywek – cze-
góż więcej można było chcieć?

W drugiej odsłonie Victoria bezli-
tośnie wykorzystała odważniejszą grę 
gospodarzy. W 58. min Radosław Gabiga 
długim podaniem do Łukasza Stawowego 
rozpoczął akcję na 2:0. Stawowy wbiegł 
w pole karne, podał do Strusia, który 
podwyższył wynik spotkania. Fani Mysz-

kowa nie kryli swojej złości, dając jej upust 
w postaci wyzwisk pod adresem piłkarzy 
i kibiców Victorii. Wynik 2:0 udało utrzy-
mać się do 81. min spotkania. Kontakto-
wa bramka Bartosza Zachary sprawiła, 
że końcówka meczu zrobiła się niezwykle 
ciekawa. Victorii udało się utrzymać ko-
rzystny wynik spotkania i wywieźć cenny 
komplet punktów z Myszkowa.

Bramki: 21’, 58’ Struś,
Skład: Okrent- Dziółka, Kusiak, 
Bartkiewicz, Żemła, Wujec, Gadaj, 
Stawowy, Gabiga, Gola, Struś
Po przerwie: Żuraw, Magiera, Cza-
pla, Bujakiewicz

SZK

MKS Myszków – Victoria Jaworzno 1:2 (0:1)

MKS Sławków – Szczakowianka Jaworzno 0:5 (0:3)

Mimo gry w „dziesiątkę” Szczakowianka rozgromiła rywali

Do szatni  Victoria schodziła z jednobramkową zaliczką

Szczakowianka awansowała do następnej fazy rozgrywek

partner z drużyny uderzył wysoko nad 
poprzeczką. Po trzydziestu minutach 
gry, bramkarz Andaluzji postanowił 
„podarować prezent” „Szczaksie”. 
Wojtaszak z lewego skrzydła zdecydo-
wał się na uderzenie. Piłka wyraźnie 
leciała obok słupka, ale interweniujący 
bramkarz odbił piłkę tak niefortunnie, 
że skierował ją wprost pod nogi Adama 
Janeczki, który tylko czyhał na błąd, 
po czym dopełnił formalności, pod-
wyższając wynik na 2:0. Gospodarze 
nie istnieli na boisku i nie stworzyli 
w tym meczu ani jednej sytuacji pod-
bramkowej, która by choć w niewiel-
kim stopniu zagroziła Szczakowiance. 
Rozpędzona drużyna z Jaworzna kon-
tynuowała „plan zniszczenia”. W 42. 
minucie Sermak z najbliższej odległości 
trafił w nogi bramkarza,jednak w 45. 

minucie gry po uderzeniu z dystansu 
Jamroza, bramkarz był już bezradny. 
3:0 do przerwy było sporą zaliczką 
przed drugą częścią spotkania.

Na początku drugiej połowy gry 
mogliśmy oglądać ładną i szybką wy-
mianę podań zawodników „Szczak-
sy” w okolicach własnej bramki. Na-
stępnie, długim, fantastycznym poda-
niem popisał się Stemplewski, który 
idealnie dograł do Chojnowskiego. 
Ten, mijając obrońcę na skrzydle, nie 
miał już miejsca na dobre dośrod-
kowanie i niestety, piłka znalazła się 
w rękach bramkarza. W 54. minucie, 
Wojtaszak z lewego skrzydła podał 
do Adama Janeczki, a ten zdobył ko-
lejną bramkę. Sędzia jednak słusznie 
odgwizdał spalonego i nie uznał gola. 
Co nie udało się wcześniej, udało 
się w 72. minucie gry. Dobra akcja 
na lewym skrzydle Pawła Sermaka 
i jeszcze lepsze uderzenie w prawy 
róg bramki gospodarzy. Dzięki temu 
strzałowi podwyższył on wynik 
na 4:0. Piłkarze gospodarzy całko-
wicie załamani takim obrotem spraw, 
nie byli już nawet tłem dla drużyny 
z Jaworzna. Dzieła zniszczenia do-
konał w samej końcówce gry Adam 
Janeczko, kończąc celnym strzałem 
ładną, zespołową akcję gości.

Całe widowisko to jedna wielka 
dominacja biało- czerwonych. Pod-
opieczni Andrzeja Sermaka byli dru-
żyną lepszą o co najmniej dwie klasy. 
Opanowany środek pola przez piłkarzy 
Szczakowianki uniemożliwił graczom 
Andaluzji jakiekolwiek próby przepro-
wadzenia skutecznych akcji ofensyw-
nych. Każdy kibic jaworznickiej dru-
żyny może zadać sobie po tym meczu 
jedno pytanie: Co taka drużyna, jak 
Szczakowianka robi w tak niskiej lidze?

Skład: Józefiak- Sałapatek, Stem-
plewski, Skrzypek, Jamróz- Choj-
nowski, Pactwa, Biskup, Wojtaszak- 
Sermak, Janeczko
Bramki: 12’ Chojnowski, 30’, 89’ 
Janeczko, 45’ Jamróz, 72’ Sermak

R. JARZĄBEK
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PIŁKA NOŻNA – A-KLASA

TABELE I WYNIKI
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Górnik w mocno osłabionym składzie stracił na swoim boisku trzy 
punkty

To była zabójcza końcówka w wykonaniu piłkarzy Zgody

IV liga
1. Skra Częstochowa  8  21 15-6
2. Victoria Jaworzno  8  18 14-6
3. MKS Myszków  8  18 19-10
4. KS Częstochowa  8  13 14-9
5. Przyszłość Ciochowice  8  13 10-8
6. Slavia Ruda Śląska  7  13 13-13
7. Sarmacja Będzin  8  13 16-12
8. Zagłębiak Dąbrowa G.  8  12 17-19
9. Wyzwolenie Chorzów  7  11 10-5
10. Górnik 09 Mysłowice  8  10 15-14
11. Górnik Wesoła  8  10 12-14
12. Olimpia Truskolasy  8  10 14-16
13. Zieloni Żarki  8  8 14-15
14. Czarni Sosnowiec  8  5 8-15
15. MK Górnik Katowice  8  4 4-9
16. ŁTS Łabędy  8  0 10-34
Kolejka 8 – 26-27 września
Sarmacja Będzin 2-1 Górnik Wesoła
Czarni Sosnowiec 0-1 KS Częstochowa
Wyzwolenie Chorzów 0-0 Zieloni Żarki
MK Górnik Katowice 0-2 Slavia Ruda Śląska
ŁTS Łabędy 3-5 Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
MKS Myszków 1-2 Victoria Jaworzno
Skra Częstochowa 1-0 Przyszłość Ciochowice
Górnik 09 Mysłowice 2-1 Olimpia Truskolasy
Kolejka 9 – 2-3 października
Olimpia Truskolasy – Sarmacja Będzin
Przyszłość Ciochowice – Górnik 09 Mysłowice
Victoria Jaworzno – Skra Częstochowa
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza – MKS Myszków
Slavia Ruda Śląska – ŁTS Łabędy (Gliwice)
Zieloni Żarki – MK Górnik Katowice
KS Częstochowa – Wyzwolenie Chorzów
Górnik Wesoła – Czarni Sosnowiec

V liga
1. Szczakowianka Jaworzno  8  24 34-1
2. Unia Dąbrowa Górnicza  8  18 20-7
3. Górnik Piaski  8  17 22-8
4. MCKS Czeladź  8  14 22-10
5. Górnik Jaworzno 8  14 14-10
6. Pogoń Imielin  8  13 20-15
7. Zgoda Byczyna  8  12 12-16
8. Gwarek Tarnowskie Góry  8  12 17-10
9. Unia Ząbkowice  8  11 11-10
10. Orkan Dąbrówka Wielka  8  10 12-8
11. Milenium Wojkowice  8  9 7-17
12. Podlesianka Katowice  8  8 7-7
13. MKS Siemianowice Śląskie  8  7 10-16
14. AKS Niwka Sosnowiec  8  6 6-12
15. A. Brzozowice-Kamień 8  5 2-11
16. Źródło Kromołów  8  0 1-59
Kolejka 8 – 26-27 września
Pogoń Imielin 8-1 Źródło Kromołów
Górnik Jaworzno 2-3 MCKS Czeladź
AKS Niwka Sosnowiec 0-0 Podlesianka Katowice
Unia Ząbkowice 1-1 Orkan Dąbrówka Wielka
Górnik Piaski 5-0 MKS Siemianowice Śląskie
Zgoda Byczyna 2-0 Gwarek Tarnowskie Góry
A. Brzozowice-Kamień 0-4 Szczakowianka
Milenium Wojkowice 0-5 Unia Dąbrowa Górnicza
Kolejka 9 – 3-4 października
Unia Dąbrowa Górnicza – Pogoń Imielin
Szczakowianka Jaworzno – Milenium Wojkowice
Gwarek Tarnowskie Góry – Andaluzja 
Brzozowice-Kamień
MKS Siemianowice Śląskie – Zgoda Byczyna
Orkan Dąbrówka Wielka – Górnik Piaski
Podlesianka Katowice – Unia Ząbkowice
MCKS Czeladź – AKS Niwka Sosnowiec
Źródło Kromołów – Górnik Jaworzno

A-klasa
1. Ciężkowianka Jaworzno  8  24 31-5
2. Pionier Ujejsce 8  21 21-3
3. Strażak Mierzęcice  8  19 17-6
4. RKS Grodziec 9  18 30-11
5. MKS Sławków  8  16 13-13
6. Przemsza Siewierz  8  13 16-11
7. Niwy Brudzowice  8  12 14-14
8. MKS Poręba  9  11 14-19
9. Błękitni Sarnów 8  11 12-14
10. Zew Kazimierz 8  10 14-12
11. Jedność Strzyżowice  8  9 17-19
12. Tęcza Błędów  8  9 9-20
13. Łazowianka Łazy  8  9 13-21
14. Orzeł Dąbie  8  6 9-22
15. Przemsza Okradzionów  8  2 10-28
16. Ostoja Żelisławice  8  0 1-23
Kolejka 9 – 26-27 września
Błękitni Sarnów 3-2 Niwy Brudzowice
Strażak Mierzęcice 2-0 Zew Kazimierz
RKS Grodziec 6-0 Przemsza Siewierz
Jedność Strzyżowice 5-1 Tęcza Błędów
Łazowianka Łazy 7-0 Ostoja Żelisławice
Orzeł Dąbie 1-4 Pionier Ujejsce
Przemsza Okradzionów 1-1 MKS Sławków
MKS Poręba 0-2 Ciężkowianka Jaworzno
Kolejka 10 – 3-4 października
Niwy Brudzowice – Ciężkowianka Jaworzno
MKS Sławków – MKS Poręba
Pionier Ujejsce – Przemsza Okradzionów
Ostoja Żelisławice – Orzeł Dąbie
Tęcza Błędów – Łazowianka Łazy
Przemsza Siewierz – Jedność Strzyżowice
Zew Kazimierz – RKS Grodziec
Błękitni Sarnów – Strażak Mierzęcice 

Paweł Jędrusik

Górnik Jaworzno, który w tym sezo-
nie jest w dobrej formie, przegrał na 
własnym boisku z niżej notowanym 
MCKS’em Czeladź 2:3.

Zawodnicy Górnika przystąpili 
do tego spotkania w bardzo osłabio-
nym składzie. Zabrakło Żaka, Jarząb-
ka (który pauzował za czwartą żółtą 
kartkę), Koralika, P. Sierczyńskiego 
i D. Sędrzaka. Braki w składzie dało 
się odczuć już w pierwszych dwudzie-
stu minutach meczu. Goście wyraźnie 
kontrolowali grę i już w 6. minucie ob-
jęli prowadzenie. Po tym ciosie Górnik 
wyraźnie się ocknął i starał się odrobić 
stratę. Przez około dwadzieścia pięć 
minut to jaworznianie prezentowali 
się lepiej na boisku. Szczęście sprzy-
jało jednak Czeladzi, która zdobyła 
w 45. minucie przysłowiową „bramkę 
do szatni”. Wynik 0:2 nie rokował do-
brze przed drugą połową.

Podopieczni Andrzeja Śliwińskie-
go w sobotnim meczu zwyciężyli 
u siebie z plasującym się w górniej 
połowie tabeli Gwarkiem Tarnow-
skie Góry 2:0.

Mecz z Gwarkiem zapowiadał się 
dość ciekawie z uwagi na to, że zespół 
z Tarnowskich Gór zajmował miejsce 
blisko tego, które zajmowali gracze 
z Byczyny. Jaworznianie wykorzystali 
jednak atut własnego boiska i zdołali 
pokonać gości 2:0. Zgoda atakowała już 
od początku meczu. Gra zespołowa nie 
dała jednak w pierwszej połowie bramki 
graczom z Byczyny. Najlepszą sytuację 
do jej zdobycia miał Stanek. Nie zdołał 
on jednakże przeciąć dogranej do niego 
piłki i zmarnował tym samym dobrą 
okazję do zdobycia pierwszej bramki 
dla swojego zespołu. Kilkanaście minut 
później, ładnym, technicznym strzałem 
rodem z wyższych lig popisał się do-
świadczony Ryszard Czerwiec. Ku za-
skoczeniu widzów, bramkarz gości zdo-
łał ten jakże efektowny strzał obronić.

W drugiej połowie z nie wykorzysta-
nych sytuacji zapaść w pamięć mogła ta, 
kiedy to po precyzyjnym dośrodkowa-
niu Zielińskiego głową uderzył Rosa. 

Niestety, piłka wpadła wprost w ręce 
czujnego tego dnia golkipera gości. Przez 
dłuższy czas nic się nie działo, aż do 87. 
minuty. Pędzącego na bramkę Gwarka 
Koziarza nieprzepisowo w polu karnym 
zatrzymał jeden z obrońców. Rzut karny 
pewnym uderzeniem wykończył Pod-
ralski. Gracze z Tarnowskich Gór próbo-
wali ruszyć z kontrą, co osłabiło znacz-
nie ich formację obronną. Takiej okazji 
nie mógł nie wykorzystać doświadczony 
Ryszard Czerwiec, który po raz kolejny 
popisał się bardzo dokładnym ponad 
dwudziestometrowym dograniem piłki 
do Śliwińskiego. Ten wykorzystał sytu-
ację sam na sam, pewnie podwyższając 
wynik na 2:0. Zgoda po ósmej kolejce 
rozgrywek zajmuje 7. miejsce w tabeli 
z dorobkiem 12. pkt i stratą 12. pkt do li-
dera tabeli – Szczakowianki.

Zgoda: Kominiak – Siemek, Pod-
ralski, Dobrzański – Rosa, Pstrucha, 
Sobczak (90’ Przebindowski), Czer-
wiec, Zieliński (65’ Koziarz) – Smre-
czak, Stanek (46’ Śliwiński).
Bramki: 88’ Podralski (k.), 90’ Śli-
wiński

ŁUKASZ PIOTROWSKI

Zgoda Byczyna - Gwarek Tarnowskie Góry 2:0 (0:0) Górnik Jaworzno – MCKS Czeladź 2:3 (0:2)

Kiedy opadły emocje można obecnie 
obiektywnie ocenić międzynarodowe 
zawody sportowe w trialu samochodów 
terenowych 4x4 Trial Jaworzno 2009.

Zawody trialu, zorganizowane przez 
jaworznicki Automobil klub Jawor odby-
ły się w dniach 19-20 września. Do nie-
czynnego kamieniołomu na Pieczyskach 
przybyło 49 załóg (w tym 16 załóg z Czech). 
Zawodnicy zostali przydzieleni do 3 kate-
gorii, w zależności od stopnia modyfikacji 
pojazdu. O rosnącej popularności trialu 
świadczy start 13. załóg w klasie M, czyli 
samochodów bez ograniczeń w modyfi-
kacjach. Zawody były rozgrywane w so-
botę (5 sekcji sportowych) oraz w niedzielę  
(3 sekcje sportowe). Ponieważ z racji for-
muły zawodów, uczestników trialu kibice 
mogą oglądać równocześnie na kilku sek-
cjach sportowych. Nigdzie nie brakowało 
emocji. Zdarzały się efektowne „figury”, 
jazda na 3 kołach i niegroźne wywrotki. 
Mimo trudniejszych tras niż w poprzed-
nich edycjach, większość załóg bez strat 
„w sprzęcie” ukończyła wszystkie przygo-
towane przez AK Jawor sekcje.

Niepisaną „tradycją” jaworznic-
kich zmagań w trialu samochodów 
terenowych, jest rozgrywana na koniec 
ekstremalna próba o charakterze prze-
prawowym „Fonos Wyryp”. Na starcie 
tej próby stanęło 17 załóg, które toczyły 
wyrównany pojedynek o cenną nagrodę. 
Chociaż przejazdy załóg były krótkie 
(czas najlepszej załogi to 1.03 min) emocji 
dla kibiców nie brakowało.

Podsumowując 2 dni zmagań w trialu 
samochodów terenowych – nieczynny 
kamieniołom na Pieczyskach odwiedziło 
blisko 1000 widzów, którzy oprócz za-
wodów sportowych mogli wziąć udział 
w organizowanych przez cały czas trwa-
nia zawodów konkursach, sprawdzić 
swoje umiejętności strzeleckie na polu 
paintballowym lub po prostu miło spędzić 
weekendowy czas.

Organizatorzy pragną podziękować 
Urzędowi Miasta Jaworzno za pomoc 
podczas organizacji i życzliwe podejście 
do tematyki zorganizowanego off-roadu 
w mieście. Galeria zdjęć, wyniki na stronie 
zawodów – www.4x4trial.pl. (IW)

TRIAL
Po przerwie goście grali już spokojnie 

i bronili wyniku. Mało tego, w 79. minucie 
zdołali podwyższyć na 0:3. Odpowiedź 
Górnika była natychmiastowa. Po roz-
poczęciu gry na środku boiska, Wierzbik 
zauważył wysuniętego bramkarza MCK-

S’u i pięknym strzałem z czterdziestu 
metrów strzelił na 1:3. Gol dodał skrzydeł 
naszym piłkarzom i w końcówce meczu 
bramkę kontaktową zdobył Warzecha. 
Mimo, iż w futbolu zdarzały się już różne 
sytuacje, to dziesięć minut nie wystarczy-
ło na odrobienie wszystkich strat. Spotka-
nie zakończyło się wynikiem 2:3. Ciężko 
mówić tu o złej postawie Górnika, który 
w tym sezonie prezentuje się naprawdę 
dobrze. Cel na ten sezon, to uplasowanie 
się w górnej części tabeli, bo w zasadzie, 
jak do tej pory żadna z drużyn nie jest 
w stanie nawiązać jakiegokolwiek kon-
taktu ze Szczakowianką. Po tej kolejce 
Górnik zajmuje 5. lokatę w tabeli z 14. 
punktami na koncie. W kolejnej kolejce 
jaworznian czeka mecz wyjazdowy z naj-
słabszą drużyną tego sezonu – Źródłem 
Kromołów, które w ośmiu kolejkach 
zdołało strzelić zaledwie jedną bramkę, 
tracąc przy tym aż 59.

Bramki: 80’ Wierzbik, 89’ Warzecha
Skład: Nawrocki- A.Sędrzak, Rusek, 
Wierzbik, Byrski, Radosz, Proksa, 
Kantek, Wyka, Adamczyk, Stojak 
Po przerwie: Warzecha, Kądziołka

PAWEŁ JĘDRUSIK

Ciężkowianka w ubiegły 
weekend podejmowała 
na wyjeździe drużynę MKS 
Poręba, drużynę ze środka 
tabeli. Jaworznianie, którzy 
idą w tym sezonie jak 
burza, byli zdecydowanym 
faworytem tego spotkania.

W meczu dominowała ostra gra 
obu zespołów. Okazji do pokazania 
swych umięjetności bramkarskich 
i twardej postawy nie brakowało 
golkiperowi Ciężkowian, który często 
był atakowany przez napastników 

gospodarzy. Pierwsza bramka padła 
w pierwszej połowie. Jej zdobywcą był 
wyróżniający się tego dnia na boisku 
Radomir Jarzynka. Czas na kolejną 
bramkę nadszedł w drugiej odsłonie 
meczu. Jej autorem ponownie był Ja-
rzynka. Drugi gol dla Ciężkowianki 
pozbawił graczy MKS-u Poręba resz-
tek nadziei na odrobienie strat w tym 
meczu i szans na wyniesienie z niego 
choćby jednego punktu. Ciężko-
wianka zajmuje aktualnie 1. miejsce 
w tabeli z dorobkiem 24 pkt i prze-
wagą trzech punktów nad drugim 
zespołem. Jeśli Ciężkowianka pójdzie 
za ciosem, to szanse na powrót do V 
ligi będą jak najbardziej realne.

ŁUKASZ PIOTROWSKI

MKS Poręba – Ciężkowianka Jaworzno 0:2 (0:1)
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SIATKÓWKA

MCKiS Jaworzno – UKS Dębowianka Dębowiec  3:0 (25:18, 25:12, 25:23)

PIŁKA NOŻNA 

W niedzielę na boisku na Łubowcu 
odbyła się 3. kolejka Ligi Saleziańskiej.

Po trzech meczach liderem tabeli 
jest drużyna Czerwonych Diabłów z 
kompletem punktów. Za nią plasują 
się JKS Strażak i Czarni Łubowiec.

Oto wyniki trzeciej kolejki:
Oldboye Dąbrowa 2:2 Bory
Przemsza Jaworzno 2:6 JKS Strażak
Czerwone Diabły 2:1 OSW Szczakowa
Czarni Łubowiec 4:2 Abtech 

Tabela
Czerwone Diabły  3 9 8-2
JKS Strażak 3 6 11-5
Czarni Łubowiec 3 6 7-6
Oldboye Dąbrowa 3 4 14-7
Bory 3 4 8-5
Przemsza Jaworzno 3 3 6-12
FC Albatrosy 2 3 4-7
OSW Szczakowa 2 0 3-5
Abtech 2 0 2-14

PAWEŁ JĘDRUSIK

Bartosz Machna, ur. 12.12.1990 
roku, mieszkaniec Jaworzna, absol-
went II Liceum Ogólnokształcącego, 
student Inżynierii Biomedycznej 
przy Uniwersytecie Śląskim, tre-
nujący na co dzień w Klubie Walki 
Wręcz „Partner 2” Jaworzno zdał 
na stopień mistrzowski 1 dan (czar-
ny pas) w Ju-jitsu.

Bartek swoją przygodę na macie 
rozpoczął w 1998 roku, od 2003 roku 
trenuje pod okiem mistrza Łukasza 
Proksy. Przez wiele lat wytrwałych 
treningów systematycznie podnosił 
swoje umiejętności zdając na kolejne 
stopnie zaawansowania kyu w Ju-
jitsu. Od września 2008 roku ciężko 
pracował przygotowując się do egza-
minu na stopień mistrzowski 1 dan 
(czarny pas) w tej dyscyplinie. Po 10. 
latach treningu przystąpił do egzami-
nu, który odbył się w Sosnowcu przed 
komisją w składzie: mistrz Marian 
Jasiński 7 dan, mistrz Łukasz Proksa 
1 dan oraz mistrz Konrad Nowicki 
1 dan. Podczas egzaminu Bartek 
prezentował układ Nage-No-Kata, 
po nim wykonywał przekrojowo 
techniki z wszystkich stopni uczniow-
skich od 7 do 1 kyu. Zaprezentowane 
techniki stały na wysokim poziomie 
i egzamin został jednogłośnie zaliczo-
ny. Bartosz Machna został pierwszym 
wychowankiem Klubu Walki Wręcz 
„Partner 2” Jaworzno, podopiecznym 
Łukasza Proksy, który zdobył czarny 
pas zostając mistrzem Ju-jitsu. Po-
zytywnie zaliczony egzamin został 

potwierdzony certyfikatem Polskie-
go Związku Ju-jitsu honorowanym 
na całym świecie. Wychowanie mi-
strza świadczy o wysokim poziomie 
szkolenia w klubie, w którym już 
7-latki stawiają pierwsze kroki na ma-
cie. Wielki sukces Bartka z pewno-
ścią będzie zachętą i motywacją dla 
młodych ludzi, którzy na treningach 
mogą w koleżeńskiej atmosferze 
podnosić swoje umiejętności w samo-
obronie i walce sportowej. Zaprasza-
my na zajęcia do Klubu Walki Wręcz 
„Partner 2” Jaworzno działającego 
przy Gimnazjum nr 3 w Jaworznie. 
Życzymy wytrwałości i czekamy 
na kolejnych mistrzów. Informacje 
o treningach tel. 502138185. IW

Bartosz Machna

W dniach 11-20.09.2009 w Międzyz-
drojach odbyły się Drużynowe Mi-
strzostwa Polski Seniorów w szachach 
klasycznych. W rozgrywkach udział 
wzięły 32 drużyny. Drużyna JKSz-
MCKiS Jaworzno wywalczyła 11. 
miejsce zdobywając 10 pkt. W druży-
nie wystąpili: Daniel Gumuła, Łukasz 
Tokarski, Bartosz Tokarski, Kazimierz 
Zowada, Piotr Siedliński, Patrycja Ła-
będź, Jolanta Guzik.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików OP-SL. Z Klubu JKSz-
MCKiS Jaworzno startowało 4 zawod-
ników i uzyskali następujące wyniki:

Grupa A – dziewczynki – rocz-
nik 1999 i 2000 – 2. miejsce – Rudol 
Maria.

Grupa B – chłopcy – rocznik 1999  
i 2000 – 14. miejsce – Nowak Mateusz.

Grupa C – rocznik 2001 i młodsi: 
5. miejsce – Guzik Tomasz, 11. miejsce 
– Wadowski Przemysław.

Cieszymy się z osiągniętych wy-
ników naszych najmłodszych szachi-
stów i wierzymy, że o ich sukcesach 
jeszcze nieraz usłyszymy.

GUZIK JOLANTA

PIŁKA NOŻNA

Dobre rezultaty osiągane w tym se-
zonie przez Victorie, nie idą w parze 
ze wzrostem zainteresowania wystę-
pami IV-ligowca.

Powrót Victorii na Krakowską 
miał zapewnić wzrost frekwen-
cji na meczach. Jak się okazuje, 
na obecną chwilę jaworznianie nie 
są zainteresowani IV ligą. Na me-
cze przychodzi garstka najwierniej-
szych fanów, jest to maksymalnie 
150 osób. Powodem takiej sytuacji 
może być bra k odpow iedniego 
rozreklamowania spotkań. Jedy-
nym źródłem informacji o Victorii 
jest Internet i prasa. Nawet przed 
ciekawszymi spotkaniami, a takie 

czeka nas w następny weekend, 
brak jest af iszów informujących 
o meczu.

Nie przypadkowo teraz zwraca-
my uwagę na problem. W niedzielę 
do Jaworzna przyjedzie lider IV 
l ig i, częstochowska Skra. Wraz 
z gośćmi na Krakowskiej pojawią 
się fani Skr y, d la któr ych k lub 
przygotował autokar na wyjazd. 
Dla Victorii będzie to najważniej-
szy mecz rundy jesiennej. Oby tym 
razem frekwencja wreszcie dopisa-
ła. Początek spotkania w niedzielę 
o godz. 11:00. Wszystkich kibiców 
zapraszamy do dopingowania Vic-
torii w walce o trzy punkty. SZK

TENIS ZIEMNY

W dniach 26-27.09.2009 na kor-
tach tenisowych Stadionu Miej-
skiego został rozegrany ostatni 
z cyklu pięciu turniejów Grand 
Prix Jaworzna 2009.

Do ostatniego turnieju zgłosiło 
się 20-stu zawodników, w tym dwie 
Panie. Przy pięknej jesiennej pogo-
dzie i miłej sportowej atmosferze 
przez dwa weekendowe dni toczyły 
się zacięte boje tenisowe. W finale, 
który został rozegrany w niedzielę 
spotkali się faworyci tegorocznego 
Grand Prix Jakub Senderowsk i 
i Daniel Cwalina. Po ciężkim, za-
ciętym i trwającym ponad dwie 
god zi ny boju z w ycię ż ył  Ja kub 

Senderowski, czym przypieczęto-
wał swoje zwycięstwo w punktacji 
genera lnej Grand Prix . Drugie 
miejsce w punktacji generalnej GP 
zdobył Daniel Cwalina, a trzecie 
mieszkaniec Sosnowca Bartłomiej 
Ziel ińsk i . Zw ycięzcy otrzymali 
z rąk radnego miasta Jaworzna Je-
rzego Małochy i sędziego głównego 
zawodów Piotra Michacza puchary 
ufundowane przez Jaworznickie 
Towarzystwo Tenisowe oraz drob-
ne upominki ufundowane przez 
Południow y Koncern Węglow y 
i SKOK Jaworzno. Organizatorem 
cyklu Grand Prix jest Jaworznickie 
Towarzystwo Tenisowe. IW

WSPINACZKA

Chcesz być dobrym alpinistą? Powi-
nieneś wzbudzić w sobie pozytywne 
emocje i swoje zainteresowanie (serce), 
być sprawnym ruchowo, wybrać odpo-
wiednią technikę (ręce), zdobyć wiedzę 
i rozwijać intelekt (głowa). Tego uczy 
zasada 3xH, czyli Heart, Hands, Head.

25.10.2009 r. w Agencji Rozwoju 
Lokalnego w Jaworznie spotkali się 
instruktorzy, trenerzy i nauczyciele na 
konferencji szkoleniowej dotyczącej 
wspinaczki sportowej. Organizatorami 
ambitnego przedsięwzięcia pod patrona-
tem prezydenta miasta Jaworzna Pawła 
Silberta byli: Polski Związek Alpinizmu 
oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Te instytucje wspierali Uczniowski Klub 
Sportowy K-2, Ognisko Pracy Pozasz-
kolnej w Jaworznie, Urząd Miejski w Ja-
worznie, ZSP nr 2 oraz Gimnazjum nr 3 
w Jaworznie. Nad przebiegiem spotkania 
bardzo rzetelnie czuwał Grzegorz Tucki.

Na konferencję przybyli: wicepre-
zydent miasta Jaworzna Jacek Nowak, 
przedstawicielka Kuratorium Oświaty w 
Sosnowcu Elżbieta Fudro, dyrektor OPP 
Szczepan Paliński. Zebrane grono osób 
wysłuchało wykładów pracowników na-
ukowych wyższych uczelni wychowania 

fizycznego: prof. dr. hab. Andrzeja Ma-
tuszyka, dr. Roberta Rokowskiego, dr. 
Krzysztofa Sas-Nowosielskiego oraz dr. 
Artura Magiery. Referaty wygłosili także 
jaworzniccy nauczyciele WF-u. Profesor 
dr hab. Andrzej Matuszyk przekony-
wał słuchaczy o tym, że ekstremalne 
warunki czasem bywają sprawdzianem 
kwalifikacji moralnych człowieka. 
Przypomniał także, że „jesteśmy jak 
karły na ramionach olbrzymów, dlatego 
powinniśmy myśleć o przeszłości”– hi-
storii taternictwa i alpinizmu. Pozostali 
prelegenci wyjaśniali rolę treningu, 
koordynacji ruchowej w sportach wspi-
naczkowych oraz zapoznali słuchaczy z 
optymalną dietą dla osób uprawiających 
wspinaczkę wysokogórską. Informowali 
również o tym, kiedy wspinaczka może 
być zabawą, na czym polega specyfikacja 
treningu kobiet, jak pozyskiwać środki 
na działalność wspinaczkową, na czym 
polega przygotowanie zawodników do 
rywalizacji międzynarodowej.

Konferencja trwała 2 dni. Dla chęt-
nych uczestników zorganizowano 
zajęcia na ściance wspinaczkowej w 
Gimnazjum nr 3 w Jaworznie. 

BARTOSZ KOCZUR OPP W I LO

2. kolejka III ligi siatkówki kobiet 
przyniosła drużynie z Jaworzna 
kolejne zwycięstwo. Podobnie jak 
przed tygodniem nasze siatkarki 
wygrały swoje spotkanie, bez starty 
seta – 3:0.

Mecz, o którym mowa, był debiutem 
zawodniczek Mariusza Łozińskiego 
przed własną publicznością. Sobotnim 
przeciwnikiem jaworznickiej drużyny 
był UKS Dębowianka Dębowiec. Przy-
jezdne nie zaliczą tego meczu do uda-
nych, gdyż przez pierwsze 2 sety nie były 
w stanie nawiązać równorzędnej walki 
z naszymi dziewczynami. Wyniki dwóch 
pierwszych starć (wygrane z przewagą 
kolejno 7. i 13. punktów – przyp. red.) 
mówią same za siebie. Serie zdobywanych 
kilku z rzędu punktów były w naszych 
szeregach tego dnia normalnością. Jeżeli 
zespół Dębowianki łudził się o choćby 
wygranie jednego seta, to największa 
do tego szansa nadarzyła się w ostatnim 
z nich. MCKiS pomimo zwycięstwa 
w części ostatniej nie posiadał już tak 
wyraźnej przewagi, a różnica punktowa 
na końcu wyniosła tylko dwa „oczka”. 
O pomeczowy komentarz poprosiliśmy 
Katarzynę Stolarczyk, przyjmującą w ze-
spole: – W sobotnim meczu jako pierwsze 
narzuciłyśmy swój styl gry, nie dając 
możliwości na rozegranie się zespołowi 
Dębowianki. Starałyśmy się realizować 
założenia taktyczne trenera oraz schematy 
ćwiczeń wypracowywane na treningach. 
„Zmorą” dla gości było pojawianie się 
na siatce, najwyższej naszej zawodniczki 
– Joanny Borończyk, która liczy 184 cm 
wzrostu. Jej wyskok do bloku równał się 
praktycznie ze zdobytym punktem, gdyż 
rzadko kiedy rywalkom udawało się prze-
bić piłkę przez ręce jaworznianki. Po po-
wrocie do drużyny MCKiS-u bardzo 
dobrze zaprezentowała się Olga Samul, 

której zagrywka przysparzała problem 
przeciwniczkom w odbiorze. – Dużym 
atutem była hala na której trenujemy cały 
czas i czujemy się pewnie. Przeciwnik nie 
był słaby. Zawodniczki wyszły na parkiet 
zmobilizowane, zdeterminowane, jednak 
to my grałyśmy konsekwentnie, pewnie 
i spokojnie – podsumowuje zawodnicz-
ka. Odniesione w lidze dwa zdecydowane 
zwycięstwa, pierwsza pozycja w tabeli 
z 6. punktami pozwalają entuzjastom 
lokalnej siatkówki ze spokojem patrzeć 

w przyszłość. W najbliższą sobotę,  
3 października nasze dziewczyny wy-
biorą się na spotkanie do Cieszyna. Ich 
rywalem będzie drużyna Victorii MO-
SiR, która rozegrała do tej pory tylko 
jedno spotkanie.

MCKiS Jaworzno: Samul, Kuryło, 
Stolarczyk, Borończyk, Zawiślak, 
Knapik, Kruk (libero)
Zagrały również: Kamińska

BARTEK DŁUGAJCZYK

Zawodniczki Dębowianki były wyraźnie słabsze od naszego zespołu
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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

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

12. Higiena uzupełnień 
protetycznych

Nic bardziej złudnego, jak sądzić, 
że posiadanie protez zębowych zwalnia 
z zabiegów higienicznych i nie wyma-
ga wizyt u stomatologa. Posiadanie 
,, trzecich zębów” wymaga również 
codziennej pielęgnacji jamy ustnej 
i samych uzupełnień protetycznych 
oraz kontroli u stomatologa.

Podobnie jak na powierzchni zębów 
odkłada się bakteryjna płytka nazębna, 
tak na powierzchni protez zbiera się tzw. 
płytka protez. Obecność w jamie ustnej 
uzupełnień protetycznych, szczególnie 
tych ruchomych, zmienia w pewien spo-
sób jej mikrośrodowisko. Akryl, z którego 
są one wykonane nie posiada jednorodnej 
struktury. Porowata powierzchnia protez, 
wilgotność środowiska, podwyższona 
temperatura pod płytą uzupełnienia 
(dochodząca nawet do 40`C) sprzyjają 
rozwojowi grzybów i bakterii. Jeżeli rów-
nocześnie protezy są źle dopasowane, wy-
konane bardzo dawno temu, gromadzą się 
pod nimi resztki pokarmowe. Prowadzi 
to do pojawienia się odleżyn, owrzodzeń, 
stanu zapalnego najczęściej podniebienia 
lub języka nadkażonego grzybicą.

Okresowe, co pół roku kontrole u sto-
matologa pacjentów z uzupełnieniami 
protetycznymi pozwalają na bieżąco 
dopasowywać uzupełnienia protetycz-
ne, podejmować decyzje o ich wymianie 

na nowe lub ich podścieleniu. Szcze-
gólnie dotyczy to pacjentów starszych, 
kiedy dołączają się schorzenia ogólne. 
Pogarszający się bowiem ich stan zdro-
wia, zażywane leki, niedobory witamin, 
szczególnie z grupy B, równocześnie 
z osłabieniem funkcji układu odporno-
ściowego, idą w parze z predyspozycją 
do przewlekłych stanów zapalnych pod 
protezami i w kącikach warg. Stomatolog 
każdorazowo bada całą jamę ustną, we-
ryfikuje obecność stanu zapalnego, od-
leżyn, owrzodzeń i innych zmian błony 
śluzowej jamy ustnej, które rozwijając się 
podstępnie przez długi okres czasu, nie 
dając dolegliwości bólowych, mogą być 
niebezpieczne dla stanu zdrowia.

Obowiązkiem każdego użytkowni-
ka protez jest każdorazowo, po posiłku 
czyszczenie ich z użyciem specjalnie prze-
znaczonej do tego celu szczotki (są one do-
stępne w aptekach). Szczególnie zabiegom 
czyszczenia powinna być poddana szor-
skta powierzchnia, przylegająca bezpo-
średnio do błony śluzowej. Lepiej unikać 
wykonania tego pod strumieniem bieżącej 
wody. Proteza może się wtedy wyślizgnąć, 
uderzyć o ceramiczną umywalkę, spaść 
na kafelki w łazience i pęknąć. Bezpiecz-
niej jest napełnić wodą miskę lub umywal-
kę i czyścić w niej protezę z użyciem zaku-
pionego w aptece proszku do czyszczenia 
protez lub mydła(!). Absolutnie nie wolno 
stosować do tego celu pasty do zębów, 

która posiadając składniki ścierne będzie 
niszczyć gładką powierzchnię sztucznych 
zębów, przyspieszając ich przebarwienie.

Na koniec zabiegu konieczne jest 
opłukanie dokładne protezy bieżącą 
wodą. Wtedy nadają się one do ponowne-
go, bezpiecznego założenia. Raz dziennie 
powinny być one zdezynfekowane. Naj-
lepiej służą do tego tabletki czyszczące  
o właściwościach dezynfekujących i dez-
odorujących. Do roztworu rozpuszczonej 
takiej tabletki w szklance wody wrzuca 
się protezy na 15-30 minut, a następnie 
płucze bieżącą wodą.

Wieczorem, po dokładnym oczysz-
czeniu protez nie należy ich zakładać do 
jamy ustnej, by błona śluzowa odpoczęła 
po całodniowym korzystaniu z nich. 
Nie zaleca się przetrzymywania wtedy 
protez akrylanowych w szklance z wodą 
(sprzyja to rozwojowi drobnoustrojów). 
Lepiej zachować dla tego celu pudełko po 
kremie lub kupić pojemniczek w aptece  
i trzymać je w suchym środowisku.

Pielęgnacji wymaga też błona śluzo-
wa jamy ustnej. Miękką szczoteczką do 
zębów należy masować wieczorem bez-
zębne dziąsła, by poprawić ich ukrwienie 
i przyspieszyć złuszczanie nabłonka, 
zredukować ryzyko stanu zapalnego. 
Warto płukać jamę ustną płukankami 
dezynfekującymi, przeciwzapalnymi. 
Przestrzeganie tych zasad pozwala dłużej 
i bardziej komfortowo użytkować protezy. 

01.10.09 – Obsługa wózka jezdniowego 
02.10.09 – Obsługa kasy fiskalnej
05.10.09 – Kwalifikacje wstępne
19.10.09 – Kurs instruktora nauki jazdy
19.10.09 – Przewóz osób i rzeczy
19.10.09 – ADR

P.P.H.U „RAFAX” Rafał Kornaś 
tel. 0 664 99 11 41

– szybki czas realizacji
– wykonanie z powierzonego 

lub własnego materiału

Zabytkowa stacja wodociągowa
„Zawada” w Karchowicach
W tym ty-

godniu wspól-
nie ze Śląską 
Orga n i z ac ją 
Turystyczną zapraszamy do zwie-
dzania kolejnego obiektu na śląskim 
Szlaku Zabytków Techniki. Tym 
razem zachęcamy do odwiedzenia 
Zabytkowej Stacji Wodociągowej 
„Zawada” w Karchowicach. Stacja 
to zespół zabytkowych budynków 
wśród których znajduje się m. in. 
pompownia w 1929 roku, gdzie za-
chowało się kompletne wyposażenie 
ruchu parowego stacji pomp. Na daw-
nych stanowiskach pracy można 
zobaczyć także zespoły pompowe, 
turbiny i kompresory. Dodatkową 
atrakcją, jest bliskie sąsiedztwo Za-
bytkowej Kopalni Srebra.

A dla naszych czytelników mamy 
przewodnik turystyczny „Od jury 
po Beskidy”. Wystarczy tylko odpo-
wiedzieć na pytanie: W jakim mieście 
znajduje się Muzeum Techniki Sani-
tarnej? Więcej informacji o atrakcjach 
województwa śląskiego na stronie 
www.gosilesia.pl.

Międzynarodowy Dzień Muzyki 
w Filharmonii Śląskiej

Nie przywiązując wagi do faktu 
czy dzień ten wypada w filharmo-
niczny piątek, czy sobotę, tradycją 

już wieloletnią 
jest, że Filhar-
monia Śląska 
koncertuje 1 
października 
– w Międzyna-
rodowym Dniu 
Muzyki. Tego-
roczny przypa-
da w czwartek. 
Tego dnia symfonicy pod batutą Mi-
rosława Jacka Błaszczyka koncertować 
będą w Żylinie. W ramach unijnego 
projektu „ONE – step further” sło-
wackim melomanom przedstawią 
uwerturę do opery „Dwie chatki” K. 
Kurpińskiego i Koncert skrzypcowy 
Karłowicza oraz V Symfonię van 
Beethovena. W Katowicach natomiast 
wystąpi Śląska Orkiestra Kameralna 
ze znakomitym skrzypkiem krakow-
skim, Wiesławem Kwaśnym, który 
stanie również na dyrygenckim po-
dium. Jak na święto Polihymnii przy-
stało, w programie – same przeboje: 
Adagio i fuga c-moll W.A. Mozarta, 
jeden z najbardziej lubianych spośród 
utworów na orkiestrę smyczkową – 
Suita w dawnym stylu „Z czasów Hol-
berga” E. Griega oraz hit wszechcza-
sów) – Cztery pory roku Vivaldiego.

Dzień później, 2 października 
symfonicy z dyrektorem Mirosławem 
Jackiem Błaszczykiem w sali koncerto-
wej katowickiej Akademii Muzycznej 
o godz. 19.00 inaugurować będą nowy 

rok akademicki 2009/2010. Wystąpią 
wraz z pedagogami uczelni, pianista-
mi Moniką Sikorską-Wojtacha i Hu-
bertem Salwarowskim i wioloncze-
listką Natalią Kurzac. W programie: 
Koncert Es-dur na dwa fortepiany 365 
W.A. Mozarta i Koncert wiolonczelo-
wy e-moll Elgara.

A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenia na koncerty 
w filharmonii. Wystarczy tylko skon-
taktować się z nami mailowo. Szczegó-
łowy repertuar znajduje się na stronie 
www.filharmoniaslaska.art.pl.

Kino „Helios”
w Katowicach zaprasza

W tym tygodniu w „Heliosie” 
na fanów twórczości Michaela Jackso-
na czeka nie lada gratka. 28 paździer-
nika do kin wszedł film „This Is It”, 
który powstał w oparciu o setki godzin 
prób i materiały zakulisowe zreali-
zowane w dniach, kiedy wokalista 
przygotowywał się do serii koncertów 
w Anglii. Większość materiału filmo-
wego została nakręcona w czerwcu 
2009 roku w Staples Center w Los An-
geles oraz w Forum w Inglewood pod-
czas przygotowań Jacksona do „This 
Is It” – serii pięćdziesięciu występów, 
jakie Jackson planował zagrać w O2 

Arena w Londy-
nie. Film oferuje 
fanom Jacksona 
i  w ie lbic ie lom 
muzyki na całym 
świecie rzadkie za-
kulisowe spojrze-
nie na wykonawcę, 
jego karierę i przy-
gotowania do spektakularnego wido-
wiska. Film można zobaczyć w kinie 
tylko przez 2 tygodnie!

W tym tygodniu również niespo-
dzianka dla miłośników prozy Paulo 
Coelho, adaptacja książki „Weronika 
postanawia umrzeć” z Sarah Michelle 
Gellar w roli głównej. Weronika jest 
młodą kobietą, która z pozoru wiedzie 
idealne życie. Jednak w jej własnych 
oczach wydaję się ono mdłe i dlatego, 
bez wyraźnego powodu, Weronika 
postanawia odebrać sobie życie.

Dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenia na wybrane 
seanse. Wystarczy tylko odpowiedzieć 
na pytanie: Jaki tytuł nosi powieść, 
która przyniosła sławę Paulo Coelho?

Szczegółowy repertuar kina 
na stronie www.heliosnet.pl.

Kinoteatr „Rialto” zaprasza
W d n iach 

od 1 do 7 paź-
dziernika Ki-
noteatr „Rialto” przygotował kilka 
ciekawych propozycji filmowych. 

Dla tych, którzy lubią twórczość 
Pedro Almodovara ostatnie dni 
przeglądu jego twórczości wraz 
najnowszym filmem „Przerwane 
objęcia”. Po raz kolejny w kinie 
zagości też jeden z ulubionych 
przez publiczność filmów „Wino 
truskawkowe”, będący adaptacją 
„Opowieści Galicyjskich” Andrzeja 
Stasiuka. W Klubie Seniora będzie 
można zobaczyć „Królową” Steve-
na Frearsa, a na koniec tygodnia 
„Hańba” australijskiego reżysera 
Steva Jacobsa. Dodatkowo „Rialto” 
zaprasza na występ Grzegorza Ha-
lamy a także na przegląd „Buddyzm 
w kulturze zachodu. Inspiracje”.

Dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenie na wybrane 
seanse. Wystarczy tylko odpowiedzieć 
na pytanie: Kto jest tytułową bohater-
ką filmu „Królowa” ?

Szczegółowy repertuar Kinoteatru 
znajduje się na stronie www.rialto.
katowice.pl.

Na konkursowe odpowiedzi 
czekamy od czwartku od godziny 
8.00 do piątku do godziny 12.00 
pod adresem mailowym gazeta_
konkursy@o2.pl. W mailu należy 
podać imię i nazwisko oraz numer 
telefonu z dopiskiem „Konkurs Ja-
worzno” lub „Konkurs Mysłowice”. 
Ze zwycięzcami skontaktujemy się 
telefonicznie.

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

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

W ofercie także węgiel z Kompanii Węglowej S.A.

43-600 Jaworzno ul. Martyniaków 26

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

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

BADANIA 
PSYCHOLOGICZNE 
DLA KIEROWCÓW!

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

SZYBKO 
I PROFESJONALNIE

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

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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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

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

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

w tym do świadectwa kwalifikacji.

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

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

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

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw., pt. 
17.00-19.00 

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

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

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

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

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

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

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

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

ENDOKRYNOLOGSTOMATOLODZY

ANNABEL suknie Twoich marzeń
ślubne wyprzedaż już od 450 zł, wieczorowe, komunijne

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

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

SUKNIE ŚLUBNE

Przegrywanie taśm VHS i magnetofonowych
na płyty DVD iCD

Cyfryzacja płyt winylowych 12,20 zł brutto
cyfryzacja kaset magnetofonowych 60/90 min. 15,00/20,00 zł brutto
cyfryzacja kaset video VHS 30,00 zł brutto

Chcesz zachować nagranie dla potomnych skorzystaj z okazji usuwanie 
szumu z nagrania z płyt winylowych cena negocjowana. tel. 032/ 751 91 30

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 

Zapraszamy na szczególną promocję 
w tym miesiącu 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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43– 600 Jaworzno ul.  Krakowska 9 
tel.  751 56 65, fax 751 73 55 
e -mail:  biuro@cargo.edu.pl;  w w w.cargo.edu.pl

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

Doskonalenie kadr
Kursy komputerowe

Kursy językowe
Kursy przygotowawcze

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

czynne od 9.00 do 17.00; soboty do 9.00 do 13.00

Jaworzno ul Grunwaldzka 96

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

Przebudowa 
Wróblewskiego
Rozpoczęła się przebudowa ul. Wró-
blewskiego. To kolejna droga grun-
towa, która po zakończeniu prac 
remontowych uzyska nawierzchnię 
utwardzoną.

Przebudowa ulicy rozpoczęła się 
w ubiegłym tygodniu. W pierwszej ko-
lejności prowadzone są prace związane 
z budową kanalizacji deszczowej, która 
pozwoli skutecznie odprowadzić wodę 
z utwardzonej nawierzchni. Konieczne 
w trakcie prowadzonych prac remonto-
wych będzie zabezpieczenie znajdują-

cych się pod drogą kabli energetycznych 
oraz istniejącego gazociągu.

Po zakończeniu budowy kanalizacji 
deszczowej pracownicy Miejskiego Za-
kładu Drogowego przystąpią do ukła-
dania nawierzchni. Na długości blisko 
250 metrów powstanie nawierzchnia 
jezdni wykonana z kostki brukowej. 
Inspektorzy Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów zadbają również o budowę 
chodników, których wcześniej na ul. 
Wróblewskiego nie było.

W tym miejscu MZDiM apeluje 
do mieszkańców o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności. Zwłaszcza pierwszy 
etap tego zadania – budowa kanalizacji  
będzie powodowała znaczne utrudnie-
nia w ruchu.

Za realizację wszystkich prac remon-
towych otrzyma kwotę w wysokości 450 
540,66 zł brutto. Cała przebudowa ulicy 
Wróblewskiego zgodnie z podpisaną 
umową powinna zakończyć się najpóź-
niej 27 listopada br.

Na początek wykopy pod 
kanalizację

Śmieci z koszy zaczęły 
wychodzić na ulicę

Nikt nie usuwa śmieci z koryta rzeki

Zarośnięte brzegi stworzą kiedyś 
ze śmieciami naturalne przegrody

Lecące liście z nieobciętych gałęzi z nad nurtu rzeki zwiększają 
możliwość powstania zatorów

Kłopoty z porządkiem  
na Kościuszki

* * * Kłopoty z Kozim Brodem * * * Kłopoty z Kozim Brodem * * * 

Ulica Kościuszki w okolicach sta-
dionu piłkarskiego, jest bardzo 
miłym zakątkiem do mieszkania. 
Po pracowitym dniu można usiąść 
na ławeczkach przed blokami i poga-
dać w miłej atmosferze z sąsiadami.

Tę idyllę zakłóca obecny admini-
strator tego terenu, który nie potrafi 
uporać się z utrzymaniem porządku. 
Wszystkie kosze zostały już dawno prze-
pełnione, śmieci zaczynają fruwać nad 
ulicą, a miła atmosfera przeszła w stan 
napięcia emocjonalnego. Mieszkańcy 
coraz rzadziej siadają na ławeczkach 
i zaczynają psioczyć na służby miejskie, 
które albo o nich zapomniały, albo są tak 
nieudolne, że nie nadążają ze sprząta-
niem tego niewielkiego zakątka.

O tej niebezpiecznej kładce pisaliśmy 
dwa tygodnie temu. Po artykule 

zabezpieczono teren tablicami 
informacyjnymi. Jak twierdzi radny 

Tadeusz Kaczmarek deski na kładkę 
są teraz moczone w specjalnym 

impregnacie i niedługo należy się 
spodziewać ukończenia remontu

Mieszkańcy Szczakowej już po raz 
kolejny interweniują w sprawie za-
niedbań na Kozim Brodzie, które 
grożą powstaniem zatorów i ewen-
tualnych wylewów rzeki, lub takim 
jej zanieczyszczeniem, że jej stan sa-
nitarny może zagrozić zdrowiu oko-
licznych mieszkańców, choć nie tylko, 
bo wszystkie zanieczyszczenia mogą 
dostać się także do Wisły.

Kozi Bród jest w gestii Śląskiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
Instytucja ta, choć wie o zaniedbaniach, 
jakie tu występują, to – jak mówi radny 
Kaczmarek – szefowie firmy twierdzą, 
że nie mają już funduszy na utrzymanie 

tego odcinka rzeki. Sytuacja staje się gro-
teskowa. Państwowa instytucja, która 
ma dbać o polskie urządzenia wodne, 
nie ma na to pieniędzy. Czy to jakiś 
początek rozkładu naszego państwa?

Radny Kaczmarek złożył inter-
pelację do prezydenta Silberta, aby 
ten coś uczynił w tej sprawie, choć 
do tego nie jest zobowiązany. Stwa-
rza to sytuację tzw. podwójnego 
opodatkowania, ponieważ płacimy 
podatki państwowe, z których rząd 
powinien utrzymać urządzenia wod-
ne, lecz je zaniedbuje i musimy z po-
datków gminnych drugi raz zapłacić 
za ich utrzymanie, aby nas nie zalało.
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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.
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Gratulujemy Pani Annie 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

Tajemnicza odzież

Zdjęcie szyldu sklepu w Łodzi Fabrycznej. Szkoda, że był 
zamknięty, bo nie dowiedziałam się, co to za wczorajsza odzież. :)))
Pozdrawiam redakcję Anna Szwagrzyk 

Ul. Zacisze 3

Plac przy ul. 3 Maja

Bardzo proszę o zainteresowanie się 
blokiem przy ul. Zacisze 3, w którym 
mieści się Wydział Ksiąg Wieczystych.

Od dłuższego czasu bowiem, pomi-
mo licznych interwencji mieszkańców 
bloku w administracji oraz w Urzę-
dzie Miejskim w Jaworznie, dochodzi 
do notorycznego dewastowania i de-
molowania zarówno klatki schodowej, 
jak i terenu, zwłaszcza przed wejściem 
do klatki. Piwnice w bloku są rozkra-
dzione, powyłamywane drzwi, rozwle-
czone są po całym terenie przed blokiem 
wszystkie śmieci ze znajdującego się 
naprzeciwko śmietnika, porozrzucane 
papiery, puszki po piwie, połamane ga-
łęzie, powyrywane poręcze i zrobione 
składowisko wywleczonych śmieci pod 
schodami przed wejściem do klatki.

W dużej mierze jest to „zasługa” 
mieszkających pod numerem 5 w blo-
ku dzieci, które chyba są pozostawione 
same sobie, bowiem od dłuższego czasu 
nikt z mieszkańców nie widział ich mat-
ki. Dzieci w towarzystwie okolicznych 
„pomocników” przebywają stale w piw-
nicy lub piją piwo pod blokiem.

Dewastacja bloku na Zaciszu 3 Nielegalne parkowanie 

Dziurawa Cyprysowa drażni

W związku z powyższym, bardzo 
proszę o chociażby możliwość za-
mieszczenia zdjęcia w Państwa gazecie, 
co może przyczyniłoby się do szybszej 
reakcji innych instytucji.

MIESZKANKA BLOKU

Od redakcji:
Sprawa jest znana zarówno admi-
nistracji, jak i zarządcy tej nieru-
chomości. Mamy nadzieję, że częste 
wizyty dzielnicowego oraz straży 
miejskiej okiełznają temperamenty 
młodych osób.

Mam przyjemność przybliżyć 
mieszkańcom Jaworzna 
ukwieconą ul. Budryka.

Ulica Budryka jest naszą 
wizytówką, co dobrze 

świadczy o nas i zadbanych 
posesjach.

Zdjęcie obok przybliży temat.
MIECZYSŁAW KIJOWSKI

Ukwiecona ul. Budryka

Witam.
Od ponad dwóch tygodni w okolicy 

przystanku w Byczynie, w kierunku Ka-
towic stoi w bezruchu biały samochód 
na krakowskich rejestracjach. Podejrze-
wam, że mógł on zostać porzucony, ponie-
waż ktoś już nawet tablicę rejestracyjną 
z tyłu wygiął. I tak stoi niezauważony 
przez patrole policji i straży miejskiej. Nie 
ma się kto tym zainteresować, a przecież 
o ile dobrze pamiętam, nie wolno parko-
wać samochodu na przystanku... W za-
łączeniu przesyłam zdjęcie samochodu.

P.S. A propos parkowania.
Czy w Jaworznie nie ma odpowie-

dzialnych służb mogących bezwzględnie 
egzekwować zakaz parkowania na ulicy 
Mickiewicza?

Czy służby dalej nie widzą co się tam 
czasem dzieje, jak autobus wyjeżdżający 

z ul. Farnej nie może się wyrobić i czasem 
o centymetry mija zaparkowane samo-
chody? Raz jechałem takim autobusem, 
gdzie kierowca musiał cofać, żeby się 
wyrobić na zakręcie.

Dziwi mnie bezradność policji i straży 
miejskiej. Rozumiem, że obecnie w Cen-
trum mało jest miejsc parkingowych, ale 
to nie jest powód żeby utrudniać życie 
innym i mieć „gdzieś” przepisy.

Pozdrawiam i liczę na podjęcie dzia-
łań w tym kierunku.

CZYTELNIK

Mieszkańcy Cyprysowej 
z podziwem patrzą na zmieniające 

się drogi w mieście, lecz jest 
też druga strona tego medalu: 

mizereria ich drogi dojazdowej 
do domu – ul. Cyprysowej staje 

się już nie do wytrzymania. 
Mieszkańcy liczą na remont.

Zwracam uwagę Państwa na wyas-
faltowany plac między ulicą 3 Maja 
a Nosala, połamane ławeczki, mnó-
stwo śmieci. Uważam, że miejsce, 
na którym często bawią się dzieci 
powinno mieć nieco inny wygląd i być 
częściej sprzątane. Zwracam uwagę, 
że plac jest własnością miasta.
Dziękuję za zainteresowanie się tematem. 

MIESZKANKA PODWALA

Służby miejskie 
zapomniały?
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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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rozwozu gazu propan- butan 
tel. 0 691 555 055, 0 601 43 16 65

1995/D/09

Centrum Edukacji poszukuje kore-
petytorów wszystkich przedmiotów 
�������,������Tel. 0 609 676 191

1896/D/09

Zatrudnimy techników elektroników 
	�������	�����:������S	����>��	-
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Przyjmiemy piekarza, pomoc pieka-
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���Tel. 602 26 36 00
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�� Tel. 751 73 05

2172/D/09

Dodatkowa praca w miejscu zamiesz-
���	���Tel. ��!�!.3�1� 

2218/D/09
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2271/D/09

G A Z - E K S P R E S O W A 
DOSTAWA NA TELEFON. Pro-
pan-Butan w butlach 11 i 33 kg. 
Gazy techniczne:Tlen, Acety-
���*��+�������/��2	
���7�8&����
i akcesorii gazowych.”GRAFI” 
ul. Krakowska 9. Tel. 032/ 751 
83 83; 751 83 33

1996/D/09

NAPRAWA TELEWIZORÓW u 
klienta Bajda Krzysztof, serwis 
RTV tel. 032/ 752 95 99, 
0 603 090 508

1992/D/09
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dzin, tapicerki meblowej, 
���'����C/� H�"&J�� 2	-
fesjonalne. MIMAR. 12-lat na 
rynku. Tel. 032/ 751 15 74; 
0 607 237 819

1991/D/09

Telewizory – naprawy domowe. 
Tel. 0 32 751 57 69

21/01

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

1982/D/09
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1982/D/09

Videofilmowanie, fotografia 
	�2	��7��*����'
�Q'���*�
przegrywanie z kaset na DVD, 
tel. 032/ 616 39 96, 0503 783 232

2053/D/09

Cyklinowanie.  Hurtownia 
�����	@��/���27�'
������'����-
niarek Tel. (032) 623 78 98 
www.dim-hurt.pl

1983/D/09

Ocieplenia, dachy, remonty, tapety 
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1984/D/09

Pokrycia dachowe papami termo-
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����!�'����Tel. 0 792 013 569

1984/D/09
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tel. 0 667 90 70 30

1985/D/09

Przeprowadzki. 
Tel. 601 46 24 08

137/D/09

��'��� \� ����	���*� ��(]8�*�
�
8���*���(7���'���^_/�`��/�
0 698 188 705; 0 32/ 615 15 17

2056/D/09

Rusztowania warszawskie – 
wynajem. Tel. 0 698 188 705

2056/D/09

�	
��@
� ��8��� �� ����� &�"&J��
transportowe tel. 0 604 273 244

2091/D/09

"�,��	��
��������B�7����'��
��
Tel.���4���;�<3 

1967/D/09

):���(�����	
��(���D
'�����	
��
Tel.�!� ;V�.���. �<<

1974/D/09

+��
��������	��Tel.��!4�;;;� <!
2095/D/09

Techniki malarskie, tapeta 
���	�����*� ���$'
�����
��(�	
*��	��7�'C�/�̀ ��/�_qq�v^x�
328; 884 219 971

2108/D/09

"�,������������B�,��������(�����-
:��(���������(������	
�����7(�
���
����7(��
������7����'��
��&����
Tel. ��;�34.�;� 

2111/D/09

+��D
�$���'�
� �
������ �	
������
��'	��	
(� �
��	����(�����'
�������
U9`\`>/�`�Tel. .!!�..!�;!<

2115/D/09

#�'����	
(� �,��b(� ���
'
(� ��D
'�	��
U9`\`>/�`�Tel. 660 320 621

2115/D/09

Biuro Rachunkowe prowadzi 
���{7���2	
�'��@�*� 	�'
�"�*�
|� *̀�2"�'�*��H�/�
Tel. 603 669 143

2125/D/09

%�J	�����Q�&8��*�����������
full HD www.slubyjaworzno.pl 
tel 729 15 00 15 

2207/D/09

f���'
����
��
������,��	
�
�(��,��-
�����	
(��,���	
(�������
�	�(��'	��	
�(�
�	
�'
�	�� 7�������(� �������	
�
������ ��� �������(� ������
�	��
��������Tel.���.�.!<��!�

2159/D/09

[�	
�'��	
�7�����������	���
Tel.��!;� <��!�; 

2178/D/09

`�����$������������
Tel.��!;� <��!�; 

2178/D/09

`�����$���������������
������
Tel.��!;� <��!�; 

2178/D/09

+��
��������	(������������
Tel.�.! ��44�<3.

2200/D/09

q������������;����.��������	
'(��	�,(�

�������
��(��	��
�(����	
���
Tel���!��!4<�44.

2210/D/09

+������	
�������
���
��
Tel. .4.��3!�! !

2212/D/09

Serwis komputerowy w domu u 
�'	
�����)��7��(����	���Tel��...�����;�1

2221/D/09

#�'����	
(��,��b(��,���	��
Tel.�1���34�3<W��!1�.3!�1<<

2238/D/09

\
������ ,��	
�
�(� ��D
'�����	
(�
����0����(���:
�����	(����
'
(���'�-
���	
(����
�����	
��Tel.��!4�3.!�.��

2249/D/09

9�	�������
���Tel. ..<��33�1..
2257/D/09

q���������,��	�B�����
�	
(�����	
��-
�	
��Tel.�����3..��4.

2261/D/09

!��
&	��'��*� 2	�'�� ���$-
czeniowe. Tel. 601 238 868

2264/D/09

`x+�����'
����
���,��	��
������
��
Tel. 505 067 230

2268/D/09

Dostawa gazu w butlach 11 kg. 
Niskie ceny. Tel. 0 32/ 616 17 19; 
0 696 675 251

2277/D/09

)���� ����:����� � ���7���:�
�,�:(�����'	��$��:��Tel. 0 32/ 622 
1;�1;W�!�.!��3.�. �1!

2072/D/09

`"q%)f"+����7��
(��������
��
Tel.�!�<<<�...�14�W�..!�.4��!�1.

2072/D/09

�H`����H���&2�(���7����&�*�
�����8C(���/�!�@������	(��/�
Tel. 0 32 623 50 61; 
0 605 76 10 82

2058/D/09

`����f��	��#������� ��������(��'��
[�7������� �(� ����� ��� �������(�
����
���(� ���	���(�����
��	�����
Tel.�! ;V�.���.1�4.�

1986/D/09

�H`����H��'�"�*�	
8���*���-
rodowane, gotówka tel. 032/ 
711 56 39, 0 600 507 385

1979/D/09

`���������B����7��
(��������
(�
�,
(����7	�
(�����������
��q	�(�̀ ��	�
	�	��
��U�������������	� Tel.�..!�<�4�
<�4W���!�4.1�;.!

1988/D/09

`���������Tel��<<<�;;;� �<(�
!�!��;�3�4<�

1987/D/09

f���
���������	���Tel.�!��!��;�3�4<�W�
!�<<<�;;;� �<��������

1987/D/09

�H`����H��'�"�*�	
8���*���-
rodowane, gotówka tel. 032/ 
711 56 39, 0 600 507 385

1979/D/09

f��	������
�����(�������7�$������
Tel.�..<� 3;� <;

2231/D/09

)���
����]9�U�'D��444(��(4�q[&��
Tel��!�.!3��3.� � 

2265/D/09

)���
����\
���'��)
�	�;!!�(��(4�
[/&��Tel��!�.!3��3.� � 

2265/D/09

)���
����S	���[�7'��;!!�(��(;��
Tel. !�.!3��3.� � 

2265/D/09

%�������	���Tel.�..;�34!�! !
2178/D/09

)���
��������:��
������������-
�
����:����������$	�
Tel. 666 515 217

2221/D/09

)���
�������7��	
� ����7�������
/�
�������+
:�	�	���
Tel.�!� ;V�.�.�;1�43

2247/D/09

)���
�������	���
7'��	����(������
��7��(�3(.!����Tel. 0 32/ 616 32 17

2259/D/09

Rehabilitacja w neurologii, 
ortopedii tel. 0 505 120 681

1989/D/09

CENTRUM PROMOCJI ZDRO-
���� ���(2��� 2	����'����
ENDOKRYNOLOGA, NEURO-
CHIRURGA, DERMATOLOGA, 
INTERNISTY-KARDIOLOGA, 
DIETETYKA, PSYCHOLOGA 
ORAZ DORADZTWO PERSO-
NALNE – ul. Paderewskiego 
43. Tel. 615 64 06, 0 501 701 344

1990/D/09

*
�7�'	D
�B����������
tel. ! ;V�.�.��<��.

488/D/08

+���
��(����������
'����
�
Tel.�.43�;3��!1�

1997/D/09

+���
������Tel.�1<3�� �  � 3
1997/D/09

`
��7	��%�	
�'
�)��,
�U	����$���
���������	
��	�,
�(������(������
��
�������4�!!��Tel��.!1��� �<4;

1959/D/09

=	���� �,����
��B��������	
� $����	�
tel��! ;V�.�.�<���<(��!<�;;;�;4��
�����
���0�'����
�	���'

1993/D/09

/
������|����$	�#��'�����
������(�
���	
'��	(�:	����	��	� 	��
����
��	�����
Tel. 609 676 191

2066/D/09

Tresura psów. Tel. 608 639 352
1851/D/09

f�����������'�
�B�+����
����
Tel��!� ;V�.�.� 1� 1

2076/D/09

f��
�
��$
�B����
�������B�������-
�����	
������������Tel. 666 515 217

2221/D/09

#��
��������Tel���!��11��3<�
2109/D/09

/:
�	��B����������	���������	���
Tel.�14;��.�3!�3.

2113/D/09

#��
������� Tel. �!4�.4��4�<;
2133/D/09

=	�'��	������������B�����
��	
��
Tel.�.!��.<�.<�<�

2136/D/09

`��	
'��	�B�+����
��(��'��#	�	
�	���
�� Tel��!� ;V�.�.� 1� 1

2076/D/09

>	
�	
�	�B�+����
����
Tel��!� ;V�.�.� 1� 1

2076/D/09

9,���	�B�+����
����
Tel��!� ;V�.�.� 1� 1

2076/D/09

*	�������	�B�+����
����
Tel��!� ;V�.�.� 1� 1

2076/D/09

Angielski. Tel. 602 340 777
2112/D/09

`��	
'��	�B����������	���������	���
Tel. 14;��.�3!�;1

2113/D/09

f��
�
��$
�$������	
�	
�	(����	
'-
��	��Tel.�.4;� 3��!4�

2129/D/09

*	�������	��Tel. 695 773 397, 
�����7

���	���'

2148/D/09

`��	
'��	�B������������	
�����������
���������
$(� �����
����
$� 	� 
���-
�	����S/(�/`|(�/+|(��,����
�	���
Tel. �!��3���1�1

2161/D/09

�������	
�	
�	��Tel��.!<�; ;��4.
2236/D/09

S������	�B������������	
�����������
���������
$(������
����
$�	�
����	-
���� �̀(�`;(�=�(�=;��Tel.��!��3���1�1

2161/D/09

�������	
�	
�	�B������	
'�
���-
�	����������������$
����
����	���
�	����$�'�
��(�������'�
����?�$�	��
$������
��'����	
	����	
���<0�;�'����
Tel.��!4�3;1�1; 

2164/D/09

>	
�	
�	��Tel. .!.�� .��< 
2189/D/09

>����� $������ :	�������	
��� B�
�������	
����	�����Tel���!��.� �4.�

2256/D/09

`��	
'��	�/
�������Tel.�.4.�4��..�<;
2269/D/09

Audyty, certyfikaty energe-
tyczne tel. 0 692 616 077

1906/D/09

+	��	
����7����
�����������
�
��!!��,���������
�� Tel. .4.�4�.�34<

2179/D/09

q	�����
'��
(��
'�����,��
(����	��
(�
��'����	
�D������$�
�������	��/
���
������$�
��Tel.��!3�;;.�.!�

2202/D/09

+	'�	
������
7������$����������
�
��
�
:�7	'	���$����'�����7���	
�
,��-
������
$�� Tel�� ������������ 5!0 ;6�
.�<0�<0.4W5!0 ;�.�<0�<01!6

������

%������
7'��	�����@f��
��	�A(�3�
�(������7��������7����
Tel��!� ;V�.�.� .�;<

������

9���
�	
(��������Tel.�.4;� 3��!4�
2130/D/09

+��	����	
'�'
��	������	���
�	
��
:���	
����
��	���������	����	
���
������
$(�������
$����7	
������	���
�������
���� 5����$
�6��	
�����	��
'�7���,
������������
�������
Tel. ��.�1�<�;3!

������

%������	
�	�(�����������������	��
za darmo Tel. !��!��1;1� <;�54�!!0
�<�!!6

�����

%���������7�
���
����
�	��	����
��7
����
��Tel��!� ;V�.�.�����;

������

>�'
����	������$�	
��
7'
�������	
�
��7���(����
��	���������������Tel. 0
 ;V�.����4� !����������<�!!�B��<�!!

������

?	
�	�(�������������Tel. 502 150 710
������

%�����������Tel. 507 125 250
������

|�
�������
$�	
������������(����-
tiera tel. 0 667 26 36 92

BEZP,

#,���(� ���	
���(� ��	��� �	'�	
�
�������$
������5���
�7�C�:�,��-
�	���6(����	�����������	���'	������
Tel.�.!3�.�<�<3�

������

[���	�������� 0'
��	������	
��$
�
�	����	
�	
��'�7����7�����������
Tel. �!3�14<�141

������

\
�	���� ������ ����� $���� �����(�
�������'�7�����	
���
Tel.�!� ;V�.�.�1.�<�

������

+������$�������$����������	��7	�-
�����'�7�$������	
�����������	
����
#�����������������������������
@)�
$�'	���� ��� ������ �	�
������
D	���A��Tel.�1;���43� <;

������

?���	
��$�� �	�� �������� ���7�(�
����������(� ���$�� ����(� ���7	��
������(����
$��������$���������-
�	����������	��������	��
Tel.�<<.���!�.�!

�������

#,���(��������,
�	
���
��	
�������
�����$����
���
�	
������
Tel����.�� ���!�

������

+������$������
$��������� �
�
�	
�
����������+��	���������	���
�	
�
7����'��
��Tel.�!� ;V�.�1�1!�<1W�
0 501 267 907

������

)�����������$����������������B�
����������(����$������(��������$���
Tel.�.4�<<�3 ��.3

������

#,���(���������$��(����,������	'�	
�
���
$�	
�������+�����$����������=(�
�7�,����2+U(����������	��	�,��
(
tel.�!�.. �14.� <�

BEZP

|�
�������	���$���������	
�	��)|+�
5)&qU6����������������������������
instalacji i sieci elektrycznych do 6 kW 
B����
$�	
�������Tel. .43�� ��<3!

������

)�����������$�����������������
Tel.�.4.��. ��.<

������

+��
$�������������	
�	�������	
-
�	
�� '�7������������7���+��	�����
����	���
�	
���	��
��
Tel.���.�� �� �<3

������

`����
������������'��	������
���-
D	���
���������$
���������~�
�����
tel��!�.4.�;  �;<3

BEZP 

q`�&�B�Tel.�.!��3 ��1�34
1646/D/09

U|%�B�[%#�7	�����	
��:����	��
Tel. 032/ 1�;�!3���W�!.!1�;<��; ���
�'�� U�����'����� 3 V�.� 5/
������
��������
���#
�	��A6��

1980/D/09

#�&	����	&'��Q'����	'���/�
�
��"��*� ���*� ����
�����/�
Tel. 032/ 751 91 51 od 9.00 – 
16.00., www.parcela.jaw.pl.  ul. 
Królowej Jadwigi 22 (dawna 
�������	���� ������/� ���
��"�
firmy: ul. Starowiejska 1, tel. 0 
32/ 752 45 17

1981/D/09

Nowe Osiedle Domów Jedno-
rodzinnych w dzielnicy Bory. 
������'���������q� ���/�
"/�
��('�C����www.smosiedle.
com Tel. 0 32/ 615 57 48; 
500 267 603; 509 435 198

2214/D/09

�� ����C('��� � ��	��� J	-
dzony, pomieszczenia biurowe, 
2����
'
����� 2�� �
��"��-
�Q�� J�2��	'
{/� H�/� �
�-
lonka 1. Tel. 0601 520 180. 

1994/D/09

)���
�������D�����
��	
�����	
�
��/
������<!��;��Tel. .!��3 ��.�.�

1995/D/09

��������2	
������
��"���8&��-
lane Pszczelnik. Tel. 514 721 400

427/D/09

��������2	
��������	&'��Q��
przy ul. Grunwaldzkiej. 
Tel. 514 721 400

427/D/09

����C�(����������
��"���Q��
J�2��	'
{� �� ��8�{7&/� `��/�
602 100 777, 032/ 627 11 82

2055/D/09

)���
�����	
�����	
�31��;(�/
�-
����(��'��"�����	�������
���	
(�����
�����Tel.�..<�<33�<;.W�.!3�3;�4;�<�

2089/D/09

[������$�	������B��.!��;����!��;�
������B�;!!!��,(�:�'���<!��;(�7	����
B�	��
�;.!��;����
�
��3!!!��;(��'��
U�����'�����;31��Tel���!��3;��;�1

2116/D/09

f��	����	�,���7����'�����
Tel. !�.!.�;<�1���;

2117/D/09

Sprzedam mieszkanie 71 m2, Osiedle 
)��,
��Tel.�..�<<��3�<13

2127/D/09

Sprzedam mieszkanie 46 m2 
Centrum. Tel. 509 355 498

2143/D/09

%�����	��7����Tel.�.4;� <3�;<!
2149/D/09

�2	
���������'��	��(/�
Tel. 666 892 602

2162/D/09

)���
�����	����:���'���� 57������
����
�����6� ��������� B� f�	���
Tel.�.!<��!1� ;1����������<�!!0;��!!

2163/D/09

9���$������	
���
�	���������-
���
��Tel. �!��3 1�.� 

2165/D/09

)"+|\%f`?�`��)���
������	�,���
7����'������/	�����	�:��
Tel. 503 022 927

2177/D/09

���
��	7���(� ��J�
���*�
biura, miejsca parkingowe. 
Centrum, idealny dojazd, bez-
piecznie. Tel. 502 294 050

2186/D/09

)���
�������������������������'��
f�'	���
$�5%���)��,
6��
Tel.�14.�1�3� ��

2197/D/09

)���
�����	
�����	
� 5.�(�4��;6���
���������7��	
�5 �����$
(���:�	�(�
,��	
���6��Tel.�.!3�<!!���;

2225/D/09

%����$�	
�����
���(����	
�	�(�	��
�
7����
��5�����	
����
����6�1!��;(�
���(���	�,��� !!��;�������7������
B��	
�����	
(���	�,�'���C�5��'����	
�(�
���	�	���
�(���7	�
�(�7	���(��������6�
�7
�	
���	���7����Tel.�.! �3;;�<;;

2227/D/09

9���$����'�� 	�7	����������,���
$�
�����
�5[�7�����>�������6��
Tel���!<��!� ���!

2235/D/09

)���
���� �	
�����	
� �3(�� �;�
5;�����$
(�%�	
�'
�U	����6(� &��	������
Tel.�<<!��< �;�;

2246/D/09

9���	
����	����	�,���;!!!��;������
�'��U�����'���	
$����������	
��
Tel.��! ���<�!�;

2206/D/09

Sprzedam w Szczakowej dom dwu-
����	�����������;1!��;���7����
��
�����������.!��;������	�,
�<3!�
�;���Tel.�!� ;V�.��111�4!W�..!�  ���3<

2262/D/09

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 
�!��;(�+��,��
�����
���	
��
Tel.���.�!31��;;

2263/D/09

)���
������	�,���7����'����/
�-
��������������1�������
Tel.�!�.!3��3.� � 

2265/D/09

f��	�� ��'
�(� ���� ����� �,���
$�
�����
��Tel.������;�!;�;3

2266/D/09

Sprzedam dom parterowy, Wysoki 
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� 1 października
– Biblioteka Miejska godz. 18.00. Otwarcie wystawy fotograficznej„Portret 

Jaworznian”
– Galeria Kameralna MCKiS godz. 11.00 Wernisaż prac pokonkursowych 

Warsztatów Terapii Zajęciowej „Magia kolorów 2009” 
� 2 października 

– Zespół Szkół nr 3, Szczakowa ul. Koszarowa Otwarcie mini olimpiady szkół 
podstawowych i gimnazjum m. Jaworzna

� 4 października 
– godz. 16.00 – bar „U Dudka” Byczyna turniej szachowy Grand Prix 2009
– Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 mecz sparingowy II ligi MCKiS Termo-Rex 

Jaworzno: WKS Śląsk Wrocław
� 5 października 

– Sala teatralna MCKiS ul. Mickiewicza, godz. 17.00 inauguracja roku akade-
mickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

� 6 października
– Biblioteka Miejska godz. 18.00 Polskie Parki Narodowe cz. I Spotkanie z 

Tadeuszem Rzeczyckim 



21Historia
Z rodzinnego albumu

Na starych fotografiach 
z nieco późniejszego okresu, 
odnaleźć można dokumenty 
przeszłości, upamiętniające 
rzeczywiste fakty 
i wydarzenia z udziałem osób 
znajomych, mieszkańców 
miasta, które miały miejsce 
w nie tak odległym czasie.

Augustyn Piotr Żbik
(1910-1987)

Jaworznianin, długoletni pracow-
nik dyrekcji jaworznickich kopalń. 
Organizator amatorskich zespołów 
śpiewaczych, muzycznych oraz wie-
loletni dyrygent zespołów. Całe życie 
związał z rodzinnym Jaworznem.

Życie wypełnione pasją
Koniec lat 50-tych i późniejszych 

nie sprzyjały działalności zespołów 
chóralnych, które trudno było po-
równać z okresem lat powojennych. 
Zespoły skupiające większą liczeb-
ność członków, zaczęły się wykruszać, 
utrzymywały się mniej liczebne grupy 
artystyczne.

Zorganizowany przez A. Żbika 
chór żeński w placówce PSS „Spo-
łem” w latach 50-tych prowadził 
oży wioną dzia ła lność pod jego 
dyrygenturą na terenie miasta, wy-
stępując samodzielnie oraz w wersji 
wspólnie z orkiestrą mandolinową. 
Na początku lat 60-tych chór żeń-
ski niestety także zakończył swoją 
działalność, podobnie jak inne tego 
typu zespoły.

Orkiestra mandolinowa natomiast 
prowadzona przez A. Żbika trwała 
nadal jeszcze do 70-tych lat.

Z zespołów chóralnych dalej konty-
nuował swoją działalność chór mieszany 
wraz z orkiestrą symfoniczną w Ognisku 
Muzycznym pod dyrekcją Franciszka-

Dzióbka oraz chór parafialny mieszany 
i męski przy kościele św. Wojciecha, 
który podtrzymywał swoją długą trady-
cję śpiewania od lat przedwojennych.A. 

Żbik został dyrygentem tego chóru 
od roku 1957 i nieprzerwanie prowadził 
do roku 1985, tj. przez 28 lat, a jako jego 
członek śpiewał ponad 50 lat.

W latach 50-60-tych był człon-
kiem orkiestry symfonicznej, grał 
na kontrabasie w Ognisku Muzycz-
nym, którą prowadził filharmonik 
Franciszek Dzióbek, w czasie nie-
obecności zastępował go Augustyn 
Żbik. W latach 1959-63 pełnił także 
funkcję organisty (tylko w niedzie-
le) w nowopowstałej kaplicy w Nie-
dzieliskach przy ul. Szczakowskiej, 
bezinteresownie.

Niezależnie od prowadzenia or-
kiestry mandolinowej osób doro-
słych, w latach 60-tych zorgani-
zował przy PSS „Społem” zespół 
dziecięcy mandolinowo-gitarowy. 
Niemal w tym samym okresie zor-
ganizował także zespoły dziecięco-
młodzieżowe przy Domu Kultury 
kopalni „Jan Kanty” na Os.Stałym 
i Domu Kultury w Jeleniu.

Najważniejszym i najtrudniej-
szym czynnikiem dla prowadzenia 
tego rodzaju zespołów, było dosto-
sowanie organizacyjne społeczności 
dzieci w wieku szkolnym. Dla orkiestr 
mandolinowych dokonywał aranżacji 
utworów muzycznych w wersji for-
tepianowej na układ orkiestry I i II 
mandoliny oraz I i II gitary. Zespoły 
dziecięce współtworzyły kreacje ar-
tystyczne na różnych okolicznościo-
wych występach podczas uroczystości 
miejskich, podbijając serca lokalnej 
publiczności. Prowadzenie tych 
małych form zespołów dziecięcych, 
zajmowały mu prawie wszystkie dni 
tygodnia, a działalność ich trwała aż 
do 1975 roku.

Przede wszystkim podejmował się 
organizowania i kierowania takimi 
formami działalności, które łączyły, 
jednoczyły ludzi, były to zawsze ze-
społy chóralne czy orkiestralne, czuł 
się najlepiej w otoczeniu miłośników 
śpiewu i muzyki.

Każdy wolny czas poza pracą za-
wodową skrupulatnie zagospodaro-
wywał, wypełniając swoją ulubioną 
pasję, na rzecz pracy dla użyteczno-
ści publicznej. W latach 70-80-tych 
w Społecznym Ognisku Muzycznym 
prowadził klasę gitary klasycznej.

Muzykę lubił nade wszystko, sam 
grał na wielu instrumentach, lubił 
także słuchać muzyki w radiu czy 
TVP, miał wiele ulubionych stałych 
audycji radiowych z programem mu-
zycznym, jak: zespół mandolinistów 
Edwarda Ciukszy z Łodzi, poznań-
skiego chóru „Słowiki”, chóru Alek-
sandrowa, orkiestry symfonicznej 
PR pod dyrekcją Stefana Rachonia, 
konkursów chopinowskich i wiele 
innych, był wielbicielem pieśni, arii 
operowych, operetkowych, miał rów-
nież swoich ulubionych wykonawców.

„Rekordzista”
Trudno wymienić wszystkie róż-

norodne zajęcia, które realizował 
z prawdziwą pasją. „Muzyk-amator-
rekordzista”. Tak określił Bartłomiej 
Cieszyński na łamach „Jaworznicki 
Sokół” w opracowaniu sylwetki Augu-
styna Żbika. Pozwolę sobie przytoczyć 
fragment: „Od tamtej pory do dziś 
brak w Jaworznie drugiej podobnej 
osoby, której udałoby się skutecznie 
powołać do życia tyle różnorodnych 
zespołów artystycznych. „Rekordzi-
sta”. Był człowiekiem skromnym, two-
rzył „swoje” chóry i zespoły muzyczne 
dla samej radości tworzenia oraz po to, 
by talenty mogły się rozwijać”.

Zdarzają się osobowości niepowta-
rzalne, być może w tamtym okresie 
czasu do nich należał Augustyn Żbik.

C.D.N. ZOFIA ŻAK

Rok 1968. W Społecznym Ognisku Muzycznym od lewej Augustyn 
Żbik i Jerzy Getel pianista

Lata 60-te. Dziecięcy zespół mandolinowy A. Żbika w Domu 
Kultury na Os. Stałym

Rok 1956. Zespół rytmiki dziecięcej, chór żeński oraz członkowie orkiestry mandolinowej przy PSS 
„Społem”. A. Żbik w środku ostatniego rzędu

Lata 60-te. Dziecięcy zespół mandolinowy A. Żbika w Domu 
Kultury w Jeleniu

Rok 1957. Chór żeński i orkiestra mandolinowa przy PSS „Społem” w Jaworznie. W środku mało 
widoczny Augustyn Żbik

Rok 1958. Augustyn Żbik dyryguje orkiestrą symfoniczną podczas 
występu w Teatrze Miejskim w Sokole (w zastępstwie Franciszka Dzióbka)
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Rozmowa ze Stanisławem Pisko-
rem: pisarzem, krytykiem i histo-
rykiem sztuki; autorem książek 
eseistycznych o kulturze. W la-
tach 2000 – 2005 Stanisław Piskor 
był sekretarzem i wiceprezesem 
Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich

Co tydzień: Zauważyliśmy 
w programie Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej na paź-
dziernik nowy projekt w Pana 
realizacji, pod tajemniczą 
nazwą: „Interferencje sztuk”. 
Co będzie?

Stanisław Piskor: – Nazwa rze-
czywiście trochę hermetyczna, ale 
ma tę zaletę, że przystaje do tego 
co chciałbym przekazać. Interfe-
rencje to tyle, co nakładanie się fal. 
W metaforycznym sensie chodzi 
o nakładanie się cech stylistycz-
nych w różnych dziedzinach sztuki. 
W XIX wieku mówiono o roman-
tycznej syntezie sztuk. W sztuce 
XX wieku nie można mówić o takiej 
syntezie, ale widoczne są analogie, 
podobieństwa, wykorzystywanie 
konwencji odkrytej w jednej dyscy-
plinie artystycznej do innych dzie-
dzin sztuki czy literatury.

Byłoby to rozwinięcie tego, 
co Pan przedstawia od półto-
ra roku w publicznych wykła-
dach o malarstwie XX wieku?

– Tak. Ale dodatkowy sens edu-
kacyjny polega na tym, że pokazuje, 
jak forma plastyczna przekłada się 
na formę literacką. Ukazuje zależ-
ności technik artystycznych, powią-
zania i wpływy spoza sztuki. Ujaw-
nia skąd pochodzą inspiracje i jaki 
jest sens zastosowanych form. Poza 
tym trochę odmitologizuje bez-
względną odkrywczość poetów czy 
pisarzy uznanych na ogół za abso-
lutnych odkrywców, nie wyłączając 
największych, np. Jamesa Joyce’a.

Czy to nie wprowadza zamie-
szania w stosunku do progra-
mów szkolnych?

– Na początek musielibyśmy 
sobie odpowiedzieć na pytanie czy 
w coraz bardziej okrojonych pro-
gramach szkolnych z treści huma-
nistycznych, jest w czym mieszać? 
Myślę, że ta inicjatywa raczej doda-
je do programów to, czego tam nie 
ma; I być może słusznie – z punktu 
widzenia całej populacji uczniów. 
Ale przecież w każdej szkole jest 
zwykle kilku wyrastających poza 
ambicję otrzymania dobrego stop-
nia na papierze uczniów, takich 

Salon Literacki po wakacyjnej 
przerwie otworzył swoje podwoje.

Ty razem dr Stanisław Piskor 
zaprosił na spotkanie z mieszkań-
cami Jaworzna poetkę Mirę Kuś 
z Krakowa. Jaki jest jej dorobek 
literacki? Pani Mira Kuś wydała 
kilka tomików wierszy zatytuło-
wanych: „Rajski pejzaż” (1995), 
„Przekłady z zieleni” (2001), „O, 
niebotyczna góro garów” (2004). 
Ponadto znaczącą część dorobku 
literackiego tej autorki stanowią sa-
tyry z lat 80-tych. Pisze także arty-
kuły krytyczno-literackie i nauko-
we. Obok Agnieszki Osieckiej była 
jedną z twórczyń tekstów piosenek 
Skaldów. Jej poetycka wrażliwość, 
jest otwarta na świat dziecka. Dla 
najmłodszych pisała opowiadania 
i bajki, które zostały zamieszczone 
w podręcznikach szkolnych.

Na spotkaniu z jaworzniana-
mi dr Piskor przedstawił ją jako 
poetkę „Nowej Fali”, zajmującą 
ważne miejsce obok Stachury, 
Jeżyny, Zagajewskiego czy Gąsio-

Dzięki staraniom jaworznic-
kiego koła Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami i finansowemu 
wsparciu Urzędu Miejskiego w 
Jaworznie rozpoczęliśmy wyciecz-
ką działalność Klubu Przyjaciół 
Zwierząt przy SP 7.

Celem naszej wycieczki, która 
miała miejsce 15 września 2009 
r., był Ośrodek Edukacji Leśnej w 
Katowicach. Obejrzeliśmy w nim 
Leśną Salę Edukacyjną, w której 
zainstalowany został system mul-
timedialny pozwalający uczniom 
samodzielnie korzystać ze zgro-
madzonych zasobów dźwięków i 
opisów przyrody. Prezentowanych 
jest tam wiele ciekawych tematów 

Pod koniec września br. już po raz 
dziewiąty pracownicy socjalni 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Jaworznie przeprowa-
dzili akcję aktywizującą lokalną 
społeczność.

Adresatami a jednocześnie part-
nerami akcji byli mieszkańcy bloku 
sąsiadującego z MOPS-em przy tej 
samej ulicy , a w szczególności dzieci, 
dla których wraz z jesienią rozpoczął 
się nowy rok szkolny. Stąd też hasłem 
przewodnim było „Na dobry jesieni 
początek”, które zawiera w sobie chęć 
wsparcia dzieci w szkolnych wysił-
kach u progu nowego semestru, jak 
i czas jesiennych porządków, grabie-
nia liści i sadzenia drzewek.

I właśnie posadzeniem drzew 
na terenie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3, dzieci rozpo-
częły piątkową imprezę, co było 
jednocześnie wyrazem wdzięczności 
dla dyrekcji szkoły za wielokrotną 
współpracę, użyczanie sal, sprzętu 
i niezmienną przychylność przy 
organizacji dotychczasowych akcji 
oraz dostępność boiska dla podwór-
kowych zabaw. W ten sposób pracow-

nicy socjalni chcieli także pokazać 
dzieciom, jak ważny jest sam fakt 
podziękowania za okazane serce.

Taka lekcja wdzięczności a zara-
zem dbania o wspólny teren i porzą-
dek to kontynuacja działań podej-
mowanych od 2007 roku w ramach 
metody pracy w środowisku zwanej 
CAL-em (Centrum Aktywności 
Lokalnej), która zakłada aktywi-
zowanie różnych grup społecznych 
dla wspólnego dobra, wzajemne-
go wspierania się i samopomocy. 
To także sposób na pokazanie dzie-
ciom, jak można alternatywnie, 
w sposób bezpieczny i interesujący 
spędzić czas. Tej części służyły rów-
nież pokazy militarne zaprezentowa-
ne przez uczniów Pana Jana Bitnioka 
ze wspomnianego już ZSP nr 3.

Nie tylko chłopcy w skupieniu 
słuchali prelekcji, po której mogli 
obejrzeć z bliska replikę amerykań-
skiej broni, wziąć do ręki, przymie-
rzyć wojskową kamizelkę a także 
zrobić sobie zdjęcie. Nieodzowną 
przyjemnością były grillowane 
kiełbaski i łakocie. Całość wydarze-
nia wieńczyło rozdanie wyprawek 

którzy chcą czegoś więcej, którzy 
szukają sensu życia w czymś mniej 
trywialnym od tego, co oferuje szum 
medialny. Dla nich – jak sądzę – 
ta oferta coś porządkuje w szerszym 
zakresie. Mówiąc wprost: to jest 
propozycja dla elity licealnej, przy-
szłych inteligentów bez żadnych 
przymiotników. Myślę też, że może 
to mieć pewne znaczenie na eg-
zaminach wstępnych na kierunki 
humanistyczne. To jest taka kropla 
ponadstandardowej wiedzy, któ-
ra niekiedy decyduje o przyjęciu 
na studia.

Nie przecenia Pan tej możli-
wości?

– Sam jestem tego przykła-
dem, sprzed lat; dlatego nie muszę 
wierzyć – ja to wiem. Ale mam 
też przykład już całkiem świeży. 
Na wykłady o malarstwie w bi-
bliotece regularnie przychodziły 
dziewczyny z Jaworzna, uczennice 
katowickiego liceum plastycznego. 
I straciłem je jako część audyto-
rium, bo właśnie ... zostały przyjęte 
do Akademii Sztuk Pięknych. Nie 
sądzę, że wyłącznie z powodu tego 
uczestnictwa – tego nikt nie wie; ale 
myślę, że to co usłyszały w biblio-
tece nie było dla nich kulą u nogi 
na egzaminach wstępnych.

Co usłyszymy na początek?
– Zaczynam jak zwykłe od po-

czątku XX wieku. Tematem będzie 
zagadnienie: jak forma wypra-
cowana przez kubistów, czyli jak 
symultanizm w sztuce przekłada 
się na wpływy w prozie i poezji. 
Oczywiście na wybranych przy-
kładach. W dalszych wykładach 
zamierzam skupić się tych inter-
ferencjach w sztuce i literaturze 
polskiej. Pierwsze spotkanie w środę 
7 października, jak zwykle o 18-tej. 
Zapraszam.

DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ.

dotyczących przyrody i leśnictwa 
naszego regionu, m.in. specyfiki 
prowadzenia gospodarki leśnej, bo-
gactwa zasobów przyrodniczych, 
ekspozycja dotykowa skór różnych 
zwierząt, a także starodawny ga-
binet leśniczego. Uczniowie mogli 
także zmierzyć ubranie pilarza.

Serdecznie dziękujemy pani 
prezes Grażynie Bogacz- Sokół 
oraz urzędowi miejskiemu za zor-
ganizowanie tej edukacyjnej wy-
cieczki. Bardzo jesteśmy zadowo-
leni i zachęcamy innych uczniów 
do odwiedzenia leśnej sali.

UCZESTNICY WYCIECZKI KLASA V B WRAZ Z 
OPIEKUNAMI KLUBU AGNIESZKĄ STANEK I 

ELŻBIETĄ WOJNAROWSKĄ

Klub Przyjaciół Zwierząt przy SP 7

Nowość dla licealistów

Stanisaw Piskor

Po pracach porządkowych przyszedł czas na słodki poczęstunek

Mira Kuś

rowskiego. Pani Mira Kuś, podob-
nie jak pozostali przedstawiciele 
tego nurtu, zaakceptowała słowa 
Stachury: „Wszystko jest poezją”, 
które stały się manifestem ów-
czesnego pokolenia. Słuchając jej 
utworów, uświadamiamy sobie, 
że tworzywem poetyckim staje się 
rzeczywistość nieliteracka, zry-
wa z konwencją pięknych zdań, 
a sztuka jest bliższa prozie życia. 

W wierszach odnajdujemy bogatą 
terminologię zaczerpniętą z nauk 
ścisłych. Pojawiają się komety 
Halleya, molekuły, strzałki czasu. 
Bo Mira Kuś z wykształcenia jest 
fizykiem. Swoją inspirację czerpie 
z nauk przyrodniczych, wtedy 
„w ciszy lasu rosną odpowiedzi, 
do których nie ma pytań”. W jej 
wierszach zakwitają kaczeńce, 
piwonie, jaśminy, irysy i zawilce, 
pachnie złocista łąka, mięta, po-
ziomka, rezeda oraz bratek polny.

A co sądzi o innym człowieku? 
Raz umieszcza go wśród siedmiu 
cudów świata, zaś innym razem 
dostrzega jego osamotnienie w be-
tonowych osiedlach.

Postronnemu obserwatorowi 
wydawałoby się, że w Mirze Kuś 
zetknęły się dwa przeciwne świa-
ty: naukowca i poety. Jednak sama 
autorka tomiku pt. „Gdzieś jest 
oaza” stwierdza, że te dziedziny 
nauki i sztuki mają taki sam cel – 
porządkują rzeczywistość.

MAGDALENA MAJMUREK OPP Z I LO

S l Li ki k j j W i h d jd j b

szkolnych, w których znalazły się 
rzeczy nie tylko niezbędne, ale tak-
że atrakcyjne na tyle, by zachęcały 
dzieci do zabawy i nauki zarazem. 
Akcja zakończyła się późnym po-
południem, jednak wszyscy mieli 
nadzieję, że to tak naprawdę dobry 
początek. Początek jesieni, roku 
szkolnego a także dalszej tak do-
brej współpracy MOPS-u, ZSP nr 3 
i mieszkańców ulicy Północnej.

Po raz kolejny pracownikom so-
cjalnym udało się sCALić wiele osób, 
firm, instytucji dla wspólnej sprawy, 
a za okazane dobro serdeczne podzię-
kowania kierują do:

Dyrekcji Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3 wraz z Panem 
Janem Bitniokiem i Jego uczniami, 
Polskiego Czerwonego Krzyża w oso-
bie Pani Anny Grelowskiej, Państwa 
Sosinów – właścicieli sklepu z art. 
szkolnymi przy ul. Sienkiewicza, 
Właścicieli sklepu spożywczego 
„U Krystyny” na Os. Podłęże, Pani 
Danuty Kwaśniewskiej, Nadleśnictwa 
Chrzanowskiego oraz wszystkich 
anonimowych darczyńców.

M.S.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Miejski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych w Jaworznie zapra-
szają do udziału w konkursie pt.: 
„Bezpieczeństwo energetyczne 
i ekologiczne”.

Głównym celem konkursu 
jest zainteresowanie młodzieży 
edukacją energetyczną, poprzez 
zachęcenie do zbadania zjawiska 
bezpieczeństwa energetycznego, 
jako jednego z najważniejszych 
elementów bezpieczeństwa pań-
stwa.

Konkurs adresowany jest 
do młodzieży z całej Polsk i, 
k tóra w momencie ogłosze-
nia wyników (czerwiec 2010) 
będzie mieć ukończone 16 lat  
i nie przekroczy 24. roku ży-
cia. Zgłoszenia uczniów szkół 
dokonuje dyrektor. Uczestnicy 
indywidualni zgłaszają udział 
w  kon k u rsie  sa mod zie l n ie . 
Prace będą przyjmowane do 13 
marca 2010 roku.

Cele szczegółowe konkursu:
• promowanie wiedzy o energetyce,
• aktywizacja działań na rzecz 

upowszechniania świadomości 
energetycznej i ekologicznej,

• podjęcie ref leksji dotyczącej 
bezpieczeństwa energetycznego 
w kategoriach kryzysu energe-
tycznego.

Konkurs przeprowadza się 
w formie prac pisemnych. 

Lista tematów prac jest 
następująca:

1. Bezpieczeństwo energetyczne 
gminy.

2. Bezpieczeństwo energetyczne, 
jako cel polityki energetycznej.

3. Odpowiedzialność za bezpie-
czeństwo energetyczne, czyli 
jak zapobiec kryzysowi.

4. Uwarunkowania bezpieczeń-
stwa energetycznego (aspekt 
ekonomiczny, technologiczny  
i polityczny).

5. Odnawialne źródła energii, 
jako element bezpieczeństwa 
energetycznego.

6. Obowiązki przedsiębiorstw 
energetycznych w zakresie dzia-
łań związanych z zachowaniem 
bezpieczeństwa energetycz-
nego.

7. Instrumenty bezpieczeństwa 
energetycznego.

8. Metody realizacji polityki ener-
getycznej w zakresie bezpie-

czeństwa energetycznego pań-
stwa.

9. Bezpieczeństwo poprzez efek-
tywność energetyczną.

10. Zarządzanie kryzysowe spo-
sobem na zwiększenie bezpie-
czeństwa energetycznego.

Istotnym elementem wpływają-
cym na ocenę prac będzie zapropo-
nowanie przez autora konkretnych 
działań, które mogą wpłynąć na 
poprawę bezpieczeństwa energe-
tycznego.

Autorem i koordynatorem pro-
jektu edukacyjnego jest Halina 
Rechul. Nadzór merytoryczny 
nad konkursem objął prof. zw. dr 
hab. inż. Jacek Malko z Politech-
niki Wrocławskiej. Honorowy 
patronat sprawują m.in. Minister-
stwo Gospodarki, Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki, Marszałek 
Województwa Śląskiego, Prezydent 
Miasta Jaworzna, Prezes Południo-
wego Koncernu Energetycznego, 
Polskie Towarzystwo Przesyłu  
i Rozdziału Energii Elektrycznej, 
Izba Gospodarcza Energetyki  
i Ochrony Środowiska, Instytut na 
rzecz Ekorozwoju.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

Konkurs odbywał się pod 
patronatem Prezydenta 
Miasta Jaworzna i Wydziału 
Promocji Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie. Organizatorem 
konkursu było Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Jaworznie 
i Warsztat Terapii Zajęciowej, 
a partnerami: Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie, Miejska 
Biblioteka Publiczna 
w Jaworznie, Biblioteka 
Śląska w Katowicach, CTv 
Jaworzno, gazeta lokalna 
„Co Tydzień”.

Cele konkursu:
• propagowanie terapii przez sztu-

kę w zakresie malarstwa,
• ukazanie ekspresji malarskiej, 

naturalnej wrażliwości i intuicji 
w świecie barw i form,

• przedstawienie upodobań kolo-
rystycznych osób z upośledze-
niem intelektualnym,

• zaprezentowanie niebanalnej 
twórczości podczas wystaw po-
konkursowych,

• przedstawienie osiągnięć Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej z regio-
nu śląskiego.
Tematyka konkursu dotyczyła 

barw lata i wspomnień z wakacji. 
W konkursie wzięło udział 33. 
uczestników z warsztatów regionu 
śląskiego (Katowice – Giszowiec , 
Mysłowice – Brzezinka, Chorzów, 
Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, 
Jaworzno), wpłynęło 47 prac wyko-
nanych następującymi technikami: 
akryl, pastel suchy, pastel tłusty, 
tempera, techniki mieszane.

Prace zostały ocenione w dniu 
21.09.2009 r. przez jury w składzie: 
Tadeusz Ziętara – artysta plastyk, 
Przemysław Dudzik – artysta 
plastyk, Anna Pławny – artysta 
plastyk, Małgorzata Helbin – Wię-
cek, Sylwia Domin, Mariola Zych-
Walaszczyk, Teresa Zawodnik.

Przyznano nagrody 
i wyróżnienia:

I miejsce: autor: Agata Oczkowska, 
instruktor: Anna Akłasewicz-Ma-
dejska, TZ Dąbrowa Górnicza.
II miejsce: autor: Stefania Stec, 
instruktor: Dorota Pamuła, WTZ 
Jaworzno.
III miejsce: autor: Barbara Dźwi-
gał, instruktor: Jolanta Beger, WTZ 
Rybnik.
I wyróżnienie: autor: Józef Broni-
kowski, instruktor: Jolanta Niduch, 
WTZ Katowice – Giszowiec.
II wyróżnienie: autor: Katarzyna 
Bożek, instruktor: Kalina Kolano-
Ułart, WTZ Mysłowice – Brze-
zinka.
III wyróżnienie: autor: Iza Wie-
czorek, instruktor: Mateusz Kraw-
czyk, WTZ Chorzów.

Wernisaż prac konkursowych 
odbędzie się 1.10.2009 o godzinie 
11.00 w MCKiS-ie – galeria „Ka-
meralna”, ekspozycja prac trwać 
będzie od 28.09 do 10.10.2009 r. 
Prace konkursowe prezentowane 
będą również w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Jaworznie od 12.10. 
do 20.10. 2009 r. oraz w Bibliotece 
Śląskiej w Katowicach przy ul. Li-
gonia 5 – 7 grudnia 2009 r.

Wernisaż uświetniany będzie 
muzyką z płyty pt. „Razem. WTZ 
i przyjaciele” nagranej przez ze-
spół instrumentalny działający 
przy Warsztatach Terapii Zajęcio-
wej w Jaworznie oraz zaproszone 
placówki oświatowe: Przedszkole 
Miejskie nr 12, Szkoła Podstawo-
wa nr 7, Gimnazjum nr 2, Zespół 
Szkół Gimnazjalnych 4 – Liceum 
Ogólnokształcące nr 3, Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy, ZSZ PKE 
Elektrownia Jaworzno 3.

Warsztat Terapii Zajęciowej 
zaprasza również w miesiącu paź-
dzierniku na wystawę pt. „Dzieje 
Grupy Teatralnej WTZ Jaworzno” 
– wystawa strojów i scenografii 
teatralnej, która odbędzie się w Bi-
bliotece Śląskiej w Katowicach. 
Dodatkową atrakcją wernisażu bę-
dzie przedstawienie w wykonaniu 
Grupy Teatralnej WTZ Jaworzno 
pt. „Balladyna”.

Terminy poszczególnych im-
prez zostaną ogłoszone w prasie.

(IW)

Zakończyła się I edycja konkursu plastycznego 
,,Magia kolorów 2009” dla Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z regionu śląskiego

Jedna z prac konkursowych
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Spełnione życzenie
W

 pew
nej popegeerow

skiej w
si m

ieszkał stary M
ateusz 

K
ita. Pew

nego letniego dnia siedział sobie przed dom
em

 
i spoglądał na św

iat. O
koło południa żar lał już się z nieba 

niesam
ow

ity i M
ateusz podjął decyzję. W

yjął ze skrzyni 
ostatnie pieniądze, które zostały m

u z em
erytury, 

poszedł do obory i odnalazł stary jeszcze przedw
ojenny, 

solidny kanister i poczłapał z tym
 w

szystkim
 do gospody 

w
 oddalonym

 o trzy kilom
etry m

iasteczku. Tam
 kazał 

sobie nalać pełny kanister złotego, pysznego piw
a, 

zapłacił ostatnim
i pieniędzm

i i m
im

o ciężaru i ogrom
nej 

spiekoty w
esoło podreptał w

 stronę dom
u, 

m
yśląc już o tym

, jak w
puści kanister do studni 

a potem
 będzie popijał super schłodzone 

piw
eczko. G

dy był już niedaleko chałupy 
zobaczył leżącą przy drodze zakorkow

aną 
butelkę. Podniósł ją i w

yciągnął korek. W
tedy 

z butelki w
yleciał D

żin i odezw
ał się w

 te słow
a:

– Za to, że m
nie uw

olniłeś z niew
oli spełnię tw

oje 
jedno życzenie.
Żar już w

ręcz kapał z nieba. M
ateusz K

ita 
zastanow

ił się, uśm
iechnął się do siebie 

i pow
iedział:

– C
hciałbym

, aby ten kanister był zaw
sze pełny 

piw
a, tak jak teraz.

– O
K

, zrobione – pow
iedział D

żin i zniknął.
*   *   *

W
łaśnie m

ija siedem
 lat, jak stary K

ita w
szystkim

i 
m

ożliw
ym

i narzędziam
i próbuje otw

orzyć ten 
cudow

ny kanister...

Pierw
szy lightow

y tygodnik dla spragnionych śm
iechu
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M
ały 

chłopiec płacze 
na ulicy.

– C
o się stało, synku? – 

pyta starsza pani.
– M

am
a dala m

i pienią-
dze na chleb i m

leko, 
a ja je zgubiłem

. Teraz 
na pew

no dostanę la-
nie...

– M
asz

tu pie-
niądze na chleb 
i m

leko i już nie płacz 
– starsza pani głaszcze 
chłopca po głow

ie i od-
chodzi.
Chłopiec biegnie na róg ulicy 
do dwóch koleżków i woła:
– Jeszcze trzy takie 
i m

ożem
y iść 

do kina!

22 w
rześnia 2009 roku, god

z. 14.40. R
adny Stefan Szym

ański z prezydentem
 Paw

łem
 Silbertem

 na 
dachu now

o otw
artej (po generalnym

 rem
oncie) strażnicy O

SP w
 D

ąbrow
ie N

arodow
ej 
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W
 Polsce i w

 Japonii poproszono 
zw

iązki zaw
odow

e kolejarzy 
o opinię na tem

at szybkich 
pociągów

:
– Jakie kurcze szybie pociągi? – 
odpow

iedzieli Polacy.
– Jakie kurcze zw

iązki zaw
odow

e? 
– odpow

iedzieli Japończycy.

Policjant skarży się koledze:
– W

iesz, m
oja żona zupełnie m

nie 
nie rozum

ie. A
 tw

oja?
– N

ie w
iem

. N
ie rozm

aw
iam

 z nią 
o tobie.

– To straszne, czym
 dzisiaj 

zajm
ują się lekarze! – m

ów
i 

dyrektor w
ydziału pew

nego 

urzędu do burm
istrza.

– W
yobraź sobie, że dziś rano 

księgow
a zw

olniła się u m
nie, 

żeby pójść do przychodni, 

a w
róciła z now

ą fryzurą!

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.

Synek pyta m
am

y:
– M

am
o, gdzie byłaś jak się 

urodziłem
?

– W
 szpitalu.

– A
 tata?

– W
 pracy.

– N
o to ładnie, nikogo z w

as nie 
było przy m

oich narodzinach.

– Tato czy w
iesz, który 

pociąg m
a najw

iększe 

opóźnienie?
– N

ie m
am

 pojęcia!

– To ten, który obiecałeś 

m
i na gw

iazdkę 
w

 zeszłym
 roku.

D
ziewczynka w

idzi w
 parku 

trojaczki. Po chw
ili biegnie 

do m
am

y w
ołając:

– M
am

o, m
am

o zgadnij, 
co w

idziałam
?

M
am

a:
– N

ie w
iem

.
D

ziewczynka na to:
– Bliźniaki i zapasów

kę.

M
ały chłopczyk obserw

uje 
sw

ą m
am

ę siedzącą przed 
lustrem

 i nakładającą 
m

aseczkę kosm
etyczną 

na tw
arz.

– C
o robisz m

am
o?

– N
akładam

 m
aseczkę. N

o 
w

iesz... Rozsm
arow

uję taki 
krem

.
– D

laczego?
– Żeby być piękniejszą.
Po jakim

ś czasie kobieta 
zaczęła w

acikiem
 zbierać 

m
aseczkę z tw

arzy. 
C

hłopczyk zainteresow
any 

zapytał:
– Poddałaś się?

– Synku, kiedy popraw
isz jedynkę 

z m
atem

atyki?
– N

ie w
iem

, nauczycielka nie 
w

ypuszcza dziennika z rąk.

N
a przystanku 

autobusow
ym

 m
ały 

chłopiec trąca w
 nogę 

starszego pana.
– Czy lubi Pan lizaki?
– N

ie.
– To proszę go chw

ile 
potrzym

ać, bo m
uszę 

zaw
iązać sznurow

adło.

Poniedziałek, siódm
a rano. W

 tram
w

aju ścisk. 
N

agle w
śród stłoczonych ludzi ktoś w

oła:
– C

zy jest tu lekarz?!
– Jestem

! – krzyczy pasażer z daleka i przeciska 
się przez tłum

.
G

dy lekarz dochodzi do w
ołającego, ten pyta:

– Choroba gardła na 6 liter...?

Baca pyta się kolegi:
– Jurek czy cytryna 
m

a nogi?
– N

ie baco.
– N

o nie, znow
u 

wcisnąłem
 kanarka 

do herbaty.

– Baco, gdzieście się nauczyli tak 

drzew
o rąbać?

– N
a Saharze.

– E, baco, kłam
iecie! Przecież 

Sahara to pustynia.

– N
o, teraz to już pustynia.

Baca opow
iada koledze sw

oją 

przygodę:
– Stary posłuchaj – jadę 

na słoniu, za m
ną lew, obok dw

a 

tygrysy...
– O

 rany! I co zrobiłeś?

– N
ic, karuzela się w

yłączyła 

i zsiadłem
.

Syn zrobił praw
o jazdy i prosi 

ojca o pożyczenie sam
ochodu. 

O
jciec ostro:

– Popraw
 oceny w

 szkole, 
przeczytaj Biblię i zetnij w

łosy, 
to w

rócim
y do tem

atu.
Po m

iesiącu chłopak 
przychodzi do ojca i m

ów
i:

– Popraw
iłem

 stopnie, a Biblię 
znam

 już praw
ie na pam

ięć. 
Pożycz sam

ochód.
– A

 w
łosy?

– A
le tato! W

 Biblii w
szyscy: 

Sam
son, M

ojżesz, naw
et Jezus 

m
ieli długie w

łosy!
– O

, w
idzisz, synku! I chodzili 

na piechotę..

– Jak twoja żona reaguje 
na późne pow

roty do dom
u?

– Bardzo historycznie!
– Chciałeś chyba pow

iedzieć 

– histerycznie?
– N

ie nie, dobrze 
pow

iedziałem
. W

ywleka 
jakieś fakty, które m

iały 
m

iejsce czterdzieści lat tem
u.
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––––––––––––––––––– – –– – – –– – – M
am

o, po
co

się m
alujesz?

––––––––– ––––––– –––– – – – – – – Żeby ładnie w
yglądać.

–––––––––––––– –––––– –– –– – – – A
kiedy to

zacznie działać?

Zatrudnili blondynkę 
przy m

alow
aniu pasów. 

W
 pierw

szym
 dniu nam

alow
ała 

15 km
 pasów, w

 drugim
 dniu  

3 km
 pasów, a w

 trzecim
 tylko  

1 km
 pasów.

W
 tym

 sam
ym

 dniu w
zyw

a 
ją szef i m

ów
i:

– C
o się z panią dzieje? – pyta 

się szef – C
oraz gorzej pani 

pracuje
N

a co blondynka odpow
iada:

– To nie ja gorzej pracuje tylko, 
że do w

iadra z farbą m
am

 coraz 
dalej. Przed 

m
eczem

:
– Panie sędzio, 
m

am
 do pana 

spraw
ę. Zaraz grała 

będzie ulubiona 
drużyna m

ojego 
m

ęża. Chciałam
 

m
u kupić ten m

ecz 
na urodziny...

M
am

 atrakcyjną 
i pełną w

yzw
ań 

pracę. O
becnie 

szukam
 dobrze 

płatnej.

O
kulista po zbadaniu 

kolejnego pacjenta:
– Panie, jak pan 
tu w

 ogóle trafił?!

Pozdrow
ienie 

strażaków
:

– N
iech będzie 

pochw
alony 

Św
ięty Florian!

– I dziewczynka 
z zapałkam

i!

W
ysyła Kom

endant 
W

ojew
ódzki fax do sw

ojego 
kolegi, rów

nież Kom
endanta 

W
ojew

ódzkiego za m
iedzą. 

W
ysyła raz, drugi, trzeci 

czw
arty, dw

udziesty, 
trzydziesty. W

reszcie adresat 
zniecierpliw

iony dzw
oni 

do niego pytając – po co
m

i tyle razy w
ysyłasz? 

Bo co w
łożę to m

i dołem
 

w
ychodzi – odpow

iada.

– Poproszę 99 bułek – 
m

ów
i Jasiu.

Sprzedawca na to:
– A

 czem
u nie 100?

– A
 kto by tyle zjadł?

W
...           rodzinie

Inna kultura

Po co tyle razy?

Szczera rozmowa

Urzędnicze triki

Najpierw test
To nie przejęzyczenie

Napięcie rośnie

Gorzej niż PKP?

Przyganiał kocioł...

Ciekawe jak?

Gdzie wyście byli

Napastliwy sprzedawca

Szybka reakcja

M
arsjańska przygoda

Przychodzi facet ze złotą rybką do onkologa. 
W

chodzi. M
ilczy. O

nkolog rów
nież m

ilczy. Patrzą 
na siebie pytająco.
– K

icha – w
ydusza z siebie w

reszcie facet.
– Słucham

?
– K

icha.
– Jaka znow

u kicha?
– Rybka kicha. C

hora jest znaczy się.
– Panie, coś pan! Jak rybka m

oże panu kichać? 
A

 w
 ogóle ja jestem

 onkologiem
, czem

u przynosi 
pan do m

nie chorą rybkę?!
– K

olega pana polecił. Podobno raka pan w
yleczył. – Bolku, jak nazyw

ał się C
hrobry?

– N
ie w

iem
.

– N
o, przecież tak jak Ty.

– N
ow

ak?

Am
erykański statek kosm

iczny doleciał 
na M

arsa. Szykują się do w
yjścia 

na zew
nątrz, nagle podbiegły dw

a 
zielone ludziki i zaspaw

ały drzw
i 

rakiety.
Am

erykanie próbują w
yjść. M

ija 10 
m

inut, 30 m
inut... Po godzinie udało 

się. W
ychodzą z rakiety i w

idzą sporą 
grupę M

arsjan.
– Czem

u zaspaw
aliście nam

 drzw
i?

– Zaw
sze tak robim

y now
ym

, ale 
to chyba nie problem

? N
iedaw

no 
byli tu Polacy. Zaspaw

aliśm
y im

 
drzw

i, a oni już po pięciu m
inutach 

byli na zew
nątrz. I prezenty nam

 
przyw

ieźli!
– Prezenty, Polacy? Jakie prezenty? – 
dziw

ią się Am
erykanie.

Jeden z M
arsjanin odpow

iada:
– A

, nie w
iem

. Jakiś w
 łeb, ale w

szyscy 
dostali!
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