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Tygodnik Lokalny

Dziś w środku 
„Od złotego 
do euro” cz. 3
• Czy biznes zyska na 

wprowadzeniu euro i jak 
zabezpiecza się pieniądze przed 
fałszerstwem?

• Projekt jest dofinansowany 
przez Narodowy Bank Polski.
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Wyjdź na jaw, wejdź na jaw.pl – jaworznicki portal społecznościowy

Nasza Basia 
kochana

Portret 
jaworznian

I Ty bądź 
z nami

Czy jesteśmy 
lepsi od faryze-
uszów?
Klub Inteligencji Katolickiej 
zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na wykłady:
Pani dr Danuty Piekarz pt. „Czy 
jesteśmy lepsi od faryzeuszów 
i uczonych w Piśmie?” Wykład 
odbędzie się we wtorek 13 
października 2009 r. o godz. 17.00 
w Sali Teatralnej Kolegiaty św. 
Wojciecha i św. Katarzyny
oraz kolejny wykład ks. dr. Lucjana 
Bielasa pt. „Kapłaństwo w świecie 
współczesnym”, który odbędzie się 
w czwartek 15 października 2009 r. 
o godz. 18.00 w budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej – Rynek 17.

CZ. BRANDYS

Kobieta 
w Japonii
Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza w dniu 14 października 
o godz. 18.00 na inaugurację 
nowego cyklu spotkań: „Kultura. 
Cywilizacje. Wiedza”. Spotkanie 
„Kobieta w Japonii” poprowadzi 
Katarzyna Nowak, wicedyrektor 
Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manngha w Krakowie.

J. MARO

In vitro
Gorącym tematem, który budzi wiele 
emocji i kontrowersji, jest regulacja 
prawna metody zapłodnienia in vitro. 
W naszej ocenie opinia publiczna nie 
jest dostatecznie poinformowana 
o aktualnym stanie prawnym 
i o proponowanych zmianach.
Proponujemy formę debaty, w której 
swoje argumenty przedstawią 
przeciwnicy i zwolennicy 
proponowanych rozwiązań. 
Debata z udziałem posłów, ludzi 
nauki i medycyny odbędzie się 
16 października 2009 (tj. piątek) 
o godz. 18.30 w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Na spotkanie zostaną 
zaproszone również media lokalne, 
regionalne i ogólnopolskie.

W IMIENIU KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

JULIAN FARON,PORADNICTWO RODZINNE,
RUCH SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH

na str. 5 
przedstawiamy 

wątpliwości biologa 
w sprawie in vitro

Zapraszam na inaugurację 
trzeciego cyklu – obok aktualnie 
kontynuowanych: Salon Literacki, 
Nowoczesne malarstwo europejskie – 
pt. „Interferencje sztuk”.
Jest to cykl z zakresu edukacji 
kulturalnej, w moim przekonaniu 
– pożyteczny, jako program 
uzupełniający, dla wyższych klas 
licealnych, zwłaszcza o profilu 
humanistycznym. Zakres tego cyklu 
obejmuje problematykę nakładania 
się tych samych kierunków 
artystycznych, realizowanych 
w różnych tworzywach. Będzie 
odpowiadał na pytanie: jak ten sam 
styl realizuje się w malarstwie i poezji, 
ze sporadycznym uwzględnieniem 
analogii stylistycznych także 
w dziedzinie muzyki i prozy. 
Obejmuje problematykę sztuki 
i literatury XX wieku, początkowo 
– w skali europejskiej, później 
skoncentrowany będzie 
na dokonaniach sztuki i literatury 
polskiej, aż do współczesności.
Pierwsze spotkanie poświęcone 
jest analogiom pomiędzy formą 
kubistyczną w sztuce, a poezją 
i prozą wybranych najwybitniejszych 
twórców literatury początku XX w. 
(m.in. J. Joyce, W. Voolf, J. Dos Passos, 
koncepcja teatru G. Apollinaire’a).

STANISŁAW PISKOR

Interferencje

Przed zakończeniem dniówki 
przerwano prace, a zawiadomieni 
przez pracowników funkcjonariu-
sze jaworznickiej policji zabezpie-
czyli miejsce tego groźnego znale-
ziska. Na funkcjonariuszy specjal-
nego oddziału, który przyjechał 
z Katowic oczekiwano około dwóch 
godzin. Specjaliści zabezpieczyli 
dwa niewybuchy oraz spenetrowali 
wykop. Nie stwierdzili innych za-
grożeń i po zapakowaniu pocisków 
wywieźli je na specjalny poligon 
w celu detonacji. Akcja zakończyła 
się o godzinie 17.45.

Jak powiedział obecny na miej-
scu nadkomisarz Jacek Sowa z ja-
worznickiej policji, Wydział Za-
rządzania Kryzysowego i Ochrony 
Ludności UM w Jaworznie został 
zobowiązany do poinformowania 
inwestora oraz wykonawców o tym 
znalezisku, zwracając szczególną 
uwagę na możliwość występowa-
nia podobnych zagrożeń w tym 
rejonie podczas prowadzenia prac 
ziemnych.

Całe zdarzenie miało spokojny 
przebieg, ponieważ pracownicy 
jeszcze podczas dniówki znaleźli 
oba pociski. Sytuacja byłaby na-
prawdę groźna, gdyby okoliczna 
dziatwa sama znalazła je i się nimi 
zajęła, do czego na szczęście nie 
doszło.

JÓZEF MATYSIK

30 września br. pracownicy firmy wykonującej wykopy pod kanalizację na 
trasie obwodnicy północnej miasta, która przebiega ulicą ks. Kołątaja, przy 
skrzyżowaniu z ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, natrafili na dwa pociski 
moździerzowe z okresu II wojny światowej

Wykopy na ul. ks. Kołątaja przed skrzyżowaniem z ul. Insurekcji Kościuszkowskiej. Strzałka wskazuje 
lokalizację pocisków (za łyżką ładowarki)

Pociski w takim stanie, jak odkopali je i pozostawili pracownicy 
prowadzący wykopy – przed przyjazdem saperów
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W trakcie przedstawienia będą mogli 
Państwo zobaczyć:
Żonglerkę, tresurę małp oraz tresurę 
mieszaną tchórzofretki, koguta, 
gołębi, węża, kobietę gumę, groteskę 
akrobatyczną, hula-hoop, iluzję, 
tresurę lwicy i jedynych w Polsce 
tygryso-lwów. Bawić Państwa będzie 
clown Dimo, a dodatkową atrakcją 
będzie możliwość zrobienia zdjęcia 
z lwiątkiem oraz małpką.
Park, al. Piusłudzkiego
10 październik (sobota) godz. 17.00
11 październik (niedziela) godz. 14.00 i 17.00

Każdy czytelnik, który zgłosi się z tą gazetą 
w naszej redakcji, otrzyma podwójne 
zaproszenie na dowolny spektakl.
Do wykorzystania mamy 5 zaproszeń.

REDAKCJA

Cyrk 
„Warszawa”

Staraniem Urzędu Miasta 
Jaworzno i Stowarzyszenia 
Hospicjum Homo-Homini im. 
św. Brata Alberta dobiega 
końca budowa Hospicjum 
Stacjonarnego, gdzie znajdą 
pomoc chorzy dotknięci 
chorobą nowotworową.

Już 16 października o godz. 16.00 
odbędzie się uroczyste poświęcenie 
budynku przez Biskupa Ordynariusza 
Diecezji Sosnowieckiej ks. dr. Grzego-
rza Kaszaka w obecności władz miasta 
i gości. Przyszedł też czas na urządzenie 
wnętrza hospicjum: części medycznej, 
administracyjnej oraz kaplicy. W dwie 
ostatnie niedziele organizowane były 
kwesty na urządzenie i wyposażenie ka-
plicy. Stowarzyszenie wyraża ogromną 
wdzięczność mieszkańcom Jaworzna 
za ofiarność i zrozumienie.

W Jeleniu w parafii pw. Świętego 
Krzyża zebrano 1.119,90 zł, na Osie-
dlu Stałym w parafii pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy zebrano 753,70 
zł, w Kolegiacie św. Wojciecha zebrano 
8.186,71 zł.

Wszystkim ofiarodawcom serdecz-
nie dziękujemy.

Urząd miasta oraz stowarzyszenie 
zaprasza na wyjątkowy koncert „Nie 
lękajcie się …” Najpiękniejsze piosenki 
z Tryptyku Świętokrzyskiego w dniu 
17 października o godz. 18.00 w Hali 
MCKiS.
Koncert jest częścią programu 
„I ty bądź z nami”, który 
promuje ideę opieki hospicyjnej 
w województwie śląskim. Bilety 
w cenie 45 zł można kupić 
w biurze Hospicjum oraz w sklepie 
„Melodia”. Udział w koncercie, 
to nie tylko uczta dla ducha, lecz 
również osobisty wkład w budowę 
domu dla potrzebujących.

HHH

I Ty bądź z nami

Wręczono kolejne  indeksy

Prezydent Silbert wręcza indeks kolejnej studentce

Kilkanaście tygodni temu pisaliśmy 
o Barter Systemie Polska, który 
wkroczył już do Jaworzna i może być 
środkiem do niwelowania skutków 
kryzysu w naszym mieście. Dziś 
mamy dla Państwa kolejną infor-
mację z aktualnych wydarzeń, jakie 
miały miejsce ostatnio w Stanach 
Zjednoczonych.

Pierwszego października w Hotelu 
Magnolia, znajdującego się w sercu 
Dallas, w stanie Texas zorganizowana 
została jubileuszowa trzydziesta, do-
roczna międzynarodowa konferencja 
organizacji IRTA.

Spotkanie to jest największym wy-
darzeniem na rynku platform barte-
rowych, skupiającym wybitnych eko-
nomistów, czołowych biznesmenów 
oraz przedstawicieli Barter Systemów 
z całego świata.

Głównym mówcą zjazdu był Thomas 
H. Greco znany z przybliżanych przez 
nas publikacji „Pieniądz i dług. Rozwią-
zanie globalnego kryzysu” oraz „Uwagi 
o bankowości, jako profesji zawodowej 
i jej reformie” dostępnych w serwisie 
www.barter.org.pl.

Stowarzyszenie IRTA funkcjonuje 
z powodzeniem od 30 lat i zrzeszając pod 
swoją egidą 84 platform barterowych 
z całego świata (Europy, Azji, Ameryki 
i Australii). Nadrzędnym celem IRTY, 
jest jednoczenie platform barterowych 
z całego świata w ramach zunifikowa-
nych, nowoczesnych standardów i po-
dejmowanie działań mających na celu 
propagację idei handlu barterowego.

IRTA jest organem nadrzędnym 
branży barterowej, który monitoruje 
światowy rynek barteru, czuwa nad bez-
pieczeństwem finansowym zrzeszonych 
platform i koordynuje rozwój branży. 
Co szczególnie istotne, IRTA jest pod-
miotem reprezentatywnym przemysłu 
barterowego i jako przedstawiciel naszej 
branży skutecznie lobbuje na rzecz bar-
teru w środowiskach rządowych wielu 
państw (w tym Unii Europejskiej i Sta-

nów Zjednoczonych), dbając o korzystny 
klimat legislacyjny dla naszej branży.

Od dłuższego czasu IRTA współpra-
cuje z amerykańskim urzędem skarbo-
wym, uaktualniając dział jego strony 
internetowej zajmujący się handlem 
barterowym. W wyniku tej współpracy 
dokonano wielu pozytywnych zmian 
w zapisach określających charakterysty-
kę oraz działanie systemu barterowego.

Cieszymy się także z nominacji 
na ponowną kadencję w radzie 12. dy-
rektorów, którą podczas konferencji 
otrzymał Pan Dariusz Brzozowiec. No-
minacja ta jest docenieniem działalności 
Barter System Polska, administracji, bro-
kerów, a przede wszystkim uczestników.

Tego typu spotkania są rodzajem 
targów barterowych, na których pre-

zentowane są najciekawsze oferty oraz 
propozycje, o których będziemy Pań-
stwa informować na bieżąco.

JAROSŁAW BIALIK, BARTER SYSTEM POLSKA

Rozpoczął się kolejny rok działalności 
Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
5 października br. w sali teatralnej MCKiS 
przy ul. Mickiewicza zainaugurowano rok 
akademicki 2009/2010

Prezydent miasta Jaworzna i Po-
wiatowy Urząd Pracy w Jaworznie 
w dniu 7 października 2009 r. w godz. 
od 9.00 do 13.00 organizują w Hali 
Widowiskowo Sportowej MCKiS 
w Jaworznie przy ul. Grunwaldz-
kiej 80 w ramach Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery organizowanego 
pod patronatem Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Minister-
stwa Edukacji Narodowej Targi Pracy 
– Jesień 2009

Targi Pracy – Jesień 2009 
W czasie Targów Pracy m.in.:
• oferty pracy z terenu miasta Jaworzna 

oraz miast ościennych,
• oferty szkoleń zawodowych,
• informacje o usługach Powiatowego 

Urzędu Pracy,
• informacje dla osób zagrożonych utratą 

pracy,
• możliwość skorzystania z usługi 

doradcy zawodowego, bezpłatnego 
wykonania testu z zakresu preferencji 
i zainteresowań zawodowych, 
predyspozycji przedsiębiorczych, 
uzdolnień językowych. 

Szczegółowych informacji można 
uzyskać w PUP w Jaworznie przy ul. 
Północnej 9b tel. 032 61-81-918.

IW
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Na zabrzański koncert przyjechało 
wielu jaworznian. Dla bliskich 
i znajomych Basi koncert odebrany 
był bardzo uczuciowo. Na widowni 
fanki Basi wywiesiły flagę 
Jaworzna.

Na bis jaworznianka zaśpiewała: 
„Yearning” („tęsknota”) i „Promises” 
(„obietnice”). Jak podaje Gazeta 
Wyborcza koncert sprzed 15 lat 
w katowickim spodku zakończył 
się tymi samymi piosenkami. Basia 
pożegnała się z widzami słowami: – 
Do zobaczenia na następnej 
trasie.

Klasa i poziom tej wokalistki 
przewyższa chyba nasze 
oczekiwania na koncert 
w Jaworznie, ale miejmy nadzieję, 
że może kiedyś Basia zaśpiewa 
w swoim rodzinnym mieście.

Koncert w Warszawie poprowadził 
Marek Niedźwiecki, znany 
z radiowej trójki. Wiele osób 
pamięta jego audycje, w których 
po raz pierwszy usłyszeliśmy 
Basię z Polski, Basię z Jaworzna. 
Na koncert w Poznaniu bilety 
zostały wyprzedane na kilka 
tygodni przed koncertem.

FRANCISZEK MATYSIK

Po 15 latach od ostatniego koncertu w Polsce Basia Trzetrzelewska 
zaśpiewała w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca. Był to początek 
trzydniowej trasy koncertowej, wczoraj Basia zaśpiewała 
w Warszawie, a dziś zaśpiewa w Poznaniu. Trasa promuje nową 
płytę „It’s That Girl Again” („To znowu ta dziewczyna”. przyp. red.), 
podczas koncertu można było również usłyszeć starsze utwory 
w nowej aranżacji

Basia Trzetrzelewska na swoim koncercie w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca śpiewała także dla swoich koleżanek z Jaworzna – fanek jej talentu wokalnego

Oświadczenie
W związku z opublikowaną w poprzednim numerze „CT” relacją z sesji Rady 
Miejskiej oświadczam, że nie zgadzam się z ocenami autora tekstu dotyczącymi 
przebiegu dyskusji o likwidacji MPGK. W swojej wypowiedzi doceniłem 
profesjonalizm zarządcy nieruchomości – firmy DomEl. Nie oceniam jej działania 
w sposób negatywny, nikogo nie atakowałem zarówno merytorycznie jak 
i personalnie. Zapis moich wypowiedzi jest dostępny na stronie www.jaworzno.
pl i każdy – po ich wysłuchaniu – może stwierdzić, że opinie pana redaktora 
Józefa Matysika jakobym nie lubił ludzi pracujących w DomEl-u jak i samej 
spółki są nieuzasadnione.

PREZYDENT MIASTA PAWEŁ SILBERT

Wspomnienie 
biskupa Adama 
Śmigielskiego
7 października 2008 r. o godzinie 
15.05 w wieku 75 lat zmarł pierwszy 
biskup sosnowiecki Adam Śmigiel-
ski – Honorowy Obywatel Miasta 
Jaworzna.

Grób biskupa Śmigielskiego znaj-
duje się na placu przy bazylice ka-
tedralnej w Sosnowcu. We wtorek,  
6 października odbyły się ogólnodie-
cezjalne obchody pierwszej rocznicy 
Jego śmierci, w których wzięli udział 
jaworzniccy samorządowcy.

Uroczysta Msza święta odprawio-
na została w katedrze p.w. Wniebo-
wzięcia NMP w Sosnowcu. Koncele-
brował ją obecny biskup sosnowiecki 
– ks. Grzegorz Kaszak. Później wszy-
scy zgromadzeni odmówili wspólną 
modlitwę nad grobem biskupa.

W intencji zmarłego biskupa 
Adama Śmigielskiego będzie moż-
na pomodlić się także dziś, w środę,  
7 października o godz. 18.30 podczas 
Mszy świętej w Kolegiacie św. Wojcie-
cha i Św. Katarzyny w Jaworznie.

BP/UM
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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

28 września

1 października

2 października

3 października

4 października

28 września

Koło Miejskie nr 4 zaprasza
7-8.11.09 r. Podziemia Gór Sowich i okolice. Cena: 185, 195, 200, 210 zł. 

Komisja Krajoznawcza zaprasza
10.10.09 r. Pszczyna – Muzeum Prasy Śląskiej, Rezerwat Żubrów. Cena: 25, 28, 34, 38 zł.
25.10.09 r. Bielsko-Biała. Muzeum Techniki i Włókiennictwa, Domu Tkacza, Zamku oraz 

zabytków Bielska-Białej. Cena: 28, 32, 36, 40 zł.
7.11.09 r. Tychy. Tyskie Muzeum Piwowarstwa. Cena: 20, 25, 28, 30 zł.

Komisja Turystyki Pieszej zaprasza
24.10.09 r. Gliwice. Spacer po Gliwicach, zwiedzanie Radiostacji, zwiedzanie Palmiarni. 

Cena: 22, 24, 26, 27 zł.
7.11.09 r. 32 Rajd Pieszy „Granicami Miasta Jaworzna” – Ciężkowice. Cena: 6, 7, 8, 9 zł.

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
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.

ZŁOMIARZ NA GOŚCINNYCH 
WYSTĘPACH. Nad ranem 
policjanci wydziału prewencji 
w kompleksie leśnym przy ul. 
Batorego w Jaworznie zatrzy-
mali na gorącym uczynku An-
toniego K. lat 53 (zam. w Wi-
śle Wielkiej), który usiłował 
dokonać kradzieży stalowego 
rurociągu wodnego, wła-
sności firmy ARCELURMITTAL 
Poland z siedzibą w Dąbrowie 
Górniczej. Wartość pociętego 
przez sprawcę mienia jest 
w toku ustalania.
UDANY POŚCIG. W go-
dzinach popołudniowych 
funkcjonariusze pogotowia 
997 na ul. Koszarowej za-
trzymali w bezpośrednim 
pościgu 38-letnią jaworz-
niankę, która kilka minut 
wcześniej w sklepie „Le-
wiatan” dokonała kradzieży 
portfela z zawartością 
dokumentów osobistych 
i pieniędzy w kwocie 450 
złotych, na szkodę jednej 
klientki sklepu. Odzyskano 
skradzione mienie.

Podziękowanie dla p. Roberta 
Śmierciaka (sklep mięsny) oraz p. 
Piotra Udycza (sklep „Tadeusz”) za 
podarowanie produktów spożyw-
czych na wernisaż prac konkurso-
wych I Edycji Konkursu Plastyczne-
go dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z regionu śląskiego, który odbył się 
w dniu 01.10.2009 r. w „Galerii Ka-
meralnej” w MCKiS -u w Jaworznie.

Dziękuje Zarząd Koła PSOUU 
w Jaworznie oraz Uczestnicy WTZ. 

Bibliotekarze Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej – Filii 
w Jaworznie serdecznie dzięku-
ją Państwu Janinie i Markowi 
Banasik z firmy Zakład Ciast-
karsko-Piekarski w Ciężkowi-
cach za ufundowanie wyrobów 
cukierniczych dla uczniów – 
uczestników imprezy „Dzień 
Głośnego Czytania” zorganizo-
wanej w Bibliotece Pedagogicz-
nej w Jaworznie.

Dziękuję Telewizji CTv za pomoc w 
poszukiwaniu modelek oraz wszystkim 

którzy poświęcili  mi czas: firmie ‚Olmet’ za 
udostępnienie terenu; ‚anamarko’ za foto, 
pracę w trudnych warunkach; Ani Głąb 

za wizaż; Miss Śląska i Zagłębia 2006/7: 
Karolinie Rusek i Darii Łazarewicz 
i za życzliwość Pani fotograf Jolancie 

Witalińskiej. 
Efekty pracy na re-act.pl/Aktualności/

Barbara Koczur - autorka kolekcji ‚Trzy fazy życia’; 
finalistka m.in.‚ jeans design’, Krajowa Izba Mody, 
Łódź; ‚Re - act Fashion Show’ Fashion Philosophy 

- Fashion Week Poland 2009, Łódź.

ŻERUJĄ NA STARUSZ-
KACH. Zgłosiła 83-letnia 
kobieta, że w jej mieszkaniu 
przy ul. Wyczółkowskiego 
nieznana kobieta przedsta-
wiająca się jako pracownica 
Telewizji Polskiej w ramach-
pozostawionych prezentów 
wyłudziła od niej pieniądze 
w kwocie 500 złotych.
SAMOOBSŁUGA DALEKO 
POSUNIĘTA. Po południu 
na ul. Mickiewicza policjan-

ci wydziału kryminalnego 
zatrzymali Mirosława S. lat 
49 (zam. Siemianowice Ślą-
skie), Iwonę C. lat 34 (zam. 
Katowice) i Bogusławę B. lat 
47 (zam. Katowice), spraw-
ców kradzieży odzieży 
damskiej ze sklepów odzie-
żowych na terenie miasta 
Jaworzna. Straty w toku 
ustalania. Postępowanie 
prowadzi KMP Jaworzno.

NA WYRWĘ. Wieczorem 
w rejonie parku im. Lotni-
ków Polskich przy ul. Grun-
waldzkiej nieznany sprawca 
podbiegł do idącej uliczką 
42-letniej kobiety i wyrwał 
jej z rąk torebkę koloru czar-
nego z zawartością telefonu 
komórkowego, kompletów 
kluczy, portfela skórzanego 
z dowodem osobistym oraz 
pieniędzmi w kwocie 500 
złotych. Pokrzywdzona 
straty oszacowała na 2.000 
złotych.

WYKORZYSTAŁ NIEUWA-
GĘ. 51-letnia ekspedientka 
sklepu przy ul. 11 listopada 
zgłosiła, że nieznany spraw-
ca, wykorzystując jej nie-
uwagę, dokonał kradzieży 
pieniędzy z kasy fiskalnej 
w wysokości 550 złotych. 
Postępowanie prowadzi 
jaworznicka policja.
NARKOMAN ALBO HAN-
DLARZ. W piątkowy wieczór 
funkcjonariusze wydziału 
kryminalnego na ul. Krakow-
skiej zatrzymali do kontroli 

pojazd m-ki Opel Corsa.  
W trakcie kontroli pasażer 
pojazdu 21-letni jaworznia-
nin usiłował ukryć w pojeź-
dzie dwa pakunki papierowe 
z zawartością marihuany. 
Na miejscu zabezpieczono 
narkotyki, a młody człowiek 
został umieszczony w poli-
cyjnym areszcie.
PIJANY NA ROWERZE. 
Patrol ruchu drogowego 
na ul. Moniuszki zatrzymał 
36-letniego jaworznianina, 
który będąc w stanie nie-
trzeźwym (ponad 3 promi-
le) kierował rowerem marki 
Cross. Postępowanie pro-
wadzi KMP w Jaworznie.

CZOŁOWE ZDERZENIE. 
W samo południe na ul. Ja-
giellońskiej kierujący samo-
chodem marki Fiat Multipla 
31-letni mężczyzna, będąc 
w stanie nietrzeźwym (1,5 
promila) nagle zjechał na 
przeciwny pas jezdni powo-
dując zderzenie czołowe 
z prawidłowo jadącym 
samochodem osobowym 
marki Fiat Punto, kiero-
wanym przez 42-letniego 
jaworznianina. Kierowca 
Fiata Punto jechał z 33-let-
nią żoną i 2-letnim dziec-
kiem. Osoby znajdujące 
się w Punto doznały urazu 
kończyn dolnych oraz ogól-
nych potłuczeń ciała. Pijany 
sprawca wypadku również 
doznał urazu nóg. Wszyscy 
uczestnicy zdarzenia zostali 
przewiezieni do Szpitala 
Miejskiego w Jaworznie. 

Postępowanie prowadzi 
KMP w Jaworznie.
STRACIŁ PRAWKO. Ran-
kiem, na ul. Grunwaldzkiej 
patrol drogówki zatrzymał 
do kontroli drogowej kieru-
jącego samochodem Skoda 
Fabia, który kierował pojaz-
dem w stanie po spożyciu 
alkoholu – 0,27 promila. Po 
utracie prawa jazdy kierow-
cę zwolniono.

NIEDOKOŃCZONA PO-
DRÓŻ. O północy patrol 
wydziału ruchu drogowego 
na ul. Grunwaldzkiej zatrzy-
mał 22-latka, który będąc 

w stanie nietrzeźwym (1,8 
promila) kierował samo-
chodem osobowym marki 
Ford Mondeo. Pojazd został 
odholowany na parking 
strzeżony.
KIEROWAŁ PO UŻYCIU 
ALKOHOLU. Jaworznicka 
drogówka o 8.00 na ul. 
Grunwaldzkiej zatrzymała do 
kontroli samochód osobowy 
marki VW GOLF III, którym 
po użyciu alkoholu kierował 
45-letni jaworznianin. Wy-
nik badania na zawartość 
alkoholu w wydychanym 
powietrzu to 0,44 promila. 
Postępowanie prowadzi  
KMP Jaworzno.

Apel do świadków zdarzeń
2 października ok. godz. 18.45  na ul. Grunwaldzkiej (dziel-
nica Leopold- na wysokości przejazdu pomiędzy jezdniami) 
doszło do uszkodzenia samochodu m-ki Mitsubishi Galant 
przez samochód m-ki Renault ciemnego koloru, który nie 
zatrzymując się oddalił się z miejsca zdarzenia. 
25 września ok. godz. 15.40 na ul. Grunwaldzkiej (dzielnica 
Leopold) doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego 
uszkodzeniu uległ samochód m-ki Ford Galaxy przez n/n 
samochód koloru zielonego. 
26 września pomiędzy godz. 20.30 a godz. 23.45 na par-
kingu przed blokiem nr 44 przy ul. Piłsudskiego doszło do 
uszkodzenia samochodu m-ki Fiat przez n/n samochód, 
który oddalił się z miejsca zdarzenia.
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie zwra-
ca się z prośbą do świadków zdarzenia o kontakt telefoniczny z prowa-
dzącym postępowanie mł. asp. Zbigniewem Krukiem - tel. 61-83-388 lub 
61-83-200  Komenda Miejska Policji w Jaworznie ul. Narutowicza 1.
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Zastępca prezydenta Dariusz Starzycki i Gabriela Guzgan

Z konferencji prasowej prezydenta

Trwająca obecnie w naszym kraju 
medialna debata nad legalizacją 
stosowania technik wspomaganego 
rozrodu oscyluje między dwoma 
skrajnymi stanowiskami: całkowi-
tym zakazem in vitro z jednej stro-
ny i dużą swobodą stosowania tych 
technik, jak również ich refundacją 
przez państwo z drugiej strony. 
Przyznam, że argumenty używane 
w tej debacie budzą we mnie poważ-
ne wątpliwości, co do prawdziwych 
intencji ich zwolenników.

Po pierwsze: jest dla mnie oczywiste, 
że ludzkie życie zaczyna się od poczęcia, 
czyli od połączenia się komórki jajowej 
z plemnikiem. Zatem laboratoryjne 
tworzenie zarodków, ich wszczepianie, 
zamrażanie, selektywna aborcja czy 
zezwolenie na obumieranie), jest oczy-
wistą ingerencją w ludzkie życie. Poza 
biologią pozostaje pytanie czy wolno 
nam to robić. Agnostyk czy ateista może 
odpowiedzieć twierdząco. Na gruncie 
wiary w osobowego Boga i przynajmniej 
deklaratywnie przez większość naszego 
społeczeństwa akceptowanego Dekalo-
gu odpowiedź jest przecząca. W tej sytu-
acji stanowisko hierarchów Kościoła jest 
dla mnie oczywiste, a jego podważanie 
niedorzeczne.

Po drugie: techniki wspomaganego 
rozrodu przedstawiane są przez ich 
zwolenników, jako metody leczenia 

niepłodności. Na ile się orientuję żadna 
technika in vitro nie leczy niepłodności! 
Gdyby ją leczyła, to para małżeńska mo-
głaby w sposób naturalny mieć dzieci. 
A tak nie jest! Techniki te są jedynie 
protezą zaburzonej funkcji organizmu 
– przejściowej bądź trwałej niemożno-
ści połączenia się komórek rozrodczych 
w organizmie kobiety.

Po trzecie: in vitro przedstawiane 
jest jako jedyna alternatywa dla par 
o obniżonej płodności lub zdiagno-
zowanych jako niepłodne. Trzeba 
wiedzieć, że skuteczność procedury 
in vitro szacowana jest na około 30% 
podjętych prób (to dlatego pobiera się 
co najmniej kilka komórek jajowych 
i tworzy kilka zarodków, gdyż stymu-
lacja hormonalna organizmu kobiety 
nie jest obojętna dla jej zdrowia). 
Nowoczesną procedurą medyczną 
rzeczywiście leczącą niepłodność jest 
naprotechnologia, a jej skuteczność 
jest dwukrotnie wyższa niż technika 
in vitro. Dlaczego zatem nie promuje 
się w naszym kraju metody leczenia, 
a nie protezowania zaburzenia?

Po czwarte: refundowanie in vitro 
z budżetu państwa. Jeśli problem nie-
płodności dotyka w Polsce, jak podają 
media, jakieś 20% par to refundowanie 
procedury in vitro będzie sporym 
obciążeniem, co z kolei rodzi pytanie 
o to czyim kosztem? Na marginesie: 

koszty in vitro są dużo wyższe niż 
naprotechnologii.

Po piąte: „dzięki zalegalizowaniu 
in vitro poprawimy sobie wskaźnik 
urodzeń”. Istotnie, demografowie od lat 
„biją na alarm”, że mamy niski przyrost 
naturalny. Zawdzięczamy to, między 
innymi, fatalnej polityce prorodzinnej 
państwa a także nachalnej promocji 
hedonizmu i konsumpcyjnego stylu ży-
cia. Rozwiązaniem długotrwałym i sku-
tecznym, jest sensowna i konsekwentna 
polityka prorodzinna! W tym kontekście 
proponowanie in vitro jako panaceum 
przez te media, które zarazem natrętnie 
promują antykoncepcyjny styl życia 
i legalizację aborcji stanowi dla mnie 
sprzeczność nie do przyjęcia.

Osobiście nie widzę obecnie żadne-
go dobrego uzasadnienia dla legalizacji 
w Polsce technik in vitro, poza tym, 
że pewna grupa ludzi działająca do tej 
pory poza prawem zyska dla swojej dzia-
łalności status legalności. Tymczasem 
Sejm niedawno odrzucił w pierwszym 
czytaniu projekt Obywatelskiej Inicja-
tywy Ustawodawczej „Contra in vitro” 
przewidujący całkowity zakaz tworze-
nia embrionów in vitro. Może posłowie 
z naszego regionu wyjaśnią mi, dlaczego 
odrzucono ten projekt i jakie jest ich sta-
nowisko w omawianej kwestii?

DR ANDRZEJ KĘDZIORSKI

(BIOLOG, UNIWERSYTET ŚLĄSKI)

Szanowni Państwo.
Jako stały czytelnik Waszego tygodni-
ka wiem, że zdecydowanie reagujecie 
na różnego rodzaju nieprawidłowości 
i bulwersujące sprawy dotyczące miesz-
kańców naszego miasta. Z tego wzglę-
du chciałem opisać pewien incydent, 
który dotyczył mojego syna w dniu 1 
października 2009 roku podczas korzy-
stania z komunikacji miejskiej.
Pozwolą Państwo, że za opis posłuży 
skarga jaką skierowałem do PKM.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie 
mojego pisma do PKM w całości lub 
w dowolnych fragmentach:

Zwracam się ze skargą na zachowanie 
kierowcy autobusu linii 304, kurs w dniu 
1.10.2009r, o godz. 13.30 z przystanku 
na ul. Narutowicza.

W dniu wczorajszym mój syn w wie-
ku 11 lat wsiadając do autobusu podał 
kierowcy 2 zł by zapłacić za przejazd. 
Kierowca zażądał od niego 20 gr, bo jak 
stwierdził nie miał drobnych na wydanie 
reszty. Gdy syn odpowiedział, że ma tylko 
te 2 zł, to kierowca opryskliwie zwrócił się 
do dziecka – To wysiadaj! Przestraszone 
dziecko posłusznie wysiadło, by czekać 
kolejne 43(!) minuty na następny au-
tobus. Jak państwo pamiętają w dniu 
wczorajszym było zimno i padał prze-
lotny deszcz. W tych warunkach zmarz-
nięte dziecko czekało pod gołym niebem, 
bo tymczasowy przystanek na ulicy 
Narutowicza nie ma wiaty, a w pobliżu 
brak jest możliwości schowania się przed 
deszczem.

Nie chcę w tym miejscu oceniać 
kultury i zachowania Waszego pra-
cownika, bo moim zdaniem, swoim 
postępowaniem wystawił sobie sam dość 
jednoznaczną ocenę, ale wprost w głowie 
się nie mieści, że kierowca w ten sposób 
mógł potraktować pasażera, na dodatek 
11-letnie dziecko z tornistrem na plecach 
(w rzeczywistości syn wygląda na 9 – 10 
lat). Przecież jako kierowca linii 304 
z pewnością zdawał sobie sprawę, że na-

stępny autobus będzie miał kurs dopiero 
po dobrych kilkudziesięciu minutach, 
a aura była raczej niesprzyjająca. Ale 
gdzie tam! On pan i władca pokazał 
smarkaczowi, kto rządzi w autobusie.

Abstrahując czy takie zachowanie 
było rodzajem odreagowania własnych 
frustracji (ze swej strony ciekawy jestem 
czy odważyłby się tak potraktować doro-
słego pasażera), czy też ogólnej niechęci 
do wykonywanej pracy, to wydaje mi się, 
że kierowca, jeżeli zobowiązany jest 
do pobierania opłaty za przejazd, to musi 
być przygotowany do konieczności wyda-
wania reszty. Przecież syn chciał zapłacić 
monetą 2-złotową, a nie banknotem 
100-złotowym.

Wiem, że rozwiązaniem mogłoby być 
wyrobienie „elektronicznej portmonetki”, 

ale syn z usług PKM korzysta naprawdę 
sporadycznie, więc uznałem, że opłata 
u kierowcy jest wystarczająca. Niestety 
Wasz pracownik do tej sprawy podszedł 
w dość specyficzny sposób.

Na koniec dodam tylko, że dziecko 
do domu wróciło nie tylko zmarz-
nięte, ale przede wszystkim bardzo 
rozżalone na takie potraktowanie 
przez kierowcę. W ten właśnie sposób 
PKM, a właściwie jego pracownicy 
napędzają klientów konkurencji, 
bo syn od dzisiaj będzie korzystał 
z usług busów, w których nie dość, 
że taniej, to podobne zachowanie 
raczej nie grozi.

Z WYRAZAMI SZACUNKU,
WASZ STAŁY CZYTELNIK

*) Tytuł pochodzi od redakcji

Szanowna redakcjo,
Jako ojciec dzieci w wieku szkolnym, 

uważnie śledzę dyskusję prowadzoną 
na łamach waszej gazety, a dotyczącą 
przeciążania uczniów, szczególnie klas 
młodszych przeładowanymi plecakami.

Sam edukację uważam za rzecz nie-
zwykle ważną i wiele lat ze swojego życia 
poświęciłem na zdobywanie wiedzy, 
ale choć jestem stosunkowo młodym 
człowiekiem, to sam odczuwam już 
skutki nadmiernie kiedyś obciążanego 
kręgosłupa. Tak więc z własnego do-
świadczenia, ale też z podstawowej lite-
ratury medycznej wiem, że nadmierne 
obciążanie kręgosłupa w każdym wie-
ku, ale szczególnie w wieku dziecięcym 
i dojrzewania prowadzi często do trwałej 
i nieodwracalnej degeneracji kręgosłupa. 
A te uszkodzenia kręgosłupa oznaczają 
takie dolegliwości jak: zawroty i bóle 
głowy, bóle pleców, bóle barków, bóle 

Wypchnąć małego pasażera *)

Czy szkoła musi być przyczyną 
wielu groźnych chorób?

łokci, a nawet trudności z utrzymaniem 
długopisu w ręce. Szkoła powinna uczyć 
umiejętności mądrego i zdrowego życia, 
a tymczasem sama staje się przyczyną 
chorób. Czy tak musi być? Co na to osoby 
odpowiedzialne za edukację w naszym 
mieście? Jak na razie milczą. Dlaczego?

ZATROSKANY OJCIEC

– Badania, przeprowadzone przez osobę 
niezależną i nie mającą z Jaworznem 
nic wspólnego, mają dla nas szczególny 
wymiar – podkreśla zastępca prezyden-
ta miasta Dariusz Starzycki. – Okazuje 
się bowiem, że Jaworzno i Bielsko Biała 
są najbezpieczniejszymi miastami w Pol-
sce, podczas gdy mieszkańcy Zabrza, Ka-
towic, Tychów i Sosnowca są najbardziej 
narażeni na przestępczość. Takie wyniki 
są miłym zaskoczeniem, a jednocześnie 
efektem pracy nad poprawą bezpieczeń-
stwa w mieście – dodaje.

Warto także podkreślić, że w po-
licyjnych statystykach Jaworzno kla-
syfikowane jest jako miasto najmniej 
zagrożone kradzieżą pojazdów w regio-
nie. W ciągu tego roku skradziono u nas 
tylko siedem pojazdów, z czego udało się 
odzyskać cztery. W stosunku do roku 
poprzedniego odnotowaliśmy spadek 

tego typu przestępstw o 43% (skradzio-
no 15 pojazdów – odzyskano 5). W ka-
tegorii kradzieży pojazdów przelicznik 
zwany wskaźnikiem zagrożenia wynosi 
w Jaworznie 3,1, co klasyfikuje nas 
na 1. miejscu, jako najmniej zagrożone 
miasto. Mysłowice w tym zestawieniu 
znalazły się na 22. miejscu, a Sosnowiec 
natomiast na 30-stym.

Sportowe nagrody 
i wyróżnienia

Rozpoczął się nabór wniosków 
o przyznanie Sportowych Nagród 
i Wyróżnień miasta Jaworzna. Mogą 
je otrzymać zawodnicy mieszkający 
w Jaworznie, a także ci sportowcy, 
których kluby mają siedzibę na terenie 
miasta. Nagrody i wyróżnienia zostaną 
przyznane zawodnikom za wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnic-
twie międzynarodowym lub krajowym.

Sportową Nagrodę miasta Jaworzna 
może otrzymać każdy sportowiec, który 
zdobył medal na Mistrzostwach Świa-
ta, Mistrzostwach Europy, Igrzyskach 
Olimpijskich i Paraolimpijskich, Mistrzo-
stwach Polski, Pucharze Świata czy też 
w Pucharze Polski. O nagrodę ubiegać się 
może także zawodnik klubu sportowego 
mającego siedzibę na terenie Jaworzna, 
uczestniczący w rozgrywkach I lub II ligi.

Sportowe Wyróżnienie miasta Ja-
worzna może natomiast otrzymać za-
wodnik, który osiągnął wysoki wynik 
w w/w imprezach, ale znalazł się poza 
miejscem medalowym.

Zgłoszeń kandydatów mogą do-
konywać zarządy klubów sportowych 
działających na terenie Jaworzna, Pol-

skie Związki Sportowe, Komisja ds. 
Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miej-
skiej, radni Rady Miejskiej oraz Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

W 2008 roku pula na sportowe nagro-
dy wyniosła 120 tys. zł., nagrodzonych 
wówczas zostało 126 osób. Na 2009 rok 
miasto zaplanowało na ten cel 108 tys. zł. 
Nagrody zostaną przyznane końcem roku.

Remonty w placówkach 
oświatowych

W miniony piątek (25 września) 
rozpoczęła się termomodernizacja bu-
dynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Ko-
szarowej w Szczakowej. W ramach prac 
budynek zostanie docieplony, a wejście 
zadaszone. Powstanie również podjazd 
dla osób niepełnosprawnych. Prace, 
które potrwają do połowy grudnia br., 
pochłoną blisko 1 mln zł.

Do końca listopada br. zostanie ocie-
plony także budynek Gimnazjum nr 1 
(ul. Urzędnicza) oraz placówka Zespołu 
Szkół nr 1 (ul. Nauczycielska) – wylicza 
dalej zastępca prezydenta miasta Da-
riusz Starzycki. W ramach inwestycji 
zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, 
stropodachy, będą wymienione drzwi 
i okna. Łączny koszt termomoderniza-
cji obu budynków to blisko 2,7 mln zł. 
Ponadto w Gimnazjum nr 1 przebudo-
wano już schody zewnętrzne, wykonano 
pochylnię dla osób niepełnosprawnych, 
wyremontowano salę gimnastyczną 
oraz pomalowano klatki schodowe.

Z kolei w Gimnazjum nr 2 (ul. Ol-
szewskiego) zlikwidowano kotłownię 
i wykonano nowy węzeł cieplny a także 
wymieniono znajdujące się na koryta-
rzach płytki PCV na wykładzinę. W ra-
mach tegorocznych remontów placówek 
oświatowych w Szkole Podstawowej nr 
5 (ul. Puszkina) oraz w Szkole Podsta-
wowej nr 16 (ul. 3 Maja) wymieniono 
instalację elektryczną oraz pomalowano 
klasy i parkiet w salach gimnastycznych. 
W Szkole Podstawowej nr 7 (ul. Ław-
czana) oraz w II Liceum Ogólnokształ-
cącym na Os. Stałym wyremontowano 
natomiast sale gimnastyczne.

Remonty nie ominęły również ja-
worznickich przedszkoli. W Przedszko-
lu nr 10 (ul. Tuwima) wymieniono insta-
lację elektryczną oraz pokrycie dachu 
z płyt azbestowo-cementowych wraz 
z wyprowadzeniem trzonów komino-
wych i wentylacyjnych ponad dach. 
Z kolei w Przedszkolu nr 15 (ul. Azot) 
i w Przedszkolu nr 18 (ul. Korczyńskie-
go) wymieniono okna. BP/UM

Jaworzno jest najbezpieczniejszym i najlepszym do życia 
miastem w regionie – tak wynika z badań prof. Janusza 
Czapińskiego, czołowego w Polsce psychologa 
społecznego, opublikowanych w Gazecie Wyborczej. 
Zbadano standard życia mieszkańców poszczególnych 
województw i 36 największych miast



6 Aktualności

Ogłasza przetarg ofertowy na utrzymanie czystości w budynkach nie-
ruchomości nr 18; 20 składających się z 13 klatek w budynkach 5-cio 
kondygnacyjnych oraz placu zabaw o pow. 1600 m2.
• Dokładny zakres czynności oraz dodatkowych informacji udziela ad-

ministracja w siedzibie Spółdzielni pok. nr 7 w godzinach pracy.
• Oferty z ceną prosimy złożyć do dnia 21.10.2009 r. godz. 15.00, pok. nr 10 

lub przesłać pocztą z takim wyprzedzeniem, aby dotarła w w/w terminie.
• Oferta winna zawierać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej lub wypis z KRS, NIP, REGON, oświadcze-
nie VAT.

Czy mają czas? Dziadkowie bardzo 
często nie, bo wspierają dzieci w wy-
chowywaniu młodego pokolenia czy 
też pomagają w prowadzeniu domu: 
robią zakupy, gotują obiady i wie-
le, wiele jeszcze spraw załatwiają, 
na które pracujące dzieci nie mają 
czasu. Mimo wszystko starsze osoby 
potrzebują oddechu i relaksu, żeby 
podołać obowiązkom i podreperować 
zdrowie. Zapewne też chcą zobaczyć 
zmieniającą się na ich oczach Polskę 
i może porównać ze zmieniającym się 
również naszym miastem.

Wtedy inaczej patrzy się np. na utrud-
nienia w komunikacji w Jaworznie, 
bo właściwie w całej Polsce buduje się 
drogi i utrudnienia dotykają wręcz 
wszystkich. Ale żeby to zobaczyć, trzeba 
wyjechać za nasze opłotki. Nie każdego 
emeryta czy rencistę stać na sfinanso-
wanie np. trzydniowej wycieczki. Dzięki 
dofinansowaniu miasta do działalności 
organizacji pozarządowych wiele star-
szych osób może korzystać z rekreacyj-
nych i poznawczych imprez. Grupa eme-
rytów z Jelenia wyjechała na wycieczkę 
w dniach 21-23 września do Białego 
Dunajca, żeby codziennie korzystać 
z relaksu w wodach termalnych w Sza-
flarach, a w godzinach popołudniowych 
zobaczyć ciekawe zabytki Podhala.

Ciepłe wody bogate w wapń, żelazo, 
magnez, chrom, mangan, sód i potas 
korzystnie działają na nasze organizmy 
powodując: przyspieszenie rekonwa-
lescencji po zabiegach, obniżają stres, 
poprawiają samopoczucie, stabilizują 
system nerwowy, poprawiają przemianę 
materii, regulują gospodarkę hormonal-

ną. Czy można się dziwić, że starsi tak 
chętnie korzystają z tego typu wyjazdów?

Wiele osób nigdy też nie widzia-
ło pięknych zabytków sakralnych 
np. w Dębnie XV-wieczny kościółek 
pw. św. Michała Archanioła wybu-
dowany przez zbójników bez użycia 
gwoździ. Można było podziwiać w nim 
piękną kolorową polichromię, ołtarz 
i XIV-wieczny krucyfiks. Ten zabytek 
wpisany jest na listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO, a mieszkańcy wsi 
z niezwykłą troską dbają o to cudeńko 
architektury drewnianej.

Przeżyciem duchowym dla wszyst-
kich było również zwiedzanie Bazyliki 
Mniejszej w Ludźmierzu. Siostra – 
przewodnik niezwykle ciepło opowia-
dała o najstarszej XIII-wiecznej parafii 
na Podhalu i o cudownej figurce Matki 
Boskiej zwanej Gaździną Podhala. Wiele 
także mówiła o ciekawych współczesnych 
wydarzeniach, o licznych pielgrzymkach 
ciągnących w okresie sierpnia i września 
do Ludźmierza nie tylko z Podhala, ale 
także z całej Polski i z zagranicy.

Spacer po Ogrodzie Różańcowym 
i napicie się wody z cudownego źródła 
było pięknym akcentem kończącym 
wycieczkę. Jak zwykle będąc w górach 
emeryci mogli zaopatrzyć się w ciepłe 
pantofle, jak i w góralskie sery owcze, 
kozie i mieszane. Z lepszym zdrowiem 
i ze znakomitymi humorami wrócono 
do Jaworzna. „Akumulatory” naładowa-
ne muszą wystarczyć na długo. Dobrze, 
że są ludzie, którym chce się pracować 
społecznie na rzecz innych i że można 
liczyć na wsparcie miasta dla organizacji 
pozarządowych. D. MILNER

1 października (w czwartek) 
odbył się wernisaż konkursu 
„Portret Jaworznian”. 
Zgodnie z zapowiedzią, jury 
w składzie: Paweł Silbert, 
Mariusz Rechul, Maciej 
Witaliński, Paweł Jędrusik 
wyłoniło 30 najlepszych 
prac. Na konkurs napłynęło 
ponad 80 prac, więc jury 
miało ciężki orzech do 
zgryzienia. Po długich 
naradach udało się wyłonić 
zwycięzców. 

Z najlepszej trzydziestki nagro-
dami głównymi uhonorowano trzy 
najlepsze zdjęcia, natomiast sześć 
dostało wyróżnienia i upominki 

od Urzędu Miasta Jaworzna. Zwy-
cięzcą konkursu „Portret Jaworznian” 
został Piotr Miazga, który przedstawił 
na swojej fotografii swoją ciocię i wuj-
ka, Państwa Otrębskich. W nagrodę 
otrzymał obiektyw Falcon 8 mm f/3.5. 
Drugie miejsce zajął Robert Rajski, 
który w nagrodę otrzymał obiektyw 
Nikkor 50 mm f/1.8, a trzeci był Szy-
mon Jastrzębski nagrodzony profe-
sjonalnym plecakiem fotograficznym 
oraz statywem. Wernisaż potrwa do 8 
października, a po nim każdy z lau-
reatów konkursu otrzyma odbitkę 
swojej pracy w formacie A3.

A oto lista wszystkich 
laureatów konkursu:

1. miejsce – Piotr Miazga
2. miejsce – Robert Rajski
3. miejsce – Szymon Jastrzębski

Wyróżnienia:
Iwona Guja
Bartłomiej Zając

Mateusz Długopolski
Joanna Tosza
Marcin Noworyta
Magdalena Waluś

Na wystawie znajdują się także 
fotografie następujących osób:

Beniuchna
Joanna Trzepałka
Katarzyna Guzik
Katarzyna Tomera
Marcin Hałat
Olga Paluch
Rafał Szelest
Stanisław Guzik
Wszystkim laureatom serdecznie 

gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów fotograficznych.

Organizacja konkursu nie byłaby 
możliwa bez życzliwości ze strony 
sponsorów: firm Domel III, Vena oraz 
Foto Witalińska, którym serdecznie 
dziękujemy za pomoc w organizacji 
tego wernisażu. 

PAWEŁ JĘDRUSIK

Zwycięskie zdjęcie Piotra Miazgi, który przedstawił na swojej fotografii swoją ciocię i wujka, 
Państwa Genowefę i Wacława Otrębskich

Uczestnicy wycieczki do Białego Dunajca



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

Przegrywanie taśm VHS na płyty DVD i CD
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

tel. 032/ 751 91 30

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

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

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

Nowy serwis samochodowy – Ad Rem. Przy drodze krajowej 
numer 79, przy ulicy Krakowskiej 8 (naprzeciw stacji benzynowej). 

Tel. 0 604 176 065 czynny od 9-17, sob. 10-13. Naprawy bieżące 
– wymiany olejów, filtrów i klocków, naprawy lakierniczo-

blacharskie, wymianę rozrządów oraz diagnostykę komputerową.
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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

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

�����������

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

4��)����5��'��
��
�6�78�92��
������&��

/!)3:;����'����	������
���3���$�����������

	��'��	��'�:������'��<��
�����
��	�3�������)���

���'��������
���	�3��	������������3$�
=3:�3�3���>	)
��
	������&����3?���?:��


�@3:����	���	)3�$�
2����	���3�'��'��	��&�
	�%���:3$

7��<��&��3���@3:�3�3��'��3:;������%
$
C.H. „TADEUSZ” 

WŁAŚCICIELE WRAZ Z PRACOWNIKAMI

• Prowadzenie podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów, ksiąg 
handlowych

• Prowadzenie rejestrów VAT
• Sporządzanie deklaracji podat-

kowych
• 
Oraz usługi kadrowo-płacowe 

w zakresie;
• Sporządzanie list płac

• Sporządzanie deklaracji i rapor-
tów do ZUS Prowadzenie akt 
osobowych pracowników,

• Ewidencji urlopowych, ewiden-
cji czasu pracy

• Doradztwo kadrowo-perso-
nalne

PUH „12-stka” Aleksandra Radko 
oferuje usługi rachunkowe w zakresie:

Zapraszamy do współpracy
Kontakt telefoniczny: 692354356; 510187666

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Kancela-
ria Komornika w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14 w sprawie  
o sygn. akt KM 83/09 na podst. art. 955 §1 kpc podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 4 listopada 2009 r. o godz. 9:00 w Sądzie Re-
jonowym w Jaworznie Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wojennych 
14 sala nr 4 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położo-
nego w Jaworznie, ul. Piekarska 18/4 w Międzyzakładowej Górniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Jaworznie, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie 
prowadzi księgę wieczystą KW 30469 o powierzchni użytkowej 62,90 m2.
Prawo to oszacowane jest na kwotę:  167 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi:   111 334,00 zł.

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

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

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Kancelaria 
Komornika w Jaworznie,  ul. Inwalidów Wojennych 14 w sprawie  
o sygn. akt KM 22/06 na podst. art. 955 §1 kpc podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 9 listopada 2009 r. o godz. 9:00 w Sądzie Re-
jonowym w Jaworznie Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wojennych 
14 sala nr 5 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 3 położony w Jaworznie 
przy ul. Sulińskiego 18 i posiadającą założoną księgę wieczystą w Wydziale 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie o nr: 23324 o powierzch-
ni użytkowej 95,10 m2 wraz z piwnicą o pow. 15,8 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 255 274,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi:                           170 183,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce 
albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa 
bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całe-
go 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 poprze-
dzających licytację w porozumieniu z Komornikiem, a akta postępowania 
egzekucyjnego, w tym operat szacunkowy można przeglądać w Sądzie 
Rejonowym w Jaworznie, Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wojennych 14.

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

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

Purchawica olbrzymia

Osadnik w lipcu

BliZej prawa

Zaproszenie
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– Nie ma ciała, nie ma zbrodni 
– mawiał Mariusz S. Mylił 
się. Po czterech latach 
od zaginięcia Edyty K. został 
oskarżony o morderstwo. 
Przyznał się, że wraz z kolegą 
udusił kobietę, która nosiła 
jego dziecko.

Po roku śledztwa Prokuratura 
Okręgowa skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko 37-letnimu Ma-
riuszowi S. i 32-letniemu Adamowi K. 
Mężczyźni oskarżeni są o zabójstwo 
poprzez uduszenie zaginionej – Edyty 
K. Grozi im dożywocie.

Edyta K. zaginęła w nocy z 2 na 3 
czerwca, gdy poszła na spotkanie 
ze swoim chłopakiem, z którym była 
w ciąży – Mariuszem S. O planach 
spotkania napisała, jak o wielu innych 
faktach z ich znajomości w swoim pa-
miętniku. Nie żyła już w kilkadziesiąt 
minut po opuszczeniu domu. Z opisu 
wydarzeń wyłania się ponury obraz 
bezwzględnego mordercy, człowieka 
bez uczuć, który bez skrupułów zabił 
własne dziecko i jego matkę, dodatku 
nomen omen dzień po Dniu Dziecka.

Poznali się w lipcu rok wcześniej 
na dyskotece. Po kilku miesiącach 
znajomości Edyta zaszła w ciążę. 
To stało się komplikacją dla Mariu-
sza S., bo ukrywał ten związek przed 
swoją konkubiną Magdą S., z którą 
miał dziecko. Co zaszło feralnej nocy? 
Według relacji Mariusza S. najpierw 
udusił Edytę w swoim samochodzie, 
a potem ciało zakopał w lesie, ubranie 
ofiary paląc po drodze. Kiedy policja 
nie znalazła zwłok we wskazanym 

miejscu zmienił zeznania – w mor-
derstwie pomagać miał mu kolega – 
32-letni Adam K., za co zainkasował 
na początku 3 tys. złotych, a w sumie 
10 tys. zł. Pierwotnie chcieli ją zastrze-
lić z pistoletu z tłumikiem, ale nie 
mogli zdobyć broni. Ślady w samocho-
dzie Mariusz S. kazał zatrzeć innemu 
koledze – 24-letniemu Marcinowi U. 
Teraz Marcin U. odpowie przed są-
dem za usuwanie śladów przestępstwa 
i niepowiadomienie organów ścigania. 
W innej wersji wydarzeń Mariusz S. 
wskazał pomieszczenia gospodarcze, 
gdzie miał zniszczyć zwłoki „prze-
mielając” je w rolniczym śrutowniku 
i karmić nimi psy. Ciała dziewczyny 
dotychczas nie znaleziono. Zwłok szu-
kano nie tylko w starych sztolniach, 
w garażu, penetrowano też zabudo-
wania i studnię w okolicy miejsca 
zamieszkania oskarżonych.

Początkowo Prokuratura Rejono-
wa umorzyła śledztwo. W postępowa-
niu Prokuratury Okręgowej wyszło 
przy okazji na jaw, że ówczesna sta-
żystka prokuratury rejonowej Kata-
rzyna M. przekazywała podejrzanym 
istotne dla śledztwa informacje, a tym 
samym mogli oni wpływać na bieg 
śledztwa. Po umorzeniu sprawy Ma-
riusz S. czuł się bezpieczny. Zawarł 
związek małżeński z Magdą S. i zmie-
nił nazwisko z Cz. na S. przyjmując 
nazwisko żony. Wyjechał do Francji. 
Jednak rodzina Edyty nie mogąc zna-
leźć spokoju, nie daje za wygraną. Jej 
brat, Mariusz K. rozpaczliwie szuka 
siostry – zawiadamia ogólnopolskie 
media, zgłasza się do programu „Kto-
kolwiek widział, ktokolwiek wie”, 
w końcu o sprawie pisze do Proku-
ratury Krajowej i Komendy Głównej 
Policji. Gdyby nie ten ostatni fakt, 

zaginięcie Edyty niewątpliwie po-
zostałoby zagadką do dziś, a spraw-
cy uniknęliby odpowiedzialności. 
W sprawę zaginięcia Edyty angażuje 
się policja kryminalna, a dochodzenie 
przejmuje Prokuratura Okręgowa. 
Już wtedy policjanci przyjmują jako 
najbardziej prawdopodobną wersję, 
że Edyta została zamordowana.

Mariusz S. przyznał się do winy. 
Obciążają go też zeznania innych 
osób – między innymi Marcina U. 
i ówczesnej konkubiny Magdy S. – 
Teraz żadne podsłuchy nie działają 
i jeśli zabierzesz dziecko i wywieziesz 
je za granicę, to skończysz tak samo 
jak Edyta – miał powiedzieć do niej 
Mariusz podczas jednej z wielu kłótni, 
których tłem było zaginięcie Edyty. 
W prokuraturze Magda S. złożyła 
fałszywe zeznania przedstawiając 
inny obraz znajomości Mariusza 
z Edytą, do czego tak jak inne osoby 
nakłonił ją konkubent. „Powiedział 
też, że skoro wydał pieniądze na roz-
drabniarkę do gałęzi, to może jej użyć 
jeszcze raz wobec mnie” – zeznawała 
potem Magda S. już w postępowaniu 
prowadzonym przez prokuraturę. 
Mariusz S. prenumerował i namiętnie 
czytał miesięcznik „Detektyw”. „Nie 
ma ciała, nie ma zbrodni” – powie-
dział podczas innej kłótni do Magdy 
S. Od razu skojarzyła to z jednym 
z artykułów w „Detektywie” opo-
wiadającym o zamordowanej żonie. 
Rodzina o zabójstwo podejrzewała jej 
męża. Słowa, że jeśli „nie ma ciała, nie 
ma zbrodni”, wypowiedział w rozmo-
wie z rodziną prokurator prowadzą-
cy sprawę. Magda S. podejrzewała, 
że artykuł mógł być makabrycznym 
instruktażem dla Mariusza. 

PITAWAL

W czerwcu bieżącego roku definityw-
nie skończyła się historia górnictwa 
kruszcowego na ziemi chrzanowskiej. 
Mówiąc ściślej tej jej etap, który ozna-
cza wydobywanie kruszców, czyli rud 
cynku i ołowiu, a nieco dawniej rów-
nież srebra. Teraz trzeba posprzątać. 
Jak wykazuje doświadczenie z likwi-
dacją pozostałości jakiejkolwiek dzia-
łalności górniczej nie będzie łatwo. 
Wszak po kopalnictwie kruszców, 
nawet w Jaworznie pozostały warpie.

Osadnik
Najbardziej widocznym znakiem 

związanym z górnictwem kruszcowym 
w Chrzanowie, jest gigantyczna góra 

otoczona od zachodu i północy drogą 
do Wodnej, od północy ponadto linią 
kolejową Katowice – Kraków, od wscho-

du linią kolejową do Chrzanowa oraz 
doliną rzeki Wodna, zaś od południa do-
liną rzeki Luszówka. Góra jest zbudowa-
na z odpadów poflotacyjnych i kruszywa 
dolomitowego. W szczytowym okresie 
osiągnęła wysokość prawie 340 m n.p.m. 
Możliwe, że coś pokręciłem, ale góra 
jest ogromna. Zajmuje ona powierzch-
nię 68 ha i już teraz jest najwyższą górą 
w pobliżu centrum miasta. Docelowo, 
po skomplikowanym procesie rekulty-
wacji osiągnie wysokość 325 m n.p.m.

Na szczycie znajdował się staw, 
w którym klarowała się ciecz wykorzy-
stywana w procesie flotacji. Sklarowana 
ciecz wracała do cyklu produkcyjnego. 
Na początku lipca większa część stawu 
była jeszcze wypełniona. Teraz, czyli 
we wrześniu jest tu już sucho. Zbiornik 
raczył wyschnąć. Kolejnym etapem 
rekultywacji będzie zgarnięcie części 
obwałowań do wnętrza. Na powierzch-
ni niewątpliwie dzięki wspomaganiu 
rozwiną się interesujące zbiorowiska 
roślinne. Przewiduje się powstanie tutaj 
parku i terenów rekreacyjnych, ale to po-
trwa jeszcze co najmniej kilkanaście 
lat. A już teraz zapowiada się ciekawie. 
Od strony zachodniej pojawił się płat 
skrzypu olbrzymiego, tu i ówdzie spoty-
kamy kruszczyki. Obydwa gatunki na-
leżą do roślin ściśle chronionych, co już 
teraz oznacza możliwość starania się 
o utworzenie tutaj rezerwatu przyrody.

Purchawica
U podnóża wschodniego stoku osad-

nika wśród drzew znajduje się spore zgru-
powanie owocników jednego z najwięk-
szych grzybów świata. Stanowisko to jest 
obserwowane tutaj od kilkunastu lat 
i ma się dobrze. Grzyb ten swoim kształ-
tem przypomina gigantyczną piłkę lekar-
ską, ale w stanie świeżym zdecydowanie 
przewyższa ją wagą. 20 kg grzyba za jed-
nym zamachem to jest to. Te kule mogą też 
być mniejsze, ale zawsze mają powyżej 10 
cm średnicy. Największa znaleziona miała 
159 cm szerokości. Początkowo są białe, 
później żółkną, by wreszcie stać się sza-
robrązowe. Obecnie grzyb ten podlega 
w naszym kraju ścisłej ochronie gatun-

kowej. Częściej spotyka się go na północy 
Polski. Oczywiście purchawica, jest grzy-
bem jadalnym, kiedy jest młoda, znaczy 

się biała na przekroju. Jedną kulą średniej 
wielkości można by nakarmić kilkanaście 
osób. Dorosłe purchawce, a właściwie ich 
zarodniki były wykorzystywane przez 
Romów, jako zasypka dla niemowląt. 
W grzybie znaleziono kalwacynę, an-
tybiotyk, który może służyć do leczenia 
niektórych postaci raka. W każdym bądź 

razie jest to bardzo cenny gatunek, który 
może się upowszechnić. Prawdopodobnie 
da się go nawet hodować.

Zazwyczaj owocniki tego gatunku po-
jawiają się na łąkach, w parkach i ogrodach 
na żyznych glebach w miejscach bogatych 
w azot. Trudno rumosz dolomitowy uznać 
za takie podręcznikowe siedlisko, ale prze-
cież są rzeczy na niebie i ziemi o których się 
filozofom nie śniło. I tak zupełnie na za-
kończenie. Za kilkanaście lat być może 
tutaj będzie jeździć się na narty.

Zwolnienie od kosztów
Sąd zwolnił mnie od kosztów są-

dowych przy sprawie cywilnej z po-
zwu o zapłatę, który ja sama wno-
siłam. Dowiedziałam się, że jestem 
zwolniona od kosztów w całości. 
W toku sprawy doszło do posiedze-
nia sądu, na którym składałam ze-
znania. Jednocześnie do postanowie-
nia o zwolnieniu od kosztów – o któ-
re prosiłam wypełniając specjalny 
formularz z oświadczeniem o stanie 
rodzinnym i majątku – negatywnie 
ustosunkowała się strona pozwa-
na. Ostatecznie sąd wydał kolejne 
postanowienie, w którym jednak 
uchylił w części postanowienie po-
przednie i co prawda zwolnił mnie 
od kosztów wpisu od pozwu, lecz 
nie od pozostałych wydatków. Czy 
to jest zgodne z prawem i co mogę 
w tym przypadku zrobić? Czy sąd 
sam sobie zaprzeczył? Czy druga 
strona powinna wiedzieć o moim 
stanie majątkowym, a co więcej 
– kwestionować zwolnienie mnie 
od kosztów? Powiedzmy, że pozwana 
zrobiła to z czystej złośliwości, a sąd 
dał temu wiarę...

Oświadczenie o stanie rodzinno–
majątkowym – na specjalnym formula-
rzu – składa się w jednym egzemplarzu 
do sądu i strona przeciwna tego nie 
czyta. Natomiast doręczone jej zostanie 
postanowienie w zakresie zwolnienia 
od kosztów sądowych drugiej strony. 
W Pani przypadku sąd mógł zmienić 
swoje stanowisko. Bowiem w toku 
trwania postępowania – sąd może dojść 
do osobistego przekonania, że Pani 
jednak jest w stanie bez większych prze-
szkód ponieść – przynajmniej w części – 
koszty sądowe. Składa się na to zarówno 
sytuacja finansowa [przede wszystkim 
praca i wysokość zarobków], jak i mająt-
kowa [np. ktoś otrzymuje w darowiźnie 
lub w spadku majątek]. Ponadto sąd 

musi dojść do przekonania, że strona 
nie jest w stanie ponieść kosztów bez 
uszczerbku dla utrzymania siebie oraz 
rodziny. Liczy się fakt czy postępowanie 
było w danym momencie konieczne, 
czy też można było zgromadzić środki 
na jego prowadzenie. Ważny jest też 
poziom, na jakim żyje dana osoba, 
stan jej posiadania. Sąd nie ma obo-
wiązku zwalniać od kosztów, jednakże 
może to zrobić w całości albo w części. 
W przypadku wątpliwości – koszty te 
mogą zostać przywrócone i na to słu-
ży zażalenie w terminie siedmiu dni 
od doręczenia postanowienia. W tym 
zakresie powinno być również stronie 
doręczone pouczenie o terminie oraz 
sposobie zażalenia.
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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

Jedyny autoryzowany punkt w Jaworznie 
ul. Grunwaldzka 164 Tel. 032 616 35 71; 606 406 435 
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PIŁKA NOŻNA – V LIGAPIŁKA NOŻNA – IV LIGA

W najważniejszym meczu 
rundy jesiennej Victoria 
rozgromiła 3:0 lidera 
grupy, Skrę Częstochowa. 
Trener Radosław Gabiga, 
który w tym meczu zasiadł 
na ławce trenerskiej, 
w drugiej połowie dokonał 
zmiany, która przeważyła 
losy spotkania. Wpuszczony 
na boisko Jakub Bujakiewicz 
zdołał dwukrotnie pokonać 
bramkarza rywali oraz 
zaliczyć asystę przy bramce 
Żemły.

W tygodniu poprzedzającym 
mecz, jak zapewne niejeden kibic 
zauważył, w wielu mediach był ty-
godniem, gdzie na uwagę zasłużyła 
jaworznicka Victoria. Do akcji „re-
klamowej” meczu ze Skrą włączyły 
się zarówno media jak i kibice, któ-
rzy próbowali zachęcić znajomych 
do przyjścia na stadion przy ul. Kra-
kowskiej 8. Jeśli mowa o mediach, 
to również my, w ostatnim numerze 
„Co tydzień” poruszyliśmy temat 
słabej frekwencji na meczach „Vici”. 
Wiadomo było, że podczas arcy-
ważnego meczu z liderem, drużynie 
Victorii potrzebne jest wsparcie ki-
biców. Oprócz artykułu w gazecie, 
telewizja CTv zawitała w Jeleniu 
i przygotowała zapowiedź meczu 
ze Skrą. Czy wszystkie te zabiegi 
wpłynęły na poprawę frekwencji? 
Na pewno tak. Niestety, potrzeba 
czasu, aby odzyskać zaufanie ja-
worznian, ale nie ulega wątpliwości, 
że oprócz stałych bywalców, na sta-
dionie pojawiło się wiele „nowych” 
twarzy. Pisząc o kibicach nie sposób 
nie zauważyć, że na stadionie znów 
od pierwszych minut meczu można 
było usłyszeć nieprzerwany doping, 
za który piłkarze podziękowali ki-
bicom po meczu. Warto również 
zauważyć, że osoby, które nie mogły 
zawitać na stadion miały możliwość 
za sprawą Sebastiana Pyci śledzić 
relację „na żywo” na portalu www.
jaw.pl. W przerwie meczu również 
na por ta lu pojawi ł y się zdjęcia 
z pierwszej połowy wykonane przez 

Pawła Jędrusika oraz po meczu 
zdjęcia kibiców udostępnione przez 
Szymona Kędronia prowadzącego 
stronę www.victoria.jaworzno.pl. 
Na meczu, oprócz dziennikarzy 
związanych z „Co tydzień” oraz CTv 
pojawili się również przedstawiciele 
jaworznickich mediów, jak i me-
diów o charakterze wojewódzkim. 
Już na początku meczu kibiców spo-
tkało nie lada zaskoczenie. Na mu-
rawę nie wyszedł grający trener 
Gabiga. Trudno oceniać czy to jego 
brak na boisku pomógł drużynie 
Victorii. Z jednej strony na pewno 
tak, ponieważ być może gdyby nie 
obserwował spotkania „z boku”, 
nie dokonał by kluczowej zmiany 
w tym meczu. Z drugiej strony 
Gabiga już nie raz pokazał, że jest 
bardzo groźnym zawodnik iem, 
który w najtrudniejszych momen-
tach potraf i zdobyć bramkę dla 
swojego zespołu. Mecz na szczycie 
IV ligi I gr. śląskiej rozpoczął się 
o godz 11:00. Pierwsza połowa była 
w miarę wyrównana z niewielkim 
wskazaniem na Victorię. Ry wa-
le z Częstochowy atakowali i już 
w drugiej minucie stworzyli pierw-
szą groźną sytuację, z której jednak 
nic nie wynikło. W 5. minucie bliski 
zdobycia bramki dla jaworznian 
był Łukasz Stawowy, który trafił 
w słupek. Kolejne minuty to gra 
w środku pola. Obydwa zespoły 
grały bardzo ostrożnie. Około 20. 
minuty z ławki wstał Radosław Ga-
biga. Podopieczni usłyszeli od niego 
instrukcję, aby grać bardziej ofen-
sywnie. Wskazówki poskutkowały 
częstszym posiadaniem piłki przez 
„Vicię” oraz próbami dogrywania 
do napastników, które niestety koń-
czyły się odgwizdaniem spalonego. 
W  międzyczasie Częstochowia-
nie oddali trzy niegroźne strzały 
na bramkę Okrenta. W 30. minucie 
z dystansu próbował uderzać Gadaj. 
Szczególnie wyróżniał się nowy 
zawodnik – Dziółka, który kontro-
lował grę w obronie. Do przerwy 
na tablicy widniał wynik 0:0. Nic 
nie zapowiadało tego co wydarzy się 
w drugiej połowie. Z szatni piłkarze 
Victorii wyszli w iście bojowych 
nastrojach. W 56. minucie meczu 
trener Gabiga dokonał najważniej-
szej zmiany w tym meczu. Z boiska 
żegnany oklaskami kibiców zszedł 
Gadaj. Za niego, miejsce w ataku 
zajął Bujakiewicz. Minęło dosłow-

nie 5 minut, a za jego sprawą pa-
dła pierwsza bramka dla drużyny 
z Krakowskiej. Bardzo dokładne 
podanie ze środka pola od Wojcie-
cha Strusia, aż wszyscy kibice wstali 
z krzeseł. Jakub nie zastanawiał się 
długo co zrobić z piłką, pędząc ile 
sił w nogach w kierunku bramki 
rywali, kończąc swój rajd pewnym, 
dokładnym strzałem, który przeło-
żył się na pierwszą bramkę dla Vic-
torii. Na trybunach zawrzało. Kibice 
skandowali trzecia liga, trzecia liga 
Victoria! Obrazuje to, jak bardzo 
powrót do trzeciej ligi jest potrzeb-
ny naszemu miastu. Teraz wystar-
czyło ten wynik utrzymać. Piłkarze 
„Vici” jednak nie chcieli poprzestać 
na ta k im w yniku. Ki lka minut 
później Bujakiewicz ponownie był 
bliski zdobycia bramki, jednak sę-
dzia odgwizdał spalonego. Minęło 
kilka minut i zaczęło się robić dość 
nerwowo. Skra postawiła wszystko 
na jedną kartę. Częstochowianie 
zdołali wywalczyć rzut wolny, który 
został jednak niedokładnie wykona-
ny i piłka powędrowała wysoko po-
nad bramkę Roberta Okrenta. W 71. 
minucie goście wzmocnili atak ko-
lejnym napastnikiem. Nadeszła 78. 
minuta i błędy w obronie atakującej 
Skry wykorzystał ponownie Buja-
kiewicz, który zdobył dla swojego 
zespołu kolejną tego dnia bramkę. 
Chwilę później przed szansą pod-
wyższenia wyniku stanął Struś, 
lecz sędzia odgwizdał spalonego. 
Kolejne minuty to rozpaczliwe ataki 
Skry na bramkę Okrenta. Nastała 
90. minuta. Krótko mówiąc, Skra 
na kolanach. Trzecią bramkę dla 
jaworznian po dograniu Bujakiewi-
cza strzelił Żemła. Mecz zakończył 
się wynikiem 3:0 dla jaworznian. 
Piłkarze po meczu podbiegli do ki-
biców dziękując im za doping oraz 
skandując z nimi, że nie zamierzają 
oddać fotela lidera. Victoria zajmuje 
pierwsze miejsce w swojej grupie. 
Już za tydzień mecz na wyjeździe 
z Górnikiem Mysłowice.

Victoria: Okrent – Bartkiewicz, 
Dziółka, Kusiak, Gola – Żemła, 
Wujec, Magiera (85. Żuraw), Sta-
wowy (69. Czapla) – Gadaj (56. 
Bujakiewicz), Struś (90. Pawlik). 
Bramki: 61’, 78’ Bujakiewicz, 90’ 
Żemła
Widzów: ok. 350

ŁUKASZ PIOTROWSKI

Szczakowianka nie zwalnia tempa 
i z meczu na mecz powiększa swą 
miażdżącą przewagę. Tym razem 
na drodze Szczakowianki stanęła 
drużyna Milenium Wojkowice. 
Po pierwszej, dosyć nerwowej po-
łowie, w której padła tylko jedna 
bramka dla gospodarzy, druga była 
zdecydowanie lepsza.

„Szczaksa” już w swojej pierwszej 
przeprowadzonej akcji ofensywnej 
zdobyła gola. W 5. minucie gry po do-
środkowaniu Wojtaszaka, Kamil Gło-
śny świetnie wysunął piłkę Adamowi 
Janeczce, a ten precyzyjnym strzałem 
w prawy róg dał prowadzenie swojej 
drużynie. Bardzo aktywne skrzydła 
Szczakowianki w tym meczu były 
ich główną bronią. Tego dnia bardzo 
aktywny był Sebastian Chojnowski. 
To właśnie po jego zagraniach dzia-
ło się wiele pod bramką Milenium. 
W 10. minucie gry po wrzutce z rzu-
tu rożnego właśnie „Siwego”, bliski 
pokonania bramkarza był Skrzypek, 
który uderzył piłkę głową minimal-
nie niecelnie. Niedługo później tym 
razem dośrodkowanie Sałapatka 

i także uderzenie głową, tym razem 
Głośnego, ale ponownie niecelne. 
W 28. minucie gry znowu zagranie 
piłki górą, ale nasz napastnik, bio-
rący udział w poprzedniej akcji, tym 
razem na czystej pozycji strzeleckiej 
minął się z piłką. Bombardowanie 
bramki skrzydłami niestety nie dawa-
ło rezultatów. Piłkarze Szczakowianki 
albo w kluczowych momentach akcji 
byli niezbyt dokładni, albo zawodnicy 
gości mieli dużo szczęścia, gdyż nie 
można powiedzieć, że grali dobrze 
w obronie. Cztery minuty po ostatniej 
akcji gospodarzy, Milenium nieocze-
kiwanie przeprowadziło jedyną groź-
ną akcję w tym meczu. Minięty na le-
wym skrzydle Jamróz, nie potrafił za-
trzymać rozpędzonego skrzydłowego 
drużyny z Wojkowic, który popisał się 
dobrym dośrodkowaniem. Po drodze 
wyskakujący do piłki drugi bramkarz 
gospodarzy- Józefiak, minął się z pił-
ką, ale na szczęście nikt nie zamykał 
akcji po drugiej stronie boiska. W sa-
mej końcówce pierwszej połowy, mo-
gliśmy obejrzeć dwie dobre sytuacje 
podbramkowe „Szczaksy”. Kolejne 
dośrodkowanie Chojnowskiego, Ra-
fał Skrzypek minął się z piłką, ale 
ustawiony za stoperem gospodarzy 
Wojtaszak zdołał oddać strzał, jednak 
na tyle słaby, że bramkarz nie miał 
żadnych problemów z wyłapaniem go. 
Ostatni raz bramce Milenium, w 42. 
minucie gry, zagroził Adam Janeczko, 
który po dośrodkowaniu Wojtaszaka 
z rzutu wolnego uderzył głową, ale 

znów niecelnie i do przerwy mieliśmy 
przewagę podopiecznych Sermaka, 
ale tylko jednobramkową.

W drugiej połowie gospodarze 
rozstrzelali się na dobre. Co prawda 
z początku grali trochę niemrawo, ale 
w ostatnich 23. minutach gry Szcza-
kowianka doprowadziła do pogromu. 
Strzał z 54. minuty Biskupa, z około 35. 
metrów skutecznie obronił bramkarz. 
Trzy minuty później powinien być 
rzut karny. Zgranie klatką piersiową 
Głośnego do Janeczki, ten powalony 
w polu karnym, ale sędzia pozostał 
niewzruszony. Festiwal strzelecki 
rozpoczął w 67. minucie nie kto inny, 
jak Adam Janeczko. Długa piłka, 
która przeszła przez Wojtka Jamro-
za, trafiła wprost pod nogi naszego 
napastnika, a ten skutecznym lobem 
strzelił swojego drugiego gola w tym 
spotkaniu. Minutę później ciągnięty 
za rękę w polu karnym strzelec dwóch 
bramek wywalczył rzut karny dla 
swojego zespołu. Jedenastkę na gola 
pewnym strzałem zamienił Paweł 
Sermak. Niecałe pięć minut później, 
ponownie akcja nieocenionego w ja-

worznickim zespole Janeczki. Samotny 
rajd, w którym minął kilku obrońców, 
aby następnie przegrać pojedynek sam 
na sam z bramkarzem. Jednak dzięki 
jego strzałowi piłkę mógł dobić niemal 
do pustej bramki Sebastian Chojnow-
ski, który jak zwykle po strzelonej 
bramce nie krył olbrzymiej radości 
na stadionie przy ulicy Krakowskiej. 
Milenium kompletnie zdegustowane 
tym co działo się na boisku, posta-
nowiło oddać mecz bez walki. W 77. 
minucie gry, z ostrego kąta, tuż przy 
linii na 5:0 strzałem lobem podwyższył 
Sebastian Stemplewski, a dwie minuty 
przed końcem pokaz strzelecki zakoń-
czył strzałem z prawej strony boiska, 
rezerwowy- Sebastian Dylowicz.

Po pierwszej części gry meczu, 
nic nie zapowiadało aż tak wyso-
kiego wyniku. Grająca w pierwszej 
połowie trochę niemrawo Szczako-
wianka, w drugiej już całkowicie się 
zmobilizowała, dzięki czemu nie dała 
kompletnie pograć drużynie z Wojko-
wic. Nasz zespół oczywiście utrzymał 
pozycję lidera i z kompletem punktów 
pewnie przewodzi w ligowej tabeli.

Bramki: 5’, 67’ Janeczko, 68’ Ser-
mak, 72’ Chojnowski, 77’ Stem-
plewski, 88’ Dylowicz
Skład: Józefiak- Sałapatek, Skrzy-
pek, Stemplewski (Jochymek), 
Jamróz- Chojnowski (Ochmański), 
Biskup, Sermak, Głośny (Szremski), 
Wojtaszak (Dylowicz)- Janeczko

R. JARZĄBEK

Victoria Jaworzno – Skra Częstochowa 3:0 (0:0) Szczakowianka – Milenium Wojkowice 6:0 (1:0)
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Radość zawodników Victorii po objęciu fotela lidera IV ligi

Nie ma mocnych na Szczakowiankę
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PIŁKA NOŻNA – V LIGA PIŁKA NOŻNA – A KLASA

PIŁKA NOŻNA 

TABELE I WYNIKI

PIŁKA NOŻNA – V LIGA

IV liga
1. Victoria Jaworzno  9  21 17-6
2. Skra Częstochowa  9  21 15-9
3. MKS Myszków  9  21 24-10
4. Slavia Ruda Śląska  9  19 21-15
5. Sarmacja Będzin  9  16 18-12
6. KS Częstochowa  9  16 15-9
7. Górnik 09 Mysłowice  9  13 17-14
8. Przyszłość Ciochowice  9  13 10-10
9. Zagłębiak Dąbrowa G.  9  12 17-24
10. Wyzwolenie Chorzów  9  11 11-9
11. Górnik Wesoła 9  10 12-20
12. Olimpia Truskolasy  9  10 14-18
13. Czarni Sosnowiec  9  8 14-15
14. Zieloni Żarki  9  8 14-17
15. MK Górnik Katowice  9  7 6-9
16. ŁTS Łabędy 9  0 11-39
Kolejka 9 – 3-4 października
Olimpia Truskolasy 0-2 Sarmacja Będzin
Przyszłość Ciochowice 0-2 Górnik 09 Mysłowice
Victoria Jaworzno 3-0 Skra Częstochowa
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 0-5 MKS Myszków
Slavia Ruda Śląska 5-1 ŁTS Łabędy
Zieloni Żarki 0-2 MK Górnik Katowice
KS Częstochowa 1-0 Wyzwolenie Chorzów
Górnik Wesoła 0-6 Czarni Sosnowiec
Kolejka 10 – 9-10 października
Sarmacja Będzin – Czarni Sosnowiec
Wyzwolenie Chorzów – Górnik Wesoła
MK Górnik Katowice – KS Częstochowa
ŁTS Łabędy – Zieloni Żarki
MKS Myszków – Slavia Ruda Śląska
Skra Częstochowa – Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
Górnik 09 Mysłowice – Victoria Jaworzno 10 X, 16:00
Olimpia Truskolasy – Przyszłość Ciochowice

V liga
1. Szczakowianka Jaworzno  9  27 41-1
2. Unia Dąbrowa Górnicza  9  19 21-8
3. Górnik Piaski (Czeladź)  9  18 22-8
4. MCKS Czeladź  9  17 24-10
5. Górnik Jaworzno  9  17 17-10
6. Pogoń Imielin  9  14 21-16
7. Zgoda Byczyna 9  13 13-17
8. Gwarek Tarnowskie Góry  9  13 18-11
9. Podlesianka Katowice  9  11 9-8
10. Orkan Dąbrówka Wielka 9  11 12-8
11. Unia Ząbkowice 9  11 12-12
12. Milenium Wojkowice  9  9 7-23
13. MKS Siemianowice Śląskie  9  8 11-17
14. AKS Niwka Sosnowiec  9  6 6-14
15. A. Brzozowice-Kamień 9  6 3-13
16. Źródło Kromołów 9  0 1-62
Kolejka 9 – 3-4 października
Unia Dąbrowa Górnicza 1-1 Pogoń Imielin
Szczakowianka Jaworzno 6-0 Milenium Wojkowice
Gwarek Tarnowskie G. 1-1 A. Brzozowice-Kamień
MKS Siemianowice Śląskie 1-1 Zgoda Byczyna
Orkan Dąbrówka Wielka 0-0 Górnik Piaski
Podlesianka Katowice 2-1 Unia Ząbkowice
MCKS Czeladź 2-0 AKS Niwka Sosnowiec
Źródło Kromołów 0-3 Górnik Jaworzno
Kolejka 10 – 10-11 października
Pogoń Imielin – Górnik Jaworzno 10 X, 16:00
AKS Niwka Sosnowiec – Źródło Kromołów
Unia Ząbkowice – MCKS Czeladź
Górnik Piaski – Podlesianka Katowice
Zgoda Byczyna – Orkan Dąbrówka W. 10 X, 16:00
A. Brzozowice-Kamień – MKS Siemianowice Śl.
Milenium Wojkowice – Gwarek Tarnowskie Góry
Unia Dąbrowa Górnicza – Szczakowianka 
Jaworzno 10 października, 16:00

A-klasa
1. Ciężkowianka Jaworzno  9  27 34-7
2. Pionier Ujejsce 9  24 27-5
3. RKS Grodziec 10  21 33-13
4. Strażak Mierzęcice  9  20 17-6
5. MKS Sławków  9  19 17-14
6. Przemsza Siewierz  9  13 16-13
7. Jedność Strzyżowice 9  12 19-19
8. Błękitni Sarnów  9  12 12-14
9. Łazowianka Łazy 9  12 15-22
10. Niwy Brudzowice  9  12 16-17
11. MKS Poręba  10  11 15-23
12. Zew Kazimierz 9  10 16-15
13. Tęcza Błędów 9  9 10-22
14. Orzeł Dąbie  9  6 9-23
15. Ostoja Żelisławice  9  3 2-23
16. Przemsza Okradzionów 9  2 12-34
Kolejka 10 – 3-4 października
Niwy Brudzowice 2-3 Ciężkowianka Jaworzno
MKS Sławków 4-1 MKS Poręba
Pionier Ujejsce 6-2 Przemsza Okradzionów
Ostoja Żelisławice 1-0 Orzeł Dąbie
Tęcza Błędów 1-2 Łazowianka Łazy
Przemsza Siewierz 0-2 Jedność Strzyżowice
Zew Kazimierz 2-3 RKS Grodziec
Błękitni Sarnów 0-0 Strażak Mierzęcice
Kolejka 11 – 10-11 października
Strażak Mierzęcice – Niwy Brudzowice
RKS Grodziec – Błękitni Sarnów
Jedność Strzyżowice – Zew Kazimierz
Łazowianka Łazy – Przemsza Siewierz
Orzeł Dąbie – Tęcza Błędów
Przemsza Okradzionów – Ostoja Żelisławice
MKS Poręba – Pionier Ujejsce
Ciężkowianka Jaworzno - MKS Sławków 

Paweł Jędrusik

Źródło Kromołów ma słaby se-
zon. Zdecydowanie. Zero punktów  
w dziewięciu kolejkach i zaledwie 
1. zdobyta bramka przy 62. straco-
nych. Jedynym usprawiedliwieniem 
drużyny z Kromołowa jest fakt, że 
cała drużyna złożona jest z mło-
dych, 16-17- letnich zawodników. 
Górnik jest kolejnym zespołem, 
który wywiózł z Kromołowa 
trzy punkty.

Mimo wysokiego wyniku, tre-
ner Kijewski nie może 
być do końca 
z a d owolony 
z  p o s t a w y 
swoich za-
wodników. 
Pierwsza 

p o ł o w a 
była ba rd zo 
słaba w wyko-
naniu obydwu 
drużyn. Mimo, że 
jaworznianie starali się kontrolować 
grę, w oczy raziła nieskuteczność.  
W 10. minucie dobre podanie z rzutu 
rożnego na szósty metr otrzymał Rusek, 
ale fatalnie spudłował, strzelając nad 
poprzeczką. W 40. minucie ponownie 
rzut rożny, piłka trafiła do Jarząbka, 
którego strzał głową wybronił bram-
karz Źródła. Po kiepskim widowisku, 
do przerwy utrzymał się wynik 0:0. 

W szatni piłkarze Górnika dostali 
ostrą reprymendę od trenera Kijew-
skiego, która najwidoczniej na nich 
podziałała. Już w 47. minucie za sprawą 
Ruska jaworznianie objęli prowadzenie. 

Rozegrane w niedzielne popołudnie 
w pod siewierskich Brudzowicach 
spotkanie omal nie zakończyło się 
sensacyjną wygraną gospodarzy, 
którzy tym samym przerwaliby 
passę kolejnych 8. zwycięstw lidera 
z Ciężkowic. 

Zawodnicy z Brudzowic pokonali 
zresztą ciężkowicką jedenastkę w I run-
dzie Pucharu Polski na szczeblu Pod-
okręgu Sosnowiec 2-0. Ale w tym 
spotkaniu trener Szczotka dał pograć 
dublerom i co tu dużo ukrywać jego 
stawka nie była tak duża, jak niedziel-
nego spotkania. I tak naprawdę, najbar-
dziej sprawiedliwym wynikiem tego 
spotkania byłby rezultat remisowy, 
który nie krzywdziłby żadnej ze stron. 
Pierwsza odsłona należała do „Ciężko-
wianki”, która nie była jednak w stanie 
wykorzystać stworzonych przez siebie 
sytuacji bramkowych. W dodatku do-
skonale spisywał się w tym spotkaniu 
golkiper miejscowych Michał Kowalski, 
który kilkakrotnie wygrywał pojedynki 
z ciężkowickimi zawodnikami. W samej 
końcówce do głosu zaczęli dochodzić 
coraz śmielej miejscowi za sprawą du-
etu ich napastników Tomczyk- Bańka. 
Po przerwie podopieczni Piotra Szczotki 
niezadowoleni z bezbramkowego re-
zultatu przystąpili do ofensywy, która 
przyniosła prowadzenie 2-0, ale dla miej-
scowych. Tomczyk i Bańka wykorzystali 
kardynalne błędy defensywy ciężkowic-
kiego teamu i po 52. minutach „Niwy” 
prowadziły już 2-0. Na szczęście, nie za-
łamało to graczy „Ciężkowianki”, którzy 
mając „nóż na gardle” zrobili wszystko, 

aby odrobić straty. I najważniejsze, 
że miała w swoich szeregach znako-
micie usposobionego Radka Jarzynkę, 
który w przeciągu 20. minut rozstrzy-
gnął wynik meczu na korzyść drużyny 
z Ciężkowic, która w tym spotkaniu 
poza ambicją i walką do końca niczym 
nie zaimponowała. Na pewno zdobyte 3. 
punkty cieszą, jednak trudno nie zauwa-
żyć kryzysu, jaki dotknął ciężkowickich 
piłkarzy. Ostatnie 3 mecze winny być 
wygrane pięknie, ładnie i przyjemnie. 
Tymczasem ciężkowicki team w każdym 
z tych spotkań musiał walczyć, a koń-
cowy rezultat w każdym z nich niemal 
do końca był sprawą otwartą. Na pewno 
sporym sukcesem, jest zdobycie komple-
tu punktów w pierwszych 9. spotkaniach 
sosnowieckiej klasy „A” oraz liderowanie 
w tabeli, jednak nie chcąc wieszczyć no-
win w stylu trojańskiej Kasandry, mam 
nadzieję, że doświadczonemu szkole-
niowcowi, jakim jest bez wątpienia Piotr 
Szczotka uda się przez najbliższy tydzień 
tchnąć nowego pozytywnego ducha 
w drużynę, zaś kontuzjowani zawodni-
cy wrócą do gry. A kolejny sprawdzian 
już niebawem. W najbliższą sobotę 10 
października na ciężkowicki kameralny 
stadion zawita drużyna MKS Sławków, 
która obecnie zajmuje 5. miejsce w tabeli. 
Początek o godzinie 15.00.

Bramki: 70’, 87’, 90’ Jarzynka
Skład:  Palian– Grodzki, Prażmow-
ski, Adamus, Bosak- Struski (62’Mi-
lewski), Bulga, Psioda, Pieczka– Ja-
rzynka, Kornaga (83’ Wódz)

JANCIO WODNIK

Źródło Kromołów – Górnik Jaworzno 0:3 (0:0)

W kolejnych minutach 
widoczna była rysująca 
się przewaga Górni-

ka. W 62. minu-
cie wynik 

na 0:2 podwyższył 
Wyka, wprowadzo-
ny tuż po przerwie. 
Formalności do-
pełnił w 73. minu-
cie A. Sędrzak, tym 
samym ustalając 
wynik spotkania na 

0:3. Kolejny mecz 
Górni k zag ra 
także na wyjeź-
dzie. Jaworznian 
podejmie na swo-
im boisku noto-

w a n a  j e d no 
„oczko” niżej, 
Pogoń Imielin 
10 paździer-
nika o godz. 

16:00. 

Bramki: 47’ Rusek, 62’ Wyka, 73’ 
A. Sędrzak
Skład: Żak- Koralik (83’ Byrski), Ru-
sek, Wierzbik, Radosz, A. Sędrzak, 
Jarząbek, P. Sierczyński, Ślusarczyk 
(46’ Kantek), Warzecha (63’ Kądzioł-
ka), Stojak (45’ Wyka)

PAWEŁ JĘDRUSIK

Niwy Brudzowice – LKS Ciężkowianka 2:3 (2:0)

Po dobrym meczu z Gwarkiem Tar-
nowskie Góry, Zgoda Byczyna grała 
w Siemianowicach Śląskich z miej-
scowym MKS’em. MKS’em, który 
teoretycznie powinien być rywalem 
słabszym, ze względu na 13. miejsce 
w tabeli zajmowane przed tą kolejką.

Nasi zawodnicy pokazali już w tym 
sezonie kilkukrotnie, że potrafią grać 
z determinacją i zaangażowa-
niem do samego końca spo-
tkania. Tym razem, z Siemia-
nowic udało się wywieźć 
tylko jeden punkt. Zgoda 
przystąpiła do tego meczu 
bez dwóch kluczowych 
zawodników: Siemka i Zieliń-
skiego, których brak było 
widać przez całe 90. mi-
nut. W pierwszej poło-
wie MKS prezentował 
się dobrze, zawodni-
cy cały czas szukali 
dwóch napastników 
długimi piłkami. W 26. 
minucie po błędzie 
Pstruchy, MKS ob-
jął prowadzenie 1:0 
i zanosiło się na nie-
spodziankę. Zgoda 
grała jednak z sercem, 
ale nie potrafiła wykończyć żadnej z ak-
cji. Do ciekawej, wręcz kuriozalnej sytu-
acji doszło w ostatniej minucie pierwszej 
połowy, kiedy to sędzia po przyznaniu 
rzutu rożnego naszej drużynie... od-
gwizdał koniec pierwszej części gry. 
Po przerwie Zgoda nasiliła ataki i w za-
sadzie dominowała na boisku. Ciężka 
praca na boisku dała efekt w 60. minucie 

Victoria od dwóch lat tylko dzięki 
życzliwym darczyńcom utrzymuje 
grupy młodzieżowe. Nie mogąc 
liczyć na pomoc ze strony miasta, 
szuka kolejnych darczyńców. Liczy 
się każda złotówka.

Juniorzy, trampkarze młodsi 
i trampkarze starsi — być może wśród 
nich znajdziemy następców Ryszarda 
Czerwca i Jana Urbana. Drugi rok z rzę-
du Victoria pokrywa w 100% koszty 
utrzymania drużyn młodzieżowych. 
Nie są to małe pieniądze: koszty dojazdu 
na mecze i treningi, opłacenia sędziów 
i kadry, zajęć na basenie, przygotowania 
prowiantu i zakupu środków chemicz-
nych na potrzeby prania strojów.

Koszty te, należy pomnożyć razy 
trzy — tyle, ile jest grup młodzieżo-

wych. Mimo braku wsparcia ze strony 
miasta, klub stara się wynagrodzić 
młodzieży trudy dojazdu po zajęciach 
szkolnych na treningi. Z myślą o naj-
młodszych zawodnikach klub opłaca 
przejazd wynajętym busem. Przedsta-
wiciele klubu twierdzą, że takich wa-
runków nie ma żadna inna drużyna 
młodzieżowa z terenu miasta. Dobrej 
woli do szkolenia młodych piłkarzy 
osobom związanym z klubem odmó-
wić nie można. Tradycja i liczne grono 
znanych wychowanków zobowiązuje 
Victorie do utrzymywania i szkolenia 
kolejnych piłkarzy.

W związku z dużymi kosztami 
prowadzenia trzech drużyn mło-
dzieżowych, klub poszukuje osób 
chętnych do współpracy. SZK

MKS Siemianowice Śląskie – Zgoda Byczyna 1:1 (1:0)

Młodzicy Victorii

meczu, gdy po podaniu Smreczaka sam 
na sam z bramkarzem znalazł się Sta-
nek. Zachował on zimną krew i płaskim 
strzałem strzelił gola na 1:1. W końcówce 
spotkania jaworznianie mogli strzelić 

zwycięską bramkę. W 93. 
minucie Smreczak dograł 
do Rosy, a ten trafił z sied-
miu metrów w poprzeczkę. 

W ostatniej minucie spo-
tkania sędzia przy-
znał rzut rożny Zgo-
dzie i uwaga... po raz 
drugi w tym meczu 
odgwizdał koniec 
połowy. To napraw-
dę rzadka sytuacja 
i w zasadzie ciężko 
tu mówić o jakimś 

logicznym wytłuma-
czeniu decyzji sędziego. 
Po spotkaniu można 

odczuć lekki niedosyt. 
Pierwszą połowę Zgoda 

„przespała”, ale w drugiej 
była już drużyną wyraźnie 

lepszą i stworzyła kilka na-
prawdę dogodnych sytuacji. 
Miejmy nadzieję, że w ko-

lejnym meczu z Orkanem 
Dąbrówka Wielka w Jaworznie zostaną 
trzy punkty.

Bramki: 60’ Stanek
Skład: Kominiak, Podralski, Do-
brzański, Sawaniewicz, Wacławek, 
Rosa, Pstrucha (55’ Stanek), Sob-
czak, Czerwiec, Smreczak, Śliwiński 
(80’ Niziołek)

PAWEŁ JĘDRUSIK
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Nie zwalniają tempa zawodniczki 
MCKiS’u Jaworzno, które w sobotę 
3 października odniosły swoje 3. 
ligowe zwycięstwo. Jaworznianki 
tym samym dalej zajmują fotel li-
dera III ligi.

Zespół Mariusza Łozińskiego, 
póki co nie natrafił w lidze na dru-
żynę, która byłaby w stanie „urwać” 
punkty naszej drużynie. Na sześciu 
przeciwników, z którymi występu-
jemy w lidze, trzech już odprawi-
liśmy z kwitkiem tracąc przy tym 
tylko jednego seta. Drużyna, która 
zdołała go wygrać, była naszym 
sobotnim rywalem. W wyjazdowy 
meczu w Cieszynie zagrały: Kuryło, 
Knapik, Stolarczyk, Kamińska, Za-
wiślak, Borończyk i Kruk na pozycji 
libero. Pierwszy set, który zakończył 

się 10. punktową wygraną, wcale nie 
zapowiadał emocji, jakie towarzy-
szyły podczas dalszej gry. Bardzo 
blisko wyrównania były gospodynie 
tego spotkania w secie nr 2. MCKiS 
bowiem przegrywał wtedy 21:17, 
jednak nasze zawodniczki pokrzy-
żowały plany miejscowym i zdobyły 
8. punktów, tracąc tylko jednego, 
co dało im prowadzenie w całym 
meczu 2:0. To co nie udało się Vic-
torii w drugiej odsłonie, udało się 
już w trzeciej. Cieszynianki zdołały 
wygrać przedostatnie w tym meczu 
starcie 25:22. Wszelakie nadzieje 
na uzyskanie pozytywnego rezulta-
tu w starciu z jaworzniankami, za-
wodniczki z Cieszyna straciły po 4. 
i ostatniej w tym meczu partii, która 
zakończyła spotkanie dając kolejne 

zwycięstwo MCKiS-owi. Najbliż-
szym rywalem MCKiS-u Jaworzno 
tym razem we własnej hali będzie 
UKS Czechowice Dziedzice, który 
w 3. kolejce przegrał z Dębowianką 
Dębowiec 3:0.

Joanna Borończyk (MCKiS Jaworz-
no): – Uważam, że mecz był wyrówna-
ny i obie drużyny walczyły o każda pił-
kę. Podeszłyśmy do tego spotkania, tak 
jak do każdego innego, czyli poważnie, 
mimo iż nie wiedziałyśmy jak prezen-
tuje się Cieszyn. Niestety nie pokaza-
łyśmy się z dobrej strony w zagrywce. 
W niektórych ważnych momentach 
traciłyśmy punkty właśnie przez ten 
element. Dobrze zagrałyśmy natomiast 
w bloku i kontrataku. Myślę, że w głów-
nej mierze to przesądziło o wygranej.

BARTEK DŁUGAJCZYK

3-4 października w Bytomiu odbył 
się IV Memoriał im. Leszka Błażeń-
skiego. W turnieju wystartowało 
trzech zawodników z jaworznickiego 
klubu bokserskiego Jawor Team.

W kategorii kadet, waga 52 kg wy-
startował Krzysztof Kopytek, w kategorii 
junior, waga 54 kg Bartłomiej Nowat-
kowski, a w kategorii junior, waga 69 kg 
Adrian Wróbel.

Jawor Team odniósł w tych zawo-
dach bardzo duży sukces. Wszyscy wy-
mienieni powyżej zawodnicy zdobyli 
pierwsze miejsca. Krzysztof Kopytek  
w półfinale pokonał Marcina Michalskiego  
z MOSM Bytom (zawodnik został podda-
ny przez sekundanta w pierwszym starciu).  
W finale Kopytek walczył z Mateuszem 
Majerczkiem z Cios-Adamek Gilowice i po 
zaciętej walce wygrał na głosy 2:1.

Bartłomiej Nowatkowski w półfinale 
trafił na wolny los, by w finale zmierzyć 
się z brązowym medalistą Mistrzostw 
Polski Juniorów w Zawierciu 2009, Ka-
milem Jaworkiem. Warto tu podkreślić, 
że Bartek chciał się zrewanżować za 
porażkę w Częstochowie na punkty (2:1- 
przyp. red.) i mimo, iż jego typową kate-
gorią jest 51 kg, to wystartował w katego-
rii 54 kg i pokonał jednogłośnie swojego 
przeciwnika po kapitalnej walce.

Adrian Wróbel w finale pokonał 
Przemysława Chmielarza z Blachow-
ni (pod Częstochową). Warto także 
wspomnieć o czwartym zawodniku  
z Jaworzna, który wystartował w Me-
moriale, czyli Krzysztofie Włodarczyku 
z Victorii Jaworzno, który po dwóch 
zwycięskich walkach zajął także pierw-
sze miejsce. W sobotę zwyciężył z Ma-
teuszem Smolińskim z MOSM Bytom 
przez KO w 1. rundzie. Nokaut był na 
tyle ciężki, że lekarz musiał się sporo 
natrudzić zanim zawodnik doszedł do 
siebie. W finale Krzysiek zmierzył się  
z dwa lata starszym Dawidem Krajew-
skim z Szoguna Mysłowice. Sekundan-
tem w tym starciu był przygotowujący 
do turnieju zawodnika, Robert Gortat. 

Od wtorku w Ostrołęce odbywają 
się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski dla 
roczników 1989/90. Bierze w nich udział 
czterech reprezentantów naszego miasta. 
Reprezentantami Jawor Teamu są: Jacek 
Kopiel, kat. 57 kg, Kamil Młodziński, kat. 
60 kg, Przemysław Gorgoń, kat. 75 kg.

Reprezentantem Victorii Jaworzno, 
jest Krzysztof Włodarczyk w kat. do 90 
kg. Mistrzostwa będą trwały do soboty, 
a my mamy nadzieję, że nasi bokserzy 
przywiozą z Ostrołęki kolejne trofea, czego 
serdecznie im życzymy. PAWEŁ JĘDRUSIK

VC Victoria MOSiR Cieszyn – MCKiS Jaworzno 1:3 (15:25, 22:25, 25:22, 22:25)

BOKS

W dniach 28-29.09.09 r. odbyły się 
zawody we wspinaczce sportowej 
dzieci i młodzieży jaworznickich 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. W sumie 
w zawodach wzięło udział blisko stu 
zawodników i zawodniczek.

Zawody zostały rozegrany w ka-
tegorii „na czas”. Obowiązywała 
formuła „f lash”, tzn. każdy z za-
wodników mógł podglądać swoich 
poprzedników.

Zawody stały na dobrym pozio-
mie, ale szczególne emocje pojawiły 
się w biegu finałowym mężczyzn 
szkół ponadgimnazjalnych. Otóż 
po dwóch biegach – finaliści mieli 
w sumie takie same czasy – 17 sekund 
i 28 setnych. O zwycięstwie zadecydo-
wał superfinał.

Zawody były realizowane w ra-
mach dwóch projektów – pierwszego, 
realizowanego przez Szkolny Związek 
Sportowy: „Uczniowie na start – II 
edycja” oraz drugiego projektu, re-
alizowanego przez Uczniowski Klub 
Sportowy K-2: „Wspinanie to wy-
zwanie” finansowanych przez urząd 
miasta.

W dniu 2 października br. grupa 
młodzieży ze Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 i Gimnazjum nr 3 
uczestniczyła w wyjeździe w skały na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 
dokładnie do Rzędkowic. Pod opieką 
swoich nauczycieli:Izabeli Klocek i 
Grzegorza Tuckiego, młodzież miała 
okazję zapoznać się z bardzo atrak-
cyjną dla uprawiania wielu różno-
rodnych form aktywności sportowej 
i turystycznej dolinką.

Rozbiliśmy się pod grupą skalną, 
zajmując prawie połowę połaci skał 
w tym miejscu. Dość powiedzieć, że 
grupa liczyła 30. młodych, żądnych 
wrażeń wspinaczy. Każdy spróbował 
swoich sił, włączając w to opiekunów. 
Po wspinaniu, każdy z uczestników 
otrzymał gorący posiłek.

Wyjazd był realizowany w ramach 
projektu współfinansowanego przez 
Urząd Miejski w Jaworznie – „Juraj-
ska wyprawa”. Projekt przewiduje 
dalsze wyjazdy, aż do października. 

Współorganizatorami wyjazdu byli: 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Gim-
nazjum nr 3, Urząd Miasta Jaworzno 
oraz oczywiście UKS K-2.

GRZEGORZ TUCKI

W organizację zawodów włączyły 
się jeszcze: Ognisko Pracy Pozasz-
kolnej oraz Gimnazjum nr 3 w Ja-
worznie.

Oto wyniki:
Klasyfikacja indywidualna:

Szkoły Podstawowe: Chłopcy – 1 
m. Adam Kopera SP nr 16. Dziew-
częta – 1 m. Angelika Zgierska SP nr 
3. Drużynowo wśród chłopców: 1 m. 
SP nr 16, 2 m. SP nr 3, 3 m. SP nr 6, 
wśród dziewcząt: 1 m. SP nr 16, 2 m. 
SP nr 3, 3 m. SP nr 6.

Gimnazja: Chłopcy – 1m.Krzysz-

tof Guja Gim. nr 6. Dziewczęta – 1 m. 
Bogusława Krasoń Gim. nr 6. Druży-
nowo wśród chłopców: 1 m. Gim. nr 2, 
2 m. Gim. nr 8, 3 m. Gim. nr 6, wśród 
dziewcząt: 1 m. Gim. nr 6, 2 m. Gim. 
nr 8, 3 m. Gim. nr 2.

Szkoły ponadgimnazjalne: chłop-
cy – 1 m. Albert Baran ZSP nr 5, 
dziewczęta – 1 m. Klaudia Morawska 
ZSP nr 2. Drużynowa wśród chłop-
ców: 1 m. ZSP nr 5, 2 m. ZSP PKE, 3 
m. ZSP nr 2, wśród dziewcząt: 1 m. 
ZSP nr 2, 2 m. LO nr 1

GRZEGORZ TUCKI

Kolejność V turnieju szachowego 
Grand Prix Jaworzna 2009 rozegra-
nego 27.09.09 r. (Bar „u Dudka”):

1. Piotr Siedliński, 2. Janusz Jeleń, 3. 
Jarosław Marzec, 4. Krystian Krzem-
pek, 5. Maciej Kawala. W klasyfikacji 
kobiet prowadzi Dagmara Kowalczyk.

Klasyfikacja juniorów: 1. Tomasz 
Wadowski, 2. Przemysław Wadowski, 
3. Daniel Grabski.

Klasyfikacja zawodników bez ka-
tegorii: 1. Artur Pludra, 2. Andrzej 
Klich, 3. Andrzej Wadowski.

Klasyfikacja open: 1. Janusz Jeleń, 
2. Adrian Moryson, 3. Maciej Kawala, 
4. Zbigniew Kądziołka, 5. Jarosław 
Marzec.

Zwycięzcy VI edycji turnieju sza-
chowego Grand Prix Jaworzna 2009: 

1. Janusz Jeleń, 2. Adrian Moryson, 
3. Maciej Kawala, 4. Zbigniew Ką-
dziołka, 5. Jarosław Marzec, 6. Kry-
stian Krzempek, 7. Daniel Korcz, 
8. Jacek Stachańczyk, 9. Stanisław 
Stachańczyk, 10. Bronisław Richter.

10 października w Klubie „Wega” 
przy ul. Ciężkowickiej 68 odbędzie się 
turniej szachowy dla dzieci, młodzie-
ży oraz dorosłych. Początek o godz. 
11:00, zapisy od 10:30. Przedsięwzię-
cie współfinansowane jest z budżetu 
miasta („Amatorzy na start”).

VIII turniej – 18 października go-
dzina 16.00 Bar „u Dudka”. 

I Memoriał Szachowy Śp. Edwar-
da Sarny – 23-25 październik TKKF 
Wodnik Jaworzno 

ROMAN CZELEŃ

W n ied zie lę  0 4 pa ź d zier n i k a 
w Hali AKS Niwka w Mysłowicach 
rozegrany został ogólnopolski 
turniej dzieci i młodzików w Judo. 
W zawodach, w których zmagało 
się ponad stu uczestników z kil-
kunastu klubów Jaworzno z po-
wodzeniem reprezentowali młodzi 
zawodnicy z Klubu Walki Wręcz 
„Partner 2” Jaworzno, podopieczni 
trenera Łukasza Proksy zajęli trzy 
medalowe pozycje.

Pierwszy do boju ruszył najmłod-
szy z ekipy Łukasz Sroka startujący 
w kategorii 25 kg. Łukasz nie pozo-
stawił rywalom szans wygrywając 
wszystkie swoje pojedynki, skutecz-
nie sprowadzając do parteru i sto-
sując trzymania zdobył złoty medal. 
Drugim reprezentantem jaworznic-
kiego klubu, który stanął na macie 
był Cezary Baraniewicz w kategorii 
30 kg. Czarek stosując rzuty i spro-
wadzenia do parteru dotarł do fi-
nału, w którym dał się zaskoczyć 

bardziej doświadczonemu rywalowi 
i przegrał zajmując drugie miejsce. 
Trzecim zawodnikiem reprezentu-
jącym Jaworzno był Kacper Sroka 
startujący w kategorii 35 kg. Kacper 
walczył bardzo wszechstronnie sku-
tecznie stosując zarówno rzuty, jak 
i techniki trzymań w parterze do-
cierając do finału, w którym musiał 
uznać wyższość swojego przeciwnika 
zdobywając srebrny medal.

Rozgrywane zawody były okazją 
sprawdzenia postępów w szkoleniu 
prowadzonym przez mistrza Łuka-
sza Proksę w „Klubie Walki Wręcz 
„Partner 2” Jaworzno działającym 
przy Gimnazjum nr 3 w Jaworznie. 
Nasi młodzi sportowcy mieli możli-
wość w sportowej rywalizacji spraw-
dzić swoje umiejętności, szczęśliwi 
i zmotywowani do dalszej pracy 
wrócili do Jaworzna. Nieoceniona 
okazała się pomoc pani mgr Mag-
daleny Grzegorczyk dyrektor Gim-
nazjum nr 3 w Jaworznie oraz pana 

I Otwarty Turniej 
Brydża Sportowego 
Zapraszamy Państwa na I Otwarty 
Turniej Brydża Sportowego o Pu-
char Prezydenta Miasta Jaworzna 
pt. „Piątki Brydżowe na Sporto-
wo”. Zawody odbywać się będą raz  
w miesiącu w piątki 16.10, 13.11 
oraz 11.12. 2009 r. Koniec zapisów  
i początek gry o godz. 17:30. Dla 
zwycięzców przewidziane są atrak-
cyjne nagrody. IW

Zawodnicy wspinali się w kategorii „na czas”

Roberta Śmierciaka właściciela 
firmy „Partner 2”,za co serdecznie 
dziękujemy. Zapraszamy na salę 
treningową i życzymy da lszych 
sukcesów. Informacje o treningach 
tel. 502138185.

IW



15Nie tylko dla młodzieży

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. 

UNITRADE

Obwodnica Katowice ➢
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Stacja czynna w godz. 7.00 – 19.00
Serwis czynna w godz. 7.00 – 19.00
Sobota 7.00 – 13.00 – Serdecznie zapraszamyzamy

Dla stałych klientów stacji 
sprawdzanie przed przeglądem 

GRATIS!!!

Okręgowa Stacja 
Kontroli Pojazdów 

i Serwis Samochodowy
Jaworzno ul. Rzemieślnicza 16 tel./fax 032 616 43 92; 509 216 094UNITRADE

 

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

13. Kiedy szczypie język.
Już sięgająca swoją historią wiele tysiąc-

leci wstecz medycyna chińska przekazuje, 
że badanie języka może pomóc we wczesnym 
zdiagnozowaniu szeregu schorzeń ogólno-
ustrojowych.

Język jest narządem bardzo szybko re-
agującym na wszelkiego rodzaju wahania 
poziomu hormonów, witamin, zmian w dal-
szych odcinkach przewodu pokarmowego. 
Zdarza się, że jego powierzchnia, dolegliwości 
w postaci pieczenia, mrowienia, szczypania 
wyprzedzają na szereg miesięcy pojawienie 
się objawów klinicznych narządów, w których 
toczy się właściwa choroba.

W chorobach przewodu pokarmowego, przy 
niedoborze soku żołądkowego (kwasu solnego) 
język jest wygładzony, scieńczały. W przypad-
ku nadkwasoty natomiast, brodawki na jego 
powierzchni są przerośnięte, tworzy się biały 
nalot. Wygładzenie języka, scieńczenie jego 
błony śluzowej, wysuszenie powierzchni powo-
duje choroba wrzodowa dwunastnicy, żołądka, 
obecność pasożytów w przewodzie pokarmo-
wym. Mocznica z kolei powoduje pojawienie się 
grubego nalotu na jego grzbiecie, a na przeciw-
ległej, spodniej stronie równocześnie rozległych 
owrzodzeń. W chorobach białych ciałek krwi, 
także białaczkach powstają na języku liczne, 
drobne ranki-owrzodzenia pokryte szarym 
nalotem. Są one bardzo bolesne.

Pieczenie języka, szczególnie krawędzi 
i czubka nasuwa podejrzenie zaburzeń w ukła-
dzie czerwonych krwinek, ich niedoboru, 
zmniejszonej ilości hemoglobiny, nawet anemii 
z niedoboru witaminy B12 czy żelaza. Również 
przy braku innych wiamin z grupy B (B1, B2, B6), 
kwasu foliowego lub witaminy PP pojawiają się 
jego kłucia, szczypanie, mrowienie. Dolegliwość 
pieczenia, tak zwanych parestezji, neuralgii ję-
zyka, towarzyszyć też może cukrzycy, zaburze-
niom endokrynologicznym, uczuleniom na leki, 
pokarm, zatruciom arsenem lub bizmutem. 

W cukrzycy język dodatkowo staje się wysu-
szony, wygładzony, popękany. Często pieczeniu 
towarzyszy stan zapalny języka, jego wygła-
dzenie, zaczerwienienie, czasami obrzęk. Brak 
natomiast widocznych zmian chorobowych 
na języku, przy obecności uciążliwego pieczenia, 
nie ustępującego pod wpływem żadnych leków 
i przy prawidłowych wynikach badań labora-
toryjnych, może mieć podłoże psychogenne, 
sygnalizować stan depresyjny, sytuację stresową. 
Dolegliwość wtedy nie sprawia problemu rano, 
często nie jest nawet obserwowana przes osobę, 
narasta natomiast w ciągu dnia, stając się nie 
do zniesienia wieczorem. Nocą takie pieczenie 
ustępuje. Często pieką wtedy także wargi i inne 
okolice błony śluzowej jamy ustnej, które w ba-
daniu są prawidłowe, bez zmian chorobowych. 
Taki zespół pieczenia dotyczy szczególnie kobiet 
w okresie okołomenopauzalnym i nazywa się 
stomatodynią.

W przypadku natomiast infekcji wiruso-
wych (wirusem półpaśca, opryszczki zwykłej, 
ospy wietrznej, mononukleozy) pojawia się 
na języku wysypka w postaci pęcherzyków, 
a następnie po ich pęknięciu nadżerek. Wy-
stępują jego bóle, towarzyszy silne ślinienie. 
Również zakażenie wirusem HIV powoduje 
często pojawienie się zmian na krawędziach 
języka. Są to białe plamy o powierzchni po-
marszczonej i skośnie pofałdowane.

Oczywiście każdorazowo przy zgłasza-
niu dolegliwości bólowych ze strony języka 
konieczne jest w pierwszej kolejności wy-
kluczenie powodu, który bezpośrednio tkwi 
w samej jamie ustnej i odpowiada za pro-
blem. Dopiero wtedy poszukuje się przyczyny 
tkwiącej w innych częściach organizmu. 

Muzeum Chleba 
w Radzionkowie

W tym tygodniu wspólnie ze Ślą-
ską Organizacją Turystyczną za-
praszamy do odwiedzenia jedynego 
w swoim rodzaju Muzeum Chleba 
w Radzionkowie. Jest to kolejny 
obiekt na śląskim Szlaku Zabytków 
Techniki, tym razem pokazujący hi-
storię chleba oraz narzędzia i maszy-
ny do jego wytwarzania. Ciekawostką 
jest, iż zwiedzający mają niepowta-
rzalną okazję do własnoręcznego 
wypieku bułek. Znajduje się tu także 
rekonstrukcja dawnej izby szkolnej 
oraz wystawa sprzętów, przyrządów 
i pomocy szkolnych. Dodatkową 
atrakcją jest bliskie sąsiedztwo kolei 
wąskotorowej Bytom – Wesołe Mia-
steczko oraz Zabytkowej Kopalni 
Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga.

A dla naszych czytelników mamy 
multimedialną prezentację atrakcji 
województwa śląskiego. Wystar-
czy tylko odpowiedzieć na pytanie: 
W jakim śląskim mieście znajduje 
się kompletna mumia egipska wraz 
z sarkofagiem? Więcej informacji 
o atrakcjach województwa śląskiego 
na stronie www.gosilesia.pl.

Kino „Helios” zaprasza
W kinie „Helios” ruszyła przed-

sprzedaż biletów na na premierowe 
pokazy filmu „Odlot 3D”, które od-
będą się w dniach 16-22 października. 
Film opowiada o Carlu Fredrickse-

nie,który pewnego dnia postanawia 
zrealizować marzenie swego życia 
i wyrusza w podróż do tajemniczej 
krainy w Ameryce Południowej. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby 
nie fakt, że Carl podróżuje we wła-
snym domu unoszonym przez setki 
balonów, a w wyprawie przypadkowo 
towarzyszy mu pewien ośmiolatek. 
Film można również zobaczyć w wer-
sji analogowej.

A już od 9 października do kin 
wchodzi „Dystrykt 9”. 28 lat temu 
obcy przybywają na Ziemię. Ludzie 
oczekują na wrogi atak lub olbrzymi 
postęp technologiczny. Nic z tych 
rzeczy. Obcy stają się uchodźcami. 
Zostają osadzeni w prowizorycznej 
południowoafrykańskiej dzielnicy – 
„Dystrykcie 9”, póki państwa świata 
nie zadecydują, co z nimi zrobić. 
Niestety ziemianom wyczerpała się 
cierpliwość i dążą do rozwiązania 
problemu z obcymi...

A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenie na wybrane se-
anse. Wystarczy tylko odpowiedzieć 
na pytanie: Ile części liczy sobie film 
„Obcy” z Sigourney Weaver w roli 
głównej? Szczegółowy repertuar kina 
na stronie www.heliosnet.pl.

Filharmonia zaprasza
na Koncert Papieski

Koncert w katowickiej archikate-
drze Chrystusa Króla w chwili, gdy 
żegnaliśmy Jana Pawła II, rozpo-

czął nową 
t r a d y c j ę 
filharmo-
ników ślą-
skich – dorocznego koncertowania 
w rocznice związane z życiem Ojca 
Świętego i w Dni Papieskie. Trady-
cji zadość się stanie i w niedzielę 11 
października tego roku, gdzie o godz. 
19 wystąpi Chór Filharmonii Śląskiej 
pod dyrekcją swojego nowego szefa, 
Jarosława Wolanina. Koncert otwo-
rzy prawykonanie tegorocznej kom-
pozycji „Źródło – Tryptyk rzymski” 
Piotra Ślęczka, inspirowanej jednym 
z najgłośniejszych tomików Karola 
Wojtyły, „Tryptykiem rzymskim”, 
opublikowanym już pod jego papie-
skimi imionami. Po niej wybrzmią 
cztery motety na tematy gregoriań-
skie organisty i kompozytora Mau-
rice’a Duruflé. Koncert zwieńczy 
Msza na dwa chóry czterogłosowe 
kompozytora Franka Martina, któ-
rego kompozycje religijne stawiają 
w rzędzie najwybitniejszych, obok 
O. Messiaena czy W. Kilara, twórców 
muzyki religijnej XX wieku. Wstęp 
na koncert jest bezpłatny. Serdecznie 
zapraszamy!

Kinoteatr „Rialto” zaprasza
Na nadchodzący tydzień Kino-

teatr „Rialto” ma kilka ciekawych 
propozycji. W dniach od 6 do 11 paź-
dziernika „Rialto” zaprasza na wy-
kłady i projekcje filmowe w ramach 

imprezy „Buddyzm w kulturze za-
chodu. Inspiracje”. W ramach prze-
glądu przewidziano także koncert 
Tomka Lipińskiego, który odbędzie 
się w najbliższą sobotę tj. 10 paździer-
nika o godzinie 19-stej. A już 14 paź-
dziernika w ramach Młodzieżowego 
Klubu Filmowego będzie można 
zobaczyć najnowszy film Wong Kar 
Waia „Jagodowa Miłość” w doboro-
wej obsadzie. Ponadto „Rialto” zapra-
sza także na projekcje filmów „Coco 
Chanel” oraz „Spotkanie w Palermo” 
Wima Wendersa.

A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenie na wybrane se-
anse. Wystarczy tylko odpowiedzieć 
na pytanie: Kto zagrał właściciela 
restauracji, w której spotykają się bo-
haterowie filmu „Jagodowa miłość”? 
Szczegółowy repertuar kina znajduje 
się na stronie www.rialto.katowice.pl.

Prapremiera w Teatrze
Rozrywki w Chorzowie!

Już 9 października prapremie-
ra w Teatrze Rozrywki! „Kamyk 
w bucie”, czyli „Podivná splátka” 
to monodram, który Igor Šebo 
napisał specjalnie dla wybitnej, 
czeskiej aktorki, Gabrieli Wilhel-
movej, a spektakl prezentowany 
był na renomowanych, praskich 
scenach. Po pewnym czasie, sce-
nariusz „Podivnej splátky” stał się 
kanwą zupełnie nowej opowieści 
dla dwojga aktorów. I tak, w Teatrze 

Rozrywki, powstała kameralna hi-
storia o wiecznej wojnie pomiędzy 
kobietą, a mężczyzną. Także o ko-
biecie, rozdartej pomiędzy karierą, 
a macierzyństwem, miłością a ob-
łudą, wrażliwością, a determinacją 
w drodze do sukcesu. Obraz wal-
czącej, raz wściekłej, raz zagubionej 
w swoich imaginacjach, starzejącej 
się kobiety maluje Igor Šebo z dy-
stansem i „słowacko-czeską” iro-
nią. To warto zobaczyć! Ponadto 
w nadchodzącym tygodniu w cho-
rzowskim teatrze zagości Anna 
Maria Jopek ze swoim koncertem, 
który już 11-tego w niedzielę a także 
kultowy już musical „Jesus Christ 
Superstar” cieszący się od kilku lat 
niezmienną miłością widzów.

A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenie w promocyjnej 
cenie 5 zł od osoby na wybrany spek-
takl. Wystarczy tylko odpowiedzieć 
na pytanie: Kto jest autorem muzyki 
do „Jesus Christ Superstar”? Szczegó-
łowy repertuar znajduje się na stronie 
www.teatr-rozrywki.pl.
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Redakcja „Co Tydzień”
43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7

tel. (032) 751-91-30
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P.P.H.U „RAFAX” Rafał Kornaś 
tel. 0 664 99 11 41

– szybki czas realizacji
– wykonanie z powierzonego 

lub własnego materiału

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

12.10.09 – Obsługa HDS
19.10.09 – Kurs instruktora nauki jazdy
19.10.09 – Przewóz osób i rzeczy
19.10.09 – ADR

5 października 2009 roku 
w Jaworznie został otwarty 
nowy serwis samochodowy – 
Ad Rem. Znajduje się on przy 
drodze krajowej numer 79, przy 
ulicy Krakowskiej 8 (naprzeciw 
stacji benzynowej).

Tym, co w yróżnia serwis Ad 
Rem, są w ystaw ia ne do k a żdej 
usługi faktury VAT i protokoły 
przyjęcia samochodu, oraz wstępne 
ustalenia odnośnie napraw – klient 
może dokonać wyboru, jakie mają 
być zamówione części: oryginal-
ne, czy ich zamienniki. Najpierw 
stawiana jest diagnoza, następnie 
podejmowana decyzja, a w razie 
ewentualnych błędów koszty po-
nosi serwis, nie klient. Nowością 
jest również doradztwo ws. kupna 
samochodu – samochód, nad któ-
rego kupnem zastanawia się klient, 
poddany zostanie diagnozie (m.in. 
komputerowej), sprawdzony zosta-
nie jego stan techniczny i stan jego 
powłoki blacharskiej.

Serwis Ad Rem oferuje szeroki 
wachlarz usług: naprawy bieżące – 
wymiany olejów, filtrów i klocków, 
naprawy lakierniczo-blacharskie, 

kompletną naprawę zawieszenia, 
wymianę rozrządów wszystkich 
marek oraz diagnostykę kompu-
terową samochodów Volkswagen, 
Audi, Seat, Skoda, Mercedes (także 
Sprinter), Volvo, Opel, BMW oraz 
Mini. Oferowane usługi zostaną 
wykonane w możliwie najkrótszym 
czasie i po możliwie najniższej ce-
nie. Klienci, oczekujący na przy-
jęcie samochodu do naprawy lub 
samą naprawę, mogą wypić w miłej 
atmosferze kawę w biurze serwisu.

Z racji wejścia na rynek usług sa-
mochodowych, serwis Ad Rem w ra-
mach promocji, trwającej do dnia 17 
października 2009 r., oferuje darmo-
wą usługę wymiany oleju oraz kom-
puterową diagnostykę samochodów 
wymienionych wcześniej marek.

SERDECZNIE ZAPRASZAM,
KAMIL ODRZYWOŁEK

TEKST SPONSOROWANY
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ZAPRASZAMY!!!

43-603 Jaworzno ul. Puszkina 3
032 752 61 17; 0 501 428 591

e-mail: meblostylpuszkina@wp.pl
www.meblostyl.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

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

porcelanowe, protezy szkieletowe i akrylowe.
ul. Nosala 4/2, 43-600 Jaworzno, tel. 032/ 615 07 89
rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

Klasyczny masaż leczniczy 
mięśni pleców, kręgosłupa 

i kończyn
Stefan Koźbielak 

Tel. 032 615 64 60; 
0 784 091 773

Wykonuję masaż także w domu 
klienta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

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

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

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

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

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

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

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

REHABILITACJA

Psychoterapia dorosłych i młodzieży
Mediacje rodzinne w konflikcie małżeńskim.

Psychoterapeuta, mediator – Danuta Chwirut 
www.psychoterapia-dch.pl; tel. 603 248 940

PSYCHOTERAPIA

STOMATOLODZY

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

INNE

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

CHIRURDZY

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 

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

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

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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Miasto Jaworzno218 Dzielnicowy kalejdoskop

Kłopoty z Kozim Brodem

Pomimo wydłużonej procedury 
przetargowej wyłoniony 
został wykonawca, z którym 
28 września br. podpisana 
została umowa na przebudowę 
gruntowego odcinka ul. 
Tetmajera w dzielnicy Bory.

W sierpniu bieżącego roku Miej-
skie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Jaworznie zakończyło 
inwestycję pn. „Kanał Wąwolnica-etap 
V”. Obejmowała ona również wymianę 
sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Tet-
majera na odcinku od byłego wiaduk-
tu przy ul. Reja do skrzyżowania z ul. 
Niemcewicza. W ramach tego zadania 
wykonana została nowa nawierzchnia 
jezdni i chodników.

Przebudowę ul. Tetmajera Miejski 
Zarząd Dróg i Mostów będzie konty-
nuował na odcinku gruntowym. Prace 
remontowe prowadzone będą od ul. 
Niemcewicza do ul. Bielańskiej. Wczo-
raj inspektorzy nadzoru inwestorskiego 
MZDiM przekazali plac budowy wyko-
nawcy. W pierwszej kolejności zdemon-
towane zostaną znajdujące się w drodze 
płyty betonowe. Z uwagi na znajdującą 
się w pasie drogowym infrastrukturę 

techniczną zachodzi konieczność prze-
łożenia sieci teletechnicznej, gazowej 
oraz elektroenergetycznej poza jego ob-
ręb. W kolejnym etapie zadania, wybu-
dowana zostanie kanalizacja deszczowa.

Dla pieszych powstanie nowy chod-
nik o szerokości dwóch metrów, któ-
rego nawierzchnia wykonana zostanie 
z kostki brukowej. Przebudowie pod-
dane zostaną także wjazdy do posesji. 
Nawierzchnia jezdni na odcinku blisko 
400 metrów ułożona zostanie z betonu 
asfaltowego. Docelowo szerokość jezdni 
wynosić będzie sześć metrów.

W trybie przetargu nieograniczone-
go na przebudowę ul. Tetmajera wzięły 
udział 4 firmy:
• Miejski Zakład Drogowy Sp. z o.o. 

z Jaworzna
• Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych Sp. z o.o. 
z Katowic

• Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Wodnego Rekultywacji 
i Melioracji Sp. z o.o. z Będzina

• Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
Drogopol ZW Sp. z o.o. z Katowic
Zamawiający wybrał najkorzyst-

niejszą ofertę w ogłoszonym na to za-
danie remontowe przetargu. Komisja 

przetargowa odrzuciła ofertę jednej 
z biorącej w przetargu firmy, z uwagi 
na niezgodność złożonego kosztorysu 
ofertowego ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia. Wykonawca, 
którego oferta została odrzucana, wniósł 
protest, a następnie po oddaleniu pro-
testu przez zamawiającego wykonawca 
wniósł odwołanie od rozstrzygnięcia 
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicz-
nych. 20 sierpnia br. zapadł wyrok wy-
dany przez Krajową Izbę Odwoławczą 
uwzględniający odwołanie i nakazujący 
ponowne dokonanie czynności badania 
i oceny ofert, z uwzględnieniem oferty 
odwołującego. 27 sierpnia br. komisja 
przetargowa dokonała w/w czynności 
i wybrała jako najkorzystniejszą ofertę 
odwołującego.

Wykonawca, którego oferta zo-
stała wybrana jako najkorzystniejsza, 
tj. Przedsiębiorstwa Budowy Dróg 
Drogopol-ZW z Katowic odstąpił 
od podpisania umowy na przebudo-
wę ul. Tetmajera, dlatego też komisja 
przetargowa dokonała wyboru oferty 
najkorzystniejszej spośród pozostałych 
ofert. 28 września br. umowa została 
podpisana z Miejskim Zakładem Dro-
gowym Sp. z o.o. z Jaworzna.

IW

Jaworznickie wodociągi testują ko-
lejny zestaw urządzeń do radiowych 
odczytów wodomierzy. Od początku 
września na terenie miasta zain-
stalowano ich dodatkowo blisko 
58 sztuk. Nowoczesnym systemem 
została objęta cała ulica Cezarówka 
Górna.

Po sprawdzeniu systemu w trudnych 
warunkach. Przypomnę tylko, iż pierw-
sze sto modułów zostało zamontowa-
nych w kwietniu tego roku w głębokich 
studzienkach wodomierzowych w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa naszych 
pracowników. 

– Postanowiliśmy sprawdzić, jak 
system będzie funkcjonował w domach 
u prywatnych odbiorców i czy podobnie, 
jak dla naszych pracowników będzie on 
dla nich znacznym ułatwieniem – tłu-
maczy Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. 
Józef Natonek.

Ułatwienia o k tór ych mowa 
to przede wszystkim czas, a dokładnie 
jego oszczędność. Bezprzewodowy 
terminal odczytowy po prawidłowej 
konfiguracji może dokonać odczytu 
wodomierza w przeciągu 30 sekund 
z odległości 150 metrów.

– W ten sposób klienci z Cezarówki 
Górnej nie muszą umawiać się z inka-
sentem. System umożliwia także odczyt 
stanu licznika z nieruchomości do której 
dostęp z różnych powodów był ograniczo-
ny – dodaje Prezes Natonek.

Sam odczyt urządzenia, jest stosun-
kowo prosty. Każdy z przystosowanych 
do systemu wodomierzy wyposażony 
jest w nadajnik impulsów (liczydło), 
który współpracuje z cewkami modułu, 
które montowane są na wodomierzu. 
Cewki modułu potrafią dokładnie 
odczytać informacje dotyczące kierun-
ku obrotu wskazówek, zużycia wody, 
kierunku jej przepływu, informacje 
o ewentualnych wyciekach lub infor-
macje o ewentualnym uszkodzeniu 
wodomierza. Te informacje zebrane 
drogą radiową przez terminal, który 
w swej pamięci może przechowywać 
blisko dwa tysiące odczytów, w siedzibie 
spółki są przetworzone przez komputer 
PC w celu analizowania lub wygenero-
wania rachunku.

Przepływ danych pomiędzy licz-
nikiem, a terminalem może nastąpić 
z odległości kilkudziesięciu metrów. 
Czas pracy modułów programowany jest 
przez terminal, co pozwala na oszczęd-
ność baterii oraz wysyłanie impulsów 
radiowych tylko w konkretnych przy-
padkach. Jeśli warunki tego wymagają, 
wodomierze wraz z modułami radio-
wymi mogą pracować przy całkowitym 
zanurzeniu w wodzie.

Koszt nowoczesnego systemu skła-
dającego się ze stu pięćdziesięciu ośmiu 
modułów terminala odczytowego oraz 
z oprogramowania komputerowego 
to 56 tys. zł. IW

Dziś to podręczne składowisko śmieci dla odwiedzających ten rejon

Radiowe odczyty wodomierzy

Oto cacko współczesnej elektroniki do odczytu zużycia wody na odległość

Wykonawcy zjeżdżają już na plac budowy

Ulica Bartnicza to skomplikowany 
twór, który ma wiele osi i różnego 
rodzaju nawierzchnię. Ukryta 
za zabudową ulicy Ciężkowickiej nie 
ujawnia wprost swoich problemów, 
chociaż niektóre nabrzmiały od lat. 

Począwszy o zapomnianym koszeniu 
traw do spektakularnych nadużyć 
ze strony firm transportowych. 
Stacjonujące tu TIR-y przyczyniają 
się do pogorszenia stanu 
środowiska. Gołym okiem widać 

przesiąkniętą olejami ziemię. Gdyby 
to było jednokrotne działanie, 
to prawdopodobnie przyroda 
by wszystko skryła. Teraz już 
nie może, teraz można myśleć 
o eksploatacji oleju z okolicznej gleby

Rozpoczęła się przebudowa ul. Tetmajera

W ostatnim numerze pisaliśmy 
o zaniedbaniach na rzece Kozi Bród 
w Szczakowej ze strony Śląskiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
Wszechobecne śmieci, niewykoszone 
brzegi oraz nieprzycięte gałęzie drzew 
sprawiają wiele kłopotu okolicznym 
mieszkańcom, narażając ich na wącha-
nie zatorów gnilnych, a w ostateczności 
zwiększając ryzyko zalania okolicz-
nych terenów.

Pracownicy Śląskiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych tłumaczą 
się brakiem funduszy na wykonanie 
potrzebnych prac. Radny Tadeusz Kacz-
marek próbował interweniować u władz 
Jaworzna, lecz niestety nie ma możli-
wości sfinansowania tych prac z kasy 
naszej gminy.

Sytuacja stała się zatem patowa, 
jeśli chodzi o wykonanie niezbęd-
nych prac, a nurt rzeki staje się coraz 
bardziej zanieczyszczony. Radny 
Kaczmarek jest po rozmowach ze Ślą-
skiem Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych. Szefowie obiecali, że jednak 
znajdą w tym roku trochę pienię-
dzy i wykoszą brzegi Koziego Brodu 
na długości siedzib ludzkich.

Jest to jakieś pocieszenie, lecz kto 
usunie śmieci z rzeki?

Radny Kaczmarek uczestniczył w ak-
cji usuwania śmieci z Sosiny. A może 
by zachęcić okolicznych mieszkańców, 
harcerzy czy uczniów szczakowskich 
szkół, aby wzięli udział w podobnej akcji 
na własną rzecz – na rzecz oczyszczenia 
Koziego Brodu ze śmieci.
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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 Panu Wojtkowi 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

Leśna loża

Nawet przy ognisku wygoda musi być – Podłęże.
Pozdrawiam, Wojtek Młynarczyk

Pracownicy przedsiębiorstwa 
Ekowodbud z Będzina 
przystąpili do przebudowy ul. 
Skałka w dzielnicy Długoszyn. 
Obecnie trwają prace 
przygotowawcze pod budowę 
nowej nawierzchni drogi.

Prace remontowe prowadzone 
są na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Chmielną do końca zwartej zabudowy. 
Przebudowa ul. Skałka przewiduje od-
wodnienie pasa drogowego poprzez wy-
konanie studni chłonnych oraz ułożenie 
cieku z prefabrykowanych elementów 
betonowych. Blisko 280 metrowy od-
cinek drogi o nawierzchni tłuczniowej 
zostanie zastąpiony nową nawierzch-
nią z kostki brukowej. Powstaną nowe 
chodniki, a dla mieszkańców wykonane 
zostaną nowe wjazdy do posesji. Prowa-
dzone prace mogą powodować pewne 
utrudnienia dla użytkowników drogi, 
jednakże wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić dojazd do posesji.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
apeluje do kierowców o zachowanie 
zwiększonej ostrożności i stosowanie 
się do istniejącego oznakowania. Za po-
wstałe utrudnienia w ruchu serdecznie 
przepraszamy.

Przebudowę ul. Skałka prowadzi 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wod-
nego Rekultywacji i Melioracji „EKO-
WODBUD” z Będzina. Zgodnie z pod-
pisaną umową zadania te powinny 
zakończyć się najpóźniej 18 grudnia br. 
Za wykonanie wszystkich prac „EKO-
WODBUD” otrzyma kwotę w wysoko-
ści 230 312,26 zł brutto.

***
Przypomnijmy, że w lipcu ubiegłe-

go roku na ul. Skałka wybudowano 
od podstaw nową nawierzchnię. Na 240 
metrowym odcinku od skrzyżowania 
z ul. Widokową do skrzyżowania z ul. 
Chmielną pracownicy Miejskiego Zakła-
dy Drogowego ułożyli nawierzchnię drogi 
z kostki brukowej. Wykonane zostały 
także chodniki i wjazdy do posesji.

IW

Na tę chwilę z utęsknieniem czekali 
strażacy OSP z Dąbrowy Narodo-
wej. 22 września br. po generalnym 
remoncie otwarto strażnicę, która 
jest komfortowo wyposażona, za-
równo na potrzeby strażaków, jak 
i okolicznej ludności.

Radni dzielnicy konsekwentnie 
domagali się przeprowadzenia jej 
remontu i dopięli swego. Od dziś 
poprawiło się bezpieczeństwo ppoż. 
na Dąbrowie Narodowej, bo straża-
cy mają świetne warunki do pracy 
oraz do szkoleń. Wieża z sygnaliza-

cją głosową, jest w stanie przekazać 
komunikaty głosowe o zagroże-
niach na odległość kilkuset me-
trów. Wielu młodych ludzi częściej 
będzie przystępować do miejscowej 
drużyny strażackiej, choć i teraz 
chętnych nie brakowało.

Pomieszczenia strażnicy będą peł-
nić także funkcję świetlicy środowi-
skowej. Zarówno dzieci, jak i dorośli 
z dzielnicy mają zatem teraz gdzie 
spędzić czas w kulturalnej oprawie. 
To jest też dobre miejsce na zebrania 
mieszkańców z władzami miasta.

Radny Stefan Szymański chwali 
się przed dziennikarzem CTv

Radny Janusz Guja w rozmowie z szefem 
OSP w Dąbrowie Narodowej St. Kilianem

Materiał zwieziony, można pracować

Strażnica jest na tyle duża, że nie można ją objąć zwykłym 
obiektywem aparatu fotograficznego

Nietypowe atrakcje Ruszyły prace na ul. Skałka
Pieczyska to dzielnica, która wymaga 
rewitalizacji. Pozostawione tu jednak 
ruiny zakładu przemysłowego – daw-
nej Cementowni „Szczakowa” stały się 
atrakcyjnym plenerem dla fotografów 
z wielu części Polski.

Nie wszyscy chyba mieszkańcy Pie-
czysk o tym wiedzieli, że 23 września br. 
spora grupa fotografów z modelkami 
zjechała do ich dzielnicy, aby w orygi-
nalnej poprzemysłowej scenerii szukać 
natchnienia i ćwiczyć swój fach.

Fotograficy przygotowują się do pracy



20 Ogłoszenia drobne

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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��7 października 
– godz. 9.00 – hala sportowa u. Grunwaldzka „Targi pracy Jesień 2009”
– godz. 18.00 – Miejska Biblioteka Publiczna wykład dr. S. Piskora Interfe-

rencje sztuki – światy równoległe
– godz. 18.30 – hala sportowa ul. Grunwaldzka mecz koszykówki I runda 

Puchar Polski 
��8 października

– Miejska Biblioteka Publiczna wystawa „Portret jaworznian”
– 18.00 – wieczór poetycki Alicji Dudek „Jesień w Tatrach”

��9 października
– godz. 17.00 – Klub Relax Niedzieliska – rozstrzygnięcie konkursu poetyc-

kiego „O Złotą Lirę”
��10 października 

– godz. 9.00 – hala MCKiS ul. Grunwaldzka Grand Prix Jaworzna w tenisie 
sportowym

– godz. 19.00 – Dom Działkowca ul. Staszica 20 obchody Dnia Działkowca
– godz. 11.00 – Klub „Wega” w Ciężkowicach turniej szachowy c cyklu Grand 

Prix 2009
��13 października

– godz. 10.00 – MBP Klub Filmowy prowadzenie Katarzyna Pokuta
– godz. 12.00 – wernisaż fotografii „Dajemy dzieciom szansę” z okazji 

Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, MOPS
– godz. 17.00 – sala teatralna pod Kolegiatą św. Wojciecha, wykład ks. 

Lucjana Bielasa pt. „Czy jesteśmy lepsi od faryzeuszów”



21Historia
Z rodzinnego albumu

Augustyn Piotr Żbik 
(1910 – 1987)

Rodowity jaworznianin, długolet-
ni pracownik dyrekcji miejscowych 
kopalń. Organizator amatorskich 
zespołów śpiewaczych i muzycznych, 
wieloletni dyrygent zespołów. Mu-
zyka była nieodłącznym elementem 
od zarania jego życiowej drogi.

Syn ziemi jaworznickiej
Całe swoje życie związał z rodzin-

nym miastem, nigdy nie snuł nawet 
w marzeniach o zmianie swojego śro-
dowiska. Realizując swoją największą 
pasję, każdy wolny czas oddawał 
jaworznickiej społeczności. Był czło-
wiekiem dużej energii wewnętrznej, 
pogodnego usposobienia, ciepłym, 
serdecznym, życzliwym dla ludzi. 
Cechowało go wielkie zaangażowanie 
w pracy społecznej, ujmujący sposób 
bycia, bezinteresowność, łatwość 
w nawiązywaniu kontaktów, które 
zjednywało mu wielu przyjaciół.

Miał także inne swoje hobby, lu-
bił kontakt z przyrodą, był niezłym 
piechurem, w czasie urlopu chodził 
na grzyby, przemierzając lasy wil-
koszyńskie i cieżkowickie, intereso-
wał się ogólnie sportem, kibicował 
natomiast klubowi K.S. „Górnik” 
Jaworzno. Z domowych zajęć ulubio-
nym było majsterkowanie i wszelkie 
naprawy z dziedziny stolarstwa. 
Narzędzia do pracy miał wzorowo 
ułożone na półkach i w schowkach. 
Zbiory nut i rękopisów pedantycznie 
ułożone w stylowym biurku.

Na zasłużoną emeryturę z ko-
palni „Jan Kanty” przeszedł w roku 
1975, po przepracowaniu łącznie 46 
lat. Będąc na emeryturze, nadal był 
człowiekiem bardzo czynnym i zaan-
gażowanym, m.in. prowadził jeszcze 
klasę gitary w Ognisku Muzycznym, 
prowadził chór parafialny, podejmo-
wał się prac jako stroiciel fortepianów, 
pianin oraz drobnych napraw instru-
mentów lutniowych.

Miał zdecydowanie niechętny 
stosunek do wszelkich przejawów 
działań niezgodnych z prawem. Przez 
całe pracowite życie był człowiekiem 
nader skromnym, przywiązanym 
do zasad humanitaryzmu i prawo-
rządności. Uzdolnienia muzyczne 
i możliwość realizacji swojej pasji 
pomagały mu niejednokrotnie przejść 
przez trudne okresy życia. Dobrze 
czuł się wśród swoich śpiewaków, me-
lomanów i ludzi związanych z tą dzie-
dziną sztuki. Miał także swoje sła-
bości, o których we wspomnieniach 
traktuje się z przymrużeniem oka czy 
z pobłażliwym uśmiechem. W silnych 
emocjach był zdecydowany, stanow-
czy, jednocześnie bardzo uczuciowy. 
Kierował się w życiu wartościami 
nadrzędnymi, jak: pracowitość, od-
powiedzialność, solidność, skrupu-
latność.

Całe swoje życie oddał rodzinie, 
krewnym, przyjaciołom i społecz-
ności miasta. W domu wiele opo-
wiadał o lokalnych wydarzeniach 
kultura lnych, o histori i miasta 
i sprawach z jego przeszłości, pra-
wie zawsze w otoczce pozytywnych 
relacji .  Dzisiaj  bardzo bra kuje 
mi tych opowiadań.

Cieszył się życiem do końca 
swoich dni. Po raz drugi zapalenie 
płuc w krótkim czasie, pokonało 
Go. Zmarł 7 kwietnia 1987 roku. 
Do końca życia czuł się synem ja-
worznickiej ziemi.

Podczas ceremonii Mszy św. po-
grzebowej, pożegnał Go bardzo liczny 
tłum mieszkańców miasta oraz chór 
kościelny słowami: „żegnamy dyry-
genta tego chóru” – w pieśniach: 

Pożegnał już ten świat, 
Z nim przyjaciół grono, 
o Boże usłysz nas, 
I przyjmij go na swoje łono, 

oraz „Już opuściłeś tę łez dolinę, 
droga daleka”, „O Boże Ojcze nasz” 
i inne. Nad mogiłą cmentarza pechnic-
kiego „W mogile ciemnej”. Pozostawił 
po sobie pustkę, której nie można 
wypełnić. Upływający czas nie za-
łagodził żalu i nieustannej tęsknoty 
za kochanym i kochającym ojcem.

CÓRKA ZOFIA

Jak wspominają 
Augustyna Żbika koledzy, 

przyjaciele, znajomi 
(większość niestety już nie żyje)

Irena Sitko – jedna z pierwszych 
członkiń powojennego chóru miesza-
nego (partii alt) uczestniczka Ogólno-
polskiego Przeglądu Zespołów Chóral-
nych w roku 1947 w Warszawie. – Nasz 
zespół pod dyrygenturą A. Żbika zajął 
znakomitą lokatę II miejsca. Był to po-
byt 10-dniowy w zupełnie zrujnowanej 
stolicy, w trudnych warunkach, Widok 
miasta był przygnębiający, noclegi mie-
liśmy w cytadeli, która ocalała. Ruch 
kulturalny zaczął ożywiać się, byliśmy 
na operze „Halka”. W r. 1948 na Wo-
jewódzkim Przeglądzie w Krakowie 
zajęliśmy I miejsce. Muszę powiedzieć, 
że był wspaniałym dyrygentem, bar-
dzo pracowitym, zdyscyplinowanym, 
respektował punktualność, cieszył się 
szacunkiem i uznaniem wszystkich chó-
rzystów. Selekcjonował osoby z dobrym 
głosem i słuchem.

Zbigniew Doległo – jeden z pierw-
szych członków powojennego chóru 
mieszanego (partii bas). – Uczestni-
czyłem w Ogólnopolskim Przeglądzie 
w Warszawie w r. 1947 i w Krakowie 
w r. 1948. A. Żbik był wyśmienitym 
dyrygentem, świetnym organizato-
rem, wspaniałym człowiekiem, bardzo 
pracowity, zdolny, bardzo lubiany 
w zespole chóru. Posiadał niesłychaną 
łatwość w nawiązywaniu kontaktów 
z ludźmi różnych środowisk.

Władysława Stolecka – obecnie 
93-letnia rodowita jaworznianka. – 
Znałam go dobrze przez długie lata. 
Zawsze był pogodny, ciepły, życzliwy, 
koleżeński, przyjazny w kontaktach 
z ludźmi. Kolegował z moim bratem 
Franciszkiem Budakiem także muzy-
kiem, rozmawiali wyłącznie o muzyce 
i o instrumentach.

Wojciech Baran – krakowianin 
rodem z Jaworzna. – Znałem go 
bardzo dobrze z racji sąsiedztwa 
w dzielnicy Warpie. W moim domu 
rodzinnym był częstym gościem, przez 
wiele lat kolegował z moim starszym 
bratem Janem. Był wybitnie uzdol-
niony muzycznie, zapamiętałem go 
zawsze zachęcającego do zespołowe-
go muzykowania w naszym domu. 
Bywał u nas często także w czasie 
okupacji, interesował się sprawami 
ruchu oporu AK.

Stanisława Larysz – najmłodsza 
siostra. – Był moim najlepszym bra-
tem, mogę się o nim wyrazić w sa-
mych superlatywach,do końca jego 
życia byliśmy bardzo blisko związani 
rodzinnie. Przez wiele lat śpiewałam 
(alt) w chórze mieszanym kościelnym, 
którego brat był dyrygentem.

Jadwiga Zytko – długoletnia 
współpracownica w Dziale Planowa-
nia kop.” Jan Kanty”. – Pracowaliśmy 
ok. 25. lat w tym samym dziale, wspo-

minam go bardzo dobrze, był bardzo 
uczynny, koleżeński z poczuciem hu-
moru, dla wszystkich bardzo życzliwy, 
chętnie i z satysfakcją przekazywał 
wiedzę młodym pracownikom.

Karol Ludwig – obecnie 102-let-
ni nestor naszego miasta. – Bardzo 
dobrze go wspominam, zawsze po-
godny, życzliwy, koleżeński, lubiany 
w zespole. Śpiewaliśmy długie lata 
w chórze męskim „Hejnał”, miał do-
bry głos, śpiewał w partii basów, kilka 
lat graliśmy w orkiestrze symfonicz-
nej pod batutą Franciszka Dzióbka, 
ja na skrzypcach, on na kontrabasie.

Alicja Dudek – rodowita jaworz-
nianka, były pracownik oświaty, 
poetka. – Przez kilkanaście lat 
kierowałam klubem „Tęcza” w PSS 
„Społem”, w którym działało wiele 

kół zainteresowań, m.in. z udziałem 
dzieci. Był także zespół mandolino-
wo-gitarowy dziecięco-młodzieżowy. 
Instruktorem nauki gry na mando-
linie był Zygmunt Rydzkowski, gry 
na gitarze Augustyn Żbik, który 
potrafił świetnie uczyć, jego ucznio-
wie w późniejszych latach wykorzy-
stywali umiejętności. Swoją postawą 
początkowo budził respekt, ale póź-
niej było sympatycznie. Wtenczas 
bardzo dużo dzieci podejmowało na-
ukę. Tworzył mini orkiestrę, wszyscy 
lubili grać zespołowo i występować 
na różnych uroczystościach.

Maryla Stolecka – była uczennica 
dziecięcego zespołu gitarowo-man-
dolinowego, którym kierował A. 
Żbik. – Lubiłam chodzić na zajęcia 
do świetlicy PSS Społem. Podobał 
mi się repertuar utworów klasycznych 
i popularnych. Wszyscy chodziliśmy 
z wielką przyjemnością na zajęcia, 
bo dla dzieci nie był surowym in-
struktorem. Bardzo chętnie braliśmy 
udział w występach na terenie mia-

sta. Kiedy do nas do domu przycho-
dzili babcia z dziadkiem, zazwyczaj 
musiałam im coś zagrać na gitarze, 
lubili posłuchać.

Piotr Langier – jaworznianin, 
obecnie 91-letni mieszkaniec miasta, 
długoletni działacz sportowy GKS 
Victoria. – Znałem bardzo dobrze A. 
Żbika, jeszcze przed wojną graliśmy 
w zespole mandolinowym, prowadzo-
nym przez Wiktora Hałczyńskiego, 
ja na mandolinie, ona na gitarze, był 
bardzo dobrym gitarzystą. Po wojnie 
zespół wznowił działalność, a w roku 
1954 Gustaw przejął kierownictwo 
zespołu, stworzył orkiestrę man-
dolinową. Dużo zrobił dla miasta 
i mieszkańców, wyszkolił bardzo dużo 
uczniów na gitarze, grał na różnych 
instrumentach także w orkiestrze 
symfonicznej. Obdarzony talentem 

Rok 1960. Obok kaplicy w Niedzieliskach przy ul. Szczakowskiej. Od lewej Augustyn Żbik ze swoim 
ojcem Franciszkiem i bratem Alfredem

Augustyn Żbik

i darem muzycznym, szczególnie jako 
dyrygent chóru był doceniany i sza-
nowany. Najdłużej był dyrygentem 
chóru kościelnego, chyba ok. 30 lat. 
Robił to z prawdziwego zamiłowania, 
bezinteresownie.

Halina Lis – jaworznianka, za-
przyjaźniona z rodziną. – Najwięk-
szą jego pasją była muzyka i śpiew. 
Kolegował z moim szwagrem Emilem 
Demanego, śpiewakiem, solistą (bas), 
często bywał w naszym domu. Był 
człowiekiem dużej kultury osobistej, 
sympatycznym, uprzejmym, inteli-
gentnym, prawdziwym przedwojen-
nym dżentelmenem.

Stanisław Sroka – rodowity ja-
worznianin, bliski sąsiad na tej samej 
ulicy dz. Warpie. – Znałem A. Żbika 
bardzo długo, od początku mojego 
dzieciństwa po wiek dojrzały. Wspo-
minam go bardzo serdecznie, muszę 
się wyrazić o nim jak najbardziej 
pozytywnie. Często słuchałem jego 
gry na różnych instrumentach przez 

uchylone okno. Do dnia dzisiejszego 
pamiętam i nigdy nie zapomnę śpie-
wu na głosy na podwórku, gdy przy-
chodzili koledzy p. Emil Demanego 
i p. Bolesław Pniak lub grę w duecie 
mandolinowym z p. Ludwikiem Ku-
biczkiem

Halina Janik – rodowita jaworz-
nianka, córka solistki Opery Śląskiej, 
długoletni nauczyciel w Ognisku 
Muzycznym, pianistka. – Z najwięk-
szą przyjemnością wspominam pana 
Gustawa, pracowaliśmy przez wiele lat 
w Społecznym Ognisku Muzycznym, 
on w klasie gitary, ja w klasie forte-
pianu. Bardzo fajny pan, przyjazny, 
miły, nie mieliśmy nigdy żadnych kon-
fliktów. Zawsze uprzejmy, koleżeński, 
wspominam Gustawa jak najlepiej.

WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJE ZA SZCZERE I CIEPŁE 
SŁOWA WSPOMNIEŃ O MOIM OJCU ZOFIA ŻAK
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Pasowanie na przedszkolaka

Jesienne muzykowanie

XIV wieczny zamek w Ogro-
dzieńcu, jest najbardziej im-
ponującą budowlą na szlaku 
Orlich Gniazd. Krąży o nim 
wiele legend i baśni. To w po-
łudniowej wieży tego zamku 
ukazuje się od setek lat dama 
w bieli – duch pięknej Olimpii, 
która rzuciła się z okna na wieść 
o śmierci ukochanego. Podobno 
wieczorami chodzi tam ogromny 
czarny pies, który włóczy za sobą 
trzymetrowy ogon. Na spotkanie 
fantastycznych istot błądzących 
w zrujnowanych komnatach wy-
ruszyła grupa 45. uczniów I Li-
ceum Ogólnokształcącego wraz 
z opiekunami. Wyjazd był jed-
nym z elementów realizowanego 
przez Stowarzyszenie Absolwen-
tów i Sympatyków Jedynki pro-
jektu „Cudze chwalicie – swego 
nie znacie” współfinansowanego 
przez miasto Jaworzno.

Ogrodzieniec jest najwyższym 
wzniesieniem Jury Krakowsko-
Częstochowskiej. Pod koniec lata 
roztacza się stamtąd szczególnie 
piękny widok, który mogli podzi-
wiać uczniowie jaworznickiego 
LO. Pozłocone pierwszym tchnie-
niem nadchodzącej jesieni drzewa 
tworzą kolorową mozaikę. Cały 
ten niezwykły krajobraz można 
podglądać wspinając się po krętych 
schodach, przez szpary i wyłomy 
w murach, by w końcu zobaczyć 
go w pełnej okazałości ze szczytu 
wieży.

Ze względu na swoje położenie 
Ogrodzieniec był bardzo trudną 
do zdobycia warownią. Budowano 
go zapełniając puste miejsca wśród 
skał. Pierwotnie posiadał pięć wież, 
zachowały się tylko cztery. 

Bardzo interesujący wydaje się 
być system karania średniowiecz-
nych złoczyńców. Jeżeli udało im 
się przeżyć wizytę w Sali Tortur, 
zostawali straceni lub wysyłani 
do Wieży Skazańców, czyli basz-

ty bez drzwi i okien, do której 
spuszczano ich na linie. W ten 
sam sposób podawano im wodę 
i jedzenie. 

Po zwiedzeniu ruin zamku, 
uczestników wycieczki czekał  
spacer na pobliską Górę Birów, na 
której zbudowano rekonstrukcję 
średniowiecznego grodu królew-
skiego. 

Odkryto, że ludzie przebywali 
na Górze Birów już 30000 lat temu. 
Byli to prawdopodobnie łowcy 
reniferów i niedźwiedzi, którzy 
zatrzymywali się w okolicznych 
jaskiniach. 

Drewniany gród złożony z wież 
strażniczych i obronnych oraz bu-
dynków mieszkalnych, powstał na 
przełomie XIII i XIV w. 

Zwiedzający mogli zobaczyć, 
jak ubierali się, jak pracowali i co 
jedli wojowie. I tak na przykład 
najlepiej usytuowani w lokalnej 
społeczności mężczyźni nosili 
metalową kolczugę. Natomiast ci 
najbiedniejsi musieli się zadowolić 
skórzanym odzieniem, które czę-
ściowo tylko amortyzowało ciosy 
zadawane przez wroga. 

Dawni mieszkańcy Góry Birów 
budowali kurne chaty, czyli domo-

stwa bez kominów. Palenisko znaj-
dowało się zazwyczaj w środkowej 
części chaty, a dym uchodził przez 
dziurę w dachu. Dla ocieplenia po-
mieszczeń na ścianach wieszano 
skóry zwierzęce, a dziury między 
belkami wypełniano słomą. Cała 
rodzina spała w jednym łóżku. 
Według anegdoty, gdy do żony 
woja przyjeżdżali krewni, ten 
wiązał jej wstążkę na kostce, żeby 
nie pomylić w nocy małżonki ze 
szwagierką. 

We współczesnych wykopa-
liskach archeologicznych zna-
leziono wiele przedmiotów co-
dziennego uży tku i narzędzi 
pracy mieszkańców grodu oraz 
mnóstwo broni i grotów strzał. 
Przedmioty te można oglądać 
teraz na wystawie. Znajdują się 
tam monety, garnki, naczynia 
gliniane a także misterna, ręcz-
nie wytwarzana przez kobiety 
biżuteria.

Wyprawa do Ogrodzieńca była 
ciekawą lekcją historii z naszego 
regionu i okazją do zacieśnienia 
więzi między uczniami, nauczycie-
lami i absolwentami najstarszego 
jaworznickiego ogólniaka.

JOANNA BENISZ, OPP W ILO

Czy możliwe jest połączenie na-
uki z zabawą, obowiązków z przy-
jemnością? Czy zdarzyć się może 
chwila swobody, przyjacielskiej 
rozmowy nauczycieli, uczniów 
i rodziców? Choć coraz trud-
niej jest nam, współczesnym lu-
dziom zatrzymać się, przystanąć 
i spojrzeć na drugiego człowieka, 
to jednak – że tak jest, udowodnili 
to uczniowie, nauczyciele i ro-
dzice Szkoły Podstawowej nr 22 
w Jaworznie na wspólnej uroczy-
stości, która miała miejsce dnia 
18 września 2009 r.

Przyjaźń, uśmiech, a przede 
wszystkim dobra zabawa, to ha-
sła, które przyświecały w czasie 
„Jesiennego muzykowania” – 
które było okazją do wspólnego 
spotkania się i ukazania także 
innego oblicza szkoły. Piątkowe 
popołudnie, przepełnione wrze-
śniowym słońcem, obfitowało 
w wiele ciekawych zdarzeń. Naj-
pierw uroczystość rozpoczęły wy-
stępy uczniów klas II i III, którzy 
swoje przedstawienie zadedyko-
wali pierwszoklasistom. Dla nich 
bowiem ten dzień był szczególny, 
gdyż składając uroczyste ślubowa-
nie rozpoczęli swoją sześcioletnią 
przygodę ze szkołą. Ogromne 
przeżycie, wielka radość i poczu-
cie się prawdziwymi uczniami 
widoczne było na twarzach naj-
młodszych.

29 września br. w 
Przedszkolu Miejskim  
nr 14 w Jaworznie podczas 
uroczystości „PASOWANIA” 
do grona przedszkolaków 
przyjęte zostały dzieci, 
które po raz pierwszy 
przekroczyły próg 
placówki. 

Na program artystyczny zło-
żyły się występy poszczególnych 
grup przedszkolnych: „Pszczółek”, 
„Żabek”, „Jeżyków”, „Motylków”, 
„Biedroneczek”.

P o  u r o c z y s t o ś c i  d z i e c i 
uczestniczyły we wspólnych 
zabawach integracyjnych i re-
laksacyjnych.

Pomimo słotnej jesiennej pogo-
dy, humory dopisywały wszystkim 
uczestnikom.

GRAŻYNA GWIŻDŻ

U podnóża zamku w Ogrodzieńcu

Występy uczniów Szkoły Podstawowej nr 22

W dalszej części spotkania, ze-
brani goście mieli okazję oglądać 
występy uczniów klas IV – VI. 
Młodzi artyści szkoły prezentowa-
li swoje umiejętności artystyczne: 
wiersze, piosenki, scenki teatralne. 
Występy uświetniły uczennice, 
które ćwiczą swoje umiejętności 
wokalne w chórze kameralnym 
działającym pod patronatem Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej CEtiS, 
prowadzonym przez panią A. Li-
stowską. Dodatkową atrakcją był 
pokaz tańca w wykonaniu dziew-
cząt, absolwentek szkoły z zespołu 

APLAUZ, prowadzony przez panią 
I. Plutę, a działający przy Domu 
Kultury w Jeleniu, który był także 
współorganizatorem tej imprezy. 
Zdolności i pomysły dziewcząt nie 
mają granic, to też za każdym ra-
zem zachwycają wszystkich. Swoje 
talenty ujawnili także młodzi człon-
kowie grupy tanecznej z DK – „Ja-
worowe ludki’’, odkrywając przed 
nami piękno polskiego folkloru.

Duchowe przeżycia dopełnia-
ne były smacznym poczęstun-
kiem, o który zadbała rada rodzi-
ców wraz z pracownikami szkoły. 
I chociaż spotkanie przebiegało 
w pełnej ciepła i życzliwości at-
mosferze, jednak gasnące blaski 
wrześniowego słońca nieodwracal-
nie przekonały nas, że pora wracać 
już do domu.

(IW)

Październik to szczególny 
miesiąc dla organizacji 
walczących o prawa 
zwierząt. 4 października 
obchodzimy Światowy 
Dzień Zwierząt, 25 
października Dzień 
Kundelka, a cały miesiąc 
jest miesiącem dobroci dla 
zwierząt.

Z tej okazji zachęcamy szkoły  
i przedszkola do włączenia się w ob-
chody formą apelu, zbiórki karmy 
dla zwierząt czy innej. W ramach 
Międzynarodowego Dnia Ochrony 
Zwierząt, w tym roku po raz trzeci 
oficjalnie obchodzonego w naszym 
kraju odbywa się też Międzyna-
rodowa Konferencja Naukowa we 
Wrocławiu pt. „Etyczne i prawne 

aspekty ochrony dobrostanu zwie-
rząt”, w której wezmą udział przed-
stawiciele naszej organizacji.

Wiele mówi się i pisze o porzu-
canych bezmyślnie, bez umiaru 
rozmnażanych, katowanych zwie-
rzętach, pokazuje się ile z nich ginie 
pod kołami pojazdów. Być może wy-
nika to z faktu, że choć mianują się 
ludźmi, nie każdy ma rozum, serce 
i nie wszyscy przestrzegają prawa. 
Pierwsze słowa „Ustawy o ochro-
nie zwierząt” mówią: zwierzę, jako 
istota żyjąca, zdolna do odczuwania 
cierpienia, nie jest rzeczą. W imieniu 
tych, którzy mają taką świadomość 
apelujemy do innych: 

BĄDŹ CZŁOWIEKIEM 
DLA ZWIERZĄT

i do kierowców:
ZWOLNIJ! 

ONE TEŻ CHCĄ ŻYĆ!
GRAŻYNA BOGACZ-SOKÓŁ 

W IMIENIU TOZ/JAWORZNO)
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Zgodnie z postanowieniami, 
podjętej w poprzednim roku 
szkolnym współpracy szkół z Ja-
worzna i Kutnej Hory, w dniach 
24 - 26 września doszło do rewizy-
ty strony czeskiej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana III 
Sobieskiego w Jaworznie.

Przypomnijmy, pod koniec lute-
go br. przedstawiciele grona pedago-
gicznego ZSP Nr 6 gościli w Gimna-
zjum Jiřího Ortena w Kutnej Horze, 
gdzie podpisali umowę o współpracy 
między szkołami. W ramach tej 
współpracy w roku szkolnym 2009/ 
2010 ma zostać sfinalizowana wy-
miana uczniów z obu szkół. 

To właśnie ułożenie planu przy-
szłej wymiany oraz poznanie środo-
wiska uczniowskiego i pedagogicz-
nego ZSP Nr 6, było przedmiotem 
wizyty dyrektora zaprzyjaźnionego 
Gimnazjum Vladislava Slavíčka, 
jego zastępcy Jiřího Posselta oraz 
nauczycielki języka czeskiego Ilony 
Gembiczki w jaworznickiej szkole.

Głównym założeniem wymiany 
partnerskiej, jest poznanie historii, 

języka, tradycji i obyczajów swoich 
sąsiadów. Każda ze szkół zobowią-
zała się przygotować program wy-
miany, który będzie realizował jej 
główne założenia. Wymiana nastąpi 
już na początku drugiego semestru. 
Jako pierwsi pojadą do Czeskiej Re-
publiki uczniowie z Jaworzna. Na-
tomiast ich czescy przyjaciele będą 
gościć w Polsce na początku czerwca.

Wizyta nauczycieli z Kutnej Hory 
przebiegała w bardzo przyjaznej 
atmosferze. Mieli okazję poznać nie 

Najdłuższa rzeka w Rosji, 
gdzie mieszka angielska 
królowa – to tylko niektóre 
z pytań, z jakimi zmierzyli się 
uczestnicy Europejskiego Dnia 
Języków, organizowanego 
w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1  
im. Kazimierza Wielkiego.

– W organizacji konkursu biorę 
udział już od 8-9 lat, czyli odkąd 
pamiętam – mówi Aleksandra 
Rosińska, nauczycielka języka nie-
mieckiego w ZSP nr 1 w Jaworznie. 
W tym roku nie było niespodzia-
nek. Tradycyjnie, by dostać się 
do drugiego etapu konkursu, zespo-
ły reprezentantów poszczególnych 
klas musiały przejść fazę eliminacji, 
którą był test wiedzy ogólnej doty-
czący trzech krajów – Rosji, Anglii 
i Niemiec. – Takie geograficzno-
kulturowe „naj”. Do przejścia dla 
każdego – dodaje Rosińska.

Tegoroczny tor egzaminacyj-
nych przeszkód okazał się łaskawy 
aż dla pięciu zespołów. To świadczy 
o dobrym przygotowaniu uczniów, 
bo zazwyczaj kwalifikowały się tylko 
trzy reprezentacje.

– Drugi etap to już wyższa szko-
ła jazdy. Uczniowie zmierzyli się 
w trzech konkurencjach: przyporząd-
kowywanie nazwisk sławnych osób 
do pełnionych przez nie funkcji, „wy-
kreślance” polegającej na odrzucaniu 
z podanej listy miasta nie należącego 
do danego kraju oraz konkurencji 
„na czas”, która moim zdaniem 
sprawiła uczestnikom najwięcej pro-
blemów. Niełatwo pod presją czasu 
wskazać właściwe położenie poda-
nego miejsca na mapie. Zwłaszcza, 
że przy okazji należy wykazać się 
np. znajomością liter alfabetu rosyj-
skiego, bo pisownia nazw geograficz-
nych była oryginalna – dodaje Barba-
ra Taborska, rusycystka z ZSP nr 1.

Zwyciężyli reprezentanci klasy II 
TT, wygrywając tym samym „dzień-
bez jedynki” dla całej klasy. – Wy-
braliśmy czwartek. Dostaniemy też 

piątki z odpowiedzi, a przy lekcjach 
języków obcych to niełatwe – cieszy 
się Natalia Górska.

– Przygotowania do konkursu 
trwały tydzień. Bardzo pomógł nam 
p. Papaj, nasz anglista – dodaje Se-
bastian Karnisiewicz. – Podpowie-
dział w jakich źródłach poszukiwać 
wiadomości. Sądzę, że sukces ułatwił 
nam również kierunek, w jakim się 
kształcimy (Technik Obsługi Tury-
stycznej). Wiedza, jaką zdobywamy 
na zajęciach, stawia nas krok przed 
innymi – mówi Sebastian.

– Przy pierwszych pytaniach szli-
śmy jak burza, byliśmy pewni swego. 
Jednak ostatnia konkurencja z mapą 
nie była łatwa. Pomogło szczęście, 
odpowiedzieliśmy rzutem na taśmę, 
dosłownie w ostatniej chwili – wtrą-
ca Natalia.

Klasę laureatów czeka jeszcze 
słodki poczęstunek oraz dyplo-
my. To nagrody dla wszystkich 
miejsc na podium. Zostaną wręczo-
ne na uroczystym apelu. – Osobiście 
najbardziej cieszy mnie ogromne 
zainteresowanie konkursem – do-

Następnie ciuchcią udały się na po-
kaz gaszenia ognia, zaprezentowany 
przez strażaków z OSP Ciężkowice 
pod dowództwem druhów Jarosława 
Ciołczyka oraz Adriana Majewskie-
go. Z wielkim zainteresowaniem 
milusińscy zwiedzali strażacki wóz 
bojowy. Pociąg zatrzymał się na stacji 
stadion, gdzie odbyły się konkurencje 
rekreacyjne.

W przeciąganiu liny, drużyna 
przedszkolaków w pokonanym polu 
zostawiła strażaków i kadrę. Podob-
nie było w biegu na dystansie 1 długo-
ści boiska. W drodze powrotnej ma-
szynista Papa Smurf odpinał wagoni-
ki na pełnych atrakcji stacjach:konne 
przejażdżki (dzięki Fundacji Energe-
tyka na Rzecz Polski Południowej), 
zamek dmuchany, zjeżdżalnia, plac 

daje Rosińska. – To świetna sprawa, 
że przy okazji poszerzania wiedzy 
kulturalno-geograficznej, uczniowie 
po prostu dobrze się bawią. Doping, 
krzyki, atmosfera rywalizacji – temu 
dodatkowo sprzyja muzyka związa-
na z krajami konkursowymi, jaką 
wyznaczeni uczniowie odtwarzają 
w tym dniu na każdej przerwie – 
kończy Rosińska.

Zmaganiom towarzyszył kon-
kurs na plakat tematyczny związany 
z Rosją, Niemcami oraz krajami 
anglojęzycznymi. Formą plastyczną 
był kolaż. Tu, z uwagi na wyrównany 
poziom, nie wyłoniono zwycięzcy.

Uczniowie już odliczają czas 
do kolejnych zmagań związanych 
z kształceniem językowym. W kwiet-
niu odbędą się bardzo lubiane przez 
młodzież „podchody językowe”. 
To swoisty bieg zadaniowy, przy 
którym oprócz wiedzy dotyczącej 
kultury danego kraju, przede wszyst-
kim należy się wykazać umiejętno-
ścią posługiwania językiem obcym  
w praktyce.

ANETA BERGIEŁ

tylko szkołę i środowisko uczniow-
skie, ale także podziwiali uroki Ja-
worzna i okolicznych miast śląskich. 
Napięty harmonogram oraz krótki 
jej czas nie pozwoliły pokazać na-
szym przyjaciołom wszystkich moż-
liwości, jakie kryje w sobie Jaworzno 
i ZSP Nr 6. Jednak mamy nadzieję, że 
rozpoczęta wymiana, nie będzie jed-
norazowa i już niedługo będziemy 
mogli się pochwalić kolejnymi pięk-
nymi zakątkami Jaworzna i okolic.

MGR DOROTA DĘBOSZ, NAUCZYCIEL HISTORII

Wiatr ogołaca drzewa z nakrapia-
nych czerwienią, brązem i żółcią 
liści. Wieczory stają się coraz 
zimniejsze. To znak, że rozpo-
częła się jesień. W ubiegłą środę 
w palącym słońcu przywitano 
nową porę roku podczas cyklicz-
nego plenerowego święta jesieni, 
organizowanego przez kluby LKS 
„Ciężkowianka” oraz „Wega” 
MCKiS. Wzięło w nim udział 
blisko 150 uczestników.

Gośćmi specjalnymi imprezy były 
przedszkolaki z Przedszkola Miej-
skiego nr 4. Dzieci przywitane zostały 
przez klauna Adriana Gaja, Panią 
Jesień Annę Gałęcka (współautorkę 
jesiennej scenografii) oraz koordy-
nujących przedsięwzięcie kierownik 
„Wegi” Wandę Ciołczyk i Janusza 
Ciołczyka, który tego dnia występo-
wał w charakterze Papy Smurfa.

Po pomalowaniu uśmiechniętych 
twarzyczek dzieci obejrzały popisy 
taneczne zespołu Power Dance, 
beatboxera Rafała Chodupa i salta 
w wykonaniu Krystiana Kryńskiego. 

Spotkanie z dyrektorem Biblioteki Miejskiej

Uczestnicy podczas konkursowych zmagań

Gośćmi imprezy były przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 4

LKS „Ciężkowianka”, „Wega” MCKiS

zabaw, stanowisko czytania wierszy 
(przygotowane przez ZSP nr 5), sta-
nowisko plastyczne, żywy mikrofon 
z kaczkami dziwaczkami (Patrycją 
Michalską i Karoliną Chrząścik), 
zabawy w kółku.

Zabawy prowadziła roztańczo-
na, rozśpiewana i stająca na głowie 
młodzież z jaworznickich szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
profesjonalna ekipa z ZSP nr 5 (kl. III 
a, III b, II a) w Jaworznie, kierowana 
przez Judytę Czeleń.

Na koniec wszyscy degustowali 
przepyszne aromatyczne pieczone 
przyrządzone przez Danutę Jaśko, 
Stanisławę Grzywę, Jerzego Grabanię 
i Andrzeja Majkę. By nie zabrakło 
słodyczy postarali się państwo Jani-
na i Marek Banasikowie. Muzyczną 
oprawę zapewnili: Artur Kępka, Ar-
kadiusz Szozda oraz Mateusz Godzik.

Organizatorzy serdecznie dzięku-
ją osobom i instytucjom, które pomo-
gły wywołać uśmiech na twarzach 
dzieci, w tym kadrze wolontariackiej, 

którą stanowili m.in.: Judyta Czeleń, 
Sylwia Kościelniak, Anna Gałęcka, 
Patrycja Michalska, Karolina Chrzą-
ścik, Aleksandra Prochowska, Maria 
Barańska, Kinga Jelonek, Anna Kie-
res, Kamila Paszek, Klaudia Dym, 
Joanna Kieres, Małgorzata Moskal, 
Adrian Gaj, Klaudiusz Sowa, Albert 
Baran, Mateusz Godzik, Rafał Cho-
dup, Artur Kępka, Arkadiusz Szozda, 
Krystian Kryński, Mateusz Roma-
niuk, Łukasz Rak, Mateusz Adam-
czyk, Marcin Koziarz i Krzysztof 
Kruszec oraz Aldonie Jamrozik, Ewie 
Ucholc i Bożenie Czerwiec – dyrektor 
ZSP nr 5 w Jaworznie. Przedsięwzię-
cie współfinansowane było z budżetu 
miasta Jaworzna w ramach realizacji 
zadania publicznego „Profilaktyczne 
rozmaitości”. W

W ostatni piątek w klubie środowi-
skowym „Wega” dzieci z klasy IV b 
SP nr 18 wraz z rodzicami obchodzi-
ły Święto pieczonego ziemniaka. Na 
klasowe pieczone była zaproszona też 
wychowawczyni klasy Pani Maria Za-
piór, która niestety nie mogła w nich 
uczestniczyć, że względów osobistych.

Podczas, gdy opiekunowie palili 
ognisko i przyrządzali wspaniałe aro-
matyczne pieczone, młodzi, pełni ener-
gii podopieczni świętowali śpiewem  
i tańcem. Uwieńczeniem wspólnej za-
bawy było kosztowanie wyśmienitych, 

pieczonych na ogniu kartofli, których 
jak u dobrych gospodarzy przystało 
nie brakło dla żadnego klubowego 
bywalca.

Szczególnym zaangażowaniem 
wykazali się rodzice, czyli głównie 
mamy: Dominika Ciołczyk, Kamili 
Kieromin, Miłosza Paluch, Magdale-
ny Micyk, Beaty Pawlak, Aleksandry 
Ławrynowicz, Katarzyny Oleksiewicz, 
Korneli Tura oraz Anastazji Szuba. 
Rodzice Ci dostarczyli produktów do 
pieczonych, upiekli ciasta, ciasteczka 
oraz pilnowali ogniska i dobrej zabawy. 
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K
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iarni. 
Podchodzi kelner i m
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– Proszę pana, zam
ykam

y!
– D

obrze, tylko nie trzaskajcie 
drzw

iam
i!

Pierw
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Ksto
Podchod

– Proszę p
– D

obrze, tylk

Syn 
w

raca ze szkoły 
i zadaje ojcu pytanie 

zw
iązane z zadaniem

 dom
ow

ym
:

– Tato, co to takiego alternatyw
a?

– H
m

m
m

... dokładnej definicji nie 
pam

iętam
, ale podam

 ci przykład: 
w

yobraź sobie, że m
asz jedną kurę 

i jakiegoś koguta (m
oże być od sąsiada) 

i ta kura znosi ci jajko. M
ożesz je zjeść 

na parę sposobów
 albo pozw

olić, 
by w

ykluła się z niego jeszcze jedna kurka... 
O

na rów
nież będzie znosić jajka, które 

m
ożesz zjeść lub oczyw

iście pozostaw
ić 

do w
ylęgu. I tak dalej i tak dalej... 

M
asz już synku ogrom

ną ferm
ę, 

20 tysięcy kur, które 
znoszą jaja,

a Ty je sprzedajesz 
do sieci hiperm

arketów, 
m

asz zabezpieczenie, w
ięc 

bierzesz kredyty, unowocześniasz 
ferm

ę, budujesz piękny dom
, kupujesz 

M
erca, inwestujesz i w

szystko się kręci. 
Kury niosą jajka, ty zarabiasz, spłacasz 
kredyty i tak dalej... A

ż tu pew
nego dnia, 

po ulew
nych deszczach pobliska rzeczka 

w
ylew

a. W
 gospodarstw

ie m
asz pół m

etra 
w

ody, w
szystkie kury się topią, sam

ochód 
nie do użytku, a tu trzeba płacić kredyty... 
I jak to m

ów
ią synku – jesteś udupiony...

– N
o dobra ojciec, a gdzie 

tu alternatyw
a?

– K
aczki synu, kaczki...

1 października 2009 roku, god
z. 18.13. W

iceprezes PK
E S.A

. M
ariusz Rechul, M

aciej W
italiński, 

dyrektor M
B

P Jacek M
aro podczas w

ernisażu w
ystaw

y „Portret jaw
orznian”
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Super super
Solidna pielęgniarka

Piękny dzień
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Pew
ien bezrobotny stara 

się o stanow
isko sprzątacza 

w M
icrosofcie.

D
yrektor personelu przyjm

uje go 
i każe zaliczyć test (zam

iatanie 
podłogi), po czym

 stw
ierdza:

– Jesteś przyjęty, podaj m
i e-m

ail, 
w

yślę Ci form
ularz do w

ypełnienia 
oraz datę i godzinę, na którą m

asz 
się staw

ić w pracy.
Zrozpaczony człow

iek odpow
iada:

– N
ie m

am
 kom

putera ani tym
 

bardziej e-m
aila.

W
tedy personalny m

ów
i m

u, 
że jest m

u przykro, ale ponieważ 
nie m

a e-m
aila, w

ięc w
irtualnie nie 

istnieje, a ponieważ nie istnieje, w
ięc 

nie m
oże dostać tej pracy.

Człow
iek w

ychodzi przybity, 
w kieszeni m

a tylko 10$ i nie w
ie 

co m
a zrobić. Przechodzi koło 

superm
arketu. Postanaw

ia kupić 
dziesięciokilogram

ową skrzynkę 
pom

idorów. Potem
 chodząc 

od drzw
i do drzw

i sprzedaje cały 
towar po kilogram

ie i w ciągu 
dwóch godzin podwaja swój kapitał. 
Pow

tarza te transakcje jeszcze 
trzy razy i w

raca do dom
u z 60 $ 

w kieszeni.
U

św
iadam

ia sobie, że w ten sposób 
m

oże z powodzeniem
 przeżyć. 

W
ychodzi z dom

u coraz wcześniej, 
w

raca coraz później i tak każdego 
dnia pom

naża swój kapitał.
W

krótce kupuje wóz, później 

ciężarówkę, a po jakim
ś czasie 

posiada całą kolum
nę sam

ochodów
 

dostawczych. Po pięciu latach 
m

ężczyzna jest właścicielem
 

jednej z najw
iększych sieci 

dystrybucyjnych w Stanach. 
Postanaw

ia zabezpieczyć przyszłość 
swojej rodziny i w

ykupuje polisę 
ubezpieczeniową.
W

zywa agenta ubezpieczeniowego, 
w

ybiera polisę, w
tedy agent prosi go 

o adres e-m
ail, aby m

ógł w
ysłać m

u 
propozycję kontraktu.
– M

ężczyzna m
u w

tedy, że nie 
m

a e-m
aila.

– Ciekawe – m
ów

i agent – nie 
m

a pan e-m
aila, a zbudował pan 

to im
perium

? N
iech pan sobie 

w
yobrazi, czego dokonałby, gdyby 

go pan m
iał!

M
ężczyzna zam

yślił się i odpow
iada:

– Byłbym
 zam

iataczem
 

w M
icrosofcie!

• 
M

orał nr 1 tej historii: – Internet 
nie jest rozw

iązaniem
 dla 

problem
ów

 tw
ojego życia.

• 
M

orał nr 2 tej historii: – naw
et 

jeśli nie m
asz e-m

aila, a pracujesz 
w

ytrw
ale, m

ożesz zostać 
m

ilionerem
.

• 
M

orał nr 3 tej historii: – jeśli 
dostałeś tę historię przez e-m

ail 
(Internet), to znaczy, że jesteś 
bliżej sprzątacza, niż m

ilionera...
PRZYSŁAŁ M

ATRIX@
JAW

NET.PL

Niezbadane ścieżki ludzkiej kariery

Pani od historii prosi Jasia i pyta:
– W

 którym
 roku w

ybuchła 
druga wojna św

iatowa?
– W

 1939.
– Kto w

ywołał wojnę?
– Adolf H

itler.
– Ile ludzi zginęło?
– N

aukowcy tego nie stw
ierdzili.

Jaś podchodzi do K
rzysia 

i podpow
iada m

u:
– N

a pierwsze pytanie w 1939, 
na drugie Adolf H

itler, 
a na trzecie naukowcy tego nie 
stw

ierdzili.
I teraz pani prosi K

rzysia.
– W

 którym
 roku się urodziłeś?

– W
 1939.

– Jak nazywa się twój tata?
– Adolf H

itler.
– Czy ty m

asz m
ózg?

– N
aukowcy tego nie stw

ierdzili.
PRZYSŁAŁA PEARL28@

ORANGE.PL

a:z zzPL ili.List polecający
Jan Kowalski jest m

oim
 pom

ocnikiem
 do spraw program

owania, zawsze
ciężko pracującym

. Jest sam
odzielnym

 pracow
nikiem

 nigdy nie
narzekającym

 na warunki pracy. N
igdy nie zdarzyło się, żeby Jan Kowalski

odm
ów

ił, gdy ktoś potrzebuje jego pom
ocy. Poza tym

 zawsze
kończył prace w określonym

 term
inie. Często ubiega się o dodatkowe

zadania i pośw
ięca się im

 cały, om
ijając nawet swoje własne

przerw
y śniadaniowe. Jan Kowalski jest człow

iekiem
, który nie m

a
w sobie nic z próżności. D

oskonałe um
iejętności są potw

ierdzeniem
 jego

w
iedzy o program

owaniu. G
łęboko w

ierze, ze m
ój pom

ocnik, Jan Kowalski m
oże

być zaklasyfikowany jako bardzo dobry pracow
nik, który nie pow

inien
zostać zastąpiony przez kogoś innego. Rekom

enduję, żeby Jan Kowalski został
awansowany. Jestem

 pew
ien, ze czas pośw

ięcony tej decyzji nie okaże się
stracony, co na pew

no zaowocuje dla dobra firm
y w najbliższym

 czasie.

Załącznik: Ten idiota stał nade m
ną cały czas jak 

pisałem
 tę rekom

endację. U
przejm

ie proszę o ponow
ne 

przeczytanie tylko nieparzystych linijek.
PRZYSŁAŁ M

ATRIX@
JAW

NET.PL

Na lipę\m
ix)

G
ościu, siądź przy pececie i odpocznij sobie,

N
ie spotka cię tu nuda przyrzekam

 ja tobie,
I choć w

zrok ci osłabnie, słuch zacznie szwankować,
Spędzonych tu G

igagodzin nie będziesz żałować,
K

iedy spacja w
ysiądzie i m

ysz się zepsuje,
Tylko w

yskok do sklepu, ciebie poratuje,
A jak w

reszcie zatłuczesz, sm
oki i złe potwory,

Zabierz się do roboty, zw
yrodnialcu ty chory,

Joystick w
yrzuć przez okno, m

ysz utop w sedesie,
M

onitor daj do kom
isu, a gry zakop w lesie.

M
ysz choćby najlepsza, m

yszą być przestaje,
G

dy już klikać nie m
oże i kulka jej staje.

PRZYSŁAŁ M
ATRIX@

JAW
NET.PL

M
ała dziewczynka stoi 

na ulicy i płacze, ludzie 
ją pytają:
– D

laczego płaczesz?
– Bo się zgubiłam

!
– A jak się nazywasz?
– N

ie w
iem

!
– A jak się nazywa twoja 
m

am
a?

– N
ie w

iem
!

– A swój adres znasz?
– Tak: w

u-w
u-w

u-
kropka-basia-kropka-
pe-elPRZYSŁAŁA DOM

INICZKA660@
BUZIACZEK.PLD

owcip dotyczy polskiej 
reprezentacji piłki nożnej:
Beenhakker to nie 
G

eppetto, drew
na nie 

ożyw
i.PRZYSŁAŁ FREEZEE@

JAW
NET.PL

W
 nadm

orskim
 kurorcie 

panika. W
szyscy się 

pochowali, bo z cyrku uciekły 
dwa lw

y. Poszły na plażę, 
usiadły nad brzegiem

 m
orza 

i jeden z nich m
ów

i:
– Zupełnie nie rozum

iem
 tych 

ludzi. Pełnia sezonu, a tu ani 
żywej duszy!

PRZYSŁAŁ ANDRZEJ.KUS@
OP.PL

Podczas przedstaw
ienia w cyrku 

w
ybuchł pożar. W

szyscy biegają 
w panice, wołając: „Ratunku, 
pożar!”, tym

czasem
 z boku stoi 

spokojnie jakiś facet i m
ów

i:
– Jestem

 dyrektorem
 cyrku. 

Proszę zachować spokój, 
za chw

ilę w
ystąpi połykacz 

ognia!
PRZYSŁAŁ ANDRZEJ.KUS@

OP.PL

M
ężczyzna skarży się psychiatrze:

– W
ydaje m

i się,że u nas w
 lodówce 

ktoś żyje.
– D

laczego pan tak m
yśli?

– Bo żona nosi tam
 jedzenie!

O
tw

arto now
y superm

arket. Jest 
w

 nim
 autom

atyczny zraszacz, 
który pom

aga utrzym
ać 

produkty w
 św

ieżości. Jak tylko 
zacznie pracow

ać, słyszysz 
odgłos oddalającej się burzy 
i szm

er w
iosennego deszczu...

K
iedy przechodzisz obok 

nabiału, słychać ciche m
uczenie 

krów...
G

dy m
ijasz dział m

ięsny, 
roznosi się zapach grillow

anych 
kiełbasek z boczkiem

 i cebulką...
K

iedy jesteś przy stoisku 
z jajkam

i, słychać gdakanie 
kur i czuć w

 pow
ietrzu zapach 

sm
ażonych jajek...

Z m
iejscow

ej piekarni pow
ala 

zapach św
ieżo w

ypieczonego 
chleba i ciasteczek...
A

le nigdy w
ięcej nie kupię tam

 
papieru toaletow

ego...

M
am

a patrzy przez okno 
i w

idzi, jak Jasio pije w
odę 

z kałuży:
– N

ie pij tej w
ody, przecież 

tam
 żyje m

nóstw
o bakterii!

– Już nie! Przejechałem
 

je kilka razy row
erem

!

W
 szkole pani 

prosi Jasia:
– W

ym
ień 

cztery zw
ierzęta 

afrykańskie.
– Słoń i trzy 
żyrafy.
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W
 nocy o 3.00 pielęgniarka 

budzi pacjenta:
– Panie Kowalski niechże 

się pan obudzi!
M

ocno jeszcze zaspany 

pacjent pyta:
– Tak siostro, co się stało?

Pielęgniarka na to:
– Zapom

niałam
 dać panu 

tabletki na sen!

Przychodzi Jasiu do taty:
– Tato, czy dzisiaj jest 
piękny dzień?
– N

ie, a dlaczego pytasz?
– Bo Pani pow

iedziała, 
że któregoś pięknego 
dnia przeze m

nie 
zw

ariuje...

Żona pyta m
ęża:

– Czy w
idziałeś kiedyś 

pogięty banknot 100 zł?
M

ąż na to znudzonym
 

głosem
:

– N
ie.

– To popatrz na to... – m
ów

i 
żona i gniecie banknot 100 zł.

Po chw
ili znow

u pyta m
ęża:

– Czy w
idziałeś pogięty 
banknot 200 zł?

– N
ie – ponow

nie odpow
iada 

znudzonym
 głosem

 m
ąż.

– To popatrz na to... – m
ów

i 
żona i gniecie banknot 200 zł.
N

astępnie pyta:
– A w

idziałeś pogięte 100 
tys. zł?
M

ąż na to zaciekaw
ionym

 
głosem

 odpow
iada:

– N
ie.

– To sobie zobacz, stoi 
w garażu...

Za czasów
 kom

uny pan Jan 
pracow

ał w
 składzie w

ęgla 
w

 Białym
stoku. Po pół roku 

jednak postanow
ił zm

ienić 
pracę. O

statniego dnia szef 
podchodzi do niego i m

ów
i:

– M
am

 nadzieję, że czegoś się 
pan u nas nauczył.
– Tak, nauczyłem

 się, że tona 
m

a 900 kilo.
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