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Zaproszenie
Klub Inteligencji Katolickiej 
zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na 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.

CZ. BRANDYS

Deawoo Espero dachowało 
na ulicy Tetmajera w Borach. 
Po przyjeździe policji okazało się, 
że w samochodzie nie ma nikogo. 
Świadkowie twierdzą, 
że widzieli dwóch mężczyzn, 
którzy wyszli z pojazdu i uciekli 
w stronę lasku.

Auto wypadło z zakrętu, uderzy-
ło w krawężnik i zahaczyło o sto-
jące na chodniku, przygotowane 
do montażu krawężniki. Samochód 
wyrzuciło na drugą stronę pobocza, 
tam uderzył w pień po wyciętej to-
poli. Po tym uderzeniu samochód 
dachował i zatrzymał się kilkanaście 
metrów dalej. W pojeździe nie było 
widocznych śladów krwi.

Kilka minut po zdarzeniu na miej-
sce przyjechał patrol drogówki i zabez-
pieczył miejsce. Następnie strażacy 
zajęli się zabezpieczeniem samochodu 
i uprzątnięciem miejsca wypadku.

Sprawc y w y pad ku a lbo byl i 
w szoku, mogli być nietrzeźwi lub 
nie mieli uprawnień do prowadze-
nia samochodu.

F. MATYSIK

Kierowca ciężarówki 
(27 lat) jechał pod prąd 
na jednokierunkowej 
jezdni ulicy Grunwaldzkiej, 
na wysokości przystanku 
autobusowego 
na Os. Stałym doszło 
do czołowego zderzenia 
z Fordem Fiesta. 
Na szczęście obyło 
się bez ofiar. Policja 
zorganizowała objazdy, 
a utrudnienia dla 
kierowców trwały kilka 
godzin.

27-letni kierowca spoza Jaworzna, 
kierujący ciężarówką marki MAN, 
wyjeżdżał prawdopodobnie z ulicy 
Puszkina lub Wita Stwosza i zamiast 
skręcić zgodnie z nakazem w prawo 
na jednokierunkową jezdnię ulicy 

Jazda pod prąd. Czołowe zderzenie z ciężarówką

Bory, ul. Tetmajera, 7 października, godz. 18.40. Samochód uległ poważnemu zniszczeniu.  
Dziw, że sprawcy z niego wyszli o własnych siłach

Grunwaldzkiej w kierunku Centrum, 
skręcił w lewo i jechał kilkaset me-
trów pod prąd.

Na wysokości przystanku autobu-
sowego w kierunku Centrum, najechał 
na niego – całkowicie zaskoczony, 

22-letni kierowca z Jaworzna, który pro-
wadził Forda Fiestę. Kierowca doznał 
naciągnięcia kręgosłupa i stłuczenia 
prawej nogi. Po udzieleniu pomocy 
lekarskiej, wrócił do domu.

J. MATYSIK

Ks. Gut zaprasza
W kościele p.w. św. Elżbiety 
Węgierskiej w Szczakowej, 
w niedzielę, 18 października 
o godz. 16.00 zostanie odprawiona 
Msza św. z nauką dla małżeństw.
Zapraszam małżeństwa, które 
pragną wyjść z kryzysu, a także 
te, które już z niego wyszły, aby 
podziękować za dar, jakim jest 
współmałżonek oraz zrodzone 
z tego związku dzieci.

KS. JÓZEF GUT, PROBOSZCZ PARAFII W SZCZAKOWEJ Po prawej ciężarówka MAN po czołowym zderzeniu. Zdjęcie wykonała 
nasza czytelniczka z przystanku autobusowego w kierunku Centrum

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej samych sukcesów w pracy i osobistej satysfakcji życzy pracownikom oświaty redakcja Ct

Czy już zabito 
prawdę?
Zło dobrem zwyciężaj – te słowa śp. 
ks. Jerzego Popiełuszki pozostają 
w pamięci wielu osób. 25 lat temu, 
19 października 1984 roku, został 
porwany i bestialsko zamordowany 
kapelan „Solidarności” ks. Jerzy 
Popiełuszko.
Chcąc przypomnieć postać 
ś.p. ks. Jerzego, jego życie oraz 
tragiczne wydarzenia związane 
z okolicznościami śmierci, Fundacja 
Rozwoju „PATRIA” wraz z IPN 
oddział w Katowicach zapraszają 
na „spotkanie za historią” w 25. 
rocznicę tamtych wydarzeń.
Konferencja odbędzie się w dniu 21 
października br. o godz. 12.00 w Sali 
Teatralnej MCKiS w Jaworznie ul. 
Mickiewicza 2.

Program
12.00 – projekcja filmu: Czy już zabito 
prawdę – cz. 1.
12.10 – dr Andrzej Sznajder -IPN 
Katowice
12.25 – projekcja filmu: Bądź wierny idź
12.45 – dr Andrzej Sznajder – IPN 
Katowice
13.00 – projekcja filmu: Czy już zabito 
prawdę – cz. 2.
13.15 – dr A Andrzej Sznajder – IPN 
Katowice
13.30 – projekcja filmu: Zwycięzcy nie 
umierają

ANDRZEJ OPITEK

Pięćset 
milionów 
pisane palcem 
na wodzie

Nagrody  
dla nauczycieli

Stypendia dla 
najzdolniejszych

Domitex wraca 
do gry

Skarga na 
kierowcę PKM

Koncert 
papieski

Daniel  
z niezwykłym 
porożem

Portret 
jaworznian

IV Rajd papieski
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– Piątkowa medialna 
deklaracja minister 
zdrowia Ewy Kopacz nie da 
się nawet skomentować, 
tak niewiele o niej wiemy – 
powiedział Jacek Kopocz, rzecznik 
śląskiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

Nie wiadomo kto, na co i kiedy 
będzie mógł skorzystać z deklarowa-
nych przez minister Kopacz pieniędzy 
– to jedna sprawa. Druga, to tak mała 
kwota, że nawet cała przekazana do ślą-
skiego NFZ też nie załatwiłaby do końca 
już wykonanych ponadplanowych pro-
cedur, wyjaśnia Jacek Kopocz.

Najpierw ratować życie, 
potem leczyć

Jak twierdzi Kopocz, by w szpitalach 
starczyło pieniędzy na leczenie pacjen-
tów, najpierw trzeba wykonywać pro-
cedury ratujące życie, a dopiero potem 
realizować plan zabiegów wykupionych 
przez NFZ w zawartych kontraktach. 
To jedyny sposób, by zmieścić się w ilo-
ści przyznanych procedur i pieniędzy 
na jakie opiewa umowa. O zapłaceniu 
tzw. “nadwykonań” w tym roku nie 
może być mowy. – To praktyka, do ja-
kiej przyzwyczailiśmy się od lat, kiedy 
z biegiem miesięcy w każdym roku 
w NFZ rosła pula składek. Dziś jedynie 
można sobie pomóc, przesuwając pienią-
dze z jednych procedur na drugie. Pod 
warunkiem jednak, że gdzieś powstaje 
rezerwa – wykłada filozofię radzenia 
sobie rzecznik NFZ.

Twierdzi też, że podpisane kontrak-
ty nie są mniejsze niż w roku ubiegłym 
i uwzględniają też ubiegłoroczne zapła-
cone nadwykonania.

Dane porównuje jednak na poziomie 
stycznia 2008 i 2009r. A wszystkiemu 
winny kryzys, który jest cichym sprawcą 
braku pieniędzy, tworzenia się zatorów 
płatniczych i kolejek chorych – słyszymy 
w NFZ i ministerstwie.

Pacjent ważniejszy 
od zwrotu pieniędzy

Jak twierdzi dyrektor szpitala Józef 
Kurek, w jaworznickim szpitalu nie od-
syła się pacjentów do domu z powodu 
wyczerpania ilości zakontraktowanych 
procedur. Nie ma też kolejek chorych. 
Szpital płynnie przyjmuje pacjentów 
na wszystkie oddziały, a średni czas 
hospitalizacji wynosi 5 dni. Jedynym 
wyjątkiem jest Oddział Rehabilitacji. 
To jednak problem zbyt małej ilości 
łóżek w stosunku do zapotrzebowania 
na tego rodzaju świadczenia rehabili-
tacyjne.

– Zawsze prowadziliśmy taką politykę 
leczenia, w której pacjent jest ważniejszy 
niż pewność zwrotu pieniędzy z NFZ, 
a jego leczenie prowadzone jest bez 
względu na pewność uzyskania zwrotu. 
Taką politykę prowadzimy, mimo iż już 
w ub. roku nie udało się nam odzyskać 
wszystkich środków za „nadwykonania” 
– mówi Dyrektor Kurek.

Szpital radzi sobie też z brakiem za-
płaty za zabiegi poza kontraktowe.

– Polityka finansowa szpitala prowa-
dzona jest na tyle rozważnie, że jako jed-
nostka finansowana ze źródeł NFZ, nigdy 
nie przyzwyczajaliśmy się do nadwyko-
nań, choć w ubiegłym roku łatwiejsze 
było odzyskanie poniesionych w związku 
z tym kosztów – dodaje Kurek.

Tylko pozornie
więcej pieniędzy

W 2009 r. szpital zakontraktował 
z NFZ świadczenia zdrowotne na kwo-
tę ok. 45 mln. zł. W roku ubiegłym 
wszystko czym dysponował szpital, 
po renegocjacji kontraktów razem z za-
płaconymi nadwykonaniami i środkami 
na wynagrodzenia płaconymi odrębnie, 
zamknęło się kwotą 44 mln. zł.

– Wartościowo kontrakt jest wyższy 
niż w 2008 r. Jest w nim jednak kontrakt 
na powstały w tym roku nowy Oddział 
Urologii i większy kontrakt dla Oddzia-
łu Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
oraz te wyodrębnione środki na wyna-
grodzenia pracowników – informuje 
dyrektor szpitala.

Nie znaczy to, że dyrektor Kurek 
nie składa wniosków o renegocjację 
umów. – Do dziś szpital dodatkowo 
dostał zaledwie ok. 184 tys. złotych 
na świadczenia ratujące życie. Zło-
żone wnioski o renegocjacje umów 
na pozostałe „nadwykonane” świad-
czenia zostały odrzucone z powodu 
braku środków finansowych w NFZ 
– mówi.

No cóż, ten czas, to czas weryfi-
kujący menadżerów szpitali na tych 
radzących sobie i nie radzących, usły-
szeliśmy w śląskim NFZ.

GRAŻYNA HASKA

DOMITEX wraca do gry
Hurtownia Materiałów Budowla-

nych DOMITEX sp. z o.o. od kilkuna-
stu lat prowadząc sprzedaż materiałów 
budowlanych trwale wpisała się w han-
dlowy krajobraz Jaworzna.

Spółka przez lata z powodzeniem 
obsługiwała zarówno klientów indywi-
dualnych, małe i średnie firmy z terenu 
Jaworzna, jak i duże przedsiębiorstwa 
budowlane z województwa śląskiego. 
Niestety, w wyniku wielu niekorzyst-
nych zdarzeń w ostatnim okresie jakość 
obsługi zdecydowanie się pogorszyła, 
a w ostatnim okresie sprzedaż materia-
łów budowlanych praktycznie ustała.

– Co się dzieje z Domitexem? – za-
pytaliśmy prezesa zarządu Daniel Kitę.

– Z satysfakcją pragnę poinformować, 
iż w spółce DOMITEX nastąpiły zmiany, 
które z optymizmem każą patrzeć w przy-
szłość. Zarząd wraz ze wspólnikami 
dołożą wszelkich starań, aby odzyskać 
zaufanie klientów i partnerów handlo-
wych – deklaruje prezes. – Jednocześnie 
pragnę podziękować klientom indywidu-
alnym, przedsiębiorcom budowlanym, 
firmom współpracującym, dostawcom 
i producentom oraz konkurencji z terenu 
Jaworzna za okazane zaufanie i pomoc 
w trudnym dla nas okresie – kończy 
prezes Kita. J. MATYSIK

Ewa Kopacz, Minister Zdrowia

Wśród widowni nagrodzeni nauczyciele

Wręczono także Nagrody Śląskiego 
Kuratora Oświaty, które otrzymali: Do-
rota Dubiel (ZS 4), Celina Waśko (ZSO) 
i Barbara Dziedzic (PM nr 10), a Meda-
le Komisji Edukacji Narodowej, które 
są najwyższym resortowym odznacze-
niem przyznano: Jerzemu Tomczykowi 
(SOSW), Renacie Górze (ZSO), Kata-
rzynie Miller (LO II), Annie Szymanek 
(SP nr 14) i Elżbiecie Helbin. Medal ten, 
za zasługi dla oświaty otrzymał również 
prezydent Paweł Silbert.

Miejsk i doradca metodyczny 
i nauczyciel matematyki, Danuta 
Mazur została doceniona nagrodą 
przyznawaną przez ministra edu-
kacji narodowej.

Uroczystość pedagogów miała 
miejsce w sali teatralnej Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu. Wzięła 
w niej udział delegacja pedagogów 
z Węgier, z partnerskiego miasta 
Jaworzna – Szigethalom.

M. TOSZA

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 37 nauczycieli 
z jaworznickich szkół i przedszkoli otrzymało 
„Nagrodę Prezydenta Miasta Jaworzna” za 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Gmina docenia 
najzdolniejszych uczniów 
naszego miasta. W tym 
roku 15 uczniów otrzymało 
stypendia Prezydenta 
Miasta Jaworzna.

S t y p e n d i a  p r z y z n a w a n e 
są uczniom szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

za szczególne osiągnięcia w dziedzi-
nie nauki, sportu lub sztuki.

Wiceprezydent Jacek Nowak i na-
czelnik Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu wręczyli stypendia pięciu 
uczniom wyróżniającym się w nauce, 
pięciu wybitnym sportowcom i pięciu 
utalentowanym artystom. W tym roku 
do urzędu miejskiego wpłynęło 55 wnio-
sków o przyznanie stypendiów.
Stypendystom gratulujemy.

M.TOSZA

Stypendia dla najzdolniejszych

W dziedzinie nauki stypendia otrzymali:
1. Katarzyna Konczewska – Szkoła Podstawowa nr 5
2. Filip Kowalski – Szkoła Podstawowa nr 19
3. Beata Choroba – Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
4. Michał Ciołczyk – Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących
5. Natalia Żurawik – Gimnazjum nr 1 w Jaworznie

W dziedzinie sztuki:
6. Magdalena Skóra – Gimnazjum nr 8
7. Monika Chrapek – Szkoła Podstawowa nr 16
8. Dawid Zarzycki – Państw. Ogóln. Szkoła Muzyczna II st. w Krakowie
9. Zuzanna Bobrowska – Szkoła Podstawowa nr 7
10. Mateusz Targowski – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Jaworznie

W dziedzinie sportu:
11. Dominika Wąchadło – Szkoła Podstawowa nr 5
12. Olga Samul – Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łodzi
13. Magdalena Zawiślak – I Liceum Ogólnokształcące
14. Dawid Waloski – II Liceum Ogólnokształcące
15. Karol Krawczyński – Szkoła Podstawowa nr 7

– Żeby resztki zdrowia pozostały jak 
najdłużej, gdyż już jesteśmy ludźmi 
chorymi – powiedział prezes Pol-
skiego Związku Niewidomych koło 
Jaworzno Jerzy Janus na spotkaniu 
z okazji obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Niewidomych

Międzynarodowy Dzień Niewi-
domych obchodzony jest od 1946 
roku w rocznicę urodzin założyciela 
pierwszej szkoły dla niewidomych 

Velentina Haueya. Jaworznickie ob-
chody tego święta rozpoczęły się Mszą 
świętą, odprawioną 11 października 
w kolegiacie św. Wojciecha i św. Ka-
tarzyny w intencji członków związku. 

Po Mszy członkowie związku spo-
tkali się na okolicznościowym przyję-
ciu w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1. Przy muzyce członkowie 
miło spędzili czas.

MM

Święto niewidomych
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Domitex Sp. z o.o. ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno 
Tel. 32 751 88 00; www.domitex.com.pl

Zwierzę nie było chyba zadowolone, nosząc na głowie część ogrodzenia

11-letnie dziecko wysiadło 
z autobusu na polecenie 
kierowcy, bo nie miało 
zgodnej kwoty na bilet. 
Musiało czekać na następny 
autobus ponad 40 minut 
– tak sprawę przedstawia 
ojciec młodego pasażera. 
PKM sprawę przedstawia 
w zupełnie innym świetle, 
broniąc pracownika.

Ojciec dziecka złożył skargę do PKM, 
oto fragment:

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. Mój syn w wieku 11 
lat wsiadając do autobusu podał kierow-
cy 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 autobus. (...) było zimno 
i padał przelotny deszcz. W tych warun-
kach zmarznięte dziecko czekało pod 
gołym niebem, bo tymczasowy przysta-
nek na ulicy Narutowicza nie ma wiaty, 
a w pobliżu brak jest możliwości schowa-
nia się przed deszczem(...).

Wiceprezes PKM Zenon Torba nie 
wierzy, aby kierowca mógł się tak zacho-
wać, argumentując, że tego pracownika 
zna osobiście i jest przekonany do jego 
relacji z tej sytuacji. Prezes uzasadnia 
swoje przekonanie także faktem, że ten 
kierowca ma wnuki w podobnym wieku, 
dlatego nie potraktowałby tak chłopca, 
jednak zamierza całą sprawę dokładnie 
wyjaśnić.

– Z relacji kierowcy wynika, że powie-
dział siadaj, a nie wysiadaj. Nie zawsze 
bronię swoich kierowców, ale w tym 
przypadku znam tego kierowcę. Prze-
praszam za ten przypadek, ale wg mnie 

to nie zgadza się z rzeczywistością – mówi 
prezes Torba.

Nawet jeśli wszystko okazałoby się 
tylko pomyłką słowną, to wrażenia 
dziecka pozostaną negatywne, a je-
śli kierowca faktycznie zachował się 
nieodpowiednio, to jak napisał ojciec 

11-latka w skardze „(...)w ten właśnie 
sposób PKM, a właściwie jego pracow-
nicy, napędzają klientów konkurencji, 
bo syn od dzisiaj będzie korzystał z usług 
busów, w których nie dość, że taniej, 
to podobne zachowanie raczej nie grozi”.

MAGDA TOSZA

lowrider: Osobiście wielokrotnie 
byłem świadkiem takich sytuacji, gdzie 
kierowcy kazali wysiadać, więc niech 
Pan prezes przestanie jeździć incognito, 
bo aż żal …. ściska, że kierowcy go nie 
rozpoznają.

Tery: Argumentowanie pana pre-
zesa PKM-u, że kierowca nie mógł się 
tak zachować, bo on go zna i kierowca 
ma wnuki w tym wieku jest absurdem. 
Mały przecież raczej nie kłamie, bo to jest 
dziecko jeszcze. Musiałby mieć w tym 
jakiś interes(...). Pozdrawiam tych, którzy 
traktują nas (pasażerów) jak ludzi, a Ci 
co tak nie robią, mam nadzieję, że zmie-
nią swój zawód na taki, w którym nie 
będą pracowali w otoczeniu ludzi, bo sko-
ro tego nie lubią, niech tego nie robią.

julcia33: (...)na lini 313 mojego syna 
spotkało takie same potraktowanie, nie 
miał zgodnych pieniędzy, miał 10 zł i pan 
kierowca mu powiedział, że ma wysiąść, 
ale ponieważ mój syn, pomimo że ma 12 
lat, to nie da sobie w kasze dmuchać, 
to nie wysiadł z autobusu, powiedział 
mi w domu, że jak by była kontrola, 
to by powiedział, że ma pieniądze, a kie-
rowca nie chciał mu biletu sprzedać.

Xyno: (...)Aktualnie autobusami 
jeżdżę tylko sporadycznie (na szczęście), 
więc nie mam karty miejskiej (miałem, 
ale przestała działać, a 10 zł nie będę 
płacić za ponowne jej wyrobienie). Wsia-
dałem w Katowicach, miałem 10zł no 
i oczywiście kierowca nie miał wydać. 
Kazał mi albo wysiąść, albo rozmienić 
banknot u jakiegoś pasażera. W końcu 
po małej wymianie zdań z kierowcą 
powiedziałem, że nie wysiądę i tyle, i tak 

Komentarze internautów do powyższego artykułu, 
który został umieszczony na  stronie www.jaw.pl

też dojechałem do Jaworzna na gapę. Nie 
było akurat żadnej kontroli, ale nawet jak 
by była, to bym nie zapłacił mandatu! 
Jak PKM nie chce sprzedawać biletów 
w kioskach (co jest dużym utrudnieniem, 
zwłaszcza dla osób nie mieszkających 
w Jaworznie), a kierowca nie ma wydać, 
i tu już nie mówię o tym, żebym miał 
50 czy 100 zł, to będzie na tym tracił 
podwójnie: przez gapowiczów i przez 
innych przewoźników, którzy odbierają 
klientów PKM-owi.

iwan: A tak poza tym, kiedyś wi-
działem podobną sytuację, z kilka lat 
temu. Klientem nie był mały chłopiec tyl-
ko koleś z 30 lat. Kierowca nie chciał mu 
ze 100 zł wydać. Gość powiedział że on 
ma to w d***, i że w takim razie jedzie 
dalej. W pewnym momencie weszły ka-
nary i podbijają do gościa. A on do nich, 
że też ma ich w d***, ze dokumentów nie 
pokaże, i że jak chcą, to mogą skierować 
autobus na policję (chyba 350 zł to wtedy 
kosztowało). Kanary w konsternacji, pod-
bili do kierowcy, co mają robić. Skończyło 
się na tym, że sobie poszli.

julcia33: Jakieś 2 tyg. temu padła 
moja, a teraz mojego syna i wiem, że wie-
lu osoba stało się to samo. Jak twierdzą 
w kioskach, gdzie je doładowuję, karty 
się rozmagnesowały. Ja, chcąc mieć nowa, 
muszę jechać na PKM (zapłacić 2,40 
w jedną stronę) i tam z kolei zapłacić 10 
zł za wydanie nowej karty, czekać na nią 
kilka dni (w tym czasie oczywiście muszę 
płacić podwójna stawkę i kupować bilety 
u kierowcy), jechać, ją odebrać lub czekać 
na przesłanie pocztą. Moje rozmagneso-
wane karty nie są wyjątkiem, bo wiem, 
że to teraz zdarza się nagminnie, w mojej 
rodzinie już 4 osoby niedawno wymienia-
ły z tego powodu. PKM wypuścił buble, 
za które teraz musimy płacić, ja rozu-
miem, gdybym kartę zniszczyła,zgubiła... 

Goda: Wszystkim oburzonym radzę 
spojrzeć. Kierowca sprzedaje bilety za od-
liczoną gotówką, tego nikt nie zauważył? 
Gdyby każdy płacił piątką, dychą, setką, 
trzeba by wydłużyć czas przejazdu. (...)

Jaworznianin: Kierowca powinien 
być kierowcą. Koniec kropka! Bilet może 
sprzedać – za odliczoną kasę – tyle.

mcgrzyb89 (…) „Licz na łaskę kie-
rowcy” czy „Nie masz gotówki, zapłać 
mandatem kredytowanym”.(…)

iwan: Co Wy w ogóle gadacie, albo 
MA sprzedawać albo NIE. Dyskutować 
można tylko nad tym, czy osoba na sta-
nowisku „kierowca autobusu w PKM 
jaworzno” powinna sprzedawać bilety, 
ale to jest inny temat. Skoro kierowca 
ma wpisane w zakres obowiązków 
sprzedawanie biletów, to co mnie – 
klienta – obchodzą inne rzeczy. Jakie 
to wprowadza zagrożenie? Przecież 
bilety wolno mu sprzedawać tylko 
na przystankach!

Ciekawe, co zrobilibyście, gdybyście 
poszli do sklepu, poprosili np o chleb, 
a sprzedawca powie, że nie sprzeda, 
bo nie ma jak wydać. PKM lub kierowca 
powinien se zapewnić tyle drobnych, ile 
mu trza na dany dzień, i w jakiś logiczny 
sposób je wydawać.

Jest to koncert „papieski” orga-
nizowany przez władze miasta co 
roku w rocznicę wyboru kardyna-
ła Karola Wojtył y na papieża .                                                                           
Równocześnie jest to koncert charyta-
tywny z planowaną kwestą na wyposa-
żenie hospicjum stacjonarnego.

Coroczne koncerty organizowane 
w jesieni służyły gromadzeniu środków 
na budowę tego hospicjum. Tym razem 
jest to święto zakończenia tej inwestycji. 
Tego wieczoru zbiegną się dwie idee: 
myśli Jana Pawła II zwracające uwagę 
na godność człowieka u kresu życia oraz 
ruch hospicyjny, promujący holistycz-
ną, czyli medyczną, duchową, socjalną  
i psychologiczną opiekę nad nieuleczal-
nie chorym i jego rodziną.

Warto także być na tym koncercie 
by posłuchać wystąpienia specjalne-
go gościa uroczystości poruszającego 
trudne tematy o jakości i godności 

życia, a zwłaszcza godności umierania 
w radości.

Kwintesencją wieczoru pozostają 
najważniejsze przesłania Jana Pawła II 
w strofach Zbigniewach Książka wy-
śpiewanymi przez artystów tej miary 
co: Joanna Słowińska, Dorota Jarema, 
Małgorzata Markiewicz, Przemysław 
Branny, Jacek Janiszewski i Janusz Radek 
oraz chóry Akademii Świętokrzyskiej  
i Fermata, wzbogaconymi piękną muzy-
ką Piotra Rubika.

Nie lękaj się wysłuchać trudnych pro-
blemów w świetle nauczania Jana Pawła 
II, a równocześnie bądź z nami 17 Paź-
dziernika 2009 r. o godzinie 18.00, ak-
centując swoją obecnością zrozumienie 
i poparcie na największym koncercie w 
Naszym mieście w 2009 r. Bilety są jesz-
cze do nabycia w biurze hospicjum przy 
ul. Słowackiego 4a oraz sklepie Melodia.

ZARZĄD HOSPICJUM

Władze Miasta i Stowarzyszenie Hospicjum  
Homo-Homini bardzo serdecznie zapraszają na 
koncert „Nie lękajcie się...”, który odbędzie się  
17 października 2009 o godzinie 18.00 w hali MCKIS

Koncert papieski 
pieniądze na wyposażenie hospicjum

Pracownicy Wydziału Zarządze-
nia Kryzysowego i Ochrony Ludności 
UM otrzymali niecodzienne zgłosze-
nie. Mieszkaniec osiedla Długoszyn 
zaalarmował, że w okolicy pojawił 
się daniel z drągiem w porożu. Jak się 
okazało zwierzę zaplątało się w ele-
ment ogrodzenia i od jakiegoś czasu 
musiało tak żyć.

Na pomoc wezwano koło łowiec-
kie, które przygotowało zagrodę do 
zwabienia daniela. Wreszcie dziś 
zwierzę zawędrowało na teren pry-
watnej posesji, dokąd zawezwano 
specjalistyczną firmę, która zajęła 
się uśpieniem zwierzęcia. W efekcie 
daniel został uśpiony na pół godziny 
i uwolniony od żerdzi. IW

Daniel z niezwykłym porożem
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I N F O R M A T O R

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

5 października

6 października

8 października

7 października

9 października

11 października

12 października

10 października

Koło Miejskie nr 4 zaprasza
7 – 8.11.09 r. Podziemia Gór Sowich i okolice. Cena: 185, 195, 200, 210 zł. 
28 – 29.11.09 r. Andrzejki z Kołem nr 4 – Murzasichle. Zaliczka 65 zł. Cena: 100, 110, 120, 130 zł.
30.12.09 r.–3.01.10 r. Sylwester – Biały Dunajec. W cenie: noclegi z wyżywieniem, zabawa 

sylwestrowa, kulig z pochodniami. Cena: 600, 615, 620 zł.
Komisja Krajoznawcza zaprasza

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.
11.11.09 r. Bukowina Tatrzańska – baseny termalne. Cena: 25, 32, 35, 40 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
24.10.09 r. Beskid Wyspowy – Łysa Góra. Cena: 32, 35, 38, 40 zł.

Podziękowanie dla wszystkich, którzy 
wzięli udział w pogrzebie mojego Męża 

śp. Krzysztofa Warmuz 
bliskim znajomym, sąsiadom,  

kolegom z pracy, moim koleżankom  
z pracy za wsparcie duchowe,  

wyrazy współczucia, kwiaty składa żona 
oraz córki z rodzinami

Serdeczne podziękowanie  
dla Pani dr. Elżbiety Matusik i Pani 

pielęgniarki Małgorzaty Niziołek  
z Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata 
Alberta w Jaworznie za opiekę i leczenie  

w ciężkiej chorobie 

śp. Krzysztofa Warmuz 
składa żona i córki z rodzinami

DAMSKI BOKSER. W godzi-
nach popołudniowych poli-
cjanci wydziału prewencji na 
ul. Grunwaldzkiej, w trakcie 
interwencji zatrzymali 27-let-
niego jaworznianina, który 
uderzając rękami i ciągnąc za 
włosy kierował groźby pozba-
wienia życia wobec 25-letniej 
kobiety. Sprawcę umieszczo-
no w areszcie.
WYSTRYCHNIĘTY NA 
DUDKA. 37-letni mężczyzna 
zgłosił, że jego 30-letnia kon-
kubina zam. w Wałbrzychu 
dokonała przywłaszczenia 
jego rzeczy, dokumentów 
oraz pieniędzy w kwocie 
10.000 złotych. Suma strat 
oszacowana została na 
16.000 złotych. Postępowa-
nie prowadzi KMP Jaworzno.

ZŁAMAŁ SĄDOWY ZAKAZ. 
Patrol policji na ul. 1000-lecia 
zatrzymał 20-latka, który 
kierował samochodem oso-
bowym marki Ford Eskort, 
pomimo zakazu sądowego 
dotyczącego kierowania 
pojazdami mechanicznymi. 

KRADZIEŻ W AUTOBUSIE. 
Mieszkanka Jaworzna zgłosi-
ła, że w dniu 6 października w 
godz. 17.30 - 17.35 w autobu-
sie komunikacji miejskiej jej 
16-letniemu synowi, dwóch 
młodych mężczyzn skradło 
telefon komórkowy wartości 
350 złotych. W tej sprawie 
policjanci zatrzymali 20 i 
29-letniego jaworznianina, 
którzy zostali umieszczeni w 
policyjnym areszcie.

UCIECZKA PRZED ARESZ-
TEM? Po południu na ul. 
Grunwaldzkiej patrol policji 
zatrzymał Łukasza Ł. lat. 23 
(zam. w Katowicach), który 
kierował motorowerem, 
będąc w stanie nietrzeźwym 
(1 promil). W trakcie czyn-
ności policjanci ustalili, że 
zatrzymany jest poszukiwany 
przez Sąd Rejonowy w Kato-
wicach z nakazem osadzenia 
w areszcie śledczym. Postę-
powanie prowadzi KMP w 
Jaworznie

NIETRZEŹWY W AUDI. 
Wieczorem patrol drogówki 
na ul. Grunwaldzkiej zatrzy-
mał do kontroli drogowej 
samochód osobowy marki 
Audi A-4, którego kierujący 
42-letni jaworznianin, znaj-
dował się w stanie nietrzeź-
wym. Wynik przeprowadzo-
nego badania wskazał blisko 
1 promil. 

ŚMIERĆ MŁODEJ JA-
WORZNIANKI. Nad ranem 
w mieszkaniu należącym do 
21-letniego mężczyzny,  po-
gotowie ratunkowe stwier-
dziło zgon 28-letniej miesz-
kanki Jaworzna. Lekarz na 
miejscu zdarzenia nie określił 
przyczyny zgonu. Prokurator 
zarządził przeprowadzenie 
sekcji zwłok. W tej sprawie 
funkcjonariusze zatrzymali 
męża zmarłej, 35-letniego 
mężczyznę oraz pozostałe 
dwie osoby, które spędzały 
noc w mieszkaniu. Trwają 
czynności zmierzające do 
ustalenia okoliczności zdarze-

nia. Postępowanie prowadzi 
KMP w Jaworznie.
INTERNETOWA OSZUST-
KA. Mieszkaniec Jaworzna 
zgłosił, że został oszukany 
na kwotę 1320 złotych przez 
Monikę P. (zam. Jelenia Góra) 
podczas zakupu na aukcji 
Allegro wózka dziecięcego. 
Postępowanie prowadzi KMP 
w Jaworznie.
LEKKO WSTAWIONY. Pa-
trol ruchu drogowego zatrzy-
mał 46-letniego mieszkańca 
Jaworzna, który kierował 
samochodem osobowym 
marki Nissan Sunny, będąc po 
użyciu alkoholu w ilości 0,3 
promila.
CZOŁOWE ZDERZENIE NA 
OSIEDLU STAŁYM. Kilka 
minut przed godz. 21.00 na 
ul. Grunwaldzkiej kierujący 
samochodem ciężarowym 
marki MAN Łukasz B. lat 27 
(zam. Nowy Modlin) jadąc 
ulicą jednokierunkową pod 
prąd, doprowadził do zderze-
nia czołowego z prawidłowo 
jadącym samochodem marki 
Ford Fiesta kierowanym przez 
22-letniego jaworznianina. W 
wyniku zdarzenia kierowca 
samochodu Ford Fiesta z 
obrażeniami kręgosłupa oraz 
prawej nogi został przetrans-
portowany do Szpitala Miej-
skiego w Jaworznie. Uczestni-
cy zdarzenia byli trzeźwi.

PRZYSTANKOWI CHULI-
GANI. Policjanci wydziału 
prewencji na ul. Fabrycznej 
zatrzymali dwóch 19-letnich 
mieszkańców, którzy dokona-
li wybicia trzech szyb w wia-
cie przystankowej na szkodę 

Urzędu Miasta Jaworzna. 
Straty w toku ustalania.
WYPITY KIEROWCA. Wie-
czorem na ul. Grunwaldzkiej 
patrol zatrzymał 30-letniego 
Damiana O. (zam. Tarnowskie 
Góry), który kierował samo-
chodem Peugeot 406 będąc 
po użyciu alkoholu. Wynik 
badania trzeźwości wskazał 
0,25 promila.
PIJANY GÓRAL. Policjanci 
ruchu drogowego na ul. 
Krakowskiej zatrzymali do 
kontroli Forda Fieste, którym 
kierował w stanie nietrzeź-
wym 28-letni Artur C (zam. 
Sidzina) Wynik badania (2,5 
promila). Postępowanie pro-
wadzi KMP w Jaworznie.

MŁODZI WŁAMYWACZE. 
Funkcjonariusze pogotowia 
997 zatrzymali dwóch nielet-
nich 16 i 17-latka, którzy za 
pomocą śrubokręta włamali 
się do czterech pojazdów 
osobowych zaparkowanych 
na ul. 3-go Maja. Straty  
w toku ustalania. 
KIEROWCA NA NOCNYCH 
OPARACH. Nad ranem 
patrol drogówki zatrzymał 
23-letniego mieszkańca Ja-

worzna, który na ul. Katowic-
kiej kierował samochodem 
marki Volkswagen Transpor-
ter, będąc w stanie nietrzeź-
wym (blisko 1 promil). 
KIEROWCA PO RANNYM 
DRINKU. W godzinach ran-
nych patrol ruchu drogowego 
na ul. Oskara Langego zatrzy-
mał 38-letniego mężczyznę, 
który kierując samochodem 
osobowym m-ki Volvo znaj-
dował się w stanie nietrzeź-
wym (ponad 2 promile).
WYPADEK NA PODWALU. 
Wieczorem na ul. Podwale 
kierujący samochodem oso-
bowym marki Citroen 73-let-
ni mieszkaniec Jaworzna, 
potrącił prawidłowo przecho-
dzącego przez jezdnie 63-let-
niego mężczyznę. W wyniku 
zdarzenia drogowego pieszy 
doznał złamania prawej nogi. 
Kierujący był trzeźwy. 

KOBIETA POD WPŁYWEM. 
Po północy na ul. Grunwaldz-
kiej patrol policji zatrzymał do 
kontroli pojazd m-ki Fiat Se-
icento, którym pod wpływem 
alkoholu kierowała 31-letnia 
kobieta. Wynik badania to  
0,3 promila.
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Zastępca prezydenta Jacek Nowak i prezydent Paweł Silbert 
prezentują dziennikarzom docelowe plany przebudowy tego obszaru

Z konferencji prasowej prezydenta

Trwają prace związane z budową nowego 
śladu ul. św. Wojciecha, która zastąpi drogę 
biegnącą obecnie przez wiadukt drogowy 
nad kamieniołomem Sodowa Góra. Droga 
dofinansowana ze środków Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, którą – jak inne drogi 
w kraju – nazywano „schetynówkami”. Od kiedy 
wicepremier Schetyna wyleciał z rządu to:

Zakończył się 
już tegoroczny 
konkurs na „Portret 
jaworznian”. Nie 
wszyscy mogli 
oglądnąć najlepsze 
prace z tego konkursu, 
których wystawa była 
w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej.
Przypominamy, 
że spośród 80 
nadesłanych fotografii 
na wystawę jury 
zakwalifikowało 30. 
Zaś spośród  
30 fotografii jury 
wybrało trzech 
laureatów oraz 
przyznało  
6 wyróżnień.

Najlepsze zdjęcia 
będziemy sukcesywnie 
publikować. W ub. 
numerze było zdjęcie 
zwycięzcy, a dziś 
fotgrafia zdobywcy 
drugiego miejsca 
w konkursie – Roberta 
Rajskiego.

Autorów 30 wystawianych 
w bibliotece fotografii 
prosimy do redakcji 
po odbiór odbitki swojej 
pracy w formacie A3.

Organizacja konkursu nie byłaby możliwa bez życzliwości ze strony 
sponsorów: firmy Vena oraz Foto Witalińska, oraz sponsora nagród 
firm Domel III,  którym serdecznie dziękujemy. 

REDAKCJA

Na zdjęciu Angelika Palka 

10 października 2009 r. w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym im. Jana Pawła II w Jaworznie 
odbył się cyklicznie organizowany 
IV Rajd Papieski. 

Grupa młodzieży wraz z opiekuna-
mi wyruszyła spod Sanktuarium Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy na Osiedlu 
Stałym przez Długoszyn, aż do Szcza-
kowej. Meta rajdu znajdowała się 
w SOSW w Jaworznie, gdzie na uczest-
ników czekał gorący poczęstunek oraz 
gry i zabawy. Pomimo niesprzyjającej 
aury uczestnicy rajdu byli zadowoleni. 
Część z nich wzięła udział w konkursie 
plastycznym na temat „Papież w oczach 
dzieci”, inni zaś próbowali sił w kon-

kursie wiedzy o życiu Jana Pawła II. 
Odbyły się także konkurencje o cha-
rakterze sportowym. Na uczestników 
czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe 
oraz pamiątkowe dyplomy.

W tym roku Rajd Papieski miał 
szczególne znaczenie, gdyż Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
Jana Pawła II w Jaworznie obchodzi 40. 
rocznicę powstania. W IV Rajdzie pa-
pieskim wzięło udział 9 szkół z terenu 
Jaworzna oraz zaprzyjaźnione szkoły 
z terenu Sosnowca, Mysłowic i Chrzano-
wa. Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim uczestnikom, ich opiekunom 
oraz PTTK odział w Jaworznie za pomoc 
w przygotowaniu Rajdu. IW

Spółdzielnia Społem z Jaworzna, włą-
czyła się w działania promocyjne Fun-
dacji Dajesz Pracę.PL, organizowane 
pod hasłem „Kupuj Nasze.PL – Są po-
wody do dumy” (www.kupujnasze.pl). 
Już od 12 października, w sklepach 
spółdzielni zobaczyć będzie można 
charakterystyczne plakaty zachęcają-
ce do częstszego wybierania polskich 
produktów oraz bycia dumnym z tego 
co polskie. Akcja potrwa do końca mie-
siąca, a udział w niej bierze w sumie, 
prawie 400 sklepów Społem w różnych 
częściach Polski.

Założenia akcji
Społem – najstarsza spółdzielnia 

spożywców w Polsce, już po raz kolejny 
angażuje się w działania promocyjne 
fundacji. Podobnie jak we wcześniej-
szych akcjach, w sklepach spółdzielni 
pojawią się plakaty przypominające kon-
sumentom o tym, by częściej wybierali 
pochodzące z naszego kraju produkty. 
Plakaty zobaczyć będzie można także 
w 14 sklepach Społem w Jaworznie.

Nadrzędnym celem działań prowa-
dzonych pod hasłem „Kupuj Nasze.PL 

– Są powody do dumy”, jest przełamanie 
barier i stereotypów dotyczących jakości 
polskich produktów, zmiana mental-
ności Polaków oraz umacnianie wśród 
nich postawy zakupowego patriotyzmu. 
Pokazując Polakom przykłady dobrych, 
polskich produktów, kampania prze-
konuje, że one także mogą być przed-
miotem naszej narodowej dumy. Akcja 
w sklepach Społem, jest jedną z form 
promowania tej idei.

Korzyści
Prowadzony przez fundację program 

promocyjny, zachęca do częstszego wy-
bierania polskich produktów, podczas 
robienia zakupów. Aby to ułatwić, fun-
dacja oznacza powstałe w naszym kraju 
wyroby swoim logo, dzięki czemu łatwiej 
można je zidentyfikować na sklepowej 
półce. Do tego, by częściej sięgać po tak 
oznaczone produkty, zachęcać mają 
natomiast plakaty oraz inne materiały 
widoczne w sklepach – najbliżej miejsca, 
gdzie zapadają zakupowe decyzje.

Wyróżnione przez fundację produk-
ty, chętniej wybierane są przez konsu-
mentów, notując niejednokrotnie duże 

wzrosty sprzedaży. Udział w tego typu 
inicjatywie to także korzyści wizerun-
kowe, wpisujące się w temat biznesu 
odpowiedzialnego społecznie.

Oznaczenie fundacji, na wyróżnio-
nych przez nią produktach, gwarantuje, 
że wytworzone one zostały w Polsce, 
przez polską firmę, w większości z pol-
skich surowców. Umieszczane przy 
produktach logo mówi także, że jest 
to produkt innowacyjny, rozwijający się, 
taki, z którego możemy czuć się dumni. 

Kampania społeczna
Prowadzone przez fundację Dajesz 

Pracę.PL działania są częścią rozpoczę-
tej pod koniec marca 2009 roku ogól-
nopolskiej kampanii społecznej „Kupuj 
Nasze.PL – Są powody do dumy”. Jest 
to jednocześnie wstęp do dalszych 
inicjatyw, które organizowane będą 
w sieciach handlowych i sklepach. 
Wszystkim projektom fundacji towa-
rzyszy bogata oprawa mediowa, co po-
świadcza liczba ponad 40 partnerów 
mediowych, z którymi dotychczas 
nawiązano współpracę.

MICHAŁ ZĘBIK

Społem Jaworzno wspiera polskich producentów

Na mecie czekał gorący poczęstunek oraz gry i zabawy

Pó łtora k i lometrow y odcinek 
drogi omija kamieniołom So-
dowa Góra od z achodu. Jego 
realizacja związana jest ze złym 
stanem technicznym wiaduktu 
i drogi nad dawnym kamienio-
łomem. Gotowa jest  ju ż ca ła 
konstrukcja nowej drogi, od-
wodnienie, zbiornik na wody 
deszczowe dla całego Warpia. 
W około 60 procentach ułożony 
jest już krawężnik, jak również 
nawierzchnie ścieżek rowero-
w ych. W przyszł ym tygodniu 
będzie kładziony asfalt.

– Budowa tej drogi okazała się 
znacznie tańsza niż kapitalny re-
mont wiaduktu. Dodatkową zaletą 
jest to, że pozwoli ona wydzielić 
nowe, bardzo atrakcyjne tereny 
pod budownictwo jednorodzinne – 
wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. 

– Wiadukt drogowy wraz z częścią 
ul. Św. Wojciecha, zostanie w przy-
szłości rozebrany.

Wykonawcą inwestycji jest fir-
ma Eurovia. Łączny koszt budowy 
wyniesie 7,6 mln złotych, z czego 
3 mln zł stanowić będzie dotacja 
w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Gmina ma już podpisaną stosow-
ną umowę na finansowanie tego 
zadania. Oprócz drogi, powsta-
nie także biegnąca wzdłuż jezd-
ni ścieżka rowerowa oraz rondo 
w rejonie kamieniołomu. W przy-
szłości na rondzie krzyżować się 
będzie jeszcze 800-metrowa droga 
łącząca się z ulicą Szczakowską 
na Chropaczówce oraz półtoraki-
lometrowy odcinek do początku 
ul. Wolności.

PR/UM
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Działając na podstawie ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Lwowska 23, o zamianie akcji spółek  
konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej, PKE SA – Elektrownia Jaworzno 
III w Jaworznie informuje zainteresowanych, że umowy zamiany akcji na akcje spółki
konsolidującej będą zawierane w budynku wielofunkcyjnym usytuowanym przed 
bramą główną PKE SA – Elektrowni Jaworzno III przy ul. Promiennej 51, 43-603 
Jaworzno, w terminie od 20 października 2009 r. do 6  listopada 2009 r. 
w godzinach od 9.00 do 17.00.

Uprawnione osoby przy zawieraniu umowy winny posiadać ważny dowód osobisty lub 
paszport i aktualny numer konta bankowego.

Dla osób, które nie zrealizują przysługującego im prawa w ww. terminie, urucho-
miony zostanie punkt obsługi uprawnionych w siedzibie spółki Południowy Koncern 
Energetyczny SA w Katowicach ul. Lwowska 23, sala nr 19 Budynek A, w terminie 
od 30 listopada 2009 r. do 23 grudnia 2009 r.

Po zrealizowaniu niniejszego harmonogramu, uprawnione osoby, k tóre  
w wyznaczonych terminach nie zrealizują prawa do zamiany akcji spółki konsolidowanej 
na akcje spółki konsolidującej, będą mogły podpisywać umowy zamiany akcji w Punktach 
Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Penetrator S.A. usytuowanych w miastach: Katowice, 
Kraków, Wrocław, w okresie od 4 stycznia 2010 r. do 13 sierpnia 2010 r. Po upływie tego  
terminu prawo do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej 
wygasa.

Informacje dotyczące procesu zamiany akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 
(32)715-39-60.

Jednocześnie przypominamy o konieczności odprowadzenia „Podatku od  czynności  
cywilnoprawnych” we właściwym Urzędzie Skarbowym w terminie 14 dni od daty podpisania 
umowy zamiany akcji (właściwy do rozliczenia podatku druk o symbolu „PCC3”, będzie  
również dostępny w miejscu zawierania umów).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 
Dziennik Ustaw Nr 68 z 17 kwietnia 2007 r.

Pełna treść OGŁOSZENIA, zawierającego dodatkowo informacje dla spadkobierców 
osób uprawnionych oraz ich pełnomocników znajduje się na stronie internetowej  
www.akcje.tauron-pe.pl . Na stronie tej istnieje również możliwość sprawdzenia dla danej
osoby wyznaczonego terminu zawarcia umowy zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje 
spółki konsolidującej.
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PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51 ogłasza, że organizuje 
sprzedaż w drodze licytacji nw. pojazdy samochodowe i sprzęt transportowy:

L.p. Nazwa pojazdu Nrumer rejestracyjny Rok prod. Cena wywoławcza

1. Ford Transit – osobowy SJ 06670 1992 2500,00 PLN

2. Ford Transit SJ 01381 1992 2500,00 PLN

3. Toyota Camry SJ 04280 1995 6000,00 PLN

4. Ford Scorpio SJ 06854 1993 2100,00 PLN

5. Polonez Caro 1,4 SJ 07237 1994 900,00 PLN

6. Samochód specjalny p. poż. STAR A29 SJ 06809 1982 2000,00 PLN

7. Wóż asenizacyjny V=9000m3 1986 1000,00 PLN

8. Przyczepa oddymiająca skrzyniowa 
ład. 750 kg

SJ 05306 1988 1000,00 PLN

9. Wózek widłowy spalinowy – Udź. 2t 
(nr fabr. 509114)

1992 5000,00 PLN

10. Wózek widłowy spalinowy – Udź. 5t 
(nr fabr. 1422)

1993 3000,00 PLN

11. Wózek widłowy spalinowy – Udź. 5t 
(nr fabr. 1218)

1991 3000,00 PLN

12. Wózek widłowy spalinowy – Udź. 1,25t 
(nr fabr. 11128)

1990 2200,00 PLN

Zainteresowanych kupnem wybranego/-ych pojazdu/-ów informujemy, 
że licytacja odbędzie się w dniu 12.11.2009 r. o godz. 10.00 w budynku 
socjalnym (stołówka) przed bramą główną Elektrowni Jaworzno III.

Oględziny wystawionych na licytację pojazdów i sprzętu można dokonać  
w dniach 02.11. – 04.11.2009 w godz. 8.00-12.00.

Szczegółowych informacji na temat stanu technicznego oraz wyposażenia 
pojazdów i sprzętu udziela Starszy Mistrz Wydziału Remontu Urządzeń 
Pozablokowych i Transportu Pan Jerzy Naporowski – tel. (032) 7153493.
PKE S. A.  Elektrownia Jaworzno III zastrzega sobie prawo wycofania oferty 
sprzedaży  dowolnego pojazdu bez podania przyczyny.
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SPUH Spektra oferuje:
usługi: wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 tys. l, 
usługi rolnicze, koszenie, pielęgnacja terenów zielonych dla 

firm i ogrodów przydomowych

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

Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO

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

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

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

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

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

wszywanie zamków do kurtek również skórzanych

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów, 

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

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

ANTYKI SOFII & KAZ
Renowacja starych mebli – skup

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

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

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

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, 

wykończenia wnętrz.
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. 

www.meblewojas.pl Tel. 0 698 662 320

„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

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

• 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

Firma Dom-Styr zatrudni osobę 
na stanowisko 

referenta ds. handlowych 
Wymagania:
• wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe,
• doświadczenie min. 3 lata na podobnym stanowisku,
• obsługa pakietu MS Office (mile widziana obsługa 

programu Symfonia),
• prawo jazdy kat. B,
• dobra organizacja pracy,
• odporność na stres,
• dyspozycyjność

Oferty prosimy kierować na adres: 
biuro@domstyr.pl
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Grab zwyczajny wczesną jesienią

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

Zimowit jesienny

Gotowe na zimę

BliZej prawa

Zaproszenie
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Wszystko zaczęło się od klasycz-
nego, bez mała, sporu o miedzę. 
A ściślej mówiąc o murek, który 
pojawił się na drodze polnej. Mu-
rek ten postawił sąsiad Stefanii G. 
Ta uznała, że bezprawnie utrudnia 
dojście do jej posesji itp., zatem mu-
rek ów zburzyła.

Działanie pani Stefanii tak rozzło-
ściło sąsiada, że według relacji kobiety, 
najpierw została przez niego potrakto-
wana grubym słowem a następnie pobita 
i parokrotnie kopnięta. W dalszej kolej-
ności sąsiad ściągnął policję, aby pokazać 
im uszkodzony murek, pani Stefania 
zaś pojechała do biegłego lekarza celem 
sporządzenia obdukcji świadczącej 
o jej licznych, a odniesionych w sporze 
sąsiedzkim urazach. I w ten właśnie 
sposób rozpoczął się trwający do dzisiaj 
( 9lat) spór o „murek”.

Tak więc Stefania G. tego samego 
dnia trafiła do szpitala, do lekarza 
biegłego sądowego, który ją obejrzał 
i sporządził obdukcję. Na kartce papieru 
napisanej odręcznie, jedynie podstem-
plowanej lekarską pieczątką (specjalista 
chirurg) stało jak byk, że Stefania ma: 
stłuczenie klatki piersiowej po stronie 
lewej w okolicy łopatkowej, otarcia 
naskórka, krwiak na podudziu i zadra-
panie. Wyżej wymienione obrażenia, 
zdaniem lekarza, powodują mniej niż 
siedem dni naruszenia czynności narzą-
du ciała, jak to się fachowo określa. Toteż 
mamy w tym przypadku do czynienia, 
co prawda z 157. artykułem kodeksu 
karnego, ale z jego punktem 2., który 
to punkt mówi o karach począwszy 
od kary grzywny do pozbawienia wol-
ności do lat dwóch dla sprawcy czynu. 

Stefania wówczas zasugerowała leka-
rzowi, że skoro ją w boku boli to może 
by tak zrobić rentgen klatki piersiowej, 
ale biegły wyperswadował jej prześwie-
tlenie, tłumacząc, że skoro potłuczenie, 
to boleć musi i już.

Stefanię jednak bolało w boku 
i to na tyle bolało, że udała się już pry-
watnie do poradni chirurgicznej, gdzie 
zrobiono jej rentgen. Na podstawie 
opisu wynikało, że żebro jest najpraw-
dopodobniej złamane. Z tym odkryciem 
kobieta poszła się podzielić z lekarzem, 
który badał ją wcześniej. Biegły sądowy 
nie przejął się opisem i najogólniej rzecz 
ujmując podważył wynik prześwietlenia. 
Stefania nie zamierzała jednak zrezy-
gnować z dochodzenia prawdy i zrobiła 
następne prześwietlenie. Tym razem 
wynik zawierał już jednoznaczny opis: 
bez dwóch zdań żebro jest najzwyczaj-
niej w świecie złamane.

Chciał, nie chciał lekarz od obdukcji 
– musiał stworzyć nowy dokument uzu-
pełniony o złamane żebro, tym samym 
świadczący o rozleglejszych urazach 
Stefanii. Podarł więc obdukcję „numer 
jeden” i z tą samą datą sporządził ob-
dukcję „numer dwa”. Poza novum w po-
staci żebra, informacje o zadrapaniach 
i krwiakach między obiema obdukcjami 
nie różniły się. Ponadto lekarz ów zazna-
czył na obdukcji numer dwa, że zostały 
naruszone czynności narządu powyżej 
siedem dni, a więc mamy tu do czynie-
nia z 1. punktem (a nie jak uprzednio 
z 2.) artykułu 157. kodeksu karnego, czyli 
już wyłącznie z karą pozbawienia wolno-
ści od trzech miesięcy do dwóch lat dla 
sprawcy czynu. Po jakimś czasie Stefania 
G. złożyła doniesienie do prokuratury 

o wszczęcie postępowania przeciw sąsia-
dowi, który spowodował u niej poważne 
uszkodzenia ciała. Prokuratura jednak 
umorzyła sprawę wobec „braku dosta-
tecznych danych uzasadniających popeł-
nienie przestępstwa”. W uzasadnieniu 
postępowania o umorzeniu można było 
przeczytać. -” Zważyć należy jednakże, 
że brak kategorycznego stwierdzenia 
biegłego, tj. informacji, że takie obraże-
nia powstały w okolicznościach zdarze-
nia, a nadto cały zebrany w sprawie ma-
teriał dowodowy – nie pozwalają na to, 
by sprawstwo o czyn przypisać (...)”, czyli 
sąsiadowi. I dalej „o ile uznać należy fakt 
zaistnienia przedmiotowego zdarzenia, 
obrażeń, jakich doznała pokrzywdzona 
– to jednak brak jest dowodów na jedno-
znaczne uznanie, że sprawcą okoliczno-
ści był (...)”, czyli sąsiad.

Stefania G. nie zgodziła się z postano-
wieniem miejscowej prokuratury i w tej 
sprawie złożyła zażalenie do prokuratu-
ry okręgowej. Ta uchyliła postanowienie 
prokuratury niższej instancji i nakazała 
w tej sprawie dalsze postępowanie.

Od ponad półtora roku Stefania G. 
to zachodzi, bądź to dzwoni do pro-
kuratury wypytując, co tam dalej z jej 
sprawą. Dopiero całkiem ostatnio, po 9. 
latach czekania, dano jej łut nadziei, 
że już, że już wkrótce. Ale tak naprawdę 
kiedy, co i jak, zdecyduje prokuratura, 
to Stefania nie wie. Ma już natomiast 
dość zasadnicze obiekcje, co do rychli-
wości i skuteczności wymiaru sprawie-
dliwości, przynajmniej w jej przypadku. 
Ma również obiekcje, co do biegłości le-
karzy biegłych sądowych, przynajmniej 
w jej przypadku.

PITAWAL

Bezpieczniej
we własnym mieszkaniu

Mieszkam na parterze w bloku kil-
kupiętrowym. W ostatnich czasach 
zwróciłem się do zarządu spółdzielni 
mieszkaniowej z prośbą o zezwolenie 
na założenie krat w obrębie mojego 
balkonu. Swoją prośbę umotywowałem 
tym faktem, że w ostatnich czasach 
miały miejsce dwie próby włamania 
do mojego mieszkania, podobne sytuacje 
zdarzały się też w sąsiednich lokalach. 
Zamieszkuję w niezbyt bezpiecznej 
okolicy i po prostu czuję się zagrożony 
we własnym domu. Dlatego – ze wzglę-
dów bezpieczeństwa – zwróciłem się 
z prośbą o zezwolenie. Tymczasem za-
rząd spółdzielni odpowiedział mi w ten 
sposób, że założenie krat balkonowych 
byłoby niedopuszczalne m.in. ze wzglę-
dów bezpieczeństwa innych mieszkań-
ców, np. mojego sąsiada na pierwszym 
piętrze, który sprzeciwia się takim kra-
tom. Ponadto podniesiono w stosunku 
do mnie względy estetyczne i ewentualną 
konieczność ocieplenia budynku. Czy 
w tych okolicznościach ja mam jakieś 
konkretne argumenty na swoją korzyść? 
I czy – przede wszystkim – spółdzielnia 
ma ewentualne podstawy prawne, które 
przeczyłyby założeniu krat? Nadmie-
niam, że mogę poczekać na zakończenie 
ocieplania. W moim osobistym prze-

konaniu – unormowania żadnej Ustawy 
definitywnie nie przeczą możliwości za-
łożenia krat balkonowych, o których Pan 
wspomina. Nie widzę zatem jakichkolwiek 
istotnych przeszkód prawnych w przedmio-
towym zakresie. Jeżeli chodzi o ocieplenie 
budynku, to faktycznie można poczekać, 
aż prace zostaną zakończone i wówczas 
– oczywiście w rozsądnych granicach 
czasowych – założyć kraty. Jeżeli chodzi 
o względy bezpieczeństwa innych lokato-
rów – to tutaj nie widzę bezpośredniego 
związku przyczynowo – skutkowego, więc 
nie powinien to być argument przeważający 
ani decydujący. Dlaczego bowiem lokator 
na parterze ma czuć się mniej bezpiecznie 
we własnym mieszkaniu niż domownik 
na pierwszym piętrze. Ponadto również 
sąsiad może założyć sobie podobne okra-
towanie, jeśli uznaje, że to wzmocni jego 
poczucie bezpieczeństwa. Można np. umó-
wić się, że kraty będą się składały tylko 
z pionowych elementów,które to nie będą 

ułatwiały wspinania się po nich na wyż-
sze kondygnacje. Natomiast element 
estetyczny wydaje mi się tutaj całkowicie 
chybiony. W tym zakresie nie dostrzegam 
żadnego związku. Kraty przecież pozostają 
w granicy budynku mieszkalnego. A po-
nadto można je np. upiększyć pnączami 
rozmaitych roślin, przyozdobić kwiatami. 
Natomiast zdecydowanie istotniejszym 
argumentem – od estetycznego – pozostaje 
wzgląd na [po pierwsze:] realne bezpie-
czeństwo lokatora i [po drugie:] faktyczne 
poczucie tego bezpieczeństwa ze strony 
mieszkańca bloku. Uważam, że te wzglę-
dy – chociażby z punktu widzenia zasad 
współżycia społecznego – powinny zade-
cydować o pozwoleniu na zamontowanie 
wspomnianego okratowania. Nie widzę 
zatem przeszkód ani nie znajduję wy-
starczających argumentów przeciwnych, 
natomiast ewentualny spór mógłby tutaj 
rozstrzygnąć tylko i wyłącznie w drodze 
postępowania sąd powszechny.

W sobotę 17 października wycieczka pod hasłem 
„Zaproszenie do Trójkąta”. 

Czekamy w Jęzorze do godziny 9.40

Ostatnio powiało chłodem. Ba, 
w chwili, gdy piszę te słowa przepo-
wiadacze pogody straszą deszczem 
ze śniegiem. Tedy najwyższy czas po-
myśleć o przygotowaniach do zimy. 
Oczywiście atak tej pory roku w jej 
białym aspekcie na pewno zaskoczy 
drogowców. W ubiegłym roku za-
skakiwał nawet rośliny i zwierzęta. 
Wszystko co żyje ma swoje sposoby 
na przetrwanie tej pory roku.

Technicznie rzecz biorąc
Typowa roślina, niezależnie od wiel-

kości, to skomplikowana budowla 
hydrotechniczna. Niektóre gatunki 
zadziwiają swoją wytrzymałością inży-
nierów, którzy przy użyciu dostępnych 

nam materiałów usiłują je nieudolnie 
naśladować. Po pierwsze, każdy ga-
tunek tak jak nasze konstrukcje żel-
betowe posiada zbrojenie. Są to liczne 
elementy szkieletowe, głownie włókna 
tkanki drzewnej, zwane ksylemem. 
Aby nieco zaoszczędzić pełnią one 
dodatkowe funkcje, przewodząc wodę. 
Utrzymując ją pod odpowiednim ci-
śnieniem, roślina zachowuje przyro-
dzoną sobie konstrukcję oszczędzając 
zarazem na materiałach konstrukcyj-

nych. Drugą instalacją hydrotechnicz-
ną jest floem, czyli system rurociągów 
odprowadzający nadmiar asymilatów 
do magazynów oraz potrzebne ilości 
wszędzie tam, gdzie jest na nie zapo-
trzebowanie. Liście możemy traktować 
jako urządzenie peryferyjne służące 
do produkcji asymilatów. W tropikach 
na tym zmartwienia roślin się kończą. 
W naszej strefie klimatycznej są powo-
dem licznych zmartwień.

Jak to robią fanerofity
Mały zawsze sobie jakoś poradzi, 

a to przycupnie, a to schowa się w zie-
mi, a to przykryje się ściółką. Duży 
ma ograniczone pole manewru. Pod 
tytułową nazwą skrywają się różnej 
wielkości drzewa oraz krzewy. Niektó-
re z nich zachowują liście, ale je wyłą-
czają. Poniekąd znajdują się w stanie 
czuwania. Zapewne nie odprowadzają 
większości soków do korzeni, ale obni-
żają ciśnienie, względnie zamieniają 
je w płyn o niższym punkcie zama-

rzania. Większość drzew i krzewów 
zrzuca liście całkowicie, czyli usuwają 
urządzenia peryferyjne. Wiele drzew 
czeka z tym do ostatniego momentu. 
Inne tak jak jesion czy orzech włoski 
zrzucają je niemalże w jednej chwili. 
Ponadto wszystkie soki odprowadzają 
do korzeni. Sami robimy podobnie, 
kiedy nie mamy zamiaru mieszkać 
w jakimś domu w zimie. Spuszcze-
nie wody z instalacji CO oraz z sieci 
wodnokanalizacyjnej to podstawa 
bezpieczeństwa, aby było do czego 
wrócić na wiosnę. Kolejnym zagadnie-
niem jest osłona pączków, w których 
drzemią stożki wzrostu oraz zawiązki 
nowych liści. Większość drzew i krze-
wów okrywa je łuskami, które ponadto 

okleja żywicą. Czasami te łuski pokry-
wają delikatne włoski. Zatrzymane 
pomiędzy nimi powietrze, jest dość 
dobrą izolacją termiczną. Są pewne 
gatunki drzew, które nie posiadają 
łusek na pączkach, ale wówczas za-
wiązki blaszek liściowych są pokryte 
włoskami które są mocno ściśnięte, 
aby przetrwać byle do wiosny.

Niesamowity zimowit
Gatunkiem, który przygotowania 

do zimy rozpoczyna niemalże od końca, 
jest zimowit. Właśnie można podziwiać 
jego kwiaty w ogrodach. Teraz z ziemi 
wystaje tylko korona kwiatu wabiąca 
ostatnich zapylaczy. Zalążnia, w której 
z zalążków rozwiną się nasiona, jest 
obecnie schowana głęboko w środku ce-
buli. W ciągu lata tę roślinę trudno było 
wypatrzeć, ponieważ jej płaskie liście 
prowadzące fotosyntezę zlewały się z tra-
wami pośród których rosły. A na wiosnę 
z ziemi wychynie owocująca łodyga 

na szczycie której pojawi się torebka 
z dojrzewającymi nasionami. Wśród 
innych gatunków najbardziej cwane 
są terofity, czyli rośliny jednoroczne. 
Te najbardziej niesprzyjające warunki 
pogodowe czy to mróz, czy potworny 
upał przetrzymują pod postacią nasion. 
Terofity to po prostu rośliny jednego 
sezonu wegetacyjnego.
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 Codzienne nowe wiadomości 
z Jaworzna – www.jaw.pl

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

czynne od 9.00 do 17.00; soboty do 9.00 do 13.00

Jaworzno ul Grunwaldzka 96
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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

.������/�
0���������/��������	�����
���
/� ���

������
�����0��
��������
��������)�/� ���
 ����������
�����������1������������������2�

��� ������� �����3���
��� �/,���������1������
�������� �������
�3��/� �������)� �3����
��� �/,�

�� ���������,��������������� 
�����

.��
������������� ��������������-��
��
��������
�
�
��
��
������
��)� 
���)�������/����
�����

���0�����
��3�������������������

�����3�����
��� ��

������������ �����3���

2���
����3��������	�
4���	��5�
������&464���7

4� 0���
�����
��������
4� �
���������
���������
4� �� 
������0
�
������������
��
��
/� ��� 
������
��


4� �
������������������
������ ����
4� ��
0��/
��������
�������������
������-���567

4�

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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Victoria traci fotel lidera – str. 12
Dziesiąte z rzędu – str. 12
Kamil Młodziński Młodzieżowym Mistrzem Polski – str. 13
Wystartowały koszykarskie rozgrywki – str. 14
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PIŁKA NOŻNA – V LIGAPIŁKA NOŻNA – IV LIGA

Victoria zremisowała na wyjeździe 
w Mysłowicach 1:1 z tamtejszym 
Górnikiem 09. Strzelcem bramki 
dla Jaworznian był Mateusz Żemła. 
Aby utrzymać fotel lidera musiała 
ten mecz wygrać. Nie można było 
liczyć na potknięcia ani Myszkowa, 
ani Skry. Myszków tak jak się moż-
na było spodziewać zremisował 1:1, 
a Skra pewnie wygrała 6:0. Tym 
samym Victoria spadła na drugie 
miejsce w tabeli z dorobkiem 22. 
punktów i stratą 2. pkt do często-
chowian..

Mecz z Górnikiem 09 odbył się 
na nowo wyremontowanym stadio-
nie. Na trybunach mimo fatalnej po-
gody zasiadła spora rzesza widzów, 
w czym nie zabrakło kibiców z Ja-
worzna, którzy dopingiem wspierali 
swój zespół. Początek spotkania nie 
zapowiadał wyniku jakim zakończył 
się ten pełen emocji mecz. Już w 3. 
minucie bramkę dla „Vici” zdobył 
Mateusz Żemła. Futbolówka odbiła 
się od sędziego, wpadła pod nogi 
Gabigi, a ten po zwodzie dograł 
ją do znajdującego się w polu karnym 
Żemły, który przyjął piłkę, po czym 
z półobrotu wymierzył i trafił tuż 
przy słupku. Chwilę później swoją 
szansę miał Gabiga, który znalazł się 
tuż pod bramką, jednak piłka po jego 
strzale trafiła obok słupka. Na twa-
rzach jaworznickich kibiców poja-
wiła się nadzieja na wysoki rezultat 
w tym spotkaniu. Radość nie trwała 
zbyt długo, ponieważ w 13. minucie 
po dograniu z prawej strony na 1:1 
wyrównał Rak – uderzając z pierw-
szej piłki. Po zdobytej bramce my-
słowiczanie zaczęli więcej atakować 
i na kilka minut przejęli inicjatywę. 
Strzał z ostrego kąta przecięty przez 
Okrenta oraz rzut wolny w wyko-
naniu mysłowiczan, który mógł się 
skończyć kolejną stratą bramki gdyby 
nie czujna obrona Victorii, to tylko 
niektóre z akcji Górnika. Victoria nie 
pozostawała jednak dłużna, próbując 
również umieścić piłkę w siatce rywa-
la. Strzały z dystansu czy ładne ude-
rzenie z rzutu wolnego kiedy to piłka 
minęła o centymetry bramkę Górni-
ka – to obraz gry Victorii w pierwszej 
odsłonie meczu. Do końca pierwszej 
połowy żadna z drużyn nie zdołała 
stworzyć jednak na tyle groźnej sy-
tuacji, aby padł gol.

Górnik 09 Mysłowice – Victoria Jaworzno 1:1 (1:1)

Dziesiąte z rzędu zwycięstwo odnio-
sła drużyna Szczakowianki Jaworz-
no, która tym razem, na wyjeździe 
pokonała wicelidera 3:0. Główną po-
stacią tego spotkania był niezawod-
ny jak zawsze Adam Janeczko, który 
w tym meczu strzelił dwie bramki.

Zwycięstwo nie przyszło jednak 
łatwo, jakby wskazywał na to wynik. 
Obie jedenastki grające na bardzo 
małym i nierównym boisku, do tego 
mokrym, w deszczową porę musiały 
grać naprawdę na 100% swoich sił.. Gra 
głównie toczyła się w środku pola. Na ta-
kim boisku ciężko było o stworzenie 
jakiejkolwiek zespołowej akcji . Po do-
syć wolnych pierwszych 10. minutach, 
Szczakowianka zdobyła swoją pierwszą 
bramkę w tym meczu. Dobra wymia-
na piłki z klepki, dogranie na środek 
pola karnego do Adama Janeczki, a ten 
strzałem w prawy róg dał prowadzenie 
gościom. Parę minut później Sałapatek 
na skrzydle dał piłkę na wybieg Serma-
kowi, ten podał po ziemi, wzdłuż linii 
bramkowej Unii, ale zamykający akcję 
Wojtaszak nie zdołał na czas „dołożyć 
nogi”. Gospodarze nie postawili tylko 
na defensywę. Raz po raz próbowali 
stworzyć sobie jakąś dobrą akcję pod-
bramkową. W 37. minucie gry jedna 
z takich akcji mogła dać nawet bramkę 
Unii. Po rzucie rożnym, jeden z zawod-
ników Unii znajdujący się na przedpolu, 
zagrał piłkę w pole karne. Tam będący 
na czystej pozycji napastnik gospoda-
rzy nie potrafił pokonać z najbliższej 
odległości Józefiaka. Zastępujący kontu-
zjowanego Skrzypka bramkarz popisał 
się rewelacyjną interwencją, ratując tym 
samym swoją drużynę przed stratą gola. 
3 minuty później gospodarze spróbowali 
raz jeszcze. Faul Biskupa na pomocni-
ku Unii. Piłkę z 25. metrów potężnie 
uderzył defensor drużyny z Dąbrowy 
Górniczej, jednak tą dodatkowo jeszcze 
po rykoszecie, wyłapał Józefiak.

Emocje w drugiej połowie zaczęły 
się w 54. minucie spotkania. Kontratak 
„Szczaksy”, Chojnowski na prawym 
skrzydle wykłada piłkę Janeczce, ten 
strzela bramkę, ale sędzia dopatrzył się 
wątpliwego spalonego. Unia Dąbrowa 
Górnicza głównie stwarzała zagrożenie 
po strzałach, bądź długich podaniach 
zza pola karnego. Po jednym z takich 
strzałów znów musiał interweniować 
Józefiak. Piłka odbita jeszcze od nogi 
jednego z zawodników, mocno zmyliła 
naszego bramkarza, ale ostatecznie wy-

Unia Dąbrowa Górnicza – Szczakowianka 0:3 (0:1)

Nie o takim starcie rozgrywek marzyli 
kibice siatkówki w jaworznickim wyda-
niu. W przeciągu 4. dni siatkarze Ener-
getyka Jaworzno rozegrali 2 spotkania 
i oba przegrali. Jedno z nich pozbawiło 
ich udziału w dalszej fazie rozgrywek 
Pucharu Polski, drugie natomiast było 
porażką na inaugurację ligi.

Pucharowym rywalem naszej dru-
żyny był zespół MKS MOS Interpromex 
Będzin, który pamiętany jest w naszym 
mieście bardzo dobrze z rozgrywek o 
utrzymanie w I lidze. Wtedy jednak to 
„energetyczni” w obu meczach byli stroną 
lepszą, która zwyciężyła dwukrotnie 3:0. 
W środę, będzinianie zrewanżowali się za 
dwie srogie porażki, które w konsekwen-

cji zesłały ich na drugoligową tułaczkę 
i pokonali nasz zespół 3:1. Spotkanie 
było niezwykle zacięte, na co wskazują 
choćby wyniki poszczególnych setów. 
Gospodarze, których atutem była własna 
hala, w mecz weszli bardzo dobrze i już 
na początku wypracowali sobie cenną 
przewagę. Pomimo, iż nasi zawodnicy 
próbowali gonić wyniku, jednak to In-
terpromex zdołał po nerwowej końcówce 
zwyciężyć 30:28. Niewykorzystane okazję 
pozwoliły na początku seta drugiego po-
nownie wyjść miejscowym na prowadze-
nie. Osiągnęli oni w pewnym momencie 
6 punktów przewagi, którą utrzymali do 
końca tej partii. Emocje, emocje i jeszcze 
raz emocje towarzyszyły kibicom w secie 

nr 3. Jaworznianie dzięki skutecznym 
atakom wywalczyli piłkę setową przy 
stanie 24:20. Zdeterminowani gospo-
darze chcący zakończyć jak najszybciej 
spotkanie zdołali wszystkie piłki obro-
nić i na dodatek wyjść na prowadzenie. 
Szczęście uśmiechnęło się do naszego 
zespołu, który wygrał tą część 33:31. To 
co nie udało się w trzeciej partii, udało się 
będzinianom w czwartej. Nie pozostawili 
oni naszym siatkarzom złudzeń i wygrali 
25:22, a cały mecz 3:1. Tym samym nasza 
przygoda z Pucharem Polski zakończyła 
się już w pierwszym meczu. Porażka ta 
nie napawała optymizmem przed sobot-
nim pojedynkiem ligowym. Ci, którzy 
obawiali się starcia z Ślepskiem Suwałki 

mieli racje. Drużyna debiutująca w I 
lidze po 4-setowej rywalizacji pokonała 
jaworznicki team. W dwóch pierwszych 
setach lepsi byli zawodnicy beniaminka 
ze Słupska, którzy pewnie wygrali oba 
starcia. W partii trzeciej widoczne było 
rozluźnienie w zespole Suwałek, które 
wykorzystali siatkarze Kreboka. Niesio-
na dopingiem kibiców drużyna Ślepska 
nie pozwoliła na doprowadzenie do tie-
breaku i zwycięstwa w tym meczu 3:1. 
Na następne spotkanie o ligowe punkty 
czekamy do niedzieli, kiedy to Energe-
tyk na własnej hali będzie podejmował 
Bałtyk Szczecin. Początek spotkania o 
godzinie 15:00.

BARTEK DŁUGAJCZYK

Początek drugiej połowy mógł dać 
jaworznianom bramkę na 2:1, jednak-
że sędzia dopatrzył się przewinienia. 
Po tej sytuacji zawodnicy Victorii 
jednak nie poddawali się i wciąż parli 
na bramkę rywali. Gra toczyła się 
głównie w środku pola, lecz w kilku-
nastu ostatnich minutach spotkania 
to głównie gospodarze zaczęli tworzyć 
groźne sytuacje. Co najmniej dwie 
z nich mogły zakończyć się bramkami. 
Na szczęście Robert Okrent będący 
tego dnia w dobrej formie, nie pozwolił 
piłce znaleźć się po raz kolejny w siat-
ce swojej bramki. Mecz zakończył się 
sprawiedliwym wynikiem 1:1. Victoria 
wciąż pozostaje niepokonana. Po me-
czu może jedynie zostać niedosyt, 
z powodu niewykorzystanych sytu-
acji, jak i nie zaliczonej przez sędziego 
bramki, która mogła dać Jaworznia-
nom 3 punkty z tego meczu.

O pomeczowy komentarz 
poprosiliśmy Michała Kusiaka:

– Podział punktów z Górnikiem 09 
Mysłowice, jest jak najbardziej spra-
wiedliwym wynikiem i nie krzywdzi 
żadnej z drużyn. Nasze ambicje sięgały 
wyżej i pozostał niedosyt. Mecz był 
przez większość czasu wyrównany, 

a naprzemiennie jedna i druga dru-
żyna fragmentarycznie przejmowała 
inicjatywę. Niedosyt jest, ponieważ 
to my prowadziliśmy w tym spotka-
niu, a co więcej, mogliśmy podwyż-
szyć na 2-0. Poza tym zdobyliśmy 
bramkę na 2-1 i nie wiem, gdzie sędzia 
dopatrzył się przewinienia. Okazje 
na kolejne bramki miały obie drużyny 
i każdy przy odrobinie szczęścia mógł 
zainkasować komplet punktów. Zdecy-
dowanie najlepszą okazję miał Łukasz 
Stawowy, gdy otrzymał prostopadłą 
piłkę, urwał się obrońcom i po prze-
lobowaniu bramkarza minimalne 
przestrzelił. Najbardziej żałuję swoich 
dwóch uderzeń zza pola karnego, gdyż 
niewiele do celu brakowało. Myślę, 
że mimo ciężkich warunków i szar-
panej gry kibice nie zostali zawiedzeni 
i oglądali dobre widowisko. Dziękuję 
za wspaniały doping naszym najwier-
niejszym kibicom i już dziś zapraszam 
na kolejny mecz!

Victoria: R.Okrent – A.Gola, J.Dziół-
ka, T.Bartkiewicz, K.Żuraw – J.Wu-
jec, J.Bujakiewicz, R.Gabiga, M.Ku-
siak – M.Żemła, S.Magiera
Bramki: 3’ Żemła

ŁUKASZ PIOTROWSKI

SIATKÓWKA

MKS MOS Interpromex Będzin – MCKiS Energetyk Jaworzno 3:1 (30:28, 25:19, 33:31, 25:22) 
Ślepsk Suwałki – MCKiS Energetyk Jaworzno 3:1 (25:19, 25:23, 19:25, 25:19)

Na nic nie zdały się prośby trenera Gabigi 

szedł z tej sytuacji obronną ręką. W 72. 
minucie było już 0:2. Piłka dośrodko-
wana z prawej strony znów do naszego 
najlepszego strzelca. Ten spokojnie 
ją przyjął i jak profesor ponownie posłał 
w prawy róg. 9 minut później zdołowani 
gospodarze zostali dobici. Znów Adam 
Janeczko wysuwa piłkę na czystą pozycję 
Chojnowskiemu. „Siwy” potężnie huk-
nął w poprzeczkę, a w ekwilibrystyczny 
sposób piłkę głową dobił Paweł Sermak.

Mecz nie należał jednak do łatwych. 
Wicelider ligi momentami poważnie za-
grażał bramce „Szczaksy”. Długo utrzy-
mywała się tylko jednobramkowa prze-
waga, która w wielu przypadkach mogła 
być zniwelowana. Drużyna z Jaworzna 
jednak zagrała ponownie bardzo konse-
kwentnie i skutecznie. Unia w końcówce 
postawiła na zmasowany atak, a zdobyte 
w końcówce bramki z kontry ostatecznie 
przesądziły o zwycięstwie przyjezdnych.

W środę poprzedzająca ligowy mecz 
Szczakowianka Jaworzno rozegrała 
w ramach Okręgowego Pucharu Polski 
mecz z AKS Niwka Sosnowiec. Bramkę 
na wagę dalszego udziału w Pucharze 
zdobył Kamil Głośny w 22. min. Ko-
lejnym przeciwnikiem jaworznickiego 
klubu w dalszej pucharowej rywalizacji 
będzie Górnik Piaski.

Bramki: Janeczko 10’, 72’, Sermak 
81’
Szczakowianka: Józefiak- Sała-
patek, Stemplewski, Skrzypek, 
Jamróz- Ochmański (Głośny 50’), 
Chojnowski, Biskup, Wojtaszak- 
Sermak (Jochymek 85’), Janeczko 
(Szremski 85’)

RAFAŁ JARZĄBEK

Adam Janeczko (z lewej)



SKOK „Jaworzno” na polskim 
rynku finansowym funkcjonu-
je już od ponad szesnastu lat. 
Przez te wszystkie lata z nie-
wielkiej, przyzakładowej Kasy 
Oszczędnościowej, której sie-
dziba mieściła się w pomiesz-
czeniach administracyjnych 
biurowca Szybu „Kościuszko” 
KWK „Jaworzno”, staliśmy się 
jedną z największych Spół-
dzielczych Kas w Polsce. 

Warto pamiętać, że historia 
SKOK „Jaworzno” to historia 
dziesięciu Kas Oszczędnościo-
wych połączonych w jedną, 
prężnie i efektywnie działa-
jącą Spółdzielczą Kasę, która 
na dzień dzisiejszy zatrudnia 
ponad 350-osobową kadrę 
specjalistów w 53. oddziałach 
w 39. miastach naszego kraju, 
na terenie pięciu województw. 
Ciągłe doskonalenie zaowoco-
wało zdobyciem Certyfikatu 
Systemu Zarządzania Jako-
ścią ISO 9001:2000, czynnie 
też współpracujemy z Unią 
Kredytową „Delta” z Atlanty, 
z którą, w myśl Układu Part-
nerskiego, wymieniamy się 
doświadczeniami, by razem 
realizować wspólną misję po-
mocy ludziom w swoich spo-
łecznościach.

Obecna, niewątpliwie moc-
na pozycja na rynku finan-
sowym Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo- Kredytowej 
„Jaworzno”, jest efektem wielu 
lat ciężkiej pracy, zbierania 
doświadczeń, efektywnego 
zarządzania, odpowiedniego 
wyboru wysoko wykwalifiko-
wanej kadry pracowniczej oraz 
ciągłej chęci doskonalenia. 
Nasza działalność nastawiona 
jest przede wszystkim, w myśl 
zasady non- profit, na upo-
wszechnianie wśród naszych 
członków idei finansowej sa-
mopomocy oraz kształtowanie 
umiejętności oszczędzania, 
gospodarności oraz zarzą-
dzania finansami. Założenia 
te spełniamy wdrażając misję 
„Blisko i Bezpiecznie”, któ-
rej sednem jest jak najlepsze 
spełnianie wymagań człon-
ków naszej Kasy. Jesteśmy 
dumni, że efektem naprawdę 
dynamicznego rozwoju SKOK 
„Jaworzno” jest powstanie 

rzetelnej, nowoczesnej i przy-
jaznej instytucji, której zaufało 
już ponad 65 tysięcy Polaków.

Spółdzielczą Kasę Oszczęd-
nościowo- Kredytową „Jaworz-
no”, tak jak wszystkie SKOK 
w Polsce oraz Unie Kredytowe 
na świecie, obecny kryzys w ża-
den sposób nie dotyczy. Nie 
inwestujemy wolnych środków 
w ryzykowne instrumenty fi-
nansowe, nasza Kasa nie jest 
powiązana w żaden sposób z za-
granicznymi bankami czy inny-
mi instytucjami finansowymi. 
Posiadamy tylko i wyłącznie 
polski kapitał. Ważny jest rów-
nież fakt, że SKOK w żaden spo-
sób nie może stać się własnością 
zewnętrznego inwestora, a więc 
nie dotyczą nas upadłości ban-
ków zachodnioeuropejskich czy 
amerykańskich. SKOK „Jaworz-
no” jest wyłączną własnością 
swoich członków.

Naszą zaletą jest tradycyjne 
i odpowiedzialne udzielanie 
pożyczek oraz indywidual-
ne i nowoczesne podejście 
do klienta. Dzięki temu nigdy 
nie mieliśmy trudności, a i te-
raz prężnie i skutecznie się 
rozwijamy.

Przede wszystkim nadal 
będziemy budować sieć łatwo 
dostępnych i przy jaznych 
oddziałów, w których profe-
sjonalne podejście do zagad-
nień finansowych łączy się 
ze zrozumieniem ludzkich 
potrzeb.  Pla nujemy sta le 
zwiększać dostęp do naszych 
bankomatów, by każdy czło-
nek SKOK „Jaworzno” miał 
szybki i przede wszystkim 
bezpłatny dostęp do swoich 
pieniędzy. K ładziemy też 
duży nacisk na rozwijanie 
produktów oraz obsługi na-
szych członków przez Inter-
net, tak, aby oprócz wygody 
zapewnić im maksymalne 
bezpieczeństwo. Chcemy być 
instytucją, która stoi blisko 
ludzi, pomaga im oferując 
nowoczesne i funkcjonalne 
rozwiązania. Na pewno też 
nie zrezygnujemy z pomocy 
charytatywnej, która wpisana 
w ideę naszej Kasy, jest dla 
nas sprawą niezwykle istotną 
i przynoszącą wiele radości 
i satysfakcji.
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W naszej ofercie również:
1 – parapety zewnętrzne i wewnętrzne

2 – roletki, rolety zewnętrzne, bramy garażowe
3 – konstrukcje aluminiowe i przeciwpożarowe
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Do niedawna 
wszystkim nam 
oszczędzanie energii 
kojarzyło się wyłącznie 
z wyłączaniem 
zbędnego oświetlenia 
i wymianą 
zwykłych żarówek 
na energooszczędne 
a więc z energią 
elektryczną. 

W obecnej chwili zarówno 
w gospodarstwach indywi-
dualnych jak i w skali makro 
zwrócono uwagę na fakt, 
że koszty ogrzewania budyn-
ków w czasie sezonu grzew-
czego są kilkakrotnie wyższe 
od kosztów energii elektrycz-
nej, zużywanej do oświetle-
nia czy zasilania urządzeń 
w gospodarstwach domowych 
i przedsiębiorstwach. 
Badania przeprowadzone 
w całej Unii Europejskiej po-
kazały, że gospodarstwa do-
mowe zużywają bardzo dużo 
energii a szczególnie energii 
przeznaczonej na ogrzewa-
nie. Ogólnoeuropejski trend 
w zakresie oszczędności ener-
gii cieplnej można zauważyć 
również w Polsce i to nie tylko 
wśród odbiorców ale również 
wśród dostawców ciepła.

Początki miejskiej ener-
getyki cieplnej w Jaworznie 
sięgają połowy lat siedemdzie-
siątych ubiegłego stulecia. 
Wtedy to powstało Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w skład którego 
wchodził zakład ciepłowni-
czy. Po kilku zmianach oso-
bowości prawnej, w chwili 
obecnej dystrybutorem ciepła 
w Jaworznie jest Spółka Cie-
płowniczo-Energetyczna Sp. 
z o.o. w której udziały posiada 
Południowy Koncern Energe-
tyczny oraz Gmina Jaworzno.

Spółka zajmuje się głownie 
– nie licząc kilku lokalnych 
kotłowni – dystrybucją ciepła 
wytwarzanego w Elektrowni 
Jaworzno III – Elektrownia 

II. Jest to nowoczesne źródło 
które do produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej obok 
tradycyjnego węgla wykorzy-
stuje również surowce od-
nawialne, co w połączeniu 
z inwestycjami przeprowa-
dzonymi w latach poprzednich 
pozwala na produkcję energii 
z poszanowaniem najsurow-
szych norm wzakresie ochrony 
środowiska, zawartych w dy-
rektywach Unii Europejskiej. 
Ciepło wytwarzane w źródle 
jest przesyłane do budynków 
spółdzielczych, komunalnych, 
przemysłowych oraz indywi-
dualnych gospodarstw domo-
wych w Jaworznie oraz My-
słowicach, sieciami cieplnymi 
o łącznej długości ok. 90km. 
System zasilania odbiorców 
miejską siecią ciepłowniczą 
pozwala na ograniczenie tzw. 
niskiej emisji co w połączeniu 
z obniżeniem kosztów wytwo-
rzenia energii w porównaniu 
z lokalnymi źródłami znacznie 
zwiększa komfort życia miesz-
kańców.

Pon iewa ż w obecnych 

czo-Energetyczna od kilku lat 
prowadzi zintensyfikowane 
działania w celu ograniczenia 
jego kosztów dla końcowego 
odbiorcy, co łagodzi skutki 
ogólnego wzrostu cen zwią-
zanego z kosztami produkcji 
i dystrybucji ciepła.

Do podstawowych a za-
razem strategicznych dlaosz-
czędności energii i dalszego 
rozwoju Spółki działań należy 
obniżenie strat ciepła w głów-
nych sieciach magistralnych 
doprowadzających ciepło 
w odległe od źródła rejony 
miasta. Badania termowizyj-
ne magistrali ciepłowniczych 
eksploatowanych przez Spółkę 
wykazały, że na przestrzeni lat 
właściwości termiczne war-
stwy izolacyjnej tych sieci ule-
gły znacznemu pogorszeniu. 
Prace prowadzone przez SCE 
związane z przywróceniem 
izolacji do stanu pozwalające-
go na zminimalizowanie strat 
na przesyle energii cieplnej, 
polegają na całkowitej wy-
mianie warstwy termoizola-
cyjnej na nowoczesną wyko-

Ciepłowniczo-Energetyczna 
procesowi wymiany izolacji 
poddała napowietrzne sieci 
o średnicy 600mm doprowa-
dzające gorącą wodę do cen-

ne z wymianą starych zuży-
tychsieci wykazujących dużą 
awaryjność i wysokie stra-
ty. Wymianę prowadzi się 
w pierwszej kolejności na od-
cinkach, które mogą stano-
wić zagrożenie dla pewności 
dostaw. W miejsce starych 
rurociągów zabudowuje się 
nowe najbardziej nowoczesne 
w technologii rurpreizolowa-
nych. Dzięki tym działaniom 
w naszym Mieście udaje się 
uniknąć sytuacji o jakich czę-
sto dowiadujemy się z telewizji 
tj. długich przerw w ogrzewa-
niu i to podczas trzaskających 
mrozów.

Dla dalszego ograniczenia 
strat ciepła a zarazem obni-
żenia jego kosztów Spółka 
Ciepłowniczo-Energetyczna 
podjęła działania, zmierzające 
do zmiany sposobu zasilania 
odbiorców z niskoparametro-
wego na wysokoparametro-
wy. Zmiana ta polegać będzie 
na likwidacji energochłonnych 
grupowych stacji wymien-
ników wraz z siecią niskopa-
rametrową CO oraz sieciami 
ciepłej wody i doprowadze-
niu w ysokiego parametru 
do indywidualnych nowo-
czesnych w ymiennikowni 
zabudowanych bezpośrednio 
w budynkach odbiorców. Ten 
sposób zaopatrzenia w ciepło 
pozwoli na wyeliminowanie 
strat ciepła powstałych na sie-
ciach niskoparametrowych jak 
również na obniżenie kosztów 
podgrzania wody użytkowej. 
W przypadku zgody ze strony 
właścicieli Spółki na realiza-
cję tego bardzo kosztownego 
programu, prace mogłyby 
zostać rozpoczęte już w 2010r. 
i kontynuowane w latach na-
stępnych w miarę możliwości 
finansowych.

Bardzo ważnym proble-
mem dla odbiorców jest dosto-
sowanie ilości dostarczanego 
ciepła m.in. do warunków po-

godowych dlatego też w indy-
widualnych węzłach cieplnych 
SCE zabudowała systemy auto-
matyki pogodowej centralnego 
ogrzewania oraz ciepłej wody 
użytkowej. Pozwoliło na zop-
tymalizowanie ilości ciepła 
dostarczanego do budynku 
wzależności od jego potrzeb.

Kolejnym ważnym elemen-
tem pozwalającym na obniże-
nie kosztów energii cieplnej 
jest minimalizacja ubytków 
wody sieciowej która jest wy-
korzystywana jako nośnik 
ciepła. Utrzymywanie tych 
ubytków na bardzo niskim 
poziomie jest możliwe poprzez 
prowadzenie działań polegają-
cych na stałym monitorowa-
niu ich wysokości co z kolei 
pozwala na szybkie reagowa-
nie w zakresie ich lokalizacji 
i likwidacji.

Modernizacja systemu cie-
płowniczego który był two-
rzony przed laty w zupełnie 
odmiennych warunkach tech-
niczno-ekonomicznych w po-
łączeniu z jego dekapitalizacją 
wymaga nie tylko czasu ale 
również poważnych nakła-
dów finansowych. Ponieważ 
działania te maja w końco-
wym efekcie przyczynić się 
do znacznych oszczędności 
energii i ograniczyć wpływ jej 
produkcji na środowisko natu-
ralne w znacznej części są one 
finansowane w oparciu o przy-
znaną na ten cel preferencyjną, 
częściowo umarzalną pożycz-
kę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska.

Są to tylko niektóre z dzia-
łań podjętych przez Spółkę 
w celu poprawienia efektyw-
nego wykorzystania energii 
poprzez ograniczenie strat 
ciepła i dostosowanie jego dys-
trybucji do indywidualnych 
potrzeb klienta Działania te 
ograniczą również wpływ pro-
dukcji energii na środowisko 
naturalne.

czasach ogrzewanie stano-
wi znaczną część wydatków 
związanych z utrzymaniem 
budynków Spółka Ciepłowni-

naną z pianki poliuretanowej 
oraz odtworzeniu zewnętrznej 
powłoki ochronnej rurocią-
gu. W bieżącym roku Spółka 

trum Jaworzna.
Spółka Ciepłowniczo-Ener-

getyczna prowadzi również 
systematyczne prace związa-
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Dobiegła końca 
trwająca rok 
i prowadzona przez 
jaworznickie wodociągi 
akcja „Zapłać mniej 
za kanalizację”. 
Akcja miała na celu 
zachęcić mieszkańców 
do podłączenia, a tym 
samym do korzystania 
z miejskiej sieci 
kanalizacyjnej.  
Czy się udało?

Otrzymany wynik różni się 
od zakładanego jednak liczba 
posesji, które skorzystały z pro-
mocyjnego podłączenia jest po-
zytywnie większa niż uzyskana 
w latach ubiegłych – w 2007 roku 
liczba ta stanowiła 107 posesji.

Po podsumowaniu akcji 
wiemy już, iż w przeciągu roku 
trwania akcji przyłączonych 
do sieci zostało około 130 no-
wych posesji – wyjaśnia Jó-
zef Natonek Prezes Zarządu 
MPWiK Sp. z o.o.

Akcja przyniosła niewiel-
ki wzrost, ale także nadzie-

ję na otwartą dyskusję wśród 
mieszkańców dotyczącą funk-
cji i przydatności kanalizacji. 
W przeciągu roku Spółka ode-
brała szereg telefonów od zain-
teresowanych mieszkańców. Jak 
tłumaczą była to okazja do oba-
lenia pewnych stereotypów.

– Mamy nadzieje, że uda-
ło się nam, chociaż w mini-
malnym stopniu zaszczepić 
tezę o potrzebie kanalizo-
wania oraz tezę o obopól-
nych korzyściach płynących 
z kanalizacji – dodaje Józef 
Natonek.

Korzyści, o których mowa 
to przede wszystkim niwelo-
wanie nielegalnych zrzutów 
ścieków nieoczyszczonych 
do środowiska natura lne-
go, co pozytywnie wpływa 
na przyszłą jakość wód i gleby 
w naszym najbliższym otocze-

niu. Kanalizacja przyczynia 
się do podnoszenia komfortu 
i jakości życia, a odprowa-
dzając nieczystości płynne 
w sposób bieżący zwalnia nas 
z obowiązku wywozu tych nie-
czystości beczkowozem, często 
po znacznie wyższej cenie niż 
zatwierdzona w taryfie cena 1 
m3 ścieków. Wpływa na wzrost 
atrakcyjności terenu co może 
przełożyć się na wzrost in-
westycji. W końcu podnosi 
wartość rynkową naszej nie-
ruchomości. Daje także szanse 
na zabudowanie dodatkowego 
licznika ogrodowego, na któ-
rym woda traktowana jest jako 
niepowrotnie zużyta, a opłaty 
za ścieki w tym przypadku nie 
są pobierane – czyli daje szanse 
na kolejne oszczędności.

Po te korzystne elementy 
płynące z użytkowania i budo-
wania kanalizacji od lat mogą 
sięgać mieszkańcy.

– Skanalizowanych jest 
prawie 70% Jaworzna czyli 
dostęp do kanalizacji posiada 
znaczna większość miesz-
kańców, zwłaszcza w połu-
dniowych i centralnych dziel-
nicach. Jednak nie oznacza 
to iż wszyscy z niej korzystają. 
– wyjaśnia prezes Natonek – 
Pracujemy nad tym by do 2015 

roku odsetek skanalizowanego 
terenu stanowił 90%. W tym 
celu wraz z miastem złożyli-
śmy w grudniu 2008 do�Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie projekt 
pod nazwą „Modernizacja 
i rozbudowa systemu kana-
lizacyjnego miasta Jaworzna 
– faza I” Projekt ten przeszedł 
już weryfikację merytoryczną 
II stopnia uzyskując opinie 
pozytywną warunkową, która 
obligowała nas do uzupełnie-
nia pewnych kwestii, zwłasz-
cza w części finansowej pro-
jektu. To już zostało dokonane 
teraz pozostaje nam czekać 
na ostateczny werdykt Komisji 
Europejskiej.

Jeśli sprawy potoczą się 
w za łożony m i przy jęt y m 
k ierunku Jaworzno może 
czekać rewolucja kanaliza-
cyjna za prawie 172 mln zł., 
zwłaszcza takie dzielnice jak 
Góra Piasku, Długoszyn, Pie-
czyska i Ciężkowice�� Jednak 
jej powodzenie zależy także 
od sa mych mieszka ńców, 
którzy mają znaczący wpływ 
na efekt ekologiczny zadania, 
a także idąc dalej na stałą 
cenę usług nie tylko tych ka-
nalizacyjnych. 
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Polska energetyka 
w okresie od 1990 
r. obniżyła emisję 
dwutlenku siarki  
o 40 proc., pyłu –  
o 60 proc., i tlenków 
azotu – o 27 proc.  
O 10 proc. 
poprawiliśmy 
średnią efektywność 
wytwarzania energii.

Lider Polskiej Ekologii, na-
le ż ąc a do Po łud niowego 
Koncernu Energetycznego 
Elektrownia Jaworzno III, 
wyemitowała w 1990 roku 100 
046 ton SO2, 18 lat później już 
tylko 8  869 ton, czyli ponad 
11 razy mniej! W 1990 roku 
emitory dwóch elektrow-
ni wchodzących w jej skład 
wyrzucały 9 606 ton pyłów, 
a w 2008 roku – 250 ton, czyli 
ponad 38 razy mniej!

EMAS
To jednak nie koniec pro-

ekologicznych działań. Już 
od 2001 roku f unkcjonu-
je w Elektrowni Jaworzno 
III Zintegrowa ny System 
Zarządzania Jakością, Śro-
dow isk iem i  Bezpieczeń-
stwem i Higieną Pracy oparty 
na normach ISO. W czerwcu 
2009 r. rozpoczął się nowy 
etap w rozwoju systemu za-
rządzania elektrownią. Po-
wołany został Zespół Wdro-
żeniowy Systemu EMAS. Sys-
tem ten jest jednym z istot-
nych narzędzi stosowanych 

dla skutecznej realizacji poli-
tyki ekologicznej Unii Euro-
pejskiej. Jest to usankcjono-
wany prawnie program Unii 
Europejskiej, propagujący 
ideę dobrowolnego podejmo-
wania zobowiązań w dziedzi-
nie ochrony środowiska przez 
organizacje, które wdroży-
ły i utrzymują systemy za-
rządzania środowiskowego 
zgodnie z wytycznymi normy 
ISO 14001.

Skrót EMAS wywodzi się 
od nazwy Eco-Management 
and Audit Scheme (System 
Eko-Zarządzania i Audytu) 
w tytule angielskiej wersji 
Rozporządzenia opisujące-
go zasady funkcjonowania 
EMAS. Jego funkcjonowanie 
opiera się na unijnych i kra-
jowych systemach rejestra-
cji i promocji organizacji, 
spełniających określone wa-
runki. Podstawowym celem 
programu jest wprowadzenie 
takich zachowań użytkow-
ników środowiska, w pol-
skim prawie nazywanych też 
podmiotami korzystającymi 
ze środowiska, które prowa-
dzą do ciągłego ograniczania 
negatywnego oddziaływania 
na środowisko, spełniania 
coraz w yższych w ymagań 
prawnych z zakresu ochrony 
środow isko,  w ykorz yst y-
wania czystych technologii, 
zapobiegania powstawaniu 
lub redukowania ilości wy-
twarzanych odpadów.

Zielona Energia
Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 14 sierpnia 
2008 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu obowiązków 

uzyskania i przedstawienia 
do umorzenia świadectw po-
chodzenia, uiszczenia opłaty 
zastępczej, zakupu energii 
elektrycznej i ciepła wytwo-
rzonych w odnawialnych źró-
dłach energii oraz obowiązku 
potwierdzania danych doty-
czących ilości energii elek-
trycznej wytworzonej w od-
nawialnym źródle energii 
zobowiązało polskie elek-
trownie i elektrociepłownie 
do produkowania części ener-
gii przy zastosowaniu paliw 
odnawialnych – tzw. „Energii 
Zielonej”. Oznacza to tysiące 
ton niewyemitowanego dwu-
tlenku węgla. Idąc naprzeciw 
tym wymaganiom Elektrow-
nia Jaworzno III rozpoczęła 
spalanie biomasy, najpierw 
w Elektrowni II, a następnie 
w Elektrowni III po zreali-
zowaniu inwestycji o nazwie 
„Instalacja podawania bioma-
sy do kotłów bloków 200 MW 
w Elektrowni Jaworzno III”. 
Inwestycja została zrealizo-
wana przez wykonawcę „pod 
klucz” – tj. od etapu projektu, 
poprzez wykonawstwo, próby, 
testy, ruch próbny, aż do prze-
kazania instalacji do użytko-
wania.

W Elektrowni Jaworzno III 
wykorzystywana jest zarówno 
biomasa leśna, jak i agro w po-
staci m.in. zrębków, peletów 
i trocin. Maksymalna wydaj-
ność jaworznickich instalacji 
to 10 proc. objętości biomasy 
w stosunku do objętości wę-
gla w przypadku Elektrowni 
III i 30 proc. w przypadku 
Elektrowni II. Przekazanie 
do ruchu kompletnej instalacji 
w Elektrowni III nastąpiło 26 
listopada 2008 roku.

Osadnik żużla
W Elektrowni Jaworzno 

III – Elektrowni III przeka-
zany został również do użyt-
kuosadnik żużla. Inwesty-
c ja ta była konsek wencją 
planowanego zamk nięcia 
dot ychczasowego miejsca 
magazynowania odpadów 

zlokalizowanego w Mysło-
w icach – Dziećkow icach. 
Modernizacja uk ładu od-
ż u ż la n ia  prz ycz y n i ła  s ię 
do zwiększenia efektywno-
ściodzysku żużla, a wykla-
rowana woda jest zawracana 
do hydroobiegu instalacji. 
Odzyskany żużel jest prze-

kazywany do dalszego go-
spodarczego wykorzystania, 
a jedynym odpadem powsta-
jącym w tym procesie jest 
zużyty żwir z komór osadni-
ków, który wykorzystywany-
jest do produkcji elementów 
budowlanych i rekultywacji 
terenów zdegradowanych. 
Jest to technologia ekolo-
giczna, niezanieczyszczająca 
środowiska.

Uruchomienie osadnika 
żużla wiąże się ze znacznym 
obniżeniem kosztów eks-
ploatacy jnych uk ładu od-
żużlania, przede wszystkim 
zmniejszyła się ilość zuży-
wa nej energ i i .  Sk róceniu 
uległa odległość pomiędzy 
pompownią, a miejscem od-
zysku żużla, ponadto zlikwi-
dowana została Pompownia 
Wody Powrotnej w Dzieć-
kowicach. Inwestycja ta była 
współ f i na nsowa na prz ez 
Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

Przyszłość zarówno ca-
łej polskiej energetyki, jak 
i Południowego Koncernu 
Energetycznego warunkują 
i nwest yc je  w nowe moce 
wytwórcze i poszukiwanie 
coraz wydajniejszych metod 
produ kcji  energ i i .  Dlate-
go też powinniśmy sięgać 
po nowoczesne technologie, 
które pozwolą produkować 
energię przy wykorzystaniu 
węgla, naszego narodowe-
go bogactwa. Produkować 
w sposób efektywny i pro-
ekologiczny.
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Termomodernizacja 
polega 
na wprowadzeniu 
w budynkach 
takich zmian, 
które spowodują, 
że ciepło nie będzie 
nadmiernie „uciekało” 
z budynku lecz 
będzie wykorzystane 
w możliwie 
największym procencie 
dla potrzeb jego 
mieszkańców.

Główną przyczyną strat 
ciepła w istniejących budyn-
kach są niedostatecznie zaizo-
lowane zewnętrzne przegrody 
stykające się z powietrzem 
atmosferycznym (ściany ze-
wnętrzne) – tu budynki mogą 
tracić 20-30% ciepła, przegro-
dy stykające się z nie ogrze-
wanymi pomieszczeniami 
jakimi są piwnice i strychy 
(np. stropy nad piwnicami czy 
stropy ostatnich kondygnacji) 
– tu tracimy 3-6% ciepła, nie 
ocieplone dachy – tu straty 
mogą wynieść 10-20%, starego 
typu drzwi zewnętrzne i okna 
gdzie straty mogą sięgać 15-
25%, pozostałe straty ciepła 
powoduje wentylacja, która 
czy przed czy po termomoder-
nizacji musi działać w pełnym 
zakresie, bo to jest podstawą 
do utrzymania prawidłowego 
komfortu cieplnego mieszkań, 
zapewnienia mieszkańcom 
zdrowego i czystego powietrza, 
niezbędnego do życia.

Innymi przyczynami strat 
ciepła jest zły stan instalacji 
centralnego ogrzewania, brak 
zaworów termostatycznych 
przy grzejnikach oraz indywi-
dualnego sposobu odpowie-
trzania poszczególnych pio-
nów c.o. w budynku. Obecnie 
grzejniki wyposażone są jesz-
cze w zawory grzejnikowe 
starego typu, które przy pró-
bie regulacji dopływu ciepła 
do niego zaczynają kapać. Dla-
tego najczęściej mieszkańcy 
rezygnują z kręcenia starymi 
zaworami i gdy jest im zbyt go-
rąco otwierają na oścież okna 
chłodząc mieszkanie, by uzy-
skać odpowiedni dla siebie 
komfort cieplny. W ten sposób 
za własne pieniądze ogrzewają 
powietrze atmosferyczne wo-
kół swojego budynku.

Wszystkie te mankamenty 
budynków, które powodują 
nadmierne zużywanie ciepła 
można wyeliminować wyko-
nując jego termomodernizację. 
W zależności od potrzeb dane-
go obiektu zakres robót może 
różnić się od siebie i zawierać 
więcej lub mniej czynności 
likwidujących straty ciepła. 
Każdorazowo zakres ten okre-
śla się przez wykonanie audy-
tu energetycznego, który jest 
podstawą do dalszych działań.

Najczęściej stosowanymi 
pracami, które wykonuje się-

na budynkach są:
• ocieplenie ścian zewnętrz-

nych,
• ocieplenie stropów nad piw-

nicami i ostatnimi kondy-
gnacjami lub docieplenie 
dachów,

• wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej na k lat-
kach lub w całym budynku 
– tu należy zwrócić uwa-
gę na fakt, iż od 01.01.2009 
r. prawnie wprowadzono 
nakaz stosowania okien 
z nawiewnikami (higrostero-
walnymi) powietrza, 

• modernizacja instalacji c.o. 
z wymianą zaworów na ter-
mostatyczne i odpowietrzeń 
na automatyczne oraz opcjo-
nalnie zastosowanie podziel-
ników ciepła.

Wi adomy m je s t  du ż y 
koszt wykonania na budynku 
wszystkich takich prac. Naj-
częściej wspólnot mieszka-
niowych nie stać jednorazowo 
a taki wydatek i dlatego war-
to skorzystać z istniejących 
w Polsce programów prefe-
rencyjnych dofinansowują-
cych procesy termomoderni-
zacyjne. W budżecie Państwa 
przeznaczone są środki finan-
sowe na wsparcie procesów 
termomodernizacyjnych, które 
są wypłacane jako PREMIA 
TERMOMODERNIZACYJNA 
w wysokości 20% wartości za-
ciągniętego kredytu (do marca 
2009 r. było to 25%) i przelewane 
przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego na rachunek kredyto-
biorcy po zakończeniu procesu 
i wykonaniu wszystkich prac, 
które zostaną wcześniej okre-
ślone przez audytora w Audycie 
Energetycznym. W ten sposób 
zmniejszony zostaje dług kre-
dytobiorcy a budynki po zakoń-
czeniu prac zużywają około 30-
40 % mniej energii cieplnej niż 
wcześniej, by utrzymać komfort 
cieplny mieszkań na porówny-
walnym co wcześniej poziomie.

Wymiernymi korzyściami 
z przeprowadzenia procesu 
termomodernizacji są:
• oszczędności na zużyciu 

energii cieplnej,
• estetyczny wygląd budynku 

wraz z pozbyciem się w wielu 
przypadkach szkodliwych 
substancji wykorzystywa-
nych kiedyś do budowy tj. 
eternit,

• podniesienie komfortu ciepl-
nego mieszkańców i ich sa-
mopoczucia,

• podniesienie wartości ryn-
kowej lokali w ocieplonym 
budynku.

Aby móc ubiegać się o taki 
kredyt należy złożyć niezbęd-
ne dla BGK dokumenty m.in. 
audyt energetyczny, wniosek 
i wiele innych, przygotowanie 
których najlepiej zlecić profesjo-
nalnej firmie, która przeprowa-
dzi wspólnotę przez cały proces 
od podjęcia decyzji w uchwale 
o odpowiedniej treści, przez 
przygotowanie wszystkich nie-
zbędnych dokumentów (audyt, 
projekt techniczny, wnioski itp.), 
wybór wykonawcy prac, nadzór 
nad pracami oraz ich odbiór, aż 
do przyznania premii termomo-
dernizacyjnej.

Najtrudniejsze jednak jest 
podjęcie przez właścicieli nieru-
chomości decyzji o przystąpieniu 
do procesu termomodernizacji 
i „posilenia się” kredytem ter-
momodernizacyjnym. Dzięki 
pomocy Państwa kredyt taki zo-
staje spłacony z wpłat właścicieli, 
które wspólnota zaoszczędzi 
na dostarczonym do budynku 
cieple. Bez takiej decyzji właści-
ciele te same pieniądze przezna-
czają na ciepło, które bezpowrot-
nie tracą ogrzewając otoczenie 
swojego budynku.

Przedsiębiorstwo Usługo-
wo Handlowe „Dom- El III” 
Sp. z o.o. w Jaworznie, które 

Wyróżnienie „ZŁOTY LAUR 2009” to dla Przedsiębiorstwa nagroda za 
dotychczasową pracę ale również doping do dalszego działania, kształtowania 
środowiska, świadomości mieszkańców i podejmowania coraz to nowych wyzwań.

Ten sam budynek lecz jaka różnica, Hanki Sawickiej 1-3

Broniewskiego 3bcde

Grunwaldzka 41-47

po wykonaniu prac termomodernizacyjnych mogą 
pochwalić się nienagannym wyglądem i komfortem.

Wspólnoty mieszkaniowe na Osiedlu Stałym przy 
ulicy Starowiejskiej 1-3 oraz Starowiejskiej 5-7, które 
wcześniej „straszyły” uszkodzonymi elewacjami  
z acekolu...

zarządza blisko stu budynka-
mi wspólnot mieszkaniowych 
w Jaworznie, Mysłowicach, So-
snowcu i Katowicach na wielu 
z nich doprowadziło do przepro-
wadzenia wspólnot przez trudy 
procesu termomodernizacji.

Jako pierwsze zdecydowały 
się wspólnoty mieszkaniowe 
na Osiedlu Stałym przy ulicy 
Starowiejskiej 1-3 oraz Staro-
wiejskiej 5-7, które po wykonaniu 
prac termomodernizacyjnych 
mogą pochwalić się nienagan-
nym wyglądem i komfortem.

W ślad za nimi poszły na-
stępne wspólnoty: Grunwaldz-
ka 41-47, Broniewskiego 3bcde, 
Energetyków 12, Cyprysowa 9.  
Niedawno zakończono również 
termomodernizację budynku 
przy ul. Cyprysowej 13 oraz ul. 
Hanki Sawickiej 1-3, a w trakcie 
realizacji procesów są budynki 
przy ul. Królowej Jadwigi 4 i 11 
Listopada 6.

Zainteresowanie wspólnot 
procesami termomodernizacji 
wciąż rośnie tak jak rośnie świa-
domość zarządców i właścicieli, 
że ta droga to dobra inwestycja 
dla nas samych i przyszłych 
pokoleń.

Za swoje osiągnięcia i szcze-
gólny wkład w rozwój gospo-
darki nieruchomościami Przed-
siębiorstwo Usługowo Handlowe 
„Dom- El III’ Sp. z o.o. jako jedy-
ne w Gminie Jaworzno w dniu 
1 października 2009 r. podczas 
Śląskiego Dnia Budowlanych 
otrzymało z rąk Prezesa Insty-
tutu Gospodarki Nieruchomo-
ściami Pana Arkadiusza Borka 
prestiżowe wyróżnienie „ZŁO-
TY LAUR 2009”.
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Z Januszem Łachem, preze-
sem Jaworznickiego Towa-
rzystwa Budownictwa Spo-
łecznego rozmawia Grażyna 
Haska

Grażyna Haska – Oszczęd-
ny dom, to dziś niejedno-
znaczne pojęcie. Co zatem 
dla Pana oznacza oszczęd-
ny dom.

Janusz Łach – Oszczędny 
dom to taki, w który trzeba 
by było zainwestować sporo 
pieniędzy na etapie budowy. 
To popularny dom pasywny, 
który korzysta z energii odna-
wialnej, jest doskonale ocieplo-
ny i dobrze usytuowany.

Jaworznicki TBS ma wła-
śnie szansę przetestować 
pewne rozwiązania z jednym 
z przyszłych właścicieli domu 
jednorodzinnego, w którym 
zainstalowane będą właśnie 
takie ekologiczne źródła ener-
gii. Będą na pewno kolekto-
ry słoneczne na dachu, być 
może pompa ciepła, pewnie 
kominek z płaszczem wod-
nym. W takim domu będzie 
cieszyć to, że jest ekologiczny, 
że ma praktycznie za darmo 
wodę ciepłą w lecie, że niewiele 
wydaje się na jego ogrzanie.

GH: Taka technologia nie 
jest tania. Czy to się opła-
ci i ma szansę się zwrócić?

– Trzeba raczej zapytać 
kiedy to się opłaci i kiedy po-
trafimy odpowiedzieć sobie 
na pytanie czy nam się to uda-
ło. Czy okres 10 lat wystarczy, 
by zwrócić z oszczędności 
to co wydaliśmy? To jest wła-
śnie ta trudność, która po-
wstrzymuje podejmowanie 
takich decyzji.

A le by dać sobie szan-
sę, to trzeba zadbać nie tyl-
ko o pomysły ale i o jakość. 
Ważne są materiały i dobre 
w ykonawstwo. Ich jakość 
musi być naprawdę dobra 
szczególnie, że już na etapie 
budowy należy do minimum 
ograniczyć wpływ mostków 
termicznych. Dzisiaj zainwe-
stowanie większych pienię-
dzy w dobry panel słoneczny, 
to spokój na co najmniej 15 
lat. Unikniemy dzięki temu 
dodatkowych kosztów eks-
ploatacji i co najważniejsze 
rozczarowania z ich zasto-
sowania.

Też kiedyś przymierzałem 
się do tego, by zaprojektować 
taki budynek wzorcowy, któ-
ry pochłaniałby maksymalnie 
mało energii. Jednak koszty 
na etapie wykonawstwa znie-
chęcały do realizacji. Jednak 
w dobie coraz większych kosz-
tów co i cwu do tematu z pew-
nością wrócę.

GH: Ale dziś domy tbs-
owskie są oszczędne. 
To źle?

– Nie. Ale chodzi przy tym 
o zdrowie. Dziś jeśli nasze 
budynki muszą spełniać okre-
ślone prawem wymagania dla 
budownictwa TBS, muszą być 
o 15% cieplejsze od obowią-
zującej normy. I właśnie takie 
budynki budujemy. Ściany 25 
cm grubości wykonane z ce-
ramiki poryzowanej, docie-
plenie styropianem, do tego 
nowoczesne, szczelne okna 
i takie pomieszczenia odda-
jemy do zamieszkania na-
jemcom. Natomiast dziś lu-
dzie starają się zaoszczędzić 
zmykając szczelnie okna i nie 
dopuszczają z drugiej strony 
świeżego powietrza. Atmos-
fera staje się nie najzdrowsza. 
Zdarza się, że nawietrzniki 
przy oknach, standardowo 
montowane przez JTBS rów-
nież są zakrywane. Aby temu 
zapobiec w inwestycji przy ul. 
Matejki, będzie mechaniczna 
wentylacja wymuszająca odpo-
wiednią cyrkulację powietrza.

GH: Jak zatem dziś budo-
wać dom?

– Trzeba dać sobie szan-
sę wyboru. Iść w kierunku 
technologii budowy domu 
pasywnego, w kierunku eko-
logii, który jest stosunkowo 
drogi na etapie budowy, ale 
maksymalnie tani w eksplo-
atacji. Czyli zrobić coś, z czego 
będziemy cieszyć się w przy-
szłości.

Albo też – jeśli nas na to nie 
stać – iść w kierunku ocie-
plania ścian zewnętrznych 
oszczędzając na ogrzewaniu. 
W Jaworznie termoizolacja 
wykonywana jest na szeroką 
skalę. Przodują w tym jaworz-
nickie spółdzielnie mieszka-
niowe, ale nie tylko.

GH: A więc kolektor na da-
chu?

Tak marzy mi się budynek 
dobrze zlokalizowany a na ca-
łej konstrukcji dachu kolektory 
słoneczne, ocieplony grubą 
warstwą wełny mineralnej 
z wentylacją mechaniczną za-
pewniającą odzysk ciepła.

Być może dopełnieniem 
byłby wymiennik gruntowy 
zapewniający dodatkowe cie-
pło zimą i przyjemny chłód 
latem. Jako nowinkę podam, 
że niedawno powstał kościół 
pasy wny w Now ym Targu 
który będzie zużywał osiem 
razy mniej energii cieplnej niż 
w standardowym wykonaniu.

A więc jest możliwe wy-
konanie dużych obiektów pa-
sywnych.

GH: Kiedy więc nowe tech-
nologie i nowe zasady?

– Dziś w JTBS budujemy 
domy w określonym standar-
dzie. Problem polega na tym, 
że musimy się zmieścić w okre-
ślonych kosztach budując dany 
budynek.

W  z a s a d z i e  w y k lu c z a 
to inne pomysły i technologie, 
bo dziś obowiązuje określony-
limit finansowania w wyso-
kości około 3200 zł na m2 po-
wierzchni użytkowej. To duże 
ograniczenie.

Natom i a s t  w  z w i ą z k u 
z tym, że Krajowy Fundusz 
Mieszkaniowy został zlikwi-
dowany – więc praktycznie 
w ramach KFM nie będzie 
można budować .  Chy ba , 
że rząd postanowi jeszcze do-
finansować wnioski z 2009 r. 
co jest wątpliwe.

W tej sytuacji być może jest 
to moment, by zastanowić się 
nad tym, w jakim systemie fi-
nansowania budować. Trzeba 
zastanowić się czy budować 
domy z możliwością przejęcia 
mieszkań w jakimś dłuższym 
czasie przez najemców na wła-
sność. Czyli np. pozyskać finan-
sowanie już nie w ramach KFM, 
którego nie ma, ale poprzez inny 
racjonalny kredyt. Spłacać go 
przez np. przez 25 lat z możli-
wością z ustanowienia prawa 
pierwokupu już po dziesięciu 
latach od zamieszkania. Dla po-
zostałych osób przenieść prawo 
własności po spłaceniu kredytu. 
Wtedy wychodzimy z formuły 
najmu na formułę własnościo-
wą, w której uczestniczyć muszą 
trzy strony. Trzeba tylko znaleźć 
racjonalny produkt kredytowy 
dzięki któremu będziemy fi-
nansować budowę na naszych 

warunkach, anajemca - przy-
szły właściciel je zaakceptuje. 
Ta propozycja ma też i taką 
zaletę, że najemca jako przy-
szły właściciel staje się bardziej 
odpowiedzialny za mieszkanie 
i otoczenie budynku.

GH: To pomysł dla lepiej 
sytuowanych?

– To pomysł dla tych, któ-
rym banki dziś ograniczają 
zdolność kredytową, a należą 
do grupy więcej niż średnio-
zamożnych. Wtedy to właśnie 
my bierzemy na siebie odpo-
wiedzialność i gwarantujemy 
tę zdolność i spłatę potrzeb-
nego na mieszkanie kapitału.

I właśnie w ta k ich bu-
dynkach można zastosować 
oszczędnościowe technologie.

To  w pr awd z i e  b ę d z i e 
droższe na etapie realizacji, 
ale zdrowsze i na pewno taki 
dom czy mieszkanie będzie 
zawsze atrakcyjny w sprzedaży 
– za kilkanaście lat. A można 
o takich technologiach myśleć 
już kalkulując cenę w grani-
cach tylko 15 % – 20 % drożej 
na jednym metrze powierzchni 
użytkowej (około 3 700 za m2).

GH: Ten pomysł to kolejny 
krok w rozwoju TBS?

– Wyjście z formuły najmu 
w ramach TBS w kierunku wy-
kupu na własność po spłacie 
lub częściowej spłacie kredy-
tu z zapisanymi od początku 

wumowach zasadach nabycia 
własności to kolejny krok. 
Oczywiście własności nie tyl-
ko mieszkania po obrysie bu-
dynku, ale z współwłasnością 
działki przynależnej obejmują-
cą drogi wewnętrzne, parkingi 
i plac zabaw.

GH: Oczywiście wymaga 
to wielu dyskusji. Może 
czekania na rządowy pro-
gram który ma posiadać 
elementy przeniesienia 
własności ?

–  D z i ś  j e d n a k  m a my 
ogromną pustkę. Skończył się 
jeden rządowy program, i nie 
ma drugiego. Tak nie powin-
no być. Programy powinny się 
nakładać, albo czekać gotowe 
do wprowadzenia.

Dziś staramy się wybiegać 
w przyszłość i przygotować 
ofertę dla osób, które przewyż-
szają swoimi możliwościami 
tych średniozamożnych, któ-
rzy nie chcą mieszkać w bu-
dynkach wielorodzinnych.. 
Jesteśmy w stanie budować 
na poziomie 3200 – 3500 za m2 
małe domki do 110 m2 po-
wierzchni użytkowej z ogród-
kiem na działce 500 – 700 m2.

Parterowe, małe domki jed-
norodzinne, ciepłe to marzenie 
wielu. A koszty ich budowy 
są podobne do cen mieszkań 
o takiej samej powierzchni. 
Tylko gdzie? Może na przy ul. 
Matejki ?

Prezes Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Janusz Łach na budowie nowych bloków przy ulicy Marmurowej
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PIŁKA NOŻNA – V LIGA PIŁKA NOŻNA – V LIGA

PIŁKA NOŻNA – A-KLASA

BOKS

TABELE I WYNIKI

IV liga
1. Skra Częstochowa 10 24 21-9 
2. Victoria Jaworzno 10 22  18-7 
3. MKS Myszków 10 22 25-11 
4. Slavia Ruda Śląska 10 20 22-16 
5. Sarmancja Będzin 10 19 19-12 
6 KS Częstochowa 10 17 16-10 
7. Przyszłość Ciochowice 10 16 13-11 
8. Wyzwolenie Chorzów 10 14 16-10 
9. Górnik 09 Mysłowice 10 14 18-15 
10. Zagłębiak Dąbrowa G. 10 12 17-30 
11. Zieloni Żarki 10 11 17-18 
12. Górnik Wesoła 10 10 13-25 
13. Olimpia Truskolasy 10 10 15-21 
14. Czarni Sosnowiec 10 8 14-16 
15. MKS Górnik Katowice 10 8 7-10 
16. ŁTS Łabędy 10 0 12-42
Kolejka 10 - 9-10 października
Sarmacja Będzin  1-0  Czarni Sosnowiec 
Wyzwolenie Chorzów  5-1  Górnik Wesoła 
MK Górnik Katowice  1-1  KS Częstochowa
ŁTS Łabędy   1-3  Zieloni Żarki 
MKS Myszków  1-1  Slavia Ruda Śląska 
Skra Częstochowa  6-0  Zagłębiak Dąbrowa G.
Górnik 09 Mysłowice 1-1  Victoria Jaworzno  
Olimpia Truskolasy  1-3  Przyszłość Ciochowice 
Kolejka 11 - 16-17 października
Przyszłość Ciochowice – Sarmacja Będzin
Victoria Jaworzno – Olimpia Truskolasy
Zagłębiak Dąbrowa G. – Górnik 09 Mysłowice 
Slavia Ruda Śląska – Skra Częstochowa
Zieloni Żarki – MKS Myszków
KS Częstochowa – ŁTS Łabędy (Gliwice)
Górnik Wesoła (Mysłowice) – MK Górnik Katowice 
Czarni Sosnowiec – Wyzwolenie Chorzów

V liga
1. Szczakowianka Jaworzno 10 30 44-1  
2. Górnik Piaski (Czeladź) 10 21 29-9  
3. Górnik Jaworzno 10 20 18-10 
4. Unia Dąbrowa Górnicza 10 19 21-11 
5. MCKS Czeladź 10 17 25-12 
6. Zgoda Byczyna 10 16 15-18 
7. Pogoń Imielin 10 14 21-17 
8. Unia Ząbkowice 10 14  14-13 
9. Gwarek Tarnowskie Góry 10 13 18-13 
10. Milenium Wojkowice 10 12 9-23 
11. Orkan Dąbrówka Wielka 10 11 13-10 
12. MKS Siemianowice Śląskie 10 11 15-18 
13. Podlesianka Katowice 10 11 10-15 
14. AKS Niwka Sosnowiec 10 9 15-14 
15. A. Brzozowice-Kamień 10 6 4-17 
16. Źródło Kromołów 10 0 1-71
Kolejka 10 - 10-11 października
Pogoń Imielin  0-1  Górnik Jaworzno 
AKS Niwka Sosnowiec  9-0  Źródło Kromołów 
Unia Ząbkowice   2-1  MCKS Czeladź 
Górnik Piaski (Czeladź)  7-1  Podlesianka Katowice 
Zgoda Byczyna  2-1  Orkan Dąbrówka W. 
A. Brzozowice-Kamień 1-4  MKS Siemianowice Śl.  
Milenium Wojkowice  2-0  Gwarek Tarnowskie G. 
Unia Dąbrowa Górnicza  0-3  Szczakowianka
Kolejka 11 - 17-18 października
Szczakowianka Jaworzno – Pogoń Imielin
Gwarek Tarnowskie Góry – Unia Dąbrowa Górnicza
MKS Siemianowice Śląskie – Milenium Wojkowice
Orkan Dąbrówka Wielka – A. Brzozowice-Kamień
Podlesianka Katowice – Zgoda Byczyna
MCKS Czeladź – Górnik Piaski (Czeladź)
Źródło Kromołów – Unia Ząbkowice
Górnik Jaworzno – AKS Niwka Sosnowiec

A klasa
1. Ciężkowianka Jaworzno 10 30 35-7  
2. Pionier Ujejsce 10 25 30-8 
3. RKS Grodziec 11 21 34-15 
4. Strażak Mierzęcice 10 20 18-9 
5. MKS Sławków 10 19 17-15 
6. Jedność Strzyżowice 10 15 22-20 
7. Błękitni Sarnów 10 15 14-15 
8. Łazowianka Łazy 10 15 17-22 
9. Niwy Brudzowice 10 15 19-18 
10. Przemsza Siewierz 10 13 16-15 
11. MKS Poręba 11 12 18-26 
12. Zew Kazimierz 10 10 17-18 
13. Orzeł Dąbie 10 9 12-24 
14. Tęcza Błędów 10 9 11-25 
15. Ostoja Żelisławice 10 6 9-29 
16. Przemsza Okradzionów 10 2 18-41 
Kolejka 11 - 10-11 października
Strażak Mierzęcice  1-3  Niwy Brudzowice
RKS Grodziec  1-2  Błękitni Sarnów 
Jedność Strzyżowice  3-1  Zew Kazimierz  
Łazowianka Łazy  2-0  Przemsza Siewierz
Orzeł Dąbie  3-1  Tęcza Błędów  
Przemsza Okradzionów  6-7  Ostoja Żelisławice 
MKS Poręba  3-3  Pionier Ujejsce 
Ciężkowianka Jaworzno  1-0  MKS Sławków 
Kolejka 12 - 17-18 października
Niwy Brudzowice - MKS Sławków 
Pionier Ujejsce - Ciężkowianka Jaworzno 
Ostoja Żelisławice - MKS Poręba 
Tęcza Błędów - Przemsza Okradzionów  
Przemsza Siewierz - Orzeł Dąbie 
Zew Kazimierz - Łazowianka Łazy  
Błękitni Sarnów - Jedność Strzyżowice 
Strażak Mierzęcice - RKS Grodziec 

BARTEK DŁUGAJCZYK

W rozegranym w ubiegłą sobotę 
spotkaniu, Ciężkowianka podej-
mowała plasującą się na 5. miejscu 
w ligowej tabeli drużynę MKS-u 
Sławków.

Na pewno na poziom zawodów pe-
wien wpływ miał ciągle padający deszcz. 
Niemniej jednak należy zauważyć, 
że oba zespoły zostawiły na murawie 
– co przyznali po meczu obaj trenerzy 
– sporo zdrowia. W pierwszej połowie 
przewagę mieli gospodarze, jednak 
na przeszkodzie w zdobyciu prowadze-
nia stawał dobrze usposobiony w tym 
dniu, strzegący sławkowskiej bramki 
młody Ariel Massalski. Z kolei uderze-
nia z rzutów wolnych Marcina Psiody 
oraz Szymona Pieczki przechodziły 
minimalnie obok słupka. Przez niemal 
godzinę taktyka, jaką opracował zna-
ny z występów na I ligowych boiskach 
w barwach GKS Katowice trener Cze-
sław Mika, długo zdawała egzamin. 
Brak w kadrze kontuzjowanego Tomasz 
Ciołczyka spowodował, że z koniecz-
ności w pierwszej odsłonie w linii na-
padu wystąpił Mateusz Chrząścik, zaś 
w drugiej Patryk Kornaga (nominalnie 
występujący w drugiej linii). Decyzja 
o przesunięciu Kornagi w końcowym 
rozrachunku okazała się „strzałem 

w dziesiątkę”. Nie wyróżniający się 
specjalnie zawodnik w pierwszej poło-
wie, w drugiej okazał się prawdziwym 
jokerem. W 59. minucie rzut rożny z le-
wej strony egzekwował Marcin Psioda. 
Po jego mocnym dośrodkowaniu gol-
kiper Sławkowa popełnił jedyny w tym 
spotkaniu błąd wypuszczając na mo-
ment złapaną wcześniej piłkę. Okazji 
nie zmarnował Kornaga, który niczym 
Emilio Butrugueno natychmiast wpa-
kował piłkę do siatki. Reasumując był 
to zacięty, stojący na niezłym poziomie 
mecz. Cieszą cenne 3 punkty, które wo-
bec strat punktowych Pioniera, Grodźca 
oraz Strażaka Mierzęcice są szczególnie 
ważne. Sobotnia wygrana sprawiła, 
że przewaga Ciężkowianki nad drugim 
w tabeli Pionierem urosła do 5. punk-
tów. W najbliższą sobotę zawodnicy 
z Ciężkowic rozegrają najważniejszy 
mecz rundy jesiennej, bowiem udają się 
do Ujejsca na spotkanie z viceliderem.

Bramki: Kornaga 59’
Ciężkowianka: Palian – Grodzki, 
Adrian Prażmowski, Adamus, Milew-
ski – Bulga (88’ Bosak), Psioda, Piecz-
ka, Kornaga (87’ Drąg) – Jarzynka, 
Chrząścik (87’ Michał Struski)

(IW)

LKS Ciężkowianka Jaworzno – MKS Sławków 1:0 (0:0)

Kolejne 3 punkty dopisali na swoje 
konto zawodnicy Zgody Byczyna, 
którzy w 10. kolejce V ligowych 
zmagań pokonali niżej notowane-
go rywala z Dąbrówki Wielkiej 2:1. 
Zdobywcami bramek dla Zgody byli 
Wacławek i Stanek. 

Spisywana na starty przed sezonem 
drużyna z Byczyny coraz śmielej radzi 
sobie w starciach z V ligowymi rywala-
mi. I właśnie z nastawieniem zdobycia 
kolejnego kompletu punktów wyszli 
oni na murawę stadionu miejskiego 
przy ul. Krakowskiej. Początek spo-
tkania nie zapowiadał 3. bramek jakie 
padły w meczu, bowiem zawodnicy 
grali ospale, a sytuacji bramkowych 
było jak na lekarstwo. Wynik spotka-
nia otworzył zawodnik klubu z Byczy-
ny, a mianowicie Jarosław Wacławek, 
który w 25. min. mocnym strzałem 
posłał futbolówkę do siatki rywala tuż 
przy dalszym słupku. Prowadzenie 
w spotkaniu uśpiło podopiecznych 
Andrzeja Śliwińskiego, którzy oddali 
inicjatywę gościom, czego efektem 
była strzelona 4 min. po przerwie 
bramka wyrównująca. Takiego sposo-
bu zdobycia gola nie powstydziłby się 
niejeden zawodnik Ekstraklasy, gdyż 
piłka po strzale daleko zza pola kar-
nego wylądowała w samych „widłach” 
bramki strzeżonej przez Kominiaka. 
Szale zwycięstwa na stronę jaworznian 
przechylił wprowadzony po przerwie 
Stanek, którego dokładną piłką ob-
służył Smreczak. Przyjezdni tego dnia 
chętni byli wywieźć z Jaworzna choćby 
jeden punkt przez co gra stała się bar-

Zgoda wywalczyła kolejne punkty

Zgoda Byczyna – Orkan Dąbrówka Wielka 2:1 (1:0)

Po prawej Radomir Jarzynka

dzo nerwowa i agresywna, gdyż Zgoda 
nie chciała wypuścić z rąk 3 punktów. 
Na szczęście wynik już do końca me-
czu się nie zmienił, a kapitalną szansę 
na jego podwyższenie miał zdobywca 
drugiej bramki – Stanek. Zgodę czeka 
teraz wyjazd do Katowic, gdzie zmie-
rzy się z tamtejszą Podlesianką, która 
na obecną chwilę zajmuje 4. od końca 
miejsce w tabeli.

Bramki: 25’ Wacławek, Stanek
Zgoda Byczyna: Kominiak, Sie-
mek, Podralski, Sawaniewicz,   Do-
brzański, Wacławek (50’ Stanek), 
Czerwiec (75’ Pstrucha), Sobczak, 
Zieliński, Śliwiński (70’ Koziarz), 
Smreczak (85’ Gajos)

BARTEK DŁUGAJCZYK

W dniach od 6 do 10 października 
w Ostrołęce odbywały się Otwarte 
Indywidualne Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Polski w Boksie. W tej imprezie 
nie mogło zabraknąć i również pię-
ściarzy Jawor Teamu.

Do Ostrołęki udała się czwórka za-
wodników trenujących w jaworznickim 
klubie bokserskim: Jacek Kopiel (kate-
goria wagowa 57 kg), Kamil Młodziński 
(kategoria 60 kg), Przemysław Gorgoń 
(kat. 75 kg) oraz Krzysztof Włodarczyk 
(kat. 90 kg). Wszyscy Ci zawodnicy 
są urodzeni w roku 1990, a więc na przy-
szły rok będą ponownie mogli wziąć 
udział w tej imprezie, gdyż jej uczest-
nikami mogą być bokserzy z rocznika 
89/90. Występujący w najlżejszej katego-
rii wagowej Jacek Kopiel przegrał swoją 
walkę z zawodnikiem Avii Świdnik 12:17. 
Punktacja liczona była elektronicznie. 
Inny zawodnik – Przemysław Gorgoń 
stoczył 3 walki. Pierwszą z nich zwy-
ciężył na punkty z pięściarzem Zawiszy 
Bydgoszcz, drugą również na punkty 
wygrał, aby w trzeciej ulec z późniejszym 
Mistrzem Polski z klubu Kontry Elbląg. 
Krzysztof Włodarczyk w kategorii 91 
kg podobnie, jak kolega z drużyny ro-
zegrał 3 walki i tak samo odpadł w pół-
finale z tegorocznym Mistrzem Polski. 
Największy sukces przypadł Kamilowi 
Młodzińskiemu, który stoczył 4 pojedyn-
ki i wszystkie zwyciężył. Eliminacyjne 
starcie zakończyło się po walkowerze 
oddanym przez przeciwnika, dwie ko-

O ogromnej dawce szczęścia mogą 
mówić zawodnicy Górnika Jaworz-
no, którzy swój ostatni mecz rozgry-
wany na wyjeździe wygrali na parę 
sekund przed jego zakończeniem.

Po pojedynku z najsłabszą drużyną 
ligi – Źródłem Kromołów, który za-
kończył się dla jaworznickiego teamu 
zwycięsko, przyszedł czas na spotkanie 
z bardzo dobrze spisującą się w tym 
sezonie Pogonią Imielin. Pogoń grająca 
na własnym boisku nie postawiła wiel-
kiego oporu „górnikom”, jednakże Ci 
nie potrafili wykorzystać słabszego dnia 
drużyny z Imielina i przez 90 minut gry 
nie padła żadna bramka. Obie drużyny 
miały do tego dogodne sytuację, lecz 
jeżeli piłka już wtoczyła się do bramki, 
gol nie był uznawany przez sędziego, jak 
miało to miejsce w tym meczu. Zdaniem 
obserwatorów dużo lepiej tego dnia 
zaprezentowała się drużyna z naszego 
miasta, która praktycznie od 60. minu-
ty grała wyłącznie o zwycięstwo, gdyż 

zdominowali całkowicie grę na boisku. 
Znane przez prawie każdego polskie-
go kibica słowa zasłużonego trenera 
Kazimierza Górskiego: „Dopóki piłka 
w grze, wszystko jest możliwe.” znalazły 
odzwierciedlenie w tym meczu. Górnik 
bardzo szczęśliwie po kiksie obrońcy 
i rykoszecie wyszedł na prowadzenie w... 
92. minucie meczu po strzale Stojaka. 
Miejscowi kibice zarzucali trenerowi 
Pogoni, że ten mając na 2 minuty przed 
ostatnim gwizdkiem do dyspozycji 
2. zmiany nie wykorzystał ich widząc 
zmęczenie swoich zawodników. Za ty-
dzień, w sobotę Górnik walczyć będzie 
o punkty z rywalem zza miedzy – AK-
Sem Niwka Sosnowiec.

Bramki: 90+2’ Stojak
Górnik: Żak, Rusek, Byrsik, Wierz-
bik, Koralik - Sędrzak (63’ Stojak), 
Jarząbek, Sierczyński, Radosz , 
Kantek, Wyka 

BARTEK DŁUGAJCZYK

Pogoń Imielin – Górnik Jaworzno 0:1 (0:0)

lejne walki również pewnie zwyciężył 
Kamil, aby w finale spotkać się z Ka-
milem Komarem z klubu Mazur Ełk. 
Pojedynek zakończył się zwycięstwem 
Młodzińskiego na punkty. Jawor Team 
na 54 kluby biorące udział w imprezie 
zajął ogółem 3 miejsce. W Mistrzostwach 
wzięło udział 116. zawodników. – Kami-
lowi Młodzińskiemu należą się wielkie 
słowa uznania na finałowa walkę, w któ-
rej pomimo przegrywania po pierwszej 
rundzie 0:9, potrafił wykrzesać z siebie 
siły i ostatecznie ją wygrać – mówi Wło-
dzimierz Kromka. Należy również wspo-
mnieć, że Mistrz Polski z Jaworzna został 
ogłoszony najlepszym zawodnikiem 
turnieju. BARTEK DŁUGAJCZYK

Kamil Młodziński
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STRZELANIE

Jesienny Otwarty 
Turniej Szachowy
W sobotę 10 października br. LKS 
Ciężkowianka wraz z klubem śro-
dowiskowym MCKiS „Wega” oraz 
KR-S TKKF „Wodnik” zorganizo-
wał Jesienny Otwarty Turniej Sza-
chowy. Był on zarazem turniejem 
eliminacyjnym w ramach Grand 
Prix Jaworzna.

Przedsięwzięcie to współfinanso-
wane było z budżetu miasta Jaworzna. 
Turniej rozegrano systemem szwaj-
carskim 7-rundowym. W klasyfikacji 
open zwycięzcą został Jacek Stachań-
czyk przed Piotrem Siedlińskim oraz 
Maciejem Kawalą.

Wśród juniorów tym razem zwy-
ciężył Przemysław Wadowski przed 
Tomaszem Wadowskim oraz ex 
aequo Jakubem Gędłkiem i Domi-
nikiem Siudą. Z kolei wśród zawod-
ników bez kategorii szachowej naj-
lepszy był Stanisław Wędzicha przed 
Andrzejem Wadowskim i Arturem 
Pludrą. Najlepsi otrzymali pamiąt-
kowe nagrody.

IW

W minioną sobotę 
zawodnicy Marcina 
Lichtańskiego rozegrali 
swój pierwszy ligowy 
mecz sezonu 2009/2010. 
Zanim jednak doszło do 
tego pojedynku, w środę 
rywalizowano w ramach 
Pucharu Polski Mężczyzn. 

Szeregi jaworznickiej drużyny 
w przerwie pomiędzy kolejnymi roz-
grywkami zasiliła trójka zawodni-
ków: Biliński Przemysław z Cracovii 
Kraków, Motyl Rafał z MKKS Zabrze 
oraz Środa Marcin, który do Jaworzna 
przybył z Resovii Rzeszów. Na 3 dni 
przed 2. kolejką II ligi (w pierwszej 
kolejce jaworznicka drużyna pau-
zowała) rozegrano mecz I rundy 
Pucharu Polski. Przeciwnikiem ko-
szykarzy z naszego miasta był ligo-
wy rywal – OSSM PZKosz Stalowa 
Wola. Spotkanie to okazało się jed-
nostronnym widowiskiem, w którym 
jaworznianie zdeklasowali rywala, 
zwyciężając przewagą 77. punktów! 
O wielkiej bezradności zawodników 
ze Stalowej Woli świadczy choćby 
fakt, że w 3. kwarcie, przez 10 minut 
gry zdołali oni zdobyć zaledwie…  
4 punkty! Gospodarze tylko w pierw-
szej kwarcie ugrali podobną ilość 
punktów jaką tego dnia zdobyli goście 
na jaworznickim parkiecie w całym 
meczu. W II rundzie przeciwnikiem 
Termo-Rex Jaworzno będzie Siarka 
Tarnobrzeg, która pokonała innego 
naszego ligowego rywala – Albę Cho-

rzów 54:82. Spotkanie to odbędzie się 
4. października w jaworznickiej hali. 
Wynik pucharowego starcia pozwo-
lił ze spokojem oczekiwać na mecz 
o pierwsze punkty w tej rundzie. Wy-
jazd do Rudy Śląskiej okazał się jednak 
wydarzeniem sportowym o całkiem 
odmiennym przebiegu. Nic jednak 
na początku na to nie wskazywało, 
gdyż pierwsze 10 minut gry zakończyło 
się pewnym zwycięstwem jaworznic-
kiej ekipy, która prezentowała ładną 
dla oka koszykówkę. W dalszych czę-
ściach było już znacznie gorzej. W po-
meczowej rozmowie trener naszego 
zespołu zwracał szczególną uwagę 
na to, że wysocy zawodnicy MCKi-
S-u będący pod koszem przeciwnika 
byli praktycznie bezrobotni, gdyż nie 
otrzymywali piłek od reszty zespołu. 
Słabo zdaniem trenera radzili sobie 
również skrzydłowi zawodnicy. Nie re-
alizowane na parkiecie były założenia 
co do krycia. – Momentami wyglądali-

KOSZYKÓWKA

KOSZYKÓWKA

MCKiS Termo-Rex Jaworzno – OSSM PZKosz Stalowa Wola 115:38 (32:13, 30:10, 24:4, 29:11)
Pogoń Ruda Śląska – MCKiS Termo-Rex Jaworzno 81:68 (10:21, 24:14, 23:10, 24:23) 

W dalszym ciągu nie znalazła się 
drużyna, która byłaby w stanie za-
trzymać pędzący do wyższej ligi po-
spieszny pociąg o nazwie „siatkarki 
MCKiS Jaworzno”. Jaworznickie 
dziewczyny wygrały swój czwarty 
z rzędu mecz i tym samym wygod-
niej rozsiadły się na fotelu lidera 
III ligi.

Zwyciężające spotkanie za spo-
tkaniem siatkarki Mariusza Łoziń-
skiego, 10 października w hali przy 
ul. Inwalidów Wojennych zmierzyły 
się z zespołem z Czechowic-Dziedzic. 
Rywal ten podobnie jak pozostali nasi 
dotychczasowi przeciwnicy zakoń-
czył pojedynek z jaworzniankami bez 
żadnej zdobyczy punktowej. Pierwszy 
set to ten, w którym zawodniczkom 
UKS-u udało się ugrać największą 
ilość punktów ze wszystkich trzech 
starć w tym meczu. Nasze dziewczyny 
„rozkręcały się” na parkiecie z czasem 
coraz bardziej, przez co nie dawały 
najmniejszych szans do zaprezento-
wania swoich umiejętności przyjezd-
nym. Partię nr 1 zakończył blok duetu 
Kamińska- Borończyk. Niektórzy nie 
zdążyli jeszcze się zorientować, że set 
drugi został rozpoczęty, a MCKiS 
prowadził już 4:1, a chwilę później 7:2. 
Rozmiary porażki w tej części udało 

się zmniejszyć rywalkom w ostatniej 
chwili, gdyż piłka setowa dla naszej 
drużyny, przy stanie 24:11, dwukrot-
nie została zatrzymana i przedostatnia 
część zakończyła się wynikiem dopiero 
25:13. Smak zwycięstwa w tym meczu 
czuć było coraz intensywniej tym 
bardziej, że w partii trzeciej ponow-
nie, już na samym początku udało się 
uzyskać bezpieczne prowadzenie. Jak 
się na końcu okazało, nie zdarzył się 
żaden „wypadek przy pracy” i plano-
wo, bez niespodzianki, Jaworzno po-
konało rywalki również i w tej części. 
Zestawiając ze sobą obie rywalizujące 
sobotniego popołudnia drużyny, bez-
sprzecznie w każdym elemencie siat-
karskiego rzemiosła lepsze od czecho-
wiczanek były reprezentantki naszego 
miasta. 17 października odbędzie się 6. 
kolejka III ligowych siatkarskich zma-
gań, podczas której jaworznicki zespół 
uda się na wyjazd do Tych. Tamtejszy 
MOSM w ostatnim swoim spotkaniu 
zwyciężył na wyjeździe 3:2 cieszyńską 
Victorię.

MCKiS Jaworzno:  Borończyk, 
Stolarczyk, Knapik, Zawiślak, Ka-
mińska, Kuryło oraz libero – Kruk
Zagrały również: Łozińska

BARTEK DŁUGAJCZYK

MCKiS Jaworzno 3:0 UKS Dycha Czechowice-Dziedzice 
(25:16, 25:13, 25:12)

1. kolejka MCKiS Termo-Rex Jaworzno – pauzuje

2. kolejka Pogoń Ruda Śląska – MCKiS Termo-Rex Jaworzno

3. kolejka MCKiS Termo-Rex Jaworzno – UMKS Kielce

4. kolejka Cracovia Kraków – MCKiS Termo-Rex Jaworzno

5. kolejka MCKiS Termo-Rex Jaworzno – MKS Limanowa

6. kolejka Rosa-Sport Radom – MCKiS Termo-Rex Jaworzno

7. kolejka MCKiS Termo-Rex Jaworzno – AZS Częstochowa

8. kolejka KK Bytom – MCKiS Termo-Rex Jaworzno

9. kolejka MCKiS Termo-Rex Jaworzno – Mickiewicz Katowice

10. kolejka MKKS Staco Niepołomice – MCKiS Termo-Rex Jaworzno

11. kolejka MCKiS Termo-Rex Jaworzno – Wisła Kraków

12. kolejka Unia Tarnów – MCKiS Termo-Rex Jaworzno

13. kolejka MCKiS Termo-Rex Jaworzno – AZS PR Radom

14. kolejka OSSM Stalowa Wola – MCKiS Termo-Rex Jaworzno

15. kolejka MCKiS Termo-Rex Jaworzno – Alba Chorzów

16. kolejka MCKiS Termo-Rex Jaworzno – pauzuje

17. kolejka Pogoń Ruda Śląska – MCKiS Termo-Rex Jaworzno

18. kolejka UMKS Kielce – MCKiS Termo-Rex Jaworzno

19. kolejka MCKiS Termo-Rex Jaworzno – Cracovia Kraków

20. kolejka MKS Limanowa – MCKiS Termo-Rex Jaworzno

21. kolejka MCKiS Termo-Rex Jaworzno – Rosa-Sport Radom

22. kolejka AZS Częstochowa – MCKiS Termo-Rex Jaworzno

23. kolejka MCKiS Termo-Rex Jaworzno – KK Bytom

24. kolejka Mickiewicz Katowice – MCKiS Termo-Rex Jaworzno

25. kolejka MCKiS Termo-Rex Jaworzno – MKKS Staco Niepołomice

26. kolejka Wisła Kraków – MCKiS Termo-Rex Jaworzno

27. kolejka MCKiS Termo-Rex Jaworzno – Unia Tarnów

28. kolejka AZS PR Radom – MCKiS Termo-Rex Jaworzno

29. kolejka MCKiS Termo-Rex Jaworzno – OSSM Stalowa Wola

30. kolejka Alba Chorzów – MCKiS Termo-Rex Jaworzno

Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju 
w Jaworznie zaprasza na zawody 
strzeleckie z broni małokalibrowej 
o Puchar Prezesa ZM LOK Jaworz-
no, które odbędą się 17.10.2009 r.  
o godznie 10:00 na Strzelnicy Miej-
skiej w Jaworznie. 

ANNA S. ZM LOK JAWORZNO

SIATKÓWKA

SIATKÓWKA

1. kolejka Ślepsk Suwałki – MCKiS Energetyk Jaworzno

2. kolejka  MCKiS Energetyk Jaworzno – Morze Bałtyk Szczecin

3. kolejka  Fart Kielce – MCKiS Energetyk Jaworzno

4. kolejka  MCKiS Energetyk Jaworzno – Orzeł Międzyrzecz

5. kolejka  Joker Piła – MCKiS Energetyk Jaworzno

6. kolejka  MCKiS Energetyk Jaworzno – SMS PZPS I Spała

7. kolejka  Trefl Gdańsk – MCKiS Energetyk Jaworzno

8. kolejka  MCKiS Energetyk Jaworzno – BBTS Bielsko-Biała

9. kolejka  Avia Świdnik – MCKiS Energetyk Jaworzno

10. kolejka  MCKiS Energetyk Jaworzno – AZS Nysa

11. kolejka  Pronar Parkiet Hajnówka – MCKiS Energetyk Jaworzno

12. kolejka  MCKiS Energetyk Jaworzno – GTPS Gorzów Wlkp.

13. kolejka  MCKiS Energetyk Jaworzno – pauzuje

14. kolejka  MCKiS Energetyk Jaworzno – Ślepsk Suwałki

15. kolejka  Morze Bałtyk Szczecin – MCKiS Energetyk Jaworzno

16. kolejka  Fart Kielce – MCKiS Energetyk Jaworzno

17. kolejka SMS PZPS I Spała – MCKiS Energetyk Jaworzno

18. kolejka  MCKiS Energetyk Jaworzno – Trefl Gdańsk

19. kolejka  BBTS Bielsko-Biała – MCKiS Energetyk Jaworzno

20. kolejka  MCKiS Energetyk Jaworzno – Avia Świdnik

21. kolejka  AZS Nysa – MCKiS Energetyk Jaworzno

22. kolejka  MCKiS Energetyk Jaworzno – Pronar Parkiet Hajnówka

23. kolejka  MCKiS Energetyk Jaworzno – pauzuje

WSPINACZKA

W sobotę w Jaworznie odbył się Pu-
char Polski Uczniowskich Klubów 
Sportowych. Ze ścianką walczyło 
ponad 50. młodych zawodników. 
Wśród nich wspinacze nie tylko ze 
Śląska, ale i z całej Polski. 

Na zawodach wystąpiła m.in. Mi-
strzyni Świata juniorów, 15-letnia Alek-
sandra Rudzińska, która pod koniec 
sierpnia wygrała we Francji konkurencję 
„na czas” oraz  Rafał Hałas- zdobywca 
Pucharu Europy rozegranego w Mona-

chium. Zmagania młodych sportowców 
obserwował trener kadry narodowej 
juniorów, Robert Grabowicz. Zarząd 
Klubu składa serdeczne podziękowania 
Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski 
Południowej” za sfinansowanie drob-
nych nagród rzeczowych. Organizatora-
mi zawodów byli: Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Polski Związek Alpinizmu, 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, UKS K-2 
oraz Gimnazjum nr 3 w Jaworznie.

GRZEGORZ TUCKI 

śmy jakbyśmy nic nie mówili o obronie 
– opowiada trener. Najlepiej rzucają-
cym zawodnikiem w obu spotkaniach 
był Grzegorz Remin, który w pierw-
szym spotkaniu na swoim koncie zgro-
madził 27 punktów, a w drugim 28. 
A już dziś tj. 14 października czekają 
nas kolejne emocje. Nasi koszykarze 
ponownie zagrają o ligowe punkty, 
tym razem z UMKS Kielce, które w 2. 
kolejce pokonało naszego środowego, 
pucharowego rywala – 108:74. Począ-
tek spotkania o godzinie 19:30 w hali 
przy ul. Grunwaldzkiej.

BARTEK DŁUGAJCZYK

Rywale ze Stalowej Woli byli bez szans
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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 ➢

ul. Rzemieślnicza
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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

14. Recepta
na nadwrażliwe szyjki zębowe

Szyjka zębowa to miejsce kontaktu ko-
rony zęba z jego korzeniem. Tutaj kończy 
się warstwa twardego szkliwa, która chroni 
koronę, a jego miejsce zastępuje miękki ce-
ment, pokrywajacy korzeń. Obie warstwy 
chronią wrażliwą zębinę, z której zbudowany 
jest cały ząb. To miejsce kontaktu dodatkowo 
chronione jest przez dziąsło. Przy prawi-
dłowo wykształconych strukturach i kiedy 
okolica szyjki nie jest drażniona, nie sprawia 
ona problemów ani bólu. Zdarza się jednak, 
że w trakcie rozwoju zęba szkliwo nie kon-
taktuje się z cementem i pozostaje odsłonięta 
warstwa zębiny, która może mieć bezpośredni 
kontakt ze środowiskiem jamy ustnej. Dodat-
kowo, w efekcie tzw. recesji lub stanu zapal-
nego, dziąsło także przestaje chronić szyjkę 
zębową i ta reaguje bólem na różnego rodzaju 
bodźce, np. szczotkowanie zębów, zimne, lub 
gorące napoje, kwaśne owoce.

Wpływ na pojawienie się tych dolegliwości 
mamy również my sami: dążenie do uzyska-
nia perfekcyjnie ,,białego’’ uśmiechu przez 
nieumiejetne używanie zbyt twardych szczo-
teczek, czyli tzw. „szorowanie” lub ,,pucowa-
nie’’ zębów, szczególnie bezpośrednio po spo-
życiu pokarmów kwaśnych, dodatkowo picie 
dużej ilości soków owocowych, napojów 

energetyzujących, tzw. soft drinków, dieta 
wegetariańska, choroby ogólne, jak refluks 
żołądka, bulimia, anoreksja.

Szczególnie zwodniczy jest ból podczas 
szczotkowania zębów, który powoduje często 
zaniedbania higieny, prowadzące do stanu 
zapalnego dziąseł. Ten z kolei jest przyczyną 
odsłaniania szyjek zębowych, co pogarsza 
dolegliwości bólowe. Dodatkowo, zaniedba-
nia higieny stwarzają ryzyko pojawienia się 
w okolicy szyjki zęba próchnicy.

Jak więc radzić sobie z nadwrażliwymi 
szyjkami zębowymi?

Przede wszystkim nie wolno zaniedbać 
higieny jamy ustnej. Konieczna jest eliminacja 
nawyku ,,szorowania’’, „pucowania” zębów, 
na szczotkowanie ruchami kolistymi, z uży-
ciem miękkiej szczoteczki do zębów. Zęby 
wrażliwe warto oczyszczać na samym końcu, 
kiedy włosie szczoteczki stanie się bardziej 
miękkie pod wpływem wilgoci i wcześniej-
szych zabiegów. Wskazane jest stosowanie past 
i płynów do płukania jamy ustnej zmniejsza-
jących nadwrażliwość oraz specjalnych żeli, 
takze fluorowych. Ważna jest także zmiana 
nawyków żywieniowych (picie soków owoco-
wych przez słomkę, ograniczenie słodzonych 
napojów gazowanych, kwaśnych pokarmów, 
po których należy odczekać przynajmniej pół 
godziny ze szczotkowaniem zębów). Skutecz-
ne są wizyty u stomatologa i stosowanie pro-
fesjonalnych lakierów znoszących nadwraż-
liwość lub przeprowadzenie serii zabiegów 
jonoforezy fluorowej.

Sekretem skuteczności leczenia nad-
wrażliwości zębiny, jest systematyczność 
i cierpliwość.

Górnośląskie
Koleje Wąskotorowe

W tym tygodniu wspólnie 
ze Śląską Organizacją Turystycz-
ną zabierzemy Państwa w podróż 
najstarszą na świecie czynną koleją 
wąskotorową. Ta powstała w 1853 
roku kolej porusza się po trasie By-
tom – Tarnowskie Góry Miasteczko 
Śląskie, która liczy sobie 22 km i jest 
fragmentem dawnej 160-kilome-
trowej sieci. W sezonie na trasie 
kursują składy turystyczne mijając 
po drodze m. in. dawną Elektrow-
nię „Szombierki” z 1920 roku, Lo-
komotywownię Bytom, wyrobiska 
dawnych kamieniołomów dolomitu 
w Suchej Górze i Zabytkową Kopal-
nię Srebra w Tarnowskich Górach.

A dla naszych czytelników 
mamy multimedialny przewodnik 
po województwie śląskim. Wystar-
czy tylko odpowiedzieć na pytanie: 
Gdzie mieści się zabytkowa kopal-
nia „Ignacy”? Więcej informacji 
o atrakcjach województwa ślą-
skiego na stronie www.gosilesia.pl.

Helloween
i „Odlot” w „Heliosie”

Szykuje się prawdziwa gratka 
dla miłośników horrorów i Hello-
ween. Już 30 października aż dwa 
maratony filmowe: „ENEMEF: 
Noc z Piłą” oraz „ENEMEF. Noc 
grozy i horrorów”. Dla fanów 
„Piły” przygotowano aż 4 jej czę-

ści, a miłośnicy horrorów będą 
mogli zobaczyć filmy jakie gościły 
na ekranach w tym roku, a zatem: 
„Udręczeni”, „30 dni mroku”, 
„Egzorcyzmy Dorothy Mills” oraz 
„Zapowiedź”.

Ponadto „Helios” zaprasza 
na premierę 3D „Odlot”. Film 
opowiada o Carlu Fredricksenie, 
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 własnym domu unoszonym 
przez setki balonów, a w wyprawie 
przypadkowo towarzyszy mu pe-
wien ośmiolatek. Film można rów-
nież zobaczyć wwersji analogowej.

A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenie na filmy 
do „Heliosa”. Wystarczy tylko odpo-
wiedzieć na pytanie: Ile części liczy 
horror „Piła”? Szczegółowy repertu-
ar kina na stronie www.heliosnet.pl.

„Rozrywka”
tanecznie i muzycznie!

Bardzo ciekawie zapowiada się 
nadchodzący tydzień w Teatrze Roz-
rywki w Chorzowie. Już w piątek 16 
października na chorzowskiej scenie 
zagości Opera Krakowska ze spek-
taklem baletowym „Spojrzenia” 
w choreografii Niny Diatchenko, 
który składa się z fragmentu opery 
„Faust” Charlesa Gounoda, „Bolera” 
Maurice’a Ravela oraz hiszpańskich 
miniatur ludowych. A już 17-stego 
na swój koncert tym razem klasycz-
nie zaprosi zespół PIN. Fani Andrze-
ja Lamperta i jego formacji mogą 
być trochę zaskoczeni, gdyż usłyszą 
ulubione utwory w zupełnie nowym 
opracowaniu. Ponadto „Rozrywka” 
zaprasza na swoje własne spektakle, 
a wśród nich musical „Olivier!”, 
monodram „Shirley Valentine” oraz 
przezabawną komedię „Pomalu, 
a jeszcze raz!”. Pozytywnych emocji 
na pewno nie zabraknie!

A dla naszych czytelników, mamy 
podwójne zaproszenie na spektakl 
do Teatru Rozrywki w promocyj-
nej cenie 5 zł od osoby. Wystarczy 
tylko odpowiedzieć na pytanie: Kto 

wyreżyserował spektakl „Olivier!”? 
Szczegółowy repertuar znajduje się 
na stronie www.teatr-rozrywki.pl.

Prawa człowieka w „Rialcie”
W dniach od 15 do 17 paździer-

nika Kinoteatr „Rialto” zaprasza 
na Festiwal „Prawa człowieka w fil-
mie”, w ramach którego będzie 
można zobaczyć filmy dokumen-
talne z całego świata poruszające 
trudną tematykę łamania praw 
człowieka na różnych kontynentach 
i w całkowicie różnych kulturowo 
krajach. Wstęp na festiwal jest bez-
płatny i jest jedyną okazją do zoba-
czenia wielu wartościowych filmów 
m.in. z Chin, Rosji czy Nepalu. 
A już 18 października w „Rialcie” 
Rewia Orientalna przygotowana 
przez katowicką szkołę tańca Nova. 
Ponadto od poniedziałku na ekra-
nie katowickiego kina będzie można 
zobaczyć najnowszy film Andrzeja 
Wajdy „Tatarak”, „Rolling Stones 
w blasku świateł” Martina Scorsese 
czy dokument „Porwanie Europy” 
przedstawiający architektoniczny 
fenomen Warszawy.

A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenie na wybrane 
seanse filmowe. Wystarczy tylko 
odpowiedzieć na pytanie: Kto zagrał 
główną rolę kobiecą w filmie „Tata-
rak”? Szczegółowy repertuar kina 
znajduje się na stronie www.rialto.
katowice.pl.

Arcydzieła instrumentacji
w Filharmonii Śląskiej

Interesujące propozycje przygo-
towała Filharmonia Śląska w najbliż-
szym koncercie „Miłosne reminiscen-
cje”, który już w piątek 16 października 
o godz. 19. W programie – arcydzieła 
mistrzów instrumentacji: Nikołaja 

Rimskiego-Korsakowa i jego ucznia 
Nikołaja Miaskowskiego oraz Mauri-
ce’a Ravela i jego nauczyciela Gabriela 
Faurégo. Dla melomanów szykuje się 
zatem koncert-feeria muzycznych 
barw i cieni. Zwłaszcza, że z filhar-
monikami wystąpi jeden z najbardziej 
utalentowanych wiolonczelistów 
polskich, a z dyrygenckiego podium 
koncert poprowadzi młody, obiecujący 
wychowanek Marka Pijarowskiego, 
dyrektor artystyczny Narodowej Or-
kiestry Symfonicznej w Santiage de 
Chile – Michał Nesterowicz.

A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenie na wybrane 
koncerty. Wystarczy wysłać do nas 
mail z dopiskiem„Filharmonia”. 
Szczegółowy repertuar znajduje się na 
stronie www.filharmoniaslaska.art.pl.

Michał Nesterowicz
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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

19.10.09 – Kurs instruktora nauki jazdy
19.10.09 – Przewóz osób i rzeczy
19.10.09 – ADR
07.11.09 – KWALIFIKACJA WSTĘPNA KIEROWCÓW
 – którzy kat. D uzyskali po 10.09.08 r.
 – którzy kat. C uzyskali po 10.09.09 r.

W sobotę dnia 10 października 
w Byczynie w okolicach ulicy 
Dębnickiej i Korczyńskiego 

zaginął młody 
czteromiesięczny 

owczarek niemiecki 
(suczka). 

Pies jest w trakcie leczenia.

Uczciwego znalazcę bardzo 
proszę o kontakt pod numerem 

telefonu: 601 371 251.

Czeka nagroda
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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

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

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

w tym do świadectwa kwalifikacji.

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

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

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

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

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

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

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

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

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

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

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

ENDOKRYNOLOG

Psychoterapia dorosłych i młodzieży
Mediacje rodzinne w konflikcie małżeńskim.

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

PSYCHOTERAPIA

STOMATOLODZY

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

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

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

SUKNIE ŚLUBNE

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
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Szczakowa. Remont kaplicy został zakończony

Pani Jesień przybyła na zaproszenie przedszkolaków

Była okazja do zabawy na dmuchanej zjeżdżalni

Dzieci z PM nr 14 ze swoimi rodzicami i dziadkami wołają, aby przybyła do nich Pani Jesień

Wilkoszyn. Tu trwają jeszcze intensywne prace. Czy zdążą?

Oto cacko współczesnej elektroniki do odczytu zużycia wody na odległość

Powitanie Jesieni

Przesmyk dla myszek?

Jestem mieszkańcem Byczyny. Około 
2 tygodni temu na poboczach przy ul. 
Krakowskiej pomiędzy ulicami Ka-
czeńców i Cezarówka Dolna zostały 
zamontowane metalowe barierki ener-
gochłonne.

Barierki te zostały zamontowane 
na mostku, na którym i tak są meta-
lowe barierki. Nowe barierki zostały 

zamontowane na środku już i tak wą-
skich chodników. Po obu stronach ba-
rierek jest co najwyżej po około 50 cen-
tymetrów miejsca do przejścia pieszo. 
Chodnikami tymi chodzi m.in dużo 
dzieci do i ze szkoły. Nie wyobrażam 
sobie, jak w zimie będzie wyglądało 
przejście tymi chodnikami, których 
i tak nikt nie odgarnia, a tu nagle na-

sze władze zafundowały nam „barierki 
bezpieczeństwa”. Bardzo proszę o pod-
jęcie działań w tej sprawie.

P.S Na tym odcinku drogi krajowej 
doszło w przeszłości do wielu śmiertel-
nych wypadków z udziałem pieszych. Czy 
musi dojść do kolejnej tragedii, żeby ktoś 
najpierw się zastanowił nad tym co robi?

Z POWAŻANIEM, MIESZKANIEC BYCZYNY

Prześwit przy barierce od strony Cezarówki nie ma nawet pół metra

Zbliża się Wszystkich Świętych

„Powitanie jesieni” – pod takim hasłem nauczyciele z Przedszkola 
Miejskiego nr 14 zorganizowali imprezę integracyjną dla dzieci i ich 
rodziców przed halą sportową na Osiedlu Stałym

Monika Wiśnicka, nauczyciel  
z PM nr 14

Jak nam powiedziała Monika Wi-
śnicka, piknik ten miał na celu integrację 
środowisk lokalnych. Było spotkanie 
z policją, która instruowała dzieci o spo-
sobach poruszania się po drogach, byli 
strażacy z miejscowego OSP, były też 
gry, zabawy oraz występy.
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Od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 
8.00 – 16.00

Przyjedziemy  
na miejsce! 

Dla nas każda sprawa 
jest ważna

Dzielnicowy kalejdoskop

Wyślij e-mail 
dzielnice@ct.jaworzno.pl

�
Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22
0 602 693 821

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

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

Targi modlitwy o…pracę

Od strony al. Piłsudskiego nawierzchnia jest zdezelowana
Po naszej interwencji MPWiK usunął awarię sieci przy Wilczej 15, 
pozostawił po sobie jednak kupę gruzu

Pisk najmłodszych obserwatorów zwiększał napięcie nerwowe uczestników crash testu

Asp. sztabowy Marcin Siewiert

Narzekają na otoczenie ManhattanuUsunęli wreszcie awarię, 
lecz zostawili bałagan

Komenda Miejska Policji w Ja-
worznie posiada cztery psy i dziś trój-
ka czworonożnych policjantów wraz 
ze swoimi opiekunami brała udział 
w okresowym sprawdzaniu kontro-
lnym sprawności użytkowej psów 
służbowych. Wraz z jaworznickimi 
psami sprawdzane były dwa owczarki 

z Bierunia i jeden z Mysłowic. Spraw-
dzano m.in. stopień posłuszeństwa 
i poziom agresji.

Kontrolę nadzorował, pochodzący 
z naszego miasta, aspirant sztabo-
wy Marcin Siewiert, który pracuje 
obecnie w Komendzie Wojewódzkiej 
w Katowicach.

Poligon dla policyjnych psów
Tak jak nie każdy człowiek nadaje się na policjanta, tak i nie każdy pies nadaje się do pracy w policji. 
Szczegółowe testy predyspozycji, a potem odpowiednie szkolenia, w przypadku psów – tresura, decydują 
o przyjęciu w szeregi funkcjonariuszy.

Podczas sprawdzania poziomu agresji psa

W piątek w Zespole Szkół  
nr 3 w Szczakowej odbyło się 
spotkanie dzieci z najmłodszych 
klas szkoły podstawowej 
z osobami, którym na sercu leży 
ich bezpieczeństwo podczas 
poruszania się po drogach 
publicznych. Hasło tej akcji 
to „Bezpieczna droga do szkoły”.

Gości przywitał dyrektor placówki 
Zbigniew Kasperkowicz. Po krótkim 
wstępie nadkomisarz Jacek Sowa 
w ciągu piętnastu minut przetestował 
dzieci z ich znajomości zasad prze-
chodzenia przez jezdnię, a dla tych, 
którzy jeszcze nie opanowali tych 
zasad przeprowadził zajęcia w formie 
zabawy, które wpoją w nich sposoby 
bezpiecznego przechodzenia przez 
ulicę oraz poruszania się po drodze.

A na koniec uczestnicy akcji mogli 
zaliczyć jazdę na specjalnym urządze-
niu do symulowania zderzenia przy 
prędkości 7 km/h.

Mieszkańcy Podłęża, doceniając 
wysiłek miasta, które postawiło 
eleganckie targowisko na miejscu 
starego, narzekają jednak na otocze-
nie tego obiektu. Twierdzą, że wokół 
panuje straszny bałagan. 

Byliśmy na miejscu z aparatem 
fotograficznym. Poza nielicznymi 
przypadkami zaśmiecenia, nie za-
uważyliśmy większego bałaganu.

Udało nam się jednak zarejestro-
wać fatalny stan nawierzchni drogi 
dojazdowej do targowiska od strony 
al. Piłsudskiego.

Przesyłam zdjęcie zrobione podczas ubiegłotygodniowych 
Jesiennych Targów Pracy. Z angielskiego: „pray” – „modlić się”.
Z pozdrowieniami Magdalena Nazarewicz
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EKO GROSZEK 
paczkowany lub luzem
Eko brykiet węglowy. 

Lepszy od węgla. 
Dostawa gratis. 

Tel. 504 47 45 45

BIURO POSELSKIE
Posła RP 

Wojciecha Saługi
czynne od poniedziałku do piątku

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

tel/fax 032 616-67-11
e.mail: biuro.poselsaluga@op.pl

Zatrudnię magistra farmacji 
do pracy w aptece 

Tel. 603 691 688
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��14 października 
– godz. 19.30 – hala MCKiS ul. Grunwaldzka  mecz koszykówki II ligi Termo 

Rex Jaworzno – UMKS Kielce
– 9.00 do 14.00 przy szybie Piłsudskim akcja krwiodawcza rzecz poszkodo-

wanych górników z kopalni „Wujek – Śląsk„
– 18.00 – MBP spotkanie z cyklu „Kultura, cywilizacje,wiedza” pt „Kobieta 

w Japonii” prowadzenie Katarzyna Nowak wicedyrektor Muzeum Sztuki 
i techniki Japońskiej Manngha

� 15 października
– 15.00 – 17.00 – MCKiS Podłęże ul. Piłsudskiego 72 zapisy do klubu miło-

śników „Scrabble”. Spotkanie organizacyjne 
– 18.00 – MBP wykład ks. dr. Lucjana Bielasa „Kapłaństwo w świecie 

współczesnym”
� 16 października

– 9.00 – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II obchody 40-lecia 
istnienia placówki

– 16.00 – uroczyste poświęcenie przez biskupa Grzegorza Kaszaka budynku 
hospicjum Homo-Homini

– 16.30 – Biblioteka Pedagogiczna Rynek Główny 17 II piętro wykład Marii 
Leś-Runickiej „Tajne nauczanie w powiecie chrzanowskim”

– 18.30 – MBP debata na temat „In vitro”
� 17 października

– 18.00 – hala MCKis koncert na rzecz Hospicjum Homo-Homini „Nie Lękajcie się”
� 19 października 

– 10.00 – MCKiS spektakl „Romans z balladami”
– 17.00 – Hala MCKiS mecz koszykówki II ligi MCKiS Rex J-no – MKS Limblach
– 17.00 – kościół Adwentystów Dnia Siódmego ul. Elektryków 6a zajęcia 

terapeutyczne „Rzuć palenie w 5 dni”
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Wakacje w Hiszpanii, 
wycieczka na Słowację, 
a może zwariowany 
wypad do Włoch? To tylko 
kilka z licznych miejsc 
o jakich marzą studenci 
podczas ferii letnich. 
Trzymiesięczna przerwa 
zachęca ich do odpoczynku 
i relaksu od studenckiej 
codzienności, zaliczeń 
i egzaminów. Przemęczeni 
ciężką sesją szukają 
pomysłu na niezapomniane 
i niedrogie wakacje – 
w sam raz na ich studencką 
kieszeń.

Wyniki badań prowadzonych przez 
biura podróży dowodzą, iż typowy stu-
dent marzy o długim dwutygodniowym 
urlopie za granicą, choć zwykle bywa 
tak, że wykupienie takich wczasów 
stanowczo przekracza jego możliwości 
finansowe. Nie znaczy to jednak, że jego 
skromny budżet musi przeszkodzić mu 
w realizacji wakacyjnych planów. Tutaj, 
liczą się tylko chęci i umiejętność wy-
korzystania szans, jakie pojawiają się 
na jego drodze edukacyjnej.

Największa  
przygoda życia

Jako studentka jednej ze śląskich, 
wyższych uczelni od trzech lat spę-
dzam wakacje w USA. Oczywiście, nie 
byłoby to takie proste, gdybym nie była 
studentką. Jako uczestnik programu 
wymiany kulturowej nie raz zdarzy-

ło mi się już doświadczyć najwięk-
szej przygody swojego życia, właśnie 
w USA, z czego jestem bardzo dumna. 
To jest moja szansa osobistego pozna-
nia Ameryki. Kiedy oglądam zdjęcia, 
wciąż nie mogę nadziwić się, że dane 
mi było to wszystko zobaczyć, poznać 
tylu wspaniałych ludzi. Bardzo często 
wracam wspomnieniami do tych chwil, 
które już zawsze pozostaną w mojej 
pamięci – po prostu nie sposób byłoby 
zapomnieć takich wrażeń. Koniecz-
ne staje się dodanie, iż takie wyjazdy 
całkowicie zmieniają sposób patrzenia 
na świat – młody człowiek pozytywnie 
nastawiony, zaczyna wierzyć we własne 
siły, nic nie jest dla niego straszne.

Pobyt w USA połączony z pracą, 
stał się dla mnie doskonałą formą 
spędzenia ciekawych i szalonych 
wakacji, a dodatkowo stanowił moż-

liwość odbycia praktyk i zdobycia 
cennego doświadczenia. Co więcej, 
po zakończeniu kontraktu, który zo-
bowiązywał mnie do przepracowania 
9 tygodni, oczywiście za odpowiednie 
wynagrodzenie, wystawiono mi cer-
tyfikat uczestnictwa w programie 
wymiany kulturowej, który później 
może zaowocować dla mnie ciekawą 
ofertą pracy w Polsce, wzbogacając 
przy tym moją indywidualną karierę.

work & travel
Camp Counselors USA to rodzaj 

programu pracy na obozach dla ame-
rykańskich dzieci. To tzw. „bezpiecz-
na opcja”, „work & travel”, to praca 
wakacyjna w USA dla studentów 
w charakterze personelu pomocni-
czego. Jako uczestnik, znajdowałam 
się pod ścisłą opieką organizatora 
od chwili zgłoszenia się w Polsce 

do momentu zakończenia pracy 
na campie. Miejsce pracy, atrakcyjne 
kieszonkowe, bezpłatne utrzyma-
nie i wyżywienie zagwarantowane 
są kontraktem z organizatorem. Ni-
ski wkład własny sprawia ponadto, 
że ryzyko finansowe praktycznie nie 
istnieje. Jest to zdecydowanie pro-
gram dla każdego, dlatego właśnie 
od niego większość polskich studen-
tów rozpoczyna swoją amerykańską 
przygodę, także i ja.

Jako członek społeczności młodzie-
żowego obozu letniego, pomagałam przy 
jego prowadzeniu – bardzo często zda-
rza się również, że zaangażowanym 
w pracę campu, aktywnym uczestnikom 
programu dyrektor campu proponuje 
bonus, w postaci „indywidualnej ścieżki 
kariery”, np. przy kolejnym przyjeździe 
można otrzymać nie tylko wyższe wy-
nagrodzenie, ale również objąć funkcje 
koordynacyjne. Stąd mój trzykrotny 
pobyt na tym samym campie.

Pracowałam tylko 9 tygodni, 
następnie otrzymałam sumę gwa-
rantowaną i kontynuowałam pracę 
jeszcze przez 2 tygodnie (teraz już 
po stawkach tygodniowych). Na-
stępnie rozpoczęłam zwiedzanie 
Ameryki! I tu zaczęła się przygoda 
mojego życia. Jest wiele rzeczy, które 
warto zobaczyć, nie sposób ich nawet 
wszystkich wymienić.

Można odwiedzić malownicze 
Parki narodowe, tajemnicze tereny 
należące niegdyś do Indian, zwiedzić 
filmowe Los Angeles, poznać niepo-
wtarzalny urok San Francisco czy też 
zobaczyć jedyny w swoim rodzaju 
Nowy Jork, czy wyglądem przypomi-
nające europejskie miasto – Boston.

Dlatego chyba każdy przyzna mi ra-
cję, iż najważniejsze w całym tym 
wyjeździe to poznanie kultury Stanów 
Zjednoczonych oraz spędzenie czasu 
wśród młodych ludzi z USA i innych 
krajów świata. Już sam pobyt na cam-
pie umożliwia nawiązanie mnóstwa 

przyjaźni, z których niejedna okazać się 
może przyjaźnią na całe życie. Bardzo 
często uczestnicy campu decydują się 
na wspólne zwiedzanie Ameryki właśnie 
z osobami poznanymi podczas wspólnej 
pracy. Jednakże sposób na spędzenie 
czasu wolnego po wypełnieniu warun-
ków umowy zależy wyłącznie od naszej 
wyobraźni i marzeń. Studencie – nie 
wolno ci zatem przegapić takiej okazji!

JOANNA CYBA

Golden Gate Bridge – San Francisco – Kalifornia

Wawona Tree – Sekwoja – wys. 69 m - 27 m w obwodzie – Yosemite 
National Park

Grand Canyon – Arizona

Las Vegas – Nevada

Hollywood – Aleja Sław przy Hollywood Boulevard – Kalifornia
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I LO w akcji
Biblioteki pedagogiczne 
stanowiąc ważny element 
polskiego systemu 
oświaty prowadzą 
różnorodną działalność 
edukacyjną. Ich celem 
jest m.in. podejmowanie 
i promowanie lokalnych 
działań pedagogicznych, 
jak również wspomaganie 
w procesie dydaktyczno-
wychowawczym nauczycieli 
i bibliotekarzy szkolnych.

W tym roku nasza biblioteka 
przyłączyła się do ogólnopolskiej 
akcji głośnego czytania obcho-
dzonej corocznie 29 września. 
Dzień ten ogłoszony został po raz 
pierwszy w 2001 roku przez Polską 
Izbę Książki, jako Dzień Głośnego 
Czytania.

Nasze zaproszenie do biblio-
teki przyjęły klasa I i II ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 z oddziałami 
integracyjnymi oraz klasa III Gim-
nazjum nr 5 w Jaworznie.

Impreza dla najmłodszych wy-
magała szczególnej oprawy. Biblio-
tekarze zadbali o właściwy wystrój 
sali w postaci kolorowych baloników 
i pluszowych maskotek, plakatów 
reklamujących akcję oraz wystawki 
szczególnie pięknie wydanych eg-
zemplarzy książek dla dzieci.

Tematem spotkania z najmłod-
szymi była lektura książki Francesci 
Simon pt. „Koszmarna Księga Kosz-
marnego Karolka”. Bibliotekarze fi-
lii: Krystyna Baca, Barbara Kuchar-
ska i Joanna Wypart czytali opowia-

danie zatytułowane „Koszmarny 
Karolek czyta książkę” – z podziałem 
na role, po czym uczestnicy zajęć 
wzięli udział w konkursie z nagroda-
mi. Dzieci z wielkim entuzjazmem 
odpowiadały na szczegółowe pyta-
nia dotyczące przeczytanego frag-
mentu książki. Wszyscy uczniowie 
uczestniczący w zabawie otrzymali 
od organizatorów kolorowe zakładki 
do książek zawierające wskazówki, 
jak należy zachować się w bibliotece, 
a zwycięzcy konkursu – dodatkowo 
pamiątkowe dyplomy.

Młodzieży gimnazjalnej zapro-
ponowaliśmy inną formę zajęć. 
Uczniowie słuchali fragmentów 
książki polecanej i czytanej przez 
zaproszonego do udziału w impre-
zie nauczyciela bibliotekarza z ZSP 
nr 4 – panią Anitę Złocką, a na-
stępnie – powieści Anny Onichi-
mowskiej, zarejestrowanej w wersji 
czytanej na płycie CD. W czasach 
powszechnej komputeryzacji życia 
audiobook, czyli książka zapisa-

na na nośniku elektronicznym 
stanowić może alternatywę bądź 
uzupełnienie tradycyjnego czy-
tania, dlatego – być może- warto 
propagować wśród uczniów i taką 
formę czytelnictwa.

Kontakt z żywym słowem stał się 
dla uczestniczącej w spotkaniu mło-
dzieży okazją do refleksji na temat 
czytania, próbą odpowiedzi na pyta-
nie, dlaczego sięgamy po książkę lub 
też jej unikamy a także, co decyduje 
o naszych – takich, a nie innych – 
wyborach czytelniczych.

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują uczniom i ich szkolnym opie-
kunom za udział w imprezie, biblio-
tekarzom oddziału dla dzieci i mło-
dzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie za wypożyczenie na czas 
spotkania pluszowych maskotek 
i książek dla dzieci oraz fundatorom 
wyrobów cukierniczych – państwu 
Janinie i Markowi Banasikom.
BARBARA KUCHARSKA, NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ, 

PBW – FILIA W JAWORZNIE

Znajomoś ć ję z yków obc ych 
to dzisiaj k lucz do su kcesu, 
źródło satysfakcji i dobra pra-
ca. To droga do sławy, a przede 
wszystkim konieczność i wręcz 
obowiązek człowieka XXI wie-
ku. Kultura i nauka, cały świat 
są dla nas otwarte, a my po-
znając to,  mamy nieby wa łą 
przyjemność. I taką właśnie 
przyjemność mieli uczniowie 
Gimnazjum nr 3 w Jaworznie 25 
września 2009 roku. Cała szkoła 
świętowała Europejski Dzień 
Języków Obcych.

Udekorowane korytarze, wy-
stawy eksponatów z krajów fran-
końskich, niemieckojęzycznych, 
anglojęzycznych a także pomoce 
dydaktyczne wykonane przez sa-
mych uczniów – to coś dla oka. 
Konkursy językowe – burza mó-
zgów dla prymusów językowych 
i nie tylko; coś dla ciała, czyli 
kulinarne ciekawostki zza Odry 
– ciasto śliwkowe – Pflaumenku-
chen, prosto z Wiednia – szarlotka 
– Apfelkuchen, z Królestwa Serów, 
czyli Szwajcarii – koreczki serowe 
– Kasestuckchen; wreszcie coś dla 
ducha: projekcje filmowe w wersji 
oryginalnej.

Obchody Dnia Języków Obcych 
poprzedzał tygodniowy konkurs 
na najciekawszą gazetkę promującą 
naukę języków obcych, Dodatkowo 
25 września uczniowie każdej kla-
sy musieli zaprezentować się jako 
flaga danego kraju – czyli troszkę 
geografii, historii i wos-u.

Mnóstwo haseł zachęcających 
do poznawania języków innych 
narodów, cicha muzyka klasyczna 
i nie tylko , degustacje smakołyków 
zmieniły atmosferę szkolnego dnia. 
Chociaż był adresowany głów-
nie do pierwszoklasistów – starsi 
uczniowie znają bardzo dobrze 
to święto, cała społeczność szkolna 
przeżywała miłe chwile. Szkoda, 
że taki dzień jest tylko raz w roku.

No cóż, trzeba dalej szlifować 
języki obce, bo może 26 września 
2010 roku nie skończy się na wy-
stawach i pokazach filmów? Może 
porozmawiamy z kimś z prawdzi-
wej Europy?? Muzyk, literat…?? 
Zapraszamy za rok! Organizatorzy 
Dnia Języków Obcych (M. Kopczak, 
M. Kuczmaszewska, M. Unold, 
R. Wołoch-Grabowska, M. Wola) 
dziękują za pomoc w przygotowa-
niu wyjątkowego dnia szkolnego.

PRZYGOTOWAŁA M. UNOLD

Wczesne wstawanie, 
bieganina, pakowanie... 
i już wkrótce roześmiana 
grupa pierwszoklasistów 
1 LO znalazła się 
w Leśnym Parku 
Niespodzianek.

C o mo ż na by ło  z obacz yć 
w t y m swois t y m rez er wac ie 
przyrody? Jedni na pewno do-
strzegli loty drapieżnych ptaków 
nad głowami, inni cieszące się 
wolnością sarny. Wszystk ich 
rozbawiły pozujące do zdjęcia 
szopy pracze. Natomiast Dróż-

ka Bajkowa z plejadą u lubio-
nych bohaterów utworów braci 
Grimm i Andersena przypomi-
nała czasy dzieciństwa.

Młodzież I LO w akcji, to tak-
że piesza eskapada z Hermanic 
do Ust ron ia .  Pod z iw ia l i śmy 
f lorę Beskidu Wysokiego, buj-

ną roślinność, wsłuchiwaliśmy 
się w szum płynącej tuż obok 
rzeki – Wisły. Nie uszła naszej 
uwadze renowacja zabytkowych 
kamieniczek, które pamiętały 
lata zaboru austriackiego.

Wy ja z d i nteg rac y jny po -
zwolił uczniom zaprezentować 
indywidualności, zamiłowania 
oraz różne gusty i upodobania. 
Na scenie pojawili się młodzi 
lud z ie ,  k tórz y prez entowa l i 
swoje zdolności aktorskie. Nie 
wszyscy mieli szansę zaistnieć 
w programach artystycznych, 
ale za to na parkiecie nie bra-
k ło nikogo – trzydniow y po-
byt w Ustroniu połączony był 

z oczekiwaną dyskoteką.
Wyjazd mający już swoją wie-

loletnią tradycję w LO, uważamy 
za udany.

Życzymy młodszym kolegom 
podobnych wrażeń.

ROBERT ZALESKI, IGOR NIEDZIELA

OPP W I LO

8 października br. dzieci 
z Przedszkola nr 10 oraz 
młodzież Gimnazjum nr 
3 naszego miasta wzięła 
udział w ogólnopolskiej 
Kampanii Pola Nadziei. 
Istotnym elementem 
przedsięwzięcia jest 
sadzenie żonkili, które 
na wiosnę mają się stać 
pięknymi żółtymi kwiatami 
– symbolami nadziei.

Tegoroczna akcja zbiega się 
czasowo z oddaniem do użytku 
nowego budynku jaworznickiego 
Hospicjum Homo Homini. Swoją 
obecnością zaszczycił i uświetnił 
imprezę p. prezydent Paweł Sil-
bert, który osobiście włączył się 
w sadzenie kwiatów, pomagając 
wychowankom Przedszkola nr 10. 
Zarówno dzieci, jak i młodzież bar-
dzo aktywnie włączyli się w czyn-
ności ogrodnicze, wykazując nie 
tylko wielkie zaangażowanie, ale 
również dobrze się bawiąc.

Udział w akcji miał za zadanie 
uświadomić uczniom, że obok nich 
żyją ludzie nieuleczalnie chorzy, 

których jednym z niewielu moty-
wów, dla których zdecydowali się 
kontynuować swoje cierpienie, nie 
poddając się lansowanemu zabiego-
wi eutanazji, jest właśnie nadzieja. 
Sadzenie żonkili ma jednocześnie, 
w sposób obrazowy, pokazać, czym 
jest nadzieja; jak my z ufnością 

oczekujemy, że z „cebulek” wyro-
sną piękne kwiaty, tak nieuleczal-
nie chorzy liczą na to, że również 
dla nich nadejdzie wiosna – czas, 
w którym zostanie położony kres 
ich cierpieniom.

MAREK WILCZYŃSKI, 
NAUCZYCIEL W GIMNAZJUM NR 3

Już po raz czwarty w naszym mieście odbyła się akcja Pola Nadziei

Uczniowie Gimnazjum nr 3 z Dyrektor Hospicjum Panią  
dr Marią Bryłą

Uczniowie klasy pierwszej I LO

Klasa I i II ze SP nr 3 i oraz klasa III Gimnazjum nr 5
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– Zapamiętam ten dzień jako 
jeden z lepszych w szkole 
– mówi pełnoprawna 
już, bo „ochrzczona” 
członkini społeczności 
uczniowskiej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. Kazimierza Wielkiego 
w Jaworznie. Chrzest nowych 
uczniów na wesoło to świetna 
okazja do integracji 
społeczności szkolnej.

Przekonali się o tym uczestnicy 
chrztu pierwszaków, nad którego 
organizacją i przebiegiem czuwał 
wraz z przedstawicielami star-
szych klas pan Mariusz Dziubanik, 
nauczyciel przedmiotów mecha-
nicznych.

– Czy pani coś wie? – niejeden 
z wychowawców i nauczycieli sły-
szał pod koniec września podobne 
pytania ze strony zaciekawionych 

W ubiegłym tygodniu w klubie 
środowiskowym „Wega” odbył 
się egzamin na kartę rowerową. 
Przeprowadzony został przez 
Mateusza Adamczyka, uprawnionego 
instruktora z Centrum Edukacji 
Zawodowej „Cargo”. 

i, nie da się ukryć, nieco zestreso-
wanych uczniów klas pierwszych. 
Jednak nikt z grona pedagogicznego 
nie zdradził terminu otrzęsin. Ta-
jemnicy dochowali również ucznio-
wie klas wyższych, którzy z zapałem 
przygotowywali „kocie konkuren-
cje”. Należało się w nich wykazać 
przede wszystkim sprytem, ale 
i sprawnością intelektualną.

– Dużo zabawy było szczególnie 
przy drugim zadaniu, kiedy bez uży-
cia rąk wyciągaliśmy cukierki z miski 
wypełnionej mąką – opowiada Ka-
rolina Wiśniewska z kl. Ia.

– W chwili, gdy zawodnicy za-
kończyli i zobaczyliśmy ich całych 
umorusanych w mące, nie mogli-
śmy powstrzymać się od śmiechu 
– wtrąca jedna z organizatorek.

Jak na „koty” przystało, przed-
stawiciele klas pierwszych musieli 
zmierzyć się jeszcze z wypiciem 
mleka ze spodka – tu również nie 
można było pomagać sobie ręka-
mi. Konkurencją angażującą całe 
zespoły klasowe było karaoke. 

W tym punkcie imprezy euforia 
i emocje sięgnęły zenitu. Uczest-
nicy stanęli na wysokości zadania 
– nie tylko śpiewali, ale i tańczyli, 
czym doprowadziły część publicz-
ności do łez.

Było też uroczyste ślubowanie. – 
Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać 
o dobre imię swojej klasy i szkoły, 
godnie ją reprezentować, także 
poza jej murami – słowa tej roty, 
zaprzysiężone na sztandar szkoły, 
były najważniejszym elementem 
oficjalnej części uroczystości.

Pierwszoklasiści z przejęciem 
wysłuchali też pełnych ciepła słów 
motywujących do dalszego posze-
rzania wiedzy oraz życzeń szybkiego 
odnalezienia się w nowej społeczno-
ści, jakie skierowała do nich dyrektor 
szkoły, Halina Jarczyk. W przyszłym 
roku szkolnym to oni będą chrzcić 
nowo przybyłych uczniów. Dzięki 
chwilom, jakie przeżyli sami, mogli 
przekonać się, że bycie pierwszakiem 
to nie koniecznie stres.

ANETA BERGIEŁ

7 października 2009 roku 
w Środowiskowym Hufcu 
Pracy w Jaworznie odbyła 
się inauguracja wernisażu 
rzeźb pana Jana Knapika, 
członka Stowarzyszenia 
Twórców Kultury 
w Jaworznie – sekcji 
rękodzieła artystycznego.

Największym zamiłowaniem 
tego artysty jest rzeźba jako „wena 
twórcza”. Niejednokrotnie swoje 
rzeźby wystawiał w konkursach 
plastycznych dla twórców niepro-
fesjonalnych. Jego prace to natu-
ralizm pokazujący sceny z życia, 
uwieńczone w kawałku drewna.

Jan Knapik zaprezentował swój 
dorobek młodzieży Środowisko-
wego Hufca Pracy w Jaworznie, 
budząc duże zainteresowanie. 
W ramach otwarcia wernisażu 
autor prac wygłosił krótką prelek-

Czyli inaczej IV Miniolimpiada 
Jaworzno 2009, która odbyła się 
drugiego października 2009 roku 
pod patronatem Ogólnopolskiej 
Kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”.

Została zorganizowana przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Ja-
worznie, Urząd Miasta Jaworzna, 
MCKiS Jaworzno oraz Zespół 
Szkół nr 3 w Jaworznie. Jej otwarcie 
przez prezydenta miasta Jaworzna 
Pawła Silberta, odbyło się na sta-
dionie sportowym MCKiS „Szcza-
kowianka”. 

W 11. dyscyplinach sportowych 
wystartowało 782. uczniów z 14. 
szkół podstawowych i 8 gimnazjów. 

Zacięta rywalizacja 
zakończyła się zdobyciem:

I miejsca przez SP  nr 5
II miejsca przez  SP  nr 16
III miejsca przez SP nr 10

Poprzedzony był on krótkim 
szkoleniem z zakresu przepisów 
o ruchu drogowym. Składał się ze 
sprawdzenia wiadomości teore-
tycznych oraz z weryfikacji umie-
jętności praktycznych. W egzami-
nie brały udział dzieci w wieku od 
10 do 12 lat.

Natomiast 
w klasyfikacji gimnazjów:

I miejsca dla Gimnazjum nr 1
II miejsca dla Gimnazjum nr 4
III miejsca dla Gimnazjum nr 5.

Każdy zawodnik otrzymał 
medal i dyplom, a zdobywcy I, 
II, III miejsca dodatkowo zostali 
nagrodzeni pucharami. Kibice 
oprócz dopingowania swoich 
faworytów mogli skorzystać z ta-
kich atrakcji jak: dmuchany plac 
zabaw, jazda konna, paintball czy 
jazda quadem.

Wszyscy z niecierpliwością 
czekają na następną szansę ry-

walizacji w V Miniolimpiadzie. 
Mamy nadzieję, że za rok powi-
tamy ją z takim samym entuzja-
zmem, jak tym razem.

KALINA TABOR 

cję, w której opowiedział o swoich 
początkach przygody z rzeźbą. 
W dzieciństwie swój talent wyko-
rzystywał tworząc figurki z ziem-
niaków, dopiero w technikum, 
dzięki przyjacielowi, zgłębił taj-
niki rzeźbienia w gipsie i drewnie. 
Fascynowało go także malarstwo.

Uczestnicy hufca z dużym za-
interesowaniem słuchali opowieści 

artysty, podziwiali postaci, które 
stworzył. O każdej z nich rzeźbiarz 
mógł też opowiedzieć ciekawą hi-
storię jej powstania.

Wystawa czynna będzie do 16 
października w Środowiskowym 
Hufcu Pracy w Jaworznie przy ul. 
Batorego 82. Informacje o niej uka-
zały się w prasie lokalnej.

ANNA TEKIELI-BOGUSZ

Fo
to

: A
gn

ies
zk

a K
ac

zk
a

Egzamin Kamila

Jan Knapik (z lewej) opowiada o swoich rzeźbach

Zwycięzcy 4 Miniolimpiady

Jak na „koty” przystało, przedstawiciele klas pierwszych musieli wypić mleko ze spodka
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N
auczycielka 

m
atem

atyki pyta 
na lekcji klasę:
– Ile jest 8 dzielone 
na 2?
C

hętny 
do odpow

iedzi 
zgłasza się Jasio:
– To byw

a różnie. 
Jeśli poziom

o, to dw
a 

zera, a jeśli pionow
o 

– dw
ie trójki.

W
biega pracow

nik 
do pokoju szefa i zaczyna 
w

rzeszczeć:
– W

yzyskujesz ludzi! 
W

cale cię nie szanuję, nie 
jesteś dla m

nie żadnym
 

autorytetem
! U

bierasz się 
beznadziejnie! W

yglądasz 
jak m

enel! I obrzydliw
e jest 

jak dłubiesz w
 nosie 

na zebraniach! A
le 

m
am

 Cię gdzieś! 
O

! Tu Cię m
am

! 
– tu odw

raca się, 
rozpina spodnie i już 
m

a je zdejm
ow

ać, 
gdy w

biegają 
koledzy:
– Józek! A

le m
y tylko 

żartow
aliśm

y! N
ie 

w
ygrałeś w

 totka!
PRZYSŁAŁ IW

CIAJ71@
TLEN.PL

- Puk!Puk!
– K

to tam
?

– Ja do Jarka.
– A

 ja kom
bajn.

Prosiaczek rezerwista

Pierw
szy lightow

y tygodnik dla spragnionych śm
iechu
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P

- Puk!Puk!
– K

to tam
?

– Ja do Jarka.
A

ja
kom

bajn

Leci 
blondynka 

sam
olotem

 obok 
bardzo inteligentnego, 

wszystko w
iedzącego biznes-

m
ena, strasznie lubiącego ha-

zard i po kilku m
inutach lotu:

– Zagra pani w coś ze m
ną?

– N
ie, dziękuje

– A m
oże jednak.

– N
ie, nie.

– N
ooo, bardzo panią proszę.

– Ehhh, no dobra.
– N

o to tak: ja pani zadaje pytanie i jeżeli 
pani nie odpow

ie, to daje m
i pani 5 do-

larów, a jeżeli ja nie odpow
iem

 na pani 
pytanie, to ja pani daję 5 tysięcy dola-

rów. To jak, ok?
– Ehhh, ok.

N
o to biznesm

en zadaje 1 py-
tanie:

– Jaka jest odległość m
iędzy 

słońcem
 a księżycem

?
Blondynka m

yśli 
i m

yśli:

– Eeeee... 
m

m
m

m
... niestety 

nie w
iem

.
D

aje m
u 5 dolców, po czym

 
sam

a zadaje pytanie:
– Co to jest: wchodzi pod gór-
kę na dwóch nogach, a schodzi 
na trzech?
W

szystko w
iedzący ciągle m

yśli 
i m

yśli, i ciągle nie m
oże znaleźć od-

pow
iedzi, w

ięc dzwoni do jednego 
kolegi, drugiego, trzeciego, żaden z nich 
nie w

ie. Cały zdenerwowany, że m
oże 

przegrać, pyta się jeszcze wszystkich 
pasażerów sam

olotu, ale nikt nie w
ie. 

Po kilku m
inutach nerwówki w końcu 

się poddał i dał blondynce te 5 tysię-
cy dolarów i pyta się jej:
– To co to jest co wchodzi pod 
górę na 2 nogach, a schodzi 
na trzech.
N

a to blondynka daje 
m

u 5 dolarów...

9 października 2009 roku, god
z. 13.20. A

kcja „B
ezpieczna droga do szkoły” , która odbyła się 

w
 Zespole Szkół nr 3 w

 Szczakow
ej. N

adkom
isarz Jacek Sow

a prow
adzi zajęcia, m

ające na celu 
opanow

anie przez uczniów
 szkoły podstaw

ow
ej, klas od  1 – 3,  praw

id
łow

ego przechodzenia przez 
jezdnię oraz bezpiecznego poruszania się po drod

ze. 
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W
iedza
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M
iała pecha

To był zim
ny listopadow

y poranek. 
W

acek z chęcią by poszedł już 
do dom

u. Ręce m
u zgrabiały 

i ogólnie było m
u już zim

no. 
N

ieduża renta skończyła się już 
jakieś cztery dni tem

u, o czym
 

przypom
inało m

u doskw
ierające 

ssanie w żołądku. Zim
ny w

iatr 
zm

arszczył wodę niedaleko 
nieruchom

ego spław
ika wędki.

– Chyba dzisiaj już raczej nic nie 
złapię – pom

yślał W
acek i już 

m
iał zw

ijać tak zwany m
andźur, 

gdy spław
ik zniknął pod wodą. 

W
acek zaciął i już po chw

ili m
iał 

na haczyku sporych rozm
iarów

 
złotą rybkę.
– O

zdobna jakaś – pom
yślał 

W
acek, gdy rybka odezwała się 

ludzkim
 głosem

:
– W

acku. W
acku! W

ypuść m
nie, 

a spełnię twoje trzy życzenia.
*   *   *

W
ieczorem

 po pew
nej kawalerce 

rozszedł się apetyczny zapach. W
acek 

z lubością wciągał go w nozdrza. 
Zadziwiające, jak m

u się ten węch 
wyostrzył odkąd ogłuchł 10 lat tem

u.

Są jednak jakieś ograniczenia
O

bok drogi bezdom
ny zjada traw

ę. 
Biznesm

en zatrzym
uje obok sw

ojego 
m

ercedesa i m
ów

i:
– Panie, nie jedz tej traw

y przy drodze. 
M

ożesz się zatruć. C
hodź ze m

ną, 
u m

nie się najesz do syta.
– A

le ja m
am

 jeszcze żonę.
– Żonę też się nakarm

i.
– A

le ja m
am

 jeszcze babki, dziadków, 
dzieci i w

ujostw
o...

– N
o kurde, takiego dużego traw

nika 
to ja nie m

am
!

Jaś jest w
 kościele 

z babcią. K
siądz 

m
ów

i:
– Za duszę 
W

ojciecha, 
za duszę Piotra...
N

a to Jaś babci:
– Lepiej chodźm

y, 
bo nas też zadusi!

Jasiu w
raca do dom

u 
po pierw

szym
 dniu 

w szkole:
– Czego nowego się 

dow
iedziałeś w szkole? 

– pyta go tata.
– Że inne dzieci m

ają 
znacznie w

iększe 
kieszonkowe.

Kelner pyta now
o przybyłego do baru klienta:

– C
o pan pije?

– C
odziennie rano szklankę soku ow

ocow
ego, 

m
iksturkę na łupanie w

 krzyżu, a w
 sobotę 

kufel piw
a w

 gronie przyjaciół.
– C

hyba nie zrozum
ieliśm

y się do końca – 
m

ów
i uprzejm

ie kelner. – Pytałem
, co by pan 

chciał?
– M

ój Boże... C
hciałbym

 być bogaty, m
ieć 

dom
ek nad m

orzem
, podróżow

ać po św
iecie...

– M
oże jeszcze raz zadam

 pytanie: Czy chce 
się pan napić?
– Czem

u nie... a co pan m
a?

– Ja? N
iew

iele. K
łopoty. D

rużyna, 
której kibicuję przegrała, kiepsko  
m

i tu płacą, doskw
iera m

i sam
otność...

Psychoterapia
Sala operacyjna, 
pacjent leży 
na leżance, 
podchodzi 
anestezjolog:
– D

zień dobry, 
dzisiaj m

a pan 
operację, będę 
pana usypiał, 
ale m

am
 jeszcze 

jedno pytanie: 
Czy leczy się 
pan w

 naszym
 

szpitalu 
pryw

atnie czy 
na kasę chorych?
Pacjent na to:
– N

a kasę 
chorych.
– A

aaaa... kotki 
dw

a...

W
 szpitalu

W
ot szutnica

W
ania złow

ił złotą rybkę.
– Puść m

nie, spełnię tw
oje 

życzenie – pow
iedziała rybka.

– O
k.

– W
illę chcesz?

– N
ie.

– M
ercedesa chcesz?

– N
ie.

– M
edal za m

ęstw
o chcesz?

– Tak, jasne.
H

uknęło i W
ania znalazł się 

prosto na polu bitw
y z dw

om
a 

granatam
i w

 ręku. Patrzy, 
a na niego naciera 10 czołgów. 
W

ania w
kurzony przez zaciśnięte 

zęby:
– W

ot szutnica, pośm
iertny dała!

W
 lesie ogrom

ne zam
ieszanie: hałas, odgłos przew

racających 
się drzew, kurz... Zw

ierzęta pierzchają co tchu. Przed m
ała 

chatką staje – jak w
ryty – ogrom

ny dzik:
– Jest K

rzysio?
Z chatki cichutkie:
– N

nnnie.
– Jak się zjaw

i, pow
iedzcie, że prosiaczek w

rócił z w
ojska.

D
ziw

na rozm
ow

a
W

łaśnie zdążyłem
 

usiąść, kiedy 
usłyszałem

 głos 
z sąsiedniej kabiny:
– Cześć! C

o słychać?
N

ie m
am

 w
 zw

yczaju 
prow

adzenia 
konw

ersacji w
 W

C 
i nie w

iem
, co w

e m
nie 

w
stąpiło, że – chociaż 

zakłopotany – 
odpow

iedziałem
:

– N
o, w

 porządku!
A

 tam
ten na to:

– I co porabiasz?
C

o za pytanie?! 
W

 tej sytuacji – 
trochę dziw

aczne... 
O

dpow
iedziałem

:
– Eee, to, co ty... 
W

iesz..!
W

łaśnie 
postanow

iłem
 w

yjść 
tak szybko, jak tylko 
się uda, kiedy padło 
następne pytanie.
– M

ogę do ciebie 
w

ejść?

Tego już było 
za w

iele, ale 
postanow

iłem
 

zakończyć rozm
ow

ę 
w

 uprzejm
y sposób:

– N
ie... Jestem

 trochę 
zajęty!
I usłyszałem

, jak 
tam

ta osoba m
ów

i 
zdenerw

ow
ana:

– Słuchaj, oddzw
onię 

później. Jakiś idiota 
ciągle m

i odpow
iada 

z kabiny obok!

Idą dw
a 

koty przez 
pustynię. M

ija 
godzina, dw

ie, 
trzy i nagle 
jeden m

ów
i:

-Ty stary, nie 
ogarniam

 tej 
kuw

ety.

Przychodzi Jasio do dom
u z zakrw

aw
ionym

 nosem
 

m
am

a się pyta:
– Co się stało?
– W

 szkole czarodziej w
yjm

ow
ał m

i z nosa pieniądze.
– To czem

u ci krew
 z nosa leci?

– Bo koledzy po szkole szukali w
ięcej!

Pew
ien facet przeczytał książkę 

o asertyw
nosci i postanow

ił ją
w

ypróbow
ać na żonie. N

ie 
w

rócił, jak zazw
yczaj zaraz 

po pracy do
dom

u, tylko poszedł z kum
plam

i 
na piw

o. O
k. 19.00 puka 

do drzw
i,

żona m
u otw

iera, a on:
– Słuchaj, skończyło się! 
Ja jestem

 w
 tym

 dom
u panem

!
Ja m

ów
ię, a ty słuchasz, jasne? 

Zaraz biegusiem
 podasz m

i
kapciuszki, obiadek, potem

 
zim

ne schłodzone piw
ko i nie 

obchodzi
m

nie skąd je w
eźm

iesz, potem
 

się zdrzem
nę, a w

ieczorem
 

napuścisz m
i

w
ody do w

anny. N
o, i nie  

m
uszę chyba m

ów
ić, kto m

nie  
po kąpieli
ubierze i uczesze? N

o?! Kto?
– Zakład pogrzebow

y baranie!
PRZYSŁAŁ AGUSIA7@

O2.PL

C
yrkow

y m
agik po sw

oim
 kolejnym

 
popisie oznajm

ia w
idzom

:
– Za chw

ilę spraw
ię, że zniknie jedna 

z obecnych tu kobiet.
Z ostaniego rzędu słychać m

ęski głos:
– M

aryśka zgłoś się na ochotnika.
PRZYSŁAŁ FHUNIT@

W
P.PL

Idzie Jaś z m
am

ą ulicą i zobaczył 
łysego gościa i krzyczy
– M

am
o ten pan jest łysy.

– Cicho, bo nas jeszcze usłyszy.
– To ten pan nie w

ie, że jest łysy?
PRZYSŁAŁ IW

O-JAS-2021@
TLEN.PL

Jasio przychodzi do dom
u, 

a m
am

a krzyczy z przerażenia;
– D

laczego m
asz takie brudne 

ręce?
– Bo baw

iłem
 się 

w
 piaskow

nicy!
– A

 dlaczego m
asz czyste palce?

– Bo gw
izdałem

 na psa!
PRZYSŁAŁ DAM-JAS-2021@

TLEN.PL

O
 czw

artej nad ranem
 

u profesora dzw
oni telefon. 

profesor zaspany
odbiera telefon i słyszy:
– Śpisz?
– Śpię – odpow

iada zaspany.
– A

 m
y się kurde jeszcze uczym

y!
PRZYSŁAŁ REDM

ISS@
JAW

NET.PL

D
w

óch m
ężczyzn gra w

 golfa. 
Jeden z nich już m

a uderzyć 
piłkę, gdy dostrzega w

 pobliżu 
kondukt żałobny. Przeryw

a 
grę, zdejm

uje czapkę, zam
yka 

oczy, zaczyna się m
odlić. 

Przyjaciel m
ów

i do niego:
– W

ow, to najbardziej 
w

zruszająca i dająca 
do m

yślenia rzecz, jaką 
w

idziałem
. Jesteś napraw

dę 
porządnym

 człow
iekiem

.
G

racz odpow
iada:

– Tak, byliśm
y m

ałżeństw
em

 
przez 35 lat.

PRZYSŁAŁ M
AJNUSZ@

JAW
NET.PL

– Jasiu, kto zbudow
ał 

arkę? – pyta ksiądz.
– N

oooo...eee...

C
o zrobi 

blondynka, aby 
zdobyć dżem

?
– O

bierze 
pączka.
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