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Wyjdź na jaw, wejdź na jaw.pl – jaworznicki portal społecznościowy

Spotkania 
prezydenta

Czy już zabito 
prawdę?
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. ANDRZEJ OPITEK

Hospicjum 
stacjonarne 
otwarte

Posłowie 
zlekceważyli 
wyborców

Po „In vitro”

Szkolna Liga 
Strzelecka

SOSW ma 40 lat

Zaproszenie

Ta historia zdarzyła 
się naprawdę, choć nie 
powinna. Doktor Ewa 
(lat 47), wykorzystując 
swoją pozycję w stosunku 
do swojego pacjenta Adama 
(prezes spółki, lat 50), 
zawładnęła nim, wyrywając 
go ze spragnionych ramion 
prawowitej żony Bronisławy 
(lat 38).

Poznanie
Nękające Adama dolegliwości dopro-

wadziły go na oddział naszego jaworz-
nickiego szpitala 15 września ub. roku. 
Pierwszy akt tego dramatu rozegrał się 
niewinnie. Lekarz i pacjent przez okres 
leczenia pozostawali w normalnych re-
lacjach, co sprawiło, że Adam po dwóch 
tygodniach wyszedł ze szpitala. Przy 
samym wyjściu coś jednak między nimi 
zaiskrzyło, choć dokładnie nie wiadomo 
co, bo dzisiaj każdy z uczestników dra-
matu zeznaje inaczej.

Żona Adama twierdzi, że doktor 
Ewa z premedytacją wręczyła mu 
wtedy wizytówkę, licząc na jego 
rychłą wizytę w prywatnym gabi-
necie. Adam nie przypomina sobie 
szczegółów pożegnania w szpitalu, 
zaplanował jednak wizytę u swojej 
dobrodziejki, która – jak mówi – nie 
tylko go wyleczyła, ale także zrobiła 
mu szereg badań, na jakie zwykły 
pacjent jaworznickiego szpitala nie 
może liczyć. Chciał się odwdzięczyć, 
poszedł więc z kwiatami.

Kryzys małżeński narasta
Bron is ława n ie  ma pojęc ia , 

że sprytna lekarka powoli wyrywa 
z jej ramion męża. Z jednej strony jest 
zadowolona, że Adam się intensywnie 
leczy, z drugiej czuje się przez niego 
zaniedbywana.

Do grudnia ub. roku Adama nęka 
jeszcze wiele innych chorób. Popada 
w pewien rodzaj depresji, którą leczy 
farmakologicznie u psychiatry. Kło-
poty się spiętrzają i zaczyna chętnie 
korzystać z powiernictwa Ewy, która 
pomaga mu również jako dyplomo-
wany lekarz, dając stosowne zwolnie-
nia z pracy i przepisując zaordynowa-
ne przez psychiatrę leki.

W domu narastał konflikt, a leki 
nie pozwalały mu jasno myśleć – staje 
się więc łatwym łupem dla spragnio-

nej męskich „skalpów” lekarki. Dziś 
Adam wprawdzie widzi to inaczej i jest 
świadomy, że stał się igraszką w rękach 
swojej lekarki, wtedy jednak Ewa była 
dla niego jedyną osobą, która z nim roz-
mawiała i cierpliwie go wysłuchiwała.

Czas próby
Choć żona nie wie o rozwijającym 

się zaangażowaniu uczuciowym męża, 
to powtarzające się kłótnie, a nawet 
groźne awantury sprawiają, że małżon-
kowie postanawiają wyznaczyć sobie 
okres próby. Adam wyprowadza się 
na trzy miesiące do wynajętego miesz-
kania w Chrzanowie, a Bronisława 
ze swoimi dwiema córkami próbują od-
zyskać równowagę po niezwykle uciąż-

liwym zachowaniu męża i ojca w ciągu 
ostatnich tygodni. Adam w tym czasie 
mógł widzieć córki raz na tydzień.

Wydawało się, że jest dobrze
Zbliżały się święta Wielkanocne, 

kończył się czas próby, w którym 
małżonkowie nie rozmawiali ze sobą. 
Nie było więc kłótni. Podczas odwie-
dzin u córek zachowanie Adama było 
poprawne. Mąż i ojciec wrócił więc 
na łono rodziny.

W Wielki Czwartek Bronisła-
wie wpadła w ręce komórka męża. 
W skrzynce odbiorczej było mnóstwo 
SMS-ów od Ewy.

dokończenie na str. 2

Komórka Adama. W niej jeden z SMS-ów doktor Ewy 

Dwa samochody osobowe zderzyły 
się czołowo w okolicy skrzyżowania 
ul. Olszewskiego z Trasą Śródmiejską. 
Wypadek spowodował jedynie drobne 
obrażenia ciała u dwóch kobiet. 
To kolejna kolizja drogowa w tej części 
miasta, choć policja twierdzi, że nie 
jest to jakiś szczególnie niebezpieczny 
punkt w Jaworznie. Na początku 
września w tym właśnie miejscu zginął 
na pasach pieszy. M.TOSZA

Kolizja na 
obwodnicy

Zapraszamy na spotkania 
Prezydenta miasta z mieszkańcami 
dzielnicy Jeleń. Spotkanie odbędzie 
się 21 października w środę o godz. 
17.00 w Szkole Podstawowej nr 22. 
Zapraszamy także na spotkanie  
z mieszkańcami dzielnicy Byczyna 
dotyczącego wprowadzenia do 
projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
„Byczyna” nowych rozwiązań 
drogowych w obrębie terenów 
mieszkaniowych. Dyskusja 
odbędzie się  21 października br.  
o godz. 16.00 w klubie Niko  
ul. Korczyńskiego 12.

(IW)

Śląski Zarząd Wojewódzki Ligi 
Obrony Kraju ma zaszczyt zaprosić 
uczniów na zawody strzeleckie dla 
młodzieży szkół gimnazjalnych  
i średnich województwa śląskiego, 
które odbędą się na strzelnicy 
miejskiej w Jaworznie przy  
ul. Szczakowskiej 25 października.
Zawody są finałem prowadzonej 
przez LOK w szkołach Szkolnej Ligi 
Strzeleckiej, w której uczestniczy 
rocznie około 2000 uczniów. Zawody 
rozpoczynają się o godz. 10.00 czas 
zakończenia około godz. 14.00.

DYREKTOR BIURA ZW LOK RYSZARD KASPRZYK

Groźny wypadek

Wczoraj około godziny 14.00 na 
wiadukcie w okolicy Sosiny, doszło 
do poważnego wypadku, w którym 
uczestniczył samochód osobowy  
i ciężarówka. Strażacy, aby wyciągnąć 
kierowcę musieli rozcinać karoserię. 
Droga była nieprzejezdna kilka 
godzin. ER
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Bronisławie świat usuwał się spod 
stóp. Okazało się bowiem, że Adam 
w okresie próby znajdował pocieszenie 
u Ewy, bo – jak teraz twierdzi – nikt 
inny w tym czasie z nim nie rozma-
wiał. Żeby nie zwariować, do dyspozy-
cji pozostała mu tylko Ewa.

Dzwonili do siebie bardzo często, 
Ewa pisała miłe SMS-y, których treść 
obłaskawiłaby nawet „groźnego lwa 
salonowego”, a co dopiero mężczyznę, 
który jest pokłócony z żoną i funkcjo-
nuje na psychotropach. Wysyłała także 
MMS-y z buziaczkami, misiami i różny-
mi gadżetami z hasłami typu: „przytul 
mnie”, itp. Są jeszcze inne szczegóły 
korespondencji MMS-owej, których 
niniejsza gazeta ze względów progra-
mowych nie publikuje.

Bomba wybuchła
Bronisława straciła nad sobą pano-

wanie. Kobieta, która przez całe swe 
życie wyjątkowo dbała o poprawne 
zachowanie wobec ludzi, wzięła telefon 
i przedzwoniła do autorki SMS-ów, 
wyzywając ją od k..., którą zna całe 
Jaworzno z podbojów męskich serc, 
szczególnie panów na eksponowanych 
stanowiskach.

Ewę zatkało, lecz w swej naiwności 
chciała, wcześniej przez siebie nadwe-
rężone małżeństwo, ratować i zaczęła 
jeszcze w tym samym dniu słać SMS-y 
ze świątecznymi życzeniami do Broni-
sławy. To tylko Bronisławę rozsierdziło 
i dokonała takiej rozprawy słownej 
z mężem, że ten solennie zadeklarował, 
iż zerwie definitywnie kontakty ze swoją 
„osobistą” lekarką.

Come back
Bronisława, aby dać upust swoim 

emocjom, pożaliła się swojej mamie 
Irenie (lat 63). Wydawało jej się, że teraz, 
kiedy prawda wyszła na jaw, nastąpiło 
ożywcze przesilenie i jej życie rodzinne 
wróci do normy, jak sprzed dziesięciu 
laty.

Miała w tym przekonaniu częściowo 
rację, przynajmniej przez pięć miesięcy 
– do 15 września br. Nie dysponujemy 
ostatnimi bilingami z telefonów komór-
kowych Adama czy Ewy. Jeden mówi, 
że to ona dzwoniła, druga, że on – tego 

dokończenie ze str. 1

niestety nie możemy jednoznacznie 
ustalić. Faktem jest, że jeden do dru-
giego wybierał kilkakrotnie numer 15 
września 2009 roku.

Śmierć
Irena, widząc tragedię córki, bez 

jej wiedzy postanowiła się rozmówić 
z wredną lekarką. Nadarzyła się okazja, 
kiedy została skierowana do szpitala 
na zabieg usunięcia kamieni z woreczka 
żółciowego. Zanim doszło do zabiegu, 
musiała kilka dni spędzić na badaniach. 
Znalazła więc trochę czasu, żeby zajść 
do gabinetu Ewy, która akurat miała 
w szpitalu dyżur.

Podeszła pod jej gabinet, za którego 
drzwiami słychać było ciągłe chichoty 
na głos kobiecy i męski. Po kilku mi-
nutach zapukała i weszła. Ewa siedziała 
w swoim niepowtarzalnym stylu, z nogą 
założoną na nogę, który prowokował 
męskie umysły do zgadywanki czy jest 
w majtkach, czy bez. A rozanielony 
lekarz trzymał nogi na stole niczym 
Piotruś Pan.

Lekarka kazała jej poczekać przed 
drzwiami, bo Ireny osobiście nie znała, 
a według stroju mogła wziąć ją za pa-
cjentkę. Ta cierpliwie czekała kilkanaście 
minut, a chichoty zza drzwi nie ustawały. 
Zapukała ponownie i głosem katego-
rycznym wymusiła rozmowę. Kiedy 
lekarz wyszedł, Irena przedstawiła się 
i wezwała lekarkę do opamiętania.

Ewa, klękając na kolanach, zarzeka-
ła się, że ona niczego złego nie zrobiła, 
a między nią a Adamem była tylko 
piękna przyjaźń.

W poniedziałek, 21 września br. 
podczas odwiedzin córki, Irena opo-
wiedziała Bronisławie o przebiegu spo-

tkania z lekarką. Córka nie była z tego 
zadowolona, bo bała się o matkę, która 
pomimo czekającej ją operacji, brała 
na siebie część kłopotów córki.

Nazajutrz, we wtorek, Irena miała 
być operowana. Jednak ciśnienie jej tak 
skoczyło, że dr Kurek odwołał operację. 
Córka, mając przekonanie, że operacja 
nie nastąpi w ciągu najbliższych kilku 
dni, pojechała do Gdańska załatwić 
zaległe sprawy z uczelnią, na której stu-
diowała. Miała wrócić w czwartek.

W środę odebrała telefon, że mama 
podczas operacji zmarła. Okazało się, 
że w środę zakwalifikowano ją do ope-
racji, po której już się nie obudziła.

Zamiast zakończenia
Śmierć mamy sprawiła, że Bronisła-

wa nie bacząc na upokorzenie, jakiego 
musiała doznać, opowiedziała swoją 
historię dziennikarzom. Chce, aby po-
dobny dramat nikomu więcej się nie 
przytrafił. Aby żona wysyłająca męża 
do jaworznickiego szpitala, nie musiała 
się obawiać czy po „kuracji” do niej po-
wróci. Nie chce też, aby lekarze lub le-
karki wykorzystywali swoje stanowiska 
do manipulowania pacjentem, jakiego 
doznał Adam.

JÓZEF MATYSIK

P.S. W celu ochrony córek imiona osób 
występujących w artykule zostały zmie-
nione. Artykuł został napisany po roz-
mowach z Bronisławą, Adamem i Ewą. 
Autor rozmawiał także z dyrektorem 
szpitala Józefem Kurkiem i przewodni-
czącym Rady Społecznej Szpitala Dariu-
szem Starzyckim, którzy znają prawdziwe 
nazwiska bohaterów artykułu.

Zarówno Kurek, jak i Starzycki mają 
bardzo dobrą opinię na temat doktor 
Ewy. Mamy nadzieję, że częściowo zmie-
nią swoje zdanie na jej temat i podejmą 
takie działania, aby w naszym szpitalu 
pacjenci byli przede wszystkim leczeni.

Jak powiedział sam dyrektor Ku-
rek, w Stanach Zjednoczonych prawo 
zabrania stosunków lekarza ze swoim 
pacjentem. W Polsce, jeśli nawet nie 
zabrania tego prawo, to zabraniają tego 
dobre obyczaje, do stosowania których 
w jaworznickim szpitalu namawiamy.

REDAKCJA

SMS od Ewy do  Bronisławy

Ks. biskup Grzegorz Kaszak poświęca pomieszczenia hospicjum

Miejski Rzecznik Konsumentów informuje, 
że w ostatnim okresie wzrosła liczba osób 
zawierających umowy z przedsiębiorcami, 
którzy oferują konsumentom do sprzedaży 
urządzenia oczyszczające wodę (filtry). Do-
tyczy to umów, które zawierane są w miesz-
kaniu/ domu konsumenta.

Konsumencie, jeżeli zawarłeś taką umo-
wę pamiętaj, że możesz od niej odstąpić 
(to znaczy zwrócić towar i odzyskać pienią-
dze) w terminie 10 dni od daty jej zawarcia. 
Od umowy odstępuje się poprzez złożenie 
przedsiębiorcy oświadczenia na piśmie. 
Wystarczy we wskazanym powyżej termi-
nie wysłać oświadczenie listem poleconym 
na adres siedziby przedsiębiorcy.

Rzecznik apeluje, aby zbyt pochopnie nie 
podpisywać przedkładanych dokumentów, 
gdyż składając podpis na umowie konsument 
bierze na siebie zobowiązanie, które czasami 
przekracza Jego możliwości finansowe.

Konsumencie pamiętaj, że masz prawo 
mówić „nie”. Nie bójcie się Państwo korzystać 
z tego prawa, nie musicie godzić się na za-
warcie umowy i bezkrytycznie przyjmować 
składane przez sprzedawcę propozycje. Kon-
sumencie kieruj się rozwagą i ostrożnością 
przy zawieraniu umów.

KRYSTYNA BANASIK, MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW 

Konsumencie! Masz 
prawo mówić „nie”

Ks. biskup Grzegorz Kaszak 
odprawił pierwszą Mszę 
świętą w kaplicy nowo 
otwartego hospicjum 
stacjonarnego Homo-Homini 
im. św. brata Alberta.

Idea powstania hospicjum zrodziła 
się w 1996 roku, a rok później powołano 
i zarejestrowano Stowarzyszenie Homo-
Homini im. św. brata Alberta. W 2000 
roku zrodził się pomysł wybudowania 
hospicjum stacjonarnego. Idea została 
określona mianem Dzieła Miłosier-
dzia, które zostało przyjęte do realizacji 
podczas obchodów Roku Jana Pawła II 
w Jaworznie.

Po 9 latach, 16 października br. 
w dniu papieskim uroczyście otwarto 
hospicjum. Projektantem jest architekt 
Tomasz Gëttel. Budynek mieści się 
na ul. Górniczej. Jest trzykondygnacyj-
ny, w kształcie litery T. Jeden segment 
budynku przeznaczono na część am-

bulatoryjną, a drugi dla pensjonariuszy. 
Hospicjum dysponuje miejscem dla 21 
osób chorych.

Zespół składa się z lekarzy, pielę-
gniarek, psychologa, kapelana i wo-
lontariuszy. Hospicjum wybudowano 
za pieniądze gminne i hospicyjne. Koszt 
inwestycji to 4,7 miliona złotych, w tym 
wkład miasta to 3,5 miliona zł. Wyko-
nawcą inwestycji jest Jaworznickie To-
warzystwo Budownictwa Społecznego.

Na wczorajszej uroczystości otwarcia 
przybył marszałek Województwa Ślą-
skiego Bogusław Śmigielski oraz poseł 
na sejm Wojciech Saługa, który gratulo-
wał wytrwałości zarządowi. Konsultant 
wojewódzki w dziedzinie medycyny pa-
liatywnej Jadwiga Paszkowska nazwała 
załogę i zarząd hospicjum herosami. 
Jolanta Stokłosa, prezes Związku Ho-
spicjów Polski przekazała życzenia dla 
całego zespołu hospicyjnego. Nie zabra-
kło radnych, przedstawicieli zakładów 
pracy, sympatyków i ludzi emocjonalnie 
związanych z ideą hospicyjną.

MM

Hospicjum stacjonarne otwarte

Stowarzyszenie serdecznie dziękuje za udział w uroczystościach 
przedstawicielom sejmu: Beacie Małeckiej-Libera, Ewie Malik, Waldemarowi 

Andzel, Wojciechowi Sałudze. Marszałkowi województwa Bogusławowi 
Śmigielskiemu, radnemu sejmiku Markowi Migasowi,  

przedstawicielowi NFZ Wojciechowi Mika, wszystkim wyróżnionym sponsorom, 
dyrektorowi szpitala Józefowi Kurkowi, przedstawicielom hospicjów, firm 

i instytucji oraz wszystkim mieszkańcom Jaworzna i przybyłym gościom 
za okazane poparcie, sympatię i życzliwość.

Szczególne podziękowanie kierowane jest do wolontariuszy  
za ich zaangażowanie i pracę w przygotowanie budynku  

do uroczystego otwarcia i poświęcenia.

Foto: Jolanta Witalińska

Foto: Jolanta Witalińska
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Dr inż. Antoni Zięba ze Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka 
rozpoczął dyskusję na temat metody in vitro

Nauczyciele wspólnie z uczniami zachwycili swoimi 
umiejętnościami aktorskimi

Spośród 9 posłów z naszego 
okręgu wyborczego, 
zaproszonych na debatę 
o in vitro, do Jaworzna 
przybyło jedynie 4.

Regulacja prawna metody zapłod-
nienia in vitro budzi wiele emocji 
i kontrowersji. Opinia publiczna nie jest 
dostatecznie informowana o aktualnym 
stanie prawnym i o proponowanych 
zmianach. Kto, jeśli nie posłowie, po-
winni nam przybliżyć tematykę in vitro, 
skoro mają głosować w tej sprawie?

Julian Faron, w imieniu Ruchu Spo-
tkań Małżeńskich, zaprosił do Jaworz-
na wszystkich posłów z okręgu nr 32. 
na jedyną w okręgu debatę, która odbyła 
się w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
16 października br. Oprócz posłów 
wzięli w niej udział specjaliści stosujący 
w praktyce technikę in vitro oraz prze-
ciwnicy jej stosowania.

Na początek prelegenci wprowadzili 
słuchaczy w szczegóły tematyki in vitro. 
Prawnik Marek Niechwiej przedsta-
wił skierowane do sejmu rozwiązania 
prawne stosowania in vitro w Polsce, 
następnie pracownik naukowy UŚ 
dr Andrzej Kędziorski zaprezentował 
genezę powstania in vitro w świecie oraz 
mechanizmy tej techniki. Alternatywę 
dla in vitro w postaci NaProTechnolo-
gii zaprezentowała Ewa Jurczyk, a jako 
ostatni wystąpił dr n. med. Krzysztof 
Błaszczyk, który na co dzień stosuje 
technikę in vitro.

Dyskusję rozpoczął dr inż. Antoni 
Zięba ze stowarzyszenia Obrońców 
Życia Człowieka, który w szczególny 
sposób zaakcentował, że z punktu wi-
dzenia naukowego życie rozpoczyna 
się od momentu połączenia komórki 
jajowej z plemnikiem, kiedy to powstaje 
nowy niepowtarzalny genotyp. Sprze-
ciwia się zatem stosowania metody in 
vitro przede wszystkim z tego powodu, 
że w trakcie procedury in vitro powstaje 
duża ilość zarodków, czyli nowych istot 
ludzkich, które giną lub zostają zabite.

Posłowie zlekceważyli wyborców

Następnie posłowie przedstawili 
swoje stanowiska: Ewa Malik z PiS-u bę-
dzie głosować, zgodnie ze stanowiskiem 
kościoła katolickiego, przeciw in vitro. 
Jej partyjny kolega Waldemar Anzelm 
przedstawił podobne stanowisko. Poseł 
Wojciech Saługa z PO mówił enig-
matycznie, twierdząc, że nie rozumie 
wszystkiego w sprawie in vitro, bo nie 
czuje się w tym zakresie specjalistą, lecz 
będzie głosował za projektem Jarosława 
Gowina z PO, który dopuszcza możli-
wość stosowania w Polsce in vitro.

Jako ostatni wystąpił poseł lewicy 
Grzegorz Pisalski, który spośród obec-
nych posłów był najbardziej przygoto-
wany do tematu i zaprezentował swoje 

stanowisko, nie tylko jako zwolennik in 
vitro, a przede wszystkim jako zwolen-
nik finansowania in vitro przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia, co zostało zawarte 
w propozycjach prawnych złożonych 
do sejmu przez Joannę Senyszyn.

Wystąpił również przedstawiciel ja-
worznickiej lewicy Paweł Kaczmarczyk 
z SLD oraz przedstawicielka Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich.

Szczególnie do wypowiedzi katoli-
ków odniósł się ks. Józef Gut, który zacy-
tował obowiązujący dokument kościoła 
z Konferencji Episkopatu Polski z 13 
maja 2009 roku w rozdziale pt.: „Trzeba 
jednoznacznie bronić życia ludzkiego”:

Trzeba bardzo jasno powiedzieć, 
że każdy katolik, jeżeli odrzuca Prawo 
Boże, musi się nawrócić.(...) Tym bar-
dziej nie może się publicznie opowia-
dać za tzw. aborcją, która jest jednym 
z największych przestępstw obłożonych 
ekskomuniką wiążącą mocą samego 
prawa i zarezerwowaną biskupowi, 
za eutanazją czy za zapłodnieniem poza-
ustrojowym, a jednocześnie deklarować, 
że jako katolik nie poczuwa się do winy. 
W takim wypadku ma pewne, ale błęd-
ne, fałszywie ukształtowane sumienie. 
Wobec Prawa Bożego wszyscy są równi, 
również politycy.

Ks. Gut odniósł się również do wypo-
wiedzi zwolenników in vitro, którzy ak-
centowali, że komuś należy się dziecko. 
– Dziecko nie jest towarem, rzeczą, którą 
można mieć za wszelką cenę – mówił.

Kiedy dyskusja zaczynała nabierać 
rumieńców, trzeba było już kończyć, 
bo biblioteka zamykała swoje podwoje.

W krótkim podsumowaniu dr An-
drzej Kędziorski zwrócił uwagę, że pro-
blem in vitro wymaga regulacji prawnej 
w Polsce, ponieważ może obecnie do-
chodzić do nadużyć podczas stosowa-
nia tej metody ze strony nieodpowie-
dzialnych lekarzy. Powołując się także 
na wystąpienie dr. n. med. Krzysztofa 
Błaszczyka, zwrócił uwagę, że problem 
jest marginalny z punktu widzenia bio-
logii, bo dotyczy 2% populacji par, które 
nie mogą mieć dziecka.

JÓZEF MATYSIK

Na stronie 5 opublikowaliśmy refleksje jednego 
z uczestników debaty, a całość debaty będziecie Państwo 
mogli zobaczyć w najbliższym czasie w CTv Jaworzno.

Debata o in vitro

Wychowankowie, uczniowie, 
grono pedagogiczne wraz 
z pierwszym dyrektorem 
placówki Zdzisławem 
Talagą, władze miasta, 
przedstawiciele oświaty 
i związków zawodowych 
oraz goście z Duńskiej Ligi 
Pomocy Obywatelskiej 
z Kolding uczestniczyli 16 
pażdziernika w obchodach 
40-lecia Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
(SOSW) w Szczakowej.

Budowę szkoły rozpoczęto w 1967 
roku, a już 1 września 1969 roku 
uczniowie rozpoczęli naukę. Historię 
szkoły przedstawił dyrektor placów-
ki Jerzy Tomczyk. Na uroczystość 
specjalnie przygotowano prezentację 
multimedialną, w której zaprezento-
wano osiągnięcia uczniów, liczne spo-
tkania, wycieczki, ważne uroczystości 
i bieżące życie szkoły.

Nauczyciele: Grzegorz Stano i Ta-
deusz Kaczmarek wspólnie z ucznia-

SOSW ma 40 lat

mi zachwycili swymi umiejętnościa-
mi aktorskimi. Wesoło, humory-
stycznie, z wielkim kunsztem słowa, 
gestu oraz wykonywanych piosenek 
przedstawili między innymi lekcje 
matematyki i historii. Szczególnie 
rozbawiła lekcja historii, prezentująca 
historię szkoły.

Były też słowa podziękowania 
dla dyrektorów: Zdzisława Talagi, 
Janiny Kędzior i Zyty Ferenc oraz 
grona pedagogicznego. Na ręce 
Elzy Hojsager, która została w Da-
nii wolontariuszką roku, dyrektor 
Tomczyk złożył podziękowania dla 
wszystkich wolontariuszy z Danii. 
Duńczycy od wielu lat współpracują 
ze szkołą, a z okazji jubileuszu szko-
łę obdarowali prezentem. Były też 
gratulacje od władz miasta. Wice-
prezydent Dariusz Starzycki życzył 
szkole wielu sukcesów.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
od 16 października 2003 roku nosi 
imię Jana Pawła II. Przygotowany 
na tę uroczystość wzruszający film 
poruszył serca wszystkich. Zapro-
szeni goście zwiedzali także placów-
kę, dopytując o szczegóły nauczania 
i pobytu wychowanków w niej. Dziś 
szkoła stoi przed nowymi wyzwa-
niami, ale zawsze chodzi o stwo-
rzenie w niej rodzinnej atmosfery, 
klimatu serdeczności, zrozumienia, 
życzliwości i przyjaźni.

Po połud niu ,  w kościele św. 
Elżbiety w intencji wychowanków, 
nauczycieli i w ychowawców od-
prawiono Mszę świętą, a z okazji 
jubileuszu szkoła wydała okolicz-
nościowy folder z historią Ośrod-

ka Szkolno-Wychowawczego im. 
Jana Pawła II w Jaworznie, w któ-
rym czytamy: „Chociaż nastąpiły 
zmiany pokoleniowe pracowników, 
nie zmieniła się idea troski o los, 
edu kację ,  w ychowanie now ych 
pokoleń”.

MIROSŁAWA MATYSIK
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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

13 października

16 października

17 października

18 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 wszystkim,  
którzy dzielili z nami smutek i żal  
oraz uczestniczyli we Mszy Świętej  

i ceremonii pogrzebowej 

śp. Zbigniewa Niewolki 
a w szczególności bliskim, sąsiadom, 

znajomym za wsparcie duchowe 
i wyrazy współczucia składa: Rodzina

GROZIŁ WŁASNEJ MAT-
CE. W godzinach popo-
łudniowych patrol policji 
zatrzymał 25-letniego 
mieszkańca Jaworzna, 
który groził pobiciem 
i pozbawieniem życia 
swojej 53-letniej mat-
ce. Mężczyzna został 
umieszczony w areszcie.

WYŁUDZIŁ TOWAR. 
Właściciel f irmy budow-
lanej Fenix z siedzibą 
w Siemianowicach 
Śląskich Łukasz L. (zam. 
Siemianowice Śląskich) 
wyłudził towar w posta-
ci różnych chemicznych 
środków budowlanych 
wartości około 90.000 
złotych na szkodę jednej 
z jaworznickich f irm. 
Postępowanie prowadzi 
KMP w Jaworznie.

ZIGNOROWAŁ ZAKAZ 
SĄDOWY. Policjanci 
jaworznickiej drogówki 
na ul. Jaworznickiej 
zatrzymali 33-letniego 
mieszkańca OTK, który 
kierował samochodem 
Ford Escort, pomimo 
obowiązującego zakazu 
prowadzenia pojazdów 
mechanicznych wyda-
nego przez Sąd Rejono-
wy w Jaworznie.
Chciał wyłudzić kredyt. 
Policjanci Wydziału 

PG w Banku PKO BP ul. 
Tysiąclecia zatrzymali 
22-latka, który na pod-
stawie sfałszowanego 
zaświadczenia o za-
trudnieniu, usiłował 
wyłudzić kredyt w wy-
sokości 5.000 złotych. 
Fałszerz został osadzony 
w areszcie.

NAJPIERW WYKRO-
CZENIE, POTEM PRÓBA 
PRZEKUPSTWA FUNK-
CJONARIUSZY. Patrol 
ruchu drogowego podczas 
kontroli drogowej sa-
mochodu Polonez na ul. 
Wysoki Brzeg ujawnił, 
że 24-letni mieszkaniec 
Pińczowa, nie posiada 
uprawnień do kierowa-
nia pojazdami. Z uwagi 
na brak innej możliwości 
zabezpieczenia pojazdu 
został odholowany na par-
king strzeżony ul. Matejki 
przez Pomoc Drogową 
„Markaz”. W trakcie wyko-
nywanej przez policjantów 
pracy, mężczyzna usiłował 
wręczyć funkcjonariuszom 
pieniądze w zamian za od-
stąpienie od czynności 
służbowych.W związku  
z tym, banknot został za-
bezpieczony do sprawy,  
a kierowca trafił do aresztu.

Z POMINIĘCIEM LICZNI-
KA. Wieczorem dyspo-
zytor Pogotowia Ener-
getycznego powiadomił 

jaworznicką policję, że 
w domu jednorodzin-
nym przy Nadbrzeżnej, 
pracownicy ujawnili 
nielegalny pobór energii 
elektrycznej. Przybyły 
na miejsce patrol policji 
ustalił, że w domu ener-
gia elektryczna dopro-
wadzona była z klatki 
schodowej budynku 
kablem z pominięciem 
licznika energii.

AGNIESZKA POBALOWA-
ŁA. W godzinach poran-
nych policjanci jaworz-
nickiej drogówki na ul. 
Grunwaldzkiej zatrzy-
mali 29-letnią Agnieszkę 
W. (zam. Tychy), która 
będąc w stanie nietrzeź-
wym (1,3 promila) kiero-
wała samochodem marki 
Fiat 170. Postępowanie 
prowadzi KMP Jaworzno.

UWAGA NA WŁAMYWA-
CZY. Nieznany sprawca, 
poprzez rozbicie szyby 
w oknie balkonowym 
jednego z mieszkań 
w dzielnicy Podwale, 
dokonał włamania do 
mieszkania i skradł 
telefon komórkowy 
marki Samsung, portfel 
z dokumentami oraz 
pieniądze w kwocie 350 
złotych. Postępowanie 
w tej sprawie prowadzi 
KMP w Jaworznie.

WŁAMYWACZ HAZARDZI-
STA. Nieznany sprawca 
poprzez zerwanie kłódki 
w drzwiach dokonał 
włamania do salonu gier 
w Jaworznie. Sprawca 
z automatów do gier 
skradł pieniądze  
w kwocie 6.000 złotych 
na szkodę mieszkanki 
Jaworzna.

NIETRZEŹWY KIEROWCA. 
Patrol pogotowia 997 
zatrzymał 39-letniego 
mieszkańca Jaworzna, 
który kierował samocho-
dem osobowym marki 
Renault 19, znajdując się 
w stanie nietrzeźwym. 
Spowodował kolizję 
drogową na ul. Staszica 
i odjechał z miejsca zda-
rzenia. Pobrano krew do 
ampułek.

ZATRZYMAŁ SIĘ NA 
DRZEWIE. Około godziny 
17.00 na ul. Jagiellońskiej 
patrol Straży Miejskiej 
wspólnie z patrolem dro-
gówki zatrzymał 23-latka, 
który będąc w stanie 
nietrzeźwym (0,8 promila) 
kierując samochodem Ford 
Escort najechał na przy-
drożne drzewo. Mężczyzna 
trafił do aresztu.

KOLEJNY PIJANY KIE-
ROWCA. W sobotni 
wieczór na ul. Grun-
waldzkiej patrol ruchu 

drogowego zatrzymał 
44-letniego mężczyznę, 
który będąc w stanie 
nietrzeźwym (1,2 pro-
mila) kierował samocho-
dem osobowym marki 
Nissan Primera.

NA KALINOWEJ DEWA-
STUJĄ KAROSERIĘ. Zgło-
sił 38-letni mężczyzna, 
że nieznany sprawca 
dokonał porysowania 
powłoki lakierniczej jego 
samochodu marki VW 
Passat zaparkowanego 
na parkingu osiedlowym 
ul. Kalinowa. Suma strat 
1.200 złotych.

SPOTKANIE W ARESZ-
CIE. W środku nocy na ul. 
Martyniaków patrol policji 
zatrzymał do kontroli 
drogowej pojazd marki VW 
Passat, którego kierujący 
27-letni mieszkaniec Ja-
worzna znajdował się  
w stanie nietrzeźwym. Ba-
danie alkotestem wskazało 
wynik 1,8 promila. Takie 
samo zdarzenie miało 
miejsce około godzinę póź-
niej, gdzie na ul. Księdza 
Mroczka został zatrzymany 
21-latek, który kierował 
samochodem osobowym 
marki Volkswagen Golf, 
będąc w stanie nietrzeź-
wym (1 promil). Kierowcy 
zostali umieszczeni w poli-
cyjnym areszcie.

Od września w Os. 
Sta ł ym błą ka ł się 
mały, rudy pies. Zro-
biło się zimno i pies 
został przygarnię-
ty przez mieszkankę 
Osiedla. 

Znaleziono rudego pieska

Poszukujemy jego dotychczasowego właściciela lub osoby, 
która zostanie jego nowym „panem”. 

Podajemy nr tel. 501 922 898.
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Z konferencji prasowej prezydenta

Aktualności

Konferencje prowadził wiceprezydent Jacek Nowak

Jaworzno jest jednym z dwudzie-
stu jeden miast, które przystąpiły 
do projektu pn. „Śląska Karta 
Usług Publicznych”. Przedsięwzię-
cie to ma na celu wprowadzenie 
elektronicznej karty, którą będzie 
można zapłacić między innymi 
za przejazd komunikacją miejską, 
wstęp do teatru czy też parkowanie 
na terenie wszystkich samorządów, 
biorących udział w projekcie. Po-
rozumienie w tej sprawie zostało 
podpisane w ubiegły wtorek.

– Umowę, obok Jaworzna, podpisały 
Tychy oraz gminy wchodzące w skład Ko-
munikacyjnego Związku Komunalnego 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 
który jest jednocześnie koordynatorem 
projektu – tłumaczy prezydent Silbert. – 
W pracach nad projektem wzorem do na-
śladowania było nasze miasto. Od trzech 
lat funkcjonuje u nas „Jaworznicka Karta 
Miejska”, która zastąpiła tradycyjne bilety 
autobusowe i kartę biblioteczną.

Śląska Karta Usług Publicznych, która 
według planów trafi do portfeli miesz-
kańców metropolii Silesia w 2012 roku, 
zostanie dodatkowo wyposażona w pod-
pis elektroniczny. Dzięki temu, oprócz 
możliwości bezgotówkowego przejazdu 
środkami komunikacji miejskiej czy 
wstępu do budynków użyteczności pu-
blicznej, mieszkańcy będą mogli zała-
twiać urzędowe sprawy bez wychodzenia 
z domu – za pośrednictwem Internetu.

– Warto przy tej okazji wspomnieć, 
że nasza rodzima – „Jaworznicka Karta 
Miejska”, która trafiła już do 45 tys. miesz-
kańców, będzie w użyciu aż do momentu 
wprowadzenia dyskietki obowiązującej 
w całej metropolii. Mamy jednocześnie 
nadzieję, że oba systemy będą ze sobą 
kompatybilne i nie trzeba będzie wymie-
niać samych kart – dodaje Silbert.

Stypendia sportowe
Rozpoczął się nabór wniosków 

o przyznanie stypendium sportowego. 
Mogą go otrzymać zawodnicy osiągający 
wysokie wyniki sportowe w międzyna-
rodowym lub krajowym współzawod-
nictwie sportowym, w sporcie kwalifi-
kowanym.

O stypendium może się ubiegać za-
wodnik, który posiada licencję polskiego 
związku sportowego w konkurencjach 
sportowych objętych programem igrzysk 
olimpijskich, reprezentuje barwy klubu 
sportowego mającego siedzibę w Jaworz-
nie i osiąga wysokie wyniki we współza-
wodnictwie w sporcie kwalifikowanym. 
Stypendium ma charakter uznaniowy, 
a zgłoszenia kandydata może dokonać 
klub sportowy danego zawodnika lub 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Ja-

worznie. W 2009 roku pula na stypendia 
sportowe wyniosła 360 tys. zł., nagrodzo-
nych wówczas zostało 39 zawodników. 
Na 2010 rok miasto zaplanowało na ten 
cel 306 tys. zł. W dalszym ciągu trwa także 
nabór wniosków o przyznanie Sporto-
wych Nagród i Wyróżnień Miasta Jaworz-
na. Mogą je otrzymać zawodnicy mieszka-
jący w Jaworznie, którzy osiągnęli wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym.

Zgłoszeń kandydatów mogą dokony-
wać Zarządy klubów i stowarzyszeń spor-
towych działających na terenie Jaworzna, 
Polskie Związki Sportowe, Komisja ds. 
Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miej-
skiej, radni Rady Miejskiej oraz Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu. Szczegóło-
wych informacji w sprawie stypendium 
sportowego udziela Wydział Edukacji, 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, ul. 
Plac Górników 5, pokój 103 (I piętro), tel. 
(032) 61 81 755.

Akcja krwiodawcza
W najbliższą środę, 21 października 

na parkingu przed budynkiem urzędu 
miejskiego na placu Górników stanie am-
bulans, w którym mieszkańcy Jaworzna 
będą mogli oddać krew. To pierwsza tego 
typu akcja zorganizowana we współpracy 
Urzędu Miejskiego i Oddziału Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Jaworznie.

– Ostatni wypadek w Kopalni Wujek-
Śląsk pokazał, że w sytuacjach kryzyso-

wych liczą się minuty i tego typu przed-
sięwzięcia mogą uratować komuś życie. 
Banki krwi co pewien czas przypominają, 
że zapasy tego życiodajnego płynu nie 
są duże, a potrzeby – wprost przeciwnie 
– wyjaśnia prezydent Silbert. – Dlatego 
też urząd miejski we współpracy z ja-
worznickim oddziałem PCK postanowił 
zainicjować miejską akcję krwiodawczą. 
Zostanie ona przeprowadzona w środę, 
21 października w godzinach 10 – 16.

– Zachęcam wszystkich mieszkańców 
miasta do wzięcia udziału w tym przed-
sięwzięciu. Oddanie krwi nie wymaga 
od nas dużo wysiłku, a dzięki temu może-
my uratować komuś życie – dodaje prezy-
dent Silbert. Zgodnie z przepisami w dniu 
oddania krwi pracownikowi przysługuje 
dzień wolny od pracy.

Krwiodawcą może zostać każdy zdro-
wy człowiek w wieku 18 – 65 lat ważący 
co najmniej 50 kg. Każda osoba przed od-
daniem krwi jest poddawana badaniom 
lekarskim i laboratoryjnym, aby było 
to bezpieczne zarówno dla oddającego, 
jak i osoby, która krew otrzyma. Krew 
można oddawać co 8 tygodni w ilości 
do 450 ml, jednak nie częściej niż 6 razy 
w ciągu roku mężczyźni i 4 razy kobiety.

PR/UM

W miniony piątek w sali 
Biblioteki Miejskiej w Jaworznie 
odbyło się spotkanie 
informacyjne poświęcone  
„in vitro”, którego miałem 
okazję być uczestnikiem.

Wzorowe spotkanie
Jak zauważył dr inż. Antoni Zię-

ba, prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Obrońców Życia Człowieka, spotkanie 
miało rzeczowy i spokojny przebieg 
i na tle głównie emocjonalnych, i de-
magogicznych wystąpień na ten temat 
w różnych gremiach, można je uznać 
za wzorcowe. Stało się tak pewnie dla-
tego, że większość czasu zajmowały 
krótkie wystąpienia, a nie żywiołowa 
dyskusja, choć pod koniec spotkania 
temperatura emocji nieco się podniosła. 
W moim przekonaniu, a także innych 
uczestników, było to bardzo potrzebne 
spotkanie i szkoda, że niektórzy z za-
proszonych gości je zignorowali.

Zapotrzebowanie na „in vitro”
Bardzo ważny w trakcie spotkania 

był głos lekarza z Centrum Leczenia 
Niepłodności Novomedica z Mysłowic, 
dr n. med. Krzysztofa Błaszczyka, który 
stwierdził, że w ich praktyce lekarskiej 
podejmuje się szereg szczegółowych 
badań w celu rozpoznania przyczyny 
i wyleczenia niepłodności. In vitro jest 
ostatnią deską ratunku dla par, u któ-
rych inne dostępne metody leczenia 
zawiodły. Okazuje się, że takie pary 
stanowią mniej niż 10% pacjentów 
kliniki. Policzmy – jeżeli szacuje się, 
że niepłodność dotyka w Polsce ok. 17-
20% par w wieku rozrodczym, a jedynie 
kilka procent z nich kwalifikowana jest 
przez fachowców do zabiegów wspoma-
ganego rozrodu, to oznacza, że w skali 
kraju mamy niespełna 2% par w wie-
ku rozrodczym, którym nie można 
przywrócić płodności, stosując nawet 
nowoczesne metody leczenia.

Pytania i dylematy
Otwartym po spotkaniu pozostaje 

pytanie czy tej liczby nie można by jesz-
cze zmniejszyć poprzez zastosowanie 

NaProTechnologii. Dalej – czemu służy 
szum medialny i naciski na legalizację 
in vitro,skoro problem dotyczy tak nie-
wielkiego odsetka par. Zastosowanie 
procedur „in vitro” nie gwarantuje do-
czekania się własnego dziecka, a same 
procedury obciążone są poważnymi 
zarzutami natury etycznej?

Jak przyznał, już po spotkaniu, 
jeden z parlamentarzystów sprawa 
ma charakter głównie polityczny. 
Wygląda więc na to, że promocja „in 
vitro” to kolejna próba wydarcia pie-
niędzy (najlepiej publicznych – jak 
chce lewica), aby zarobić na ludzkim 

nieszczęściu, jakim może być niemoż-
ność posiadania własnego potomstwa.

Dla mnie nie ulega wątpliwo-
ści, że problem należy rozwiązać, 
szanując sumienia zdecydowanej 
większości wyborców. Trzeba także 
zdecydować, co zrobić z już poczę-
tymi i zamrożonymi zarodkami. Nie 
są to łatwe decyzje, ale ich odwlekanie 
tylko pogorszy sytuację. I te decyzje 
muszą podjąć parlamentarzyści, a ich 
konsekwencje wziąć na swoje sumie-
nia, zamiast obciążać nimi lekarzy.

DR ANDRZEJ KĘDZIORSKI 
(BIOLOG, UNIWERSYTET ŚLĄSKI)

Autor artykułu dr Andrzej Kędziorski

9 października br. w klubie „Relaks”  
w Niedzieliskach został rozstrzygnię-
ty IV Konkurs Poetycki „O Złotą 
Lirę”, którego organizatorami byli: 
MCKiS – Klub „Relaks” i Stowarzy-
szenie Twórców Kultury.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski 
i od początku cieszy się dużym zain-
teresowaniem. W tym roku wpłynęło 
blisko 80 wierszy, które były oceniane 
przez jury w składzie: Danuta Nosz-
czyńska-Wareńczuk – przewodni-
cząca, instruktor w MCKiS, autorka 
kilku wydanych powieści, Iwona 
Pędzikiewicz i Kinga Kubiak-Smoli-
ło – polonistki jaworznickich szkół.

W ocenie przewodniczącej jury, 
poziom wierszy był dobry i wyrów-
nany, a „perełki”, które trafiły się 
pomiędzy nimi zostały nagrodzone 
lub wyróżnione.

Oto lista nagrodzonych: 
Kat. B (dorośli)

I miejsce Katarzyna Miarczyńska, godło 
„Habibi” – Chrzanów, wiersz  „Obrazek”;

II miejsce Jerzy Fryckowski, godło „Bez 
oddechu” - Dębnica Kaszubska, wiersz „***”;

III miejsce Edyta Wysocka, godło „Ameba” 
- Miastko Pomorskie, wiersz „Rozważania na 
starość”;

Wyróżnienie Edyta Borkowska, godło 
„Seszen” – Sosnowiec, wiersz  „Krajobrazy”

Kat. A (do 18 lat)
Wyróżnienie – Magdalena Grabowska, go-

dło „Dafne” - Jaworzno, wiersz „Apokalipsa”.

Po odczytaniu protokołu jury wrę-
czyło nagrody, które ufundowali: 
Urząd Miejski, MCKiS i Stowarzy-

szenie Twórców Kultury. W imieniu 
sponsorów nagrody zostały wręczone 
przez Przewodniczącego RM Tadeusza 
Kaczmarka i Grażynę Kieszek.

Nagrodzone i wyróżnione wiersze 
zaprezentowali uczniowie Gimna-
zjum nr 3 w Jaworznie – Weronika 
Burzyńska i Jakub Soska (nagrodzony 
w tegorocznym Konkursie Recytator-
skim - „Jawor 2009”), a część arty-
styczną wypełniły utwory wokalne i 
instrumentalne, które wprowadziły 
nastrój liryczno-nostalgiczny, do-
skonałe tło dla prezentowanej poezji.

Zespół „Jacek i przyjaciele” wykonał 
kilka nastrojowych utworów skompo-
nowanych do wierszy Jacka Maliszcza-
ka, laureata II Konkursu „O Złotą Lirę”, 
również kilka piosenek  zaśpiewała 
Marta Walkowska, wokalistka zespołu 
„Nota-Bene” i uczennica średniej szko-
ły muzycznej w Katowicach.

Utwory instrumentalne wykonali 
uczniowie Państwowej Szkoły Muzycz-
nej w Jaworznie. Na gitarach Wiktoria 
Pyszczak, Gabriela Telega, Patryk Tom-
czyk i Patryk Foltyn, a na skrzypcach 
Anna Krzyżak. G.K.

Katarzyna Miarczyńska



6 Koncert charytatywny

Pod tym hasłem odbył się 
kolejny koncert na rzecz 
Hospicjum Homo Homini  
im. św. Brata Alberta.

W tym roku koncert charyta-
tywny zbiegł się z obchodzonym 
w na sz y m k raju od 20 01 rok u 
Dniem Papieskim. Stąd podczas 
uroczystości, która odbyła się 17 
października w hali widowiskowo-
sportowej MCKiS-u, przywołano 
wiele myśli Jana Pawła II o ludzkim 
cierpieniu i przemijaniu. Patronat 
nad artystycznym przedsięwzię-
ciem objęl i : biskup diecezji so-
snowieckiej ks. Grzegorz Kaszak, 
marszałek województwa śląskiego 
Bogusław Śmigielski i prezydent 
miasta Jaworzna Paweł Silbert.

Znany serialowy aktor Igor Mi-
chalski powitał licznie zgromadzo-
ną publiczność. Zaprosił na scenę 
dr Marię Bryłę, która od lat z ser-
cem i poświęceniem pracuje dla ro-
dzinnego miasta. Podczas swojego 
wystąpienia głębokimi i mądrymi 
przemyśleniami oddaliła stereotyp 
myślenia o hospicjum, stwierdzając, 
że jest to miejsce pełne życia, gdzie 
ludzie zdrowi uczą się humanitarnej 
i chrześcijańskiej postawy. Przywo-
łała także ostatni tydzień z życia Jana 
Pawła II, by unaocznić, co dzieje się 
przy łożu każdego chorego. Uświado-
miła, że to była najważniejsza lekcja 
zadana nam przez papieża – uczy 
szacunku dla chorych, cierpiących, 
aby z godnością mogli odejść.

Także gość specjalny dr Barbara 
Czerska doceniła wartość egali-
tarną powstającego w Jaworznie 

hospicjum stacjonarnego. Potwier-
dziła słuszność tej decyzji stano-
wiskiem laureata Nagrody Nobla 
z dziedziny ekonomii Gar y’ego 
Beckera, który udowodnił, że al-
truizm to najbardziej opłacalna 
postawa społeczna. A odwołując 
się do myśli Martina Heideggera, 
stwierdziła, że „każdy z nas jest 
by tem ku umieraniu”. Św iado-
mość przemijania i śmierci nadaje 
życiu niepowtarzalną treść i war-
tość. Dlatego trzeba nauczyć ludzi 
umierania, bo w ten sposób uczy 
się ich żyć.

Hospicjum stacjonarne (dla 21 
osób) mogło powstać dzięki pasji 
i zaangażowaniu ludzi wielk ie-
go serca, instytucji, darczyńców, 
wolontariuszy. Osoby najbardziej 
zasłużone zostały uhonorowane 
statuetkami – Albertami.

Największy wkład w dzieło two-
rzenia hospicjum miał prezydent 

Paweł Si lbert, pierwszy odebrał 
wyróżnienie. Zaszczyt odebrania 
Alberta przypadł w udziale rów-
nież: Kazimierzowi Walasikowi, 
prezesowi Fundacji „Energetyka 
na Rzecz Polski Południowej”; Ja-
nowi Kurpowi, prezesowi zarządu 
Południowego Koncernu Energe-
tycznego S.A.; Andrzejowi Szym-
kiewiczowi, prezesowi Południo-
wego Koncernu Węglowego S.A., 
w imieniu którego nagrodę odebrał 
wiceprezes zarządu Tadeusz Bożek; 
Jackowi Gębali, prezesowi zarzą-
du SKOK w Jaworznie; Piotrowi 
Góralczykowi, prezesowi zarządu 
f irmy Rieser Sp. z o.o.; Januszo-
wi Łachowi, prezesowi zarządu 
Jaworznickiego Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego Sp. z o.o. 
i  Jerzemu Ma rkow i,  prezesow i 
zarządu Przedsiębiorstwa Usług 
Technicznych Raba II sp z o.o.

M. CICHY, M. MAJMUREK, OPP W I LO

Część artystyczna
Część muzyczną sobotniego kon-

certu „Nie lękajcie się...” z pewnością 
zachwyciła nie tylko fanów twórczości 
Rubika, ale również publiczność, która 
z jego kompozycjami się nie spotkała.

Na tą wspaniałą uroczystość doko-
nano wyboru najpiękniejszych pieśni 
z Tryptyku Świętokrzyskiego. Orkiestra 
Filharmonii Świętokrzyskiej pod batutą 
Mikołaja Blajda, wspierana przez Chór 
Kameralny Fermata i szóstkę wspa-
niałych solistów: Joanne Słowińską, 
Agnieszkę Kiermasz, Małgorzatę Mar-
kiewicz, Przemysława Brannego, Jacka 
Janiszewskiego i Janusza Radka zapre-
zentowała wzruszające widowisko w peł-
ni oddające wagę wydarzenia, jakim jest 
otwarcie jaworznickiego stacjonarnego 
hospicjum. Aby podkreślić doniosłość 
pieśni i to, co miały one przekazać, każdą 
z nich poprzedził deklamacją cytatu od-
dającego jej sens Igor Michalski.

Pierwszym utworem, jaki usłyszeli 
zebrani w hali widowiskowo-sportowej 
był „Tues Petrus” – pieśń poświęcona 
papieżowi Janowi Pawłowi II, pocho-
dząca z płyty o tym samym tytule. Było 
to podkreślenie tego, że nowo powstałe 
w Jaworznie hospicjum jest pomnikiem 
naszego Ojca Świętego. Stąd też tytuł 
koncertu – „Nie lękajcie się...”.

„Zdumienie”, które usłyszeliśmy 
następne w kolejności wraz ze słowami 
refrenu „Tak śmierć ma sens... jak sens 
ma życie...”, było jak najbardziej odpo-
wiednie dla całego koncertu. Utwory te 
wprawiły publiczność w zadumę, z któ-
rej mogły wyrwać następne, zdecydowa-
nie bardziej żywe i radosne, poświęcone 
aniołom kompozycje.

„Psalm braci aniołów” swoją skocz-
nością i melodyjnością z pewnością 
wprawił wszystkich w dobry nastrój. 
Nie mogło też zabraknąć nawiązania 
do miłości – bo to właśnie wiara, na-
dzieja i miłość są przewodnimi hasłami 
Tryptyku. „Niech mówią, że to nie jest 
miłość” i „Psalm dla Ciebie” wzbudziły 
chyba największe emocje i zostały na-
grodzone gromkimi brawami.

Tego wieczoru można było usłyszeć 
jeszcze wiele pięknych utworów, które, jak 
i cały Tryptyk, były najlepszą muzyczną 
formą wieńczącą to wspaniałe dzieło. 
Aby utrzymać jaworznian w należytym 
nastroju na bis, orkiestra wykonała wzru-
szający utwór „Strumień”, który swoją 
treścią, jak i wiele innych utworów, na-
wiązywał do twórczości i rozmyślań Jana 
Pawła II. ANDRZEJ KUBIAK, OPP W I LO

Po zakończeniu koncertu wolonta-
riusze przeprowadzili kwestę na wy-
posażenie hospicjum stacjonarnego, 
podczas której zebrano 10.000 zł.
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Pamiątkowe zdjęcie wolontariuszy z artystami tuż po występie



7Zakłady usługowe

SPUH Spektra oferuje:
usługi: wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 tys. l, 
usługi rolnicze, koszenie, pielęgnacja terenów zielonych dla 

firm i ogrodów przydomowych

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

Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO

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

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

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

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

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

wszywanie zamków do kurtek również skórzanych

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów, 

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

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

ANTYKI SOFII & KAZ
Renowacja starych mebli – skup

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

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

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

Przegrywanie taśm VHS na płyty DVD i CD
Cyfryzacja płyt winylowych 12,20 zł brutto
cyfryzacja kaset magnetofonowych 60/90 min. 15,00/20,00 zł brutto
cyfryzacja kaset video VHS 30,00 zł brutto

tel. 032/ 751 91 30

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

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

wywóz: gruzu, śmieci
Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

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

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

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

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

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

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

TAPETY NATRYSKOWE 
„FABRYKA KOLORU” 

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

„EW-MAR” 
firany – zasłony, rolety – żaluzje, karnisze, 

dekoracyjne szycie, pomiar – montaż 
ul. Chopina 60, 43-600 Jaworzno 

tel. 032/ 616 34 46, 0 507 445 126

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

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

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

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

NAGROBKI GRANITOWE 
Jaworzno ul. Martyniaków 8 

tel. 0 501 066 253, 0 600 334 658

ENDI-BUD
Usługi remontowo – budowlane, 

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

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

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

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

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

meble na wymiar: kuchenne, garderoby, zabudowy z systemem 
drzwi przesuwnych oraz inne. Pomiar, transport, montaż gratis. 

www.meblewojas.pl Tel. 0 698 662 320

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.

BLACKBUD – profesjonalne wykańczanie wnętrz:
tapety natryskowe, gładź, malowanie, sufity podwieszane, 
ścianki działowe, instalacje elektryczne, płytki, panele itp. 

Tel. 605 442 905
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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

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

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

W ofercie także węgiel z Kompanii Węglowej S.A.

43-600 Jaworzno ul. Martyniaków 26

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



9Dla koneserów
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

Rokitnik

Czernidlak

BliZej prawa

Zaproszenie
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Pechowa linia
Moja córka ma niespełna 13 lat 

i zdarzył się jej niedawno bardzo 
nieprzyjemny przypadek. Jechała 
autobusem jednej z podmiejskich 
linii MPK. Wsiadając przednimi 
drzwiami od strony kierowcy po-
deszła do niego i poprosiła o bilet 
ulgowy za 1.20 zł. Jednocześnie 
pokazała k ierowcy legitymację 
szkolną . K ierujący autobusem 
zażądał w yliczonych pieniędzy 
w kwocie 1.20 zł. Moja córka po-
dała mu 10 zł argumentując w ten 
sposób, że nie posiada drobnych 
monet. Na to kierowca odmówił jej 
sprzedaży biletu. Córka śpiesząc się 
do szkoły nie wysiadła z autobusu. 
Pechowo na tej trasie zdarzyła się 
kontrola. Po bardzo nieprzyjemnej 
wymianie zdań córka zmuszona 
została do opuszczenia autobusu 
i wysiadła na najbliższym przy-
stanku autobusowym. Kontrolerzy 
spisali jej legitymację i pojechali 
autobusem dalej. Córka zapłakana 
nie dotarła już w tym dniu do szko-
ły, a ponadto narażona zosta ła 
na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo. Ma ona dopiero skończone 
12 lat, o czym kontrolerzy wie-
dzieli, sprawdzając jej legitymację 
szkolną. Mam pytanie czy mieli oni 
prawo wysadzić dziecko z autobu-
su, w międzyczasie doprowadzając 

do bardzo nieprzyjemnej i nerwowej 
sytuacji? A ponadto – czy kierow-
ca miał prawo odmówić sprzedaży 
biletu pomimo tego faktu, że córka 
posiadała pieniądze w kwocie więk-
szej niż należało, a jedynie nie miała 
drobnych monet? Ja zamierzam bo-
wiem złożyć skargę do Prezesa MPK 
w tej sprawie.

Trzeba wziąć pod uwagę to, 
że co prawda córka miała pieniądze 
na bilet, lecz jednocześnie faktem 
jest też to, że kierowca sprzedaje 
bilety za odliczoną kwotę i de facto 
nie ma obowiązku zawsze posia-
dać drobnych pieniędzy. Weźmy 
pod uwagę, że nie jest on zwykłym 
sprzedawcą biletów i nie jest możli-
we – choćby z czasowych względów 
– wydawanie pieniędzy pasażerom 
za każdym razem. Natomiast jeżeli 
chodzi o zachowanie kontrolerów, 
to jednak prawnie i moralnie wąt-
pliwe jest to czy konieczne było 
nakazanie dziecku, ażeby wysiadło. 

Oczywiście córka mogła odmówić 
opuszczenia autobusu, lecz trud-
no w podobnej sytuacji wymagać 
od dziecka takiej asertywności. 
Jako że nie ma ona jeszcze ukoń-
czonych nawet 13 lat – to jednak 
w przypadku nieprzewidzianego 
zdarzenia losowego kontrolerzy 
niewątpliwie mogliby być pocią-
gnięci do odpowiedzialności. Nie 
ma z łud zeń, że pozostaw ienie 
dziecka poniżej lat 13 bez opieki 
w obc y m miejscu, jest bezpo-
średnim narażeniem tej małolet-
niej osoby na niebezpieczeństwo. 
To wynika m.in. z tego, że de fac-
to kontrolerzy są w wielu przy-
padkach ludźmi psychologicznie 
nieprzygotowanymi do radzenia 
sobie w podobnych sytuacjach stre-
sowych, a tym samym wybierają 
oni rozwiązania – powiedzmy – 
„siłowe”.Do tematu powrócę, jako 
że stał się on w ostatnim okresie 
dosyć burzliwą kwestią lokalną.

Nic nie wskazywało na to, 
że urodzony 29.03. 1956 r. 
w Warszawie Andrzej stanie 
się budzącym przerażenie 
przestępcą. Wychował 
się w normalnej rodzinie. 
Ojciec, budowlaniec ceniony 
w swoim fachu kierował 
budowami w różnych 
miastach, matka zajmowała 
się domem.

Nikt z rozmówców nie powiedział 
złego słowa o rodzicach Andrze-
ja. – Normalni, porządni ludzie, ale 
zawsze mieli kłopot z synem. – Umiał 
być miły, a nawet ujmujący. Ale było 
w nim coś niepokojącego. No i bardzo 
wcześnie zaczął się brać za dziew-
czyny. Andrzej wybierał pieniądze 
z książeczek oszczędnościowych ro-
dziców i ruszał w Polskę, może dlate-
go, że wychowywał się na budowach, 
a wtedy to różni nieciekawi ludzie tam 
pracowali – mówią prosząc o anoni-
mowość. Coś rzeczywiście trudnego 
było w charakterze Andrzeja, bo nie 
potrafił dostosować się do środowi-
ska. Miał kłopoty w szkole, wyrzu-
cano go z pracy.

Stał się znany wymiarowi sprawie-
dliwości już w wieku 17 lat. W 1973 r. 
dostaje pierwszy wyrok za gwałt – 3 
lata pozbawienia wolności. Sąd wie-

rzy, że nastolatek nie wróci do prze-
stępstwa, stąd kara jest stosunkowo 
niska. Po wyjściu z więzienia znów 
trafia przed oblicze Temidy, tym ra-
zem za kradzież – otrzymuje wyrok 
w zawieszeniu. Oba wyroki nie zro-
biły na nim wrażenia , teraz rozpo-
czął prawdziwy przestępczy festiwal. 
Gwałcił i rabował bez opamiętania. 
Dosłownie rzucał się na kobiety.

– Kiedy pracował jako kierowca 
w pogotowiu ratunkowym (stąd pseu-
donim „Doktorek”) zobaczył przy 
drodze kobiety zrywające truskawki. 
Zatrzymał się, pobiegł na pole i na-
padł pierwszą dziewczynę z brzegu 
i zgwałcił ją w krzakach – opowiadał 
informator.

Potrafił być – jak podają kroniki 
policyjne – także bardzo pomysłowy, 
zatrzymywał samochód koło stojącej 
na poboczu kobiety, pytał o drogę 
i udawał, że nie słyszy odpowiedzi. 
Kiedy ofiara włożyła głowę do wnę-
trza auta szybko podkręcał szybę. 
Następnie gwałcił unieruchomioną 
kobietę. Potrafił ni stąd ni zowąd 
napaść na dziewczynę wracającą z za-
bawy, chwycić ją za złoty łańcuszek 
i zacząć dusić. Omal nie pozbawiając 
życia. Popełniał przestępstwa daleko 
od swojego miejsca zamieszkania, 
głównie w miejscowościach podwar-
szawskich. Nie liczył się dla niego 
wiek ofiary, potrafił maltretować 
nawet dziewczynki. Rzadko się ma-
skował. Ofiary przeważnie były tak 
przerażone, że na ogół nie pamiętały 
twarzy gwałciciela. Lista przestępstw 

w procesie z 1980 roku może przera-
zić; usiłowanie zabójstwa, 25 udo-
wodnionych gwałtów, w tym gwał-
tów popełnionych ze szczególnym 
okrucieństwem, rozboje, ucieczka 
z policyjnego konwoju itd.

– Nie wierzyłem w żadną szansę 
poprawy oskarżonego, to był typ za-
deklarowanego przestępcy. Nie moż-
na mu odmówić swoistej inteligencji 
i przestępczego sprytu. To nie był żaden 
ćwok – mówił prokurator. Oskarżyciel 
domagał się wymierzenia kary 25 lat 
pozbawienia wolności. Sąd skazał jed-
nak Andrzeja K. na 15 lat więzienia.

– Wówczas jeszcze wierzono w re-
socjalizacyjny charakter kary pozba-
wienia wolności – wspomina proku-
rator. W więzieniu siedział do 1991 
roku, kiedy to Sąd Penitencjarny 
zwolnił go warunkowo na 3 lata przed 
upływem końca kary. Zdaniem sądu 
skazany dobrze się sprawował w wię-
zieniu, w związku z tym można było 
dać mu szansę. Już rok później wie-
lokrotny gwałciciel znów znajduje 
się na celowniku organów ścigania. 
19 marca 1992 r. po skończonych lek-
cjach przepadła bez wieści Agnieszka, 
14-letnia uczennica szkoły podsta-
wowej. Wszczęto zakrojone na sze-
roką skalę poszukiwania. Policjanci 
z udziałem mieszkańców miasta 
przeszukali okoliczne lasy, do akcji 
włączono psy. Wszystko bez rezultatu. 
Śledczy przesłuchali kilku podejrza-
nych. Także Andrzeja K. Nie udało 
mu się jednak postawić zarzutów.

PITAWAL

W sobotę 17 października odbyłem 
zapowiadaną tak w gazecie, jak 
i w internecie wyprawę pod hasłem 
„Zaproszenie do Trójkąta”. W do-
myśle chodziło o miejsce zwane 
zwyczajowo Trójkąt Trzech Cesarzy. 
Oczywiście miejsce to obrosło wielo-
ma mitami i mnóstwem fałszywych 
wiadomości. Poniekąd stanowi je-
den z najstarszych i najtrwalszych 
pomników polskiego nieuctwa. 
Pomińmy zaszłości historyczne. 
Spójrzmy na to z punktu widzenia 
matematyki. Wyobraźmy sobie dwie 
linie krzywe. W pewnym momencie 
jedna z nich dotyka drugiej. Gdyby 
powstałą tym sposobem konstrukcję 
na lekcji matematyki nazwać trój-
kątem, to pała murowana – a twór-
com atrakcji turystycznych uchodzi 
to bezkarnie.

Nasza trasa
W dużym uproszczeniu zaczę-

liśmy w Jęzorze na lewym brzegu 
Białej Przemszy, obejrzeliśmy złą-
czenie potoku Bobrek z Przemszą, 
a następnie jej prawym brzegiem 
podążyliśmy do połączenia z Czar-
ną Przemszą, gdzie znajduje się tak 
zwany „Trójkąt”. Stąd po obejrzeniu 
okolicznościowego obelisku po-
dążyliśmy aż do Modrzejowa, aby 
móc przeprawić się na prawy brzeg 
Czarnej Przemszy. Stąd poprzez 
Promenadę, a następnie zgodnie 
z oznakowaną trasą dotarliśmy nad 
brzeg Przemszy, aby znaleźć się 
naprzeciwko punktu granicznego. 
Potem po przejściu pod licznymi 
w tej okolicy mostami kolejowymi 
wdrapaliśmy się na szczyt Słupec-
kiej górki, gdzie niegdyś znajdowała 
się wieża Bismarcka. Stąd udaliśmy 
się do Brzęczkowic. Tutaj część 
grupy rozstała się z nami. Dalej 
poszliśmy w czwórkę. My młodzi 
oraz dwie panie po sześćdziesiątce, 
ale nie chciały nam powiedzieć, 
jak dawno temu to było. Suma su-
marum wzdłuż Czarnej Przemszy 
dotarliśmy do Wysokiego Brzegu, 
a następnie wzdłuż ulicy Wojska 
Polskiego dotarliśmy do ulicy Grun-
waldzkiej. Po drodze zaliczyliśmy 
jeszcze niewielką pętelkę po hałdzie 
w rejonie ulicy Mysłowickiej. Lekko 
licząc było to 20 km.

Czernidłak
Na poboczu ulicy Wojska Pol-

sk iego rosło spore zgromadze-
nie czernidlaków kołpakowatych. 
Widać, zima zaskoczyła nie tylko 
drogowców. To grzyby o białych, 
smukłych kapeluszach pokrytych 

łuskowatymi kosmkami. W miarę 
dojrzewania ich kapelusze rozpły-
wają się w czarną maź. Jest to ga-
tunek jadalny, aczkolwiek w pełni 
bezpieczny tylko dla abstynentów. 
Dla spożywających alkohol, jest ni-
czym esperal. W każdym bądź razie 
lepiej uważać. W Chinach grzyb ten 
jest stosowany w medycynie. Ale 
tutaj radziłbym powstrzymać się 
przed samodzielnym stosowaniem 
preparatów z tego gatunku.

Rokitnik
Znacznie bezpieczniejszy jest 

występujący nie tylko w tym miej-
scu rok it n i k z w ycz ajny.  Tutaj 
na hałdzie posadzono go w związ-
ku z prowadzoną rekultywacją. Jego 
owoce to przede wszystkim źródło 
witaminy C. Te pomarańczowe lub 

żółtawe pestkowce wręcz oblepiają 
gałązki, przez co w Rosji roślina 
nazywa się oblepicha. W każdym 
bądź razie nie sposób pomyl ić 
tego gatunku z czymkolwiek in-
nym owocującym o tej porze roku. 
Co prawda dla wielu ich smak może 
wydać się nieprzyjemny z powodu 
małej zawartości cukru, wysokiej 
zawartości innych witamin oraz 
specyficznemu zapachowi, ale kto 
powiedział, że doskonale lekarstwo 
musi być smakowite. W każdym 

bądź razie witamin jest tam 2,4 
razy więcej niż w czarnej porzecz-
ce. A jeśli dodamy do tego jeszcze 
liczne mikroelementy, to jest to zna-
komity powód na odbycie spaceru 
w celu pozyskania tego lekarstwa. 
Z owoców można między innymi 
wykonywać dżemy, soki i przecie-
ry. Zresztą teraz po przemrożeniu 
już w chwili zbioru uzyskamy coś 
w rodzaju przecieru, dlatego naj-
lepiej wziąć ze sobą małe wiaderko 
zamiast koszyczka.
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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

Oświadczenie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. informuje mieszkańców Jaworzna, 
że 28.09.2009 odbył się przetarg na „Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości 
na drogach i ulicach, ciągach pieszych administrowanych przez Miejski Zarząd 
Dróg i Mostów w Jaworznie”. W przetargu wzięło udział dwóch oferentów: MPO 
Jaworzno oraz Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek 
z Bytomia. Oferta naszego konkurenta była o ok. 30% niższa, w związku z czym MPO 
przegrało przetarg. Jednakże po ogłoszeniu werdyktu MPO złożyło protest i wniosło 
o odrzucenie oferty z Bytomia, jako zawierającej rażąco niską cenę. Mamy świadomość, 
że cena jest istotna, ale liczy się również jakość, szczególnie w przypadku zimowego 
utrzymania dróg i chodników. Niestety nasz protest został oddalony dnia 15.10.2009.

W środę 14 października przeżyliśmy pierwszy atak zimy. Około godziny 13-tej tego 
dnia otrzymaliśmy prośbę od Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, abyśmy wyjechali 
piaskarkami na drogi w ramach zamówienia uzupełniającego. Pomimo wcześniejszego 
zaprzestania przygotowań do zimy ze względu na przegrany przetarg, w ciągu dwóch 
godzin uruchomiliśmy sprzęt, aby jak najszybciej usunąć skutki ataku zimy. W rezultacie 
na drogach pojawiły się pługosolarki, a na chodnikach ciągniki oraz pracownicy 
ręcznego oczyszczania. W uzgodnieniu z MZDiM do niedzieli 18.10.2009 włącznie 
nasza firma pozostała w gotowości, aby usuwać skutki zimy.
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Najważniejsze trzy punkty – str. 12
Remis jak porażka – str. 12
Górnik wiceliderem V ligi – str. 13
Bałtyk spłynął w Jaworznie – str. 14
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PIŁKA NOŻNA – V LIGA
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PIŁKA NOŻNA – V LIGA PIŁKA NOŻNA – IV LIGA

W ramach 11. kolejki ligi okręgo-
wej Szczakowianka podejmowała 
na obiekcie przy ul. Kościuszki, 
w Szczakowej drużynę Pogoni Imie-
lin. Na nasze szczęście, goście nie 
zdołali powiększyć swojego dorobku 
punktowego, chociaż mieli ku temu 
kilka okazji. „Szczaksa” tego dnia 
nie powaliła na kolana, jednakże 
zasłużenie zwyciężyła 2:0.

Szara, smętna, ponura pogoda naj-
wyraźniej wpłynęła na grę gospodarzy, 
gdyż nie błyszczeli oni tak, jak w po-
przednich meczach. Niespodziewanie 
to Imielin z początku zaatakował. W 4. 
minucie byli oni nawet o krok od zdo-
byczy bramkowej. Po wrzutce na pole 
karne i niepewnym piąstkowaniu Jó-
zefiaka, napastnik Imielina znalazł się 
w sytuacji sam na sam. Gracz drużyny 
gości przegrał jednak pojedynek z w peł-
ni rehabilitującym się za poprzedni 
błąd bramkarzem miejscowych. Chwi-
lę później strzałem zza pola karnego 
odpowiedział Biskup, jednak uderzył 
zdecydowanie za słabo. W 18. minucie 
Imielin przypomniał o sobie po raz 
drugi. Efektowne uderzenie z powietrza 
z okolic pola karnego, jednak na urodzie 
się skończyło, bowiem piłka przeleciała 
nad poprzeczką. O sobie przypomnieć 
chciał Adrian Wojtaszak, którego strzał, 
po r ykosz ecie końcami 
palców wy-
bił bram-
karz Pogo-
ni. Dopie-
ro po 30 minutach 
kibice z Jaworzna mogli się cieszyć 
z pierwszej bramki w tym meczu. Do-
bra wymiana podań między środko-
wymi pomocnikami Szczakowianki: 
Biskupem i Sermakiem, po czym ten 
drugi oddał bardzo ładny, precyzyjny 
strzał i bramkarz skapitulował po raz 
pierwszy. Niedługo później kibice zgro-
madzeni na stadionie zamarli. Długa 
piłka do skrzydłowego Pogoni, brak 
komunikacji w zespole i po drodze lot 
piłki przeciął Jamróz, który starał się 
zagrać głową do bramkarza. Zrobił 
to na tyle niedokładnie, że zawodnik 
z Imielina znalazł się „oko w oko” z Jó-
zefiakiem. Na całe szczęście zamiast 
precyzyjnie przymierzyć, huknął z całej 
siły w „kosmos”, tym samym marnując 
100% szansę. W 40. minucie ogląda-
liśmy ostatnią akcję Szczakowianki. 
Paweł Sermak z rzutu wolnego wrzucił 
piłkę „na nos” do Sałapatka, a ten efek-
townie zgrał piętą w pole karne. Tam 
w olbrzymim zamieszaniu o mały włos 
i bylibyśmy świadkami bramki samo-
bójczej, jednak wszystko skończyło się 
po myśli gości.

W  d r u g i e j  p o ł ow i e  t e mp o 
zdecydowanie spadło. Pierwszą 
dobrą akcję gospodarzy mogliśmy 
oglądać dopiero w 71. minucie meczu. 
Chojnowski uciekł skrzydłem, po czym 
zagrał piłkę w pole karne do Kamila 
Głośnego. Ten uderzył ją z najbliższej 
odległości, jednak piłka jakimś cudem 
nie wpadła do bramki i goście nadal 
przegrywali tylko jedną bramką. W 82. 
minucie było jednak już „posprzątane”. 
Adam Janeczko z lewej strony dograł 
do Michała Biskupa, a ten dopełnił 
formalności, wbijając piłkę do niemal 

Szczakowianka Jaworzno – Pogoń Imielin 2:0 (1:0)

pustej bramk i. Druga bramka 
totalnie „rozłożyła” Pogoń. W samej 
końcówce jeszcze, sędzia prowadzący 
te zawody bardzo przeciętnie, popełnił 
kardynalny błąd. Piłkarz Szczakowianki 
wychodzący na czystą pozycję, ciągnięty 
za koszulkę przewraca się przed samym 
polem karnym. Sędzia w jednoznacznej 
sytuacji upomniał gracza gości tylko 
żółtym kartonikiem. Rzut wolny 
na bramkę postanowił zamienić nasz 
spec- Sebastian Stemplewski, ale tym 
razem zabrakło szczęścia. Arbiter 
do regulaminowych 90 minut gry 
postanowił dodać jeszcze trzy. Trzy 
minuty, w których działo się naprawdę 
wiele. Z dobrej strony pokazali się 
zmiennicy Grabski oraz Dylowicz. Ten 
pierwszy dogrywał w polu karnym 
do Rafała Skrzypka, jednak po strzale 
naszego stopera piłka wpadła prosto 
w ręce bramkarza. Minutę później 
filigranowy pomocnik 
„Szczaksy” dograł 
do Grabskiego. Ten 
na czystej pozycji 
„założył siatkę” 

bramkarzowi, jednak obrońca w porę 
wybił piłkę z linii bramkowej. Na koniec 
jeszcze Biskup strzałem z dystansu 
trafił w słupek i na tym zakończyły się 
sobotnie zmagania obu jedenastek.

Mecz nie stał na wysokim poziomie, 
jednak nie można wymagać od naszych 
zawodników pięknej i efektownej gry 
w każdym spotkaniu, gdyż jest to po pro-
stu niemożliwe. Zespół trzeba jednak po-
chwalić za walkę i siły, jakie włożył w ten 
mecz oraz przede wszystkim za kolejne 
trzy punkty zbliżające nas wielkimi kro-
kami do IV ligi. Następny mecz u siebie 
na ul. Krakowskiej, w sobotę, o godzinie 
15:30 z Gwarkiem Tarnowskie Góry.

Bramki: 30’ Sermak, 82’ Biskup
Skład: Józefiak- Jamróz, Stemplew-
ski, Skrzypek, Sałapatek- Wojta-
szak, Biskup, Sermak, Chojnowski- 
Głośny, Janeczko

R.JARZĄBEK

Taki widok w tym sezonie możemy obserwować bardzo często

Po raz kolejny Victoria nie zdobyła kompletu punktów

Victoria Jaworzno – Olimpia Truskolasy 1:1 (0:0)

Podlesianka Katowice – Zgoda Byczyna 2:2 (0:0)  

Piłkarze Victorii po raz kolejny zre-
misowali z dużo słabszą drużyną. 
Tym razem zespołem, który odebrał 
Vici cenne punkty była Olimpia 
Truskolasy. 

Nad stadionem od początku wisiały 
czarne chmury. W spotkaniu nie do-
pisała ani pogoda, ani frekwencja, nie 
mówiąc już o grze „Vici”.  Widoczny 
był brak na boisku Wojciecha Strusia. 
Pierwszy groźny strzał Victoria odda-
ła dopiero w 38. minucie, kiedy to po 
ataku prawą stroną z ok. 20 metrów na 
bramkę Olimpii uderzył Stawowy. Do 
końca pierwszej części gry żadna ze 
stron nie zagroziła swemu rywalowi. 

Druga połowa zaczęła się zdecy-
dowanie pod dyktando Victorii. Już 
w pierwszych minutach meczu Zysk 
uderzył z pierwszej piłki. Jego strzał 
sprawił widoczne problemy golkipero-
wi gości. Wskazówki, które przekazał 
zasiadający ponownie na ławce trenera 
Radosław Gabiga przyniosły oczeki-
wany efekt. W 48. minucie, po dośrod-
kowaniu w pole karne, bramkę głową 
zdobył Sławomir Magiera. Dopiero w 
77. minucie Żemła stworzył groźną 

akcję. Będąc sam na sam nie trafił  
w bramkę. Niestety, w 85. minucie na-
dzieję na 3 pkt. zostały rozwiane, gdy 
goście zdołali strzelić wyrównującą 
bramkę. Nie nam oceniać umiejętno-

ści arbitra, jednak w spotkaniu były 
sytuacje, z którymi kibice mogli się 
nie zgadzać. Nie tłumaczy to jednak 
„porażki” Victorii. Mamy nadzieję, 
że dobra passa wróci i Victoria zajmie 
na koniec rundy jesiennej jak najwyż-
szą lokatę. 

Niezadowolenia z rezultatu nie 
ukrywali sami piłkarze – Mecz był 
bardzo słaby, bezskutecznie chcieli-
śmy szybko strzelić bramkę. Na boisku 
widoczny był brak Gabigi i Strusia. 
Teraz jedziemy do Ciochowic tylko po 
3 pkt. – powiedział nam po meczu 
Bujakiewicz.

Bramki: 48’ Magiera
Victoria: Okrent- Dziółka, Bart-
kiewicz, Kusiak, Gola, Wujec, Sta-
wowy, Gadaj, Magiera, Żemła, 
Bujakiewicz.
Po przerwie: Zysk, Żuraw, Czapla

 ŁUKASZ PIOTROWSKI

Skazywana na pożarcie przez inne 
zespoły w V lidze, jaworznicka dru-
żyna, zdobywa punkt za punktem 
i skrupulatnie dąży do zakończenia 
rundy w środku stawki. Tym razem 
zawodnicy Byczyny przy wieźli 
do Jaworzna jeden punkt po meczu 
z Podlesianką Katowice.

Do tego spotkania jaworznia-
nie przystąpili osłabieni brakiem 
Czerwca, Sobczaka, Smreczaka oraz 
Pstruchy, który leczy kontuzję. Mecz 
rozpoczął się nie najlepiej dla Zgody. 
Do 30. minuty to gospodarze kon-
trolowali grę, a Zgoda często traciła 
piłkę. W końcówce pierwszej odsłony 
gra poprawiła się, ale ze strony oby-
dwu drużyn brakło jakichkolwiek 
klarownych sytuacji.

Po przerwie, do 71. minuty utrzy-
mywał się wynik 0:0, kiedy to Stanek 
płaskim strzałem po ziemi wyprowa-
dził Zgodę na prowadzenie. Zaledwie 
dziesięć minut później doszło do kata-
strofy. W 81. i 83. minucie po błędach 

naszej defensywy Podlesianka strzeliła 
dwa gole i wyszła na prowadzenie. 
W doliczonym czasie gry precyzyj-
nym strzałem popisał się Rosa. Piłka 
już lądowała w siatce, ale ostatecznie 
dobił ją Sawaniewicz ustalając wynik 
spotkania na 2:2. Zgoda zdobyła ko-
lejny cenny punkt i ze spokojem może 
przygotowywać się do meczu z wyżej 
notowanym MCKS’em Czeladź. – Gra 
i wynik meczu z MCKS’em jest uzależ-
niona od składu jakim będziemy dyspo-
nować. Nie wiadomo czy w spotkaniu 
wystąpi Ryszard Czerwiec. Do końca 
rundy zostały cztery kolejki, więc przy-
dałoby się zdobyć jeszcze parę punktów 
przed przerwą zimową – powiedział 
trener Andrzej Śliwiński.

Bramki: 72’ Stanek, 90’ Sawaniewicz
Skład: Kominiak – Siemek, Podral-
ski, Piecka (65’ Gajos), Sawaniewicz 
– Dobrzański, Wacławek, Rosa, Zie-
liński – Śliwiński, Stanek
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PIŁKA NOŻNA – V LIGA TABELE I WYNIKI

PIŁKA NOŻNA – A KLASA

W rozegranym w sobotę 
w Dąbrowie Górniczej 
meczu na szczycie 
sosnowieckiej „A” klasy 
Ciężkowianka okazała 
się lepsza od będącego 
w tabeli na 2. miejscu 
Pioniera Ujejsce. Sobotnia 
wygrana sprawiła, 
że Ciężkowianka nie 
tylko wygrała kolejny 
11. już mecz pod rząd, 
ale zwiększyła swoją 
przewagę nad grupą 
pościgową do 8 punktów.

Spotkanie mimo warunków at-
mosferycznych mogło się podobać. 
Były, co najważniejsze dla kibiców 
bramki, robinsonady obu golkipe-
rów, słupki, poprzeczki oraz doping 
fanów obu zespołów. Na podkreśle-
nie zasługuje fakt, że dopingująca 
swych pupilów 15-osobowa grupa 
z Ciężkow ic zagłusza ła n iema l 
całkowicie kilkakrotnie bardziej 
l icznych k ibiców miejscow ych. 
Pierwszy kwadrans to lekka prze-
waga miejscowych, jednak Tomek 
Palian ponownie udowodnił, że zna 
dobrze swoje rzemiosło znakomi-
cie broniąc uderzenia Iwińskiego, 
Strzemińskiego oraz Adamczyka. 
Jako pierwszy z ciężkowickich gra-
czy trafił w światło bramki celnie 
w 14. minucie Szymon Pieczka. 

Pionier Ujejsce – LKS Ciężkowianka Jaworzno 1:3 (1:1)

Podopieczni Piotra Szczotki z że-
lazną konsekwencją rea lizowali 
ustaloną przed meczem taktykę. 
Z minuty na minutę zagrożenie 
pod bramką Bartłomieja Porady 
stawało się coraz większe. Wreszcie 
w 27. minucie powracający do skła-
du po kontuzji Tomek Ciołczyk 
z wrodzoną elegancją zabrał piłkę 
Dawidowi Słomkowskiemu i pre-
cyzyjnym uderzeniem wyprowa-
dził swój zespół na prowadzenie. 4 
minuty później Tomek wyprzedził 
obrońców gospodarzy i z ostrego 
kąta próbował przelobować miej-
scowego golkipera, który również 
udowodnił, że zna swój fach do-
brze, w sobie tylko wiadomy spo-

sób parując strzał nad poprzeczkę. 
Z każdą minutą rozkręcał się pilno-
wany momentami przez aż trzech 
rywali Radek Jarzynka. Kolejne 
tra f ienia w ydawał y się kwest ią 
czasu. Tymczasem ostatnie 5 mi-
nut pierwszej połowy to heroiczne 
pojedynki Paliana z posiadający-
mi znakomite warunki f izyczne 
napastnikami gości. Gola wyrów-
nującego „do szatni”, po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego zdobyli 
za sprawą rosłego obrońcy Macieja 
Strzemińskiego. Tuż po wznowie-
niu sędzia odgwizdał koniec pierw-
szej odsłony. Niejedna drużyna 
po takim ciosie załamałaby się, ale 
nie Ciężkowianka. Już po rozpo-

Grzegorz Kantek wpisał się na listę strzelców w 74’ minucie

Ciężkowianka odskoczyła już wiceliderowi na 8 punktów

Dwie całkowicie odmienne 
odsłony meczu zobaczyli 
kibice podczas sobotniego 
pojedynku Górnika 
Jaworzno z AKS-em Niwka 
Sosnowiec. Po 45 minutach 
grający słabo „górnicy” 
przegrywali 0:1, aby 
na finiszu zwyciężyć 4:1.

Wszystkie rezultaty spotkań 11. 
kolejki „okręgówki” można powie-
dzieć ułożyły się pod jaworznicki 
zespół, który zyskał realne szanse 
zajęcia pozycji wicelidera. Aby tak 
się stało piłkarze z Jaworzna mu-
sieli zwyciężyć ze słabo spisującym 
się w lidze rywalem zza miedzy  
AKS-em Niwka Sosnowiec. Nie-
spodziewanie, przy jezdni przez 
pier wsz e t rz y k wad ra nse  roz-
grywali na stadionie „Azotania” 
bardzo dobre zawody i zasłużenie 
prowadzili 0:1. Bramka dla sosno-
wiczan padła w 21. minucie z rzutu 
karnego po tym, jak w polu kar-
nym został sfaulowany przez Żaka 
zawodnik gości– Ludwiczek. Bez-
błędnym egzekutorem „jedenastki” 
był Paweł Kijak. Wynik pierwszych 

Górnik Jaworzno – AKS Niwka Sosnowiec 4:1 (0:1)

45 minut mógł być znacznie nieko-
rzystniejszy dla Górnika, gdyby go-
ście popracowali nad skutecznością 
i wykorzystali trzy wyśmienite sy-
tuacje „oko w oko” z bramkarzem. 
Ostra reprymenda Tomasza Kijew-
skiego w przerwie poskutkowała 

i zupełnie inaczej grającą drużynę 
mogliśmy oglądać podczas drugiej 
połowy. Pierwsze efekty widoczne 
były już po ośmiu minutach gry. 
Do wysoko posłanej w pole karne 
przez Jarząbka z rzutu wolnego 
piłki, dopadł Robert Stojak, który 

strzałem z półobrotu nie dał szans 
golkiperowi Niwki. Na upragnione 
prowadzenie jaworznianie wyszli 
10 minut później. Fatalnie inter-
weniujący bramkarz gości wypu-
ścił piłkę z rąk. Takiej okazji nie 
móg ł zma rnować Wyk a ,  k tór y 
z 4 metrów umieścił futbolówkę 
w siatce. Rywale w tej trudnej dla 
siebie sytuacji musieli radzić so-
bie w osłabieniu, gdyż drugą żółtą 
kartkę, a w konsekwencji czerwoną 
otrzymał Szałyga. Niezdecydowa-
nie graczy z Niwki w polu karnym 
na niewiele ponad 15 minut do koń-
ca meczu wykorzystał Kantek. „Do-
bić” rywala zdecydował się w ostat-
niej minucie gry, wprowadzony 
chwilę wcześniej Krzyśko, który 
pięknym strzałem ustanowił wynik 
na 4:1. W 12. kolejce Górnik Jaworz-
no sprawdzi swoje siły na wyjeździe 
w pojedynku z Unią Ząbkowice, 
która w ostatnim swoim meczu po-
konała Źródło Kromołów 1:5.

Bramki: 53’ Stojak, 63’ Wyka, 74’ 
Kantek, 90’ Krzyśko
Górnik Jaworzno: Żak- Byrski, 
Wierzbik, Koralik (65’Ślusarczyk), 
A. Sędrzak, Jarząbek (85’ Warze-
cha), Rusek, Adamczyk (45’ Stojak), 
Radosz, Kantek, Wyka (85’ Krzyśko)

BARTEK DŁUGAJCZYK

częciu rzuciła się ona do przodu, 
przez co była narażona na kontry 
gości. Wreszcie w 71. minucie nie 
wyróżniający się wcześniej niczym 
szczególnym Marcin Psioda znalazł 
się tam gdzie trzeba i z 15 metrów 
precyzyjnym uderzeniem pokonał 
Poradę. W tym momencie gra nie-
potrzebnie zaostrzyła się, a emocje 
udzieliły się nie tylko zawodni-
kom…. Najbardziej ucierpiał nie-
samowicie ambitny Michał Struski, 
który pokazał jednak charakter 
i z rozciętą głową wytrwał na placu 
gry do końca. Wreszcie na pięć mi-
nut przed końcem zawodów Paweł 
Bulga ze stoickim spokojem poko-
nał bramkarza gospodarzy, po ze-
garmistrzowskim dośrodkowaniu 
Jarzynki oraz równie precyzyjnym 
dograniu piłki na ósmy metr przez 
świeżo wprowadzonego do gry Ma-
teusza Chrząścika. Po końcowym 
gwizdku arbitra zawodnicy Cięż-
kowianki odtańczyli na środku bo-
iska taniec zwycięstwa, którego nie 
powstydziłyby się nawet indiańskie 
plemiona Dakota, a następnie po-
dziękowali swym fanom za doping. 
W najbliższą sobotę do Ciężkowic 
zawita Ostoja Żelisławice, która 
co prawda plasuje się w dolnych 
rejonach tabeli, ale z takimi dru-
żynami gra się najtrudniej.

Bramki: 27’ Ciołczyk, 71’ Psioda, 
85’ Bulga
Ciężkowianka: Palian – Grodzki, 
Prażmowski, Adamus, Milewski- 
Psioda, Pieczka (Bosak), Bulga, 
Kornaga (Struski) – Jarzynka, T. 
Ciołczyk

JANCIO WODNIK

IV liga
1. Skra Częstochowa  11  25 23-11
2. MKS Myszków  11  25 30-11
3. Victoria Jaworzno  11  23 19-8
4. Slavia Ruda Śląska  11  21 24-18
5. KS Częstochowa  11  20 20-10
6. Sarmacja Będzin  11  20 21-14
7. Przyszłość Ciochowice  11  17 15-13
8. Górnik 09 Mysłowice  11  15 21-18
9. Wyzwolenie Chorzów  11  14 17-13
10. Zagłębiak Dąbrowa G.  11  13 20-33
11. Górnik Wesoła 11  13 17-26
12. Olimpia Truskolasy  11  11 16-22
13. Zieloni Żarki  11  11 17-23
14. Czarni Sosnowiec  11  11 17-17
15. MK Górnik Katowice  11  8  8-14
16.  ŁTS Łabędy 11  0  12-46
Kolejka 11 – 17 października
Przyszłość Ciochowice 2-2 Sarmacja Będzin
Victoria Jaworzno 1-1 Olimpia Truskolasy
Zagłębiak Dąbrowa G. 3-3 Górnik 09 Mysłowice
Slavia Ruda Śląska 2-2 Skra Częstochowa
Zieloni Żarki 0-5 MKS Myszków
KS Częstochowa 4-0 ŁTS Łabędy
Górnik Wesoła 4-1 MK Górnik Katowice
Czarni Sosnowiec 3-1 Wyzwolenie Chorzów
Kolejka 12 – 23-24 października
Sarmacja Będzin – Wyzwolenie Chorzów
MK Górnik Katowice – Czarni Sosnowiec
ŁTS Łabędy – Górnik Wesoła
MKS Myszków – KS Częstochowa
Skra Częstochowa – Zieloni Żarki
Górnik 09 Mysłowice – Slavia Ruda Śląska
Olimpia Truskolasy – Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
Przyszłość Ciochowice – Victoria 24.10, 15:30

V liga
1. Szczakowianka Jaworzno  11  33 46-1
2. Górnik Jaworzno  11  23 22-11
3. Górnik Piaski  11  21 29-10
4. MCKS Czeladź  11  20 26-12
5. Unia Dąbrowa Górnicza  10  19 21-11
6. Unia Ząbkowice 11  17 19-14
7. Zgoda Byczyna  11  17 17-20
8. Milenium Wojkowice  11  15 11-24
9. Pogoń Imielin  11  14 21-19
10. Gwarek Tarnowskie Góry  10  13 18-13
11. Orkan Dąbrówka Wielka  11  12 14-11
12. Podlesianka Katowice  11  12 12-17
13. MKS Siemianowice Śląskie  11  11 16-20
14. AKS Niwka Sosnowiec  11  9 16-18
15. A. Brzozowice-Kamień 11  7 5-18
16. Źródło Kromołów 11  0 2-76
Kolejka 11 – 17-18 października
Szczakowianka Jaworzno 2-0 Pogoń Imielin
Gwarek Tarnowskie G. – Unia Dąbrowa G. odwołany
MKS Siemianowice Śl. 1-2 Milenium Wojkowice
Orkan Dąbrówka Wielka 1-1 A. Brzozowice-Kamień
Podlesianka Katowice 2-2 Zgoda Byczyna
MCKS Czeladź 1-0 Górnik Piaski
Źródło Kromołów 1-5 Unia Ząbkowice
Górnik Jaworzno 4-1 AKS Niwka Sosnowiec
Kolejka 12 – 24-25 października
Pogoń Imielin – AKS Niwka Sosnowiec
Unia Ząbkowice – Górnik Jaworzno 24.10, 15:30
Górnik Piaski – Źródło Kromołów
Zgoda Byczyna – MCKS Czeladź 24.10, 11:00
A. Brzozowice-Kamień – Podlesianka Katowice
Milenium Wojkowice – Orkan Dąbrówka Wielka
Unia Dąbrowa G. – MKS Siemianowice Śląskie
Szczakowianka – Gwarek Tarnowskie G. 24.10, 15:30

A-klasa
1. Ciężkowianka Jaworzno  11  33 38-8
2. Pionier Ujejsce 11  25 31-11
3. Strażak Mierzęcice  11 23 20-10
4. RKS Grodziec 12  21 35-17
5. MKS Sławków  11  20 17-15
6. Przemsza Siewierz  11  16 21-16
7. Jedność Strzyżowice  11  16 23-21
8. Błękitni Sarnów  11  16 15-16
9. Niwy Brudzowice  11  16 19-18
10.  Łazowianka Łazy  11  15 17-28
11. Zew Kazimierz 11  13 23-18
12. MKS Poręba  12  12 19-29
13. Tęcza Błędów 11  12 15-27
14. Ostoja Żelisławice  11  9 12-30
15. Orzeł Dąbie  11  9 13-29
16. Przemsza Okradzionów 11  2 20-45
Kolejka 12 – 17-18 października
Niwy Brudzowice 0-0 MKS Sławków
Pionier Ujejsce 1-3 Ciężkowianka Jaworzno
Ostoja Żelisławice 3-1 MKS Poręba
Tęcza Błędów 4-2 Przemsza Okradzionów
Przemsza Siewierz 5-1 Orzeł Dąbie
Zew Kazimierz 6-0 Łazowianka Łazy
Błękitni Sarnów 1-1 Jedność Strzyżowice
Strażak Mierzęcice 2-1 RKS Grodziec
Kolejka 13 – 24-25 października
RKS Grodziec – Niwy Brudzowice
Jedność Strzyżowice – Strażak Mierzęcice
Łazowianka Łazy – Błękitni Sarnów
Orzeł Dąbie – Zew Kazimierz
Przemsza Okradzionów – Przemsza Siewierz
MKS Poręba – Tęcza Błędów
Ciężkowianka – Ostoja Żelisławice 24.10, 15:00
MKS Sławków - Pionier Ujejsce
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PIŁKA NOŻNA 

BRYDŻ

STRZELANIE

KOSZYKÓWKA

SIATKÓWKA SIATKÓWKA

W sobotę  2 4 pa ź d zier n i k a  
w Hali Widowiskowo Sportowej 
MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 
80 odbędą się XVIII Mistrzo-
stwa Polski Ju-Jitsu Seniorów 
w odmianie fighting oraz duo 
system organizowane przez 
Polską Federację Ju-Jitsu i Ko-
budo z Jaworzna. 

Organizatorem zawodów, jest 
Urząd Miasta Jaworzna i MCKiS 
Jaworzno. Honorow y pat ronat 
mistrzostw objęli Marszałek Woje-
wództwa Śląśkiego Bogusław Śmi-
gielski oraz Prezydent Miasta Ja-
worzna Paweł Silbert. W zawodach 
wystartuje około 100 zawodników  
z całego kraju. Początek Mistrzostw 
o godzinie 10:15. Serdecznie za-
praszamy!

IW

Pierwszej porażki doznały w tym 
sezonie siatkarki MCKiS-u Ja-
worzno, które podczas wyjazdo-
wego spotkania uległy zespołowi 
MOSM-u Tychy 3:1.

Wyjściowa szóstka, jaką od pierw-
szych minut meczu wydelegował na par-
kiet trener Mariusz Łoziński wyglą-
dała następująco: Samul, Borończyk, 
Kamińska, Kuryło, Zawiślak, Knapik. 
Na pozycji libero niezmiennie od star-
tu rozgrywek występuje Agata Kruk. 
W spotkaniu szanse do zaprezentowania 
swoich umiejętności dostały również 
Glimos, Łozińska oraz Wiecheć. Po za-
kończeniu pierwszego seta, który został 
wygrany 17:25, wydawało się, że pojedy-
nek ten skończy się podobnie, jak wszyst-
kie dotychczas, czyli szybkim, łatwym 
i przyjemnym zwycięstwem jaworz-
nianek. Nasze siatkarki prezentowały 
w nim, bowiem ładną, a przede wszyst-
kim skuteczną siatkówkę. Wszystko 
zmieniło się jednak już w partii drugiej, 
którą dziewczyny z Jaworzna, tak samo 
jak dwie następne przegrały. W zespole 

po pewnym zwycięstwie w pierwszym 
secie zapanowało rozluźnienie, które 
wykorzystały rywalki z Tych, które póki 
co, jako jedyne po 6 meczach zdołały 
odebrać punkty MCKiS-owi Jaworz-
no. Zaznaczyć należy, że w tym dniu 
niezachwycająca była zagrywka naszej 
drużyny przy dobrej przeciwniczek. Jak 
podkreślił trener MCKiS-u- Mariusz 
Łoziński zespół tyszanek był w zasięgu 
jaworznickich siatkarek i pojedynek ten 
powinien zostać wygrany. Na obecną 
chwilę MCKiS w dalszym ciągu pozosta-
je liderem w swojej lidze, mając przewagę 
1 punktu nad swoim ostatnim rywalem. 
Zaplanowany na 23 października mecz 
6. kolejki II ligi grupy 2. z drużyną– 
AZS Akademia Bielsko-Biała został 
przełożony na 8 listopada i tym samym 
kolejne spotkanie, jakie rozegra MCKiS 
Jaworzno odbędzie się 31 października, 
a przeciwnikiem będzie dotychczas 
najsłabiej spisująca się drużyna w lidze 
– MKS Wodzisław Śląski, z którą na in-
augurację rozgrywek zwyciężyliśmy 3:0.

BARTEK DŁUGAJCZYK

Oto pierwsza dziesiątka VIII tur-
nieju szachowego Grand Prix 2009, 
który odbył się 18 października w Ba-
rze „U Dudka”

1. Janusz Jeleń
2. Maciej Kawala
3. Adrian Moryson
4. Jarosław Marzec
5. Zbigniew Kądziołka
6. Daniel Korcz
7. Krystian Krzempek
8. Jacek Stachańczyk
9. Stanisław Stachańczyk
10. Piotr Siedliński

Kolejne turnieje:
Memoriał szachowy im. Edwarda 

Sarny 23-25 październik: Pizzeria-
Gyros „2-ka” ul. Krótka 2, 23.10.09 
r. piątek godzina 8.00 odprawa 
techniczna zawodników, godzina – 
9.30 I runda. 11 listopada godzina 
16.00 turniej : Bar „u Dudka” ul. 
Korczyńskiego 2 A, TKKF Wodnik 
Jaworzno.

ROMAN CZELEŃ

Po raz siódmy odbył się Turniej 
w Halowej Piłce Nożnej im. Kazi-
mierza Zachnika organizowany 
przez NSZZ Solidarność Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego. Tym razem 
turniej został przeprowadzony w ja-
worznickiej Hali MCKiS na Osiedlu 
Stałym.

Do rozgrywek zgłosiło się osiem 
drużyn. Do finału zakwalifikowały 
się drużyny z KWK Borynia i Huty 
Baildon Katowice, po emocjonującym 
spotkaniu bezsprzecznie mistrzostwo 
zdobyli piłkarze z KWK Borynia 
wygrywając spotkanie 4:1, w meczu 
o trzecie miejsce zmierzyli się zawod-
nicy z Zakładu Górniczego Sobieski 
oraz Poczty Polskiej z Katowic, w tym 
spotkaniu nie było mocnych na zawod-
ników z Zakładu Górniczego Sobieski, 
którzy rozgromili rywali 6:0. I tak 
pierwsze miejsce zajęli piłkarze z KWK 
Borynia, drugie Huta Baildon, trzecie 

Zakład górniczy Sobieski, a czwarte 
Poczta Polska Katowice. Królem strzel-
ców został Jarząbek Marcin z Zakładu 
Górniczego Sobieski, a najlepszym 
bramkarzem został wybrany Kustra 
Paweł z drużyny Huty Baildon.

Drużyny uhonorował Przewodni-
czący Regionu Śląsko–Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność gratulując wszyst-
kim uczestnikom wysokiego poziomu 
i żartując, iż w końcu została przerwana 
passa piłkarzy z Zakładu Górniczego 
Sobieski, którzy mistrza zdobywali sześć 
razy z rzędu. Do gratulacji przyłączył się 
Zastępca Przewodniczącego Regionu 
Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidar-
ność Bogdan Biś oraz Przewodniczący 
ZOZ NSZZ Solidarność Zakładu Górni-
czego Sobieski Waldemar Sopata.

Zawodnicy z Zakładu Górniczego 
Sobieski zapowiedzieli, iż za rok odzy-
skają miano mistrzów.

DAREK PIECHOWICZ

MCKiS PKE Energetyk Jaworzno – Morze Bałtyk Szczecin 3:1 (25:21, 23:25, 25:12, 25:20)

MCKiS Termo-Rex Jaworzno 70:86 UMKS Kielce (18:24, 13:23, 21:25, 18:14)

MOSM Tychy – MCKiS Jaworzno 3:1 (17:25, 25:15, 25:20, 25:18)

W piątek 16 października w Domu 
Kultury im. Z. Krudzielskiego 
w Szczakowej odbył się pierwszy 
turniej brydża sportowego.

Wystartowało 13 par, a zwycięzcami 
zostali Marek Witek i Adam Robak, któ-
rzy wyprzedzili duet Ryszard Rogadala 
– Krzysztof Papierniak oraz co było wiel-

ką sensacją, jaworznicką parę Czesław 
Smalcerz – Mirosław Duszyk. Ponadto 
w czołówce uplasował się zawodnik 
„Energetyka” Leszek Niemiec w parze 
ze Stefanem Kowalczykiem, którzy za-
jęli 5. miejsce. Drugi turniej odbędzie 
się w piątek 13 listopada o godz. 17:30. 
Serdecznie zapraszamy. IW

Zrehabilitowali się swoim kibicom za-
wodnicy Energetyka Jaworzno, za wcze-
śniejsze porażki kolejno w Pucharze 
Polski i w lidze, i zwyciężyli pierwsze 
spotkanie przed własną publicznością 
o ligowe punkty 3:1. Drużyną, która nie 
sprostała Energetykowi Jaworzno było 
Morze Bałtyk Szczecin.  

Po grze „punkt na punkt” goście 
dwukrotnie zdołali zablokować Kuria-
na i wyszli na prowadzenie 2:5. Straty 
z początku zostały odrobione, gdy błąd 
popełnili przyjezdni i na tablicy był re-
mis 8:8. Wcześniej przechodzącą piłkę, 
ze środka skończył Fitrzyk. Przy stanie 
meczu 12:12 „Energetycznym” po dwóch 
atakach Szopy i błędzie siatkarzy ze 
Szczecina udało się osiągnąć bezpieczny 
rezultat. Skończone przy stanie 16:15, 
sześć piłek z rzędu tylko powiększyło 
przewagę Energetyka, który coraz pew-
niej zmierzał po zwycięstwo w tej partii. 
Po skutecznym ataku Kuriana mieliśmy 
pierwszą piłkę setową przy wyniku 24:17. 
Zdeterminowani goście obronili jednak 
4 piłki i dopiero atak Szopy zakończył 
po 21 minutach gry pierwszego seta. 
W drugiej partii jaworznianie z czasem 
powiększali swoją przewagę i za sprawą 
ataku Kuriana wyszli na prowadzenie 
12:9. Przytrafiło się wtedy jednak kilka 
błędów z rzędu i goście wyszli na prowa-
dzenie, którego nie oddali już do końca 
seta. Był to na szczęście tylko „wypadek 
przy pracy”. Prowadzenie jakie osiągnął 
nasz zespół w secie trzecim tuż na jego 
początku (3:2) nie zostało oddane już do 
jego końca i nasi siatkarze bardzo pewnie 
wygrali to przedostatnie w meczu stracie 
25:12. W czwartym secie szybko zdo-

byte 3 punkty przez jaworznian zostały 
równie szybko stracone. Prowadzenie 
zmieniało się w tej części, jak w kalej-
doskopie, gdyż w pierwszej kolejności 
górą byli „energetycy” prowadzący 9:6, 
aby chwilę później gonić wyniku przy 
przewadze gości 9:11. Do stanu 17:17 
gra toczyła się „piłka za piłkę”, ale koń-
cówka należała do Energetyka, który 
wygrał seta ustalając wynik meczu 3:1. 
Po dwóch rozegranych meczach Energe-

tyk Jaworzno zajmuje w tabeli 6. lokatę  
z dorobkiem trzech punktów. Za tydzień 
zespół Kreboka udaje się na mecz wy-
jazdowy do Kielc, aby tam rywalizować  
z miejscowym Fartem. 

MCKiS Energetyk Jaworzno: Kurian, 
Syguła, Kaźmierski, Kozłowski, Szo-
pa, Fitrzyk oraz Rzędzicki (libero)
Zagrali również: Antosik, Gorzewski 

BARTEK DŁUGAJCZYK

Miło nam poinformować, że dzięki 
uprzejmości Szymona Kędronia oraz 
Sebastiana Pyci na naszej stronie www.
jaw.pl regularnie pojawiają się relacje „na 
żywo” z meczów Victorii Jaworzno u sie-
bie. Wszystkich, którzy nie mogą pojawić 
się na stadionie przy ul. Krakowskiej 
zapraszamy do śledzenia relacji.

PAWEŁ JĘDRUSIK

W dniu 17.10.2009 r. odbyły się 
na strzelnicy miejskiej w Jaworznie zawody 
strzeleckie z broni małokalibrowej o Puchar 
Prezesa ZM LOK w Jaworznie. Wyniki 
w kategorii młodzieżowej: 1. miejsce: Czu-
bak Dawid – 94 pkt; 2. miejsce: Czubak 
Marcin – 90 pkt; 3. miejsce: Bryła Filip – 90 
pkt. Wyniki w kategorii dorośli: I – kobiety: 
1. miejsce – Nowakowska Agnieszka; 2. 
miejsce – Orlińska Nina; 3. miejsce – Pałasz 
Barbara; II – mężczyźni: 1. miejsce – Jan-
kowski Paweł; 2. miejsce – Kaleta Edward; 
3. miejsce – Wolny Tomasz. IW

Drugą z rzędu porażkę zanotowali 
koszykarze Termo-Rex Jaworz-
no, którzy w 3. kolejce gry o ligo-
we punkty ulegli faworyzowanej 
drużynie UMKS-u Kielce różnicą  
16 punktów.

Małek, Tokarski, Remin, Biliński 
oraz Matysiak to zawodnicy, którzy 
w środowym meczu stanowili wyj-
ściową piątkę jaworznickiego team-u. 
Konfrontacja ta od samego początku 
układała się pomyślnie dla przyjezd-
nych, którzy w pierwszej kwarcie, 
jak i w całym meczu, nie pozwolili 
naszym zawodnikom objąć prowa-
dzenia. Goście największą przewagę, 
jaką osiągnęli przez pierwsze 10 mi-
nut gry to 6 punktów przy stanie 15:21 
i 18:24. W kwarcie drugiej UMKS 
„uciekł” nam najwięcej na 21 punk-
tów, przy stanie 26:47. Trzecia partia 
wygrana została przez rywali różnicą 
4 „oczek” i taką samą różnicą również 

jaworznianie wygrali jedyną, a zara-
zem ostatnią w tym meczu kwartę. 
Postacią wiodącą w zespole Kielc był 
Łukasz Pilecki, który dla swojego 
zespołu zdobył 29 punktów, trafiając  
6 razy za 3 punkty na 7 prób. Najlepiej 
punktującym zawodnikiem z Jaworz-
na był Tokarski Damian, który tego 
dnia zdobył 18 punktów. Z dorobkiem 
zaledwie 2 punktów i dwoma rozegra-
nymi meczami MCKiS Termo-Rex 
Jaworzno zamyka tabelę II ligi grupy 
C. Dziś tj. 21 października podopiecz-
ni Marcina Lichtańskiego zmierzą się 
na wyjeździe z 3. w tabeli Cracovią 
Kraków, która w swoim ostatnim 
meczu pokonała OSSM PZKosz Sta-
lowa Wola 55:98. Natomiast w nie-
dzielę przed własną publicznością 
przeciwnikiem drużyny Jaworzna 
będzie MKS Limblach Limanowa, 
który na obecną chwile plasuję się na  
8. miejscu. Nasi niedzielni rywale  

w 3. kolejce bieżących rozgrywek 
przegrali z AZS Politechnika Radom-
ska 77:71. BARTEK DŁUGAJCZYK

Przed własną publicznością Energetyk zdobył pierwsze trzy punkty



15Nie tylko dla młodzieży

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

UNITRADE

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

Dla stałych klientów stacji 
sprawdzanie przed przeglądem 

GRATIS!!!

Okręgowa Stacja 
Kontroli Pojazdów 

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

 

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

15. Hollywoodzki uśmiech, 
czyli o wybielaniu

Najczęściej pierwsze kroki pacjenta, który 
pragnie poprawić estetykę swojego uzębienia, 
sprawić by zęby były jaśniejsze, bardziej błysz-
czące, skierowane są w stronę półki z wybiela-
jącymi pastami do zębów. Zazwyczaj droższe 
od pozostałych, wybielające pasty do zębów 
kuszą obietnicą holywoodzkiego uśmiechu. 
Pasty do zębów, sygnowane jako wybielające nie 
mają jednak zdolności zmieniania naturalnego 
ich koloru. Są jednak najtańszym, najpowszech-
niejszym i najprostszym w użyciu sposobem 
na korektę estetyki uzębienia, ale i też najbardziej 
pracochłonnym... Korzystający z niego muszą 
liczyć się z koniecznością bezterminowego, 
wielokrotnego w ciągu dnia szczotkowania zę-
bów. Zwiększona w nich ilość pirofosforanów, 
dwuwęglanu sodu, także innych składników 
enzymatycznych czy pochodzenia naturalnego-
(np. porostu islandzkiego) skutecznie radzi sobie 
z tzw. przebarwieniami zewnątrzpochodnymi.

Wynikają one ze spożywania pokarmów 
zawierających barwniki (np.marchewki, bu-
raczków, jagód), picia herbaty, kawy, czerwo-
nego wina, palenia papierosów. Mikrogranulki 
substancji aktywnych łagodnie polerują i do-
czyszczają powierzchnię szkliwa. Ważne jest 
by taka pasta miała bardzo niski współczynnik 
ścieralnosci (tzw.RDA).

Pasty wybielające mogą także służyć utrzy-
maniu efektów profesjonalnego wybielania, 

z udziałem stomatologa. Zapobiegają pojawieniu 
się złogów nazębnych, szczególnie kamienia, 
szereg z nich dba też o zdrowy stan dziąseł. Dla 
uzupełnienia zabiegów wybielających, do co-
dziennej higieny, producenci proponują również 
wybielające płyny do płukania jamy ustnej, na-
wet gumy do żucia czy nici dentystyczne.

Pojawiły się także ,,wybielające” szczoteczki 
do zębów ze zmodyfikowanym systemem włó-
kien, polerującymi gumowymi wypustkami 
pośród nich, które łatwiej i skuteczniej usuwają 
powierzchniowe przebarwienia.

Prawdziwym przełomem stały się jednak 
tzw. markery wybielające( pisaki, kredki), paski 
wybielające pokryte warstwą żelu wybielającego 
i lakiery do malowania, powszechnie dostępne 
w aptekach, drogeriach. Sprzedawane są one 
często z dodatkowym wyposażeniem w postaci 
łyżek czy urządzeń emitujących światło, które 
przyspieszają proces wybielania substancją ak-
tywną. Produkty te mają zdolność faktycznej 
zmiany koloru zębów na jaśniejszy. Zawdzię-
czają to nadtlenkowi mocznika(karbamidu) 
lub nadtlenkowi wodoru. To te same związki, 
które znajdują zastosowanie w profesjonalnym 
procesie wybielania, z udziałem stomatologa, 
lecz w dużo niższym, bezpiecznym stężeniu. 
Zastosowanie ich pozwala zmienić kolor zębów 
na jaśniejszy o około 2 tony na szereg miesięcy.

Te ogólnie dostępne i bezpieczne formy 
zmiany koloru zębów będą uwieńczone sukce-
sem, jeżeli nie umknie właściwe przygotowanie 
w gabinecie stomatologicznym: usunięcie po-
zostawionych korzeni zębów, wyleczenie zębów 
z próchnicy i nieszczelnymi wypełnieniami, 
terapia nadwrażliwości szyjek zębowych, profe-
sjonalne usunięcie złogów nazębnych. 

Helloween i „Piła 6”
w „Heliosie”

Szykuje się prawdziwa gratka dla 
miłośników horrorów i Helloween. 
Już 30 października aż dwa maratony 
filmowe: „ENEMEF: Noc z Piłą” oraz 
„ENEMEF. Noc grozy i horrorów”. 
Dla fanów „Piły” przygotowano aż 4 
jej części, a miłośnicy horrorów będą 
mogli zobaczyć filmy, jakie gościły 
na ekranach w tym roku, a zatem: 
„Udręczeni”, „30 dni mroku”, „Eg-
zorcyzmy Dorothy Mills” oraz „Za-
powiedź”.

Ponadto „Helios” zaprasza na pre-
mierę filmu „Piła 6”. Tym razem 
mamy do czynienia z groźnym de-
tektywem Hoffmannem, który stał się 
spadkobiercą przekonań ogarniętego 
obsesją zabijania Jigsawa. Agenci FBI 

próbują zbliżyć się do Hoffmanna. 
Ten podejmuje z nimi śmierciono-
śną grę, wierząc, że jej finał pozwoli 
zrozumieć światu plan Jigsawa. Jaki 
będzie finał tej rozgrywki przekonają 
się Państwo w kinie. A dla naszych 
czytelników mamy podwójne zapro-
szenie na filmy do „Heliosa”. Wystar-
czy tylko odpowiedzieć na pytanie: 
Jak nazywa się reżyser „Piły VI”? 
Szczegółowy repertuar kina na stro-
nie www.heliosnet.pl.

Mumio i Renata Przemyk 
w „Rialto”

Na nadchodzący tydzień Kinoteatr 
„Rialto” w Katowicach przygotował 
kilka ciekawych propozycji zarówno 
filmowych, jak i kulturalno-muzycz-
nych. Już 24 października w „Rialcie” 
wystąpi Renata Przemyk z zespołem, 
a 27-go swój spektakl zaprezentuje Ka-
baret Mumio. Ponadto na dwa ciekawe 
filmy zaprasza Filmowy Klub Seniora 
i Młodzieżowy Klub Filmowy, w ra-
mach których będzie można zobaczyć 
„Jeszcze dalej niż północ” i „Hanami – 
kwiat wiśni”. A dla pragnących nadro-
bić zaległości kinowe „Vicky Cristina 
Barcelona”, „Ostatnia akcja” i „Genua, 
włoskie lato” a także klasyk filmowy 
Milosa Formana „Hair”.

A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenie na wybrane se-
anse. Wystarczy tylko odpowiedzieć 
na pytanie: Kto zagrał trzy główne 
role w filmie „Vicky Cristina Barce-

lona” ? Szczegółowy repertuar kina 
znajduje się na stronie www.rialto.
katowice.pl.

Dworzec PKP w Sosnowcu
W tym tygodniu wspólnie ze Ślą-

ską Organizacją Turystyczną zachę-
camy do odwiedzenia Sosnowca, gdzie 
mieści się kolejny obiekt na szlaku 
zabytków techniki, a mianowicie 
zabytkowy, neoklasyczny budynek 
dworca z 1859 roku. Niegdyś była 
to graniczna stacja odnogi ząbko-
wicko-katowickiej Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej. Obiekt 
był wzorowany na budynku Dworca 
Wiedeńskiego w Warszawie, projektu 
Henryka Marconiego. Niewątpliwą 
atrakcją jest mieszczący się w pobliżu 
kościół „kolejowy” i cerkiew prawo-
sławna. Ponadto będąc w Sosnowcu 
warto odwiedzić także mieszczący się 
w Maczkach dworzec kolejowy autor-
stwa Henryka Marconiego z zabudo-
waniami Komory Celnej, neogotycki 
budynek administracyjny przędzalni 
czesankowej Henryka Dietla z lat 
1890-1914 oraz neogotycki budynek 
dawnej elektrowni – kopalni „Re-
nard”. Ponadto w Czeladzi na terenie 
byłej kopalni Saturn znajduje się Gale-
ria Sztuki Nowoczesnej „Elektrownia”.

A dla naszych czytelników mamy 
informator turystyczny województwa 
śląskiego. Wystarczy tylko odpowie-
dzieć na pytanie: Gdzie mieści się Ga-
leria Szyb Wilson? Więcej informacji 

o atrakcjach województwa śląskiego 
na stronie www.gosilesia.pl.

Goście ze Słowacji 
w Filharmonii

Sławna w całej Europie i na świe-
cie Państwowa Orkiestra Kameralna 
Żylina, poza Słowacją występującą 
jako Slovak Sinfonietta, w najbliższy 
piątek tj. 23 października o godz. 19 
wystąpi na estradzie Filharmonii Ślą-
skiej. To rewizyta owacyjnie przyjętej 
obecności naszych filharmoników 
w Żylinie w Międzynarodowym 
Dniu Muzyki, a zarazem rezultat 
współpracy w ramach europejskiego 
programu ONE – step further.

Slovak Sinfonietta powstała 
w 1974 roku jako jedyna na Słowacji 
orkiestra „typu mozartowskiego”. 
Międzynarodowe uznanie zdobyła 
już trzy lata później, kiedy stała się 
festiwalową orkiestrą Salzburger 
Festspiele. Już gościnnie występo-
wała potem na innych najbardziej 

renomowanych festiwalach, jak m.in. 
Praska Wiosna, Wiener Festwochen 
czy Festa Musica Pro w Asyżu. Zespół 
dał ponad 2400 koncertów we wszyst-
kich krajach Europy oraz w Armenii, 
Brazylii, Kanadzie, Tunisie, Turcji, 
czterokrotnie wyjeżdżała na tournée 
po Japonii i dwukrotnie po USA.

Tym razem orkiestra wystąpi pod 
batutą urodzonego w 1955 roku Olivera 
von Dohnanyi, który swoją współpracę 
ze Slovak Sinfoniettą rozpoczął w 1983 
roku, a w latach 2004-07 był kierowni-
kiem artystycznym tego zespołu, a obec-
nie jest jego dyrygentem gościnnym.

Solistą piątkowego koncertu gości 
z Żyliny będzie znakomity skrzypek 
słowacki Dalibor Karvay. Miał zaled-
wie siedem lat, gdy dał pierwszy kon-
cert, osiem, gdy po raz pierwszy wygrał 
konkurs, a 11, gdy nagrał pierwszą pły-
tę. Ten zaledwie 24-letni muzyk w ze-
szłym roku wygrał Międzynarodowy 
Konkurs Skrzypcowy im. D. Ojstracha 
w Moskwie. Te informacje zapowiada-
ją znakomity występ Słowaków, który 
koniecznie trzeba zobaczyć.

W niedzielę natomiast – pierwszy 
w tym sezonie podwieczorek mu-
zyczny. Jego gospodarzem pozostaje 
znakomity aktor Teatru Rozrywki, 
Jacenty Jędrusik. Ciekawie pomy-
ślany „Podwieczorek z Szekspirem” 
z dyrygenckiego podium poprowadzi 
jedna z najbardziej utalentowanych 
młodych dyrygentek polskich, Ma-
rzena Diakun. Zapraszamy.
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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

07.11.09 – KWALIFIKACJA WSTĘPNA KIEROWCÓW
 – którzy kat. D uzyskali po 10.09.08 r.
 – którzy kat. C uzyskali po 10.09.09 r.
23.11.09 – Przewóz osób/rzeczy
23.11.09 – ADR

SALON FIRMOWY

ZIMOWY FULL WYPAS
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C.H. „TADEUSZ” 

WŁAŚCICIELE WRAZ Z PRACOWNIKAMI

Jedyny autoryzowany punkt w Jaworznie 
ul. Grunwaldzka 164 Tel. 032 616 35 71; 606 406 435 

 Codzienne nowe wiadomości 
z Jaworzna – www.jaw.pl
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NOWOŚĆ! Macrolane – powiększanie piersi
Depilacja laserowa technologią elōs™
Lifting bezoperacyjny falami radiowymi

Zdrowie

Lek. stom. Leszek Ochlust
pełny zakres usług, wysokiej jakości korony,

mosty porcelanowe, protezy szkieletowe
Gabinet czynny: pon. i cz. od 16.00 do 19.00

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44

Lek. stom. Piotr Lorenc
Szeroki zakres usług protetycznych, plomby światłoutwardzalne, 

usuwanie kamienia, korony i mosty porcelanowe, protezy akrylowe, 
szkieletowe, wybielanie zębów. Umowa z NFZ.

ul. Tylna 32 os. Podłęże (dojazd od ul. Leśnej). Sob. prywatnie.
Czynny codziennie. Rejestracja telefoniczna 616 32 30

Protezy, korony, mosty
Wykonuje ekspresowo Gabriela Kwaśniewska

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

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

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

GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. Anna Partyka-Ziętek
Jaworzno ul. Farna 14 (I piętro) 

czynny poniedziałek, piątek 17.30-20.00, czwartek 9.00-12.00
– stomatologia zachowawcza i protetyka
– radiowizjografia (RTG)

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

Klasyczny masaż leczniczy 
mięśni pleców, kręgosłupa 

i kończyn
Stefan Koźbielak 

Tel. 032 615 64 60; 
0 784 091 773

Wykonuję masaż także w domu 
klienta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

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

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

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

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

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

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

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

REHABILITACJA

Psychoterapia dorosłych i młodzieży
Mediacje rodzinne w konflikcie małżeńskim.

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

PSYCHOTERAPIA

STOMATOLODZY

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

Specjalista Chirurgii Urazowej i Ortopedii
Dr n. med. Jerzy Cholewiński.

Leczenie schorzeń i urazów kości, stawów i mięśni,
terapia manualna, USG narządu ruchu. Centrum Promocji Zdrowia, 

ul. Paderewskiego 43. Rejestracja tel. 752 24 64

ORTOPEDZI

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

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

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

GABINET USG

PEDIATRZY

OPTYCY

INNE

CERAGEM Jaworzno Al. Piłsudskiego 58/12

GABINET MASAŻU KRĘGOSŁUPA
zaprasza wszystkich z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa na 

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

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

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

URODA

Studio Kosmetyki Nowoczesnej Lorin zaprasza na jesienną promocję 
zabiegów: trwałe przedłużanie rzęs – 250 zł, peeling kwasami 

owocowymi – 80 zł, peeling kawitacyjny – 50 zł, odmładzanie falami 
radiowymi 150 zł. Do każdego zabiegu prezent oraz oczyszczanie twarzy 

gratis. Skorzystaj z promocji!!! 
Jaworzno, ul. Szczakowska 2b, tel. 0 32/ 615 52 50
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Bory. Drzewa przy ul. Hetmańskiej (obok Domu Dziecka) pokładły się na jezdnięUl. Gwardzistów nr 57. Stojąca woda nie pozwala wyjść suchą nogą z domu

Mieszkańcy sąsiedniej ulicy Juliana Bruna liczą na poprawę jej nawierzchni

To małe jeziorko na ul. Astrów powstaje kolejny raz na nowo Centrum. A drogowcy z firmy Wieczorka z Bytomia zaspali

Centrum. Ul. Matejki. Gałęzie pod naporem śniegu pękały jak zapałki

Centrum. Ul. Nowoleśna. To chyba nie śnieg połamał posadzone platany

Niespodziewany atak zimy
30 września br. komisja przetargowa 
wybrała najkorzystniejszą ofertę na zi-
mowe utrzymanie dróg, którą złożył 
Zakład Usługowy Jacek Wieczorek 
z Bytomia. Druga z firm jaworznickie 
MPO wniosła protest, który nie został 
uwzględniony.

Jednakże w wyniku załamania wa-
runków atmosferycznych i pogarszającej 
się sytuacji na drogach Miejski Zarząd 
Dróg i Mostów zdecydował o złożeniu, 

w ramach ubiegłorocznej umowy na zi-
mowe utrzymanie dróg, zamówienia 
uzupełniającego do MPO.

W ramach podjętych działań zostały 
uruchomione pługopiaskarki. Dodatko-
wo pracownicy MPO rozpoczęli prace 
na ciągach pieszych i przystankach ko-
munikacji miejskiej.
Ciekawe, zwycięzca nawet nie pik-
nął, a pokonany musiał ratować tyłki 
MZDiM-owi.

– To jest bez sensu – zaczyna 
mieszkaniec Byczyny. – 
Na Astrów (przedłużenie ul. 
Rudników po drugiej stronie ul. 
Gwardzistów), przy pierwszym 
budynku, który się prawie wali 
ciągle zasypują powstającą dziurę, 
a ona na nowo się tworzy.

Budynek narażony jest na szkody 
górnicze, przez co jest cały 
spękany. Samochody ciężarowe, 
które przejeżdżają obok, tak 
trzęsą budynkiem, że o mało 
co się nie zawali.

– Czy ci drogowcy nie mogą raz, 
a porządnie utwardzić i wyrównać 
nawierzchnię, aby potem ciągle 
nie poprawiać? – pyta retorycznie 
mieszkaniec Byczyny.

Służby drogowe zachęcamy 
do przestudiowania tego 
przypadku i do znalezienia oraz 
zastosowania takiej technologii, 
która na dłuższy czas zapewni 
równą nawierzchnię drogi, 
co na pewno zadowoli 
mieszkańców i da także oddech 
drogowcom.

30 metrów od skrzyżowania 
z ul. Gwardzistów jest kolejne 
skrzyżowanie z ul. Juliana 
Bruna. Mieszkańcy tej ulicy 
mają przekonanie, że radni 
i prezydent o nich zapomnieli. 
Stan okolicznych dróg, które 
tu istnieją od kilkudziesięciu 
lat, jest fatalny w porównaniu 
z nowo powstającymi osiedlami 
mieszkalnymi w Jaworznie, 
których budowę rozpoczęto 
w szczerych polach.

Dziś na tych nowych osiedlach 
są wybrukowane ulice 
z parkingami, a mieszkańcy 
Byczyny żyją jak za babki Austrii.

Kolejny kwiatek z Byczyny. 
O tym, że woda nie popłynie 
pod górę pisaliśmy już nie raz 
w naszej gazecie, dając przykład 
rozwiązania kanalizacyjnego 
na skrzyżowaniu ul. Gwardzistów 
i Żukowa.

Kratka studzienki 
na skrzyżowaniu jest znacznie 
wyżej niż krawędź ulicy, przez 
co podczas opadów zbiera się 
woda do połowy jezdni.

Mieszkańcy sąsiadującego 
z drogą budynku nie mogą wyjść 
suchą nogą z posesji. Już sami 
wykombinowali sobie, aby służby 
drogowe wykopały 30 metrów 
rowka na krawędzi jezdni, 
którym woda będzie schodziła, 
bo na remont ulicy nie mogą się 
doczekać.

Dziwią się tylko temu, 
że kilkadziesiąt metrów 
dalej jest sklep z artykułami 
monopolowymi, który często 
odwiedzają służby drogowe, 
przejeżdżając od czasu do czasu.

Gdyby zamiast do sklepu 
zatrzymali się przy skrzyżowaniu 
z ul. Żukowa i przekopali łopatą 
rowek, to przynajmniej na jakiś 
czas mieszkańcy okolicznych 
posesji mieliby spokój.
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Od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 
8.00 – 16.00

Przyjedziemy  
na miejsce! 

Dla nas każda sprawa 
jest ważna

Dzielnicowy kalejdoskop

Wyślij e-mail 
dzielnice@ct.jaworzno.pl

�
Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22
0 602 693 821

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

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

Wal śmiało

Ul. Piaskowa. Droga do szkoły SP nr 15 dla dzieci mieszkających w okolicach ul. Moniuszki

Po otarciu karoserii o drzewa liściaste, czas na drzewa iglaste

Chodnik (na wale) prowadzący do I LO. Kilka śliw już definitywnie padło

Wjazd na Piaszczystą od strony Chropaczówki

Opady śniegu ujawniły perfidię chuliganów

Gdzie mają uciekać dzieci przed samochodami?

Przesyłam Państwu zdjęcie do konkursu na stronach 
„dzielnic”. Zostało ono zrobione na drodze koło Elektrownii 
J-no III.
Pozdrawiam, Marcin Hałat

Niezniszczalny relikt przeszłości?

Piaszczysta zarasta niczym dżungla

Chuligani każdą  
z nich głęboko podcięli 
ostrym narzędziem

Obok chodnika, który wiedzie wałem 
w kierunku I LO posadzono młode 
kolorowe drzewka – śliwy wiśniowe. 
Przed nagłymi opadami śniegu, które 
nastąpiły w ubiegłym tygodniu, drze-
wa nie wykazywały żadnych sympto-
mów choroby.

Śnieg je przetestował i większość 
z nich uległa złamaniu. Czy musiało się 
tak stać? Nie. Okazało się, że drzewka te 
ktoś wcześniej głęboko podciął. 

Mieszkańcy apelują, aby zwracać 
uwagę na tego typu chuligańskie wybryki 
i jeśli się uda, wskazać winnych, którzy 
powinni odpowiedzieć za swój czyn.

Ulica Piaszczysta nawet na mapie 
jest wyraźnie pokręcona. W rze-
czywistości jest jeszcze gorzej niż 
na mapie. Dodatkowo dojazd do po-
sesji tą wąską drogą utrudnią roz-
kraczone drzewa, których pielę-
gnacją nie zajmują się właściciele 
posesji.

Największy problem sprawiają 
drzewa z posesji przy numerze 1. Nie 

mogliśmy zapytać właściciela, kiedy 
zajmie się pielęgnacją swoich drzew, 
przynajmniej w zakresie ogranicze-
nia ich gałęzi do krawędzi jezdni, 
bo nikogo w domu nie było.

Samochody osobowe mają pro-
blem, zaś ciężarowe ledwie mogą 
przejechać. Zachęcamy straż miejską 
do zainteresowania się tym drażli-
wym tematem.

Aby pokonać zakręt, trzeba 
otrzeć karoserię o drzewa 
liściaste

W ostatnich badaniach opinii pu-
blicznej Jaworzno wypadło jako 
bardzo bezpieczne miasto. Nieste-
ty, przejście dzieci do Szkoły Pod-
stawowej nr 15 z ulicy Moniuszki 
do ul. Leśnej, które wiedzie ul. 

Piaskową nie należy do najbez-
pieczniejszych miejsc.

Wprawdzie rzadko, lecz jeżdżą 
tu różne pojazdy, a przy braku po-
boczy, zwłaszcza na zakręcie oraz 
przy płotach, które ograniczają moż-

liwość szybkiego uskoczenia przed 
samochodem, maszerujące dzieci 
przeżywają istną gehennę.
Mamy nadzieję, że po tym sygnale 
ktoś spróbuje przeprojektować ten 
chory system komunikacyjny.

Młodzi miesz-
kańcy nawet 
nie pamięta-

ją, co to był 
za sklep.

Z tego, co ja so-
bie przypomi-

nam, to PEWEXY 
przestały istnieć 

w 1991 roku. 
Na budynku 

świetlicy Podłę-
że wisi jeszcze 

ten relikt 
przeszłości. Przed wejściem do świetlicy środowiskowej na Podłężu



20 Ogłoszenia drobne

Przegrywanie taśm VHS oraz kaset magnetofonowych 
przegranie taśmy VHS     – 30 zł brutto
przegranie kasety magnetofonowej – 20 zł brutto
przegranie płyty winylowej – 20 zł brutto

43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7 tel. (032) 751-91-30

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

P.W. „AJP” 
zatrudni 

kierowców 
z kat. C = E, 

operatorów:
ładowarek (3,5-5 m3), 
spycharek (pow. 100 KM), 
piekarzy i cukierników. 

Kontakt 
tel. 0 32/ 615 50 97
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��21 października
– godz. 12.00 – sala teatralna ul. Mickiewicza „Spotkanie z historią” w 

25 rocznicę zamordowania ks. Jerzego Popiełuszkę zaprasza Fundacja 
Rozwoju „Patria” i IPN oddział Katowice (prelekcja filmu „Czy już zabito 
prawdę”, „Zwycięzcy nie umierają” oraz prelekcja dr Andrzeja Sznajdera.)

��22 października 
– godz. 11.00 – MBP spotkanie z autorką książek dla dzieci Roksaną Jędrze-

jewską Wróbel
– godz. 17.00 – klub Szczak ul. Jaworznicka 27a spotkanie przy herbatce z 

okazji 35 lecia zespołu śpiewaczego „Szczakowianki”
��23 października

– godz. 10.00 – Dom Kultury Szczakowa ul. Jagiellońska VIII Konkurs Pio-
senki Turystycznej

��25 października
– godz. 12.00 – sala teatralna MCKiS- u „Popołudniowe spotkanie z muzyką” 

na które zaprasza Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna
– godz. 17.00 – hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 mecz koszykówki II ligi Rex 

Jaworzno – MKS Limblach Limanowa 
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Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka

Szanowna Pani
Ewa Solecka
Sędzia Sądu 

Okręgowego Katowice

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców 
Życia Człowieka pragnę wyrazić głęboką dezapro-
batę wobec wyroku ogłoszonego przez Szanowną 
Panią Sędzinę w sprawie skierowanej przeciwko 
księdzu Markowi Gancarczykowi przez panią Alicję 
Tysiąc w dniu 23.09.2009 r.

W oczekiwaniu na ogłoszenie pisemnego uza-
sadnienia wyroku ośmielam się odnieść tylko 
do dwóch aspektów wyroku; kwestii zabójstwa 
i kwestii godności.

Sprawa zabójstwa
Jak ustaliła współczesna nauka, życie człowieka za-

czyna się w momencie poczęcia. Aborcja to przerwanie 
życia człowieka w okresie jego prenatalnego rozwoju 
tj. od poczęcia do urodzenia dziecka. Aborcja jest więc 
zabójstwem człowieka. Zabójstwem budzącym szcze-
gólny moralny sprzeciw, bo dokonanym na absolutnie 
niewinnym i skrajnie bezbronnym człowieku – po-
czętym dziecku i w sposób niezwykłe okrutny – bez 
żadnego znieczulenia.

Prawda naukowa, medyczna, że życie człowieka 
zaczyna się w momencie poczęcia podawana jest 
obecnie nie tytko w poważnych opracowaniach na-
ukowych, podręcznikach studentów medycyny, ale 
w popularnych poradnikach medycznych, a także 
podręcznikach szkolnych.

Każdy człowiek posiadający elementarną wiedzę 
medyczną i zdolność logicznego myślenia uzna, 
że aborcja to zabójstwo niewinnego człowieka. Do ta-
kiego stwierdzenia dochodzi się niezależnie od przeko-
nań religijnych i to stwierdzenie obowiązuje każdego 
człowieka: wierzącego i niewierzącego, ateistę, katoli-
ka, protestanta, muzułmanina czy żyda.

Jeśli ktoś dokonuje zabójstwa człowieka to nie tylko 
może, ale powinien być nazwany zabójcą i nikt nigdy 
nie może zakazać przekazywania tej prawdy.

Sprawa godności
Każdy człowiek posiada wielką, niezbywalną god-

ność. Niestety może sam przez swe nieetyczne po-
stępowanie tą własną godność degradować. Każde 
zabójstwo jest czynem głęboko nieetycznym naru-
szającym godność człowieczą zabójcy. Zabójstwo 
poczętego dziecka przez jego matkę stanowi jakże 
głębokie naruszenie jej ludzkiej godności, bo przecież 
przez dokonanie/zlecenie dokonania aborcji staje się 
zabójczynią własnego dziecka.

Trzeba postawić jasno sprawę: każdy, kto w jaki-
kolwiek sposób „pomaga” kobiecie – matce nienaro-
dzonego dziecka dokonać aborcji działa przeciwko jej 
godności, zaś każdy kto broni życia poczętego dziecka 
chroni jednocześnie godność kobiety – matki.

Łączę wyrazy szacunku
Dr inż. Antoni Zięba, Prezes Polskiego 

Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
Do wiadomości: Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach, 
Minister Sprawiedliwości, media

Także w podręcznikach szkolnych, poradnikach 
medycznych, encyklopediach dla dzieci i młodzieży 
podawana jest prawda:

Człowiek od poczęcia
„Główne etapy rozwoju człowieka (...) Rozwój osobniczy rozpoczyna się od 
mo mentu zapłodnienia...”.

(Biologia i higiena człowieka. Podręcznik do klasy siódmej; autorzy: Cezary W. 
Korczak, Lech Zdunkiewicz; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 

1994, str. 94)
„Życie człowieka można podzielić na trzy okresy. I okres - to wzrastanie, rozpo-
czynające się w momencie zapłodnienia...”.

(Biologia. Człowiek - anatomia, fizjologia i higiena. Podręcznik dla uczniów klasy I 
gimnazjum; autor: Barbara Klimuszko; Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 

Warszawa 2007, str. 141)
„Rozwój osobniczy człowieka określa się mianem ontogenezy. Ontogeneza, 
czyli rozwój osobniczy człowieka trwa od zapłodnienia do śmierci...”.

(Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych; autorzy: Jerzy Duszyński, Artur 
Jarmołowski, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gabriela Wojciechowska; Wydawnic-

two Szkolne PWN. Warszawa 2005, tom 2, str. 71)
„Życie człowieka zaczyna się od poczęcia”.
(Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla gimnazjum. Red. Teresa Król; Wydawnictwo 
Rubikon, Kraków 2009, str. 165)
„Rozwój dziecka w łonie matki jest czymś fascynującym. Rozpoczyna ono życie 
jako zapłodniona komórka...”.

(Ciąża. Poradnik dla rodziców. Tłumaczenie z angielskiego oryginału Your Pregnany 
Bible: Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 2004, str. 30)

„Rozwój dziecka zaczyna się już w chwili jego poczęcia”.
(Poradnik Domowy. Pod redakcja Kazimierza Janickiego; Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2006, str. 202)
„Rozwój dziecka w łonie matki. (...) Życie osobnicze człowieka (onto-
geneza), a więc również Waszego dziecka, rozpoczyna się w momencie 
zapłodnienia...”.

(Razem czy osobno? Poród rodzinny; autor: Maria Szczawińska; Wydawnictwo AZ, 
Kraków 2000, str. 11)

„Życie człowieka nie zaczyna się z chwilą narodzin, ale od momentu poczęcia”. 
(prof. dr hab. med. J. Roszkowski; cyt. za: Baby buum - bezpłatny poradnik dla rodzi-

ców małych i dużych dzieci, miesięcznik, wrzesień 2008, str. 31)
„Dzieci rozwijają się w macicy matki. Plemniki ojca łączą się z komórką jajową 
matki dając początek nowemu życiu”.

(Encyklopedia dla dzieci. Zadziwiający świat faktów. Anatomia człowieka. Tytuł ory-
ginału: Amazing children’s encyklopedia. The words of facts; wyd. Przedsiębiorstwo 

Wydawniczo-Handlowe „Arti”, Warszawa, 2007, str. 30)
„Każdy z nas zaczyna życie jako maleńka komórka w ciele swojej matki. Jeden 
z plemników naszego ojca połączył się z komórką jajową naszej matki...”.

(Moja pierwsza encyklopedia. Tłumaczenie angielskiej publikacji Paragon Books Ltd.; 
wyd. Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, Warszawa 2006, str. 122)

„Etapy życia człowieka. Na początku każda ludzka istota jest maleńkim pyłkiem 
wielkości kropki nad `i’ - czyli zapłodnioną komórką jajową”.

(Encyklopedia: Same fakty. Tłumaczenie angielskiej publikacji Ticktock Entertain-
ment; Wydawnictwo SBM, Warszawa 2008, str. 106).

ZESTAWIŁA: MARIA WYRWA KRAKÓW, LIPIEC 2009

Naukowcy, lekarze 
o początku życia człowieka

„Człowiek jest już człowiekiem od momentu, gdy męski plemnik zapłodni 
żeńską komórkę jajową.” prof. dr hab. med. E. Blechschmidt, dyrektor Instytutu 
Anatomii Uniwersytetu w Getyndze, Niemcy

„Komórkę jajową od momentu zapłodnienia nazywamy zarodkiem, ale 
nie ulega wątpliwo ści, że jest to człowiek.” prof. dr hab. med. 8. Chazan, specjalista 
krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Warszawa

„Szacunek dla nowego życia od samego poczęcia i uznanie dziecka za 
pąrtnera w dialogu są bardzo ważne. Ten dialog rozpoczyna się w momencie 
poczęcia.” prof. dr hab. P. G. Fedor-Freybergh, psycholog, Sztokholm

„Od momentu poczęcia istnieje żywa istota. Nienarodzone dziecko jest 
osobą.” prof. dr med. A. Ingelman-Sunberg, kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa 
w Sztokholmie

„Żywot człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia, to jest zapłod-
nienia i kończy się w momencie śmierci.” prof. zw. dr hab. med. R. Klimek, członek 
Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie

„Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego 
życia płodu. Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa istota 
ludzka, nie jest już sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili 
poczęcia do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym można się 
spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym.” prof. dr med. J. Lejeune, kierownik 
Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. R. Descartesa w Paryżu

„Połączenie komórki jajowej i plemnika, czyli gamety matczynej i oj-
cowskiej daje początek odrębnemu życiu. W wyniku zapłodnienia powstaje 
w pełni genetycznie uformowany nowy człowiek, którego rozwój dokonuje 
się w czasie życia ludzkiego. Tak więc embrion, płód, noworodek, niemowlę, 
dziecko, dorosły, starzec to określenia poszczególnych biologicznych etapów 
rozwoju zawsze tego samego człowieka.” dr n. med. A. Marcinek, dyrektor Szpitala 
Położniczo-Ginekologicznego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie

„Z naukowego punktu widzenia poprawne jest stwierdzenie, że pojedyn-
cze ludzkie życie zaczyna się w momencie poczęcia.” prof. M. Matthews-Roth, 
Uniwersytet Harvorda, USA

„Życie człowieka nie zaczyna się z chwilą narodzin, ale od momentu poczę-
cia.” prof. dr hab. n. med. J. Roszkowski, członek - współzałożyciel Międzynarodowego 
Towarzystwa Ginekologicznego, członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka

„W świetle obecnej wiedzy nie ulega wątpliwości, że życie człowieka zostaje 
zapoczątkowane w następstwie połączenia się dwu komórek rozrodczych - ga-
met - żeńskiej i męskiej w postać komórki macierzystej zwanej zygotą, która  
o tej chwili zaczyna żyć własnym rytmem.” prof. dr hab. med. M. Rybakowa, Komitet 
Rozwoju Człowieka Wydziału Nauk Medycznych PAN Warszawa - Kraków

„Po zapłodnieniu, to jest zespoleniu się jądra komórki jajowej z jądrem 
plemnika (co następuje w jajowodzie, blisko jego ujścia od strony jajnika) 
powstaje całkowicie nowa, odbiegająca od genotypów rodzicielskich, odręb-
na jakość genetyczna - nowa osoba ludzka. Zestaw jej genów w komórkach 
somatycznych nie ulegnie już zmianie do końca życia.” prof. dr hab. B. Suszka, 
biolog, pracownik naukowy PAN, Poznań

„Rozwój człowieka zaczyna się od połączenia dwu komórek - gamety 
żeńskiej, czyli komórki jajowej (oocytu), i gamety męskiej - plemnika, w akcji 
zapłodnienia.” prof. dr hab. med. M. Troszyński, ginekolog-położnik, Warszawa

ZESTAWIA: DR KRYSTYNA CYGORIJNI, 11 CZERWCA 2008 R.

P u b l i k a c j e  n a  z l e c e n i e  P o l s k i e g o  S t o w a r z y s z e n i a  O b r o ń c ó w  Ż y c i a  C z ł o w i e k a  3 1 - 1 4 2  K r a k ó w ,  u l .  K r o w o d e r s k a  2 4 / 1
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Goście z Węgier

Laureaci konkursu z 2007 roku

Nauczyciele z węgierskiego miasta Szigethalom

Nauczyciele z laureatami konkursu recytatorskiego

Z wszelkiego rodzaju „gżegżół-
kami”, „szczeżujami” i „miło-
rzębami” zmagamy się w naszym 
mieście już od siedmiu lat. Przed 
nami kolejne Mistrzostwa Orto-
graficzne Jaworzna.

Pierwsza edycja Mistrzostw Or-
tograficznych Jaworzna (wtedy nazy-
wały się Miejski Konkurs na Jaworz-
nickiego Mistrza Ortografii) odbyła 
się w listopadzie 2001 roku, w holu 
dzisiejszego Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego. Nasz pomysł od razu 
spodobał się redaktor (dzisiaj sena-
tor) Krystynie Bochenek, twórczyni 
i organizatorce wszystkich telewi-
zyjnych edycji krajowego dyktanda. 
Pani Bochenek postanowiła włączyć 
go do ogólnopolskiej akcji.

Równolegle z uczestnikami 
wielkiego sprawdzianu ortografii 
w Katowicach, siedemdziesiąt osób 
z wypiekami na twarzy trudziło się 
wówczas w Jaworznie z poprawnym 
zapisaniem tekstu przygotowanego 
przez prof. Bogusława Dunaja. Czy-
tał go sam Tadeusz Sznuk. Wśród 
uczestników znaleźli się nie tylko 
zaprawieni w językowych bojach 
uczniowie jaworznickich szkół, ale 
także przedstawiciele miejskich elit 
oraz nauczyciele.

Wyłoniliśmy mistrzów w trzech 
kategoriach – gimnazjalistów, 
uczniów szkół średnich i VIP-ów. 
Najlepsi wzięli udział w drugim 
etapie, już przy udziale publiczności. 
Ze strony mediów wspierali nas Tele-
wizja Jaworzno, Tydzień w Jaworznie 
i telewizja Katowice

Od tego czasu konkurs ortogra-
ficzny wszedł na stałe do kalendarza 
imprez organizowanych w naszym 
mieście. Tradycyjnie, w okolicach 
listopada, w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych nr 1 zbierają się naj-
lepsi w Jaworznie specjaliści od „ó” 
zamkniętego i „ż” z kropką.

Konkurs, w którym biorą udział, 
składa się z dwóch etapów. Pierwszy 
to jednakowe dla wszystkich dyktan-
do i to ono zwykle wzbudza najwięcej 
emocji. Druga część, to starcie bezpo-
średnie, w którym trzeba się wykazać 
wiedzą z zakresu historii języka pol-
skiego oraz literatury. Najlepsi spoty-
kają się w finale. Do wygrania są za-
wsze cenne narody, wśród nich m.in. 
kursy językowe, sprzęt elektroniczny, 
komputerowy czy rowery górskie.

Przed nami siódma edycja Mi-
strzostwach Ortograficznych Jaworz-
na. Wszystkim, którzy chcą w nich 
spróbować swoich sił, proponujemy 
językową rozgrzewkę przed impre-
zą. Poniżej drukujemy dwa zadania 
z zakresu ortografii. Poprawne roz-
wiązania znajdziecie na stronie www.
zsp1.jaworzno.edu.pl.

Tam także publikujemy teksty 
dyktand ubiegłorocznych oraz py-
tania finałowe. Zatem do dzieła – 
i pamiętajcie, że dyktando rusza 6 
listopada. Bądźcie tam z nami!

Napisz 
poprawnie podany tekst 
(Eks)bokser wagi (lekko)ciężkiej 

umówił się na(remi)brydża z(ultra)
konserwatywnym ciemięzcą stułbi 
oraz majster(klepką), który potrafił 
na łapu(capu) w (pół)godziny skon-
struować (mini)model wieży eiffla. 
Spotkanie odbywało się (pół)legalnie 
(pół)czwartej mili za Rucianem(Nidą).

Zgłoś się na Dyktando!
Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w VII 
Mistrzostwach Ortograficznych Jaworzna or-
ganizowanych przez Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 im. Kazimierza Wielkiego oraz 
Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia Urzędu 
Miejskiego powinni zadzwonić pod nr (032) 
6163581 lub wysłać swoje zgłoszenie drogą 
elektroniczną, mail: zsp1@jaworzno.edu.
pl. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 
mija 30 października 2009 r. Mistrzostwa 
rozpoczną się 6 listopada o godz. 10 w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kazi-
mierza Wielkiego w Jaworznie, ul. Chopina 
40. Informacje o konkursie można znaleźć 
na stronie internetowej szkoły: www.zsp1.
jaworzno.edu.pl.

Aneta Bergieł

Wychowanie patriotyczne – jakże 
niepopularne i niepraktyczne po-
jęcie w świadomości młodych Po-
laków. „Żyjemy w czasach pokoju, 
więc po co mamy wykazywać się 
patriotyzmem” – twierdzi mło-
dzież. Nic bardziej mylnego...

Młodzież z Gimnazjum nr 5 i Li-
ceum Ogólnokształcącego nr 1 suk-
cesywnie od czterech lat wdraża hasła, 
treści z wychowania patriotycznego 
i nie tylko na lekcjach historii, wiedzy 
o społeczeństwie czy przysposobienia 
obronnego. Tradycją stał się udział 
uczniów obu szkół w konkursach 
o tematyce patriotycznej i żołnierskiej.

Wojewódzki Konkurs Recyta-
torski Wierszy i Pieśni o Tematyce 
Patriotycznej organizowany przez 
Śląski Zarząd Wojewódzki LOK cieszy 
się wśród młodzieży gimnazjalnej i li-
cealnej ogromną popularnością. Każ-
dego roku szkoły typują do konkursu 
dwie drużyny wokalne i recytatorskie. 
Wcześniej odbywają się eliminacje 
w szkole, aby ostatecznie wyłonić 
najlepszych wykonawców. Przygoto-
wanie do takiego konkursu wymaga 
od młodzieży znajomości poezji 
i piosenek o tematyce patriotycznej, 
wrażliwości i odpowiedniej postawy.

Uczniowie, pracując pod okiem 
nauczycieli – p. E. Szpak, I. Parzoch 
i E. Ryczek, szlifowali swój repertuar, 
aby wystąpić przed jurorami w Lu-
blińcu. Konkurując z wykonawcami 

z wielu szkół województwa śląskiego, 
jaworznianie zaprezentowali się rewe-
lacyjnie. Drużynowo Gimnazjum nr 
5 zajęło I miejsce, a miejsce II przy-
padło Liceum Ogólnokształcącemu 
nr 1. Jest to ogromny sukces młodych 
jaworznian w związku z tym, iż lau-
reaci pierwszego i drugiego miejsca 
w każdej kategorii będą reprezentować 
Śląsk na Ogólnopolskim Konkursie 
Poezji i Pieśni Patriotycznej. I tak, 
do Poznania w tym roku pojadą: Pa-
trycja Matracz, Aleksandra Haśnik – 
uczennice G nr 5 z piosenką „Polskie 
kwiaty”, Elżbieta Parzoch z G nr 5 
z wierszem „Czerwone maki z ulicy 
Entej” oraz Małgorzata Synowiec, 
Agnieszka Dzióbak i Natalia Przy-
stałka z piosenką „Miejmy nadzieję”.

Wprawdzie Czesław Niemen 
śpiewał przed laty, że jesień 
z acz y na się  mi moz a mi,  a le 
uczniowie i nauczyciele Szko-
ły Podstawowej nr 19 posta-
nowili udowodnić, że ta pora 
roku komponuje się najlepiej 
z kociołkiem smacznego jadła. 
Święto Pieczonego Ziemniaka 
ma w tej placówce już bardzo 
długą, bo aż 16-letnią tradycję, 
lecz mimo to wcale nie traci 
na swej atrakcyjności. Nasi mi-
lusińscy wyczekują go niecier-
pliwie niemalże już od pierw-
szego dzwonka. W tym roku 
uroczystość przypadła na 29 
września.

Głównym atutem tej imprezy 
jest niewątpliwie jej integracyj-
ny charakter. Uczestniczą w niej 
bowiem nie tylko nasi uczniowie, 
ale również ich rodzice, wszyscy 
(także emerytowani) pracow-
nicy oraz specjalnie zaproszeni 
na tę okazję goście. W tym roku 
swą obecnością zaszczycili nas 
panowie radni: W. Chudzikiewicz 
i G. Radko, naczelnik WEKiS UM 
Z. Mika, dyrektor MZOPOW B. 
Śledzińska, przedstawiciel ZNP 

B. Guja oraz ksiądz proboszcz 
Wiesław Jarząbek. Honorowy-
mi gośćmi byli zaprzyjaźnieni 
ze szkołą pensjonariusze Domu 
Opieki Społecznej.

W programie uroczystości 
znalazł się przygotowany przez 
p. M. Chudzikiewicz wraz z klasą 
III bardzo ciekawy program ar-
tystyczny, traktujący o potrzebie 
prawdziwej przyjaźni. Wspania-
le zaprezentowali się również 
uczniowie klas młodszych oraz 
przedszkolacy. Na zakończenie 
każdy został obdarowany kaszta-
nami – symbolem jesieni, piękna 
i zdrowia, jak na szkołę promują-
cą zdrowie przystało.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na gwóźdź imprezy, czyli 
degustację gorących, aroma-
tycznych ziemniaków, przyrzą-
dzanych od samego rana przez 
niezawodnych rodziców naszych 
uczniów. Mi ł y m rozmowom, 
uśmiechom i serdecznościom nie 
było końca, a radosna atmosfera 
pomieszana z zapachem pieczo-
nych ziemniaków unosi ła się 
po szkole przez cały dzień.

PAULINA PIECHNA

W ostatnich dniach w naszym mie-
ście gościła z wizytą grupa nauczy-
cieli węgierskich z miasta Szigetha-
lom. 13 października odwiedziła 
ona Gimnazjum nr 3, które zorga-
nizowało dla przybyłych wiele cie-
kawych pokazów i atrakcji.

Gospodarz imprezy- dyrektor 
szkoły p. mgr Magdalena Grzegor-
czyk zadbała o to, by goście czuli się 
w naszej szkole jak najlepiej. W sali 
gimnastycznej mogliśmy podziwiać 
naszą uzdolnioną młodzież. Na po-
czątek gościnnie wystąpiła grupa 
taneczna AKAD z OPP pod kierun-

kiem p. Anny Korczyk w inscenizacji 
„Harego Potterki”. Następnie poziom 
adrenaliny podniósł nam pokaz wspi-
naczki halowej przygotowany przez p. 
Grzegorza Tuckiego, który w G3 pro-
wadzi klub sportowy K2. Wiele emocji 
dostarczyły występy uczniów z Klubu 
Walki Wręcz „Partner 2” prowadzo-
nego przez p. Łukasza Proksę. Grupa 
zaprezentowała pokaz walki ju-jitsu.

Kolejną atrakcją był występ na-
szych uczennic i nauczyciela w.f. , który 
jest instruktorem aerobiku p. Arka-
diusza Majera. Wspólnie zaprezen-
towali ćwiczenia cardio i postcardio 

z użyciem przyrządów fitness. Całość 
dopełniły popisy taneczne i wokalne 
uczniów z klas o profilu artystycznym.

Na zakończenie wszyscy goście 
otrzymali upominki- ręcznie malo-
wane przez uczniów obrazki przedsta-
wiające nasze miasto. Ale to nie koniec! 
Następnie goście udali się do świetlicy 
szkolnej, gdzie wysłuchali koncertu 
muzyki klasycznej, a po nim przeszli 
do pracowni chemicznej, gdzie czekał 
na nich ciekawy pokaz doświadczeń 
chemicznych, a po nim dalsza „po-
dróż po G 3”, czyli pokaz umiejętności 
uczniów z koła hafciarskiego i koła pla-

stycznego oraz prezentacje multime-
dialne: „Co wiemy o Węgrach”, „Kraje 
anglojęzyczne”, „Wspomnienia z USA” 
– relacja Kuby Soski, ucznia klasy 3d, 
który 5 tygodni spędził w Ameryce 
Północnej- była to nagroda za zajęcie 
I miejsca w konkursie „Historia Soli-
darności”.

Goście byli zachwyceni, zadowo-
leni. Urzekła ich atmosfera panująca 
w naszej szkole, jej wystrój i uzdolnio-
na nasza młodzież. Z przyjemnością 
chcieliby odwiedzić nas ponownie. 
A my? Serdecznie ich zapraszamy!

MAGDALENA PIETRZAK

Występ w Poznaniu jest już trze-
cim, ostatnim etapem tego konkursu, 
więc uczniowie już ćwiczą i przygo-
towują się solidnie, być może uda im 
się powtórzyć zeszłoroczny sukces 
młodej jaworznianki. Absolwentka 
G5 Martyna Knot zdobyła w zeszłym 
roku I miejsce, a drużyna z Jaworzna III 
miejsce. Popularność, z jaką cieszy się 
Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej, 
jest dowodem na to, iż wychowanie 
patriotyczne to nie tylko wykłady na 
temat postawy współczesnego Polaka, 
ale również pielęgnowanie tradycji, 
okazywanie szacunku dorobkowi kul-
tury. „Kiedy myślę Ojczyzna, wówczas 
wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi 
mi o tym serce jakby ukryta granica 
...” – pisał Karol Wojtyła. IW
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Dzieci wręczały kierowcom ulotki „Kierowca i alkohol”

Nietypowe pasowanie w Gimnazjum nr 6

Pasowanie w SP nr 14

Uczniowie klas integracyjnych

Dzień Komisji Edukacji Narodowej w I LO

13 października w I Liceum Ogól-
nokształcącym odbyła się akade-
mia upamiętniająca Dzień Edu-
kacji Narodowej. Z tej okazji klasa 
2 a i 3 b przygotowały spektakl 
nawiązujący do każdemu dobrze 
znanej historii „Alicji w Krainie 
Czarów”.

Alicja, którą zagrała Alek-
sandra Grabowska, dzięki ma-
gicznym zaklęciom poznawała 
szkolne przedmioty. Bajeczne 
stroje, zabawne dialogi i dobrze 
przygotowani aktorzy, którzy nie 
dali się pokonać tremie zapewnili 
niezapomniane emocje. Zatańczy-
ła także para taneczna: Karolina 
Ciepły i Tymoteusz Kuźma, a część 

muzyczną wypełnił duet muzyczny 
w wykonaniu Anny Leśniak i Emi-
lii Wróblewskiej.

Podczas apelu odbyło się rozda-
nie nagród dyrektora dla zasłużo-
nych nauczycieli, które przyznała 
Pani Dyrektor Bożena Palian. Przy-
znano również nagrody dla uczniów 
w konkursie „FOTO-TICZER”, 
główną nagrodę zdobyła tu M.Gór-
ny. Uczniowie przyznali nagrody 
nauczycielom w następujących kate-
goriach: Nauczyciel Słoneczko – ten 
tytuł przypadł zawsze uśmiechniętej 
Profesor Oliwii Stadler-Ciołczyk, 
Nauczyciel Kosa oraz Nauczyciel 
Mistrz – nagrody w tych kategoriach 
zgarnął Profesor Tadeusz Słowik.

W tym dniu wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się emeryto-
wani Profesorowie Liceum; m. in. 
Pan Dyrektor mgr J. Kozowicz, 
Pani Profesor B. Stankiewicz 
i sekretarz szkoły Pani D. Tar-
gosz. I Liceum Ogólnokształcące 
odwiedzili również przyjaciele 
z Węgier. Po spektak lu wszy-
scy uda l i się na poczęstunek 
do świetlicy szkolnej, gdzie przy 
słodkościach i kawie można było 
powspominać lata spęd zone 
w liceum oraz podziwiać prace 
z konkursu fotograficznego.

Dzień ten przepełniony był do-
brą zabawą i miłą atmosferą.

KAROLINA ŚWIĄTEK, I LO

Gimnazjum nr 4  
z Oddziałami Integracyjnymi 
i Oddziałami Dwujęzycznymi 
to szkoła, która gwarantuje  
nie tylko wysoki poziom 
nauczania, ale ma 
również do zaoferowania 
wiele atrakcji dla swoich 
wychowanków. Oto jak 
rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny.

Dziewiątego października 
uczniowie pierwszych i trzecich klas 
integracyjnych wzięli udział w wy-
cieczce do Ojcowa, która została sfi-
nansowana z funduszy pozyskanych 
z urzędu miasta przez Uczniowski 
Klub Sportowy „Mix Team”.

P ier wsz y m pr z ys t a n k iem 
na naszej trasie okazał się być za-
mek w Pieskowej Skale. Wczesne 
godziny poranne oraz dosyć niska 

temperatura nie przeszkodziły 
nam w zwiedzaniu. Podziwialiśmy 
również otaczającą zamek okolicę. 
Jesienna aura sprawiła, iż prezen-
towała się ona niezwykle okazale 
i kolorowo.

Następnie udaliśmy się do Oj-
cowa. Po krótkim marszu dotarli-
śmy pod bramę krakowską. Pani 
przewodnik opowiedziała nam 
kilka ciekawostek związanych 
z tym miejscem. Stamtąd wyru-
szyliśmy w kierunku groty Łokiet-
ka, którą zwiedzaliśmy wspólnie 
z przewodnikiem.

Do Jaworzna wróciliśmy zmę-
czeni, ale bardzo zadowoleni. Po-
goda dopisała, humory również. 
Dziękujemy i czekamy z niecier-
pliwością na następną wyprawę.

Impreza nie odbyłaby się, gdy-
by nie wsparcie finansowe Pana 
Prezydenta i Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Jaworznie – za co ser-
decznie dziękujemy.

AG

Jak co roku, Gimnazjum nr 6  
w Długoszynie, organizuje w wiel-
kim stylu pasowanie dla pierw-
szoklasistów. Data, godzina oraz 
scenariusz całego przedsięwzięcia, 
to sprawy ściśle tajne. Uczniowie 
klas starszych działając z zaskocze-
nia dają szansę młodym, aby mogli 
zasłużyć sobie na miano gimnazja-
listy przez duże „G”. 

Tegoroczna uroczystość odbyła 
się w iście rajskim klimacie – pierw-
szaków powitali nie kto inny, jak 
Adam i Ewa (Dawid Kmiecik, Daria 
Chmiel) okrzykiem „Witajcie w Raju 
– w Gimnazjum nr 6!” Aby dostać 
się do Raju G6, uczniowie musieli 
pokonać wiele konkurencji: wykazać 
się intelektem, aby udzielić trafnej od-
powiedzi na podchwytliwe pytania, 
sprytem i zdolnościami manualnymi 
podczas konsumowania uciekających 
rajskich jabłuszek, siłą w konkurencji 
przeciągania węża oraz determinacją 
i wytrzymałością podczas picia soku 
z rajskich owoców. Na koniec wszy-
scy zostali naznaczeni fantazyjnymi 
malunkami na twarzach.

Zadania były arcytrudne, ale 
wszystkie pierwszaki odniosły 
spektakularny sukces, a przy tym 
wszyscy świetnie się bawili. Po tych 
trudach komisja uznała, iż cała 
gromada poddana próbie zasługuje 
na pełnoprawny tytuł Gimnazja-

listy – aby formalności stało się za 
dość, każdy uczeń wypowiedział 
przysięgę, a szanowna dyrekcja 
wręczyła każdemu pierwszakowi 
dyplom pasowania oraz na osłodę, 
rożek ze słodkościami. 

O. POLAK

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Ja-
worznie oraz Komenda Miejska 
Policji we współpracy ze świetli-
cami realizowały akcję happe-
ningową w ramach lokalnej spo-
łecznej kampanii profilaktycznej 
„Czy Twoje picie jest bezpieczne?”

8 października br. odbyła się ak-
cja happeningowa, w której udział 
wzięli policjanci ruchu drogowego 
z Komendy Miejskiej Policji w Ja-
worznie wraz z dziećmi z Klubu 
Młodzieżowego Świetlicy Środo-
wiskowej – „Podłęże”. W trakcie 
prowadzanych kontroli pojazdów, 
dzieci wręczały kierowcom ulotki 

„Kierowca i alkohol” – Wyhamuj 
w porę! . Dla dzieci udział w hap-
peningu to szczególnie ciekawa 
i atrakcyjna możliwość poznania 
pracy policjantów. Dzięki takiej 
akcji dzieci mogły poczuć się waż-
ne i dumne z pomocy, którą mogły 
udzielać policji.

W treści broszury znajdują się 
informacje co to jest i jak działa 
alkohol, a także przypomnienie 
przepisów prawnych dotyczących 
jazdy pojazdami pod wpływem 
alkoholu. Ulotka obala także wiele 
mitów i stereotypów związanych 
z piciem alkoholu.

IW

14 października w Szkole 
Podstawowej nr 14 
odbyła się uroczystość, 
która zgromadziła 
nie tylko nauczycieli 
i uczniów, ale również 
rodziców.

Swoje święto obchodziły dzie-
ci z klas pierwszych, które zostały 
przyjęte w poczet uczniów szkoły. 
Pierwszaki zaprezentowały swoje 

umiejętności podczas części arty-
stycznej. Recytacja, śpiew i taniec 
w ich w ykonaniu zachw ycały 
wszystkich, więc wychowawczy-
nie Gabriela Machejek oraz Mał-
gorzata Kozioł miały powody 
do dumy. Następnie dyrektor 
szkoły Anna Szymanek i wicedy-
rektor Barbara Marecka dokonały 
aktu pasowania. Uczniowie byli 
bardzo przejęci, na zakończenie 
uroczystości z radością przyjęli 
upominki, które wręczyli im nie 
mniej wzruszeni rodzice.

G. MACHEJEK
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Egzam
in z zoologii: 

– Co to za ptak? – pyta 
studenta profesor wskazując 
na klatkę, która jest 
przykryta tak, że w

idać tylko 
nogi ptaka. 
– N

ie w
iem

 – m
ów

i student. 
– Jak się pan nazywa? – pyta 
profesor. 
Student podciąga nogawki. 
– N

iech pan profesor sam
 

zgadnie.

Spotykają się dw
ie znajom

e, 
z których jedna to jeszcze panna, 
a druga niedaw

no w
yszła za m

ąż. 
– Co słychać? – pyta panna. 
– N

ie narzekam
. 

– M
ąż pieniążki daje? 

– N
ie narzekam

. 
– Czuły jest w łóżku? 
– N

ie narzekam
. 

– A skąd ten siniaczek? 
– Raz... narzekałam

.

– Co słyszy m
uzyk rockow

y ubrany w
 garnitur? 

– Czy oskarżony m
a coś na sw

oją obronę?

Pew
ien poeta zorganizow

ał 
sobie w

ieczorek deklam
acyjny 

w
 szpitalu – charytatyw

nie dla 
pacjentów

 i personelu. G
odzinkę 

to trw
ało, w

reszcie koniec. N
a sali 

cisza. D
o artysty podchodzi jeden 

z anestezjologów
 i serdecznie ściska 

jego praw
icę. 

– Szacuneczek, m
istrzu...

Pierw
szy lightow

y tygodnik dla spragnionych śm
iechu
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jest t

Ja-
skiniowcy 

proszą M
acG

yve-
ra, żeby pom

ógł im
 

w
ygnać w

ężojaszczura, 
który nie chce w

yjść z ich 
jaskini.

– Czy próbow
aliście go w

y-
kurzyć ogniem

? – pyta M
ac-

G
yver.

– Tak. N
ie pom

aga.
– Czy próbow

aliście go 
bić m

aczugą po łbie?
– Tak. Też nie po-

m
aga.

– A pró-
bowaliście m

a-
lować m

u na ogonie 
te wasze scenki z m

a-
m

utam
i?

– To też nie pom
ogło.

M
acG

yver wchodzi do jaskini 
i pyta wężojaszczura:
– Słuchaj kolego! Czy m

ógłbyś 
znaleźć sobie drugą jaskinię? 
Tam

ci jaskiniowcy bardzo 
by tego chcieli.
– N

ie m
a spraw

y, już idę. 
A nie m

ogli m
i tego 

sam
i pow

ie-
dzieć?

Szef pyta blondynki:
– Czy w

ysłała pani 
faks do Kow

alskiego?
– Tak w

ysłałam
.

– To niech w
yśle 

pani jeszcze 
do N

owackiego.
– A

le szefie, m
y nie 

m
am

y w
ięcej faksów.

Już nie ma
Ornitolog

– M
am

o kup m
i m

ałpkę.
– A

 czym
 będziesz ją karm

ił?
– Kup m

i taką z zoo, bo takich nie 
w

olno karm
ić.

Spotykająsiędw
i

12 października 2009 roku, godz. 12.15. Przew
odniczący Parlam

entu Europy prof. Jerzy B
uzek przyjm

uje 
dziennikarzy z w

ojew
ództw

a śląskiego w
 sw

oim
 gabinecie w

 B
rukseli. Zdjęcie w

ykonał obecny na 
spotkaniu nasz dziennikarz Paw

eł Jędrusik
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– Jasiu czy znasz 
ptaka, który nie 
buduje gniazda?
– Znam

, kukułka.
– A

 czy w
iesz 

dlaczego?
– Bo kukułki 
m

ieszkają 
w

 zegarach.

K
anar do pasażera 

w
 autobusie:

– Bilecik proszę!
N

a to pasażer:
– K

ierowca sprzedaje!

Jaś w
 ZO

O
 m

ów
i 

do ojca:
– O

ooo toperz.
– N

ietoperz – m
ów

i 
ojciec.
– A

aa jak nie toperz, 
to nie w

iem
 co.

Klientka zauw
aża, że kelner 

niosąc talerz zupy trzym
a w

 nim
 

kciuk. Zdenerw
ow

ana m
ów

i:
– Proszę pana! Pan m

a palec 
w

 zupie, którą zam
ów

iłam
!

Kelner na to:
– N

ie szkodzi, nie jest gorąca.

W
 zim

ow
y w

ieczór gajow
y złapał 

w
 lesie złodzieja, który kradł ścięte 

drzew
o.

– C
o, kradniem

y drzew
o?

– Panie gajow
y, ja tylko zbieram

 
paszę dla królików

!
– C

hcesz m
i w

m
ów

ić draniu, 
że króliki jedzą drew

no?
– Jeśli nie będą chciały jeść, 
to napalę nim

 w
 piecu.

Pożar...
Żona i m

ąż w
ybiegają 

na dw
ór. Żona m

ów
i:

– N
ie m

a tego złego... 
Po raz pierw

szy 
od ślubu w

yszliśm
y 

gdzieś razem
!

Pani w
 szkole poprosiła dzieci, 

aby narysow
ały coś zw

iązanego 
ze św

iętam
i Bożego N

arodzenia... 
Po św

iętach nauczycielka sprawdza 
zadanie... Podchodzi do Jasia, 
a na jego kartce znajduje się m

ały 
jeżyk... Pani pyta Jasia:
– Czy tw

ój obrazek w
iąże się 

ze św
iętam

i?
Jasiu odpow

iada:
– Tak, nie słyszała pani tej kolędy:  
„Jeżu m

alusieńki...” ?
H

enio był chorobliw
ie nieśm

iały i zakom
pleksiony. K

iedy 
kupił kom

puter, m
iesiąc upłynął zanim

 zadzwonił do wsparcia 
technicznego, żeby m

u pow
iedzieli, gdzie jest spacja. Trochę 

się obaw
iał, że go w

yśm
ieją, jednak pan w słuchawce cierpliw

ie 
i w

yrozum
iale w

ytłum
aczył m

u, w czym
 rzecz. Po następnym

 
m

iesiącu H
enio znów – ośm

ielony poprzednim
 kontaktem

 
zdecydował się zadzwonić.
Tym

 razem
, żeby zapytać, jak się kom

puter w
yłącza. O

czekiwał  
kpin, ale ponow

nie otrzym
ał profesjonalną i uprzejm

ą pom
oc.  

M
ile zaskoczony przyjem

ną obsługą zdecydował się zagaić:
– Bo w

ie pan, zawsze m
yślałem

 o sobie jak o ofierze losu,  
ale chyba jednak nie jestem

 aż takim
 durniem

.
– A

leż oczyw
iście, że nie – m

iesiąc tem
u dzwonił  

jakiś palant z pytaniem
, gdzie jest spacja.

N
ie jest            tak źle

– Cześć Rychu, jaki śliczny pies! Pew
nie 

m
ądry! 

– A jakże! W
czoraj na spacerze 

pow
iedziałem

 do niego: „W
ydaje m

i się, 
że czegoś zapom

nieliśm
y z dom

u”. I jak 
m

yślisz, co on w
tedy zrobił? 

– N
o, nie gadaj, pobiegł do dom

u 
i przyniósł to, czego zapom

nieliście? 
– N

ie, usiadł, podrapał się łapą po głow
ie 

i zaczął się zastanaw
iać, co by to m

ogło być.

U
 dentysty 

– Co by m
i pan radził 

zrobić przy m
oich 

żółtych zębach? 
– H

m
m

..., założyć 
brązow

y kraw
at?
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Czterech m
ężczyzn: 

inżynier, chem
ik, 

księgow
y oraz pracow

nik 
adm

inistracji państwowej 
spierało się czyj pies jest 
najm

ądrzejszy. 
Inżynier zawołał 
do swojego psa: 
– Pi, pokaż co um

iesz! 
Pies m

om
entalnie 

w
skoczył na biurko, w

ziął 
ołówek, papier i narysow

ał 
idealne koło, kw

adrat 
i trójkąt. 
K

sięgow
y zawołał swojego: 

– Bilans! W
iesz co m

asz 
robić! 
Bilans pobiegł do kuchni, 
przyniósł 12 ciastek, 
po czym

 podzielił 
je na cztery rów

ne kupki. 
Chem

ik tylko spojrzał 
i zawołał: 
– Probów

ka! D
o roboty! 

Suczka podbiegła 

do lodów
ki, w

yciągnęła 
karton z m

lekiem
, 

po czym
 nalała dokładnie 

180 m
l do szklanki bez 

rozlania kropelki. 
W

szyscy spojrzeli 
na pracow

nika 
adm

inistracji państwowej 
i spytali: 
– A

 co potrafi Twój pies? 
M

ężczyzna spokojnie 
pow

iedział do swojego 
pieska: 
– Przerw

a Śniadaniow
a! 

D
o dzieła! 

Pies natychm
iast zjadł 

ciasteczka, w
ypił m

leko, 
narobił na papier, 
po czym

 zaczął narzekać, 
że zw

ichnął sobie podczas 
tego kręgosłup, w

ypełnił 
w

niosek o odszkodow
anie 

za pracę w
 szkodliw

ych 
w

arunkach i poszedł 
na chorobowe.

Czterech
m

ężczyzn:
do

lodów
ki

w
Cwana bestia

K
onsekwenty

Pew
ien oficer zauw

ażył, 
że jeden z żołnierzy zachow

uje 
się bardzo dziw

nie. Stale 
chodził po terenie jednostki, 
podnosił każdy znaleziony 
papier, oglądał z obu stron, 
m

ruczał pod nosem
: „To nie 

to” i odkładał. Po jakim
ś 

czasie oficer w
ysłał żołnierza 

do psychiatry. Ten przebadał 
pacjenta, uznał go za fiśniętego 
i nie nadającego się do dalszej 
służby w

 w
ojsku.

Podaje żołnierzow
i kw

itek, ten 
ogląda i stw

ierdza: 
– To jest to!

Z w
iekiem

 
szansa 
na m

iłość 
dozgonną 
w

zrasta. 

D
ziś głową rodziny jest 

ten, kto m
a w ręku pilota 

od telew
izora.

D
wóch nowojorskich Żydów

 
jest bez grosza. Przechodząc 
ulicą zauważają olbrzym

i szyld 
na jednym

 z kościołów
: „10 

dolarów dla każdego, kto się 
ochrzci”. Jako że głód dokucza, 
jeden z nich bez słowa kieruje 
się do środka. Po 10 m

inutach 
w

ychodzi. Jego kolega pyta: 
– I co, m

asz forsę? 
N

a to drugi z w
yczuwalną 

w głosie w
yższością: 

– W
idzisz i właśnie za to was 

nie lubim
y!

N
a policję w

pada zziajany facet 
i krzyczy: 
– O

kradli m
i sklep! 

– A
 był pośw

ięcony? 
– N

ie. 
– To nie m

a przestępstw
a. 

– A
 co jest?! 

– Kara boska!

m
a

m
Blondynka jest 
przeciw

ieństw
em

 psa. 
Pies w

szystko rozum
ie, 

ale nie m
oże nic 

pow
iedzieć.

Siedzi inform
atyk przy kom

pie: 
Podchodzi do niego żona i podaje m

u 
kawę. 
O

n próbuje i m
ów

i:
– Przecież w

iesz, że piję z cukrem
. 

– N
o w

iem
... A

le tak chciałam
 

usłyszeć Twój głos... 

D
o baru wchodzi facet i siada na stołku. Barm

an patrzy na niego i pyta: 
– Co będzie? 
– Poproszę siedem

 kieliszków whisky, podwójnej. 
Barm

an podaje m
u trunki i patrzy, a facet w

ychyla jeden kieliszek, drugi, 
trzeci... wszystkie znikają rów

nie szybko, jak się pojaw
iły. Barm

an gapi 
się i nie dow

ierzając i pyta go, dlaczego tak szybko w
ypił wódkę. 

– Też byś w
ypił tak szybko, gdybyś m

iał to, co ja. 
– A co m

asz, stary? 
– Jednego dolara.

W
 przedziale w pociągu siedzą 

naprzeciwko siebie m
am

a z synkiem
 

Jasiem
 i jakiś facet. Jasio w

ykonuje te 
sam

e ruchy co facet naprzeciwko. Facet 
po pew

nym
 czasie nie w

ytrzym
ał i m

ów
i 

do m
atki dziecka:

– Czy m
oże pani coś pow

iedzieć synkow
i, 

aby m
nie nie przedrzeźniał? 

– Jasiu, nie zachow
uj się jak głupek!

Spotyka 
się dwóch 
znajom

ych. 
– Co tam

 
u Ciebie nowego? 
– A w

iesz 
ożeniłem

 się 
w zeszłym

 
m

iesiącu. 
– To m

usisz być 
szczęśliw

y. 
– Tak, m

uszę.


