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Finał WOŚP

Zaproszenie

Proszę o umieszczenie w kolejnym 
numerze gazety sprostowania, że dr Ewa, 
która jest bohaterką artykułu o uwiedzeniu 
pacjenta w jaworznickim szpitalu, to nie 
dr Ewa Skinderowicz (z-ca ordynatora 
oddziału chorób wewnętrznych).
W dniu ukazania artykułu usłyszałam złośliwe 

komentarze za moimi plecami i odebrałam kilka 
telefonów z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji.

EWA SKINDEROWICZ

Potwierdzamy, że dr Ewa 
Skinderowicz nie jest bohaterką 
artykułu „Uwiodła pacjenta”.

REDAKCJA

*** DEMENTI *** DEMENTI *** DEMENTI ***

Krzysztof Marciński i Agnieszka 
Polityka (na zdj.) to laureaci konkursu 
literackiego „Rehabilitacja to też 
moja własna droga do poprawy 
sprawności” zorganizowany przez 
fundację „Arka” z Bydgoszczy. 
Celem konkursu było przybliżenie 
społeczeństwu indywidualnej 
formy rehabilitacji środowisk osób 
niepełnosprawnych. Konkurs 
ogłoszony był w zeszłym roku. 
Na konkurs należało nadesłać pracę 
literacką: która byłaby wskazówką 
dla tych, którzy nie potrafią odnaleźć 
swojej drogi do poprawy sprawności 
– czytamy w dyplomie Krzysztofa 
Marcińskiego.
Nagrodą było uczestnictwo 
w warsztatach artystycznych. 
Fundacja „Arka” wydała 
okolicznościową książkę z cyklu 
„Moja rehabilitacja to...”, w której 
zamieszczone są prace Krzysztofa 
Marcińskiego i Agnieszki Polityki. 
Książka będzie dostępna w bibliotece.
Krzysztof Marciński ma 26 lat, 
pracuje społecznie na rzecz związku 
niewidomych. Jego pasja to: muzyka, 
podróże i aktywne spędzanie 
czasu. Krzysztof i Agnieszka należą 
do Polskiego Związku Niewidomych 
koło w Jaworznie.

MIROSŁAWA  MATYSIK

Dźwigać się 
z niepełno-
sprawności

Chcesz zagrać w WOŚP i zbierać 
pieniądze dla dzieci z chorobami 
onkologicznymi oraz na 
doposażenie klinik onkologicznych 
w sprzęt wysokospecjalistyczny, 
zgłoś się do redakcji gazety „Co 
tydzień” z aktualnym zdjęciem.  
10 stycznia 2010 r. na ulicach 
Jaworzna będziesz kwestował 
wśród 200 wolontariuszy.

SZEF JAWORZNICKIEGO SZTABU WOŚP
MIROSŁAWA MATYSIK

29 października 2009 r. 
o godz. 9.00 w siedzibie 
Agencji Rozwoju Lokalnego 
S.A. w Jaworznie przy ul. 
Grunwaldzkiej 275 rozpocznie 
się sesja RM.
W porządku obrad m.in.:informacja 
o oświadczeniach majątkowych 
radnych i pracowników 
samorządowych, sprawozdanie 
z realizacji zadań oświatowych, 
uchwała w sprawie projektu 
„Naprzeciw zmianom – badanie 
trendów gospodarczych miasta 
Jaworzna”, zmiany w budżecie 
na br., uchwała w sprawie kredytu 
długoterminowego, uchwała 
w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego MPWiK, uchwała 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
– „Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka 
Górna i Koźmin” i „Ciężkowice” 
oraz „Dąbrowa Narodowa”, 
uchylenia uchwał w sprawie 
scalenia nieruchomości objętych 
planem „Zachód” – „Przemysłowa 
I” i „Zachód” – „Przemysłowa II”, 
uchwała w sprawie wniosków 
o wydawanie paszportów przez 
miasto, uchwała w sprawie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii, 
uchwała w sprawie wymagań 
dla przedsiębiorców w zakresie 
odpadów komunalnych, uchwała 
w sprawie wysokości diet radnych 
oraz interpelacje radnych i wnioski 
mieszkańców.

JM

Październikowa 
sesja rady

Stanisław Piskor zaprasza na 
spotkanie z poetą Bogusławem 
Żurakowskim, profesorem UJ.
Żurakowski jest także krytykiem 
literackim i kulturoznawcą. Zajmuje 
się filozofią wartości, aksjologią 
literatury, literaturoznawstwem, 
literaturą dla dzieci i młodzieży.
Debiutował w 1957 roku w Opolu 
w Polskim Radiu. Federacja PEN-
Clubów w Londynie przyznała mu 
w 1965 roku wyróżnienie. 

Po wyjeździe do Strasbourga 
i wizycie w tamtejszej siedzibie 
Europarlamentu udałem się 
w dniach od 12 – 14 października 
br. do Brukseli, aby zobaczyć 
jak tam działa i funkcjonuje 
Parlament Europejski. Jednym 
z najważniejszych punktów wyjazdu 
było spotkanie z Przewodniczącym 
Parlamentu Europejskiego Jerzym 
Buzkiem.

Pierwszym punktem programu był 
wylot z Warszawy, prosto do Brukseli. 
Po drodze do hotelu Euroflat, który znaj-
duje się naprzeciw głównego budynku 
Parlamentu Europejskiego, mijaliśmy 
główną siedzibę NATO. Po przybyciu 
na miejsce udaliśmy się na lunch z Hu-
bertem Szlaszewskim, dyrektorem ds. 
Lepszych Uregulowań Prawnych i Ad-
ministracji.

Następnie obejrzeliśmy krótką pre-
zentację Magdaleny Chawuły, dyrektora 
Biura Regionalnego Województwa Ślą-
skiego w Brukseli, która wytłumaczyła 
nam na czym polegają działania biura 
i w jaki sposób stara się ono promo-
wać województwo śląskie w Europie. 
Chodzi tu głównie o promocję naszego 
województwa jako miejsca, którym 
powinni zainteresować się zagraniczni 
inwestorzy.

Nie pominięto także kwestii turysty-
ki i rekreacji. Było to ostatnie spotkanie 
w poniedziałek, po którym mieliśmy 
wystarczająco dużo czasu, aby zwiedzić 
przepiękny rynek w Brukseli, odwiedzić 
katedrę św. Michała i św. Guduli oraz 
spróbować słynnej belgijskiej czekolady 
i równie słynnych belgijskich frytek 
z majonezem.

We wtorek czekały na nas kolejne 
spotkania z prof. Adamem Gierkiem, 
Janem Olbrychtem i Konradem Szy-
mańskim, którzy poruszali kwestie 
energetyki na Śląsku. Po tych konferen-
cjach udaliśmy się na długo oczekiwane 
spotkanie z byłym premierem Jerzym 
Buzkiem. Była to pierwsza dyskusja 
z dziennikarzami z Polski w tym bu-
dynku Parlamentu Europejskiego. 
Przewodniczący przywitał się z każdym 
osobiście, a później odpowiadał na nasze 
pytania. Nie bez znaczenia była tutaj 
poruszana kwestia istoty węgla zarów-
no w naszym kraju, jak i w Europie. 
Były premier do znudzenia powtarzał 
zdanie: „Co z tego, że węgiel jest brudny, 
w związku z tym, trzeba więcej funduszy 
z Unii Europejskiej, aby korzystanie 
z niego stało się opłacalne”, porównując 
korzystanie z gazu do węgla.

Niestety, czas naglił i po krótkim 
spotkaniu przewodniczący musiał wra-
cać do swoich obowiązków. Kolejne spo-
tkania zarówno we wtorek, jak i w środę 
dotyczyły tego samego tematu, energe-
tyki. Niestety, jak się dowiedzieliśmy, 
wprowadzane przez Unię Europejską 
regulacje dot. energetyki, najprawdo-
podobniej spowodują wzrost cen energii 
elektrycznej w najbliższych latach.

Po długich dyskusjach na ten temat 
ponownie była chwila wytchnienia. 
Zobaczyliśmy słynnego „sikającego 
chłopca z Brukseli”, który jest ikoną tego 
miasta. Ostatnim punktem „wycieczki” 
było dokładne zwiedzenie głównego 
budynku Parlamentu Europejskiego. 
Uczestniczyliśmy tam w oficjalnych 
konferencjach prasowych, a Andrzej 
Sanderski dokładnie opowiedział nam, 
w jaki sposób Parlament Europejski 
pomaga dziennikarzom. Najważniejszą 
formą jest organizowanie właśnie takich 
wyjazdów, na które tak naprawdę mało 
dziennikarzy z naszego kraju mogłoby 

sobie pozwolić. W samym Parlamencie 
Europejskim dziennikarze mogą nieod-
płatnie wynająć kamerzystów, dźwię-
kowców i montażystów. W razie potrze-
by istnieje także możliwość skorzystania 
ze studia prasowego i przeprowadzenia 
w nim wywiadu z wybraną osobą.

Po tej miłej wizycie przyszedł czas 
na powrót. Tutaj spotkała nas niespo-
dzianka, ponieważ dowiedzieliśmy się, 
że prawdopodobnie nasz lot zamiast 
do Warszawy zostanie przekierowany 
do Gdańska, Wrocławia lub Katowic 
z powodu zamieci śnieżnej w Polsce, 
podczas gdy w Brukseli była tempera-
tura 20 stopni Celsjusza. Na szczęście, 
obyło się bez jakichkolwiek proble-
mów i po paru godzinach byliśmy już 
na Okęciu.

Mam nadzieję, że nie był to ostatni 
taki wyjazd, i że w najbliższym czasie 
będę miał możliwość po raz kolejny 
uczestniczyć w spotkaniach w Parla-
mencie Europejskim.

PAWEŁ JĘDRUSIK

12 listopada zostanie oddana do 
użytku zmodernizowana ulica 
Grunwaldzka. Inwestycja zrealizo-
wana w  ramach IV etapu projektu 
„MTdA” polegała na wytyczeniu 

nowego przebiegu drogi i nowej or-
ganizacji ruchu w centrum miasta. 
Szczegółowy plan nowej organizacji 
transportu autobusowego urząd 
przedstawi już za kilka dni. IW

Otwarcie Grunwaldzkiej 12 listopada

Autor artykułu, dziennikarz naszej gazety, Paweł Jędrusik na tle 
kultowej planszy w budynku Europarlamentu
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Kolejna kontrola trzeźwości 
miała szczęśliwy finał  
dla kierowców. Zostali 
obdarowani „alkomatami” 
breloczkami. Nie 
są to profesjonalne urządzenia, 
ale potrafią z dużym 
prawdopodobieństwem 
zasygnalizować stan 
nietrzeźwości.

Kontrolą dro-
gową na ul. Grun-
waldzkiej w okolicy 
Parku Lotników, objęto 
ponad sto osób. Dzięki bez-
dotykowemu alkomatowi kontrola 
nie trwała długo i po kilku sekundach 
każdy kierowca został przebadany. 
Wręczono 40 „alkomatów”, wszyscy 

Dzięki kontrolom drogówki 
w ostatnim miesiącu prawo jazdy 
straciło już kilkadziesiąt osób. 
Wczoraj około godziny 18.00 
pijany kierowca spowodował 
wypadek drogowy. Doszczętnie 
zniszczony został samochód Fiat 
Panda, a samochód sprawcy 
z rozbitym przodem nie nadawał 
się do jazdy.

W niedzielę wczesnym wieczorem 
ok. godz. 19:00 przy stacji Statoil 
na Leopoldzie doszło do kolizji 
drogowej. Na czerwonym świetle 
stał samochód osobowy Alfa Romeo 
i autobus PKM-u. W tył alfy wjechał 
Fiat Panda. Alfa Romeo uderzyła 
w autobus PKM-u.

Sprawca z Fiata (38 lat, jaworz-
nianin), oddalił się z miejsca kolizji. 

Zaparkował kilkaset metrów dalej, 
opuścił samochód i uciekł.

Policjanci dzięki pracy opera-
cyjnej odnaleźli zbiega. Okazało 
się, że był on pod wpływem alko-
holu i wydmuchał ponad 2,2 pro-
mile. Szacuje się, że aby osiągnąć 
taki wynik trzeba wypić ponad pół 
litra wódki.

ER

To nowy – bardzo obiecujący – 
projekt na scenie muzycznej. 
Tworzą go basista Janusz 
Bielski, Sławek Kania – 
wokalista i operator gitary 
rytmicznej, Dawid Pasek – 
gitara prowadząca i wokal oraz 
perkusista Konrad Wójtowicz. 
Przed jaworznicką publicznością 
zaprezentują się  
11 listopada br.

LiteMotiv powstał w czerwcu 
tego roku w Jaworznie. – To projekt 
muzyczny zrodzony z pasji i cieka-
wości. Pasji – do muzyki i nowych 
doświadczeń oraz ciekawości – czy 
„garażowe historie” sprzed wielu 
lat, aby na pewno miały miejsce:) – 
wyjaśnia Dawid Pasek, autor więk-
szości kompozycji zespołu.

Po trzech miesiącach wspólnego 
grania LiteMotiv (nazwa będąca 
połączeniem słów Lite i Leitmotiv) 
przystąpił do rejestracji zgroma-
dzonego materia łu na potrzeby 
płyty demo. Produkcją – w studiu 
MCKiS – zajął się znany jaworznicki 
realizator dźwięku Marcin Biskup, 
współpracujący m.in. z „Peny Lane”, 
„Negatyw” i „Sztywny Pal Azji”.

Na krążku demonstracyjnym – 
który już od przyszłego tygodnia 
będzie dostępny w Internecie wraz 
z uruchomieniem strony www.lite-
motiv.pl – znalazło się 7 utworów, 
określanych mianem ref leksyjnego 
rocka. Gitarowe granie, w części 
wspar te k lawiszem – w tej rol i 
Roman Jońca, znakomity pianista, 
który od lat współpracuje z wielo-
ma czołowymi artystami polskiej 
sceny muzycznej.

JURI

LiteMotiv – Nowy jaworznicki zespół

Od lewej Dawid Pasek, Janusz Bielski, Sławek Kania, Konrad Wójtowicz

W jaworznickiej Komendzie 
Policji oficerowie dyżurni 
pracują po 24 godziny na dobę 
bez przerwy. Jest to niezgodne 
z prawem, bo rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji określa, 
że policjant może pracować 
nie dłużej niż 12 godzin 
na dobę.

Artykuł opisujący tą sprawę uka-
zał się wczoraj na portalu Gazety 
Wyborczej, a już dziś w komendzie 
pojawili się funkcjonariusze Wydzia-
łu Kontroli z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach

Komendant Zygmunt Jaromin 
zapewnia, że nie jest łamane żadne 
prawo, a dyżury takie są ustalane tylko 
w weekendy i święta, i to na wyraźne 
prośby samych policjantów. Sprawą 
zainteresowały się już media ogólno-
polskie. Komendant Jaromin jest spo-
kojny i nie obawia się przeprowadzonej 
dziś kontroli. Jak mówi, takie kontrole 
są przeprowadzane często i bez zapo-
wiedzi, i jak dotąd nie wykazały żad-
nych uchybień w harmonogramie pra-
cy policjantów. Jeżeli teraz okazałoby 
się inaczej, zapewne będzie go czekała 
wizyta u komendanta wojewódzkiego. 
Z nieoficjalnych informacji wiemy, 
że takie 24-godzinne dyżury pełnią 
funkcjonariusze policji nie tylko w na-
szym mieście. MT

Sprawca tego wypadku miał ponad 2,2 promila alkoholu

24-godzinna dniówka nielegalna

przebadani kierowcy okazali się być 
trzeźwi. ER

Informację o wypadku telefo-
nicznie przekazał sam poszkodo-
wany (47 lat. Mieszkaniec Jelenia). 
Miał rozbitą głowę, wstrząśnienie 
mózgu i potłuczenia na całym cie-

le. Karetka zabrała go do szpitala 
w Jaworznie.

Kierowca Fiata Pandy poruszał się 
przepisowo po swoim pasie ruchu, gdy 
na jego tył najechał prowadzony przez 

52-letniego mieszkańca Os. Stałego 
pędzący Volkswagen Golf. Fiat został 
wypchnięty na sąsiedni pas. Uderzył 
w znak drogowy i wylądował tuż przed 
drzewami na skraju lasu. Panda zosta-
ła doszczętnie zniszczona, a kierowca 
cudem ocalił swoje życie. Możemy 
mówić o dużym szczęściu, gdyby Fiat 
uderzył w drzewa lub inny pojazd, 
który poruszałby się po przeciwnym 
pasie, mogłoby dojść do tragedii.

Kierowca Golfa był pod wpływem 
alkoholu. Po dmuchnięciu w balo-
nik okazało się, że jego wynik to 2 
promile. Sprawca został zatrzymany 
w areszcie na 24 godziny, jego sprawę 
będzie rozpatrywał Wydział Kar-
ny, Sądu Rejonowego w Jaworznie. 
Mieszkańcowi os. Stałego grozi 4,5 
roku więzienia. ER

Samochód poszkodowanego

Rozbity Volkswagen Golf, który spowodował wypadek
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Domitex Sp. z o.o. ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno 
Tel. 32 751 88 00; www.domitex.com.pl

Gratulacje, kwiaty i okolicznościowe 
dyplomy z okazji 35-lecia zespołu 
śpiewaczego „Szczakowianki” otrzy-
mali Maria Jarzynka, Marianna Osaja, 
Stanisława Przystał, Helena Kurzawa, 
Helena Kurzeja, Maria Jamróz, Włady-
sława Berkowaska, Elżbieta Nieużyła, 
Zofia Tekielak, Anna Kapuścińska, 
Krystyna Brandys, Anna Jaworowska, 

Anna Wielgus, Dariusz Fec, Kazimiera 
Janowska, Zofia Cieśla, Zofia Kaspro-
lewicz, Irena Piskorz.

Na jubileuszu byli obecni wiceprezy-
dent Dariusz Starzycki, Przewodniczący 
RM Tadeusz Kaczmarek, sekretarz mia-
sta Ewa Paleczny-Sidełko, radny Janusz 
Ciołczyk, dyr. MCKiS Mirosław Cioł-
czyk, Wanda Bachowska z UM, przed-

stawiciele Związku Rolników Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych Andrzej Krawczyk 
z Katowic i Tadeusz Brzózka, Kazimierz 
Janowski, pierwszy instruktor muzyczny 
zespołu, przedstawiciele Harcerskiego 
Kręgu seniorów oraz goście, rodziny, 
sympatycy zespołu. Uroczystość odbyła 
się w klubie „Szczak” na Górze Piasku,  
a prowadziła ją Agata Stelmachów. MM

Trzydzieści pięć lat zespołu śpiewaczego „Szczakowianki”

Okolicznościowa fotografia „Szczakowianek” z gośćmi

Ponad dwie godziny trwało 
spotkanie władz miasta 
z mieszkańcami Jelenia. 
W spotkaniu, które odbyło 
się w SP nr 22 był obecny 
prezydent Paweł Silbert, 
wiceprezydent Jacek Nowak, 
przedstawiciele miejskich 
spółek MPWiK-u i MZDiM-u oraz 
przedstawiciele Wydziału 
Ochrony Środowiska Rolnictwa 
Inwestycji Miejskich.

Tematami, które poruszali miesz-
kańcy, a są dla nich uciążliwe i kłopo-
tliwe, to hałas związany z samochodami 
jeżdżącymi po autostradzie i z zakładu 

Czy już zabito 
prawdę?
21 października br. w sali teatralnej 
MCKiS przy ul. Mickiewicza 2 odby-
ła się konferencja z okazji rocznicy 
śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

„Zło dobrem zwyciężaj” – te słowa 
śp. ks. Jerzego Popiełuszki pozostają 
w pamięci wielu osób. 25 lat temu, 
19 października 1984 roku, kapelan 
„Solidarności” został porwany i be-
stialsko zamordowany.

Chcąc przypomnieć postać śp. 
ks. Jerzego, jego życie oraz tragiczne 
wydarzenia Andrzej Opitek z Fun-
dacja Rozwoju „PATRIA” wraz z dr. 
Andrzejem Sznajderem (IPN Ka-
towice) podjęli się organizacji tej 
konferencji, adresowanej szczególnie 
do młodzieży.

W programie były projekcje filmów: 
„Czy już zabito prawdę?”, „Bądź wierny 
idź” oraz „Zwycięzcy nie umierają”.

IW

Spotkanie z mieszkańcami Jelenia i Byczyny

Byczyna w planach
Plan zagospodarowania przestrzen-

nego w Byczynie wzbudza wiele emo-
cji. Odbyło się już drugie robocze 
spotkanie mieszkańców dzielnicy 

z przedstawicielem Urzędu Miejskiego 
naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Ar-
chitektury Teobaldem Jałyńskim oraz 
radnymi dzielnicy. Dyskutowano nad 
drugim obszarem dzielnicy obejmujący 

ulicę Krakowską i Kaczeńców. Po prze-
dyskutowaniu i naniesieniu uwag plan 
zagospodarowania przestrzennego 
Byczyny zostanie wyłożony do wglądu, 
wtedy emocję mogą sięgnąć zenitu.    IW

Peri. Remont dróg Waryńskiego, Rynek, 
Wańkowicza i Skarżyńskiego, budowa 
boiska dla dzieci. To tylko część proble-

mów, z którymi borykają się mieszkań-
cy Jelenia i które zostały przedstawione 
na spotkaniu. MM

Mieszkańcy Jelenia gremialnie przybyli na spotkanie z władzami

Dyrektor MBP Jacek Maro 
oprowadza gości z Opola

Gościła już dziesiątki delegacji. 
W ostatnich dniach gośćmi biblio-
teki byli: pracownicy Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tomaszowie Mazowieckim, biblio-
tekarze z powiatu kłobuckiego.

Gości interesują rozwiązania archi-
tektoniczne i funkcjonalno-użytkowe 
Biblioteki Głównej, organizacja systemu 
udostępniania zbiorów, wykorzystanie 
najnowocześniejszych urządzeń i sys-
temów technicznych, komputerowych 
i multimedialnych, a także oferta kul-
turalna i edukacyjna.

Biblioteka wywiera na odwiedza-
jących duże wrażenie. Wiele naszych 
doświadczeń wzbudza uznanie, jako 
godne wykorzystania w innych miastach 
i bibliotekach. IW

Biblioteka w Jaworznie cieszy się 
zainteresowaniem środowisk bibliotekarskich 
i samorządowych w wielu miejscowościach Polski

Biblioteka wciąż zachwyca
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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, 618-80-04, 616-80-20
                                                           616-80-52, 616-80-36, 616-80-68, 616-80-74, 616-80-90
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

19 października

20 października

21 października

24 października 25 października

23 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

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

Z okazji dziesiątych urodzin 
sklepu Tadeusz składamy kierow-
nictwu i właścicielom firmy serdecz-
ne podziękowania za stworzenie naj-
lepszego i najdoskonalszego zespołu, 
życzymy dalszych sukcesów w życiu 
zawodowym i osobistym, całkowite-
go zdominowania rynku oraz dalszej 
współpracy z naszą załogą.

Pracownicy Sklepu Tadeusz 
na ul. Matejki 19

Z okazji Święta Waszego ży-
czymy wszystkiego najlepszego, 
niech każdy dzień dostarcza ra-
dości i uśmiech zawsze w sercach 
gości, niechaj problemy Was omi-
jają, a wszyscy bardzo Was ko-
chają. Bo jak nikt inny na świecie, 
Wy na to zasługujecie.

W 15 rocznicę Ślubu Anicie 
i Rafałowi Krupa życzą córka, syn 
i rodzice.

Podziękowanie wszystkim,  
którzy dzielili z nami smutek i żal oraz 

uczestniczyli we Mszy Świętej  
i ceremonii pogrzebowej 

śp. Krzysztofa Grabowskiego 
a w szczególności bliskim, sąsiadom, 

znajomym za wsparcie duchowe i wyrazy 
współczucia składa: żona, syn z rodziną

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie 

śp. Krzysztofa Knapik 
składają koleżanki i koledzy  

ze Związku Zawodowego „Kadra”  
ZGE Sobieski

Podziękowanie dla wszystkich, którzy wzięli udział  
w pogrzebie mojego Męża 

śp. Krzysztofa Knapik 
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Zarządowi oraz 

koleżankom i kolegom z PKW S.A, koleżankom i kolegom 
z Elvity, księżom prowadzącym ceremonię pogrzebową, 

orkiestrze górniczej oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu, 
którzy byli z nami w tych trudnych chwilach składa żona i syn

UWAGA NA SERWIS SAMO-
CHODOWY. Zgłosił 44-letni 
mieszkaniec Jaworzna, 
że w sierpniu br. przekazał 
pieniądze właścicielowi 
jednego z jaworznickich 
warsztatów samochodo-
wych na poczet wykonania 
naprawy pojazdu i do chwili 
obecnej 44-letni właściciel 
warsztatu nie wywiązał się 
z umowy, jak również nie 
zwrócił pieniędzy zgłasza-
jącemu. Straty oszacowano 
na kwotę 2.500 złotych.
ZIGNOROWAŁ SĄD. Patrol 
ruchu drogowego na ul. 
Mickiewicza zatrzymał 
do kontroli drogowej po-
jazd m-ki Volkswagen Pas-
sat, którym kierował 24-la-
tek pomimo, że ma orze-
czony zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych 
wydany przez Sąd Rejono-
wy w Jaworznie do maja 
2010 roku. Postępowanie 
prowadzi KMP Jaworzno.

WYPADEK NA BUKOW-
SKIEJ. Kilka minut po go-
dzinie 14.00 na łuku drogi 
ul. Bukowskiej, kierujący 

samochodem osobowym 
marki Peugeot Adam N. 
lat. 38 (zam. w Olkuszu ) 
najprawdopodobniej w 
wyniku nadmiernej pręd-
kości, stracił panowanie 
nad pojazdem i doprowa-
dził do zderzenia czołowe-
go z prawidłowo jadącym 
samochodem ciężarowym  
marki Renault Magnum, 
którym kierował 30-letni 
Łukasz B. (zam. Trzebinia). 
Kierowca samochodu oso-
bowego doznał złamania 
nogi oraz ogólnych potłu-
czeń ciała i przebywa na 
leczeniu w Szpitalu Miej-
skim w Jaworznie. 

PO KREDYT NIELE-
GALNIE. Po południu 
pracownik Banku Za-
chodniego zgłosił do ko-
mendy policji zdarzenie, 
że 29-letni mieszkaniec 
Jaworzna na podstawie 
sfałszowanego zaświad-
czenia o zatrudnieniu 
usiłował wyłudzić kredyt 
w wysokości 12.000 zło-
tych. Postępowanie w tej 
sprawie prowadzi KMP 
Jaworzno.

NARKOMANI CZY DI-
LERZY? W godzinach 
wieczornych patrol policji 
na ul. Kolbego zatrzymał 
4 młode osoby, przy któ-
rych ujawniono osiem 
woreczków strunowych 
z zawartością środków 
narkotycznych w ilości 7,5 
grama. Sprawą zajął się 
już wydział kryminalny 
jaworznickiej policji. 
TEJ SIĘ UDAŁO, MOŻE PÓJ-
DZIE SIEDZIEĆ. Policjanci 
wydziału przestępstw go-
spodarczych w trakcie czyn-
ności służbowych ujawnili, 
że 24-letnia kobieta na 
podstawie sfałszowanego 
zaświadczenia o zatrud-
nieniu, wyłudziła kredyt 
w kwocie 6.000 złotych 
na szkodę SKOK Jaworzno. 
Postępowanie prowadzi 
KMP w Jaworznie.

SKRADLI MU CACKO. Miesz-
kaniec Jaworzna zgłosił, że  
w godz. 8.00 – 13.30 niezna-
ny sprawca skradł na jego 
szkodę motocykl Yamaha 
R-6 wartości 23.000 złotych, 
który był zaparkowany na 
parkingu przy ul. Szczotki. 

PIJANA SOBOTA? Funk-
cjonariusze wydziału 
ruchu drogowego na ul. 
Chełmońskiego zatrzy-
mali do kontroli drogowej 
pojazd m-ki Opel Corsa, 
którym kierował 52-letni 
jaworznianin, znajdując się 
pod wpływem alkoholu. 
Przeprowadzone badanie 
trzeźwości wskazało wynik 
0,46 promila.
PODOBNE ZDARZENIE 
MIAŁO MIEJSCE KILKA 
GODZIN PÓŹNIEJ NA UL. 
ŚW. WOJCIECHA. 58-letni 
mieszkaniec Jaworzna pro-
wadził pojazd Opel Astra, 
będąc w stanie po użyciu 
alkoholu. Badanie jedno-
znacznie wskazało wynik 
ponad 0,29 promila.
KOLEJNY NIETRZEŹWY. 
W godzinach wieczornych 
na ul. Św. Wojciecha pa-
trol drogówki zatrzymał 
25-letniego Adriana K. 
(zam. Katowice), który 
kierował samochodem 
osobowym marki VW Golf, 
znajdując się w stanie nie-
trzeźwym (0,65 promila) 
Postępowanie prowadzi 
KMP w Jaworznie.

INTERNETOWI OSZUŚCI 
MAJĄ SIĘ DOBRZE. Zgłosił 
38-letni jaworznianin, 
że kilka dni wcześniej za 
pośrednictwem portalu 
internetowego „Oto-moto” 
wpłacił zaliczkę w kwocie 
5.000 złotych na samochód 
osobowy marki Mercedes. 
Składający zawiadomienie 
do chwili obecnej nie ma 
kontaktu ze sprzedającym 
oraz nie otrzymał wpła-
conych pieniędzy i samo-
chodu. Wpłatę dokonał na 
konto bankowe mieszkań-
ca Polkowic Krzysztofa N. 
Postępowanie prowadzi 
KMP Jaworzno.
ZBIEGŁ Z MIEJSCA ZDA-
RZENIA. Policjanci pogoto-
wia 997 około godziny 18.45 
na ul. Cyprysowej zatrzymali 
38-letniego mężczyznę, 
który podejrzewany jest o to, 
że kilkanaście minut wcze-
śniej, kierując samochodem 
osobowym marki Fiat Panda 
spowodował zdarzenie dro-
gowe na ul. Grunwaldzkiej 
po czym zbiegł z miejsca 
zdarzenia. Po zatrzymaniu 
policjanci stwierdzili u męż-
czyzny ponad 2 promile.



5Nasze sprawy
Z konferencji prasowej prezydenta

W najbliższych dniach, w związku 
ze zbliżającymi się świętami, 
na jaworznickich drogach nastąpi 
znaczne wzmożenie ruchu pojazdów 
i pieszych. Najbardziej odczuwalny 
i uciążliwy będzie on w rejonach 
cmentarzy i dworców kolejowych 
oraz trasach wjazdowych 
i wyjazdowych. Funkcjonariusze 
jaworznickiej policji jeszcze raz 
przypominają podstawowe zasady, 
o których każdy kierowca powinien 
pamiętać, zanim wybierze się 
w podróż.

Po pierwsze, należy pamiętać, aby 
prowadzić swój pojazd z prędkością 
dostosowaną do warunków panujących 
na drodze. Szczególnie w tych dniach, 
kiedy ten ruch jest znacznie większy, 
istotne jest, aby utrzymywać niezbędny 
odstęp miedzy pojazdami. Przypomina-
my też o konieczności włączenia świateł 
mijania. Niedopuszczalne jest wsiadanie 
za kierownicę po alkoholu !. To wszystko 
ma niebagatelny wpływ na bezpieczeń-
stwo jazdy.

Po drugie, pamiętajmy, aby przed 
wyjazdem w dłuższą trasę sprawdzić 
stan techniczny naszego samochodu 
(sprawność układu hamulcowego, kie-
rowniczego, oświetlenia i stan opon). 
Wybierając się w długą drogę, bądźmy 
wypoczęci. Trasę pokonujmy etapami, 
robiąc, co pewien czas przerwę na od-
poczynek.

Po trzecie, zwracajmy szczególną 
uwagę na znaki drogowe. W tych dniach 
w wielu miejscach mogą pojawić się 
nowe oznaczenia. Dotyczy to szczegól-
nie rejonów wokół cmentarzy. W new-
ralgicznych miejscach ruchem kiero-
wać będą policjanci ruchu drogowego 

i to do ich poleceń w pierwszej kolejności 
należy się stosować !

Apelujemy też do pieszych uczestni-
ków ruchu, aby korzystali z chodników, 
a w przypadku ich braku – z pobocza. 
Przed wejściem na jezdnię powinni 
zachować szczególną ostrożność i prze-
chodzić tylko w miejscach do tego 
wyznaczonych. Przebieganie lub wy-
chodzenie spoza samochodu, lub innej 
przeszkody ograniczającej widoczność 
może zakończyć się tragicznie.

W związku z tym, że tak wiele osób 
będzie chciało odwiedzić groby najbliż-
szych, niektóre ulice wyłączone będą 
z ruchu kołowego. W pobliżu cmentarzy 
przygotowane zostaną specjalne parkin-
gi dla tych wszystkich, którzy zdecydują 
się wybrać na cmentarz swoim samo-
chodem. Jednak doświadczenia z lat 
ubiegłych pokazują, że zdecydowanie 
szybciej będzie można dostać się w re-
jon wybranego cmentarza specjalnie 
zorganizowanymi liniami cmentar-
nymi. Przypominamy, że samochody 

pozostawione w miejscach, gdzie jest 
to zabronione i gdzie utrudnia to ruch 
lub zagraża bezpieczeństwu będą usu-
wane na koszt właściciela.

Pamiętajmy także, aby nie pozo-
stawiać wartościowych przedmiotów 
w widocznych miejscach. Mogę one stać 
się łatwym łupem złodziei.

Zagrożenia występują nie tylko 
na drodze. Warto być czujnym!

Jeśli mimo wszystko padniemy ofiarą 
przestępstwa, poinformujmy o tym na-
tychmiast Policję (997, 112), nie zacieraj-
my śladów i starajmy się zapamiętać jak 
najwięcej szczegółów mogących pomóc 
policjantom w ujęciu sprawcy.

Policjanci ruchu drogowego, prewen-
cji, wydziału kryminalnego i strażnicy 
miejscy, będą czuwać nad bezpieczeń-
stwem wszystkich tych, którzy wybiorą 
się w tych dniach na cmentarze i będą się 
starać, abyście Państwo mogli bezpiecz-
nie powrócić do domu.

SPECJALISTA PREWENCJI KRYMINALNEJ 
MŁ. ASP. TOMASZ OBARSKI

Specjalista prewencji kryminalnej mł. asp. Tomasz Obarski

12 listopada – czwartek
18.00 Msza święta
ok. 18.30 Wykład dr Józefa Wrońskiego: „Tendencje w architekturze 
drugiej połowy XIX w neogotyk i neostyle”

13 listopada – piątek
8.30 Lekcje muzealne dla szkół ponadgimnazjalnych (Prowadzi Pani 
Iwona Brandys)
17.30. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
18.00 Msza święta
Ok. 18.30 Pan architekt Tomasz Czarnecki – Prezentacja kościoła 
w Szczakowej.

14 listopada – sobota
10.00 Lekcje muzealne dla dorosłych (Prowadzi Pani Iwona Brandys)
17.15 Pani Maria Leś-Runicka: „Szkice z dziejów Szczakowej”
18.00 Msza święta
Ok. 18.30 Koncert młodzieży ze Szkoły Muzycznej w Jaworznie

15 listopada – niedziela
11.30 Msza św. odpustowa, oprawa muzyczna zespół „Nadzieja”
15.00 Modlitwa za zmarłych na cmentarzu szczakowskim.

16 listopada – poniedziałek
8.30 Lekcje muzealne dla szkół ponadgimnazjalnych (prowadzi Pani 
Iwona Brandys)
Ok. 17.40 Zespół „Bomba” z ZS nr3 w Szczakowej: „Życie św. Elżbiety”
18.00 Msza święta
Ok. 18.30 Podsumowanie konkursów historycznego i plastycznego, 
wręczenie nagród
Ok. 19.00 Zespół „Brand Cameralis”: „Jesienne nieprzemijanie”

17 listopada – wtorek
7.00, 9.00, 16.00 – Msze święte
17.30. Nabożeństwo do św. Elżbiety
18.00 Msza święta
Ok. 18.30 Występ zespołu węgierskiego „Romane vorbi” 
z Budapesztu

Dni parafii p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej

– Remont został podzielony na trzy 
etapy, tak aby nie zaburzać funk-
cjonowania Oddziału Chorób We-
wnętrznych. Cały czas będzie pro-
wadzona hospitalizacja chorych 
– wyjaśnia zastępca prezydenta 
Dariusz Starzycki.

Aktualnie na  oddziale przebywa 
83 pacjentów. Prowadzone prace budow-
lane wymusiły umieszczenie w innych 
salach mężczyzn, którzy są w tzw. lżej-
szym stanie. Do tego celu zaadoptowano 
pomieszczenia dawnego bloku operacyj-
nego. Zostały one ponownie odmalowa-
ne i zorganizowane w taki sposób, aby 
niczym nie różniły się od sal chorych. 
Pozostali pacjenci hospitalizowani 
są w części oddziału, w której obecnie 
nie są prowadzone prace remontowe.

Dyrektor placówki dr Józef Kurek 
prosi pacjentów oraz osoby odwiedza-

jące o cierpliwość i wyrozumiałość: – 
Staramy się zrobić wszystko co możemy, 
aby modernizacja była jak najmniej kło-
potliwa dla wszystkich przebywających 
w szpitalu. Te trzy miesiące na pewno 
będą w jakimś stopniu uciążliwe, jednak 
efekt, jaki uzyskamy po modernizacji 
na pewno zadowoli wszystkich.

W ramach prac zostanie wymie-
niona instalacja gazów medycznych, 
a także instalacje: wodno-kanalizacyjna 
i elektryczna. Koszt modernizacji Od-
działu Chorób Wewnętrznych wyniesie 
ponad 1 mln zł. Środki te pochodzą 
z budżetu miasta oraz budżetu szpitala.

Nie jest to pierwsza tego typu inwe-
stycja, która jest realizowana w ciągu 
ostatnich dwóch lat w szpitalu. W ubie-
głym roku przeprowadzono komplek-
sowe działania termomodernizacyjne, 
które objęły docieplenie przyziemia 
budynku, montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła dla potrzeb 
rehabilitacji, wymianę grzejników 
i okien, a także modernizację systemu 
podgrzewania wody basenowej oraz 
montaż kolektorów słonecznych.

W Szpitalu Wielospecjalistycznym 
w Jaworznie został zbudowany także 
nowoczesny blok operacyjny z mo-
dułem sterylizacji. Powstało pięć sal 
operacyjnych i sala zabiegowa. Ca-
łość inwestycji została sfinansowana 
z kasy miasta. Ponadto w budynku 
wymieniono także trzy windy oraz 
wyremontowano Oddział Chirurgii 
Ogólnej, Poradnię Kardiologiczną, 
a także zmodernizowano i zaadapto-
wano na potrzeby Oddziału Urologii 
pomieszczenia dawnego Oddziału 
Otolaryngologii.

– Na budowę i modernizację oddzia-
łów szpitalnych, poradni oraz pracowni 
diagnostycznych, a także zakup sprzętu 
medycznego w ciągu ostatnich czterech 
lat gmina przekazała ponad 23 mln zł 
– dodaje Dariusz Starzycki.

Nowy projekt PUP
Na najbliższej sesji radni zdecydu-

ją o przystąpieniu przez Powiatowy 
Urząd Pracy do projektu „Naprzeciw 
zmianom – badanie terenów gospodar-
czych miasta Jaworzna”. Program, który 
pozwoli na analizę lokalnego rynku 
pracy, będzie w całości finansowany 
ze środków Unii Europejskiej.

– Celem przedsięwzięcia, jest prze-
prowadzenie badań i analiz ukierunko-
wanych na stworzenie obrazu jaworz-
nickiego rynku pracy pod kątem szeroko 
rozumianych trendów rozwojowych, 

zachodzących zmian oraz  oczekiwań 
pracodawców, a także optymalizacji sys-
temu edukacji w powiecie w odniesieniu 
do prognozowanych potrzeb rynku pracy 
– mówi Wiesława Polańska, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.

Analizę i badania przeprowadzi wy-
brana w postępowaniu przetargowym 
firma, która przez okres około jednego 
roku będzie zbierać dane, na podstawie 
których powstanie raport końcowy.

Dzięki przeprowadzonej analizie, 
Powiatowy Urząd Pracy pozna po-
trzeby oraz oczekiwania pracodawców 
wobec przyszłych i obecnych pracowni-
ków, a także zapotrzebowanie na okre-
ślone zawody. Pozwoli to w odpowiedni 
sposób powiązać ofertę szkoleniową 
urzędu z potrzebami lokalnego rynku 
pracy. Raport zdiagnozuje także lokal-
ne zmiany gospodarcze oraz pozwoli 
na przeanalizowanie systemu edukacji 
na poziomie szkół ponadgimnazjalnych 
pod kątem dopasowania oferty eduka-
cyjnej do potrzeb rynku pracy.

Na zakończenie projektu zostanie 
zorganizowana konferencja podsu-
mowująca, natomiast raport końcowy 
będzie udostępniony zainteresowanym 
osobom, jednostkom i przedsiębiorcom. 
– O dofinansowanie projektu ubiegało 
się 30 jednostek, z których wygrały trzy. 
Jaworzno znalazło się na pierwszym 
miejscu, wyprzedzając Kraków i War-
szawę – dodaje Wiesława Polańska.

Projekt będzie realizowany od paź-
dziernika 2009 r. do maja 2011 r. War-
tość programu to ponad 314 tys. zł. Jest 
on całkowicie finansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.   PR/UM

Szabla 
Kilińskiego
W Warszawie odbył się Puchar Świata 
w Szermierce na Wózkach, w zawo-
dach tych wzięli udział zawodnicy z 16 
krajów świata. W reprezentacji Polski 
debiutowała 18-letnia zawodniczka 
z Jaworzna Patrycja Haręza, która za-
pewniła sobie udział w tych zawodach, 
dzięki zdobyciu w Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów brązowego medalu.

W konkurencji szpada – Patry-
cja, jako zawodniczka reprezentująca 
MCKiS w Jaworznie oraz Fundację 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik górniczy, zajęła VIII miej-
sce, zdobywając w ten sposób pierwsze 
punkty w Pucharze Świata. Na sukces 
ten złożyło się wiele czynników: trud 
i wysiłek Patrycji, jej trenerów i wo-
lontariuszy, bardzo dobre warunki 
do prowadzenia treningów, które zostały 
zapewnione dzięki współpracy naszej 
Fundacji z MCKiS w Jaworznie i Przed-
szkolem Integracyjnym nr 24 oraz sprzęt 
sportowy, który został zakupiony dzięki 
naszym sponsorom, SKOK „Jaworzno”, 
PKW S.A. i UM Jaworzna.

Obecnie jesteśmy jedyną drużyną 
szermierki na wózkach w całej połu-
dniowej Polsce i trzecią najbardziej 
liczącą się w kraju.

W imieniu Patrycji chcielibyśmy 
serdecznie podziękować Panu Jackowi 
Gębali, Prezesowi SKOK „Jaworzno” 
za pokrycie kosztów udziału Patrycji 
w Pucharze Świata.

PRZEW. RADY FUND. POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPR. 
„RATOWNIK GÓRNICZY”, MIROSŁAW KEMPKA

Rozpoczął się kolejny etap modernizacji Szpitala 
Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Od kilku dni 
trwa remont mieszczącego się na III piętrze Oddziału 
Chorób Wewnętrznych. Prace potrwają do końca roku

Wiceprezydent Dariusz Starzycki na konferencji prasowej



6

Szanowni Pasażerowie,
Aby ułatwić Państwu dojazd 
do cmentarzy wprowadzone zostaną 
następujące zmiany w rozkładach jazdy:

W dniu 31 października (sobota) uruchomiona 
zostanie dodatkowa linia:

Os. Stałe – Urząd Skarbowy – Leopold – Pechnik – 
Paderewskiego – Farna – Chełmońskiego – Szpital – Wilkoszyn 

Rondo – Wilkoszyn – Wilkoszyn Cmentarz – Jeziorki Rondo.

Odjazdy z Os. Stałego od godz. 9:00 do 16:30 co 20 – 25 min.
Odjazdy z Jeziorki Rondo od godz. 9:20 do 16:05  
co 20 – 40 min.

W dniu 1 listopada (niedziela):
Na liniach obsługiwanych przez PKM Jaworzno obowiązywać 
będą niedzielne rozkłady jazdy, za wyjątkiem linii 307 oraz 312, 
które kursować będą jak w soboty.
W godzinach 9:00 – 17:00 linie 305 oraz 307 (w obydwu 
kierunkach) obsługiwać będą dodatkowy przystanek 
Szczakowa Cmentarz; nie będą natomiast zatrzymywać się 
na przystanku Szczakowa Przychodnia.
Na linii 314 dwa dodatkowe kursy odjeżdżające o godz. 10:33 
oraz 11:43 z przystanku Krakowska zostaną przedłużone 
z Ciężkowic Wakacyjnej do Szczakowej PKP (z powrotem 
pojadą odpowiednio 11:50, 12:20)

Dojazd z okolic cmentarzy ułatwią Państwu 
również dwie linie okolicznościowe, 
uruchomione na trasach:

Os. Stałe – Urząd Skarbowy – Leopold – Pechnik – 
Paderewskiego – Farna – Chełmońskiego – Szpital – Wilkoszyn 

Rondo – Wilkoszyn – Wilkoszyn Cmentarz – Jeziorki Rondo.
Odjazdy z Os. Stałego: 8:20, 8:30, 8:40 itd. co 10 minut  
do godz. 18:00.
Odjazdy z Jeziorki Rondo: 9:05, 9:15, 9:25 td. co 10 minut 
do godz. 17:45.

Szczakowa PKP – Szczakowa Bukowa – Os. Gagarina – Góra 
Piasku – Górnośląska – Niedzieliska – Klub Relaks – Wiejska – 

Szczakowska – Os. Stałe – Kalinowa – Długoszyńska II, Os. Stałe 
Cmentarz, Długoszyńska II, Długoszyńska, Dąbrowa Narodowa 

Katowicka, Łubowiec Parking.
Odjazdy z Szczakowa PKP: 9:40, 10:10, 10:40 itd. co 30 minut 
do godz. 16:40.
Odjazdy z Łubowca: 9:00, 9:30, 10:00 itd. co 30 minut 
do godz. 16:30.

Na liniach obowiązuje taryfa biletowa PKM Jaworzno. 
Szczegółowy rozkład jazdy linii 380 i 381 znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej, pod adresem: www.pkm.jaworzno.
pl. Informacji udziela również Dział Organizacji Transportu 

Miejskiego MZDiM w Jaworznie  
(tel. 032 614 23 14) oraz Dyspozytor PKM Jaworzno 

(tel. 032 753 55 40)

Ważne ogłoszenia

Zarządca 
Transportu 

Zbiorowego

linia 
380

linia 
380

linia 
381

Procedura „in vitro” – NIE!

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

Procedura „in vitro” 
mimo ukierunkowania 
na osiągnięcie szlachetnego 
celu, jakim jest poczęcie 
i narodzenie dziecka, 
jest głęboko nieetyczna 
i sprzeczna z polskim 
prawem.

W ramach tej procedury sztucznie, 
hormonalnie przyspiesza się dojrzewa-
nie kilku, kilkunastu żeńskich komórek 
jajowych, pobiera się je i w probówce 
zapładnia męskimi gametami. Zazwy-
czaj poczętych zostaje kilka, kilkanaście 
istot ludzkich; następnie dokonuje się 
ich selekcji. Poczęte dzieci wykazujące 
wady „niszczy” się, a jedną lub kilka 
wybranych istot ludzkich transferuje 
się do łona matki celem umożliwie-
nia im dalszego rozwoju i urodzenia. 
„Nadliczbowe” poczęte embriony ludz-
kie zamraża się dla ich ewentualnego, 
późniejszego wykorzystania.

Ogromna większość poczyna-
nych w czasie procedury „in vitro” 
istot ludzkich ginie – według danych 
z różnych ośrodków od 60 do 80%: 
w czasie selekcji, transferu, zamra-
żania i odmrażania.

Procedura „in vitro” narusza 
godność ludzką zarówno samych 
rodziców – eliminując ich persona-
listyczny, głęboko intymny akt mał-
żeński i zastępując go działaniami 
technicznymi, jak i godność człowie-
czą dziecka poczętego poprzez stoso-
wanie wobec niego selekcji, transferu, 
procesu zamrażania i odmrażania 
oraz przetrzymywania w bankach 
ludzkich embrionów.

Procedura „in vitro” narusza więc 
trzy artykuły Konstytucji RP: art. 30. 
chroniący godność człowieka, art. 38. 
chroniący życie człowieka, art. 40. 
zabezpieczający przed okrutnym, nie-
ludzkim traktowaniem, a także art. 157. 
a kodeksu karnego.

Naprotechnologia
Naprotechnologia pochodzi od anglojęzycznego 

terminu NaProTechnology – Natural Procreative 
Technology – Wsparcie Naturalnej Prokreacji. Termin 
ten został zaproponowany w Instytucie Papieskim 
Pawła VI w Omaha, w Stanach Zjednoczonych.

Naprotechnologia to metoda rozpoznawania 
i leczenia niepłodności. Kluczowym narzędziem 
jest tak zwany Model Creightona, oparty na bardzo 
szczegółowej obserwacji organizmu kobiety podczas 
naturalnego cyklu miesięcznego. Naprotechnologia 
do diagnostyki niepłodności używa również badań 
sonograficznych, hormonalnych, endoskopowych, 
natomiast do leczenia niepłodności – leków 
stymulujących jajeczkowanie, wspomagających 
prawidłowy przebieg cyklu miesięcznego, a także 
metod chirurgicznych przywracających płodność. 
Naprotechnologia z powodzeniem czyni starania 
w kierunku podnoszenia zaburzonej płodności 
męskiej.

Naprotechnologia umożliwia niepłodnym 
małżeństwom uzyskanie poczęcia dziecka z dużym 
prawdopodobieństwem – według twórcy tej me-
tody sięgającym około 80 procent w czasie do 2 lat 
leczenia. Jest więc około 2-3 razy bardziej skuteczna 
niż procedura „in vitro”.

Naprotechnologia to nie tylko leczenie niepłod-
ności. To także sposób obserwacji nieprawidłowości 
w organizmie każdej kobiety. Na tej podstawie, 
można skutecznie rozpoznawać wczesne stadia 
chorób i odpowiednio wcześnie wdrażać leczenie 
wielu kobiecych schorzeń.

Metoda ta odrzuca użycie programu in vitro 
i inseminacji. Zapewnia możliwość życia dla każde-
go istnienia ludzkiego od chwili poczęcia, szanując 
godność każdego człowieka.

DR N. MED. RAFAŁ MICHALIK
WIĘCEJ INFORMACJI O NAPROTECHNOLOGII 
I OŚRODKACH STOSUJĄCYCH JĄ W POLSCE: 

Współczesna medycyna opraco-
wała „naprotechnologię” – etyczną, 
ekologiczną, efektywną i ekonomicz-
ną metodę pomocy małżonkom pra-
gnącym poczęcia i urodzenia dziecka.

Procedura „in vitro” jest po pro-
stu niepotrzebna, gdyż mamy lepszą, 
tańszą, nowoczesną metodę – „napro-
technologię”.

Negatywne konsekwencje 
medyczne „in vitro”

W fachowej, medycznej literaturze 
podaje się, że śmiertelność noworodków 
poczętych „in vitro” jest ok. dwukrotnie 
wyższa niż dzieci poczętych w naturalny 
sposób. Według Aleksandra Baranowa, 
głównego pediatry Federacji Rosyjskiej 
i wiceszefa Rosyjskiej Akademii Nauk 
Medycznych, aż 75% dzieci poczętych 
„in vitro” to inwalidzi.

U dzieci poczętych „in vitro” 
stwierdza się 2-3 krotny wzrost róż-
nych wad wrodzonych.

W literaturze medycznej opisano 
także zgony kobiet wskutek kompli-
kacji po „in vitro”.

DR INŻ. ANTONI ZIĘBA, PREZES POLSKIEGO 
STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA

Zapraszam na stronę internetową 
www.pro-life.pl, gdzie w czasopi-
śmie „Służba Życiu” podano ob-
szerne informacje i dane źródłowe.

WWWłącz się i Ty w obywatelską akcję wysyłania 
listów, faksów (022 694-22-13) i e-maili 
do Marszałka Sejmu RP o treści:

Sz. Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Warszawa ul. Wiejska 4/6

Na ręce Pana Marszałka kieruję prośbę do wszystkich Parlamenta-
rzystów o wprowadzenie całkowitego, ustawowego zakazu stosowania
procedury „in vitro” jako metody nieodłącznie związanej z niszczeniem
poczętych istot ludzkich.

Postuluję, jak najszybsze, szerokie wprowadzenie do naszej służby
zdrowia naprotechnologii – etycznej, skutecznej i relatywnie taniej
metody pomocy małżeństwom pragnącym urodzenia dziecka oraz za-
bezpieczenie środków finansowych na jej finansowanie w ramach NFZ.

Z poważaniem
imięę i nazwisko,, adres, , data, , pop dppis

„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 wątpliwości, 
że jest to człowiek.” prof. dr hab. med. B. Chazan, 
specjalista krajowy w dziedzinie położnictwa i gine-
kologii, Warszawa

„Szacunek dla nowego życia od samego poczęcia 
i uznanie dziecka za partnera w dialogu są bardzo 
ważne. Ten dialog rozpoczyna się w momencie po-
częcia.” 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 zapłodnienia i kończy się w momen-
cie 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 ga-
mety matczynej i ojcowskiej daje początek odrębnemu 
życiu. W wyniku zapłodnienia powstaje w pełni gene-
tycznie uformowany nowy człowiek, którego rozwój 
dokonuje się w czasie życia ludzkiego. Tak więcem-

brion, płód, noworodek, niemowlę, dziecko, dorosły, 
starzec to określenia poszczególnych biologicznych 
etapów rozwoju zawsze tego samego człowieka.” dr n. 
med. A. Marcinek, dyrektor Szpitala Położniczo–Gine-
kologicznego im. R.Czerwiakowskiego w Krakowie

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

„Życie człowieka nie zaczyna się z chwilą narodzin, 
ale od momentu poczęcia.” prof. dr hab. n. med. J. 
Roszkowski, członek-współzalożyciel Międzynarodo-
wego Towarzystwa Ginekolo gicznego, członek Rady 
Naukowej Instytutu Matki i Dziecka

„W świetle obecnej wiedzy nie ulega wątpliwości, 
że życie człowieka zostaje zapoczątkowane w następ-
stwie 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 ja-
jowodzie, blisko jego ujścia od strony jajnika) powstaje 
całkowicie nowa, odbiegająca od genotypów rodzi-
cielskich, odrębna 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 – gametyżeńskiej, czyli komórki jajo-
wej (oocytu), i gamety męskiej – plemnika, w akcji 
zapłodnienia.” prof. dr hab. med. M. Troszyński, gine-
kolog-położnik, Warszawa

ZEST.: DR KRYSTYNA CYGORIJNI 11.06.2008 R.

Naukowcy, lekarze o początku życia człowieka



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. 

W okresie wzmożonej wymiany opon serwis czynny do 22.00

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

Tel. 605 442 905

Czyszczenie dywanów, 
wykładzin, tapicerek, kanap 

profesjonalnym sprzętem renomowanej firmy Kärcher. 
Tel. 0 604 243 332. 

Solidnie, tanio.
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Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa jazdy 

09.11 i 23.11.2009 r.
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

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

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Włady-
sław M. Iwaniak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku 
z art. 955 kpc, że w dniu 18 listopada 2009 r. o godz. 10:30 w sali 
Sądu Rejonowego w Jaworznie, Wydziału I Cywilnego odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 47,00 m2 składa-
jącego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, usytuowanego 
na parterze w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie 
przy ul. Wilczej 48. Do lokalu przynależy piwnica nr 2 o powierzchni 3,90 m2,

posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 28871.

Stanowiącego własność dłużników:
Pamuła Dorota, Pamuła Ryszard
ul. Narutowicza 11
43-600 Jaworzno

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 117.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszaco-

wania tj. kwotę: 78.000,00 zł.

Cena oszacowania nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Przystę-
pujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% 
ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia 
licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy komornika 34 1020 2528 
0000 0402 0106 5184 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 
w Tychach jak również w postaci książeczki oszczędnościowej banków 
upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopa-
trzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie 
do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia 
nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w ciągu 14 dni 
przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, 
elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze 
komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadze-
nia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, 
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły 
powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych 
przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie 
wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotni-
ka, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone 
najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględ-
nione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia 
się postanowienia o przysądzeniu własności. Termin licytacji może zostać 
odroczony, bądź zniesiony bez podania przyczyny.
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Niebieskie wory

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

Bardzo czerwony dąb

Topinambur

BliZej prawa

Zaproszenie
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PECHOWA LINIA (c.d.)
Nie ulega wątpliwości – o czym 

nadmieniam kontynuując burzli-
wą ostatnio kwestię w przypadku 
postaw y kont rolerów bi le tów 
w autobusach MPK – że przede 
wszystkim kontrola odbywa się 
na terenie pojazdu, czyli w au-
tobusie. Oczy wiście wsiadając 
do pojazdu pasażer zawiera nie-
pisa ną u mowę,  na pod st aw ie 
której ma on obowiązek zakupić 
odpow ied ni bi let  za w yl iczo-
ną uprzed nio k wotę pien ięż-
ną, a w zamian tego przewoź-
nik powinien dowieźć pasażera 
na miejsce przeznaczenia. Wróć-
my jednak do tematu małoletnich 
dzieci i przypadków, gdy z jakichś 
względów ta k i pasażer jedzie 
„na gapę”. W moim przekonaniu 
nakazanie opuszczenia autobusu 
można by zakwalif ikować jako 
nadużycie prawa w tym zakresie, 
że bezpośrednio narażone zostaje 
dobro małoletniego, czyli np. jego 
zdrowie. Ponadto pozostawiony 
bez opieki – naraża się na rozma-
itego rodzaju niebezpieczeństwa. 
W takim przypadku kontrolerzy 
powinni w ysiąść razem z nie-

letnim, lecz wówczas zachodzi 
pytanie, do czego prowadzi takie 
zachowanie? Oczywiście kontro-
lerzy mogą zażądać skierowania 
autobusu do najbliższej komendy 
policji, gdzie wyjaśniona zostanie 
konkretna sprawa. W takim wy-
padku odpowiadać będą rodzice 
nieletniego, natomiast on sam 
nie zostanie pozostawiony bez 
opieki. Zwróćmy bowiem uwagę 
na ten fakt, że w przypadku jakie-
gokolwiek uszczerbku na dobrach 
osobistych małoletniego – jego 
prawni opiekunowie [najczęściej 
będą to rodzice] – mogą zażądać 
przed sądem cywilnym zadość-
uczynienia za naruszenie t ych 
dóbr. Ponadto mogą oni rościć 
sobie pretensje odszkodowawcze 
w przypadku udowodnienia za-

istnienia bezpośredniego związ-
ku przyczynowo – skutkowego 
pomięd z y nadu ż yciem prawa 
ze strony kontrolera – a ponie-
sieniem określonej szkody przez 
d z iecko.  Poz wa ny m w t a k i m 
procesie będzie firma, która za-
trudnia kontrolerów. Ważne jest, 
abyśmy jednak zwracali uwagę 
na zachowanie kontrolerów i nie 
pozostawiali bez echa sytuacji, 
które wzbudzają w pełni uzasad-
nione kontrowersje. W przypadku 
małoletniego zmuszeni jesteśmy 
również dbać o jego dobro, które 
korzysta z ochrony prawnej. Nie 
reagując – dajemy przyzwolenie 
na nadużycia. Kierujmy się jednak 
nie tylko prawem,ale i dobrze ro-
zumianymi zasadami współżycia 
społecznego.

Stał się znany wymiarowi 
sprawiedliwości już w wieku 
17 lat. W 1973 r dostaje 
pierwszy wyrok za gwałt – 3 
lata pozbawienia wolności. 
Sąd wierzy, że nastolatek 
nie wróci do przestępstwa, 
stąd kara jest stosunkowo 
niska. Po wyjściu z więzienia 
znów trafia przed oblicze 
Temidy, tym razem 
za kradzież, otrzymuje 
wyrok w zawieszeniu. Oba 
wyroki nie zrobiły na nim 
wrażenia , teraz rozpoczął 
prawdziwy przestępczy 
festiwal. Gwałcił i rabował 
bez opamiętania. Dosłownie 
rzucał się na kobiety.

Lista przestępstw w procesie 
z 1980 roku może przerazić; usi-
łowanie zabójstwa, 25 udowod-
nionych gwałtów, w tym gwałtów 
pope ł n ionych z e  sz cz egól ny m 
okrucieństwem, rozboje, ucieczka 
z policyjnego konwoju itd. Oskar-
życiel domagał się wymierzenia 
kary 25 lat pozbawienia wolności. 
Sąd skaza ł jednak Andrzeja K. 
na 15 lat więzienia. W więzieniu 
siedział do 1991 roku, kiedy to Sąd 
Penitencjarny zwolnił go warun-

kowo na 3 lata przed upł y wem 
końca kary.

Obdarowany wolnością krymi-
nalista popełnia nadal przestęp-
stwa. Policja aresztuje go w 1995 
r. pod zarzutem zgwałcenia dwóch 
dziewczynek. Siedząc w areszcie 
dopomina się badań lekarskich. 
Jest chory, ma niedrożność tętnicy, 
co potwierdza właściwa komisja 
lekarska. Sąd zwalnia go z aresztu. 
Nic nie wiadomo o środkach zapo-
biegawczych w stosunku do bez-
względnego gwałciciela w postaci 
odebrania paszportu lub dozoru 
policyjnego. Prawdopodobnie ich 
nie zastosowano. W 1997 r Andrzej 
K. jest już w Londynie. Jedzie tam 
z fałszywym paszportem. Przed-
tem, sprzedaje mieszkanie, żeby 
mieć pieniądze na nowe życie.

Zamieszkał w części zachod-
niego Londy nu. Zna la z ł  pracę 
w pralni chemicznej. Ledwie się 
rozejrzał w nowym środowisku, 
postanowił zaatakować ponownie. 
22 maja 1997 roku macedoński emi-
grant po powrocie z pracy znalazł 
w mieszkaniu zwłoki swojej 12-let-
niej córki, która została uduszona. 
Zobaczył zakrwawionego sprawcę 
uciekającego tylnymi drzwiami. 
Miał nim być Andrzej K. Prze-
stępca zdołał zbiec terroryzując 
nożem przypadkową kobietę, która 
siedziała w samochodzie. Policja 
a ng ielska w y znacz yła nag rodę 
za schwytanie mordercy w wyso-
kości 20 tys. funtów. Specjaliści 
ze Scotland Yardu dokładnie za-
bezpieczyli ślady, w tym włos i od-
ciski palców na parapecie. Sprawca 

umknął brytyjskiemu wymiarowi 
sprawiedliwości. Nie zamierzał 
jed na k w ycofać się ze swojego 
procederu. Jest rok 2002, prze-
stępca zwabia do mieszkania, pod 
pozorem jego w ynajęcia młodą 
Koreankę. Tam brutalnie ją gwał-
ci. Jednakże tym razem ma mniej 
szczęścia. Brytyjski sąd skazuje go 
na 9 lat więzienia. Gwałciciel siedzi 
już za kratami, a policjanci dalej 
badają sprawę zabójstwa 12-let-
niej macedonki, porównują próbki 
DNA i odcisk i pa lców. Wy nik i 
badań są jednoznaczne – Andrzej 
K. jest mordercą. Dowody zebra-
ne przez Scot land Yard w ydają 
się być niezbite. Analiza DNA jest 
praktycznie nie do podważenia. 
Angielska prasa szaleje. Brytyjskie 
popołudniówki od wielu dni po-
święcają swoje czołówki Andrzejowi 
K. „Bestia z Polski” – to najczęstsze 
określenie. Anglicy są oburzeni 
na polski wymiar sprawiedliwości, 
że dopuścił do ucieczki groźnego 
przestępcy. Wybucha wielka wrza-
wa prasowa. Prokuratorzy, policja 
zaczynają gwałtownie strzepywać 
kurz z dawno zapomnianych akt 
Andrzeja K. Nagle okazuje się, 
że gwałciciel jest ciągle poszukiwa-
ny w Polsce 3 listami gończymi. Jak 
więc udało mu się sprzedać miesz-
kanie, przekroczyć granicę, zniknąć 
z pola widzenia policji? To pytania 
na które bra k dzisiaj odpowie-
dzi. Sprawę Andrzeja K. rozwiąże 
prawdopodobnie brytyjski wymiar 
sprawiedliwości. I to raz na zawsze. 
Taką wszyscy mają nadzieję.

PITAWAL

Niespodziewany atak zimy z po-
łowy października pokrzyżował 
szyki również przyrodzie. Roz-
leniwiona tym, co oględnie rzecz 
biorąc zwie się efektem cieplar-
nianym, została kompletnie zasko-
czona. Większość drzew zachowała 
jeszcze zielone liście, ale to już 
wiecie. Wystarczy rozejrzeć się wo-
kół. Zaskoczone zostały również 
rośliny zielne.

Topinambur
Od pew nego czasu bota nic y 

alarmują, że tak zwane kenofity 
coraz śmielej sobie poczy nają . 
Kenofit to roślina obcego pocho-

dzenia, która na terytorium na-
szego kraju traf i ła po odkryciu 
Ameryki. Większość z nich uciekła 
z ogródków przydomowych, do-
kąd wcześniej trafiła jako gatunki 
ozdobne. Tutaj między innymi na-
leżą nawłocie. Inne przez jakiś czas 
były warzywami mało znanymi. 
Niektóre z nich są obecnie celowo 
rozpowszechniane na poletkach 
myśliwskich, jako samo regeneru-
jąca się pasza dla dzikiej zwierzyny. 
Gatunkiem tego rodzaju jest sło-
necznik bulwiasty.

Kiedy w sobotę 17 października 
wracaliśmy z rejonu tak zwanego 
Trójkąta Trzech Cesarzy co i rusz 
spotykaliśmy płaty tego gatunku. 
Jeden z w ięk sz ych ła nów leż a ł 
na skraju lasu po prawej stronie 
drogi do Brzezinki. Ale największe 
wrażenie zrobił na nas osobnik, 
który stał sobie jak gdyby nic w za-
roślach tuż za budynkiem Urzędu 
Celnego na Wysokim Brzegu. Sło-
neczka licznych kwiatów na silnie 
rozgałęzionej łodydze tworzyły nie-
samowity kontrast z buro-zieloną 
masą liści drzew i krzewów w jego 
otoczeniu .  Si l ne rozga łęz ien ie 
w górnej części pędu potęguje nie-
samowity efekt plastyczny. Gdyby 
rosła ich tutaj dajmy na to setka, 
wówczas nie byłoby to ciekawe. 
Ostatecznie już cesarz Klaudiusz 
powiadał, że większe wrażenie czy-
ni na nim jedna rozebrana kobieta 
niż tysiące rozebranych kobiet.

Przekleństwo
niebieskiego woreczka

Podążając u l icą Mysłowicką 
na szczyt hałdy zobaczyliśmy na po-
boczu spore skupienie niebieskich 
worków. Ich charakterystyczna bar-

wa, czarniawe wnętrze i czerwo-
nawy sznureczek wskazywał na to, 
że są to 120 litrówki z Biedronki. 
Oczywiście nie mam nic przeciwko tej 
sieci, a jedynie sposobowi wykorzy-
stania jej towaru. Tego typu instalacje, 
nie tylko w tych workach spotyka się 
po naszych lasach coraz częściej. Ich 
producenci stanowią bardzo poważ-
ną konkurencję dla tradycyjnych 
„wywoźników” śmieci. Kiedyś, ktoś, 
kto własnym transportem pozbywał 
się odpadów, nie miał pewności czy 
nie zapaskudzi sobie samochodu. 
Teraz wielka wytrzymałość tych oraz 
podobnych produktów daje sporą 
gwarancję, że bagażnik samochodu 
pozostanie czysty. Chociaż wywale-
nie tego wszystkiego na skraj leśnej 
drogi w taki sposób, jest lepszym 
rozwiązaniem niż pozostawienie 
tego bez opakowania. Przykładowo 
w Mysłowicach, niektórzy producenci 
swoje śmieci powierzają po prostu 
Przemszy. Mam na to dowody.

Indian summer
W naszym kraju szczycimy się 

złotą polską jesienią. Wszak liście 
większości naszych drzew wczesną 
jesienią przybiera złocisto-żółtą 
barwę. Dla odmiany amerykańskie 
gatunki przebarwiają się na jaskra-
wą czerwień z licznymi jej odcie-
niami, jaskrawy pomarańcz oraz 
jaskrawy fiolet. Dlatego w Ameryce, 
gdzie wszystko jest większe i lepsze 
ta pora roku nazywana jest Indian 
summer.

Jej elementy sukcesywnie po-
jawiają się w polskim krajobrazie. 
Od czasu, gdy do naszych lasów trafił 
dąb czerwony o charakterystycz-
nych zaostrzonych klapach blaszek 
liściowych barwy amerykańskie 
zdominowały niektóre z naszych 
lasów. Tak między innymi jest w re-
jonie ulicy Mysłowickiej. Z drugiej 
strony wspaniały kontrapunkt dla 
tych intensywnych kolorów stanowi 
delikatna żółć liści brzóz skontrasto-
wana z ciemną zielenią sosen. Tak 
więc wkrótce pojawi się nowa jakość 
w stylu modnych kuchni zwanych 
fusion.
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Jaworzno, ul. Grunwaldzka 96
Tel. sklepu 032 615 63 51; tel. serwisu 032 752 16 81
www.blackelectronics.com.pl

czynne od 9.00 do 17.00; soboty do 9.00 do 13.00

Jaworzno ul Grunwaldzka 96
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BADANIA 
PSYCHOLOGICZNE 
DLA KIEROWCÓW!

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

SZYBKO 
I PROFESJONALNIE

AUTO SZKOŁA

OKEJ
SKUTECZNIE SPRAWNIE PROFESIONALNIE

PRAWO JAZDY kat. B
ul. Św. Wojciecha 2, 43-600 Jaworzno

www.asokej.pl tel. 507 855 965

L
Jolanta i Marek Nowak 

Jaworzno ul. Piłsudskiego 33 
(50 m od Poczty – ul. Wilcza) 

tel. 032/ 616 40 28, 0 501 496 323, 
0 506 585 128 

www.ubezpieczenie.jaworzno.pl
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U nas w 65 różnych punktach handlowych 
zrobisz zakupy kompleksowo, znajdziesz fachową , 

miłą, rzetelną obsługę, dobre ceny.
Wszystko czego potrzebujesz znajdziesz w jednym miejscu.
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Trudne zwycięstwo – str. 12
Odrodzenie po przerwie  – str. 13
Wyjazdowe zwycięstwo – str. 14
Jaworznicki akcent w walce stulecia – str. 14
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PIŁKA NOŻNA – V LIGAPIŁKA NOŻNA – IV LIGA

– Ciochowice? Gdzie to tak 
właściwie jest? Na pewno 
nie jeden zadawał sobie 
podobne pytanie przed 
sobotnim meczem Victorii 
Jaworzno, która rozegrać 
miała swoje spotkanie 
właśnie w Ciochowicach 
z tamtejszą Przyszłością. 
Ciochowice to wieś sołecka 
z powiatu gliwickiego leżąca 
w gminie Toszek, mająca 
zaledwie 390 mieszkańców. 
Problem z dojazdem 
na obiekt znajdujący się 
właściwie w szczerym 
polu mieli nie tylko kibice 
z Jaworzna, lecz i sami 
piłkarze. Murawa, która 
miała być jedną z lepszych 
w lidze, okazała się jednak 
niezdatna do gry. Na jej 
stan piłkarze narzekali już 
podczas rozgrzewki.

Spotkanie rozpoczęło się pod 
dyktando gospodarzy. Przez kil-
kanaście pierwszych minut meczu, 
to właśnie Przyszłość tworzyła groź-
ne sytuacje. Z żadnej z nich piłka 
nie wpadała jednak do bramki ja-
worznian, za sprawą świetnej formy 
Roberta Okrenta, który zagrał tego 
dnia naprawdę bardzo dobre spo-
tkanie. Wraz z upływającym czasem 
jaworznianie zaczęli tworzyć coraz 
to składniejsze akcje z których pa-
dały pierwsze uderzenia na bramkę 
rywala. Podczas drugiej połowy 
na stadionie pojawiła się garstka 
fanów z Jaworzna, która próbo-
wała dopingiem zagrzać jaworz-
nian do walki. Z groźnych sytuacji 
na boisku warto wspomnieć akcję 
Żurawia, który niestety z bliskiej 
odległości zamiast piłkę do bramki, 
posłał ją wprost w Kusiaka, piłka 
odbiła się i próbujący dobić ją Struś 
ponownie trafił ją w Kusiaka. Kolej-
ne minuty płynęły na akcjach raz 

to jednej, raz drugiej strony. Trzeba 
przyznać, że momentami pod bram-
ką Victorii robiło się bardzo gorąco, 
lecz z opresji jaworznian za każdym 
razem ratowała świetna dyspozycja 
Okrenta. W 90. minucie, kiedy już 
gospodarzom pojawił się uśmiech 
na twarzach i pewność, że padnie 
remis, grająca jak zwykle do końca 
Victoria stworzyła sytuację, z której 
głową piłkę do bramki posłał Gabi-
ga. Wszystko stało się jasne. Ważne 
trzy punkty z trudnego terenu jadą 
do Jaworzna.

O pomeczowy komentarz 
poprosiliśmy Adriana Zyska:
Mecz z Przyszłością był cięż-

kim spotkaniem, w którym jednak 
udało nam się zdobyć 3 pkt. Z po-
wodu złej pogody, stan murawy był 
w kiepskim stanie. Z perspektywy 
całego spotkania byliśmy lepszą 
drużyną , LKS miał swoje 20 minut 

na początku pierwszej połowy, lecz 
później to my zaczęliśmy dochodzić 
do głosu, niestety bez skutku w po-
staci bramki. Odpowiedzią na nasze 
akcje były kontrataki Ciochowiczan. 
Druga połowa to nasza dominacja, 
czego skutkiem była bramka Rad-
ka Gabigi w 90. minucie po rzucie 
rożnym. Wynik mógł być znacznie 
wyższy, lecz znowu zawiodła sku-
teczność. Na pochwałę zasługuje 
cała drużyna, jednak najbardziej 
wyróżniającym się graczem był 
Robert Okrent, który rozegrał kapi-
talne spotkanie kilkakrotnie ratując 
nasz zespół przed porażką. Zwycię-
stwo jest jak najbardziej zasłużone 
i nie pozostaje mi nic innego, jak 
zaprosić wszystkich sympatyków 
„Vici” na kolejne spotkanie, które 
odbędzie się w sobotę, a naszym 
przeciwnikiem będzie Sarmacja 
Będzin. Do zobaczenia na meczu! 

ŁUKASZ PIOTROWSKI

Przyszłośc Ciochowice – Victoria Jaworzno 0:1 (0:0)

Victoria ostatnio gra w „kratkę”. Tym razem zdobyła trzy punkty

Już po pierwszych 45 minutach można było świętować

Bez większych problemów Szcza-
kowianka Jaworzno poradziła so-
bie z Gwarkiem Tarnowskie Góry 
w kolejnym meczu ligi okręgowej. 
Gospodarze grający szybką, ładną 
dla oka piłkę mimo niezbyt sprzy-
jających warunków atmosferycz-
nych potrafili zmiażdżyć rywala, 
wygrywając aż 4:0. Warto też do-
dać, że podopieczni Sermaka grali 
w bardzo eksperymentalnym skła-
dzie, między innymi z Chojnow-
skim na prawej obronie, Głośnym 
na prawym skrzydle, Sałapatkiem 
na środku obrony i Stemplewskim 
w środku pomocy.

Mimo zdecydowanego naporu miej-
scowych, przez niemal 90 minut gry, 
jako pierwsi groźnie zaatakowali piłka-
rze Gwarka. W 4. minucie gry po do-
środkowaniu z prawej strony boiska, 
strzałem głową z bliskiej odległości Jó-
zefiaka postraszył napastnik gości. Piłka 
jednak ostatecznie ugrzęzła na górnej 
siatce bramki. Ofensywne zapędy gości 
zostały szybko ostudzone, a „Szczaksa” 
nie chciała pozostawić żadnych złu-
dzeń przyjezdnym. Już w 11. minucie 
gry największy walczak w drużynie, 
Adam Janeczko wypracował pierwszą 
bramkę dla swojego zespołu. Odebrał 
on piłkę bocznemu obrońcy, a następnie 
zagrał ją na środek pola karnego do Se-
bastiana Stemplewskiego. Po strzale 
z pierwszej piłki kapitana zespołu piłka 

Szczakowianka – Gwarek Tarnowskie Góry 4:0 (2:0)

odbiła się od słupka i ostatecznie wpa-
dła do bramki. Minutę później mogło, 
a nawet powinno być 2:0. Nie pilnowa-
ny na lewej stronie Wojtaszak podaje 
do Adama Janeczki, który niestety nie 
uderzył piłki zbyt czysto i ostatecznie 
minęła ona bramkę Gwarka. W 26. 
minucie stało się jednak to, co stać się 
powinno już kilka minut wcześniej. 
Długa piłka z własnego pola karnego, 
mija obrońców drużyny z Tarnowskich 
Gór, a tam czyhający tylko na taki błąd 
Janeczko wiedział co zrobić z takim pre-
zentem. Jak profesor mijając bramkarza, 
umieścił piłkę do pustej bramki gości. 
Napór „Szczaksy” rósł zgodnie z na-
rastającym wynikiem. Po półgodzinie 
gry Adrian Wojtaszak zdecydował się 
na dośrodkowanie. Zagranie „Adiego” 
odbite od obrońcy gości trafiło pod 
nogi Sermaka, którego strzał z 5 me-
trów niesamowicie wybronił bramkarz 
Gwarka. Do końca pierwszej połowy 
nie oglądaliśmy już żadnych sytuacji 
podbramkowych z obu stron.

Trener gości koniecznie chciał coś 
zmienić w grze swojego zespołu, wpro-
wadzając między innymi dwóch „świe-
żych” zawodników. Druga część gry 
znacznie nam się zaostrzyła, a piłkarze 

Katastrofą dla jaworznian 
zakończył się mecz 
wyjazdowy pomiędzy 
Górnikiem, a Unią Ząbkowice. 
Faworyzowany Górnik 
poległ aż 4:0 i stracił fotel 
wicelidera.

Pierwsza połowa przebiegała dość 
spokojnie. Jedną z niewielu sytuacji 
miał Stojak, który w 31. minucie 
trafił w poprzeczkę. Dziesięć minut 
później doszło do prawdziwej „na-
wałnicy”. W 41., 42. i 44. minucie 

padły bramki dla gospodarzy. Trzy 
bramki, po trzech błędach obroń-
ców. Schodzący z takim bagażem 
bramkowym do szatni zawodnicy 
Górnika byli już załamani. Po prze-
rwie goście nieśmiało atakowali, ale 
nie stworzyli dogodnej sytuacji. Mało 
tego, w doliczonym czasie gry to Unia 
podwyższyła wynik spotkania na 4:0. 
Jak powiedział po meczu kierownik 
drużyny S. Kucharski, ta drużyna 
zawsze stwarzała problemy naszej 
drużynie i potwierdziło się to także 
tym razem. W sobotę czeka nas mecz 
na szczycie V ligi. Górnik podejmie 
na własnym boisku aktualnego wi-

celidera rozgrywek, Górnik Piaski. 
– Nastawienie jest takie jak zwykle, 
czyli walka o zwycięstwo. W meczu 
z Unią graliśmy nieźle, ale wypadek 
przy pracy może się zdarzyć każdemu. 
Mimo wszystko, nie załamujemy się tą 
porażką. Będziemy walczyć na pewno 
o to, aby zająć jak najwyższe miejsce 
w tabeli przed zakończeniem rundy – 
dodaje kierownik Kucharski.

Skład: Żak- Byrski, Wierzbik, Kora-
lik (67’ Ślusarczyk), Jarząbek, Ką-
dziołka, Sierczyński, Rusek, Stojak, 
Radosz, Wyka

PAWEŁ JĘDRUSIK

Unia Ząbkowice – Górnik Jaworzno 4:0 (3:0)

Gwarka wiedząc, że nie radzą sobie zbyt 
dobrze jeśli chodzi o umiejętności czysto 
piłkarskie, uciekali się do zagrań nie fair. 
Szczakowianka uspokoiła grę, czyhając 
na jakąś skuteczną kontrę. Większość 
prób jednak kończyła się na gwizdku 
sędziego, który w wielu sytuacjach dopa-
trywał się pozycji spalonej. Swoją trzecią 
bramkę w tym meczu gospodarze zdo-
byli dopiero po godzinie gry. Całą akcję 
dograniem do Wojtaszka zainicjował Ja-
neczko. Skrzydłowy biało- czerwonych 
nie popisał się zbyt dobrym dośrod-
kowaniem, jednak ambitny w każdym 
meczu Chojnowski zdołał jeszcze wbić 
piłkę do bramki w wydawało się bezna-
dziejnej sytuacji. Szybko, bo już minutę 
później starali się odpowiedzieć goście, 
jednak łatwy strzał z rzutu wolnego pew-
nie wyłapał Radosław Józefiak. Goście 
mimo niekorzystnego rezultatu grali 
bardzo ambitnie. Momentami jednak 
zdecydowanie przesadzali, bezsensow-
nie kopiąc czy faulując swoich rywali. 15 
minut przed końcem „Szczaksa” poka-
zała jednak o co chodzi w piłce nożnej, 
strzelając tym samym czwartego gola 
w tym meczu. Autorem tego trafienia 
był rozgrywający bardzo dobre zawo-
dy Kamil Głośny. W samej końcówce, 
ponurą i ciemną atmosferę postanowili 
„rozjaśnić” piłkarze Gwarka. W doli-
czonym już czasie gry doszło do prze-
pychanki Sermaka z zawodnikiem gości, 
do której dołączyli rezerwowi obu ekip. 

Konsekwencją całego zajścia była mię-
dzy innymi druga żółta kartka właśnie 
dla Pawła Sermaka i tym samym bardzo 
dobry mecz w wykonaniu miejscowych 
zakończył się nieoczekiwanym i przy-
krym incydentem.

Szczakowianka grająca tego dnia 
w dosyć eksperymentalnym składzie 
pokazała swoją wyższość nad druży-
ną z Tarnowskich Gór. Goście mimo 
ambitnej, momentami zbyt ambitnej 
gry, nie potrafili dorównać poziomem 
piłkarskim drużynie z Jaworzna. Pod-
opieczni Sermaka tym samym kon-
tynuują wspaniałą serię 12 zwycięstw, 
przy czym zdobyli już równe 50 bramek, 
tracąc zaledwie jedną.

Następny mecz w sobotę 31 paździer-
nika o godz. 13:30 w Siemianowicach 
Śląskich z tamtejszym MKS-em.

Bramki: 11’ Stemplewski, 26’ Ja-
neczko, 60’ Chojnowski, 75’ Głośny
Czerwona kartka: 90’ P. Sermak
Skład: Józefiak- Jamróz (Szremski), 
Skrzypek, Sałapatek, Chojnowski 
(Grabski)- Wojtaszak (Dylowicz), 
Biskup (Jochymek), Stemplewski, 
Głośny- Sermak, Janeczko

R. JARZĄBEK
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CMENTARZ PECHNICKI
Nie znamy dokładnej daty założenia 

cmentarza w Pechniku, możemy tylko 
wnosić z pośrednich informacji, że zda-
rzyło się to w czasie pierwszego zaboru 
austriackiego, w latach 1795-1809. Taką 
datację potwierdza mapka Jaworzna 
z 1819 roku, gdzie wyraźnie zaznaczony 
jest cmentarz w Pechniku, a wokół ko-
ścioła w rynku nie ma już śladu starego 
cmentarza. Brak tego miejsca pochówku 
oznacza, że był całkowicie zlikwidowa-
ny, a to mogło nastąpić najwcześniej 
po 15-20 latach od zamknięcia. Praw-
dopodobnie zamknięcie cmentarza nie 
odbyło się bez wyrazów społecznego 
niezadowolenia, ale podobnie jak gdzie 
indziej, nowa sytuacja została szybko 
zaakceptowana. Po kilku dziesiątkach lat 
niewielu pamiętało o starym cmentarzu, 
a pechnicki został uznaną nekropolią dla 
ludności jaworznickiej parafii.

Zdarzyło się, że na terenie cmenta-
rza wystąpiły szkody górnicze. W dniu 
29 lutego 1872 roku wójt wsi Jaworzno 
Kramarczyk zgłosił oficjalnie, że teren 
cmentarza w kilku miejscach grozi 
zapadnięciem z powodu górniczej 
eksploatacji. Jaworznickie Gwarectwo 
zorganizowało komisję terenową, która 
stwierdziła, że aktualnie nie prowadzi się 
w tym miejscu wydobycia, to poprzedni 
właściciele naruszyli filar ochronny pod 
cmentarzem. Faktycznie Jaworznickie 
Gwarectwo dopiero od roku posiadało 
tutejsze kopalnie.

To jednak nie zaspokoiło roszczeń 
jaworznickiego wójta, obok niego stanęli 
wójtowie wszystkich wsi parafii i razem 
spowodowali wyjazdową naradę chrza-
nowskiego starostwa oraz górniczych 
władz z Krakowa. Na miejscu byli wszy-
scy miejscowi wójtowie oraz dyrekcja 
Jaworznickiego Gwarectwa. Taka narada 
odbyła się w dniu 26 marca 1872 roku 
(niemal miesiąc po zgłoszeniu). Władze 
powiatowe i dyrekcja górnicza chciały 
przeniesienia cmentarza na teren wolny 
od szkód górniczych. Przedstawiciele 
ludności nie zgadzali się na takie roz-
wiązanie, żądali zaprzestania eksploatacji 
pod cmentarzem oraz usunięcia powsta-
łych szkód. Argumentowali przy tym, 
że reprezentują mieszkańców 7 wsi i oko-
ło 14 tysięcy parafian, którzy uczynią 
wszystko „…dla ratowania cmentarza, 
popiołów nam drogich na teraz i na przy-
szłość”, jak wyraził się wójt Kramarczyk.

Nie wiadomo, który z argumentów 
był ważniejszy, tym niemniej władze 
gwarectwa ustąpiły i zobowiązały się 

chronić teren cmentarza od eksploata-
cji górniczej. Jednocześnie wykonały 
niezbędne naprawy oraz powiększenie 
cmentarza od strony zachodniej, czy-
li do samego gościńca (dzisiejsza ul. 
Grunwaldzka). Wejście główne w tym 
czasie było od strony wschodniej, czyli 
dzisiejszej ul. Paderewskiego.

Naturalnie to nie była ostatnia in-
terwencja w sprawie szkód górniczych, 
ponieważ pomimo zapewnień dyrekcji 
kopalń, eksploatacja górnicza była pro-
wadzona. Cmentarz był więc stale zagro-
żony, tyle, że czyniono starania, aby nie 
doprowadzać do większych zapadnięć 
terenu. W przypadku powstania szkody 
władze lokalne dochodziły do porozu-
mienia z dyrekcją kopalni. Nie zdarzyła 
się już potrzeba mediacji ze strony władz 
powiatowych i górniczych. Była również 
w tej sprawie aprobata społeczna, ponie-
waż większość mieszkańców żyła z pracy 
w miejscowych kopalniach i rozumiała 
specyfikę górnictwa. Tym niemniej ni-
gdy już nie proponowano przeniesienia 
cmentarza, który dotrwał do naszych 
czasów i obecnie jest najstarszym obiek-
tem tego typu w naszym mieście.

CMENTARZ CIĘŻKOWICKI
Drugi cmentarz dla jaworznickiej 

parafii został zorganizowany przez pro-
boszcza ks. Walentego Pawlikowskiego, 
który przybył w grudniu 1881 roku 
do Jaworzna z parafii w Dziekanowi-
cach. Opinia o jego osobie brzmiała na-
stępująco „…od 22 lat pracuje uczciwie 
i gorliwie w winnicy Chrystusowej, jest 
kapłanem życia nieskazitelnego i wyż-
szych zdolności i charakteru prawego.”

Niemal natychmiast po objęciu ja-
worznickiej parafii, w listopadzie 1882 
roku przystąpił do rozwiązania proble-
mu braku miejsc do pochówku na pech-
nickim cmentarzu. Szybko się okazało, 
że nie istnieją możliwości powiększenia 
obszaru cmentarza pechnickiego. Nie 
przewidziano kiedyś tak szybkiej rozbu-
dowy Jaworzna, w ówczesnej sytuacji nie 
można było w żadną stronę powiększyć 
terenu grzebalnego. Proboszcz Pawli-
kowski poszedł więc inną drogą, zaczął 
szukać innego miejsca.

Znalazł je przy drodze do Ciężko-
wic, które znajdowało się bardzo blisko 
kościoła parafialnego, ale jednocześnie 
stanowiło koniec zabudowy Jaworzna. 
Miejsce było bardzo dobrze wybrane, 
ale prawdopodobnie z powodów finan-
sowych teren stosunkowo niewielki, 
bo tylko niespełna 80 arów udało się 

zakupić ze środków wspólnoty para-
fialnej. Tym niemniej cmentarz został 
urządzony, teren w całości ogrodzony, 
wybudowano odpowiednią kostnicę. 
W księgach zmarłych nie zapisywano 
miejsca pochówków, nie mamy więc 
dokładnej daty pierwszego pogrzebu 
na nowym cmentarzu; mogło to się 
zdarzyć w latach 1891-1892.

Tak się złożyło, że na tym cmentarzu 
pochowano wiele osób znanych i zasłużo-
nych dla naszego miasta. Byli to na przy-
kład – pierwszy burmistrz Jaworzna Fran-
ciszek Szatanek oraz wieloletni burmistrz, 
rekordzista pod tym względem – Franci-
szek Racek. Obaj pochowani są w grobach 
rodzinnych. Znajduje się tutaj grób kie-
rownika miejscowych kopalń – Krzysz-
tofa Leonhardta, który był inżynierem 
górnictwa i przepracował w tym charak-
terze kilkadziesiąt lat. Tutaj pochowani 
zostali znani swojego czasu sztygarzy, 
trzy pokolenia rodu Wendtów; wszyscy 
począwszy od seniora Maksymiliana pra-
cowali w miejscowym górnictwie. Wresz-
cie założyciel tego cmentarza znalazł tutaj 
miejsce wiecznego odpoczynku – grób ks. 
Walentego Pawlikowskiego znajduje się 
przy głównej alejce.

Widać z tego, że ciężkowicki cmen-
tarz na przełomie XIX i XX wieku stał 
się w pewnym zakresie nekropolią miej-
scowych notabli. 

CMENTARZE 
DZIELNICOWE

Rozwój przestrzenny miasta, pro-
cesy urbanizacyjne i wzrost ludności 
spowodował, że powstawały nowe pa-
rafie, a dawna jaworznicka wspólnota 
ograniczyła się do terenu dawnej wsi 
Jaworzna. Pierwsze oddzielne parafie 
zostały uznane w 1914 roku; były to pla-
cówki w Szczakowej i w Jeleniu. Zgodnie 
z panującym zwyczajem parafia musiała 
mieć oddzielny cmentarz i tak było rów-
nież w tych przypadkach.

W okresie międzywojennym w tym sa-
mym trybie powstały cmentarze – w 1921 
roku w Ciężkowicach, w 1937 roku w By-
czynie. Po II wojnie światowej powstały 
kolejne nekropolie zgodnie z tempem 
rozwoju każdej dzielnicy i erygowania tam 
samodzielnych parafii; niemal przy każdej 
jest cmentarz. Największą i najmłodszą 
jednocześnie wśród jaworznickich cmen-
tarzy jest nekropolia w Wilkoszynie, która 
została zbudowana jako placówka komu-
nalna dla miasta Jaworzna.

MARIA LEŚ – RUNICKA

W okresie staropolskim obszar dzisiejszego miasta Jaworzna stanowił jedną parafię pod 
wezwaniem św. Wojciecha. Kościół parafialny w dzisiejszym rynku był jedyną świątynią dla 
ludności całej okolicy, a więc – Jaworzna, Byczyny, Ciężkowic, Dąbrowy, Długoszyna i Szczakowej. 
W miarę wzrostu liczby ludności kościół został rozbudowany, z czasem otrzymał drugą patronkę – 
św. Katarzynę Aleksandryjską. Zgodnie z powszechnym obyczajem wokół kościoła znajdował się 
cmentarz, gdzie chowano zmarłych parafian. Nie wiemy nic dokładnego o jego początku, ponieważ 
nie zachowały się dokumenty. Ale zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi, taki cmentarz 
musiał być zorganizowany jako warunek istnienia parafii. Samodzielna parafia w Jaworznie 
powstała w latach 1326-1335 co najmniej, więc od tego czasu istniał lokalny cmentarz.

Pomnik trzech pokoleń rodu Wendtów na cmentarzu 
Ciężkowickim 
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Parę dni pozostało do obchodów Dnia Wszystkich Świętych. Lokalne cmentarze są porządkowane i remontowane. Miejski 
Zarząd Nieruchomości Komunalnych remontuje Cmentarz Komunalny na Wilkoszynie i w Szczakowej.

Pamiętaj o grobie bliskich
Po upływie 20 lat trzeba odnowić opła-

tę za grób ziemny. Wiele osób zapomina 
o tym obowiązku, co niestety może mieć 
pr z ykre konsek wencje.  Mogił y,  k tóre 
po tym czasie nie zostaną opłacone mogą 
zostać, zgodnie z obowiązującym w tym 
zakresie prawem, lik widowane. Doty-
czy to dwóch cmentarzy komunalnych: 
w Szczakowej i Wilkoszynie. Na każdym 
z nich jest wiele nieopłaconych grobów. 
Na niektórych nieoznakowanych grobach 
pojawił y się już tabliczki informujące, 
że mogiła przewidziana jest do likwida-
cji. Warto uregulować opłatę w terminie, 
bo za każdy rok zwłoki trzeba dopłacić 
1/20 ceny obowiązującej.

Przypominamy, że opłata za grób 
wynosi:

� mogiła pojedyncza 340,00 zł brutto
��mogiła dziecięca 200,00 zł brutto
��mogiła urnowa 170,00 zł brutto

Więcej informacji można uzyskać w bu-
dynku administracyjnym na Cmentarzu 

Wilkoszyn oraz pod numerami 
tel. (32) 616 32 06; (32) 616 39 09.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz.U. Nr 23 z 2000 r., poz. 295), Rozporządzenie 
Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. 
w sprawie Urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg oraz 
chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299 z późn. zm.).

Kaplica na cmentarzu komunalnym w Szczakowej po remoncie

Kaplica po remoncie

Stara kaplica na cmentarzu komunalnym – Wilkoszyn

Budynek administracyjny w Wilkoszynie Kaplica w Szczakowej przed remontem

Jeden z najstarszych grobów  
w Szczakowej

Wilkoszyn Szczakowa
Cmentarz w Szczakowej przy ul. Sobieskiego i Jaworowej powstał około 
1815 roku. Początkowo był to cmentarz parafialny. Około roku 1966 został 
przekształcony na cmentarz komunalny. W jego najstarszych częściach 
można spotkać groby pochodzące z 1915 roku. W 2009 roku gruntownie 
wyremontowano kaplicę cmentarną. Łączny koszt modernizacji to 228 tys. zł. 

Cmentarz komunalny na Wilkoszynie powstał w 1980 roku. W 2008 roku 
rozpoczęto modernizację cmentarza. Wówczas wyremontowano kaplicę 
cmentarną wraz z zagospodarowaniem terenu kwatery cmentarnej 
od strony południowej oraz przeprowadzono kapitalny remont budynku 
administracyjnego. Koszt remontu wyniósł 1,6 mln zł. Natomiast w 2009 r. 
budynek administracyjny został rozbudowany o wiatę stalową garażu i budynek 
toalet. Wyremontowano schody zewnętrzne wejściowe do budynku i zejściowe 
do piwnicy oraz utwardzono miejsca parkingowe. Koszt rozbudowy wyniósł 
ponad 350 tys. zł. Obecnie w trakcie remontu są: schody główne, plac przed 
wejściem na cmentarz, ogrodzenie i bramy w części centralnej oraz przy 
budynku administracyjnym. Koszt tego zadania to ponad 700 tys. zł.
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Właścicielem Firmy Pogrzebowej 
ORFEUSZ, mieszczącej się w Ja-
worznie przy ul. Łukasiewicza 2 
w dzielnicy Osiedle Stałe jest Pani 
Mariola Gąska. Firma świadczy 
kompleksowe usługi pogrzebowe 
na terenie całego kraju od 2004 
roku. Zajmuje się również mię-
dzynarodowym transportem 
zwłok. Dysponując specjalistycz-
nym transportem jak też facho-
wym i zdyscyplinowanym zespo-
łem pracowników jesteśmy gotowi 
wykonać każde, nawet nietypowe 
zlecenie. Uwzględniając specyfi-
kację prowadzonej działalności, 
działamy przez całą dobę, 7 dni 
w tygodniu.

Obok tradycyjnych pochówków 
coraz częściej zdarzają się krema-
cje. Kodeks Prawa Kanonicznego 
Kościoła Rzymsko-Katolickiego 
o kremacji: Kanon 1176 § 3. 
Kościół usilnie zaleca zachowanie 
pobożnego zwyczaju grzebania 
ciał zmarłych. Nie zabrania jednak 
kremacji, jeśli nie została wybra-
na z pobudek przeciwnych nauce 
chrześcijańskiej.

Znowelizowany Kodeks Prawa 
Kanonicznego z 1983 roku za-
twierdzony został przez papieża 
Jana Pawła II.

Przygotowanie zwłok do kremacji 
odbywa się podobnie jak w przy-
padku pochówku tradycyjnego. 
Spopielanie odbywa się w specjal-
nej trumnie kremacyjnej.

Po wykonaniu spopielenia Rodzi-
na otrzymuje świadectwo krema-
cji. Urny z prochami mogą być 
składane do wszystkich grobów 
tradycyjnych lub urnowych bez 
zachowania tzw. 20-letniego cza-
sookresu.

Podczas prowadzenia działalności 
dołożyliśmy wszelkich starań aby 
zapracować sobie na wizerunek 
firmy rzetelnej, godnej zaufania 
oraz niezastąpionej w pomocy, 
w najboleśniejszych chwilach na-
szego życia, w których żegnamy 
kogoś nam bliskiego...
Stale poszerzamy zakres świadczo-
nych usług. Uczymy się, słuchając 
dobrych rad i cennych wskazówek.
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Zakład powstał w roku 1989. 
Zajmujemy się wszystkim co związane jest z pochówkiem od A-Z.
Posiadamy własne kaplice pożegnalne i chłodnie. 
Załatwiamy wszelkie formalności w ZUS-ie, kredytujemy usługi. 
Dysponujemy autokarami i busami. Na zlecenie rodzin dokonujemy kremacji  
i pochówku  we wszystkich obrzędach. Oferujemy pomoc prawną 
w szczególnych sytuacjach przy „zgonach w wypadkach”.

Fachowa i profesjonalna obsługa. Działamy całodobowo

ul. Słowackiego 1
43-600 Jaworzno 
tel. 0 501 157 173, 

tel/fax 032/ 752 05 76
www.oranzeria.net
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13Sport
TABELE I WYNIKIPIŁKA NOŻNA – A KLASA

PIŁKA NOŻNA – V LIGA

– Chcieliśmy podtrzymać passę czte-
rech nie przegranych spotkań w lidze. 
Ostatnia porażka, której doznali-
śmy, to ta w meczu ze Szczakowian-
ką – powiedział Andrzej Śliwiński. 
Życzenie trenera się spełniło. W Ja-
worznie został jeden punkt.

Spełnił się także czarny scena-
riusz, którego obawiał się trener 
Śliwiński przed meczem, a chodzi 
tu o brak Ryszarda Czerwca w skła-
dzie. – Obawialiśmy się tego meczu, 
bo Czeladź posiada dwóch groźnych 
napastników w składzie. Jednym 
z nich jest Bogdan Pikuta, który 
ma przeszłość pierwszoligową – do-
dał trener Śliwiński. Faktycznie, było 
się czego obawiać. Pikuta, urodzony 
w Jaworznie ma za sobą występy  
w Górniku Zabrze, KSZO Ostrowiec, 
Widzewie Łódź, GKS Katowice oraz 
Rakowie Częstochowa. W sezonie 
2003/2004 bronił także barw ja-
worznickiej Victorii. Jak się później 
okazało, nie taki diabeł straszny jak 
go malują. Od początku spotkania 
Zgoda wyraźnie kontrolowała grę 
i dominowała na boisku. Stwarzała 
groźne sytuacje, które niestety koń-
czyły się fiaskiem. Najpierw z siedmiu 
metrów przestrzelił Rosa, a następnie 
w 30. minucie strzał głową Sobczaka 
zatrzymał bramkarz gospodarzy. 
Ostatni kwadrans to wyrównana 

walka w środku boiska, która nie 
przyniosła żadnej z drużyn korzyści 
bramkowych.

Po przerwie MCKS ruszył do ata-
ku i częściej posiadał piłkę, ale to ja-
worznianie stworzyli dwie groźne 
sytuacje bramkowe. Najpierw w 70. 
minucie z rzutu wolnego uderzył 
Piecka, a kilka minut później Smre-
czak oddał niecelny strzał na bramkę. 
W 80. minucie mogło być 0:1, gdy 
napastnik gości popisał się samotnym 
rajdem przez połowę boiska, stają-
cy „oko w oko” z Kominiakiem, ale 
w porę dobiegł do niego Sawaniewicz, 
który zapobiegł stracie gola. Do końca 
spotkania utrzymał się remis i jeden 
punkt został w Jaworznie. Kolejne 
spotkanie czeka Zgodę ze Źródłem 
Kromołów na wyjeździe. – Jest to ze-
spół, który wszyscy biją, ale przestrze-
gam przed hurraoptymizmem. Remis 
byłby dla nas porażką. Musimy być 
skoncentrowani od początku do końca 
spotkania. Jedziemy do Kromołowa 
po trzy punkty – zapowiada trener 
Andrzej Śliwiński.

Skład: Kominiak- Siemek, Pod-
ralski, Sawaniewicz, Dobrzański, 
Smreczak, Sobczak, Wacławek, 
Zieliński, Stanek (65’ Śliwiński), Rosa 
(65’ Gajos)

PAWEŁ JĘDRUSIK

Rozegrany w sobotę 
w Ciężkowicach mecz 
z zajmującą 14. miejsce w tabeli 
drużyną z Żelisławic powinien 
być dla lidera z Ciężkowic 
prawdziwą lekcją pokory. Po raz 
kolejny w obecnym sezonie 
okazało się również, jak wielką 
wartość dla ciężkowickiej 
„jedenastki” stanowi Radek 
Jarzynka. Na podkreślenie 
zasługuje także występ 
w drużynie przyjezdnej ikon 
zagłębiowskiego i śląskiego 
futbolu.

Zarówno Mirosław Nikodem 
(w przeszłości między innymi Po-
lonia Bytom i chorzowski Ruch), 
jak i Robert Sierka (GKS Katowice, 
Groclin Grodzisk Wlkp., Piast Gli-
wice) udowodnili, iż mimo zaawan-
sowanego wieku potrafią grać w pił-
kę. Pierwsze 35 minut sobotniego 
pojedynku, to zdecydowana prze-
waga ciężkowickiego teamu, jed-
nak strzegący bramki Ostoji Jakub 
Surowiec nie dał się w tym okresie 
zaskoczyć ani razu. W 43. minucie 
arbiter prowadzący zawody podyk-
tował mimo protestów widowni 
słusznie rzutkarny zamieniony pew-
nie przez doświadczonego Sierkę 

na bramkę. Nim zawodnicy Cięż-
kowianki zdołali zrozumieć co się 
stało, 100 sekund później zbliżony 
wagowo do prezesa Ciężkowianki 
Mirosław Nikodem wykorzystuje 
kolejne potknięcie miejscowej de-
fensywy i precyzyjnym lobem pod 
poprzeczkę nad próbującym roz-
paczliwie interweniować Tomkiem 
Palianem, zdobywa drugą bramkę 
dla swego zespołu. W tym momen-
cie zapachniało prawdziwą sensacją, 
zresztą konia z rzędem temu, kto 
przewidział taki rezultat do prze-
rwy. Wejście na plac gry Jarzynki 
za kontuzjowanego Chrząścika oraz 
wspaniały doping ciężkowickich 
młodych fanów sprawiły, że Cięż-
kowianka niepodzielnie domino-
wała na murawie. W 65. arbiter 
minucie nie zauważył ewidentnego 
rzutu karnego za faul na Tomku 
Ciołczyku, który w następstwie 
zdarzenia został zniesiony z boiska. 
Prawdziwe oblężenie bramki gości 
w 70. minucie przyniosło w końcu 
po kolejnym kornerze i wygranej 
przez Adamusa główce oraz dobitce 
Adriana Prażmowskiego kontakto-
wą bramkę. 3 minuty później arbiter 
ponownie występuje w roli głównej 
i nie zauważa ewidentnej ręki gości 
we własnym polu karnym. Ale Cięż-
kowianka złapała już swój normalny 
rytm meczowy.

W 76. minucie po stałym frag-
mencie gry w wykonaniu Pieczki 
iJarzynki potężne uderzenie Radka 
z 30 metrów ląduje w samym okienku 

bramki zasługującego w tym spo-
tkaniu na szczególne słowa uznania 
Jakuba Surowca. Doświadczonym za-
wodnikom „Ostoji” zaczęło brakować 
sił, zaś „Jarza” raz po raz mijał rywali 
niczym slalomowe tyczki wypraco-
wując kolegom okazje do zdobycia 
zwycięskiej bramki. Wreszcie w 85. 
minucie upragniony gol na 3-2, pada 
oczywiście za sprawą Radka. Ale 
to nie koniec emocji. W końcówce 
sędziowie popełniają kolejny błąd nie 
widząc pozycji spalonej gracza druży-
ny przyjezdnej i tylko dwie kapitalne 
interwencje Paliana zapobiegają 

IV liga
1. Skra Częstochowa  12  28 25-11
2. MKS Myszków  12  28 32-11
3. Victoria Jaworzno  12  26 20-8  
4. Slavia Ruda Śląska 12  21 25-21   
5. KS Częstochowa  12  20 20-12
6. Sarmacja Będzin 12  20 22-16
7. Górnik 09 Mysłowice 12  18 24-19   
8. Przyszłość Ciochowice 12  17 15-14
9. Wyzwolenie Chorzów  12  17 19-14 
10. Olimpia Truskolasy  12  14 23-23      
11. Zagłębiak Dąbrowa G.  12  13 21-40
12. Górnik Wesoła  12  13 18-29 
13. Czarni Sosnowiec  12  12 17-17      
14. Zieloni Żarki  12  11 17-25      
15. MK Górnik Katowice  12  9 8-14   
16. ŁTS Łabędy 12  3 15-47
Kolejka 12 - 24-25 października  
Sarmacja Będzin 1-2 Wyzwolenie Chorzów
MK Górnik Katowice 0-0 Czarni Sosnowiec
ŁTS Łabędy 3-1 Górnik Wesoła
MKS Myszków 2-0 KS Częstochowa 
Skra Częstochowa 2-0 Zieloni Żarki 
Górnik 09 Mysłowice 3-1 Slavia Ruda Śląska
Olimpia Truskolasy 7-1 Zagłębiak Dąbrowa G. 
Przyszłość Ciochowice 0-1 Victoria Jaworzno
Kolejka 13 - 31 października  
Victoria Jaworzno - Sarmacja Będzin 31.10, 14:00 
Zagłębiak Dąbrowa G. - Przyszłość Ciochowice
Slavia Ruda Śląska - Olimpia Truskolasy 
Zieloni Żarki - Górnik 09 Mysłowice
KS Częstochowa - Skra Częstochowa
Górnik Wesoła - MKS Myszków 
Czarni Sosnowiec - ŁTS Łabędy
Wyzwolenie Chorzów - MK Górnik Katowice

V liga
1. Szczakowianka Jaworzno  12  36 50-1    
2. Górnik Piaski 12  24 35-10       
3. Górnik Jaworzno  12  23 22-15    
4. Unia Dąbrowa Górnicza  11  22 24-11      
5. MCKS Czeladź  12  21 26-12     
6. Unia Ząbkowice 12  20 23-14       
7. Zgoda Byczyna 12  18 17-20
8. Milenium Wojkowice  12  18 13-24 
9. Pogoń Imielin  12  15 22-20       
10. Gwarek Tarnowskie Góry  11  13 18-17        
11. Orkan Dąbrówka Wielka 12  12 14-13
12. Podlesianka Katowice  12  12 14-20
13. MKS Siemianowice Śląskie  12  11 16-23       
14. AKS Niwka Sosnowiec  12  10  17-19 
15. A. Brzozowice-Kamień 12  10 8-20
16. Źródło Kromołów 12  0 2-82 
Kolejka 12 - 24-25 października  
Pogoń Imielin 1-1 AKS Niwka Sosnowiec  
Unia Ząbkowice 4-0 Górnik Jaworzno  
Górnik Piaski 6-0 Źródło Kromołów
Zgoda Byczyna 0-0 MCKS Czeladź 
A. Brzozowice-Kamień 3-2 Podlesianka Katowice 
Milenium Wojkowice 2-0 Orkan Dąbrówka Wielka
Unia Dąbrowa G. 3-0 MKS Siemianowice Śląskie 
Szczakowianka 4-0 Gwarek Tarnowskie Góry 
Kolejka 13 - 31 października  
Gwarek Tarnowskie Góry - Pogoń Imielin
MKS Siemianowice Śl. - Szczakowianka 31.10, 13:30 
Orkan Dąbrówka Wielka - Unia Dąbrowa Górnicza 
Podlesianka Katowice - Milenium Wojkowice   
MCKS Czeladź - Andaluzja Brzozowice-Kamień 
Źródło Kromołów - Zgoda Byczyna 31.10, 14:00 
Górnik Jaworzno - Górnik Piaski 31.10, 14:00 
AKS Niwka Sosnowiec - Unia Ząbkowice

A-klasa
1. Ciężkowianka Jaworzno  12  36 41-10 
2. Pionier Ujejsce  12  28 33-12     
3. RKS Grodziec 13  24 41-19       
4. Strażak Mierzęcice  12  23 21-13       
5. MKS Sławków  12  20 18-17    
6. Jedność Strzyżowice  12  19 26-22 
7. Przemsza Siewierz  12  19 25-16 
8. Błękitni Sarnów  12  19 17-17 
9. Niwy Brudzowice  12  16 21-24   
10. Łazowianka Łazy 12  15 18-30 
11. Tęcza Błędów 12  15 19-28 
12. Zew Kazimierz  12  14 24-19    
13. MKS Poręba  13  12 20-33
14. Orzeł Dąbie  12  10 14-30     
15. Ostoja Żelisławice  12  9 14-33 
16. Przemsza Okradzionów 12  2 20-49 
Kolejka 13 - 24-25 października  
RKS Grodziec 6-2 Niwy Brudzowice   
Jedność Strzyżowice 3-1 Strażak Mierzęcice   
Łazowianka Łazy 1-2 Błękitni Sarnów   
Orzeł Dąbie 1-1 Zew Kazimierz  
Przemsza Okradzionów 0-4 Przemsza Siewierz   
MKS Poręba 1-4 Tęcza Błędów
Ciężkowianka Jaworzno 3-2 Ostoja Żelisławice   
MKS Sławków 1-2 Pionier Ujejsce
Kolejka 14 - 7-8 listopada  
Niwy Brudzowice - Pionier Ujejsce
Ostoja Żelisławice - MKS Sławków   
Tęcza Błędów - Ciężkowianka Jaworzno 31.10, 17:00
Przemsza Siewierz - MKS Poręba   
Zew Kazimierz - Przemsza Okradzionów 
Błękitni Sarnów - Orzeł Dąbie   
Strażak Mierzęcice - Łazowianka Łazy
RKS Grodziec- Jedność Strzyżowice 

PAWEŁ JĘDRUSIK

LKS Ciężkowianka Jaworzno – KS Ostoja Żelisławice 3:2 (0:2)

Niestety, obyło się bez niespodzian-
ki w sobotnim meczu „w delegacji” 
jaworznickiego Energetyka z niepo-
konaną dotąd drużyną Fartu Kielce. 
„Energetyczni” przegrali 3:1.

Pierwszy set nie zwiastował takie-
go końcowego wyniku, jakim mecz 
się zakończył. Można by powiedzieć, 
że co niektórzy uważali, iż w tym 
meczu Energetyk może być sprawcą 
ligowej sensacji. „Farciarze” popełniali 
sporą ilość błędów, byli niezdecydo-
wani w swoich atakach, co bez skru-
pułów było wykorzystywane przez 
siatkarzy Kreboka. Wygrana do 20 nie 
była przypadkiem, gdyż jaworznianie 
„rządzi”, w domyśle nie popełniali tak 
dużej ilości błędów jak gospodarze, 
w tej części konfrontacji. Jak się oka-
zało później premierowy set był jedy-
nym w swoim rodzaju, gdyż w trzech 
pozostałych „górowali” już gospo-
darze, którzy zwyciężyli dwukrotnie 
do 20 i raz do 23. Największe nadzieję 
na wywiezienie choćby jednego punk-
tu wiązane były z setem 4., w którym 
jaworzniccy zawodnicy mogli wyko-
rzystać rozluźnienie w szeregach Farta 
i przechylić szalę zwycięstwa na swoją 
korzyść doprowadzając do tie-bre-
aku. Tak się jednak nie stało. Porażka 
ta spowodowała spadek naszej druży-
ny na 10. lokatę w tabeli, pozostawiając 
za sobą Avię Świdnik, AZS Nysę oraz 
Pronar Parkiet Hajnówkę. Mamy na-
dzieję, że słaba postawa zawodników 
podczas wyjazdowych meczy wkrót-

SIATKÓWKA

Fart Kielce – MCKiS Energetyk Jaworzno 3:1 (20:25; 
25:20; 25:20; 25:23)

Zgoda Byczyna – MCKS Czeladź 0:0

utracie bramki. Arbiter przedłuża II 
połowę o niemal 5 minut. W jednej 
z ostatnich akcji tego dramatycznego 
widowiska przy kornerze dla gości 
w pole karne Ciężkowianki wbiega 
golkiper żelisławieckiej drużyny 
pragnący niczym Higuita czy Toma-
szewski wspomóc swych partnerów 
z przednich formacji, by następnie 
w niemal sprinterskim tempie wra-
cać na własne pole karne. Z kolei 
Jarzynka niczym Włodek Smola-
rek w pamiętnym meczu z ZSRR 
w 1982 roku, toczył pojedynki przy 
chorągiewce w narożniku boiska. 
Końcowy gwizdek kibice Ciężko-
wianki przyjęli z wyraźną ulgą, tym 
bardziej, iż drużyna przyjezdna za-
liczana do outsiderów sosnowieckiej 
„A” klasy udowodniła, że na mecze 
z ciężkowickim liderem wszystkie 
drużyny zagłębiowskie nie potrzebują 
dodatkowej motywacji.

A w wigilię Wszystkich Świętych 
walec z Ciężkowic spotka się w 13. 
kolejce w Mierzęcicach z tamtejszym 
Strażakiem, gdzie o punkty było za-
wsze ciężko.

Sobotnia w ygrana spraw i ła , 
że Ciężkowianka po 12 kolejnych 
zwycięstwach ma nadal 8 punktów 
przewagi nad dąbrowskim Pionierem 
Ujejsce (który w Sławkowie pokonał 
miejscowy MKS). Dla kogo trzynast-
ka okaże się szczęśliwa? Zobaczymy 
za tydzień.

Bramki: 70’ Prażmowski, 76’ Jarzyn-
ka, 85’ Jarzynka
Ciężkowianka: Palian– Grodzki, 
Adrian Prażmowski, Adamus, Mi-
lewski (63’ Bosak)- Psioda, Pieczka, 
Bulga, Kornaga – Chrząścik (49’Ja-
rzynka), Tomasz Ciołczyk (65’ Drąg)

JANCIO WODNIK

ceznajdzie swój kres, a „złe wrażenie” 
zostanie zamazane podczas meczy 
przed własną publicznością. I tak w so-
botę, 31 października o godzinie 17:00 
będzie najlepsza do tego okazja, gdyż 
w hali MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 
odbędzie się spotkanie w ramach 4. 
kolejki I ligi mężczyzn pomiędzy 
Energetykiem Jaworzno, a Orłem 
Międzyrzecz. Sobotni rywale na obec-
ną chwilę znajdują się na 3. miejscu 
z dorobkiem 6 punktów. Swój ostatni 
mecz Orzeł zwyciężył na wyjeździe 
ze słabo spisującym się w tym sezonie 
Pronarem Parkiet Hajnówka 3:1.

Energetyk Jaworzno :  Szopa, 
Kaźmierski, Syguła, Kurian, Fitrzyk, 
Kozłowski oraz Rzędzicki (libero)

BARTEK DŁUGAJCZYK

Trener Krebok musi się 
zastanowić nad postawą swojej 
drużyny

Fo
to

: P
aw

eł 
Ję

dr
us

ik

Fo
to

: P
aw

eł 
Ję

dr
us

ik

Zdecydowany bohater 
spotkania – Radomir Jarzynka
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STRZELANIE

BOKS

KOSZYKÓWKA

LEKKOATLETYKA

Niespodziankę sprawili swoim 
kibicom koszykarze Termo-Rex 
Jaworzno, którzy w środę, 21 paź-
dziernika na wyjeździe pokonali 
faworyzowaną przed pojedynkiem 
Cracovię Kraków.

Zwycięstwo na ciężkim ternie w Kra-
kowie było zarazem pierwszym ligowym 
zwycięstwem w sezonie 2009/2010 
podopiecznych Marcina Lichtańskiego. 
Najskuteczniejszym zawodnikiem tego 
meczu w naszej drużynie został Grze-
gorz Remin z 17 punktami, a miejsce 
tuż za nim z zaledwie jednym „oczkiem” 
mniej wywalczył Marcin Środa. Począ-
tek pierwszej kwarty był niezwykle wy-
równany, a gra toczyła się „kosz za kosz”. 
Gospodarzom jednak przytrafił się 
moment słabości, który wykorzystany 
został przez zawodników z Jaworzna 
uzyskujących 7 punktową przewagę przy 
stanie 8:15. Krakowianie w porę obu-
dzili się i przed upływem 10 minut gry 
zmniejszyli straty do MCKiS-u na zaled-
wie 2 punkty. Druga kwarta to podobnie 
jak wcześniej wyrównana gra z słabszym 
momentem Cracovii, dzięki czemu 
udaję się ugrać 6 punktów przewagi – 
13:19. Zakończona równo z dźwiękiem 
syreny akcja jaworznian pozwoliła im 
prowadzić przed dłuższą przerwą 36:35. 
Na nic zdały się uwagi trenera Cracovii 
Bogusława Zająca podczas rozmowy 
w szatni przed dwoma kolejnymi kwar-

Cracovia Kraków 67:71 MCKiS Termo-Rex Jaworzno (13:15, 22:21, 15:21, 17:14)

tami, gdyż Cracovia w dalszym ciągu ra-
ziła nieskutecznością. Nie był to jednak 
nasz problem, bo zawodnicy Termo-Rex 
Jaworzno grali wystarczająco skutecznie, 
z wielkim zaangażowaniem i zaciętością 
walcząc o każdy centymetr parkietu. 
Pozwoliło to zwiększyć dystans do prze-

Z powodów atmosferycznych 6. kolejka 
Ligi Saleziańskiej została przełożona 
z 18 na 25 października. W niedzielę 
na boisku na Łubowcu zostały roze-
grane kolejne cztery mecze.

Lider tabeli JKS Strażak pokonał 
przedostatni Ab-Tech 3:2, Bory rozgro-
miły OSW Szczakowa aż 6:0, awansując 
tym samym na trzecią pozycję w tabeli 
(ale jeszcze nie pauzowały). W kolej-
nych meczach Czarni Łubowiec prze-
grali z FC Albatrosami 2:3, a Przemsza 
Jaworzno zremisowała 1:1 z Oldboyami 
Dąbrowa. Drużyną pauzującą w tej ko-

lejce były Czerwone Diabły.
Oto tabela ligi:

JKS Strażak  6 15 23-10
Bory 6 10 17-8
Czerwone Diabły 5 10 9-4
FC Albatrosy 5 9 9-13
Czarni Łubowiec 6 9 18-15
Oldboye Dąbrowa 5 8 22-11
Przemsza Jaworzno 5 7 8-13
Ab-Tech 5 1 7-22
OSW Szczakowa 5 0 7-22

Do końca rundy jesiennej zostały 
trzy kolejki. Następne mecze odbędą 
się 08.11.2009 r. PAWEŁ JĘDRUSIK

W niedzielę na strzelnicy miejskiej 
odbył się Wojewódzki Finał Szkolnej 
Ligi Strzeleckiej w kategorii karabin 
sportowy.

W zawodach uczestniczyła mło-
dzież z całego województwa. Jaworzno 
reprezentowały dwie drużyny: jedna 
z gimnazjum, a druga ze szkoły średniej.
Oto wyniki: Konkurs drużynowy:

Szkoły średnie:
1 m. – Piast Bieruń 751 pkt.
2 m. – ZSP nr 2 w Jaworznie 715 pkt.
3 m. – VIII LO w Katowicach 593 pkt.

Gimnazja:
1 m. – Gimnazjum nr 5 w Jaworznie 436 
pkt. (startowało tylko jedno gimnazjum)

Konkurs indywidualny:
Szkoły średnie:

1 m. – Adrian Marcin z Bierunia
2 m. – Dawid Czubak z Jaworzna

3 m. – Joanna Frank z Bierunia
Gimnazja:

1 m. – Anna Makles z Jaworzna
2 m. – Klaudia Gawryś z Jaworzna
3 m. – Tomasz Pniak z Jaworzna

Strzeleckie Grand Prix 
Jaworzna 

Spora frekwencja dopisała podczas 
ósmej już edycji zawodów strzeleckich 
Grand Prix Jaworzna zorganizowanych 
przez Bractwo Kurkowe Miasta. Około 
40 zawodników rywalizowało w konku-
rencji karabin sportowy. W rywalizacji 
końcowej w kategorii mężczyzn najlepsi 
okazali się: Kamil Cyba, Dawid Czubak 
i Rafał Różański. W kategorii kobiet 
najwięcej punktów zdobyły: Dominika 
Leda, Marta Możdżeń oraz Katarzyna 
Nowicka.

IW

Wyniki błyskawicznego turnie-
ju szachowego rozegranego w dniu 
24.10.09 r. w Pizzerii „2-ka”

(I Memoriał Szachowy im. E. Sar-
ny) – 9. turniej GP m. Jaworzna): 1. To-
masz Sarna 9 pkt; 2. Adrian Moryson 
6,5; 3. Jolanta Guzik 6,5; 4. Zbigniew 
Kądziołka 5,5; 5. Jarosław Marzec 5,5.

Kolejność turnieju szachowego 
„I Memoriał Szachowy im. Edwarda 
Sarny” zaliczonego do Grand Prix 
2009”. Turniej główny – klasyfikacja 
open: 1. Kazimierz Zowada 7,5 pkt; 2. 
Jarosław Marzec 7; 3. Piotr Sanetra 6,5; 
4. Zbigniew Kądziołka 6; 5. Jan Kar-
weta 6; 6. Tomasz Sarna 5,5; 7. Jolanta 
Guzik 5,5; 8. Katarzyna Jurkiewicz 5,5; 
9. Józef Noga 5,5; 10. Daniel Korcz 5,5.

Kobiety: 1. Jolanta Guzik; 2. Kata-
rzyna Jurkiewicz; 3. Paulina Karweta; 4. 
Katarzyna Haska; 5. Wiktoria Warchoł.

Juniorzy: 1. Filip Kotynia, 2. Pau-
lina Karweta, 3. Bartosz Kapciak, 4. 
Szymon Bryl, 5. Kamil Kotynia.

Zawodnicy bez kategorii: 1. Filip 
Kotyla, 2. Bartosz Kapciak, 3. Szymon 
Bryl, 4. Artur Pludra, 5. Kamil Kotynia.

Klasyfikacja Grand Prix 2009’(VIII 
edycja)po 10 turniejach: 1. Janusz Jeleń 
188,97 pkt; 2. Adrian Moryson 178,87; 3. 
Jarosław Marzec 171,53; 4. Zbigniew Ką-
dziołka 140,40; 5. Maciej Kawala 131,57.

11. turniej odbędzie się 11 listopa-
da od godziny 16.00 Bar „u Dudka” 
ul. Korczynskiego 2 A

TKKF WODNIK JAWORZNO ROMAN CZELEŃ

Ciekawą inicjatywą wykazali się ki-
bice Victorii, którzy założyli portal 
informacyjny www.wybierzvictorie.
pl, zachęcający do oglądania i do-
pingowania jaworznickiej drużyny.

Pomysłodawcą projektu jest Szy-
mon Kędroń, który na wspomnianej 
powyżej stronie zachęca do uczęsz-
czania na spotkania Victorii. Na stro-
nie możemy znaleźć między innymi 
historię klubu, informacje na temat 
bezpieczeństwa na stadionie oraz 
informacje na temat biletów. 

PAWEŁ JĘDRUSIK

25 października 2009 w Katowicach 
odbyły się Mistrzostwa Polski w dość 
nietypowej dziedzinie sportu, biegu 
po schodach. 

W turnieju tym brało udział około 
200 osób, między innymi reprezen-
tanci Czech oraz Wybrzeża Kości 
Słoniowej. Nasze miasto miało na 
tych zawodach swoją reprezentantkę, 
Martę Głowacz, która pierwszy raz 
startowała w biegu na 30. piętro. Czas 
jaki uzyskała pozwolił jej na zajęcie VI 
miejsca w swojej kategorii. Na co dzień 
Marta trenuje biegi sprinterskie na 200 

i 400 m. Ma już na swoim koncie tytuł 
Wicemistrza Śląska w biegu na 400 m. 
Do jej znacznych osiągnięć należy tak-
że pokonanie dystansu 100 km w 24 h. 
-Trzeba wszystkiego spróbować, nie boję 
się wyzwań, tym bardziej, że sport jest 
moim życiem. Dzięki temu mam kolej-
ne doświadczenie za sobą. W każdych 
zawodach, a szczególnie tak wysokiej 
rangi jak Mistrzostwa Polski można się 
pokazać, zaprezentować swoją osobę 
oraz klub, w którym trenuję- KS Ener-
getyk Jaworzno- mówi zawodniczka.

IW

Grzegorz Remin, zdobywca 17 
punktów

Cała sportowa Polska żyła ostatnio 
chyba jednym z najważniejszych 
wydarzeń w boksie. Andrzej Gołota 
kontra Tomasz Adamek.

Podczas gali, która odbywała się 
w Łodzi, odbyło się także kilka innych 
walk. Jedną z nich, pomiędzy Mate-
uszem Masternakiem a Łukaszem Jani-
kiem sędziował Włodzimierz Kromka, 
prezes Jawor Teamu. Po walce pojawiły 
się niesłuszne oskarżenia ze strony 
słynnego boksera Jerzego Kuleja, 
że trener Kromka zakończył pojedynek 
za wcześnie (walka została zakończona 
w 5. rundzie przez KO). Włodzimierz 
Kromka zaprzeczył jakoby nie było 
podstaw do przerwania walki. Poniżej 
przedstawiamy Państwu komentarz 
trenera do całej gali.

– Gdy Janik podniósł się po nokaucie, 
doliczyłem do ośmiu i powiedziałem 
do niego, aby przybrał pozycję bokserską. 
On miał cały czas opuszczone ręce i nie 
reagował na moje słowa. Jego oczy były 
mętne i błędne, taki kołowrotek robi się 
zawodnikowi z oczami i to jest sygnałem 
dla sędziego, że ten bokser jest nieprzy-
tomny. Puszczenie takiej akcji i kolejny 
cios może doprowadzić do tragedii. Nie 
sztuką jest zrobić jatkę na ringu, sztuką 
jest zadecydować czy skończyć walkę. 
Moje decyzje muszą trwać 2-3 s. Nie 
mogłem dłużej czekać, bo gdybym pu-
ścił tą walkę, to mogłoby się to skończyć 
wstrząsem mózgu i odwiezieniem boksera 

ciwnika na 9 punktów (41:50 oraz 43:52). 
Przed ostatnią partią goście – w tym 
przypadku reprezentanci naszego mia-
sta prowadzili 57:50. Ogromnych emocji 
dostarczyło ostatnie 10 minut grania, 
w których Kraków rzucił się do odrabia-
nia strat. Rezultat tego był widoczny już 
po 3 minutach, kiedy to zaledwie jeden 
punkt dzielił oba zespoły. Na szczęście 
drużyna Lichtańskiego wyszła z opresji 
i „odskoczyła” rywalowi. Na 63. sekundy 
przed końcem stan meczu wynosił 65:65. 
29 sekund później celnym rzutem za 3 
punkty popisał się Remin. Uzyskanej 
tym samym przewagi jaworznianie nie 
dali wyrwać sobie już do końca meczu. 
Zaplanowane na ubiegłą niedzielę spo-
tkanie ligowe z MKS Limblach Lima-
nowa nie odbyło się, a jego termin został 
przesunięty na 14 listopada na godzinę 
19:00. Zwycięstwo w Krakowie po-
zwoliło MCKiS-owi „odbić” się od dna 
tabeli awansując jedną pozycję wyżej. 
Należy jednak pamiętać, że nasz team, 
jak i Alba Chorzów na swoim koncie 
mają rozegrane tylko 3 spotkania, przy 
czym sześć zespołów w lidze rozegrało 
już 5 meczy. Niezwykle ciężki pojedynek 
czeka dziś naszych zawodników, którzy 
udają się do Radomia na mecz z Rosa-
Sport Radom, czyli liderem 2. ligi grupy 
C. Najbliżsi rywale zwyciężyli wszystkie 
z 5 rozegranych dotychczas spotkań.

BARTEK DŁUGAJCZYK

– Psychika Gołoty jest za słaba na wielkie tytuły

do szpitala. Sędzia ringowy ma zabezpie-
czyć zdrowie zawodnika na tyle, na ile jest 
to konieczne. Przykładem jest finałowa 
walka Gołoty, gdzie sędzia przerwał walkę 
bez liczenia. Walka, którą sędziowałem 
była bardzo ważnym pojedynkiem dla 
obydwu bokserów. Obydwaj mieli rekor-
dy zerowe, czyli zero przegranych. Janik 
miał jeden remis. Masternak był lepiej 
przygotowany i po tym zwycięstwie wróżę 
mu dużą karierę. Jest to zawodnik, który 
może zajść bardzo daleko. Jeżeli chodzi 
o walkę Gołota-Adamek, to Tomek nie 
ukrywa, że jedzie do Stanów w celu zro-
bienia kariery i zarobienia pieniędzy. Jeśli 
mam się wypowiedzieć na temat walki, 
to typowałem bez namysłu Adamka jako 
zwycięzcę. Tomek przewyższał szybkością 
i pomysłem na boks Andrzeja, który ob-
nażył wszystkie swoje wady. Na pewno jest 
to w jakimś stopniu zmęczenie materiału 
(Gołota ma już 41 lat- przyp. red.). An-
drzej Gołota poprzez kilkanaście lat obijał 
się z wielkimi zawodnikami, miał szanse 
czterokrotnie zdobywać Mistrzostwo 
Świata. Ci, którzy znają Gołotę, wiedzą, 
że jego psychika jest za słaba na wielkie 
tytuły, w przeciwieństwie do Tomka 
Adamka, który dąży do swoich zamie-
rzeń. W jego psychice nie ma miejsca 
na jakiekolwiek braki. Myślę, że to było 
pożegnanie Andrzeja z ringiem i że dotar-

ło do niego, że najwyższa pora skończyć, 
bo to już nie to zdrowie. W tej chwili 
w wadze Tomka prawie nikt nie chce 
z nim boksować, jedynym chętnym jest 
Cunningham, ale i do tej walki najpraw-
dopodobniej nie dojdzie. Waga ciężka 
to splendor, naprawdę duże pieniądze, ale 
w przypadku Tomka wymaga to czasu, 
zanim stanie do walki z np. Władimirem 
lub Szagajewem Kliczko. Rok, półtora 
to co najmniej zanim by doszło do takiej 
walki. On może przytyć, ale to nie prze-
radza się na sprawność. Zbyt szybkie 
uzyskanie masy przez Tomka mogłoby się 
odbić na szybkości. Nogi muszą być przy-
gotowane treningiem, przyzwyczajeniem 
się do tej masy, żeby mogły spokojnie bez 
dużego uszczerbku na zwinności zawod-
nika wytrzymać walkę. Jego waga 97 kg, 
przy wzroście 2 m i wadze 115 kg Kliczki 
to za mało. Zapraszamy Państwa do obej-
rzenia całego wywiadu z Włodzimierzem 
Kromką na stronie http://www.jaw.pl/
video/show/4906.

PAWEŁ JĘDRUSIK

 NAJBLIŻSZE WYDARZENIA: II run-
da Pucharu Polski w Koszyków-
ce Mężczyzn MCKiS Termo-Rex 
Jaworzno – AKS KS Siarka Tar-
nobrzeg 4.11.2009 r. godz. 19:00 
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. 
Grunwaldzka 80

PAWEŁ JĘDRUSIK

 W środę w Wodzisławiu Śląskim 
Victoria Jaworzno zagra mecz spa-
ringowy z drużyną z Ekstraklasy, 
Odrą Wodzisław. Początek spotkania  
o godzinie 15:30. PAWEŁ JĘDRUSIK
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16. Uwaga! Implant!
Utrata jednego, kilku lub nawet 

wszystkich zębów własnych nie 
jest już dzisiaj tragedią. Możli-
wości współczesnej stomatologii 
pozwalają zastąpić je, mocując 
rekonstrukcję protetyczną na za-
kotwiczonych w kości implantach. 
Implanty zębowe mogą stanowić 
podstawę nieruchomych uzupeł-
nień protetycznych, są bardziej 
komfortowe, bliższe wyglądem 
i funkcją zębom natura lnym. 
Często to sposób, by zaoszczędzić 
zęby własne w przygotowaniach 
np. do mostu lub uniknąć użytko-
wania ruchomej protezy. Jednak 
implanty zębowe i rekonstrukcje 
na nich osadzone wiążą się z pew-
nym ryzykiem.

Implant jest ty tanową śru-
bą, która umieszczona w kości, 
w miejscu utraconego zęba, pełni 
rolę podobną do korzenia. Aby 
został on umieszczony we właści-
wym miejscu, stomatolog, w znie-
czuleniu miejscowym, nacina 
dziąsło, formuje otwór w kości, 

w który wkręca implant. Najczę-
ściej po okresie 6 miesięcy gojenia, 
na element wystający ponad dziąsło, 
nakręcona zostaje sztuczna korona 
zęba lub inna konstrukcja protetycz-
na. Dostępne są już także techniki 
pozwalające zredukować czas i ilość 
spotkań ze stomatologiem do jed-
nej wizyty, na której wykonywane 
są wszystkie etapy leczenia.

Zarówno podczas fazy gojenia, 
jak i później, konieczna jest jednak 
dokładna i systematyczna higiena 
miejsca, w którym implant wysta-
je ponad dziąsło, by nie dopuścić 
do powstania infekcji.

Skuteczność osadzania współ-
czesnych implantów jest bardzo 
wysoka, ale nie można pozwolić, 
by tkanki otaczające sztuczne zęby, 
umocowane na implantach dotknął 
przewlekły stan zapalny, który pro-
wadzić może do utraty kości wokół 
implantów. Choroba ta, gdy dotyczy 
zębów naturalnych, potocznie zwa-
na jest parodontozą, w przypadku 
implantów nazwana została pe-
riimplantitis. Jeżeli stan zapalny jest 

zbyt późno wykryty, a utrata kości 
wokół implantu jest znaczna, grozi 
to jego utratą.

Zła higiena jamy ustnej i palenie 
papierosów stwarzają szczególne 
ryzyko utraty implantów. To rów-
nież czynniki ryzyka choroby 
przyzębia. Tym samym, jeśli pa-
cjent zastępuje swoje własne, utra-
cone z powodu choroby przyzębia 
zęby implantami, te same czynniki 
mogą przyczynić się do narażenia 
jego implantów na niebezpieczeń-
stwo. Dodatkowe ryzyko to pro-
blemy ogólnomedyczne: cukrzyca, 
choroby kości (np. osteoporoza), 
choroby immunologiczne.

Leczenie i zapobieganie utraty 
implantów zaczyna się od usunię-
cia wszystkich złogów z implantów 
(płytka nazębna i kamień odkłada 
się na nich w taki sam sposób, jak 
na zębach naturalnych).

Kluczem do sukcesu na długi 
okres czasu jest codzienna, su-
mienna higiena utrzymywana 
przez pacjenta w domu, która nie 
pozawala na tworzenie się świe-

żych złogów płytki bakteryjnej. 
Ważne są także regularne wizyty 
kontrolne w gabinecie, dzięki 
którym możliwa jest natychmia-
stowa interwencja w przypadku 
nieznacznych, wczesnych zmian 
zapalnych, które mogą być za-
uważone tylko przez stomatologa. 
Kontrole wizyty osób z implanta-
mi powinny odbywać się co 3 do 6 
miesięcy, zależnie od podatności 
pacjenta i jego indywidualnej hi-
gieny jamy ustnej.

Zęby i implanty powinny być 
szczotkowane dwa razy dziennie 
za pomocą miękkiej lub średnio-
twardej szczoteczki do zębów, 
z użyciem pasty do zębów. Naj-
trudniej jest oczyścić przestrzenie 
międzyzębowe oraz powierzchnie 
językowe zębów. W oczyszczeniu 
tych miejsc pomagają szczoteczki 
międzyzębowe, szczoteczki jed-
nopęczkowe, wykałaczki. W de-
cyzji dotyczącej wyboru i sposobu 
korzystania z tych poszczególnych 
przyborów powinna pomóc higie-
nistka lub stomatolog. Szczególnie 

ważne jest, by przy okazji zabie-
gów higienicznych nie uszkodzić 
gładkiej okolicy przydziąsłowej 
implantu.

Ważne jest także stosowanie 
płynów antybakteryjnych, prze-
ciwzapalnych do płukania jamy 
ustnej, które hamują tworzenie się 
płytki nazębnej, przeciwdziałając 
równocześnie próchnicy zębów 
własnych pacjenta. Szczególnie 
skuteczne są te, z zawartością 
chlorheksydyny.

Krwawienie z dziąseł to wcze-
sny sygnał stanu zapalnego, który 
powinien być potraktowany przez 
pacjenta bardzo poważnie. Należy 
wtedy bezwzględnie zwiększyć 
intensywność zabiegów higienicz-
nych, zastosować preparaty prze-
ciwzapalne, ustalić termin wizyty 
w gabinecie stomatologicznym.

Wiedza pacjenta i jego samo-
kontrola każdego dnia, to klucz 
do sukcesu w długoterminowym 
sukcesie, wciąż niestety eksklu-
zywnej dla polskiego społeczeń-
stwa terapii implantami.

„This Is It” i Helloween 
w „Heliosie”

Na ten film czekali wszyscy fani 
Michaela Jacksona. „This Is It” to za-
pis prób i zakulisowych rozmów, 
które miały miejsce podczas przygo-
towań artysty do występów w Anglii. 
Większość materiału filmowego 
została nakręcona w czerwcu 2009 
roku w Staples Center w Los Angeles 
oraz w Forum w Inglewood podczas 
przygotowań Jacksona do serii kon-
certów w Londynie. To historyczne 
nagranie pokazujące po raz ostatni 
śpiewającego i tańczącego na scenie 
Jacksona, ukazuje także tego legen-
darnego artystę za pomocą kryszta-
łowo czystych zdjęć i dźwięku. Film 
w kinie „Helios”, jak również na ca-
łym świecie grany jest tylko przez 
dwa tygodnie od premiery, czyli od  
28 października.

Ponadto przypominamy o mara-
tonach filmowych przygotowanych 
specjalnie na Helloween. Już 30 
października, aż dwa maratony fil-
mowe: „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 go-
ściły na ekranach w tym roku, a za-
tem: „Udręczeni”, „30 dni mroku”, 
„Egzorcyzmy Dorothy Mills” oraz 
„Zapowiedź”.

Dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenia na wybrane se-

anse. Wystarczy tylko odpowiedzieć 
na pytanie: W którym roku urodził 
się Michael Jackson?

Szczegółowy repertuar kina 
na stronie www.heliosnet.pl.

Centralne Muzeum 
Pożarnictwa w Mysłowicach
W tym tygodniu wspólnie ze Ślą-

ską Organizacją Turystyczną za-
chęcamy do odwiedzenia kolejnego 
obiektu na Szlaku Zabytków Tech-
niki. Tym razem będzie to Centralne 

Muzeum Pożarnictwa w Mysłowi-
cach. Jest to placówka gromadząca 
m.in. sprzęt pożarniczy obrazujący 
rozwój ochrony przeciwpożarowej 
w zakresie wyposażenia technicz-
nego. W zbiorach znajduje się także 
unikalna kolekcja pojazdów pożar-
niczych, w tym Daimler i Benz – 
Gagenau z początku XX wieku oraz 
najstarsza w Polsce drewniana sikaw-
ka konna z 1717 roku. Niewątpliwą 
atrakcją, jest również możliwość 
odwiedzenia Galerii Szyb „Wilson” 

i kolonii górniczych Nikiszowiec 
i Giszowiec, które mieszczą się w Ka-
towicach.

A dla naszych czytelników mamy 
do wygrania mapę Szlaku Zabytków 
Techniki. Wystarczy tylko odpowie-
dzieć na pytanie: Gdzie znajduje się 
Muzeum Prasy Śląskiej?

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

Helloween 
i ekologia w „Rialcie”

Również w „Rialcie” weekend 
upłynie pod znakiem Helloween. 
W sobotę na ekranie Kinoteatru za-
gości prawdziwa klasyka gatunku, 
czyli „Nosferatu – symfonia grozy” 
z 1922 roku w reżyserii Friedricha 
Wilhelma Murnau’a. Jest to film, któ-
ry każdy fan horroru powinien zoba-
czyć na dużym ekranie. A w niedzielę 
ciąg dalszy kontrolowanego dresz-
czyku emocji, a więc czarna komedia 
pod znamiennym tytułem „Czarna 
owca” Jonathana Kinga. Główny 
bohater nękany obsesyjnymi lękami 
przed owcami zmuszony jest po-
wrócić na rodzinną farmę. Co z tego 
wyniknie zobaczycie Państwo sami. 
Ponadto od wtorku w katowickim 
kinie dominować będzie ekologia 
w ramach III Festiwalu Kultury Eko-
logicznej – Zielono mi! Zapraszamy!

A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenia na wybrane se-

anse. Wystarczy tylko odpowiedzieć 
na pytanie: Kto zagrał główną rolę 
w filmie Wernera Herzoga „Nosfe-
ratu wampir” ?

Szczegółowy repertuar kina znaj-
duje się na stronie www.rialto.kato-
wice.pl.

Po raz pierwszy w Polsce
Skomponowana w 2005 roku Li-

turgia św. Jana Złotoustego Romu-
alda Twardowskiego prapremierę 
światową miała 12 czerwca 2008 
roku w Filhar-
monii Kijowskiej 
podczas koncer-
tu inaugurujące-
go XII Festiwal 
„Zołotowierchij 
Kijew”. W piątek 
30 października 
o godz. 19 w Filharmonii Śląskiej 
cały utwór wykonany zostanie 
w Polsce po raz pierwszy. Przypo-
mnijmy, iż Romuald Twardowski 
(na zdjęciu) to urodzony w Wilnie 
polski kompozytor, który w latach 
60. mieszkał na Śląsku. Jest twórcą 
ponad 300 dzieł, wśród których 
przeważa muzyka orkiestrowa, sce-
niczna i chóralna. Z początkiem lat 
80. zwrócił się ku muzyce cerkiew-
nej, tworząc religijne dzieła o eku-
menicznym charakterze. Świetnie 
brzmiące utwory Romualda Twar-
dowskiego zarówno w kościołach 
katolickich, jak i w cerkwiach, 

synagogach czy zborach, cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem chó-
rów na całym świecie. Twardowski 
jest absolwentem kompozytorskich 
studiów u J. Juzeliūnasa w Wilnie, 
Bolesława Woytowicza w Warsza-
wie i Nadii Boulanger w Paryżu. 
Jest także laureatem, m.in. dwóch 
Grand Prix i nagrody specjalnej 
Międzynarodowych Konkursów 
Kompozytorskich im. księcia Ra-
iniera III w Monako, I nagrody 
Praskiej Wiosny, II lokaty Trybuny 
Kompozytorów UNESCO w Pary-
żu, katowickiego Konkursu Kom-
pozytorskiego im. G. Fitelberga, 
prestiżowej nagrody Europejskiej 
Federacji Związków Śpiewaczych 
AGEC oraz Nagrody im. I.J. Pa-
derewskiego Waszyngtońskiego 
Towarzystwa Muzycznego.

Dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenie na koncert. 
Wystarczy tylko odpowiedzieć na py-
tanie: W którym roku urodził się 
kompozytor „Liturgii św. Jana Zło-
toustego” ?

Szczegółowy repertuar filhar-
monii znajduje się na stronie www.
filharmoniaslaska.art.pl.

W minionym tygodniu nagrody 
otrzymali: kino „Helios” – Łukasz 
Lubczyński, „Rialto” – Aleksandra 
Markowicz, Filharmonia – Marek 
Dylus, przewodnik po Śląsku – Zofia 
Kuciel. Gratulujemy!

Na konkursowe odpowiedzi czekamy od czwartku od godziny 8.00 do piątku do godziny 12.00 pod adresem mailowym gazeta_konkursy@o2.pl.  
W mailu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu z dopiskiem „Konkurs Jaworzno” . Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie. 
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Redakcja „Co Tydzień”
43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7

tel. (032) 751-91-30

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

 Codzienne nowe wiadomości 
z Jaworzna – www.jaw.pl

Przed nastaniem 
niskich temperatur należy:

▶ zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdu-
ją się urządzenia wodociągowe i  wodomierze, 
przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubyt-
ków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, 
uszczelnienie drzwi i okien;

▶ studzienki wodomierzowe poddać gruntow-
nemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyre-
montować, a w szczególności zwrócić uwagę na 
pokrywy czy nie są uszkodzone,

▶ zabezpieczyć wodomierze izolacją cieplną 
(pianka, niepotrzebna tkanina, styropian), po-
zostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu 
dokonania odczytu licznika,

▶ przewody wodociągowe i  kanalizacyjne prze-
chodzące przez pomieszczenia nie ocieplane 
odpowiednio zaizolować - ocieplić,

▶ elementy sieci wodociągowej wykorzystywane 
jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez 
ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.

W czasie zimy należy:
▶ nie dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliw-

nych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych 
oraz  publicznych zdrojów wodociągowych, 
kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., jak 
też uzbrojenia sieci wod.-kan, które znajdują się 
przed posesją,

▶ nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej 
urządzenia,

▶ nie używać hydrantów przeciwpożarowych do 
celów nie związanych z gaszeniem pożaru,

▶ regularnie czyścić  wpusty uliczne, podwórzowe 
oraz studzienki ściekowe w celu umożliwienia 
swobodnego spływu wód opadowych i wód  
z topniejącego śniegu do kanalizacji.

Właściciele i administratorzy, którzy nie do-
pełnią powyższych obowiązków ponoszą pełną 
odpowiedzialność za powstałe z tego tytułu skutki.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w Jaworznie 
przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości  
o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno - 
kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur.

MGSM w Jaworznie ogłasza przetarg ofertowy na całodobową 
obsługę w zakresie utrzymania w sprawności technicznej w 43 
budynkach (105 klatek, 1070 mieszkań) wewnętrznych instalacji

– elektrycznej oświetlenia administracyjnego w budynkach,
– oświetlenia parkowego,
– domofonowej przekazanej do eksploatacji Spółdzielni,
– instalacji Azart oraz wentylatorów dachowych w budynkach  

z wentylacją mechaniczną (dotyczy 7 budynków).

W ofercie należy podać cenę miesięcznego ryczałtu w dwóch wersjach:
1. obejmującego robociznę + koszty materiału niezbędnego do 

utrzymania w sprawności technicznej w/w instalacji,
2. koszty samej obsługi z założeniem, że materiał dostarcza Spół-

dzielnia.

Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z rejestru działalności 
gospodarczej lub KRS, NIP, REGON, oświadczenie VAT, referencje, 
zaświadczenie o nietoczącym się postępowaniu upadłościowym lub 
likwidacyjnym.

Termin składania ofert: 12.11.2009 w siedzibie Spółdzielni pok. nr. 10.
Informacje dodatkowe można uzyskać tel. 751 16 78, 751 01 86 wew. 

23, 29 lub w Spółdzielni pok. nr 1 lub 7. O wynikach przetargu zaintere-
sowani zostaną poinformowani na piśmie.
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NOWOŚĆ! Macrolane – powiększanie piersi
Depilacja laserowa technologią elōs™
Lifting bezoperacyjny falami radiowymi

Zdrowie

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

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

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44

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

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

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

Protezy, korony, mosty
Wykonuje ekspresowo Gabriela Kwaśniewska

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

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

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

Klasyczny masaż leczniczy 
mięśni pleców, kręgosłupa 

i kończyn
Stefan Koźbielak 

Tel. 032 615 64 60; 
0 784 091 773

Wykonuję masaż także w domu 
klienta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym do świadectwa kwalifikacji.

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

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

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

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

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

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

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

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

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

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

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

ENDOKRYNOLOG

Psychoterapia dorosłych i młodzieży
Mediacje rodzinne w konflikcie małżeńskim.

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

PSYCHOTERAPIA

STOMATOLODZY

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

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

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

SUKNIE ŚLUBNE

Przegrywanie taśm VHS i magnetofonowych
na płyty DVD iCD

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

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

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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Nawierzchnia asfaltowej ulicy jest już mocno zdezelowana przez ciężarówki

Ten śmietnik nie jest najlepszą wizytówką dla firmy obsługującej to osiedle

Na pograniczu między nowo budowanymi blokami, a już istniejącymi wiedzie błotny szlak

Poniatowskiego 15 a – zlewnia wód opadowych

Błoto, kałuże, brud przy 
śmietniku. Tego nie wytrzymali, 
jako pierwsi, mieszkańcy bloku 
przy ulicy Gagarina 13. – Nie 
jesteśmy przeciwni temu, aby 
miasto budowało nowe bloki, 
ale firma budowlana powinna 
to robić w sposób cywilizowany 
– skarżą się mieszkańcy 
trzynastki.

Przecież można dojazd 
na budowę utwardzić, nie 
trzeba także jeździć ciężkim 
transportem po wszystkich 
uliczkach osiedla, bo już 
na wszystkich zdezelowano 
nawierzchnię.
Na osiedlu od lat panował błogi 
spokój. Konieczność budowy 
bloków komunalnych dla 

nauczycieli z Zespołu Szkół nr 
3 sprawiła, że musiano gdzieś 
wyznaczyć ich lokalizację. 
Padło na osiedle przy Gagarina. 
Nie oznacza to jednak wcale, 
że firma wybuduje coś nowego, 
a coś istniejące zniszczy.
Czy ktoś tym regularnym 
wandalizmem się przejmie? 
Czekamy na odpowiedź.

Ul. Poniatowskiego ma w części na-
wierzchnię asfaltową, lecz w więk-
szości jest drogą gruntową. Gdyby 
nie jednorodzinne domki, to może 
by to nikomu nie wadziło.

Niestety, działki, na których wybu-
dowano domki muszą przyjąć ogromne 
ilości wody opadowej z nawierzchni dro-
gi gruntowej. Szczególnie narażona jest 
posesja pod nr 15 a. Praktycznie stała się 
główną zlewnią tutejszych wód. Wybru-
kowanie placu posesji niewiele pomaga, 
bo spływająca woda podmywa grunt 
i bruk się zapada.

Podczas ulewnych deszczów nie 
ma szans tam dojechać, a dojście bez 
gumowców grozi zniszczeniem obuwia 
oraz przeziębieniem.

Ta sytuacja trwa od dłuższego cza-
su. Właściciele posesji przy ul. Ponia-
towskiego 15 a, wnieśli nawet do Rady 
Miejskiej skargę na prezydenta, który 
ich rozumie, lecz nic nie może zrobić. 
Twierdzi, że mieszkańcy ul. Poniatow-

skiego muszą poczekać na swoją kolej, 
kiedy będą pieniądze na remont.

Wcześniej były już czcze obietnice, 
a teraz nikt nie chce podać konkretnego 
terminu modernizacji drogi.

Za pośrednictwem gazety mieszkań-
cy zatem pytają:

Kiedy nastąpi remont?

Na skrzyżowaniu z ul. Chocimską asfalt się kończy

Bruk przy Poniatowskiego 15 „a” poprawia jeszcze komfort poruszania 
się wokół budynku, lecz za moment straci całkowicie stabilność, 
a pieniądze na jego wykonanie zostaną „wyrzucone w błoto”

Opodal wzorcowy plac zabaw i nowoczesne boisko, na które 
pieniędzy nie brakowało

Układ terenu powoduje, że największe ilości wody spływają na posesję pod nr 15 a
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Od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 
8.00 – 16.00

Przyjedziemy  
na miejsce! 

Dla nas każda sprawa 
jest ważna

Dzielnicowy kalejdoskop

Wyślij e-mail 
dzielnice@ct.jaworzno.pl

�
Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22
0 602 693 821

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

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

19

Gratulujemy Pani Paulinie 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

Ul. Nowoleśna

Dom przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 4. Ściana jest ciągle mokra

Źle zaparkowany samochód na ul. Sławkowskiej

Orzech wyrasta z posesji przy ul. Piaszczystej 5. Właścicielka twierdzi, że przycięła gałęzie w ub. roku, i że jest 
to przyrost z roku bieżącego. My mamy poważne wątpliwości co do tego, bo wygląda to na jej zaniedbanie

Wjazd na Piaszczystą od 
strony Chropaczówki. To chyba 
zaniedbanie MZDiM-u

Studzienka przy ul. Wandy 70

Pozdrawiam, Paulina Koczur

Ktoś czeka na wypadek?

Omal się nie przewróciłam

Spartaczona robota po wykonaniu przyłącza wody

W ubiegłym numerze pokazaliśmy 
kilka fotek z rekonesansu po ulicy 
Piaszczystej. Właścicielka posesji spod 
numeru 1 zareagowała natychmiast. 
Przycięła gałęzie wystające poza kra-
wędź jezdni i nas o tym powiadomiła.

Pozostali mieszkańcy nie tylko zi-
gnorowali krytykę prasową, lecz nawet 
bezpardonowo odpierali wszelkie ataki, 
pomimo ewidentnych zaniedbań z ich 
strony. Gałęzie drzewa (nie)owocowego 
– jak klasyfikuje mieszkanka posesji nr 
5 rosnący u niej orzech – zetnie dopiero 
wtedy, kiedy opadną liście, choć jego ga-
łęzie utrudniają przejazd samochodów 
ciężarowych.

Pozostali mieszkańcy się irytują taką 
postawą. Może jednak straż miejska coś 
na to poradzi?

W ubiegłym numerze Ct ujawnili-
śmy połamane platany, obsadzone 
przez budowniczych ul. Nowoleśnej.

Zrobili to prawdopodobnie prze-
chodzący tędy wandale, choć nie jest 
wykluczone, że drzewka złamały się 
pod naporem ciężaru śniegu, który 
spadł nagle w obfitych ilościach kilka 
dni temu.

Najważniejsze jednak jest to, 
że firma w trybie natychmiastowym 
posadziła nowe drzewka, które – 
miejmy nadzieję – ostaną się dla 
przyszłych pokoleń.

W wilkoszyńskim lesie

Jednak nie wszyscy chcą zgody

10 dni temu ktoś ukradł żeliwną 
kratkę kanalizacji deszczowej przy 
ulicy Wandy 70. Nie trzeba chy-
ba tłumaczyć, że jej brak stwarza 
zagrożenie dla pieszych oraz dla 
samochodów. W nocy nie widać tej 
przepastnej dziury i może stać się 
nieszczęście.

Administrator okolicznych budyn-
ków, którym jest SM „Górnik” nie za-
uważył jeszcze braku kratki, podajemy 
zatem tę informację wraz ze zdjęciem. 
Nie wykluczone jest również to, że adre-
satem tego zawiadomienia jest MZDiM.
Czekamy na reakcję.

W łaścicielka domu przy ulicy 
Obrońców Poczty Gdańskiej 4 miała 
powód do radości, kiedy to trzy lata 
temu MPWiK wykonał dla niej nowe 
przyłącze wody. Po niezbędnych 
wykopach w jezdni dziurę zalano 
asfaltem.

Problem w tym, że nie utwar-
dzono odpowiednio podłoża przed 
położeniem asfaltu i miejsce prac 
specjalistów od kanalizacji powoli 
się zapadało.

Powstał lej, w którym zbiera się 
woda opadowa. Przejeżdżające gęsto 
samochody permanentnie oblewają 
ścianę budynku, a przez okienko 
woda wlewa się do piwnicy.

Po trzech latach prysznicu w domu 
pojawił się grzyb.

Jeśli dodać do tego fatalny stan 
chodnika, to trudno się dziwić wła-
ścicielce domu, że straciła już cierpli-
wość i oczekuje na usunięcie sparta-
czonej roboty.

Parkujące samochody na ul. Sławkowskiej zajmują cały chodnik. – 
Kiedyś omal się nie przewróciłam, chcąc ominąć parkujący samochód – 
skarży się przechodząca mieszkanka. – Jeździ tędy policja i straż miejska, 
i nikt nie zwraca na to uwagi, choć samochody parkują tak ciągle.



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
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Redakcja „Co Tydzień”
43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7

tel. (032) 751-91-30

��28 października
– godz. 11.00 – Klub „Kasztan” ul. Kasztanowa 30 zaprasza na konkurs 

plastyczny „Dary jesieni” z wykorzystaniem jesiennych kwiatów, liści i 
owoców

��29 października
– godz. 16.00 – Klub „Szczak” ul. Jaworznicka 27a zaprasza na „Płonący 

znicz” zajecia ceramiczne dla dzieci.
� 30 października

– godz. 15.00 – Dom Kultury Szczakowa ul. Jagiellońska 3 zaprasza na 
„Święto pieczonego ziemniaka” gry, zabawy i konkursy dla dzieci.

– godz. 17.00 – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 mecz siatkówki I ligi MCKiS 
PKE Energetyk Jaworzno – MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF

� 3 listopada
– godz. 17.00 – MBP zaprasza na wernisaż malarstwa Czesławy Małeckiej-

Adamus
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Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Włady-
sław M. Iwaniak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku 
z art. 955 kpc, że w dniu 26 listopada 2009 r. o godz 9:00 w sali  
nr 1 Sądu Rejonowego w Jaworznie, Wydziału I Cywilnego przy  
ul. Grunwaldzkiej 28 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: działki oznaczonej numerem 30 o pow. 52681 
m2 w obrębie 215 mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie KW nr 15262 stanowiącej 
własność dłużnika:

Adamczyk Bolesław
ul. Kubicy 50
41-400 Mysłowice

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 300.300,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszaco-

wania tj. kwotę: 225.225,00 zł.

Cena oszacowania nie zawiera podatku VAT. Przystępujący do licytacji 
zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania 
nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce 
lub na rachunek bankowy komornika 34 1020 2528 0000 0402 0106 5184 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Tychach jak również 
w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według 
prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie wła-
ściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postano-
wienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. 
Nieruchomość można oglądać w ciągu 14 dni przed licytacją po wcze-
śniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej 
nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób 
trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia 
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpo-
częciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie 
spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią 
zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione 
w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed 
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji 
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu 
własności. Termin licytacji może zostać odroczony, bądź zniesiony bez 
podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Włady-
sław M. Iwaniak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku 
z art. 955 kpc, że w dniu 18 listopada 2009 r. o godz. 10:30 w sali 
Sądu Rejonowego w Jaworznie, Wydziału I Cywilnego odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
– lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 47,60 m2 składa-

jącego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, usytuowanego 
na parterze w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie 
przy ul. Wilczej 48. Do lokalu przynależy piwnica nr 1 o powierzchni 4,00 
m2, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 28870.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 118.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszaco-

wania tj. kwotę: 88.500,00 zł.

oraz nieruchomości w postaci:
– lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 47,00 m2 składają-

cego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, usytuowanego na II-
gim piętrze w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie 
przy ul. Wilczej 48. Do lokalu przynależy piwnica nr 6 o powierzchni 6,40 
m2, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 28875.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 131.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszaco-

wania tj. kwotę: 98.250,00 zł.

oraz nieruchomości w postaci:
– lokalu mieszkalnego nr 16 o powierzchni użytkowej 53,90 m2 skła-

dającego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, usytuowanego 
na I-szym piętrze w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworz-
nie przy ul. Wilczej 48. Do lokalu przynależy piwnica nr 16 o powierzchni 
6,80 m2, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wie-
czystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 28885.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 150.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszaco-

wania tj. kwotę: 112.500,00 zł.

oraz nieruchomości w postaci:
– lokalu mieszkalnego nr 21 o powierzchni użytkowej 43,70 m2 składają-

cego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, usytuowanego na III-
cim piętrze w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy 
ul. Wilczej 48. Do lokalu przynależy piwnica nr 21 o powierzchni 4,00 m2, 
posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 28890.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 115.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszaco-

wania tj. kwotę: 86.250,00 zł. 

stanowiących własność dłużników:
Pamuła Dorota, Pamuła Ryszard
ul. Narutowicza 11
43-600 Jaworzno

Cena oszacowania nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Przystę-
pujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% 
ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia 
licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy komornika 34 1020 2528 
0000 0402 0106 5184 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 
O. w Tychach jak również w postaci książeczki oszczędnościowej ban-
ków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, 
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu 
stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu 
licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można 
oglądać w ciągu 14 dni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znaj-
duje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą 
przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności 
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem 
licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod 
egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią za-
jętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnio-
ne w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni 
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku 
egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia 
o przysądzeniu własności. Termin licytacji może zostać odroczony, 
bądź zniesiony bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Kancelaria 
Komornika w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14 zawiadamia 
na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

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

PIERWSZA LICYTACJA
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jaworz-

nie, ul. Olszewskiego 23 i składającej się z działki o nr 2/5 o pow. 2 206 m2 
wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej nieruchomości 
o pow. użytkowej 437 m2 posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Są-
dzie Rejonowym w Jaworznie nr KW 19434. Nieruchomość wyżej opisana 
stanowi własność Gminy Miasta Jaworzna, a dłużnikowi przysługuje prawo 
wieczystego użytkowania do dnia 22 maja 2095 r. Budynek wyżej opisany 
stanowi odrębną własność dłużnika.

Prawo wyżej opisane jest oszacowane na kwotę: 278 500,00 zł, w tym 
wartość budynku 205 200,00 zł (netto).

Cena wywoławcza wynosi: 208 875,00 zł, na którą to cenę składają się: 
wartość prawa użytkowania wieczystego 54 975,00 zł, wartość budynku 
153 900,00 zł (netto).

Do wylicytowanej wartości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotów-
ce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według 
prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty 
całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utra-
cie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających 
licytację w porozumieniu z Komornikiem, a akta postępowania egzekucyj-
nego, w tym operat szacunkowy można przeglądać w Sądzie Rejonowym 
w Jaworznie, Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wojennych 14.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji 
i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby 
te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo 
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów 
razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione 
w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed 
rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji 
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu 
własności.

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

Szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu

32 616 43 17, 603 199 075
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Koło PZW nr 19 
Jaworzno – Miasto 

informuje członków, że z powodu 
remontu sali obrad Urzędu 

Miejskiego nastąpiła 

zmiana terminu i miejsca 
Walnego Zebrania 
Sprawozdawczego, 
które odbędzie się dnia 

12.12.2009 r. (sobota) o godz. 11.30 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Jaworznie (Rynek). 
Za zmianę miejsca i terminu 

Zebrania Zarząd Koła serdecznie 
przeprasza.

PODZIĘKOWANIE
Szkoła Podstawowa nr 16 dziękuje 

FUNDACJI ING dzieciom 
za przekazanie 

oraz Państwu Dorocie i Tomaszowi 
Krupińskim

 za dostarczenie oraz  pomoc przy 
zamontowaniu i uruchomieniu 

komputera  
wraz z oprogramowaniem

PRZEGRYWANIE 
VHS na DVD
przegranie taśmy VHS 30 zł brutto

przegranie kasety magnetofonowej
20 zł brutto

przegranie płyty winylowej 20 zł brutto
usuwania trzasków i szumów 30 zł brutto

43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7
tel. (032) 751-91-30
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Na początku października, 
jako uczeń ZSP nr 6, 
miałem okazję uczestniczyć 
w wycieczce studyjnej 
do Brukseli. Była to nagroda 
dla laureatów konkursu 
„Wygraj Brukselę”.

Przez pięć dni, które spędziłem 
wraz z grupą laureatów, zwiedzi-
łem atrakcyjne miejsca i pozna-
łem interesujących ludzi, a także 
uczestniczyłem w kilku spotka-
niach z bardzo ciekawymi oso-
bami. Byłem w miejscach, gdzie 
zapadają najważniejsze decyzje 
w UE: w budynku Komisji Euro-
pejskiej, a także w Parlamencie 
Europejskim, a po spotkaniu z Ja-
nem Olbrychtem obserwowałem 
sesję plenarną parlamentu, która 
okazała się bardzo zajmująca.

W kolejnych dniach wraz z gru-
pą mieliśmy możliwość odwie-
dzenia takich miejsc jak: siedziba 
NATO, fabryka czekoladek czy 
piękne miasto Antwerpię, z jej 
niesamowitym portem (drugim 

Relacja z podróży do Brukseli laureata konkursu „Wygrać Brukselę” 

co do wielkości w Europie). Ogrom-
ne wrażenie zrobiła na mnie także 
panorama bitwy pod Waterloo, któ-
rą oglądałem w muzeum poświęco-
nym tej sławnej bitwie. Oczywiście 
był też czas na skosztowanie orygi-
nalnych belgijskich frytek, a także 
wyśmienitych czekoladek.

Jeżeli chodzi o zabytki, to naj-
większe wrażenie zrobiło na mnie 
Antomium – zaby tkow y plac 

Grand Place, a także katedry. 
Podsumowując wycieczka była 
bardzo udana, dzięki niej można 
było poznać struktury UE, nie 
tylko z książek, ale także zobaczyć, 
jak to wygląda w rzeczywistości. 
Dlatego warto brać udział w tego 
typu konkursach, ponieważ jest 
to niezapomniana przygoda .

KRZYSZTOF PECIAK, TECHNIKUM NR 6 IM. JANA 
III SOBIESKIEGO W ZSP NR 6 W JAWORZNIE

W ramach obchodów jubileuszu 
oraz w rocznicę pontyfikatu Jana 
Pawła II – patrona ośrodka, zosta-
ły zorganizowane I Regaty Kajako-
we dla jaworznickich szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ojciec Święty od czasów swojej 
młodości podkreślał wielką rolę 
sportu w życiu człowieka. Jeszcze jako 
student uprawiał różne dyscypliny 
sportowe, w tym chętnie uczestniczył 
w spływach kajakowych.

I Regaty Kajakowe

Zawody odbyły się na terenie 
ośrodka wypoczynkowego PCC 
Rail nad Sosiną. Do udziału zgło-
siło się dziewięć załóg z nast. szkół: 
Gimnazja nr 6, 7, 10, 11 i 12 oraz Ze-
społy Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2 i 3, a także Liceum Uzupełniające 
przy OSW. Reprezentacje składały 
się z dwóch osób, tj.  ucznia wraz 

W naszej szkole, jak co roku, 
uczniowie klas pierwszych wy-
jeżdżają na wycieczki integra-
cyjne. Jest to wspaniała okazja, 
aby się zżyć, miło spędzić czas, 
a szczególnie pokazać nauczy-
cielom swoje możliwości. W tym 
roku uczniowie klasy 1b III LO 
w dniach 28 – 30 września wyje-
chali do Bukowiny Tatrzańskiej 
z wychowawcą prof. Grzegorzem 
Pędzikiewiczem oraz prof. Ro-
bertem Szafrańskim. Spędziła 
tam niezapomniane 3 dni.

Wyjazd był bardzo ciekawy i wy-
pełniony atrakcjami. Celem pierw-
szej wyprawy była Głodówka, czyli 
schronisko będące niedaleko pensjo-
natu, w którym się zatrzymaliśmy. 
Przez kolejne dni zwiedziliśmy 

Klasowa integracja

Muzeum Tatrzańskie, gdzie można 
było zobaczyć różne górskie rośliny, 
zwierzęta oraz narzędzia, stroje i na-
czynia używane przez górali.

Duż y m za interesowaniem 
wśród młodzieży cieszył się cmen-
tarz na Pękowym Brzysku. Mo-

gliśmy zobaczyć groby znanych 
Polaków na przykład Kornela Ma-
kuszyńskiego, Kazimierza Prze-
rwy-Tetmajera czy bajarza Sabały.

Jednak cała klasa była wniebo-
wzięta, gdy przez dłuższy czas szalała 
po Krupówkach. Każdy chciał przy-
wieźć ze sobą wyjątkową pamiątkę 
z górskiej wyprawy. Baseny termal-
ne, ognisko, dyskoteka – to jeszcze 
kilka atrakcji jakie nas spotkały… 
Wyjazd z pewnością można uznać 
za udany. Teraz przed nami 3 lata 
nauki w liceum. Z pewnością miło 
będziemy wspominać tę szkołę.

Tradycja wyjazdów integracyj-
nych, to z pewnością wspaniały 
pomysł. Jest to czas nie tylko wol-
ny od zajęć lekcyjnych, ale także-
możliwość zobaczenia ciekawego 

zakątka naszego kraju oraz po-
znania kultury innych ludzi. Taka 
lekcja kultury, polegająca głównie 
na obserwacji z pewnością bardziej 
zapadnie nam w pamięci niż trady-
cyjna szkolna lekcja.

MARZENA KANIA I AGNIESZKA CZUBILIŃSKA

Klasa Ib III LO na wycieczce w Bukowinie Tatrzańskiej

z opiekunem/nauczycielem. Stano-
wili oni jedną załogę.

Pomimo zimowej aury zawody 
odbyły się w atmosferze rywalizacji 
sportowej. Impreza nad wodą była 
też świetną okazją do spotkania 
z absolwentami naszej placówki – 
aktualnie podopiecznymi Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej i Środo-
wiskowego Domu Samopomocy.

Miłą i smaczną atrakcją roz-
grzewającą wszystkich uczestników 

imprezy były pieczone ziemniaki 
i gorąca herbata. Organizatorzy już 
dzisiaj zapraszają wszystkich chęt-
nych do udziału w przyszłorocznych 
regatach. Impreza nie byłaby możliwa 
bez pomocy: PCC Rail; WOPR Ja-
worzno; Pani Leokadii Gałek – fun-
datora pieczonych ziemniaków; Yacht 
Club Jawor. IW

Zawody odbyły się w zimowej aurze

Zbroja lśni, konie rżą. Rycerze 
w ferworze walki wydają bojowe 
okrzyki. Chrupią kości, posoka 
tryska, a z wież wyglądają po-
wiewające białymi chustkami 
królewny, które szlochają rzew-
nymi łzami, zamieniającymi się 
w diamenty.

Czasem wzruszające, czasem 
brutalne, ale obowiązkowo roman-
tyczne sceny. Powodują dreszczyk 
emocji, pobudzają wyobraźnię. 
Takie właśnie obrazy najczęściej 
nasuwają nam się w odpowiedzi 
na hasło „zamek”.

Uczniowie I LO w ramach pro-
jektu „Cudze chwalicie – swego nie 
znacie” współfinansowanego przez 
miasto Jaworzno, a realizowanego 
przez Stowarzyszenie Absolwen-
tów i Sympatyków Jedynki, mogli 
zobaczyć zamek, który częściowo 
burzy to wyobrażenie.

Bowiem Lipowiec nie zasłynął 
z wielkich walk czy okrutnych 
władców. Już od XIII w. należał 
do duchowieństwa. Najpierw był 
własnością sióstr benedyktynek, po-
tem stał się siedzibą biskupią. W XV 
w. zaczął pełnić funkcję więzienia 
dla duchownych. Na jego potrzeby 

zaadaptowano część komnat. Póź-
niej, w okresie rozwoju Reformacji, 
więzienie powiększono. Biskupi 
krakowscy byli zdecydowanymi 
przeciwnikami ruchu.

I tak w Lipowcu znalazł się 
np. Franciszek Stankar – wykła-
dowca Akademii Krakowskiej, 
zwolennik idei głoszonych przez 
Marcina Lutra. Z jego pobytem 
w więzieniu wiąże się legenda. 
Podobno we Franciszku zakocha-
ła się córka dozorcy. Postanowiła 
pomóc ukochanemu w ucieczce. 
Przynosiła do jego celi prześciera-
dła, z których splótł linę, by spuścić 
się po niej przez okno. Dziewczy-
na miała dołączyć do niego poza 
murami miasta i zostać jego żoną. 
Wszystko szło zgodnie z planem, 
uczonemu udało się umknąć. 
Niestety dozorca dowiedział się 
o szaleńczej miłości swojej córki 
do heretyka. Uwięził nieszczęsną 
w zamku. Ta, nie wytrzymawszy 
tęsknoty za kochankiem, ubrała 
suknię ślubną i skoczyła z naj-
wyższej wieży zamku. Od tej pory 
pojawia się tam Biała Dama.

Kolejnym etapem w yciecz-
ki był skansen w Wygiełzowie. 

Na teren skansenu przeniesiono 
obiekty architektury drewnianej 
z XVIII i XIX w. Chaty, spichlerze 
i stodoły, a także uroczy drew-
niany kościółek pochodzą z za-
chodnio-krakowskich wsi. Można 
więc było poznać barwne zwycza-
je miejscowych, dowiedzieć się 
czegoś o ich życiu codziennym 
i zobaczyć słynne stroje ludowe 
Krakowiaków Zachodnich.

W jednej z izb umieszczono 
ekspozycję obrazującą staropolskie 
zwyczaje weselne.

Takie zaślubiny były niezwy-
kle kolorowe i głośne. Rumiane 
druhny paradowały we wspania-
łych wieńcach, drużbowie jechali 
na koniach w czapkach z pawimi 
piórami, dzwoniąc dzwonkami. 
Jednak zawsze najpiękniejsza była 
panna młoda, niestosownością by-
łoby wszak przewyższyć ją urodą, 
wdziękiem czy bogactwem stroju.

Uwieńczeniem wycieczki były… 
pierogi w należącej do skansenu 
zabytkowej karczmie. Bo ucznio-
wie I LO, jako doświadczeni od-
krywcy zakamarków przeszłości, 
hamburgerów nie jadają.

JOANNA BENISZ OPP W ILO

22 października uczniowie klas 
pierwszych Gimnazjum nr 10 
w Zespole Szkół nr 1 w Byczy-
nie przeszli próbę otrzęsin. 
W ważnej uroczystości brali 
udział gimnazjaliści wraz z wy-
chowawcami oraz zastępcą dy-
rektora szkoły Iwoną Najman.

Uroczystą akademię przygo-
towali starsi koledzy i koleżan-
ki z drugiej k lasy gimnazjum 
w r a z  z  w ychow awcz y n ia m i : 
Moniką Imielińską i Agniesz-
ką Gos. Samorząd Uczniowski 

Zespołu Szkół nr 1 z opiekun-
kami: Anetą Grabską i Natalią 
Butmankiewicz przeprowadził 
wesołe konkurencje d la k las 
pierwszych i ich wychowawców. 
Nie zabrakło popisów wokalnych 
z tekstem niepoetyckim, testów 
sprawnościowych wykazujących 
biegłość w czytaniu czy talentów 
plastycznych czeszących piękne 
fryzury swoim wychowawczy-
niom z użyciem przygotowanych 
spinek, piórek itp. Wychowaw-
cz y nie :  Kata rz y na Kozia rz i 

Barbara Marszycka w ykazały 
się świetną znajomością swoich 
w ychowanków, odpowiadając 
na pytania przedstawicieli sa-
morządu uczniowskiego.

Po ślubowaniu klasy pierwsze 
gimnazjum zostały of icja lnie 
przyjęte w poczet uczniów szko-
ły. Uczniowie otrzymali nagro-
dy za udział w konkurencjach, 
dy plomy prz y jęc ia w poczet 
gimnazjalistów, a opiekunowie 
odznaki super wychowawcy.

KATARZYNA GNIADEK

Zb j lś i k ie ż R d t ść k t Póź N t k i i

Spotkanie z Jerzym Buzkiem
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Za nieco ponad tydzień 
poznamy tegorocznego 
Mistrza Ortografii 
Jaworzna. Z jakimi 
pułapkami językowymi 
będą się musieli zmierzyć 
kandydaci do tego tytułu? 

„Zw ycięzcy” czy „zw ycię-
scy”, „wgłąb”, czy „w głąb”, „na-
pewno”, czy „na pewno”, język 
polski najeżony jest mnóstwem 
pu łapek ,  w gą sz czu k tór ych 
trzeba się odnaleźć, przygoto-
wując nawet prosty dokument, 
taki jak np. list motywacyjny. 
Ileż to razy w naszych domach, 
szkołach czy miejscach pracy 
pada ł y n ieśmier telne s łowa: 
„jak to się pisze?”. Pewnie wie-
lokrotnie, a przecież i tak nie 
zawsze uda się uniknąć błędów. 
Popełniają je zresztą nie tylko 
przeciętni Kowalscy, ale także 
(i to dość często) osoby publicz-
ne, które z poprawną polszczy-
zną powinny być raczej za pan 
brat. „Pięściarz trafia nie tylko 
w głowę, ale i inne dostępne czę-
ści tułowia”, „Prawa ręka Busha 
przyjedzie do Polski”, to tylko 
fragment możliwości osób pro-
wadzących codziennie programy 
informacyjne w telewizji.

Z czym najczęściej mamy pro-
blem? Chociażby z pisownią małą 
czy wielką literą. Słowo „Polak” 
czy „Niemiec” pewnie napiszemy 
bezbłędnie, ale jak np. zapisać po-
prawnie nazwę rasy psa? Okazuje 
się, że właściwie będzie z małej 
litery, więc „owczarek niemiecki”, 
a nie „Owczarek Niemiecki”. Pro-
blemy są także z pisownią łączną 
i rozłączną. Tutaj możemy wrócić 
do przykładów z początku tekstu 
i wyjaśnić, że zarówno „w głąb”, 
jak i „na pewno” pisze się osobno. 
Z kolei zawsze razem musimy 
pisać „naprzeciwko”, „zresztą” 
i „sprzed”.

Najczęściej chyba zdarzają 
nam się jednak pomyłki w in-
ter pu n kcji ,  cz y l i  odpow ied-

nim umieszczaniu przecinków, 
myślników i cudzysłowów. Nie 
będziemy teraz wyjaśniać tych 
zawiłości (nie sposób tego zrobić 
w tak krótkim tekście), podajmy 
jedynie przykład, że konstrukcja 
„północny wschód” (co?) nie bę-
dzie miała myślnika, a powinien 
się on znaleźć w słowie „północ-
no-wschodni” (jaki?).

Do kompletu naszych pomy-
łek językow ych musimy jesz-
cze dodać błędy gramatyczne 
(„posz łem” z a m ia st  „posz e-
dłem” i „tylni” zamiast „tylny”) 
oraz te, które często wzbudzają 
uśmiech na naszych twarzach. 
Mowa o pomyłkach logicznych, 
najcz ęśc ie j  zda rz ając ych się 
d z ien n i k a r z om spor tow y m. 
Tutaj przykładów jest mnóstwo. 
Wystarczy wspomnieć takie „pe-
rełki”, jak „Siedzi koło mnie już 
od czterech lat trener Leszka Bla-
nika” – wypowiedź komentatora 
telewizyjnej Jedynki czy okrzyk 
„Jest! Niemka traci głowę!” jed-
nego z naszych radiowców.

Dla porząd ku w y jaśnijmy 
jeszcze, że wspomniani na sa-

my m pocz ąt k u „z w yc ię sc y ” 
to przymiotnik (np. w zastoso-
waniu „zw ycięscy wojownicy 
pojmali w jasyr przegranych”), 
a zw ycięzc y to l iczba mnoga 
od zwycięzca. Jeśli te wszyst-
kie zawiłości nie przyprawiły 
Was jeszcze o zaw rót g łow y, 
to znaczy, że nie powinniście 
tracić czasu, tylko zgłosić się 

na siódmą edycję jaworznickich 
Mistrzostw Ortograf icznych. 
Czasu jest niewiele, a wszelkie 
informacje znajdziecie w ramce 
obok tekstu. Dla wprawy, pro-
ponujemy abyście sprawdzi l i 
się w poniższym teście (popraw 
błędy – rozwiązanie na stronie 
www.zsp1.jaworzno.edu.pl):

od św ie ż e  swą w ied z ę  h i-
storyczną i historyczno kultu-
ra lną od tutenhamona przez 
staroanglosaskich wikingów śre-
dniowieczyznę na kielecczyźnie 
przez garybaldczyków po ilicza 
ulianowa od i l iady po pitago-
rejcz yków i  rozzu hwa lonych 
neobehawiorystów

ANETA BERGIEŁ

Wszyscy dorośli mieszkańcy naszego miasta, którzy 
chcą wziąć udział w VII Mistrzostwach Ortograficznych 

Jaworzna, organizowanych przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 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. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie, ul. Chopina 40. 

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie 
internetowej szkoły: www.zsp1.jaworzno.edu.pl. Honorowy 

Patronat nad Mistrzostwami objęła pani Wicemarszałek 
Senatu - Krystyna Bochenek i Prezydent Miasta Jaworzna – 

pan Paweł Silbert.

W zeszłym tygodniu młodzi eks-
ploratorzy z Ciężkowic wybrali 
się w niezwykłą podróż do wnę-
trza ziemi na głębokość 135 m, 
gdzie panuje stała temperatura 
powietrza 14 st. C. Celem ich wę-
drówki stał się zabytek kultury 
materialnej wpisany na Światową 
Listę Dziedzictwa Kulturowego 
i Przyrodniczego Unesco – Ko-
palnia Soli w Wieliczce.

Zwiedzili 22 komory połączo-
ne chodnikami o długości ok. 2 
km. Oglądali jeziorka wypełnione 
solanką, wyrobiska obrazujące 
ewolucję metod eksploatacji soli, 
obiekty sakralne i zabytki sztu-
ki oraz wyjątkowe rzeźby z soli, 
na czele z posągiem Jana Pawła II 
dłuta górnika – artysty Stanisława 
Anioła. Ogromne wrażenie wy-
warła na uczestnikach wycieczki 
niezwykła, jedyna w swoim ro-
dzaju najbogatsza i najokazalsza 

w formie monumentalna podziem-
na świątynia – kaplica św. Kingi, 
licząca 12 m wysokości. Młodzi 
ludzie obejrzeli także podziemną 
ekspozycję Muzeum Żup Krakow-
skich. Dodatkową atrakcją okaza-
ła się zlokalizowana w komorze 
Drozdowice wystawa rekwizytów 
filmowych pod jakże wymownym 
w kopalnianych wnętrzach hasłem: 
„Ciemność. Widzę ciemność”, 
przygotowana w 25. rocznicę po-
wstania filmu Juliusza Machulskie-
go p.t.: „Seksmisja”.

Wyjazd współorganizowany 
przez LKS „Ciężkowianka”, SP 
nr 18 oraz klub „Wega”, współfi-
nansowany był z budżetu miasta 
Jaworzna („Profilaktyczne roz-
maitości). Nad bezpieczeństwem 
grupy czuwali: Anna Dudek, Ewa 
Pieczara, Paweł Wróbel oraz Wan-
da Ciołczyk.

IW

23 października w poczet uczniów 
Zespołu Szkół nr 1 w Byczynie 
przyjęto 49 pierwszoklasistów. 
W obecności rodziców, wycho-
wawców, Samorządu Uczniow-
skiego oraz kolegów i koleżanek 
dyrektor szkoły dokonała uroczy-
stego aktu pasowania na ucznia.

Kapsuły hibernacyjne z filmu „Seksmisja”

Pamiątkowe zdjęcie klasy I b z wychowawczynią Elżbietą Suską

Laureaci konkursu z 2008 roku

Radosne pierwszaki wierszami, 
tańcem i piosenkami udowodniły, 
że mogą być przyjęte do społeczno-
ści uczniowskiej. Występował Papa 
Smerf, Smerfetka, nie zabrakło też 
wróżek. W egzaminie przeprowa-
dzonym przez starszych kolegów 
i koleżanki pierwszaki zdobyły Sym-
bol Mądrości – Sowę, symbol miłości 
– Serce oraz symbol Radości – Słońce.

Pierwszoklasiści uroczyście 
złożyli obietnicę rodzicom, wycho-
wawcom i dyrekcji szkoły. Zastępca 
dyrektora szkoły Iwona Najman 

dokonała pasowania na uczniów 
wielkim ołówkiem. W pamiątko-
wej księdze uczniów wychowawcy: 
Dorota Cieplik i Elżbieta Suska 
odbiły na pamiątkę palec każdego 
z wychowanków. Niezwykłej uro-
czystości towarzyszyli wzruszeni 
rodzice, dziadkowie oraz rodzeń-

stwo. – Cieszymy się, że powiększyła 
się nasza szkolna rodzina. Gratuluję 
Państwu, macie naprawdę wspania-
łe dzieci – powiedziała wicedyrektor 
byczyńskiej szkoły Iwona Najman, 
składając gratulacje pierwszoklasi-
stom, jak i rodzicom. Nie zabrakło 
pamiątkowych zdjęć, rogów obfito-
ści wręczonych wraz z życzeniami 
przez rodziców swoim pociechom. 
Uśmiechnięte pierwszaki wraz 
z wychowawcą zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek.

KATARZYNA GNIADEK



24 Nie tylko dla młodzieży

22 października 2009 roku, godz. 16.20. Jubileusz 35-lecia zespołu „Szczakow
ianki” w

 klubie „Szczak”. Z-ca prezydenta D
ariusz 

Starzycki i dyr. M
CK

iS-u M
irosław

 Ciołczyk w
ręczają dyplom

 honorow
y akordeoniście zespołu D

ariuszow
i Fecow

i

Izaak H
olc znajduje się 

w przededniu bankructwa. 
W

łaśnie wszedł do kantoru 
kupieckiego.

– Zdaje się, że m
am

 dziś 
w

ykupić weksel? 
– Tak – potw

ierdza bankier 
– i m

yślę, że pan go dziś 
w

ykupi.
– A jeśli nie w

ykupię? 
– To nic, m

y tylko zrobim
y 

panu niespodziankę: w
yślem

y 
zaw

iadom
ienie do wszystkich 

pańskich w
ierzycieli, że pan w

ykupił 
u nas weksel w term

inie.

N
a egzam

inie końcow
ym

 
z anatom

ii w akadem
ii m

edycznej 
profesor zadaje studentce w

ydziału 
lekarskiego pytanie:
– Jaki narząd, proszę pani, jest 
u człow

ieka sym
bolem

 m
iłości?

– U
 m

ężczyzny czy u kobiety? – 
usiłuje zyskać na czasie studentka.
– M

ój Boże! – w
zdycha profesor 

i w zadum
ie kiwa sędziwą głową.

– Za m
oich czasów było 

to po prostu serce.

Pierw
szy lightow

y tygodnik dla spragnionych śm
iechu
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wW–

pan
zaw

pańskich w

– Za m
oich czasów było 

to po prostu serce.

O
 trzeciej 

w
 nocy O

N
A

 
po cichutku 

w
ym

knęła się 
z m

ałżeńskiego łoża 
do sąsiedniego pokoju. 

K
law

iaturą rozbiła 
22-calow

y m
onitor, 

w
szystkie płyty D

V
D

 
porysow

ała i podeptała 
sw

oim
i pantoflam

i. 
O

budow
ę kom

putera 
potraktow

ała 
zapalarką do gazu, 

a drukarkę

utopiła 
w

 w
annie. 

Potem
 w

róciła 
do sypialni, 
do cieplej pościeli 
i przytuliła się z m

iłością 
do boku sw

ego, nic nie 
podejrzew

ającego, śpiącego 
m

ęża. Była prześw
iadczona, 

że już teraz cały w
olny 

czas będzie przeznaczał 
na ich m

iłość. Zasnęła. 
D

o końca życia 
pozostały jej jeszcze 
niecałe cztery 
godziny...

�
��

�
	
�
��
�

M
oja żona odeszła z frajerem

, 
którego poznała przez Internet. Ale 
ja głupi byłem

, m
ogłem

 już dw
a lata 

tem
u założyć stałe łącze w

 dom
u!

Rozm
aw

ia dwóch studentów
: 

– Jak w
róciłeś z im

prezy? 
– Jak błyskaw

ica. 
– Tak szybko? 
– N

ie, zygzakiem
.

Żona szyje sukienkę 
na m

aszynie, a m
ąż stoi nad 

nią i krzyczy:
– Teraz w lewo! Jeszcze 

bardziej! Prosto! U
ważaj, nie 

za szybko!
– Przecież Ty nie um

iesz szyć!

– N
o i po co te Twoje głupie 

kom
entarze?

– Chciałem
 Ci tylko pokazać 

jak się czuje, gdy jedziem
y 

sam
ochodem

...

M
ałżeństw

o podczas 
kolacji. Pan dom

u 
podsuw

a sw
ój talerz psu.

– A
leż Rom

ualdzie, nie 
chcesz chyba oddać 
sw

ojej porcji A
zorow

i! – 
oponuje m

ałżonka
– O

ddać nie – m
ruczy 

pod nosem
 m

ąż – tylko 
zam

ienić...

małżeńskie 
Scenki

Pew
na para była św

ieżo po ślubie 
– dwa tygodnie tem

u było 
wesele. M

ąż jakkolw
iek w

ielce 
w m

ałżonce zakochany, nabrał 
ochoty , by spotkać się ze starym

i 
kum

plam
i i poim

prezować w ich 
ulubionym

 barze. Zaczął w
iec się 

ubierać i m
ów

i do żony:
– Kochanie w

ychodzę, ale w
rócę 

niedługo.
– A dokąd idziesz m

isiaczku? – 
zapytała żona.
– Idę do baru ślicznotko. M

am
 

ochotę na m
ałe piwko.

– Chcesz piwo m
ój 

ukochany? Żona podeszła 
do lodówki, otworzyła drzw

i 
i zaprezentowała m

u 25 różnych 
rodzajów piwa z różnych krajów

: 
N

iem
iec, H

olandii,A
nglii 

i innych.
M

aż stanął zaskoczony i jedynie, 
co zdołał w

ydusić z siebie to:
– Tak, cukiereczku...ale w barze...
no w

iesz... te schłodzone kufle...
N

ie zdążył skończyć, gdy żona 
m

u przerwała:
– Chcesz do piwa schłodzony 
kufel? N

ie m
a problem

u – 

i w
yjęła z zam

rażarki w
ielki 

oszroniony kufel.
A

le m
ąż, choć nieco już 

blady z w
rażenia, nie dawał 

za w
ygraną:

– N
o tak skarbie, ale w barach 

m
ają takie, naprawdę św

ietne 
i pyszne przystawki... N

ie będę 
długo. W

rócę naprawdę szybko, 
obiecuję.
– M

asz ochotę na przystawki 
niedzw

iadku? – żona 
otworzyła drzw

i szafki, a tam
: 

słone paluszki, orzeszki, 
chipsy, pieczone skrzydełka, 
m

arynowane grzybki i w
iele 

innych sm
akołyków.

– A
le kochanie... w barze... 

no w
iesz...te m

ęskie gadki, 
przeklinanie, niew

yszukany 
język...
– Chcesz przekleństw

 
m

oje ciasteczko? Zatem
 pij 

to ku******* piwo z je....nego 
zm

rożonego kufla i żryj te pie.....
lone przystawki! Jesteś teraz, 
do h..a ciężkiego żonaty i nigdzie 
k...wa nie w

yjdziesz! Pojąłeś 
sk......synu?!

Nie przeginaj, po pierwsze żona

– C
o się stało, stary?

– W
iesz, zapoznałem

 na necie 
niezłą laskę. Seksow

na 
dw

udziestka z W
aw

y, 
duży biust, blondyna, m

etr 
osiem

dziesiąt i w
 ogóle super, 

zdjęcia m
i w

ysłała i już się 
m

iałem
 z nią um

ów
ić w

 realu...
– I co?
– I w

tedy się skapow
ałem

, 
że to ja.

H
rabia robi w

yrzuty lokajow
i:

– Janie, dlaczego pow
iedziałeś hrabinie, 

o której godzinie w
róciłem

 do dom
u? 

Przecież prosiłem
 cię o dyskrecję!

– W
cale nie pow

iedziałem
! K

iedy pani 
hrabina spytała, o której godzinie pan 
hrabia w

rócił, to ja odpow
iedziałem

 jej, 
że nie patrzyłem

 na zegarek, poniew
aż 

jadłem
 akurat śniadanie.

Inform
atycy-nauczyciele 

zazw
yczaj inform

ują system
, 

że po przerw
ie będzie jego koniec.

K
iedyś do pracow

ni N
orw

ida zaszedł 
znajom

y ziem
ianin. G

ospodarz przyjął 
go w

 brudnym
 fartuchu i z paletą w

 ręce. 
Ziem

ianin popatrzył na gospodarza 
i na obrazy w

iszące na ścianach, po czym
 

ze w
spółczuciem

 zapytał:
– A

 w
ięc pan m

usi w
szystko nam

alow
ać 

sam
em

u?
– N

iestety, nie m
am

 lokaja – 
odpow

iedział N
orw

id.

– Janie, ugotuj 
m

i jajko na m
iękko.

– O
brać, jaśnie 

panie ze skorupki?
– N

ie, dzisiaj 
popracuję.

Blondynka pisze list 
do córki, która jest 
na obozie:
– W

łożyłabym
 Ci trochę 

pieniędzy, ale w
łaśnie 

zam
knęłam

 kopertę.

M
ąż w

raca od innej 
o czw

artej nad 
ranem

. Zapala 
św

iatło i w
idzi żonę 

z w
ałkiem

 w
 ręce.

– Zw
ariow

ałaś!? 
O

 czw
artej rano 

kluski robisz!?

A
m

pére był człow
iekiem

 
bardzo roztargnionym

. 
Pew

nego razu był z w
izytą. 

G
dy m

iał w
ychodzić, zaczął 

padać ulew
ny deszcz, w

ięc 
gospodarz zaproponow

ał m
u 

nocleg. A
m

pére się zgodził. 
Po kilku m

inutach gospodarz 

poszedł spraw
dzić czy w

szystko 
w

 porządku, ale nigdzie nie 
m

ógł gościa znaleźć. Po pew
nym

 
czasie ktoś zadzw

onił do drzw
i. 

G
ospodarz otw

orzył drzw
i 

i zobaczył A
m

pére’a.
– A

 gdzież pan był?!
– W

 dom
u, po piżam

ę.

– G
dy w

idzi w
 ZO

O
 

antylopę G
N

U
, 

zastanaw
ia się, gdzie 

jest jej kod źródłow
y 

i dlaczego spakow
ano 

ją w
 form

acie ZO
O

, a nie 
w

 tar.gz.
– G

dy idzie do łóżka 
z dziew

czyną, czyta 
w

cześniej H
O

W
TO

.
– W

 łóżku zastanaw
ia 

się, jakie param
etry dać 

do m
ount.

– N
oc kończy, kom

pilując 

kernel do obsługi 
form

atu brunetka czy 
blondynka.
– Idąc na bal, 
przypom

ina sobie, że nie 
zainstalow

ał jeszcze 
sam

by.
– Rozm

aw
iając przez 

telefon z kolegą, w
łącza 

pppd.
– G

dy jego dziecko 
nie chce iść spać, robi 
shutdow

n -h now.
– N

ie czytał „Pana 

Tadeusza”, czeka 
na niego w

 form
acie 

m
an.

– G
dy chce, żeby m

u 
dostarczano codziennie 
m

leko pod drzw
i, 

w
pisuje m

leczarz 
do crontaba.
– Separuje m

ieszkanie 
od korytarza firew

allem
 

i zastanaw
ia się, co zrobić 

z W
indow

s, bo m
ają 

za dużo bugów, żeby 
je zabezpieczyć.

– Idąc do sklepu, nie bierze 
pieniędzy, liczy, że część 
artykułów będzie dostępna 
jako G

PL.
– G

dy chce przew
ietrzyć 

m
ieszkanie, próbuje 

otworzyć okna przez startx.
– G

dy w
idzi budynek 

z napisem
 H

oliday Inn, 
m

yśli, że w środku jest 
serwer newsów.

Cechy zdeklarowanego linuksowca:
(dla koneserów linuksa)
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– Panie 
H

rabio, SM
S 

przyszedł!
– N

iech 
w

ejdzie!

Jasiu za karę m
iał w

 dom
u 

napisać 100 razy „N
ie będe 

m
ów

ił nauczycielce na ty”. 
W

 poniedziałek Jasiu 
przynosi kartkę nauczycielce, 
a ta zdziw

iona pyta:
– Jasiu, ale dlaczego napisałeś 
to aż 200 razy?!
– Żeby zrobić Ci przyjem

ność!
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