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UWAGA!   Następne wydanie gazety w czwartek 12 listopada

XVIII Finał WOŚP

Sesja  
areną walki?

Nowe 
mieszkania  
na Gigancie

Program 
obchodów  
11 listopada

Czego szuka 
policja  
w urzędzie?

Otwarcie 
ruchu na 
Grunwaldzkiej

Zaproszenie

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

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. 

Akcja „Znicz 2009” trwała od 30 
października do późnych godzin noc-
nych 2 listopada br. Nad zapewnieniem 
bezpieczeństwa na drodze czuwało 138 
funkcjonariuszy jaworznickiej policji 
oraz 13 strażników miejskich.

Policjanci dbali o bezpieczeństwo 
osób odwiedzających groby bliskich 
na jaworznickich cmentarzach. Celem 
tych działań było zapewnienie porządku 
na głównych ciągach komunikacyjnych 
oraz w rejonach cmentarzy.

Podczas trwania akcji nie doszło 
do żadnych wypadków drogowych, 
a policjanci interweniowali przy 8 ko-
lizjach drogowych, w których nikt nie 
ucierpiał. Niegroźnemu uszkodzeniu 
uległy jedynie biorące w nich udział 
pojazdy.

Podczas kontroli pojazdów funkcjo-
nariusze Wydziału Ruchu Drogowego 
ujawnili jednego kierującego w stanie 
nietrzeźwym oraz dwóch w stanie 
po spożyciu alkoholu.

Podsumowując: Okres Wszystkich 
Świętych minął w spokojnej i bezpiecz-
nej atmosferze, zarówno dzięki wzmo-
żonym działaniom kontrolnym poli-
cjantów, jak i dzięki dostosowaniu się 
wszystkich uczestników ruchu do nie-
codziennych i utrudnionych warunków, 
jakie panowały na drogach.

ST. POST. KATARZYNA KĘPKA

Udana akcja „Znicz 2009”

Policja i strażnicy miejscy radzili sobie bez większych problemów

Policja i strażnicy miejscy radzili sobie bez większych problemów

Zaproszenie
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 
w Jeleniu serdecznie zaprasza 
na spotkanie z kombatantami 
z okazji Dnia Niepodległości, które 
odbędzie się w dniu 10 listopada 
o godz. 10.00 w Klubie Strażaka 
przy ul. Celników 1. W spotkaniu 
będą uczestniczyli uczniowie  
SP nr 22.

DYR. MBP JACEK MARO

Cichociemni
Tobie Ojczyzno – takie było 
zawołanie „cichociemnych”, 
żołnierzy służby specjalnej 
Wojska Polskiego w czasie 
Il wojny światowej. Kim 
byli? Gdzie walczyli? Jaki 
był ich udział w działaniach 
.Armii Krajowej i „państwa 
podziemnego”?
Na te i inne pytania postaramy 
się odpowiedzieć w czasie 
kolejnego „spotkania z historią”, 
na które zapraszają Fundacja 
Rozwoju „PATRIA” oraz 
IPN oddział w Katowicach. 
Konferencja odbędzie się 
w dniu l7 listopada br. o godz. 
12.00 w Sali Teatralnej MCKiS 
w Jaworznie ul. Mickiewicza 2
Program:
12.00 – Mirosław Sikora – IPN 

Katowice
12.15 – Projekcja filmu: Jak 

spadający orzeł
12.45 – Projekcja filmu: Pamięć 

została
13.15 – Mirosław Sikora – IPN 

Katowice
13.30 – Projekcja filmu: Elzbieta 

Zawacka – miałam szczęśliwe 
życie

14.00 – Mirosław Sikora – IPN 
Katowice

Została rozpracowana 
zorganizowana 
grupa przestępcza 
przemytników 
papierosów. 20 
października byliśmy 
świadkami zatrzymania 
na terenie naszego 
miasta ładunku 
papierosów bez akcyzy. 

Ze względu na dobro prowa-
dzonego śledztwa nie mogliśmy 
wówczas podać tej informacji. Po 
kilkunastu miesiącach od trafie-
nia na pierwszy ślad, międzynaro-
dowy gang przemytników został 
rozbity. Działali na terenie kilku 
województw. Niewykluczone, że 
w naszych sklepach znalazły się 
papierosy pochodzące z przemytu.

Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła 
nam Aldona Węgrzynowicz z Izby 
Celnej w Katowicach. Jak twierdzi 

Byli też w Jaworznie

Węgrzynowicz, była to wspólna akcja 
Izby Celnej, Centralnego Biura Śled-
czego i Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach. Nie znamy jeszcze po-
chodzenia papierosów, które skonfisko-
wano w ilości 9 mln sztuk. Zapakowane 
były bez znaków akcyzy i szacunkowe 
straty państwa obliczane są na 3,5 mln 

złotych. Zatrzymano 25 osób, które 
pracowały w sieci powiązań na terenie 
województw: śląskiego, dolnośląskiego, 
małopolskiego i łódzkiego, a ich mac-
ki sięgały do Danii, Belgii i Holandii. 
Przemytnikom grozi kara nawet 10 lat 
pozbawienia wolności.

M. TOSZA, JM



2 Aktualności
Podczas ostatniej sesji radni opozycji zaatakowali prezydenta i jego 
urzędników za przygotowane plany przestrzennego zagospodarowania

Spośród 24 punktów porządku obrad 
najbardziej wdzięcznymi i medialny-
mi dla opozycji do pokazania troski 
o wyborców okazały się projekty 
uchwalające plany przestrzennego za-
gospodarowania Wikoszyna, Jeziorek, 
Cezarówki Górnej i Koźmina oraz pla-
nu zagospodarowania dla Ciężkowic. 
Projekty stały się okazją do stawiania 
zarzutów prezydentowi, że ignoruje 
potrzeby mieszkańców tych dzielnic, 
nie dając im szansy na realizowanie 
swoich życiowych planów.

Podwojona powierzchnia
pod budownictwo

to dla opozycji wciąż mało
Sprzeciw uchwaleniu planu dla 

Jeziorek i okolicznych dzielnic wniósł 
Wacław Chudzikiewicz. Zaprezento-
wał na tę okoliczność zamówioną przez 
siebie specjalną opinię prawną, a także 
przytoczył jeden z wyroków sądu ad-
ministracyjnego. 

Oba dokumenty miały przekonać, 
że plan sporządzono z poważnymi 
błędami. Chudzikiewicz orędował 
za ponownym przeanalizowaniem 
odrzuconych przez prezydenta uwag 
mieszkańców, twierdząc, że każda 
zgłoszona uwaga powinna być odrębnie 
głosowana, a zainteresowany ma prawo 
do osobistego prezentowania swoich ar-
gumentów, czego ta rada i ten prezydent 
nie respektują.

Rzecz dotyczyła w szczególności 
mieszkańców domagających się ustano-
wienia terenów z prawem do zabudowy 
mieszkaniowej dla swoich działek. Za-
mówionej przez Chudzikiewicza opinii 
radni nie znali, bo nie prezentował jej 
na komisji opiniującej plan. 

– Z tym powinien pan być na komisji, 
więc to wystąpienie medialne, a nie me-
rytoryczne – ocenił wystąpienie Stefan 
Szymański, zarzucając Chudzikiewiczo-
wi potrzebę zaistnienia w mediach, a nie 
rzetelnego zajęcia się sprawą.

Postawione zarzuty przez Chudzikie-
wicza obalił autor planu Marek Zemła, 
który bardzo szczegółowo odniósł się 
do każdego z nich. Przypomniał, że spo-
rządzony plan podwaja powierzchnię 

przeznaczoną pod budownictwo miesz-
kaniowe, natomiast odrzucone wnioski 
to te, które wcinają się głęboko w pola, 
bez jakiegokolwiek związania działek 
z dotychczas istniejącymi choć szcząt-
kowo liniami zabudowy. 

Nastawienia radnych opozycji na te-
mat podejścia do uchwalenia planów nie 
zmienił też prezydent, który przypomi-
nał o ładzie urbanistycznym, o związa-
nych z tym ładem kosztach obsługi mia-
sta, budowy dróg i całej infrastruktury. 
Plan uchwalony został 12 głosami, przy 
sprzeciwie 8 głosów lewicy i radnego J. 
Ciołczyka.

Plan dla Ciężkowic
jeszcze do dyskusji

Po ostrej wymianie zdań pomię-
dzy radnym Januszem Ciołczykiem, 
przy mocnym wspomaganiu radnych 
lewicy, a prezydentem Pawłem Silber-
tem uchwalenie planu dla Ciężkowic 
zostało odłożone. Argumentacja Cioł-
czyka sprowadzała się do wielokrotnie 
stawianego zarzutu, że prezydent i jego 
urzędnicy ignorują uwagi ciężkowiczan.

– Ta argumentacja świadczy o braku 
pańskiej odwagi do podejmowania de-
cyzji. Kolejne propozycje mieszkańców 
sprawdzane są wnikliwie. To jak z nimi 
rozmawiam w terenie i sprawdzam jakie 
są możliwości. Państwa radnych tam nie 

widziałem i liczę na to, że wniosek o zdję-
cie z porządku obrad uchwalenia planu 
będzie okazją byście zajęli się sprawą pla-
nu rzeczywiście, a nie teoretycznie, i tego 
dopilnuję – mówił prezydent, który sam 
wniósł o wycofanie uchwalenia planu, 
mimo iż był on już trzykrotnie wyłożony 
do wglądu mieszkańcom.

Czy radni zwrócą  
pół miliona do kasy miasta?
Radni jednogłośnie przyjęli uchwa-

łę obniżającą wysokość pobieranych 
diet. Zawyżona kwota to średnio 200 zł 
na jednego radnego w miesiącu.

Nieprawidłowości w ustalaniu diet 
powstały w 2000 r., kiedy to ówczesna 
rada miasta uchwalała zasadę oblicza-
nia i wypłaty diet, które obowiązywały 
do dziś.

Dopiero w sierpniu tego roku tę wła-
śnie uchwałę zakwestionowało RIO 
i przekazało sprawę, do nadzoru właści-
cielskiego Wojewody Śląskiego, organu 
który ocenia zgodność z prawem każdej 
podjętej uchwały przez radnych.

Obecnie sprawą uznania uchwały 
z 2000 roku za nieważną, na wniosek 
wojewody, zajmuje się Sąd Administra-
cyjny w Gliwicach. Decyzja radnych 
co do zwrotu nienależnych sum podjęta 
zostanie dopiero po wydaniu sądowego 
postanowienia w tej sprawie. GH

Podczas ostatniej sesji radni 
debatowali jeszcze nad:

• informacją o oświadczeniach 
majątkowych radnych 
i pracowników samorządowych,

• sprawozdaniem z realizacji 
zadań oświatowych,

• uchwałą w sprawie projektu 
„Naprzeciw zmianom – badanie 
trendów gospodarczych miasta 
Jaworzna”,

• zmianami w budżecie na br.,
• uchwałą w sprawie kredytu 

długoterminowego,
• uchwałą w sprawie 

podwyższenie kapitału 
zakładowego MPWiK,

• uchwałą w sprawie wniosków 
o wydawanie paszportów przez 
miasto,

• uchwałą w sprawie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii,

• uchwałą w sprawie wymagań 
dla przedsiębiorców w zakresie 
odpadów komunalnych,

• uchwałą w sprawie wysokości 
diet radnych

• oraz wysłuchano interpelacje 
radnych i wnioski mieszkańców.

Autor planu Marek Zemła bardzo szczegółowo odniósł się do każdego 
z zarzutów Chudzikiewicza

W marcu tego roku zakończyła się 
w urzędzie miejskim kompleksowa kon-
trola Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Kontrolerzy przez 4 miesiące sprawdzali 
poprawność funkcjonowania całego 
magistratu, począwszy od spraw kadro-
wych, poprzez zamówienia publiczne 
i finanse, na obrocie nieruchomościa-
mi kończąc. Jak się dowiedzieliśmy, 
pracownicy magistratu nadal składają 
wyjaśnienia w kilku sprawach, nawet 
w tych sprzed kilkunastu lat.

Pokłosiem 4-miesiecznej kontroli był 
protokół, w którym RIO wyszczególniła 
elementy, które w ocenie zespołu kontro-
lnego należy poprawić bądź wyjaśnić.

– Na podstawie protokołu prezydent 
miasta nałożył na pracowników obowią-
zek zrealizowania zaleceń pokontrolnych. 
Jesteśmy w trakcie wyjaśniania spraw, 
co do których kontrolujący mieli wątpli-
wości – wyjaśnia Magdalena Mistarz, 
naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu. 
– Część spraw, jak chociażby zwiększenie 
nadzoru nad pracownikami czy doprecy-
zowanie zakresu obowiązków niektórych 
z nich, jak również kwestie szkoleniowe 
już zakończyliśmy. Wciąż wyjaśniamy 
natomiast sprawy sprzed lat dotyczące 
chociażby obrotu nieruchomościami.

W związku z kontrolą RIO Komenda 
Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej 
zwróciła się do prezydenta z prośbą 
o wyjaśnienia dotyczące między inny-
mi realizacji dochodów z tytułu podat-
ków i opłat. Jak udało nam się ustalić, 
kontrolujący mieli wątpliwości m. in. 
co do zasadności korzystania przez 
Agencję Rozwoju Lokalnego, na mocy 
uchwały Rady Miejskiej z 1994 r. z nie-
ruchomości stanowiących własność 
miasta. Prezydent wraz z najbliższymi 
współpracownikami został wezwany 
na świadka do złożenia w tej sprawie 
wyjaśnień.

– Sprawa sięga 1994 roku, kiedy de 
facto nie miałem styczności z lokalnym 
samorządem. Wtedy jeszcze nawet 
nie zasiadałem w Radzie Miejskiej – 
podkreśla prezydent Paweł Silbert. 
– Niemniej jednak jako urzędujący 
prezydent złożę szczegółowe wyjaśnia-
nia w tej sprawie, na podstawie zgro-
madzonych dokumentów. Odpowiem 
także na pytania dotyczące czynności 
windykacyjnych wobec użytkowników 
wieczystych Skarbu Państwa, umorzeń 
zaległości podatkowych oraz zarządza-
nia Jaworznickim Parkiem Przemy-
słowym w okresie kiedy pełniłem już 
funkcję prezydenta. Sprawy te są dla 
mnie oczywiste i nie mam wątpliwości 
co do słuszności podejmowanych przeze 
mnie i moich pracowników działań.

Jak zapowiedział prezydent, już 
podczas piątkowej konferencji odniesie 
się do powyższych spraw. Urzędnicy 
podkreślają, że zależy im na możliwie 
szybkim i skrupulatnym wyjaśnieniu 
wszystkich wątpliwości. Narzekają jed-
nak, że samo zbieranie wszystkich do-
kumentów wymaga bardzo dużo czasu.

Kontrole organów zwierzchnich 
są potrzebne, ponieważ pomagają 
utrzymywać wysoki standard pracy 
i ewentualnie w porę usuwać uchy-
bienia, które – w mniejszym lub 
większym stopniu – przytrafiają się 
jednostkom samorządu lokalnego. 
Ostatecznie, kontrole dyscyplinują 
urzędników, a przecież o to chodzi. 
Dają przez to mieszkańcom gwaran-
cję, że w samorządzie nadrzędnym 
celem jest przestrzeganie prawa. 
W ostatnich 15 latach w jaworznickim 
magistracie odbyło się 126 kontroli 
z czego 15 przeprowadziła Najwyższa 
Izba Kontroli, a 7 Regionalna Izba 
Obrachunkowa.

GH

Pokontrolne wyjaśnienia w toku

Czego szuka  
policja w urzędzie?

Nowe mieszkania na Gigancie
Jaworznicki TBS zakończył kolejną dużą 
inwestycję. W miniony piątek wręczono klucze 
lokatorom, którzy już wkrótce wprowadzą się 
do dwóch nowych bloków wybudowanych przy 
ul. Marmurowej na Gigancie. W sumie powstało 
tam 48 mieszkań

Obecny na piątkowej ceremonii 
Bogusław Śmigielski, marszałek 
województwa śląskiego podkreślał, 
że jaworznicki TBS jest przykładem 
niezwykle dobrze działającej firmy 
spełniającej marzenia mieszkańców 
o własnym „M”. – Tylko w przeciągu 
dwóch ostatnich lat uszczęśliwiono 

200 rodzin – podkreślał podczas prze-
kazania kluczy do nowych mieszkań 
marszałek Bogusław Śmigielski.

Życzymy wszystkim, aby spędzili 
tutaj dobre chwile życia, pełne rado-
ści i wolne od wszelkich sąsiedzkich 
utarczek i nieporozumień.

PR

Wręczanie kluczy uszczęśliwionym mieszkańcom



3Aktualności

Fragm. listu Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego do MEN

Fragm. listu Rzecznika Praw Obywatelskich do ministra zdrowia

Fragm. odpowiedzi MEN

Szanowna Redakcjo,
Od dłuższego czasu obserwuję to-

czącą się w mediach dyskusję wokół 
noszenia przez uczniów zbyt ciężkich 
plecaków. Osoby, które wypowiadają 
się na ten temat robią to (co zrozumiałe) 
z dużym zaangażowaniem i emocjami. 
Rzadko jednak wymienia się podstawo-
we konsekwencje takiego „dźwigania”. 
Medycy nie zabierają głosu (czyżby byli 
ponad tym?). A rodzice uważają chyba, 
że jakoś to będzie, może to im właśnie 
się „upiecze” i  też milczą. Tymczasem 
ludowe powiedzenie mówi, że „Pan Bóg 
wybacza zawsze, ludzie czasem, a mat-
ka Natura nigdy”. Jakich konsekwencji 
należy się spodziewać?
Ciężkie plecaki to:
• okrągłe plecy (wystarczy spojrzeć 

na młodzież idącą do gimnazjum, 
żeby wiedzieć „oni się już doro-
bili”),

• boczne skrzywienie kręgosłupa (jak 
wiele problemów może się z  tym 
wiązać wiedzą z pewnością rodzice, 
którzy rehabilitują z tego powodu 
swoje dzieci);

wreszcie wiele dolegliwości:
• dolegliwości bólowe okolicy lędź-

wiowej (mieliście kiedyś problemy 
ze wstaniem z łóżka?)

• dolegliwości bólowe stawu barko-
wego (wsłuchujcie się pilnie, jak 
reklamują Ketonal)

• dolegliwości stawu łokciowego - „ło-
kieć tenisisty” (to wcale nie z powo-
du zostania gwiazdą tenisa).
Czy takiej przyszłości chcemy dla 

swoich dzieci? Są to takie informacje, 
które powinny się znaleźć na kartków-
ce w każdej szkole średniej i to może 
bardziej niż medytacje nad syntezą 
RNA na matrycy DNA.

Z WYRAZAMI SZACUNKU, JANINA C.

Rozporządzenie ministra 
edukacji narodowej z 25 
sierpnia 2009 r. zmieniające 
wcześniejsze rozporządzenie 
w sprawie bezpieczeństwa 
w szkołach

§ 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Plan zajęć dydaktyczno-wycho-
wawczych powinien uwzględniać 
potrzebę równomiernego obciążania 
zajęciami w poszczególnych dniach 
tygodnia.”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. W pomieszczeniach szkoły 
lub placówki zapewnia się uczniom 
możliwość pozostawienia części pod-
ręczników i przyborów szkolnych.”.

Rozporządzenie wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2009 r.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: K. HALL

Fragmenty listu otwartego do Rodziców
(...) Mały Polak dźwiga o wiele więcej niż jego rówieśnicy z innych kra-

jów. Norma Unii Europejskiej przewiduje dopuszczalny bagaż dla dzieci 
w granicach 2 kg. Badania przeprowadzane okresowo w klasach I-III przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną woj. śląskiego wykazały, że wysoki odsetek 
uczniów nosi „ponadnormatywne” tornistry/plecaki.

Kilka rad, co robić, aby tornistry dzieci były lżejsze:

– przed zakupem tornistra/plecaka skontrolujmy szelki, które powinny być 
mocne, szerokie i regulowane

– tornister/plecak powinien być dobrze usztywniony i odpowiednio 
wyprofilowany

– kupujmy zeszyty w cienkich okładkach
– w miarę możliwości zamieniajmy grube zeszyty na cieńsze
– na bieżąco sprawdzajmy zawartość piórnika
– systematycznie kontrolujmy co dziecko pakuje do tornistra/plecaka czy nie 

ma w nim niepotrzebnych przedmiotów i materiałów
– proponujmy dziecku lżejsze, a do tego bezpieczniejsze napoje 

w plastikowych butelkach.

Szanowni Rodzice! Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci 
proszę o niezwykle poważnie potraktowanie problemu. Niech kontrola tor-
nistrów/plecaków naszych dzieci, stanie się codziennym nawykiem – kończy 
swój list otwarty do rodziców Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Katowicach lek. med. Grzegorz Hudzik.

WRZESIEŃ 2009 R.

O tym, że temat jest istotny świadczy 
choćby kolejny list do naszej redakcji. 
Z listu wynika również, że problem 
przeciążania uczniów poprzez nadmierną 
ilość podręczników w ich plecakach, 
w Jaworznie nie doczekał się jeszcze 
rozwiązania we wszystkich szkołach. Zaś 
o randze i zakresie działań w tej kwestii 
niech świadczy załączona korespondencja 
pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich 
Januszem Kochanowskim, który upomina 
się o poszanowanie zdrowia naszych 
najmłodszych obywateli, a Ministrem 
Edukacji Narodowej oraz Ministrem 
Zdrowia.

Naczelnik Wydziału Edukacji w na-
szym urzędzie Zbigniew Mika podszedł 
do sprawy z właściwym sobie do życia 
dystansem. Postulował, abyśmy sobie 
sami sprawdzili stan zaawansowania 
zastosowanych rozwiązań przez dyrek-
torów w poszczególnych szkołach.

Sprawa jest o tyle dziwna, że ostat-
nio Minister Edukacji Narodowej 
wydał w sierpniu br. stosowne rozpo-
rządzenie, które zobowiązuje organi-
zatorów edukacji, aby od 1 września 
br. umożliwili dzieciom pozostawianie 
podręczników czy też zamiennego obu-
wia w szkołach. Jest to zatem obowiązu-

jące w Polsce prawo, które wymaga jego 
respektowania.

Poszliśmy jednak za namową naczel-
nika Miki i sprawdziliśmy stan zaawan-
sowania prac nad wdrożeniem nowego 
rozporządzenia. Wielu dyrektorów mu-
siało skorzystać z naszych podpowiedzi, 
aby móc rozmawiać o ich poczynaniach 
w tym zakresie. Odnosiliśmy bowiem 
wrażenie, że część dyrektorów nie pa-
miętała treści nowego rozporządzenia 
i tylko dzięki naszym pytaniom pomoc-
niczym mogli wpaść na właściwy trop.

Zadziwiła nas jednak postawa dy-
rektorów SP nr 20 w Byczynie i SP nr 7 
na Podłężu. Obydwie dyrektorki znały 
temat bardzo dobrze i dopracowały się 
już dobrych rozwiązań. Odkrywcze 
na pewno w Byczynie jest to, że udało 
im się wypożyczyć za niewielką opłatą 
drugie egzemplarze podręczników dla 
uczniów. Po sfinalizowaniu wszystkich 
transakcji z wydawnictwem, uczniowie 
nie będą musieli już dźwigać żadnych 
podręczników do szkoły.

Bardzo dojrzałe podejście zaprezen-
towała dyrektor SP nr 7 Ilona Janus, 
która stwierdza, że problem zna od lat 
i nawet bez nakazów ministerstwa roz-
wiązuje go wraz ze swoim gronem na-
uczycielskim. Karty pracy ucznia są tak 
dopracowane, że może on nosić do szko-
ły dosłownie kilka kartek, do czego nie 
potrzebny jest nawet plecak.

Jak widać po stronie nauczycieli nie-
których szkół jest dobra wola, aby odcią-
żyć uczniów od noszenia nadmiernych 
ciężarów. Jest jeszcze w tym wszystkim 
ważna rola rodziców. Jak widać po li-
stach do naszej redakcji niektórzy z nich 
się bardzo przejmują zdrowiem swoich 
dzieci, są jednak sygnały, że inni rodzice 
są dla nich przysłowiowymi „katami”. 
Na tę okoliczność Wojewódzki Sane-
pid wystosował we wrześniu tego roku 
stosowny list otwarty do rodziców, sta-
rając się w nim zwrócić uwagę na wiele 
ważnych czynności, jakie należy wyko-
naćprzed wysyłaniem dziecka do szkoły.

Podsumowanie
Nie taki diabeł straszny, jak go malu-

ją. Choć można narzekać na pochopne 
działania ministra edukacji, który z dnia 
na dzień jakoby podrzucił problem 
szkolnym placówkom, to są w Jaworznie 
osoby, które ten problem znają i już go 
dawno rozwiązały.

Postulujemy zatem, aby dyrektorzy 
i nauczyciele spotkali się z dyrektorkami 
SP nr 7 i SP nr 20, aby dowiedzieć się, jak 
ten problem rozwiązały – i to bez spe-
cjalnych nakładów finansowych.

JÓZEF MATYSIK
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I N F O R M A T O R

P O L I C J A

Komenda Miejska, ul Narutowicza 1 .....................................................tel. 997, 61-83-200

S T R A Ż  P O Ż A R N A

Komenda Miejska, ul. Krakowska 22 ..................................................... tel. 998, 751-87-15

S T R A Ż  M I E J S K A
Straż Miejska – Plac Górników 5 ............................................................tel. (032) 61-81-618

P O G O T O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................. tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Jaworzno, ul. Matejki 33 ......................................................... tel. 992
Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2 ..................................... tel. 616-35-05
Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34 ....................................................tel. 994
Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7 .............................................................. tel. 993
Karetka „R” ...................................................................................................tel. 999, 615-11-11
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22 tel. (032) 61-81-890

P R Z E W O Z Y ,  P O S T O J E  T A X I
Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis ...................................................... tel. 801-84-56
TAXI Centrum, ul. Pocztowa, dojazd gratis ................................................. tel. 615 03 00,
Osiedle Stałe, dojazd gratis ............................................................................ tel. 801-88-95
Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd gratis ........................................................ tel. 801-80-93
Bezpłatne zamawianie z tel. stacjonarnych .............................................tel. 800 100 919
Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis .......................................................tel. 801-84-64
TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis  ................................ tel. 0607-258-227, 801-84-55

U R Z Ę D Y
Urząd Miejski  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala . tel. (032) 61-81-500
 ..................................................................................................................... fax.(032) 61-81-501
strona internetowa:  ..................................................................................www.jaworzno.pl
strona biuletynu Informacji publicznej (BIP):  ............................. www.bip.jaworzno.pl
Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5  ...............tel. (032) 61-81-716
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ....................... tel. (032) 61-81-503
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33  .....................................tel. (032) 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 ...................................... tel. (032) 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 ..................................tel. (032) 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33..................tel. (032) 61-81-511
MOPS świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b.................................tel. (032) 61-81-786
MOPS świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ...................... tel. (032) 61-81-940
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 ......................... tel. (032)61-81-777
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ............... tel. 616-54-94, 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

26 października

27 października

29 października

30 października

31 października

1 listopada

28 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.

KIESZONKOWIEC NA 
SIENKIEWICZA. Przed 
południem na ul. Sienkie-
wicza w jednej z palcówek 
handlowych nieznany 
sprawca wykorzystał nie-
uwagę 71-letniej miesz-
kanki Jaworzna i z otwartej 
torebki skradł pieniądze  
w kwocie 1.300 złotych. 
Postępowanie prowadzi 
KMP Jaworzno.
PIJANY KIEROWCA. 
Kwadrans po godz. 17.00 
policjanci drogówki na ul. 
Żółkiewskiego zatrzymali 
44-letniego mieszkańca 
Jaworzna, który będąc  
w stanie nietrzeźwym (2,5 
promila), kierował samo-
chodem marki Łada. 
BARDZO NIEBEZPIECZNY 
PIJANY KIEROWCA. Kil-
ka minut po godz. 17.00 
patrol ruchu drogowego 
zatrzymał 52-letniego 
mężczyznę, który kierując 
samochodem osobowym 
marki Volkswagen Golf, 
najechał na tył prawidłowo 
poruszającego się samo-
chodu osobowego Fiat 

Panda. 47-letni kierowca 
Fiata doznał wstrząśnie-
nia mózgu oraz ogólnych 
potłuczeń ciała, przebywa 
na leczeniu w Szpitalu 
Miejskim w Jaworznie. 
Przeprowadzone badanie 
trzeźwości kierowców, 
wskazało u sprawcy 2 pro-
mile. W związku z powyż-
szym został umieszczony 
w areszcie.

Serdeczne podziękowania  
za troskliwą opiekę nad 

śp. Stanisławą 
Chanek 

dla całego personelu Domu Pomocy 
Społecznej w Jaworznie  

składa: syn, córka z rodzinami

KOLEJNA OFIARA AUKCJI 
NA ALLEGRO. 25-letni 
jaworznianin zgłosił, że  
w dniu 12.10.2009 roku za 
pośrednictwem portalu 
internetowego Allegro 
wpłacił zaliczkę w kwocie 
832 złotych na telefon 
komórkowy Nokia. Skła-
dający zawiadomienie 
do chwili obecnej nie ma 
kontaktu ze sprzedającym, 
nie otrzymał wpłaconych 
pieniędzy oraz telefonu. 
Wpłatę dokonał na konto 
bankowe na nazwisko 
Damian G. (zam. Wscho-
wa). Sprawą zajęła się już 
policja.

WYTRZYMYWAŁA 10 
MIESIĘCY. 30-letnia 
mieszkanka Jaworzna 
zgłosiła, że jej 29-letni 
konkubent od stycznia 
2006 roku znęca się nad 
nią w sposób fizyczny i 
psychiczny poprzez wsz-
czynanie częstych awantur 
i stosowanie przemocy fi-
zycznej. Sprawca awantury 
domowej został zatrzy-
many na IW do dyspozycji 
policji.

FAŁSZYWE EURO. Pracow-
nik placówki bankowej  
w Jaworznie przekazał 
policji sześć banknotów  
o nominale 50 euro, z któ-
rych każdy posiada cechy 
falsyfikatu. Banknoty te 
zostały wpłacone do kasy 
banku przez jednego  
z mieszkańców Jaworzna. 
Postępowanie prowadzi 
KMP Jaworzno.

WANDAL WYBRAŁ KON-
KRETNĄ OFIARĘ. 51-let-

ni mężczyzna zgłosił, 
że w dniu 29.10.2009 
r. około godziny 23.00, 
nieznany sprawca farbą 
olejną dokonał zniszcze-
nia elewacji jego budyn-
ku oraz kafli balkono-
wych. Zgłaszający straty 
oszacował na sumę 
5.000 złotych.
CHCIAŁA ZABIĆ CÓRKĘ? 
W godzinach popołu-
dniowych policjanci wy-
działu prewencji podczas 
interwencji domowej na 
ul. Diamentowej zatrzy-
mali 47-letnią kobietę, 
która groziła pozbawie-
nia życia wobec swojej 
24-letniej córki.
NIETRZEŹWY KIEROW-
CA. W godzinach ran-
nych na ul. Moniuszki 
patrol ruchu drogowego 
zatrzymał do kontroli 
sam. marki Opel Vec-
tra, którego kierowca 
- 27-letni jaworznianin, 
znajdował się w stanie 
nietrzeźwym (0,7 pro-
mila). Czynności w tej 
sprawie prowadzi KMP 
Jaworzno.

WŁAMYWACZ NA SZCZA-
KOWSKIEJ. W nocy 
30/31.10.2009 roku nie-
znany sprawca wywarzając 
okno dokonał włamania 
do jednego z lokali ga-
stronomicznych przy ul. 
Szczakowskiej, a następnie 
ze środka skradł 15 karto-
nów papierosów, 7 butelek 

wódki, pieniądze w kwocie 
375 złotych. Sprawca wła-
mał się też do automatów 
gier hazardowych, gdzie  
skradł pieniądze w kwocie 
ok. 6.000 złotych. 
PO UŻYCIU ALKOHOLU. 
Przed południem na ul. 
Wilkoszyn drogówka 
zatrzymała do kontroli 
samochód osobowy marki 
Mitsubishi. Kierujący po-
jazdem, mieszkaniec Pod-
wala, znajdował się  
w stanie po użyciu alko-
holu (0,21 promila). Po 
zatrzymaniu prawa jazdy 
kierowca został zwolniony.

PIJANY WANDAL. W nocy 
mieszkańcy Jaworzna na ul. 
Grunwaldzkiej zatrzymali 
23-letniego mężczyznę, 
który  dokonał wybicia 
tylnej szyby w samochodzie 
marki Skoda oraz uszkodził 
elementy karoserii na szko-
dę 42-letniego mieszkańca 
Jaworzna. Sprawca został 
umieszczony w izbie wy-
trzeźwień.
KOLEJNY AMATOR JAZDY 
NA GAZIE. Wieczorem na 
ul. Wojciecha patrol WRD 
zatrzymał do kontroli dro-
gowej samochód osobowy 
marki Fiat Seicento.  
W czasie kontroli okazało 
się, że 22-letni kierowca 
znajduje się w stanie po 
użyciu alkoholu (0,33 pro-
mila). Postępowanie o wy-
kroczenie prowadzi KMP  
w Jaworznie.

Języki w Bibliotece:
Poniedziałki (godz. 17.00; 18.00) – język angielski 
– prowadzi Daniel Chećko
Wtorki (godz. 16.30) – język włoski – prowadzi 
Joanna Pieróg
Środy (godz. 15.30; 16.30) – język rosyjski – pro-
wadzi Tatiana Swiridowa
Czwartki (godz. 16.45) – język francuski – pro-
wadzi Dagmara Łazarz
Piątki (godz. 16.45) – język niemiecki – prowadzi 
Grażyna Bartczak
Soboty (godz. 09.15) – język hiszpański – prowa-
dzi Dariusz Pilecki

Biblioteka dzieciom:
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czytanie – czytamy 
z radością, słuchamy z przyjemnością
Środy (godz. 17.00) – Spotkania z literkami – na-
uka pięknego pisania
Czwartki (godz. 17.00) – Mały artysta – zajęcia 
plastyczne
09.11;16.11; 23.11 (godz. 13.30) – Budka suflera – czyli 
co każde dziecko powinno wiedzieć o teatrze – K. Pokuta
19.11 (godz. 12.00) – Spotkanie autorskie z pisa-
rzem Marcinem Pałaszem
21.11 (godz. 16.00 – 20.00) – Wieczór z Muminkami
26.11 (godz. 11.00) – Spotkanie z pisarką Grażyną 
Bąkiewicz

Komputerowy Survival
Środy (godz. 17.00; 18.30) – Poznaj swój komputer 
– prowadzi Marcin Mączka i Anna B. Błachaniec

Spotkania – imprezy:
03.11 (godz. 10.00) – Klub Książki –prowadzenie 
Anna Sobula

03.11 (godz. 17.00) – Wernisaż malarstwa i grafiki 
Czesławy Małeckiej – Adamus
03.11 (godz. 18.00) – Polskie Parki Narodowe cz. 
2 – spotkanie z Tomaszem Rzeczyckim
05.11 (godz. 18.00) – Salon literacki – spotkanie 
z poetą Bogusławem Żurakowskim – prowadze-
nie dr Stanisław Piskor
05.11 (godz. 17.00) – Klub Filmowy – prowadzą 
– Anna Chebel, Joanna Gatermajer
10.11 (godz. 10.00) – Klub Filmowy –prowadzenie 
Katarzyna Pokuta
10.11 (godz. 18.00) – Instytut Misesa – Klub Austriac-
kiej Szkoły Ekonomii – ASE – charakterystyka szkoły
12.11 (godz. 18.00) – Podróże: Maroko – spotkanie z Re-
natą Wołoch – Grabowską i Bogusławem Grabowskim
17.11 (godz. 18.00) – Podróże: RPA –Pretoria 
– spotkanie z Józefą i Tadeuszem Grabowskimi
18.11 (godz. 13.30) – Za kulisami elementy wiedzy 
o teatrze: Teatr dramatyczny – prowadzenie K. Pokuta
18.11 (godz. 18.00) – Malarstwo nowoczesne – 
Antysztuka: happening, fluxus, performance – 
wykład autorski dr. Stanisława Piskora
19.11 (godz. 17.00) – Klub Filmowy – prowadzą 
– Anna Chebel, Joanna Gatermajer
24.11 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: Zasady pra-
widłowego żywienia i leczenia otyłości – wykład 
prof. dr hab. n. med. Barbarą Zahorską – Markiewicz
25.11 (godz. 18.00) – Bliżej prawa: Spadek i jego 
podział – spotkanie prowadzi prawnik Marek 
Niechwiej
26.11 (godz. 17.00) – Wernisaż grafiki Grzegorza Dańko
27.11 (godz. 20.00 – 24.00) – Noc z literaturą dla 
dorosłych – Czary i magia

Listopad w Bibliotece
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Grupa teatralna działająca w WTZ 
Jaworzno powstała wkrótce po zało-
żeniu warsztatów przy Polskim Sto-
warzyszeniu Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym koło w Jaworznie, tj. 
po 1994 roku.

Miała to być jedna z form terapii 
przez sztukę. Założycielem grupy 
teatralnej była pani Ewa Lichtańska, 
ówczesna kierowniczka WTZ-tu. 
Pani Ewa opracowywała scenariusze, 
korzystając z własnych pomysłów, 
bądź inspirując się literaturą.

W następnych latach z teatrem 
współpracowało szereg osób. Między 
innymi: pani Teresa Tadeusz, pani 
Barbara Glonek, które zajmowały się 
opracowywaniem tekstów do spek-
takli, uczyły na pamięć ról, osób 
biorących udział w przedstawieniach. 
Obecnie grupę teatralną prowadzi 
pani Bożena Wrońska.

Jak teatr to i muzyka
Tą stroną zajmowały się panie: 

Renata Gacek, później Monika Wło-
darczyk- Raczek, która współpracuje 
z grupą teatralną do dziś.

Nie byłoby teatru bez strojów, 
rekwizytów i scenografii. Tutaj an-
gażowało się szereg osób z różnych 
pracowni. Stroje szyto w pracowni 
krawieckiej pod czujnym okiem pani 
Elżbiety Kożuch – wieloletniego opie-
kuna tej pracowni, będącej obecnie 
już na emeryturze. Pani Eli poma-
gały panie: MariolaKomorowska, 
Teresa Przybyła oraz Aneta Jasicka. 
Obecnie pracownię krawiecką pro-
wadzi pani Aneta Jasicka. Specjalistką 

Konsument ma prawo 
mówić „nie”. Nie bójcie się 
Państwo korzystać z tego 
prawa, nie musicie godzić 
się na każdą złożoną przez 
sprzedawcę propozycję. 
Warto jest także zadawać 
pytania. Informacje 
o towarach i usługach 
zaczerpnięte z reklam 
i od sprzedawców można 
zweryfikować w innych 
źródłach, np. u innych 
konsumentów lub 
organizacji konsumenckiej.

Konsument ma prawo oczeki-
wać, że każdy kupowany przez nie-
go towar będzie zgodny z umową 
co najmniej przez 2 lata, począw-
szy od daty zakupu. To oznacza, 
że towar (tak telewizor, jak i buty) 
powinien mieć cechy, o których 
zapewnił nas sprzedawca i powi-
nien nadawać się do normalnego 
użytku. Jeśli tak nie jest – konsu-
ment ma prawo złożyć reklamację 
wadliwego towaru do sprzedaw-
cy. Aby to zrobić, konsument nie 
potrzebuje gwarancji, wystarczy, 
że posiada dowód zakupu (np. pa-
ragon). Reklamację należy złożyć 
u sprzedawcy w ciągu dwóch mie-
sięcy od momentu stwierdzenia 
niezgodności towaru z umową.

Jeżeli zakupiony towar jest wadli-
wy (niezgodny z umową), konsument 
ma prawo żądać od sprzedawcy jego 
naprawy lub wymiany, czyli wyda-
nia nowego towaru. Wybór należy 
do Państwa, a nie do sprzedawcy. 
W piśmie reklamacyjnym należy 
wyraźnie określić swoje żądanie. Przy 
spełnieniu określonych warunków 
można także żądać obniżenia ceny, 
ewentualnie odstąpić od umowy.

Jeśli udzielona została gwaran-
cja, konsument ma prawo z niej 
korzystać. To znaczy, że to Państwo 
decydujecie czy chcecie skorzystać 
z gwarancji i złożyć rek lamację 
w miejscu wskazanym w karcie gwa-
rancyjnej. Jeśli nie macie pewności 

Miejski Rzecznik Konsumentów wykonując swoje 
ustawowe zadania oraz spełniając oczekiwania 
osób starszych, rozpoczyna kampanię 
edukacyjną skierowaną w szczególności do 
konsumentów w wieku 60+. Kampania ta 
składająca się z cyklu artykułów prasowych ma 
na celu wyjaśnienie i przybliżenie przepisów 
prawa konsumenckiego.

Wszyscy jesteśmy konsumentami: 
kupujemy żywność i towary przemysłowe, 
zamawiamy też usługi. Niestety, każdy 
z nas miał zapewne do czynienia z 
wadliwymi produktami i nieuprzejmymi 
sprzedawcami bądź usługodawcami. 
Mam nadzieję, że cykl artykułów z 
zakresu prawa konsumenckiego sprawi, 
że zakupy staną się łatwiejsze, a umowy  
konsumenckie zawierane będą z rozwagą.

Jaki wybrać kierunek nauki po Gim-
nazjum? Py tanie zadają sobie 
uczniowie III klas gimnazjalnych, 
bo o przyszłości trzeba myśleć wy-
bierając dalszy etap nauki w szko-
łach ponadgimnazjalnych. W Ja-
worznie młodzieży proponowane 
są nowe i ciekawe kierunki nauki do-
stosowane do potrzeb rynku pracy 
między innymi, np technik logistyk.

Co to za zawód, na czym polega 
praca logistyka w nowoczesnych cen-
trach logistycznych, mogli zobaczyć 
i usłyszeć uczniowie III kl. Gimnazjum 
nr 8. W Jaworznie-Jeleniu w Gminnej 
Strefie Aktywności Gospodarczej funk-
cjonują nowoczesne firmy, wzbudzające 
zainteresowanie nie tylko starszych, ale 
i młodzieży. W tym roku otwarto Cen-
trum Logistyczne M@M jak wygląda 
zakład od środka, czym zajmują się pra-
cownicy, jakie mają warunki pracy, jak 
wygląda przepływ informacji od klien-
tów do centrum, jak przygotowywane 
są palety do poszczególnych sklepów 
i jak jest towar przeładowywany i pa-
kowany oraz wysyłany, mogła zobaczyć 
i usłyszeć młodzież oprowadzana przez 
kierownika bazy Andrzeja Ficka.

Gimnazjaliści zwiedzili także firmę 
PERI Polska zajmującą się wypoży-
czeniami i remontami nowoczesnych 
rusztowań, doradztwem technicznym 
i logistyką. Oglądnęli film o działal-
ności PERI na całym świecie. Dostali 
od firmy płyty i materiały promocyjne, 
rozmawiali z pracownikami zatrudnio-
nymi w bazie. Uczniowie interesowali 
się zarobkami i warunkami pracy. 
Młodzież była także na budowie hali – 
chińskiej Firmy SCC, która zajmować 
się będzie hurtową sprzedażą towarów 

azjatyckich. Informacje o budowie 
przekazał pan Urbański z RABY II. 
Nowoczesne technologie budowlane, 
szybkość pracy oraz duża ilość maszyn 
budowlanych zachwycała. Termin za-
kończenia budowy hali – stan surowy 
przewidziano na styczeń 2010, to tyl-
ko 4 miesiące od rozpoczęcia pracy 
w trudnym terenie, bo nadrzecznym. 
Zawody budowlane cieszą się teraz 
również dużą popularnością, a budow-
lańcy nie mają większych problemów 
z zatrudnieniem, czyli warto także 
przemyśleć możliwość nauki w szko-
łach zawodowych i technikach o profilu 
budowlanym.

O Parku Przemysłowym i Kom-
pleksie VII przy węźle autostradowym 
A-4 w Jeleniu opowiedział uczniom 
i pokazał tereny Prezes Agencji Roz-
woju Lokalnego Zbigniew Powroźnik. 
Mówił także, jakie firmy rozpoczną 

budowę swoich zakładów w następ-
nym roku i czym będą się zajmować 
oraz o nowoczesnych sposobach przy-
gotowywania terenów do sprzedaży, 
o potrzebie ścisłej współpracy różnych 
wydziałów UM, Agencji Rozwoju Lo-
kalnego i Agencji Przemysłu.

Wycieczkę zorganizowała Danu-
ta Milner radny RM i członek Rady 
Zatrudnienia przy urzędzie pracy 
w porozumieniu z dyr. Gimnazjum nr 
8 Wiesławą Czempińską. Na pewno 
zwiedzanie nowoczesnych zakładów 
pracy ułatwi uczniom wybór szkoły 
ponadgimnazjalnej. To był właśnie 
główny cel wycieczki- świadomy wybór 
dalszego toku kształcenia.

Pytani dyrektorzy i kierownicy 
firm – jakich pracowników będą po-
szukiwać lub poszukują? Odpowiedz 
brzmiała – logistyków, spedytorów, 
budowlańców. A więc… D.M.

od rekwizytów była i jest pani Danuta 
Szczepaniak z pracowni ogrodniczo-
witrażowej. Pomagali jej panowie: 
śp. Tadeusz Wierzbowski, a obecnie 
Mieczysław Masny – opiekun pra-
cowni stolarskiej, pan Jerzy Zachara 
nasz konserwator,, Złota rączka” oraz 
panie introligatorki Renata Wiernek, 
Diana Nowak, a także opiekun pra-
cowni gospodarstwa domowego pani 
Bogusława Jabłońska.

Nad scenografią od strony arty-
stycznej czuwały panie plastyczki: śp. 
Halina Boczek – opiekun pracowni 
ceramicznej, Anna Pławny – opiekun 
pracowni plastycznej, Dorota Pamuła 
– opiekun pracowni tkacko-graficznej.

Nad kondycją fizyczną czuwała 
i czuwa do dziś rehabilitantka Anna 
Skucińska, a o zdrowie aktorów dba-
pielęgniarka pani Teresa Leśniak.

Praca całego zespołu terapeutów 
i uczestników przyniosła wiele sa-
tysfakcji z odniesionych sukcesów. 
Wpłynęła na wszechstronny rozwój 
uczestników, doskonaląc ich pamięć, 
koncentracje, opanowywanie emocji 
oraz wzmocnienie więzi społecznych.

Tak więc terapia poprzez sztukę 
okazała się właściwą formą rehabilitacji, 
sprawności dla osób uczestniczących 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

PSOOU zaprasza na w ystawę 
z cyk lu „W moim świecie barw 
i kształtów” – stroje i rekwizyty te-
atralne ze zbiorów WTZ Jaworzno, 
która trwać będzie od 29.10.2009 
do 28.11.2009 w „Małej Galerii” Bi-
blioteki Śląskiej w Katowicach przy 
ul. Ligonia 5 – 7. Projekt dofinan-
sowany ze środków Urzędu Miasta 
Jaworzna. WTZ JAWORZNO

czy warunki gwarancji są korzystne, 
możecie Państwo złożyć reklamację 
do sprzedawcy, nie z tytułu gwa-
rancji, ale – jak to się określa w pra-
wie – z tytułu niezgodności towaru 
z umową. Sprzedawca nie może w tej 
sytuacji odsyłać Państwa do serwisu 
bez Państwa zgody. Ponieważ sprze-
dawcą jest każda osoba obsługująca 
k lientów w sklepie, nieobecność 
kierownika czy właściciela sklepu 
nie może być przyczyną odmowy 
przyjęcia reklamacji.

Nie istnieją żadne ogólne (polskie 
bądź europejskie) przepisy mówiące 
o tym, jakie prawa konsumenta wy-
nikają z gwarancji. Te prawa określa 
gwarant w dokumencie gwarancyj-
nym (w karcie gwarancyjnej). Gwa-
rancja jest korzystna dla konsumenta, 
jeśli udzielono jej na czas dłuższy niż 
dwa lata, bo przedłuża okres ochrony 
wynikający z przepisów prawa.

Żywność też można reklamować. 
Reklamację składa się w ciągu trzech 
dni od dnia zakupu artykułu spożyw-
czego, który sprzedawany był luzem. 
Natomiast żywność paczkowaną 
można reklamować w ciągu trzech 
dni od otwarcia opakowania – pod 
warunkiem, że nie upłynął jeszcze 
termin jej przydatności do spożycia 
określony na etykiecie.

KRYSTYNA BANASIK, CDN

W związku z par. 3.1.1 umowy na 
„Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości, odśnieżanie  

i usuwanie gołoledzi: na drogach i ulicach, ciągach pieszych, 
terenach przystanków komunikacji miejskiej i innych obiektach 

inżynieryjnych (przejścia tunelowe, wiadukty, mosty), parkingach, 
placach, parkach, skarpach oraz zbieranie i wywóz śniegu, lodu, 
błota i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z jezdni i poboczy 

dróg, ciągów pieszych, terenów przystanków komunikacji 
miejskich, w tym również z chodników i poboczy uprzątniętych 

przez właścicieli posesji przyległych do w/w” 

poniżej podajemy numery telefonów punktu dyspozytorskiego 
czynnego całą dobę: 509-892-720; 509-351-473

Krystyna Banasik

Gimnazjaliści zwiedzili także firmę PERI Polska zajmującą się 
wypożyczeniami i remontami nowoczesnych rusztowań

Grupa teatralna działająca w Warsztatach Terapii Zajęciowej
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SPUH Spektra oferuje:
usługi: wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 tys. l, 
usługi rolnicze, koszenie, pielęgnacja terenów zielonych dla 

firm i ogrodów przydomowych

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

Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO

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

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

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

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

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

wszywanie zamków do kurtek również skórzanych

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów, 

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

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

ANTYKI SOFII & KAZ
Renowacja starych mebli – skup

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

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

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

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

tel. 032/ 751 91 30

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

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

wywóz: gruzu, śmieci
Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

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

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

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

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

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

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

TAPETY NATRYSKOWE 
„FABRYKA KOLORU” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„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

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.



8 Reklama

�������	
��
����
��	���

���������
�	
�����������������������������

������	���������	
�	���
������������ !�

��"�����	
�#	
$��	��
������$������
��

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

�����������

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

MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
W CHRZANOWIE

ZATRUDNI:
– inspektora nadzoru w zakresie sieci  

wod-kan. c.o. i gazowej,
– inspektora nadzoru w zakresie 

konstrukcyjno budowlanym.

Informacje na stronie www.chrzanow.pl/nabór, 
lub tel. (032) 6233191.

Termin składania ofert do dnia 20.11.2009 r.”
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Próchnilec

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

Gałęzie buka

Głownia

BliZej prawa

Zaproszenie
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Ga ngi nastoletnich dziewcz ąt 
grasują na osiedlach, w szkołach, 
na dyskotekach. Ich członkinie 
są równie brutalne, jak mężczyźni 
z półświatka i znacznie brutalniej-
sze od rówieśników. Kradną, biją, 
handlują narkotykami, wymuszają 
haracze. Potrafią pociąć brzytwą 
rywalki, zadawać ciosy rozbitą bu-
telką lub przypalać papierosami. 
Niektóre zabijają. Coraz częściej 
stają na czele męskich gangów. – 
Są zdemoralizowane do szpiku ko-
ści – mówią psychologowie.

– Dziewczęce gangi to problem 
znany dotychczas w innych krajach. 
W Polsce tego nie było. Na zacho-
dzie takie gangi pojawiły się kilka 
lat temu. Był to jeden ze skutków 
emancypacji. Nastolatki w „dam-
skiej orkiestrze” mogą być bardzo 
niebezpieczne: popisują się, wzajem-
nie nakręcają do przemocy – ostrze-
gają kryminolodzy. – Obecność 
dziewczyn wyzwala w nas najgorsze 
instynkty. Człowiek chce się popisać, 
udowodnić, że nie jest mięczakiem. 
One to lubią, wyrażają uznanie. 
Są zadowolone, gdy ktoś cierpi. Czę-
sto dręczą ofiarę, gdy ta z bólu już 
traci przytomność – przyznaje Jakub 
S., skazany na 25 lat pozbawienia 
wolności za napad z bronią w ręku 
i zabójstwo. Nastolatka ze Świnouj-
ścia namówiła kolegów, by „sprawili 
łomot” bezdomnemu, od którego 
zażądała pieniędzy. Razem z nimi 
katowała mężczyznę. Kiedy krwa-
wił, oprawcy polewali rany silnie 
żrącym płynem. Czternastolatki 
z warszawskiego Bródna zwabiły 
do piwnicy w bloku klasowego pry-

musa. Zmusiły chłopca do wypicia 
denaturatu. Przypalały go zapal-
niczką, straszyły, że „załatwią go 
żyletkami”. – Z żyletkami to był blef, 
ale grzywka to mu się fajnie jarała 
– komentowała zdarzenie Daria S., 
prowodyrka zajścia.

W gangach mieszanych dziew-
czyny demonstrują większą agresję 
niż mężczyźni. Zjawisko to nazwa-
no w kryminalistyce amerykań-
skiej „komedią pomyłek ”: osoby 
z definicji uważane za słabsze robią 
wszystko, aby dorównać silniejszym 
członkom grupy i zyskać ich apro-
batę. Śmierć pracownicy firmy kol-
porterskiej w Warszawie, 22-letniej 
Jolanty Brzozowskiej, była tragicz-
nym finałem takiej „komedii pomy-
łek”. Monika Osińska, licealistka 
z tzw. dobrego domu, z zimną krwią 
zaplanowała zbrodnię, gdy grupie 
jej kolegów zabrak ło pieniędzy 
na studniówkę. Dziewczyna dała 
sygnał do bicia kobiety kijami bejs-
bolowymi. Gdy było po wszystkim, 
za zrabowane pieniądze postawiła 
kompanom pizzę.

Nastolatk i kopiują świat do-
rosłych, w którym panuje zasada 
„kto silniejszy, ten na wierzchu”. 
– Młodzi ludzie widzą, że liczy się 
tupet, pieniądz i siła. To są dla nich 
prawdziwe wartości. – Dziewczyny 
nie chcą uchodzić za słabe, nie chcą 
nosić kokardek we włosach, czego 
życzyliby sobie dorośli . Tatuują 
swoje ciało, zakładają glany i wbi-
jają kolczyki w pępek. Tworzą gangi, 
ponieważ w nich czują się silniejsze. 
Szukają mocnych wrażeń – tłuma-
czy psycholog.

Anna, Iza, Ewelina i Emil ia , 
nastolatki, przez trzy lata terrory-
zowały rówieśników. Wymuszały 
od dzieci pieniądze, handlowały 
narkotykami i szantażowały swoje 
ofiary (popełniły około 90 prze-
stępstw). Przywódcą bandy była 
17-letnia Anna M. – Bardzo agre-
sywna, nerwowa, zbuntowana, bez 
wyrzutów sumienia i uczuciowości 
wyższej. Irytował ją każdy drobiazg, 
zupełnie nie panowała nad emo-
cjami. Była okrutna nawet wobec 
schorowanej matki. Wielokrotnie 
ją biła , odgrażała się , że zabije 
ją siekierą – opisuje dziewczynę 
k ierowniczka internatu w Mło-
dzieżowym Ośrodku Wychowaw-
czym , do którego Annę przywiozła 
policja. Płakała ze złości i groziła 
samobójstwem, gdy w y magano 
od niej przestrzegania dyscypliny. 
Po kilku dniach uciekła.

Dziewczyny w młodocianych 
gangach słuchają mocnej „męskiej” 
muzyki, mówią „męskim” języ-
kiem. – Z agresją większość z nich 
stykała się od dziecka, głównie w ro-
dzinie. To nie musiała być przemoc 
fizyczna, ale na przykład krzyk ojca 
na matkę i dzieci. Przemoc jest dla 
tych nastolatek drogą do celu, sposo-
bem na życie – tłumaczą policjanci. 
Za chłopczycę uważa się 16-letnia 
Klaudia Z., z Katowic – złodziejka 
samochodów. Dziewczyna zarzeka 
się, że „agresja jest cool” i że w przy-
rodzie tylko silny przeżyje. – Trzeba 
przyłożyć, żeby zarobić na dobre 
dżinsy i bieliznę Triumpha – za-
znacza. 

PITAWAL

Kłopotliwa wspólność
Jestem w trakcie postępowania 

rozwodowego. W konsekwencji 
starać się będę o podział mająt-
ku wspólnego pomiędzy mną, 
a mężem. Problem w tym, że moi 
rodzice darowali mnie i mężowi 
na wspólność ustawową bardzo 
drogą nieruchomość zaledwie trzy 
lata temu. W tym przypadku mój 
mąż – który notabene nadużywa 
alkoholu i od pięciu lat znęca się 
nade mną i dziećmi – żąda połowy 
majątku wspólnego, mimo iż nic 
do niego z własnej woli nie do-
łożył. Jednym słowem – korzysta 
on z tego, co otrzymał od moich 
rodziców jako mój małżonek, a po-
nadto nie pracuje i trwoni majątek 
na alkohol. Przyłapałam też męża 
na zdradzie i w konsekwencji do-
magam się rozwodu z orzeczeniem 
jego wyłącznej winy. Mąż jednak 
śmieje  s ię  ze mnie i  t w ierd zi , 
że dostanie połowę wszystkiego 
i nieźle na tym małżeństwie za-
robi. Po rozwodzie – jak zapo-
wiedział – żeni się z osobą, którą 
już dawno poznał, czym wręcz 
potwierdza zdradę. Czy w tej sytu-
acji mąż dostanie połowę majątku, 

a przede wszystkim pół drogiego 
domu razem z działką? Czy dosta-
nie je na własność, czy też ma pra-
wo do spłaty?

Faktem jest – że Państwo otrzy-
mali nieruchomość do majątku 
wspólnego. Gdyby w akcie darowi-
zny Pani była jedyną obdarowaną, 
wówczas ten dom i działka nie we-
szłyby w skład majątku wspólnego. 
Lecz nie ma wątpliwości, że otrzy-
maliście ją Państwo w darowiźnie 
od Pani rodziców, a zatem kosztem 
ich majątku mąż jedynie zyskał, 
przy czym nie przyczynił się w po-
łowie do powstania tego majątku. 
Z a sad a dom n iema na rów nych 
udziałów w majątku dorobkowym 
może zostać obalona. Ponadto – 
gdy Pani udowodni, ze mąż nad-

używał alkoholu, trwonił majątek, 
a ponadto w mniejszym stopniu 
przyk ładał się do prowadzenia 
wspólnego gospodarstwa domowe-
go i wychowania dzieci – to posta-
nowienie w zakresie podziału ma-
jątku wspólnego może być dla Pani 
korzystne. Trzeba od początku 
żądać ustalenia nierównych udzia-
łów w majątku wspólnym. Powin-
na Pani żądać przyznania nieru-
chomości na wyłączną własność. 
Zwłaszcza, jeśl i zamierza Pani 
na niej dalej zamieszkiwać. Jest 
to de facto dorobek Pani rodziców. 
Natomiast orzekanie o winie przy 
rozwodzie nie ma bezpośredniego 
wpływu na podział majątku i ten 
argument – niewątpliwie moralny 
– nie będzie miał znaczenia.

27 października wraz z grupą mło-
dzieży z Byczyny testowaliśmy trasę 
przyszłej przyrodniczej ścieżki dy-
daktycznej, wzdłuż której można 
będzie odbyć pouczający spacer 
z Chrzanowa-Kątów do Byczyny. 
Po drodze konieczne będzie obejście 
terenu Zakładu Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi w celu poczu-
cia panującej tamże niesamowitej 
atmosfery. Przy okazji obejrzeliśmy 
być może ostatnie w sezonie kwiaty, 
grzyby oraz wciąż jeszcze zielone 
liście drzew.

Próchnilec
Zazwyczaj przyjmuje się, że kla-

sycznym kształtem grzybkowatym jest 
kapelusz i nóżka. Co prawda niemalże 
od początku współpracy z gazetą sta-

ram się pokazać, że jest to najrzadziej 
spotykany kształt owocnika w świe-
cie grzybów, ale stereotypy obala się 
bardzo trudno. Takim niezwykłym 
grzybem, z którym spotkaliśmy się 
na Korzeńcu, był próchnilec gałęzi-
sty. Jest to workowiec wytwarzający 
charakterystyczne czarne podkładki, 
które w górze są wyraźnie szaro lub 
biało zabarwione. U wielu owocników 

szczyty tych podkładek są silnie roz-
gałęzione, u innych proste, niepodzie-
lone. Ale wciąż jest to jeden gatunek. 
Nasz bohater wyrastał na powierzch-
ni cięcia pniaka bukowego i należał 
do drugiej morfologicznej grupy. 
Jest to grzyb workowy. To co białe 
na szczycie, stanowi miejsce wytwa-
rzania zarodników konidialnych. 
Zarodniki workowe tworzą się w czę-
ściach podkładki pokrytej aksamit-
nymi włoskami. Ten i wiele grzybów, 
które nie nadają się na przysłowiową 
patelnię mają do spełnienia bardzo 
ważną rolę w środowisku. To one roz-
kładają martwą materię organiczną 
w celu przywrócenia dwutlenku wę-
gla i soli mineralnych do obiegu. Być 
może rosnąca globalna temperatura 
ułatwia im pracę i nie wykluczone, 
że za wzrost stężenia tego w atmosfe-
rze odpowiadają one.

Zjadacz pylników
Ciekawym przypadkiem, który 

trudno było uczestnikom skojarzyć 
z grzybami, był gatunek Ustilago 
violacea, czyli głownia pylników. 
Gatunek ten atakuje pylniki kwia-
tów licznych przedstawicieli rodziny 
goździkowatych. W Europie znale-
ziono go już na 92 gatunkach, z tym, 
że najczęściej porażał bniec biały oraz 
mydlnicę lekarską. Ostatnio bywa 
na lepnicy rozdętej oraz goździku 
kartuzku oraz kropkowanym. Pora-
żenia można dostrzec bardzo łatwo, 
gdyż w miejscu pylników pojawia się 
fioletowa masa zarodników. Choroba 
utrudnia roślinom rozmnażanie się, 
ale na szczęście zazwyczaj atakuje 
takie gatunki, które rozmnażają się 
bezpłciowo lub są po prostu bylinami.

Uroda buczyny
Południowe stoki Korzeńca oraz 

jego szczytową grań porasta buczyna. 
Prawdopodobnie nie jest to wynik 
naturalnej sukcesji, ale obecność 
różnych ciekawych gatunków w runie 
zdaje się świadczyć o czymś innym. 
Wśród tych ciekawostek, największe 
wrażenie sprawia dominująca tutaj 
przylaszczka. Znajdujący się w podło-
żu dolomit także utrudnia kolonizację 
terenu przez sosny, które bez trudu 
porastają północne oraz wschodnie 
stoki, ale tam w podłożu znajduje się 
piasek. Dodatkowym czynnikiem 
ułatwiającym ekspansję innych ga-
tunków niż buk są warpie.

Oglądając gałązki drzew pod świa-
tło możemy zauważyć, że liście nie 
są ułożone na nich przypadkowo. 
Po pierwsze, zgodnie ze specyfiką 
danego gatunku są ułożone skręto-

legle lub naprzeciwlegle. Po drugie, 
zazwyczaj tworzą swoistą mozaikę, 
tak aby poszczególne blaszki zacho-
dziły na siebie możliwie minimalnie. 
To znacznie poprawia wydajność 
aparatu asymilacyjnego. Buki na Ko-
rzeńcu także zostały zaskoczone przez 
niespodziewany atak zimy i wciąż były 
zielone. Zapewne będą praktykować 
fotosyntezę tak długo, jak się da.
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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

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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Jedyny autoryzowany 
punkt w Jaworznie 

ul .  Grunwaldzka 16 4  Te l .  032 616 35 71;  60 6 4 0 6 435
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Dwukrotne trafienie Gabigi – str. 12
Bolesna porażka  – str. 13
Nie tak to miało wyglądać – str. 14
Bez szans w Radomiu – str. 14
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zaledwie minuta i „Sarmaci” znów byli 
w opałach. Po dośrodkowaniu piłka 
znalazła się pod nogami Gadaja, który 
długo nie myśląc uderzył ją w światło 
bramki. Efektowne uderzenie nie mniej 
efektownie wybronił ponownie bram-
karz gości. Kiedy wszyscy oczekiwali już 
na gwizdek kończący pierwszą odsłonę 
meczu, sfaulowany został zawodnik 
z Jaworzna. Rzut wolny w zawodowym 
stylu wykonał Adam Gola posyłając 
piłke wprost na głowę Gabigi, który 
po raz kolejny wykorzystał swoją szan-
sę i uświadomił tym samym gościom 
z Będzina, że trzy punkty z tego meczu 
pozostaną w Jaworznie.

Druga połowa była bardziej wy-
równana. Goście zagrali odważniejszą 
piłkę niż w pierwszej odsłonie meczu. 
Dobre interwencje jaworznickiej obro-
ny oraz Okrenta uchroniły jednak 
zespół Victorii przed stratą bramki. 
Victoria również stworzyła sytuacje, 
które mogły podwyższyc wynik. 
Jedną z nich była akcja Gabigi, kiedy 

to zdobył trzecią bramkę dla swojego 
zespołu, ponownie nie uznaną przez 
sędziego, który dopatrzył się przewi-
nienia przed jej zdobyciem.

Victoria zasłużenie zwyciężyła w tym 
spotkaniu. Mimo zdobycia 3 punktów, 
jej pozycja w tabeli nie zmieniła się, po-
nieważ zarówno Skra, jak i KS Myszków 
wygrały swoje spotkania, przez co nadal 
mają nad nami dwu punktową przewa-
gę. Przed Victorią jeszcze dwa spotkania. 
Już w najbliższy weekend jaworznianie 
podejmować będą w Dąbrowie Górni-
czej tamtejszego Zagłębiaka. Mecz miał 
być rozgrywany w Jaworznie, jednak 
odbędzie się on w Dąbrowie Górniczej 
w sobotę o godz. 13:30.

Bramki: 3’, 45’ R. Gabiga 
Skład: Okrent- Gola, Dziółka, Ku-
siak, Bartkiewicz, Gadaj, Żuraw (71’ 
Bujakiewicz), Gabiga, Stawowy (76’ 
Zysk), Magiera, Żemła (76’ Pawlik)

ŁUKASZ PIOTROWSKI

Sport

PIŁKA NOŻNA – SPARING
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PIŁKA NOŻNA – V LIGAPIŁKA NOŻNA – IV LIGA

Trzynasty mecz ligowy 
Szczakowianki okazał 
się jak najbardziej 
szczęśliwy. Piłkarze 
wspierani przez bardzo 
liczną grupę swoich 
fanów podczas meczu 
w Siemianowicach nie 
zawiedli i po raz kolejny 
sięgnęli po pełną pulę.

Mecz do efektownych nie na-
leżał. Odczuwalne były wyraźne 
przestoje w grze obu jedenastek, 
a zwłaszcza bia ło-czer wonych. 
W pierwszych 30 minutach gry 
poza w miarę groźnymi strzałami 

z dystansu Biskupa i Chojnowskie-
go, nie działo się nic wartego uwagi. 
Tak niemrawo grających gości w 27. 
minucie meczu, zdecydowali ostu-
dzić miejscowi piłkarze. Kontra 
MKS-u, wrzutka z prawej strony, 
po czym piłka została wycofana 
do tyłu, na czystą pozycję. Na całe 
szczęście zawodnikowi grającemu 
w linii napadu zabrakło techniki 
i nie trafił on w dobrze odgrywa-
ną piłkę. 5 minut później zabójczo 
odpowiedziała drużyna z Jaworz-
na. Do piłki ustawionej na lewej 
stronie, po faulu na Wojtaszaku, 
podszedł kapitan zespołu Seba-
stian Stemplewski. Uderzył piłkę 
bardzo dobrze, a źle ustawiona de-
fensywa stworzyła Przemysławowi 
Ochmańskiemu sy tuację 200%, 
którą z zimną krwią pewnie wy-
korzystał, uderzając z najbliższej 
od ległości pi łkę głową. Chwi lę 
potem, po wrzutce Wojtaszaka, 
Janeczko powinien był podwyższyć 
wynik meczu na 2:0, ale po jego 
uderzeniu „szczupakiem” pi łka 
ostatecznie minęła bramkę gospo-
darzy. Minutę przed końcem kopia 
sytuacji bramkowej. Ponownie do-
środkowanie „Stempla”, strącenie 
piłki głową, ale najlepszy strzelec 
drużyny zdołał jedynie skierować 
piłkę w boczną siatkę.

Drugą połowę od poważnego 
ostrzeżenia rozpoczął MKS. Po do-
brej wrzutce zza pola karnego, 
zawodnik miejscowej drużyny był 
o mały włos od zdobyczy bram-
kowej, a piłka niemalże musnęła 

Victoria Jaworzno wygrała 
w sobotnim spotkaniu 2:0 
z Sarmacją Będzin. Obydwie 
bramki dla jaworznian 
zdobył Radosław Gabiga.

Już początek meczu zwiastował, 
że Victoria wyjdzie zwycięską ręką 
z tego pojedynku. W 3. minucie, po efek-
townym dośrodkowaniu Adama Goli, 
w zamieszaniu w polu karnym odnalazł 
się Radosław Gabiga, który ładnym tech-
nicznym uderzeniem oszukał golkipera 
gości. Na tablicy wyników pojawiło się 
1:0 dla „Vici”. Chwilę później piłka po-
nownie znalazła się w siatce gości, tym 
razem umieścił ją tam Żemła. Sędzia 
jednak bramki nie uznał. Kilka minut 
później ten sam zawodnik stworzył 
kolejną groźną sytuację, kiedy to piłka 
po jego strzale o centymetry minęła 
lewy słupek bramki Sarmacji. Do końca 
pierwszej połowy jaworznianie prze-
ważali w meczu. Ich akcje były tylko 
kilkakrotnie przerywane kontratakami 
gości z Będzina, jednak kontrataki te 
najczęściej kończyły się bardzo niecelny-
mi uderzeniami zawodników Sarmacji. 
Z biegiem czasu Sarmacja próbowała 
za wszelką cenę odrobić stratę bramki, 
jednak nawet gdy udawało się będzi-
nianom posłać piłkę w światło bramki, 
na straży stał niezawodny tego dnia 
Robert Okrent. Ostatnie pięć minut 
pierwszej połowy to bardzo gorący 
czas w tym meczu. Zarówno jedni, jak 
i drudzy mocno przyspieszyli tempo 
gry. Victoria atakowała, a Sarmacja od-
powiadała tym samym. Warto tu wspo-
mnieć o dobrej postawie Dziółki, który 
w tym meczu wyróżniał się w formacji 
obronnej Victorii. Nadeszła 43. minuta 
i Victoria zaatakowała ponownie, jednak 
z opresji pięknym wybiciem piłki swój 
zespół uratował golkiper gości. Minęła 

Victoria Jaworzno – Sarmacja Będzin 2:0 (2:0) MKS Siemianowice Śląskie – Szczakowianka 0:3 (0:1)

spojenie bramki Szczakowianki. 
Znów tempo gry na długo opa-
dło, a sytuację wartą odnotowania 
oglądaliśmy dopiero w 20. minucie 
drugiej części gry. Po wybiciu piłki 
z rogu Biskupa, zamykający dośrod-
kowanie Chojnowski strzałem pod 
poprzeczkę próbował zaskoczyć 
dobrze spisującego się bramkarza, 
który na raty, ostatecznie wybro-
nił to uderzenie. Niedługo później 
po zagraniu pi łk i przez Adama 
Janeczko, w polu karnym upadł 
w celu wymuszenia rzutu karnego 
Kamil Głośny. Sędzia jednak nie 
dał się nabrać, a napastnik gości 
został ukarany żółtą kartką. W 70. 
minucie Szczakowianka skorzysta-
ła podwójnie. Po dośrodkowaniu 
Biskupa z rzutu rożnego i strzale 
g łową Sa łapat ka obrońca MKS

-u z linii pola karnego wybił piłkę 
ręką. Za to przewinienie zawodnik 
gospodarzy został wyrzucony z bo-
iska, a chwilę później rzut karny wy-
korzystał powracający po kontuzji 
Pactwa. Nie minęły dwie minuty, 
a było już 3:0. Ochmański zagrał 
w pole karne do Biskupa, ten ude-
rzył na bramkę gości. Piłka odbiła 
się od jednego z zawodników z Sie-
mianowic Śląskich i spadła pod nogi 
Głośnego, który ustalił wynik me-
czu. Swoje szanse na zdobycie gola 
mieli jeszcze Chojnowski i Szrem-
ski, ale obaj uderzali niecelnie.

Spotkanie, głównie ze względu 
na wiele przestojów w grze, do pięk-
nych nie należało, jednak w pełni 
skoncentrowani podopieczni Ser-
maka pewnie wygrali z drużyną 
z Siemianowic Śląskich. Wspierani 
przez swoich fanów, przez niemal 
pełne 90 minut piłkarze odnieśli 
szczęśliwe, trzynaste zwycięstwo 
w lidze. Przed nami teraz mecz 
u siebie, przy ul. Krakowskiej, gdzie 
biało- czerwoni podejmą zespół Or-
kana Dąbrówka Wielka. Początek 
spotkania 7 listopada, o godzinie 
13:30.

Bramki: 32’ Ochmański, 70’ Pac-
twa (k.), 72’ Głośny 
Skład: Józefiak- Jamróz, Skrzypek, 
Stemplewski, Sałapatek- Wojtaszak 
(60’ Pactwa), Biskup, Chojnowski 
(77’ Dylowicz), Ochmański (75’ 
Szremski)- Głośny, Janeczko (83’ 
Grabski)

R.JARZĄBEK

Mateusz Żemła strzelił bramkę dla Victorii, ale sędzia gola nie uznał

Przemysław Ochmański strzela gola na 0:1

Nie spełnił się piękny sen Victorii 
o zwycięstwie nad Ekstraklasową 
Odrą. W sparingu rozegranym 
w Wodzisławiu Śląskim jaworznia-
nie zostali rozgromieni aż 7:1.

Trener w odprawie meczowej starał 
się jak mógł, aby zmobilizować swoich 
piłkarzy do walki. Ostrzegł ich także, 
aby nie potraktowali tego meczu ulgowo. 
– To jest pewna forma nagrody za to, 
jaką formę prezentowaliście w ostatnich 
meczach. Dlatego spróbujcie walczyć 
z Odrą, jak równy z równym i pokażcie, 
że jesteście dobrym zespołem – mobilizował 
zawodników trener Gabiga przed meczem.

Słowa kapitana Victorii trafiły do za-
wodników i przez pierwsze 15 minut 
prezentowali się naprawdę nieźle na tle 
13. drużyny Ekstraklasy. Było widać 
zaangażowanie i chęć gry naszych pił-
karzy. Po tym czasie, górę wzięło jednak 
doświadczenie i umiejętności piłkarskie 
starych „wyjadaczy” boiskowych i Odra 
rozpoczęła kanonadę. Raz po raz dłu-
gimi piłkami obrońcy gospodarzy uru-
chamiali napastników, którzy pokonali 
w pierwszej części gry Okrenta aż pię-
ciokrotnie. Po przerwie Odra wyszła już 
praktycznie zupełnie inną „jedenastką”. 
W Victorii nie przeprowadzono wielu 
zmian. I znowu obraz gry wyglądał, jak 
w pierwszej połowie. Kilka chwil do-

brej gry podopiecznych trenera Gabigi 
i po chwili ponownie bramki dla Odry. 
– Jestem zadowolony z możliwości 
rozegrania takiego sparingu, z tak klasową 
drużyną, jaką jest Odra Wodzisław. Nasz 
zespół dostał niezłą lekcję futbolu, która 
z pewnością zaowocuje w przyszłości 
– powiedział po meczu Adrian Zysk, 
napastnik Victorii. 

Warto odnotować, że dziwne wa-
runki panowały na boisku, ponieważ 

gospodarze nie zaświecili reflektorów 
oświetlających murawę na tzw. „peł-
ną moc”, co powodowało półmrok 
na boisku. Myślę, że takie warunki, 
mogły zdecydowanie przeszkadzać 
piłkarzom, którzy musieli doszuki-
wać się piłki w ciemnościach. Ko-
lejnym sparingiem, zaplanowanym 
na grudzień będzie najprawdopodob-
niej spotkanie z I-ligowym GKS-em  
Katowice. PAWEŁ JĘDRUSIK

Odra Wodzisław – Victoria Jaworzno 7:1 (5:0)

Mimo walki naszych zawodników Odra zdeklasowała Victorię  
w meczu sparingowym
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IV liga
1. Skra Częstochowa  13  31 27-11
2. MKS Myszków  13  31 34-12
3. Victoria Jaworzno  13  29 22-8
4. Slavia Ruda Śląska  13  22 27-23
5. KS Częstochowa  13  20 20-14
6. Wyzwolenie Chorzów  13  20 22-14
7. Sarmacja Będzin  13  20 22-18
8. Górnik 09 Mysłowice  13  19 26-21
9. Przyszłość Ciochowice  13  17 16-17
10. Zagłębiak Dąbrowa G.  13  16 24-41
11. Olimpia Truskolasy  13  15 25-25
12. Czarni Sosnowiec  13  15 20-17
13. Górnik Wesoła 13  13 19-31
14. Zieloni Żarki  13  12 19-27
15. MK Górnik Katowice  13  9 8-17
16. ŁTS Łabędy 13  3 15-50
Kolejka 13 – 31 października
Victoria Jaworzno 2-0 Sarmacja Będzin
Zagłębiak Dąbrowa G. 3-1 Przyszłość Ciochowice
Slavia Ruda Śląska 2-2 Olimpia Truskolasy
Zieloni Żarki 2-2 Górnik 09 Mysłowice
KS Częstochowa 0-2 Skra Częstochowa
Górnik Wesoła 1-2 MKS Myszków
Czarni Sosnowiec 3-0 ŁTS Łabędy
Wyzwolenie Chorzów 3-0 MK Górnik Katowice
Kolejka 14 – 7-8 listopada
Sarmacja Będzin – MK Górnik Katowice
ŁTS Łabędy – Wyzwolenie Chorzów
MKS Myszków – Czarni Sosnowiec
Skra Częstochowa – Górnik Wesoła
Górnik 09 Mysłowice – KS Częstochowa
Olimpia Truskolasy – Zieloni Żarki
Przyszłość Ciochowice – Slavia Ruda Śląska
Zagłębiak Dąbrowa G. – Victoria J-no 7 listopada, 13:30

V liga
1. Szczakowianka Jaworzno  13  39 53-1
2. Górnik Piaski  13  27 39-11
3. Unia Dąbrowa Górnicza  12  25 26-12
4. Górnik Jaworzno  13  23 23-19
5. MCKS Czeladź  13  22 26-12
6. Zgoda Byczyna  13  21 21-20
7. Unia Ząbkowice  13  20 25-17
8. Milenium Wojkowice  13  18 14-28
9. Pogoń Imielin  13  18 24-21
10. Podlesianka Katowice  13  15 18-21
11. Gwarek Tarnowskie Góry  12  13 19-19
12. AKS Niwka Sosnowiec  13  13 20-21
13. Orkan Dąbrówka Wielka  13  12 15-15
14. MKS Siemianowice Śląskie  13  11 16-26
15. A. Brzozowice-Kamień 13  11 8-20
16. Źródło Kromołów  13  0 2-86
Kolejka 13 – 31 października
Gwarek Tarnowskie Góry 1-2 Pogoń Imielin
MKS Siemianowice Śląskie 0-3 Szczakowianka
Orkan Dąbrówka Wielka 1-2 Unia Dąbrowa Górnicza
Podlesianka Katowice 4-1 Milenium Wojkowice
MCKS Czeladź 0-0 Andaluzja Brzozowice-Kamień
Źródło Kromołów 0-4 Zgoda Byczyna
Górnik Jaworzno 1-4 Górnik Piaski
AKS Niwka Sosnowiec 3-2 Unia Ząbkowice
Kolejka 14 – 7-8 listopada
Pogoń Imielin – Unia Ząbkowice
Górnik Piaski – AKS Niwka Sosnowiec
Zgoda Byczyna – Górnik J-no 7 listopada, 13:30
Andaluzja Brzozowice-Kamień – Źródło Kromołów
Milenium Wojkowice – MCKS Czeladź
Unia Dąbrowa Górnicza – Podlesianka Katowice
Szczakowianka Jaworzno – Orkan Dąbrówka 
Wielka 7 listopada, 13:30
Gwarek Tarnowskie Góry – MKS Siemianowice Śl.

A-klasa
1. Ciężkowianka Jaworzno  13  39 42-10
2. Pionier Ujejsce 13  29 34-13
3. RKS Grodziec 13  24 41-19
4. Strażak Mierzęcice  13  23 21-14
5. Jedność Strzyżowice  13  22 29-22
6. Przemsza Siewierz  13  22 26-16
7. Błękitni Sarnów  13  22 20-18
8. MKS Sławków  13  20 19-20
9. Łazowianka Łazy 13  18 20-31
10. Niwy Brudzowice  13  17 22-25
11. Tęcza Błędów 13  16 20-29
12. Zew Kazimierz 13  15 25-20
13. MKS Poręba  13  12 20-33
14. Orzeł Dąbie  13  10 15-32
15. Ostoja Żelisławice  13  9 14-34
16. Przemsza Okradzionów 13  2 20-52
Kolejka 3 – 31 października
Tęcza Błędów 1-1 Niwy Brudzowice
Przemsza Siewierz 1-0 Ostoja Żelisławice
Zew Kazimierz 1-1 Pionier Ujejsce
Błękitni Sarnów 3-1 MKS Sławków
Strażak Mierzęcice 0-1 Ciężkowianka
RKS Grodziec 3-0 MKS Poręba 19 sierpnia
Jedność Strzyżowice 3-0 Przemsza Okradzionów
Łazowianka Łazy 2-1 Orzeł Dąbie
Kolejka 14 – 7-8 listopada
Niwy Brudzowice – Pionier Ujejsce
Ostoja Żelisławice – MKS Sławków
Tęcza Błędów – Ciężkowianka Jaworzno
Przemsza Siewierz – MKS Poręba
Zew Kazimierz – Przemsza Okradzionów
Błękitni Sarnów – Orzeł Dąbie
Strażak Mierzęcice – Łazowianka Łazy
RKS Grodziec – Jedność Strzyżowice

Paweł Jędrusik

Po porażce z Unią Ząbkowice, Gór-
nik Jaworzno nie może wyjść z kry-
zysu. Tym razem jaworznian „roz-
strzelał” rywal z Czeladzi, Górnik 
Piaski.

Zawodnicy odczuwają już chyba 
zmęczenie przed końcem rundy jesien-
nej. Dobrze spisująca się drużyna trene-
ra Kijewskiego prezentowała naprawdę 
dobry futbol przez znaczną część rundy. 
Dopiero mecze z Unią i Górnikiem 
pokazały, że szanse na wywalczenie 
fotelu wicelidera przed końcem rundy 
będzie zadaniem bardzo trudnym, 
o ile nie niemożliwym. Mecz rozpo-
czął się po myśli jaworznian, którzy 
już w 4. minucie za sprawą Stojaka 
objęli prowadzenie. Niedługo trwała 
radość naszej drużyny, bo już w 15. 
minucie do wyrównania doprowadzili 
goście. Górnik ruszył do walki i jedną 
z najlepszych sytuacji stworzył sobie 
w 31. minucie, kiedy to Wyka „położył” 
bramkarza, ale z 5 metrów uderzył pro-

sto w niego, zamiast w światło bramki. 
Dokładnie dziesięć minut później 
sędzia podyktował bardzo kontrower-
syjny rzut karny, po którym to goście 
z Czeladzi mogli cieszyć się z objęcia 
prowadzenia. Po przerwie obraz gry 
niewiele się zmienił. W 74. i 78. minucie 
Piaski po błędach naszych obrońców 
strzeliły dwie bramki i było po meczu. 
Za tydzień Górnik rozegra spotkanie 
derbowe ze Zgodą Byczyna. 
– Zawsze nastawiamy się na zwycięstwo. 
Zgoda jest teraz na fali, ale my będziemy 
starali się pokazać dobrą piłkę i postaramy się 
zadowolić kibiców – powiedział kierownik 
drużyny S. Kucharski.

Bramki: 3’ Stojak
Skład: Żak- Byrski, Wierzbik, A.Sę-
drzak, Warzecha (60’ Adamczyk), 
Sierczyński, Rusek, Stojak (45’ Jarzą-
bek), Radosz, Wyka (71’ Kądziołka), 
Kantek

PAWEŁ JĘDRUSIK

To, że Zgoda jedzie do Kromołowa 
po trzy punkty było wiadomo już 
przed meczem. Pytaniem, które za-
dawali sobie kibice było tylko to, jaki 
dorobek bramkowy przywiozą z tego 
spotkania zawodnicy z Byczyny.
Do meczu Zgoda przystąpiła bez kon-
tuzjowanego Ryszarda Czerwca, ale 
nie wpłynęło to znacznie na grę pod-
opiecznych trenera A. Śliwińskiego. Już 
w pierwszych 10 minutach Zgoda mo-
gła prowadzić 0:2 po dwóch poprzecz-
kach Sawaniewcza i Sobczaka. W 12. 
minucie po strzale Smreczaka piłkę 
dobił Śliwiński i byczynianie wyszli 
na prowadzenie. Gol jeszcze bardziej 
zachęcił gości do ataków i Zgoda skru-
pulatnie dążyła do podwyższenia wy-
niku. W 43. minucie Zieliński sięgnął 
piłkę głową i zdobył drugą bramkę. 
Po przerwie znowu dominacja drużyny 
z Jaworzna. Warto odnotować, że w 62. 
minucie boisko musiał opuścić kontu-
zjowany Stanek. Niestety, zawodnik 
naszej drużyny najprawdopodobniej 
będzie pauzował do końca rundy. Ko-
lejne bramki padły w 68. i 76. minucie 
odpowiednio za sprawą Smreczaka, 
i Rosy, i z bagażem czterech bramek 
Źródło opuszczało murawę stadionu 
w Kromołowie. Za tydzień mecz der-
bowy z Górnikiem Jaworzno. 
– Patrząc w tabelę są to dwie w miarę 
równe drużyny. Górnik zajmuje wyższą 

Górnik Jaworzno – Górnik Piaski 1:4 (1:2) Źródło Kromołów – Zgoda Byczyna 0:4 (0:2)

Górnik musi się zmobilizować, jeśli chce wygrać ze Zgodą w derbach

Kibice Ciężkowianki mogą już 
świętować tytuł mistrza jesieni

W sobotę R. Czerwiec zamieni 
garnitur na strój piłkarski  
i wystąpi w meczu z Górnikiem

Dobre wieści dotarły do nas 
od rodzimej kulturystki, 
Anny Szczotki, która 
przywiozła do Jaworzna 
kolejne medale z zawodów 
kulturystycznych.

17 i 18 października we włoskiej 
miejscowości Como odbyły się Mi-
strzostwa Świata w kulturystyce ko-
biet. Pani Anna zajęła tam 6. miejsce 
na 26 kobiet startujących.
– Nie jest to zły wynik, ale liczyłam na więcej. 
Za rok na pewno będzie lepiej – powiedziała 
Anna Szczotka.

Tydzień później odbyły się zawody 
w czeskiej Opavie, gdzie jaworznianka 
zajęła 2. miejsce, plasując się tuż za obec-
ną Mistrzynią Świata, a dzień później, 25 
października w Zabrzu, zajęła 1. miejsce 
w Pucharze Polski. Aktualnie Anna 
Szczotka przygotowuje się do startu 
w zawodach Grand Prix w Tarnobrze-
gu. Tam odbędą się także eliminacje 
do Pucharu Świata w Hiszpanii, który 
odbędzie się 13 grudnia tego roku. Trzy-

mamykciuki za panią Annę i liczymy 
na to, że przed końcem roku kolekcja 
medali kulturystki powiększy się o ko-
lejne trofea. PAWEŁ JĘDRUSIK

KULTURYSTYKA
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lokatę, ale stosunek bramkowy jest bardzo 
podobny (23-19 Górnik,21-20 Zgoda- przyp. 
Red.). W meczu ze Źródłem nie grał R. 
Czerwiec, ale na spotkanie z Górnikiem 
najprawdopodobniej będzie już gotowy – 
powiedział po meczu trener A. Śliwiński.

Bramki: 12’ Śliwiński, 43’ Zieliński, 
68’ Smreczak, 76’ Rosa
Skład: Kominiak (60’ Ryszka)- Siemek, 
Podralski, Piecka (46 Stanek), Sawa-
niewicz- Rosa, Sobczak, Dobrzański, 
Zieliński- Śliwiński, Smreczak

PAWEŁ JĘDRUSIK

Rozegrane w sobotnie południe w No-
wej Wsi spotkanie nie było spacerkiem 
dla ciężkowickiego lidera. Zawodnicy 
z Mierzęcic zresztą w dotychczasowych 
meczach na własnym stadionie ulegli 
w dotychczasowych kontaktach cięż-
kowickiej jedenastce tylko raz.

Było to 2 września 2001 roku na sta-
rym boisku w Mierzęcicach koło jed-
nostki wojskowej. Strzelcami bramek 
dla Ciężkowianki byli wówczas Marcin 
Psioda (2) oraz Marcin Ślusarczyk (1). 
Wygrana sobotnia jest więc pierwszym 
historycznym triumfem Ciężkowianki 
na nowym stadionie Strażaka w Nowej 
Wsi. 12 wygranych ciężkowickiego 
teamu sprawiło, że trener gospodarzy 
Maksymilian Trela mimo, iż jego dru-
żyna od kilku lat jest w ścisłej czołówce 
sosnowieckiej „A” klasy przyjął bardzo 
defensywne ustawienie broniąc się 
często nawet w dziesiątkę na własnej 
połowie, na którą wracał nawet wystę-
pujący przed laty w GKS Katowice oraz 
Ruchu Radzionków Marian Janoszka. 
Na desancie pozostał jedynie Damian 
Dramski, a przy stałych fragmentach 
gry włączał się Janoszka. I właśnie po-
pularny „Ecik” po błędzie Adamusa 
był bliski uzyskania prowadzenia dla 
gospodarzy. Na szczęście strzał został 
oddany nogą, a nie główką i skończyło 
się na strachu. Pierwsza połowa mimo 
przewagi Ciężkowianki nie przyniosła 
bramek,. Po przerwie na boisku pojawił 
się Radomir Jarzynka, który z uwagi 
na niedoleczoną kontuzję znalazł się 
kolejny raz w roli „straszaka” na ławce 
rezerwowych. Sprawił, że akcje dru-
żyny ciężkowickiego lidera nabrały 
odpowiedniego rozmachu. Niestety 
zaraz po wejściu otrzymał problema-
tyczną żółtą kartkę, która eliminuje go 
z kolejnego meczu. Ale może to będzie 
korzystne dla jego zdrowia. Na pod-

Strażak Mierzęcice – LKS Ciężkowianka 0:1 (0:0)

kreślenie zasługuje fakt, że Radek nie 
tylko był motorem ofensywnych po-
czynań Ciężkowianki, ale wielokrot-
nie faulowany, a nawet prowokowany 
przez zawodników drużyny przeciw-
nej. A nade wszystko w 87. minucie 
po strzale Sławomira Grodzkiego oraz 
rykoszecie, pierwszy znalazł się przy 
piłce i zapewnił kolegom wygraną oraz 
zgasił ambitnych zawodników Straża-
ka. Zwycięstwo ze Strażakiem sprawiło, 
że Ciężkowianka wobec wyjazdowego 
remisu 1-1 Pioniera w Kazimierzu 
zwiększyła przewagę nad wiceliderem 
do 10 punktów i śmiało może przyj-
mować dzisiaj gratulacje z powodu 
zdobycia mistrzostwa jesieni w swojej 
grupie rozgrywkowej. Wcześniej w na-
pastnika niczym van Buyten przeisto-
czył się Artur Adamus, który na niemal 
kwadrans został przesunięty do ataku. 
Za tydzień w sobotę czeka ją jeszcze 
mecz wyjazdowy w Błędowie, zaś 11 
listopada o godzinie 13.30 podejmować 
będzie na stadionie w Ciężkowicach 
Przemszę Siewierz.

Bramki: 87’ Jarzynka
Skład: Palian– Grodzki, Adrian Praż-
mowski, Adamus, Milewski Bosak- 
Chrząścik ( 46’Jarzynka), Krzysiek, 
Psioda, Pieczka– Tomasz Ciołczyk 
(80’ Bosak), Kornaga (72’ Drąg)

JANCIO WODNIK
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KOSZYKÓWKA

KOSZYKÓWKA

SIATKÓWKA

SIATKÓWKA

W najbliższą niedzielę odbędzie się 
7. kolejka Ligi Saleziańskiej. W naj-
ciekawiej zapowiadającym się meczu 
tego dnia zmierzą się lider rozgry-
wek, JKS Strażak i Bory. Zmierzą 
się także zespoły z dwóch ostatnich 
miejsc w tabeli, OSW Szczakowa 
i Ab-tech. Pauzować będzie drużyna 
Czarnych Łubowiec.
Przemsza Jaworzno – FC Albatrosy 10:00
JKS Strażak – Bory 11:15
Czerwone Diabły – Oldboye Dąbrowa 12:30
OSW Szczakowa – Ab-tech 13:45
Czarni Łubowiec – pauza

PAWEŁ JĘDRUSIK

PIŁKA NOŻNA – IV LIGA

W najbliższą sobotę Victoria Ja-
worzno uda się do Dąbrowy Gór-
niczej, gdzie podejmie ją zespół 
miejscowego Zagłębiaka. 

Wszystkich kibiców, którzy nie 
będą mogli pojawić się na tym meczu 
wyjazdowym, już teraz zapraszamy 
na relację „na żywo”, którą będzie 
można obejrzeć na portalu www.jaw.
pl. Zapraszamy także do oglądania 
fotorelacji z meczów jaworznickich 
drużyn, które regularnie pojawiają 
się na naszej stronie.

PAWEŁ JĘDRUSIK

Do Radomia, czyli na bardzo trud-
ny teren udali się w ubiegły week-
end zawodnicy drużyny koszykar-
skiej Termo-Rex Jaworzno, aby 
rywalizować o ligowe punkty. Tam 
wszystko poszło po myśli, lecz go-
spodarzy, którzy pewnie pokonali 
nasz zespół.

Rosasport Radom to, póki co, 
jedyna drużyna w 2. lidze, grupie 
C, która dotychczas wszystkie swo-
je pojedynki kończyła zwycięsko. 
Nikt w Radomiu nawet nie brał pod 
uwagę tego, że wspaniała passa ich 
koszykarzy po meczu z Jaworznem 
mogłaby zostać przerwana. Miejsco-
wi bardzo szybko objęli prowadze-
nie 13:2. Z biegiem czasu rozmiary 
porażki udało się zmniejszyć, jednak 
stosunek punktowy dalej nie był re-
zultatem nawet dopuszczającym. Jak 
mocny cios podczas drugiej rundy 
walki Andrzeja Gołoty z Tomaszem 
Adamkiem otrzymał ten pierwszy, 
tak samo rozbici zostali jaworznia-
nie podczas drugich 10 minut gry. 
Rozpędzeni koszykarze z Radomia 
nie dali szans nawet powalczyć Ter-
mo-Rexowi pokonując zawodników 
Marcina Lichtańskiego różnicą 21 
punktów. Sporo ostrych słów mu-
siało paść w kierunku nieradzących 
sobie kompletnie na radomskim 

Rosasport Radom – MCKIS Termo-Rex Jaworzno  
86:50 (24:12, 25:9, 14:16, 23:13)

Nasi siatkarze podobnie jak przed 
tygodniem zanotowali kolejną po-
rażkę. Orzeł Międzyrzecz to ze-
spół, któremu ostatnio na własnym 
parkiecie nie sprostał jaworznicki 
Energetyk ulegając 1:3.

Sobotni przeciwnicy przed spotka-
niem z „Energetycznymi” znajdowali 
się na wysokim 3. miejscu w tabeli. 
Jednym z rozgrywających w szeregach 
rywala jest Maciej Fijałek, znany z wy-
stępów w Jaworznie. Pierwsze starcie 
trwało niepełne 25 minut i dostarczyło 
licznie zgromadzonym tego dnia jak 
na „jaworznickie warunki” kibicom, 
wielu emocji. Gra „oczko za oczko” 
powodowała, że do ostatniej chwili nie 
było możliwe wytypowanie zwycięzcy 
tego seta. Największa przewaga, jaką 
nad sobą osiągały drużyny w secie to 3 
punkty przy stanie 13:10, 17:14 dla miej-
scowych. Gdy Adam Kurian bezproble-
mowo poradził sobie z potrójnym blo-
kiem przeciwnika i zdobył 20. punkt dla 
jaworznian przy 18 gości wydawało się, 
że „zapas punktowy” zostanie dowie-
ziony przez „naszych” do końca partii. 
Głównie własne błędy zadecydowały, 
że parę minut później to goście prowa-
dzili 20:21. Po chwili goście mieli piłkę 
setową i po autowym bloku naszych 
zawodników, to oni objęli prowadzenie 
w meczu. W drugim secie goście skru-
pulatnie zmierzali po drugie w meczu 
zwycięstwo i wszystko na to się zano-
siło, gdyż „energetycy” nie byli w stanie 
wykończyć żadnego ze swoich ataków, 
który dałby prowadzenie (pomijając 
prowadzenie przy stanie 1:0 i 2:1). 
Na szczęście jaworznianie przebudzili 
się przy remisie 23:23, do którego doszło 
po błędzie zawodnika z Międzyrzecza, 
który uderzył w antenkę. Ku uciesze 
publiczności skuteczny atak i na ko-
niec blok doprowadził do wyrównania 
stanu meczu. Przedostatni w meczu set 
zaliczyć trzeba zdecydowanie na ko-
rzyść gości, którzy pozwolili miejsco-
wym prowadzić w nim tylko 2 razy 
(2:1 i 19:18). 9:14 i 10:15 to największe 
prowadzenie, na jakie wychodzili 
w tej części przeciwnicy. Po ciekawej 
końcówce, w której Energetyk gonił 
wynik (22:23 i 23:24) ponownie lep-
szym okazał się Orzeł, który zwyciężył 
dwoma punktami. Ostatni set, podob-
nie jak pierwszy, był z początku wy-
równany, ale nie minęło wiele, a goście 
prowadzili już 14:19. Podopieczni W. 
Kreboka sprężyli się w końcówce i od-
robili straty doprowadzając do remisu 
22:22. W kluczowym momencie nasi 
zawodnicy pomylili się i goście mieli 
piłkę setową. Przyjęcie zagrywki, atak 

MCKiS Energetyk Jaworzno 1:3 Orzeł Międzyrzecz (25:27, 25:23, 23:25, 25:27)

z lewej strony i spory aut. Ławka re-
zerwowa Międzyrzecza poderwała się, 
aby świętować zwycięstwo, aby chwilę 
później patrzyć z niedowierzaniem 
na sędzinę. Pani prowadząca zawody, 
piłkę widziała w polu i zdecydowała 
o przyznaniu punktu jaworznianom. 
4 piłki i sprawiedliwości stało się za-
dość. Goście skutecznym podwójnym 
blokiem zakończyli rywalizację w Ja-
worznie. Następny mecz zawodnicy 

Kreboka zagrają z Jokerem Piła, który 
na obecną chwilę plasuję na 3. miejscu 
w tabeli. W 4. kolejce Joker przegrał 
z GTPS Gorzów Wielkopolski 2:3.

Energetyk Jaworzno: Kozioł, Te-
pling, Kaźmierski, Syguła, Kurian, 
Gorzewski oraz Rzędzicki(libero)
Zagrali również: Antosik, Kozłow-
ski, Szopa

BARTEK DŁUGAJCZYK

II liga koszykówki mężczyzn – 7 
listopada 2009 MCKiS Termo-Rex 
– KU AZS Politechnika Częstochow-
ska 17:00

PAWEŁ JĘDRUSIK

Id e nt yc z n y m  w y n i k i e m ,  j a k 
w pr z y pa d k u sp ot k a n i a  s i at-
kówki mężczyzn zakończyła się 
konfrontacja siatkarek Mariusza 
Ł ozi ńsk iego z  z espo łem M K S 
Wodzisław Śląski. Jedyną bar-
dzo znaczącą różnicą był fakt, 
że w przypadku meczu kobiet, 
górą były jaworznianki.

Do Jaworzna przyjechała najsła-
biej spisująca się w rozgrywkach III 
ligi grupy 2. drużyna MKS Wodzi-
sław Śląski, którą w inauguracyj-
nym spotkaniu nasz zespół pokonał 
3:0. To „najświeższe” spotkanie 
różniło się przynajmniej w począt-
kowej fazie od tego rozegranego 19 
września. Nasze dziewczyny jak 
w każdym meczu bardzo odważnie 
„wbiły” się w spotkanie, czego efek-
tem była wypracowana na początku 
przewaga przepłacana wieloma błę-
dami. To, co wydawało się zwykłą 
formalnością przy prowadzeniu 
naszego zespołu 21:15 diametralnie 
zmieniło się w samej końcówce, 
gdy nasze siatkarki nie wykorzy-
stały swojej szansy w postaci piłki 
setowej. Wtedy do głosu doszły 

przyjezdne, które dość szczęśliwie 
zwyciężyły 29:27. W hali przy ul. 
Wojska Polskiego zapachniało sen-
sacją, do której na szczęście nie do-
szło. Pozostała część spotkania sta-
ła pod znakiem dużej ilości błędów 
popełnianych przez Wodzisław 
Śląski. Można śmiało powiedzieć, 
że to wodzisławianki przegra ły 
mecz, a nie jaworznianki go wygra-
ły. Ale po kolei. Dzięki wspomnia-
nym wcześniej błędom w zespole, 
który tego dnia grał „w delegacji” 
dziewczyny z Jaworzna praktycz-
nie z minimalnym nakładem siły 
otrzymały 8 punktów. Tak znacząca 
przewaga już z samego początku 
nie mogła zostać roztrwoniona. 
Jaworznianki skorzystały z „poda-
runku” i doprowadziły do remisu. 
Niemalże identyczna sytuacja mia-
ła miejsce w następnej partii, którą 
podobnie jak wcześniej przyjezdne 
przegrały na własne życzenie nie 
eliminując mnożących się błędów. 
W części ostatniej kropkę nad „i” 
postawił nasz team, który zw y-
ciężył największym w tym meczu 
stosunk iem punktow ym. Teraz 

bardzo pracowity weekend czeka 
siatkarki MCKiS-u, które w prze-
ciągu dwóch dni rozegrają dwa 
spotkania! Jedno z nich odbędzie 
się w sobotę, które zaplanowane 
zosta ło w wcześniej usta lony m 
terminarzu. Mowa o pojedynku 

MCKiS Jaworzno – MKS Wodzisław Śląski  3:1 (27:29, 25:15, 25:22, 25:13)

parkiecie koszykarzy z Jaworzna, 
którzy po długiej przerwie między 
kolejnymi dwoma kwartami zdoła-
li wygrać 14:16. Stan meczu przed 
ostatnimi 10 minutami gry wyno-
sił 63:37 i wtedy nawet najwięksi 
optymiści nie mogli wierzyć już 
w zwycięstwo przyjezdnych. Pod-
denerwowani uzyskaniem gorszego 
stosunku punktowego od rywala 
w 3. kwarcie gospodarze nie po-
pełnili już tego „błędu” w ostatniej 
części spotkania, którą zwyciężyli 
równie pewnie, jak i całe spotkanie. 
Dziś, tj. 4 listopada o godzinie 19:00 
w jaworznickiej hali odbędzie się 
mecz w ramach II rundy Pucharu 
Polski, w którym nasi koszykarze 
podejmować będą zespół Siarki 
Tarnobrzeg. Natomiast w sobotę 
o 17:00 kolejne ligowe starcie. Tym 
razem do Jaworzna przyjedzie AZS 
Politechnika Częstochowa, wiceli-
der rozgrywek.

MCKiS Termo-Rex Jaworzno  
z 4 meczami i 5 punktami na swo-
im koncie zamyka tabelę 2 ligi.

BARTEK DŁUGAJCZYK

z UKS Dębow ia n ka Dębow iec . 
Rozegrane zostanie ono na wyjeź-
dzie. Sięgając pamięcią w niedaleką 
przeszłość można sprawdzić, że 26 
września MCKiS Jaworzno zwycię-
żył swojego sobotniego rywala 3:0. 
Niedzielne dopołudnie siatkarki 
spędzą natomiast w hali na Osiedlu 
Stałym, gdzie dojdzie do odrobie-
nia ligowych zaległości i pojedyn-
ku z AZS Akademia Bielsko Biała, 
który został przełożony z pierwot-
nego terminu. Początek spotkania 
o godzinie 12:00. Pisząc, że jest 
to prawdopodobnie najważniejszy 
weekend dla dalszych losów dru-
żyny Mariusza Łozińskiego, nikt 
„Ameryki nie odkryje”, dlatego 
zapraszamy wszystkich sympa-
tyków sportu w naszym mieście, 
aby wspierać dziewczyny w walce 
o kolejne punkty ligowe.

MCKiS Jaworzno: Kuryło, Boroń-
czyk, Samul, Stolarczyk, Knapik, 
Zawiślak oraz Kruk (libero)
Zagrały również: Glimos, Kamiń-
ska, Polizio

BARTEK DŁUGAJCZYK

Katarzyna Stolarczyk

Katarzyna Stolarczyk
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Nie tylko reklama

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

17. O zgubnych skutkach 
higienomanii

Zazwyczaj omawiany jest te-
mat korzystnych efektów higieny 
jamy ustnej. Istnieją jednak także 
jej skutki uboczne.

Zbyt twarde włosie szczotecz-
ki może skaleczyć dziąsła, a gru-
boziarniste pasty, np. przezna-
czone dla palaczy (o wysokim tak 
zwanym współczynnikiem ście-
ralności- RDA, mogą uszkodzić 
przy długotrwałym stosowaniu 
powierzchnię zęba i doprowadzić 
do obnażenia szyjek zębowych 
i recesji dziąsła).

Dodatkowo, rosnąca świado-
mość zdrowotna, popularyzacja 
prof i la k t yk i,  zna laz ł y swoje 
odzwiercied lenie w zjawisku 
tak zwanej „higienomanii” lub 
inaczej zwanego „pucerit is”. 
Konsekwencją szorowania zę-
bów, bo o niej mowa, jest nad-
wrażliwość szy jek zębow ych, 
powstawanie tak zwanych ubyt-
ków klinowych, recesje dziąsło-
we. Nie do przeoczenia są także 
obserwacje dotyczące regular-
nego, wieloletniego stosowania 
płu kanek do hig ieny z a lko-
holem i ich wpływu na błonę 
śluzową jamy ustnej.Naukowcy 
coraz bardziej obawiają się ich 

związku ze zmianami o cha-
rakterze rakowym w jamie ust-
nej, przede wszystkim u osób, 
które równocześnie nałogowo 
pa lą papierosy. Uwaga tak że 
na przedłużanie, bez konsul-
tacji ze stomatologiem terapii 
płukankami przeciwzapalnymi 
z chlorheksydyną (np.Corsodyl, 
Eludril), podobnie jak wielo-
krotne w ciągu dnia stosowanie 
past z zawartością metali (np.
Meridol). Skutkuje to nieeste-
tycznymi przebarwieniami zę-
bów, które można usunąć tylko 
profesjonalnym polerowaniem 
lub piaskowaniem zębów u sto-
matologa. Także rosnąca liczba 
alergików skłania się do weryfi-
kacji stosowanych past do zębów 
i płynów do płukania. Uczulać 
mogą dodawane substancje kon-
serwujące, smakowe, koloranty, 
a nawet f luor! Z pomocą przy-
chodzą wtedy pasty do zębów 
homeopatyczne, nie zawierające 
w swoim składzie np. mentolu. 
Słowem, jest nad czym się za-
stanowić.
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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.
16.11.09 – Kurs spawacza
23.11.09 – Przewóz osób/rzeczy
23.11.09 – ADR
30.11.09 – Obsługa wózka jezdniowego

 Codzienne nowe 
wiadomości z Jaworzna 

www.jaw.pl

Urząd Miejski oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Jaworznie zapraszają do wzięcia udziału w akcji: 

Organizatorzy:

Zbieramy zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny

Urząd Miejski 
w Jaworznie

- nagrody czekają!

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania 
Sp. z o.o. 

w Jaworznie

Przyjdź!
Może to właśnie 

Twój kupon wygra 
jedną z nagród!

Do wygrania:
zestaw kina domowego��  
aparat fotograficzny wraz z pokrow-
cem i kartą pamięci � kuchenka  
mikrofalowa � odkurzacz � blender  
� MP 4 � frytkownica � żelazko  
� elektryczna maszynka do golenia � 
DVD �suszarko-lokówka � toster  
� szczoteczka elektryczna do zębów 
� pamięć przenośna 8 GB  
� czajnik bezprzewodowy.

Każdy mieszkaniec Jaworzna może oddać  
dowolną ilość zużytego sprzętu, 

w zamian za to otrzyma jeden kupon, który będzie 
brał udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Losowanie wraz z odbiorem nagród odbędzie się 
już o godz. 14.00!

sobota
21 listopada 2009 r. godz. 10.00-13.00  

parking przed Halą Widowiskowo-Sportową MCKiS  
(Jaworzno, ul. Grunwaldzka 80) 
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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

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

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

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

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

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

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

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

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

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

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

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

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

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

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

REHABILITACJA

Psychoterapia dorosłych i młodzieży
Mediacje rodzinne w konflikcie małżeńskim.

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

PSYCHOTERAPIA

STOMATOLODZY

Chirurgia Jednego Dnia
Zabiegi operac. żylaków kończyn, hemoroidów, guzków piersi, 

przepuklin, drobne zab. z zakr. ginek., ortopedii, urologii. Chir. kosmet.
NZOZ Medica Mysłowice – Centrum, ul. Strumieńskiego 10.  
Tel. 316 14 66 od 13.00 – 19.00, 0 509 530 881. Umowa z NFZ.

Dr Andrzej Maj 
specjalista chirurg

Leczenie żylaków, owrzodzeń, obrzęków i niedokrwienia kończyn. 
Drobne zabiegi chirurgiczne. ul. Krucza 5, os. Podłęże (między Leśną 

a Towarową). Pt. 15.00 – 17.00. tel. grzecz. 032 616 37 41

CHIRURDZY

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

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

ul. Paderewskiego 43. Rejestracja tel. 752 24 64

ORTOPEDZI

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

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

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

GABINET USG

PEDIATRZY

OPTYCY INNE

CERAGEM Jaworzno Al. Piłsudskiego 58/12

GABINET MASAŻU KRĘGOSŁUPA
zaprasza wszystkich z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa na 

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

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

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

URODA

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

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

gratis. Skorzystaj z promocji!!! 
Jaworzno, ul. Szczakowska 2b, tel. 0 32/ 615 52 50

Czas jesiennej słoty, to ideal-
ny czas na posadzenie „Pola 
Nadziei”.

W sz kol ny m og rod z ie 
Gimnazjum nr 6 w Długo-
szynie, po raz kolejny po-
sadzono cebu l k i żon k i l i , 
które na wiosnę zamienią się 
w żółte „Pola Nadziei”. Akcja 
znana już chyba wszystkim 
mieszkańcom Jaworzna, sze-
rząca ideę hospicyjną, która 
bardzo skutecznie rozpra-
wia się ze stereotypem po-
strzegania hospicjum jako 
„zimnej umieralni”. Zachęca 
także ludzi do podejmowania 
rozmów na tematy trudne, 
takie jak choroba, śmierć. 
W Jaworznie ta inicjatywa 
ma także inny wymiar, bar-
dzo konkretny. Dla Stowa-
rz yszenia Homo-Homi ni 
stała się sposobem na głośne 
powiedzenie, że w naszym 
mieście hospicjum stacjo-
narne jest niezbędne. Dzięki 
zaangażowaniu oraz ogrom-
nej determinacji wielu ludzi, 
w Jaworznie udało się tę po-
trzebę zrealizować.

Uczniowie Gimnazjum nr 
6 od lat są związani z akcją 
„Pola Nadziei” oraz z wo-
lontariatem hospicy jnym, 
dlatego z nieskrywaną rado-
ścią skorzystali z możliwości 
zobaczenia jaworznickiego 
hospicjum na własne oczy. 

Ich wrażenia z wizyty były 
bardzo pozy ty wne. Prócz 
funkcjonalnych rozwiązań 
architektonicznych, nowo-
czesnego i specjalistycznego 
sprzętu, urzekła ich domowa 
atmosfera oraz przy tu lny 
w yst rój  pokoi i  ła z ienek . 
Jak powiedziała pani Zyta 
Starczyk-Kołodziej, koordy-
natorka wolontariatu: – Prio-
rytetem jest to, aby osoby, 
które znajdą się tutaj, poczu-
ły się jak wyjątkowi goście, 
w końcu nazwa hospicjum 
Homo-Homini oznacza czło-
wiek człowiekowi, a to zobo-
wiązuje.

Jesteśmy dumni z garstki 
zapaleńców ze Stowarzyszenia 
Homo-Homini, którzy swoją-
wizją potrafili rozpalić serca 
i umysły wielu mieszkańcom 
Jaworzna. Dzięki temu stacjo-
narne hospicjum jest naszym 
wspólnym sukcesem.

O.POLAK

Uczniowie  
z Gimnazjum nr 6
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Miasto Jaworzno218 Dzielnicowy kalejdoskop

„Zemsta” na drzewku

Gdzie kucharek sześć...

Zagraża przechodniom i pojazdom

SZCZAKOWA

Szansa na porządek w Kozim Brodzie

Nowe boisko przy Gimnazjum nr 6

Remont mostku zakończono, teraz jest już bezpiecznie

Młodzież wyrażała swe zadowolenie również na transparentach

Jest szansa na uporządkowanie nurtu rzeki, przynajmniej w obrębie budynków

DĄBROWA NARODOWA

CIĘŻKOWICE

O wyasfaltowanie tego odcinka drogi do bloków mieszkańcy walczą od lat

Uroczystego otwarcia boiska dokonał prezydent Paweł Silbert

PODWALE

28 października oddano do użytku 
kolejne, dziewiąte już bosko 
wielofunkcyjne ze sztuczną 
nawierzchnią. Tym razem kompleks 
sportowy został zlokalizowany przy 
Gimnazjum nr 6 w Długoszynie. 
Oficjalnego otwarcia w asyście 
uczniów szkoły dokonał prezydent 
miasta Paweł Silbert.

Do tej pory przy Gimnazjum nr 
6 nie było prawdziwego boiska, a je-
dynie prowizoryczny trawiasty plac 
za szkołą, który wykorzystywano 
do zajęć wychowania fizycznego. 
Teraz, jak podkreślała dyrektor 
placówki Jolanta Panek-Kozioł, 
wybudowany kompleks sportowy, 
jest powodem do dumy.

Zarówno uczniowie, jak i wszy-
scy mieszkańcy mają do dyspozy-

cji boisko do siatkówki i koszy-
kówki. Wybudowano także stół 
do gry w ping-ponga oraz skocznię 
w da l . Dodatkowo w yrównano 
trawiaste boisko do gry w piłkę 
nożną i zamontowano na nim ate-
stowane bramki.

– Taki obiekt był tej dzielnicy bar-
dzo potrzebny – podkreśla Grzegorz 
Piętak, radny z osiedla Długoszyn. 
– Z całą pewnością przyczyni się 
do rozwoju fizycznego naszych dzieci 
i młodzieży. Moim zdaniem przy-
czyni się także do integracji całego 
lokalnego środowiska.

Boiska wybudowała firma Ko-
strzewa z Mysłowic, która w ogło-
szonym przetargu złożyła naj-
korzystniejszą ofertę. Ca łość 
inwestycji kosztowała 487 tys. zł.

DŁUGOSZYN

To drzewko rośnie tu 12 lat

Mieszkanka posesji pielęgnowała  są-
siadujące z nią drzewko przez 12 lat. 
W ubiegłym miesiącu poskarżyła się 
w MZDiM na złą pracę ekipy koszącej 
trawę przy tym odcinku drogi.

Obrażeni pracownicy, zamiast 
poprawić spartaczoną robotę po-
stanowili się „wyżyć” słownie – naj-
pierw na osobie, przez którą musieli 
ponownie przyjeżdżać i sprzątać 
trawę, a później na drzewku, któ-
remu podcięli gałęzie „w ramach 
pielęgnacji”, nie bacząc na protesty 
mieszkanki posesji, która chciała 
drzewko uratować.

Podobno była to ekipa z firmy 
Jacka Wieczorka. Czekamy na wy-
jaśnienia tej sprawy.

Jak widać na załączonej fotografii, 
mur dawnego budynku jest zmruszały 
i co jakiś czas wypadają z niego rozlu-
zowane kamienie. Wprawdzie właści-

ciel posesji uprzątnął ostatni „urobek”, 
który dosięgnął jezdni, lecz podobny 
przypadek może się zdarzyć w dowol-
nym momencie, zagrażając ludziom.

Ul. ks. Mroczka, nieopodal miejscowej apteki

Jak nas poinformował radny Ta-
deusz Kaczmarek, istnieje szansa 
na uporządkowanie brzegów i nur-
tu Koziego Brodu na terenie Szcza-
kowej, przynajmniej na odcinku 
występujących tu zabudowań.

Podobno MZNK jest gotowa usunąć 
śmieci z nurtu rzeki, a Śląski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych wykosi 
na tym odcinku trawę na brzegach – 
będziemy sprawdzać.

Radny poinformował nas także 
o tym, że remont mostku (kładki) 
na Kozim Brodzie został już zakoń-
czony. W trakcie remontu, ktoś per-
manentnie usuwał zabezpieczenia, 
co w tym czasie było zmartwieniem dla 
okolicznych mieszkańców.

Ta historia – jak na razie – zakończyła się niepowodzeniem, 
choć wszystko było już na dobrej drodze

Mieszkańcy od lat postulowali, aby 
wykonać łącznik od ul. Paderewskiego 
do pawilonu „Słoneczna”, a szczególnie 
zabiegali o wyasfaltowanie dojazdu 
pod blokowe parkingi, które podczas 
deszczu toną w błocie.

Udało im się przekonać władze 
miasta i Miejski Zarząd Dróg i Mo-
stów, po uzgodnieniach z władzami 
SM „Górnik”, we wrześniu chciał 
przekazać plac budowy wybranemu 
wykonawcy.

Do tego momentu było zaintereso-
wanych pięć grup osób: mieszkańcy-
wnioskodawcy, MZDiM, gmina, która 
wyraziła zgodę na pokrycie kosztów 
prac, właściciel części terenu – SM 
„Górnik” i wykonawca prac.

Podczas przekazania placu budo-
wy doszedł jeszcze szósty uczestnik 
tego przedsięwzięcia, który je de facto 
zatrzymał. Mieszkańcy jednej z klatek 
uznali, że po wykonaniu nawierzchni 
asfaltowej, woda deszczowa zacznie 
płynąć do ich klatki.

Wezwano przedstawiciela SM „Gór-
nik”, który dał się przekabacić i wyko-
nawca musiał odstąpić od prac, roz-
czarowując pozostałych mieszkańców.

Jak twierdzą specjaliści MZDiM-u 
projekt drogi jest tak dopracowany, bo 
uwzględniono także odwodnienie. Dzi-
wią się zatem, że SM Górnik zablokował 
to przedsięwzięcie ze szkodą dla miesz-
kańców. Może by się ktoś ze spółdzielni 
jeszcze raz przyjrzał temu pomysłowi?
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Zakończył się generalny remont 
mostu nad potokiem Kozi Bród zlo-
kalizowanego w ciągu ul. Bukow-

skiej. 28 października, w godzinach 
popołudniowych obiekt ten został 
otwarty dla ruchu pojazdów.

Od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 
8.00 – 16.00

Przyjedziemy  
na miejsce! 

Dla nas każda sprawa 
jest ważna

Dzielnicowy kalejdoskop

Wyślij e-mail 
dzielnice@ct.jaworzno.pl

�
Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22
0 602 693 821
Problemy, z którymi nie wiesz, 

gdzie się zwrócić, uwagi na temat 
dzielnicy, w której mieszkasz.

Widzisz coś, czego nie widzą inni.
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Gratulujemy Panu Kamilowi 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

Budynek przy Solskiego 4 na Pieczyskach

Specjaliści z MPWiK obserwowali proces czyszczenia zbiornika

W załączniku przesyłam zdjęcie etykiety cenowej w jednym 
z jaworznickich marketów. Trochę dziwne, żeby sprzedawali 
„suchego kota” i to jeszcze o smaku „łososiowym”.

Pozdrawiam, Kamil Koszowski

Suchy kot o smaku łososiowym

SZCZAKOWA

DĄBROWA NARODOWA

Wodociągi dokonały 
czyszczenia jednego 
ze zbiorników wody 
pitnej w Ciężkowicach. 
Do czyszczenia 
wykorzystano odczynniki 
francuskiej firmy 
Herli, która przy okazji 
działań przybliżyła 
i zaprezentowała uznany 
w Europie sposób 
płynnego czyszczenia 
i dezynfekcji zbiorników 
wody pitnej.

Zbiorniki zlokalizowane są w naj-
większym punkcie Ciężkowic i po-
siadają pojemność 600 m3. Pracują 

i mają znaczącą funkcję dla całej 
dzielnicy. – Dlatego ważne jest, aby 
urządzenia te były właściwie i re-
gularnie konserwowane, bez odczu-
walnych zmian w dostawie wody dla 
mieszkańców – wyjaśnia Sławomir 
Grucel z MPWIK Jaworzno.

Zbiorniki zostały wyczyszczone 
nową metodą, mało znaną w Pol-
sce, jednak powszechnie stosowaną 
we Francji, Niemczech, Hiszpanii 
oraz Holandii – metodą płynnego 
czyszczenia i dezynfekcji zbiorników 
wody pitnej.

Jak zapewniają przedstawiciele 
międzynarodowej firmy Herli, śro-
dek czyszczący oraz dezynfekujący, 
jest w zupełności bezpieczny dla 
ludzi. Posiada on zgodę i certyfikat 
unijny, w tym także polski wydany 
przez Państwowy Zakład Higieny.

Czyszczenie zbiornika wody pitnej

Dzieci chodzą do szkoły po błocie

CIĘŻKOWICE

Remont podniósł także walory użytkowe  i estetyczne obiektuTaki tor przeszkód muszą pokonać dzieci idące do szkoły ul. Syrokomli. Samochody też lepiej nie mają

Most na Bukowskiej przejezdny

Budynek przy Chopina 95 na Azotce

Budynek przy Pocztowej 4

W ramach prac budynek przy ul. 
Chopina 95 zostanie docieplony, wy-
mienione będą również okna oraz 
zostanie dobudowana brakująca wen-
tylacja. Prace, które potrwają do połowy 
grudnia br.

Do końca listopada br. zostaną także 
ocieplone budynki mieszkalne przy ul. 
Sobieskiego 43, 45, 47 i 49 w dzielnicy 
Pieczyska oraz budynek mieszkalno-
usługowy przy ul. Pocztowej 4.

Natomiast na początku grudnia br. 
zakończy się kapitalny remont budynku 
mieszkalnego wraz z adaptacją podda-
sza na trzy dodatkowe mieszkania przy 
ul. Solskiego 4 w dzielnicy Pieczyska. 

Remonty budynków komunalnych
AZOT — CENTRUM — PIECZYSKA
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EKO GROSZEK 
paczkowany lub luzem
Eko brykiet węglowy. 

Lepszy od węgla. 
Dostawa gratis. 

Tel. 504 47 45 45

BIURO POSELSKIE
Posła RP 

Wojciecha Saługi
czynne od poniedziałku do piątku

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

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

� Powiatowy Urząd Pracy  
w Jaworznie, przekazuje oferty 
pracy trudne do zrealizowania:

KONTAKT: POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE

UL. PÓŁNOCNA 9B, POKÓJ 118 TEL. 032 618-19-18

Zatrudnię magistra farmacji 
do pracy w aptece 

Tel. 603 691 688
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W myśl cytowanych słów to-
warzyszących obchodom Dnia 
Nauczyciela oraz w podzięce 
za trud włożony w edukację 
wychowanków naszej placów-
ki, w dniu 14 października 
zebrali się w naszej szkole: 
pracownicy, uczniowie oraz 
rodzice, aby uczcić ten ważny 
dzień. Wszyscy spotkali się 
na przygotowanej z tej szcze-
gólnej okazji – akademii.

Podczas jej trwania za-
prezentowali się uczniowie 
klas młodszych: 2c i 3c oraz 
starszych:5a,5c,6a,6c, którzy 
połączyli siły, aby jak najle-
piej podziękować tym, którzy 
wprowadzają ich codzien-
nie na nowe, ciekawe ścieżki 
wiedzy. Program zawierał 
elementy historyczne, które 
przypominały początki Komi-
sji Edukacji Narodowej.

Następnie przedstawiono 
pełną humoru i zabawy część 
artystyczną, w której nie zapo-
mniano o żadnym pracowniku 
szkoły. Recytowane wiersze 
uzupełnione tańcami,ciekawy-
mi przyśpiewkami oraz pełny-
mi pięknych słów piosenkami-
cieszyły i wzruszały słuchaczy. 

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

Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem 
jaki można dać dziecku jest wykształcenie

Na zakończenie wszystkich 
zaproszono na uroczysty Po-
kaz Mody, który zakończyła 
kreacja zatytułowana: Zaślu-
biny z zawodem.

Potem były życzenia, laurki 
i kwiaty. Przemawiała także 
p. dyr. mgr B. Wiktor oraz 
przedstawiciel Rady Rodziców. 
Nad przygotowaniem i przebie-
giem całej imprezy czuwały: p. 
mgr A. Stacewicz i p. mgr G. 
Sionkowska wspomagane przez 
p. mgr B. Mruk oraz p. P. Kural. 
Do oprawy muzycznej przyczy-
niła się p. mgr G. Prokop.

Po tych pięknych chwilach 
wszyscy udali się na spotkania 
z wychowawcami do klas. Ten 
wyjątkowy dzień na pewno dłu-
go pozostanie w pamięci pracow-
ników, i uczniów naszej szkoły.

RZECZNIK PRASOWY SZKOŁY: MGR G.S.

• LEKARZ SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - wykształcenie wyższe medyczne, aplikacje 
mogą składać lekarze będący w trakcie specjalizacji

• LEKARZ SPECJALISTA GASTROENTEROLOG- wykształcenie wyższe medyczne,   
• LEKARZ SPECJALISTA KARDIOLOG- wykształcenie wyższe medyczne,   
• LEKARZ SPECJALISTA REHABILITACJI MEDYCZNEJ- wykształcenie wyższe medyczne,  
• LEKARZ SPECJALISTA PEDIATRA- wykształcenie wyższe medyczne,    
• LEKARZ SPECJALISTA ANESTEZJOLOG - wykształcenie wyższe medyczne,   
• LEKARZ SPECJALISTA GINEKOLOG I POŁOŻNIK - wykształcenie wyższe medyczne,   
• LEKARZ SPECJALISTA CHIRURGIA DZIECIĘCA - wykształcenie wyższe medyczne,   
• LEKARZY CHCĄCYCH SPECJALIZOWAĆ SIĘ W DZIEDZINIE NEUROLOGII  W SYSTEMIE REZYDENCKIM 

LUB ETATOWYM  - wykształcenie wyższe medyczne, 
• LEKARZ DO PRACY W SZPITALNYM ODDZIELE RATUNKOWYM - wykształcenie wyższe medyczne,   
• KIEROWNIKA PORADNI REHABILITACYJNEJ - wykształcenie wyższe medyczne,   
• PIELĘGNIARKI – wykształcenie średnie lub wyższe,
• KIEROWNIK ROBÓT –  wykształcenie wyższe lub średnie-budownictwo ogólne, staż pracy 10 

lat, umiejętność kosztorysowania,

W przypadku lekarzy Szpital Wielospecjalistyczny oferuje mieszkanie służbowe, 
natomiast dla pielęgniarek możliwość zakwaterowania.
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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. 

Galeria Szyb Wilson
w Katowicach

W tym ty-
godniu wspól-
nie ze Śląską 
Orga n i z ac ją 
Turystyczną zapraszamy do od-
wiedzenia kolejnego obiektu na ślą-
skim Szlaku Zabytków Techniki. 
Tym razem prezentujemy niezwy-
kłą galerię, która mieści się w bu-
dynku cechowni i łaźni dawnego 
szybu „Richthofen” („Wilson”) 
kopalni „Giesche” („Wieczorek”). 
Budynek pochodzący z 1918 roku 
został zaprojektowany przez bra-
ci Zillmannow, a obecnie został 
zaadaptowany przez firmę „Pro 
Inwest” na galerię sztuki nowo-
czesnej, która funkcjonuje pod 
pełną nazwą jako Galeria Szyb Wil-
son w Katowicach. Prezentowane 
w tej niezwykłej przestrzeni dzieła 
sztuki nabierają nowego wyrazu. 
W pobliżu galerii mieszczą się tak-
że kolonie górnicze: Nikiszowiec 
i Giszowiec, a także zabytkowa 
zabudowa szybu „Pułaski” kopalni 
„Wieczorek”.

A dla naszych czy telników 
mamy mapę Szlaku Zabytków 
Techniki. Wystarczy tylko odpo-
wiedzieć na pytanie: Gdzie mieści 
się skansen kolei wąskotorowej?

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

Młoda Filharmonia
i Zaduszki Jazzowe

Na cztery koncerty Młodej Fil-
harmonii zapraszają filharmonicy 
śląscy w czwartek (godz. 11 i 17) 
i piątek (godz. 10 i 12), zaś w sobo-
tę 7 listopada o godz. 18 w gmachu 
przy ul. Sokolskiej w ramach „Za-
duszek Jazzowych” Włodek Pawlik 
Trio zagra utwory znane z płyty 
„Anhelli”.

Koncerty symfoników Młodej 
Filharmonii z dyrygenckiego po-
dium poprowadzi Jerzy Kosek, a ich 
solistami będą skrzypaczka Chanelle 
Bednarczyk i puzonista Piotr Misiak. 
W programie: Rapsodia na puzon 
basowy i orkiestrę smyczkową Erica 
Ewazena, fragmenty IX Symfonii 
e-moll „Z nowego świata” Antonina 
Dvořáka i Poemat na skrzypce i or-
kiestrę Ernesta Chaussona. Z kolei 
Włodek Pawlik to pianista i kompozy-
tor, który dotąd nagrał 18 autorskich 
płyt. Występuje na największych 
i najbardziej prestiżowych festiwa-
lach jazzowych. „Pawlik to Vladimir 
Horowitz jazzu. Jest on zjawiskiem-
samym w sobie. Każdy powinien go 

posłuchać” – tak Eric van Groenevout 
napisał w „Who is Who” o koncercie 
Włodka Pawlika na najbardziej presti-
żowym festiwalu jazzowym na świecie 
– North Sea Jazz Festiwal w holender-
skiej Hadze w 1998 r.

„Anhelli” to projekt inspirowany 
poematem J. Słowackiego, przepeł-
niony lawiną ekspresyjnych dźwię-
ków tworzących pełen skrajnych 
emocji muzyczny spektakl. Napraw-
dę warto wysłuchać tego koncertu!

Dodatkowo filharmonia zaprasza 
na koncert Śląskiej Orkiestry Kame-
ralnej pod batutą Jana Wincentego 
Hawela, jaki odbędzie się 9 listopada 
o godz. 18-stej w Sosnowieckim Klu-
bie im. Jana Kiepury. W programie 
przewidziano arcydzieła literatury 
muzycznej na orkiestrę smyczkową.

A dla naszych czy telników 
mamy podwójne zaproszenia na wy-
brane koncerty. Wystarczy tylko 
mailem wysłać hasło FILHARMO-
NIA. Szczegółowy repertuar filhar-
monii znajduje się na stronie www.
filharmoniaslaska.art.pl.

Terra 3D i Nocny Maraton 
Filmowy w Heliosie

Już w najbliższy piątek w kinie 
„Helios” w Katowicach premiera! 
„Terra 3D”, bo o tym filmie mowa. 
Jest to kolejny film animowany dla 
całej rodziny. Mala zamieszkuje 
piękną planetę Terra – miejsce, 
gdzie czci się spokój i tolerancję. 

Niestety spokój mieszkańców zo-
staje zakłócony przez Ziemian, 
którzy szukają nowego miejsca 
do osiedlenia, po tym jak na ich 
planecie wyczerpały się wszystkie 
surowce. A dla miłośników wam-
pirów i mrocznego klimatu mamy 
nocny maraton filmowy. Już 20 
listopada o godzinie 23.30 „Ene-
mef. Noc Zmierzchu i wampirów”, 
podczas którego będzie można 
zobaczyć jeden z najbardziej ocze-
kiwanych filmów tego roku drugą 
część „Zmierzchu”, czyli „Saga 
Zmierzch: Księżyc w nowiu”. Po-
nadto to niepowtarzalna okazja 
zobaczenia ponownie „Zmierzchu” 
oraz filmu „Underworld. Ewolucja”. 
Przypominamy, że na Enemef nie-
ma możliwości rezerwacji biletów!

A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenia na wybrane 
seanse. Wystarczy tylko odpowiedzieć 
na pytanie: Jak nazywa się aktor, któ-
ry wcielił się w rolę wampira Viktora 
w trzech częściach wampirzej sagi 
„Underworld” ? Szczegółowy reper-
tuar kina na stronie www.heliosnet.pl.

„Rialto” ekologicznie
W dniach od 3 do 8 listopada 

Kinoteatr „Rialto” zaprasza na III 
Festiwal Kultury Ekologicznej „Zie-
lono mi” podczas którego odbędą 
się liczne projekcje filmowe, a także 
wydarzenia kulturalne i muzyczne 
powiązane z tematyką ekologiczną. 
W sobotę, 7 listopada w ramach 
tradycyjnego już Filmowego Klubu 
Seniora będzie można zobaczyć film 
„Księżna” opowiadający historię 
trudnego życia księżny Georginy 
Cavendish. A już dzień później wy-
darzenie muzyczne, czyli koncert 
zespołu Wolna Grupa Bukowina. 
To nie koniec filmowych atrakcji 
w „Rialcie”. Od poniedziałku na mi-
łośników filmowej klasyki czeka Fe-
stiwal Ars Cameralis 2009 – Przegląd 
Filmów Carlosa Saury. Zapraszamy!

A dla naszych czytelników mamy 
podwójne zaproszenia na wybrane 
seanse. Wystarczy tylko odpowie-
dzieć na pytanie: Kto jest reżyserem 
filmu „Przerwane objęcia”? Szcze-
gółowy repertuar kina znajduje się 
na stronie www.rialto.katowice.pl.
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Uczniowie I LO w Jaworznie zwycięzcami konkursu na najlepszy model 
naukowy Aqua Challenge Jan Paweł II – 

Papież Wolności

Jakub Hypsior, ks Łukasz Małkiewicz i Tymoteusz Kuźma

Uczestnicy Dnia Papieskiego w SP 6

Pamiątkowe zdjęcie pierwszaków

15 października w Pałacu Mło-
dzieży w Katowicach odbyły się 
finały zmagań młodych fizyków 
i modelarzy biorących udział 
w konkursie zorganizowanym 
przez Grupę Twórczą Quark 
oraz Stowarzyszenie „Z Nauką 
w Przyszłość .

Celem rywalizacji prowadzonej 
pod patronatem Polskiego Towa-
rzystwa Fizycznego było opraco-
wanie i skonstruowanie modelu 
pojazdu wodnego, napędzanego 
silnikiem elektrycznym, który bez 
użycia sterowania radiowego naj-
lepiej i najszybciej poradzi sobie 
w dwóch ocenianych konkuren-
cjach: w sprincie na dystansie 25 
metrów oraz w wyścigu na dystansie 
50 metrów z nawrotem. Obserwato-
rami, konsultantami oraz sędziami 
turnieju, w którym udział mogły 
brać drużyny ze szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych, byli 
pracownicy naukowi Uniwersytetu 
Śląskiego i Politechniki Śląskiej oraz 
pracownicy Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego.

Na basenie Pałacu Młodzieży 
w Katowicach, który był areną fina-
łową rywalizacji młodych konstruk-
torów między innymi z Gliwic, Biel-
ska-Białej czy Szczecina, Jaworzno 
reprezentowali Tymoteusz Kuźma 
i Jakub Hypsior uczniowie klasy 2a 
I LO, wspierani przez swego opieku-
na naukowego magistra Marcelego 
Hermana. Do finałowej rywalizacji 
jaworznianie zgłosili małą styropia-
nową konstrukcję napędzaną sil-
niczkiem elektrycznym. – Już na po-
czątku zdecydowaliśmy się, że nasza 
łódka będzie lekka, co wykluczało 
użycie mocniejszego silnika, który 
potrzebowałby mocniejszych i cięż-
szych baterii. Jak się okazało kadłub 
klejony żywicą i dodatkowo usztyw-
niony plastrami z włoka szklanego 
oraz szpachlą z włóknem szklanym 
okazał się wyjątkowo wytrzymały 
– mówi Tymek. Tak – dodaje Kuba 
– a nasz mały silniczek w połączeniu 
z lekkością konstrukcji wystarczył, 
by zdeklasować przeciwników. Jed-

nak jak się okazało, nie tylko kon-
strukcja samej łodzi, ale również 
nasz mechanizm nawracania był 
zdecydowanie najlepszy. To od niego 
nasz Łup X wziął swoją nazwę – łódź 
musiała „łupnąć” porządnie w brzeg 
basenu, by prosty, ale jakże skuteczny 
mechanizm oparty na wysięgniku 
i kilku sprężynach zadziałał.

Na katowickim basenie spośród 
dwudziestu pięciu zgłoszonych załóg 
nasi licealiści okazali się bezkonku-
rencyjni, uzyskując kolejno w sprincie 
i wyścigu z nawrotem czasy 12,01 
oraz 32,17 sekund. Warto zaznaczyć, 
iż drugi czas sprintu wynosił przeszło 
30 sekund, natomiast konkurencji 
z nawrotem nie udało się ukończyć 
prawidłowo żadnej innej drużynie. 
– Ten niewątpliwy sukces nasi ucznio-
wie zawdzięczają wyłącznie swojej 
pomysłowości – skromnie podkreśla 
opiekun chłopców i ich nauczyciel 
fizyki Marceli Herman. Jednak lista 
wyróżnień i sukcesów uczniów pro-
wadzonych przez magistra Marce-
lego Hermana jest wyjątkowo długa 
i niezwykle imponująca. Co najmniej 
od kilku lat regularnie licealiści z I LO 
są laureatami różnorodnych konkur-
sów i turniejów rangi wojewódzkiej i 
ogólnopolskiej organizowanych dla 
młodych fizyków, zaś sam nauczy-
ciel był już wielokrotnie wyróżniany 
przez Polskie Towarzystwo Fizyczne 

i Europejskie Towarzystwo Fizyczne 
za wkład w kształcenie twórczych 
i aktywnych postaw naukowych 
wśród młodych ludzi. Ostatni sukces 
można więc traktować jako uko-
ronowanie dotychczasowej pracy 
z młodzieżą.

– To nie koniec naszej pracy, te-
raz musimy się zmierzyć z nowymi 
problemami innej natury, bardziej 
ekonomicznej – zauważa nauczyciel 
fizyki. Bowiem nagrodą za zajęcie 
pierwszego miejsca w Aqua Chal-
lenge jest udział w Międzynarodo-
wym Turnieju Młodych Fizyków 
Wiedeń 2010 i Międzynarodowej 
Konferencji Młodych Naukowców, 
która odbędzie się w stolicy Indone-
zji – Dżakarcie w kwietniu 2010 roku.  
– Problem polega na tym, ze za bilety 
lotnicze musimy sobie zapłacić sami 
– wzdychają chłopcy, ale po chwili 
z przekonaniem dodają – ale nie 
przegapimy takiej okazji. Udało nam 
się zbudować najszybszą łódź, a teraz 
uda nam się znaleźć sponsora.

Pozostaje nam jedynie szczerze 
pogratulować naszym utalentowa-
nym fizykom i życzyć im, by prze-
ciwności ekonomiczne rozwiązy-
wali równie skutecznie, co zadania 
konstrukcyjne, a co za tym idzie, 
by w konkurencji „Dżakarta z na-
wrotem” również okazali się nie 
do zatrzymania. P.H.

16 października 2009 
roku grono pedagogiczne 
i uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 6 
uroczyście obchodzili IX 
już Dzień Papieski, który 
w tym roku obchodzony był 
pod hasłem: Jan Paweł II  
– Papież Wolności.

Użyte po raz pierwszy w haśle 
Dnia Papieskiego słowo papież 
do czegoś zobowiązuje. Wszyscy 
wiemy, że Jan Paweł II przypisywał 
promowaniu wolności pierwsze 
miejsce, dlatego zasłużył sobie 
na wdzięczność każdego człowie-
ka. I tą wdzięczność widać było 
w szkole przez cały dzień. Szkoła 
pachniała papieskimi kremówkami. 

Na korytarzach spotkać można było 
uczniów i nauczycieli niosących 
w dłoniach małe zakupy: breloczki 
z wizerunkiem papieża, kalendarze, 
naklejki, aniołki, krzyże, różańce.

W sali, gdzie wyświetlane były 
filmy uczniowie starali się zrozu-
mieć, że wolność jest potrzebna 
człowiekowi, wcale nie mniej niż 
powszedni chleb. Niezłe łamanie 
głowy zapewnił dobrze przygoto-
wany quiz papieski. Mali soliści 

w stylu Sashy Strunin, Piaska, 
Pauli i Marka Grechuty wyśpiewa-
li papieżowi najpiękniejsze słowo: 
Dziękujemy!

Za wskazanie drogi do wolności, 
za wyjątkowy Pontyfikat!!! Na twa-
rzach uczestników słuchających 
koncertu dla papieża malowała 
się refleksja i zaduma, zdumienie 
i szczery uśmiech. I myśl: Czy wy-
bory jakich dokonujemy w codzien-
nym życiu prowadzą do wolności?

Obchody Dnia Papieskiego za-
mknął występ jaworznickiej szkoły 
tańca „Sukces” pod przewodnic-
twem P. Mariusza Nosala. Była cha-
cha i rumba, można było również 
przejść szybką szkołę podstawowych 
kroków polki i walca. A wszystko 
z myślą: Janie Pawle II – wiemy, 
pamiętamy! Kiedy młodzież przy-
chodziła do Ciebie „Wujka” po radę, 
mówiłeś: „jeśli wybierzesz tę drogę 

to skutki będą takie, jeśli inną skutki 
będą takie, ale to ty musisz wybrać! 
I to jest prawdziwa wolność! Kiedy 
mamy wybór! Kiedy traktujemy 
wolność jako dar i zadanie!

Wiele osób pracujących w szko-
le włożyło trud w przygotowanie 
imprez Dnia Papieskiego, ale jak 
potem mówiono: warto było! 
Bo klimat tego dnia pozostanie 
na długo w pamięci uczestników.

ORGANIZATOR JANINA LAZUR

Przyjęcie 
pierwszoklasistów to 
jeden z najważniejszych 
dni w szkolnym 
kalendarzu SP nr 6.

7 października dyrektor szkoły 
Jadwiga Szwed dokonała symbo-
licznego aktu pasowania byłych 
przedszkolaków na uczniów klasy 
pierwszej. Pierwszy krok dzieci 
w szkolnej karierze, jakim było 
ślubowanie, ze wzruszeniem ob-
serwowali zarówno rodzice, jak  
i nauczyciele,  świadomi swej roli 
w dalszym rozwoju młodych pod-
opiecznych. Tradycyjnie młod-
szych kolegów powitał samorząd 
uczniowski, a uczniowie klasy 2a 
pod kierunkiem pani Bożeny Jani 
przedstawili żartobliwy program 
artystyczny przybliżający pierw-

szakom szkolną rzeczywistość. 
Życzmy maluchom, aby entuzjazm 
z jakim rozpoczynają naukę w kla-
sie pierwszej towarzyszył im przez 

Kolejna druga edycja Tygodnia 
Kariery Zawodowej w ZSP nr 
2 umożliwiła naszym uczniom 
zdobycie różnorodnych infor-
macji na temat prac y zawo-
dowej. Z bogatego programu 
II TK Z skorz ysta ło ok . 150 
uczniów .

W październiku 2009 ucznio-
wie klas maturalnych mieli okazję 
zastanowić się nad swoją przyszło-
ścią. Wkrótce podejmą decyzję:
– Uczyć się czy podjąć pracę?
– Jaki zawód wykonywać?
– Założyć własną firmę i pracować 

u siebie?
Odpowiedzi na te pytania – 

prowadzące do zaplanowania wła-
snej ścieżki zawodowej – uczniowie 
szukali podczas II Tygodnia Karie-
ry Zawodowej, zorganizowanego 
przez Ludmiłę Warszawską, Anetę 
Branię i Grażynę Marchlik.

Uczniowie obejrzel i f i lmy 
„Planowanie kariery – wybór 

zawodu” oraz „Zawodowy list 
gończy”. Ich temat yka dot y-
czyła uwarunkowań wyborów 
zawodowych. Ogromną popu-
larnością cieszyły się Targi Pra-
cy. W hali MCKiS w Jaworznie 
mieliśmy namiastkę lokalnego 
rynku pracy. Uczniowie prze-
glądali oferty pracy, rozmawiali 
z przedstawicielami pracodaw-
ców. Na spotkaniu z Inspektorem 
Państwowej Inspekcji Pracy była 
grupa uczennic klasy 3C wraz 
z uczniami innych szkół ponad-
gimnazjalnych Jaworzna. Spo-
tkanie na temat „Zatrudnienie wg 
Kodeksu Pracy” odbyło się w ZSP 
nr 3 w Jaworznie.

Uczniowie zainteresowani biz-
nesem wysłuchali z ogromnym za-
interesowaniem wykładu w Agen-
cji Rozwoju Lokalnego nt. „Jak 
pozyskać środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej”.

IW

wszystkie lata nauki, a szkolne 
wspomnienia z lat spędzonych  
w SP6 były jednymi z najmilszych.

BARBARA WĘGRZYN
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Tadeusz Sobolewicz

Wiara, nadzieja, miłość

Zwycięska grupa

30 października upłynął 
termin zgłoszeń do VII 
edycji konkursu o tytuł 
Jaworznickiego Mistrza 
Ortografii.

Już w najbliższy piątek, 6 listo-
pada, poznamy nazwisko osoby, 
która najlepiej w Jaworznie ra-
dzi sobie z poprawną pisownią. 
W konkursowe szranki stanie mło-
dzież i dorośli mieszkańcy naszego 
miasta. Czy młodość zwycięży 
w tej konkurencji nad doświadcze-
niem, czas pokarze.

To tylko zabawa – tak mówią 
zwykle odważni, którzy  przy-
stępują do dyktanda. W każdym 
z nas jednak jest coś z hazardzi-
sty. Skoro już się zdecydowali-
śmy,  dobrze byłoby wypaść jak 
najlepiej. A przynajmniej się nie 
skompromitować. Taka lekcja 

przyda się każdemu. Zwłaszcza 
w obecnych czasach, kiedy, jak 
mówi prof. Bralczyk, w Internecie 
grasuje jakaś szczególna polsz-
czyzna, mająca mało wspólnego 
z dotąd ogólnie przyjętą normą, 
a nawet tej normie zagrażająca. 
W końcu język to coś, co nas łą-
czy,buduje tożsamość. Dobrze 
mieć świadomość, że posługujemy 
się nim w miarę poprawnie.

Dla dodania odwagi tym, którzy 
w piątek będą pocić się nad kartką 
papieru, przypominamy wnioski, 
do jakich doszli uczeni robiąc 
badania na brytyjskich uniwer-
sytetach : ekserpmynet powzolił 
udowdonić tzeę, że pzry zasipie 
poczszgólenych słów w zdnaiu, 
nie ma zncazeina kojnoleść ltier 
skadającyłch się na dane sołwo. 
Wanże jset tyklo to, żbey pirewsza 
i osatntia lteria były na siwom mij-
secu; ptzosaołe mgoą być w cakow-
łitym niedzłaie, a mimo to, nadal 

nie ponwinśimy meić prombleów 
z pczerzytaenim tego tesktu.

Kiedy dołożymy do tego infor-
mację, że w niemieckim Karlsru-
he maszyna nazwana Bios, której 
zadaniem było przepisanie tekstu 
Biblii, popełniła przy tym aż dwa 
błędy ortograficzne, nie musimy 
obawiać się wyniku naszych ję-
zykowych zmagań. Na sam przód 
weź byka za rogi i w  try miga 
dyktando będziesz miał z głowy. 
Powodzenia!

Ortograficzne Mistrzostwa Jaworzna 
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.

Zainteresowanie historią, a szcze-
gólnie tym niezwykle trudnym 
tematem – holocaustem jest nie-
zwykle duże wśród uczniów I LO 
w Jaworznie. Dzięki dobrej znajo-
mości języka niemieckiego i zain-
teresowania historią 14 uczniów 
z Jaworzna oraz 14 uczniów z Nie-
miec wraz z opiekunami podjęło 
się niezwykle trudnego zadania: 
uczestnictwa w niemieckojęzycz-
nym projekcie „Podróż do miejsc 
pamięci”.

W  c z a s i e  t e g o  p r o j e k t u 
uczniowie intensywnie zajmo-
wa l i się histor ią życia Tade-
usza Sobolewicza, który w cza-
sach nacjonalizmu przebywał 
w 6 obozach koncentracyjnych. 
We wrześniu tego roku projekt 
ten dobiegł końca. Efekt tej pracy 
– niemieckojęzyczna płyta DVD 
„Już nigdy”, którą otrzymał każ-
dy uczestnik projektu, znajduję 
się w zasobach placówki kształ-
ceniowej Stätte der Begegnung 
w Vlotho, jako pamiątka i prze-
stroga dla potomnych.

Projekt sk ładał się II czę-
ści. I część odbyła się w Polsce 
w dniach 20 – 26.10.2008, II 
w Niemczech 15 – 21.03.2009. 
W I części dzięki profesjonalne-
mu przewodnikowi i wielogo-
dzinnemu zwiedzaniu ucznio-
wie miel i okazję zagłębić się 
w trud życia ludzi przebywają-
cych w obozie koncentracyjnym 
Oświęcim i Oświęcim-Brzezinka.

Zwiedzili również Muzeum 
Żydowsk ie ,  pozna l i  h is tor ię 
i kulturę żydowską. Uczniowie 
poznali również Tadeusza So-
bolewicza, który opowiedział 
o swoich przeżyciach z6 róż-
nych obozów. Dzięki jego opo-
wieści mieli okazję dowiedzieć 

20 października tego roku odby-
ły się konfrontacje teatralne pod 
hasłem „wiara nadzieja miłość”. 
Organizatorem dwudniowych 
spotkań było Ognisko Pracy Po-
zaszkolnej.

Podobnie jak w ubiegłym roku 
w uroczyste obchody tygodnia kul-
tury chrześcijańskiej wpisał się prze-
gląd spektakli przygotowanych przez 
różne grupy wiekowe: uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, gimnazjów 
i szkół podstawowych . Był to czas, 
kiedy widzowie wraz z aktorami mo-
gli na chwilę zatrzymać się i pomyśleć 
o meandrach i zaułkach ludzkiego 
życia. Na przykład dzięki młodzieży 
III LO poprzez dramat Sebastiana 
Równego „Noc żywych trupów”, 
która ukazała nam współczesnego 
człowieka zdeterminowanego cy-
wilizacją. Jaki jest ten homo faber? 
Kreatywny. Mobilny. Dąży do perfek-
cyjności w każdej dziedzinie swojego 
życia. Chcąc być człowiekiem z klasą, 
dąży do idealnego wyglądu, tuszuje 
wszelkie niedoskonałości, dba o nie-
naganny reprezentacyjnego ubiór, 
otacza się luksusowymi dobrami, 
zapewnia sobie stabilną przyszłość 
ubezpieczając się w różnych fundu-
szach emerytalnych. W tym ściśle 
zaplanowanym życiu nie ma miejsca 
na miłość i dziecko, stąd decyzja 
o aborcji staje się łatwą. Na tle tego 
negatywnego obrazu ludzkich zacho-
wań pojawiają się jak memento słowa 
listu św. Pawła do Koryntian: „Miłość 
cierpliwa jest, łaskawa jest”.

Nad jakimi spostrzeżeniami pa-
dającymi ze sceny można było się 
jeszcze zadumać? Nad tym, że dzieci 
ubolewały, iż rodzice nie mają dla 
nich czasu, wracają późno do domu. 
Syn czy córka stają się jak odbijana 
piłka. Najmłodsi marzą o tym, żeby 
je przytulić i wziąć na ręce. Scena-
riusze dotykały także najbliższej nam 
rzeczywistości, mówiły o skłóceniu 
Polaków. Stąd w obrazach scenicz-
nych pojawia się motyw tęczy, któ-
ra staje się symbolem przymierza 
wszystkich ludzi.

Warto zauważyć, że w czasie 
konfrontacji teatralnych moglibyśmy 
obejrzeć także spektakle poetyckie, 
takie jak: „Tryptyk” collage wierszy 

S. Barańczaka przygotowany przez 
mgr D. Bialik z OPP I LO „Miłości 
się nie szuka, jest albo jej nie ma” 
opracowany przez polonistkę Renatę 
Radko z Gim. Nr 4. Na uznanie za-
sługuje dojrzałość interpretacji poezji 
Twardowskiego. Młodzież poprzez 
recytację tekstów ukazała prostotę, 
delikatność, a zarazem trafność słowa 
księdza-poety.

Przedstawienia, które mięliśmy 
okazję obejrzeć, nawiązywały nie tyle 
do motywów religijnych, ale do filo-

zofii chrześcijańskiej, co w odbiorze 
było nam bliższe i przekonało nas 
o prawdziwej wartości wiary, nadziei 
i miłości.

Juri przyznało nagrody 
następującym zespołom:

Miejsce I – Gimnazjum nr 4
Miejsce II – Liceum Ogólnokształcące nr 3
Miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 15
Wyróżniony został również zespół 
z Gimnazjum nr 3
MGR MAŁGORZATA CICHY, ADAM OKRAJEK I IGOR 

NIEDZIELA OPP I LO

się, co wydarzyło się w tamtych 
czasach oraz zaobserwować, jak 
tamten okres wpłynął na posta-
wę i charakter tego 84-letniego 
mężczyzny. Po intensy wnych 
pracach i konfrontacji z prze-
szłością ca ła grupa udała się 
do Krakowa.

W II części Tadeusz Sobole-
wicz udzielił wywiadu w part-
nerskiej szkole Adam-Josef-C 
üppers-Berufskol leg w Ratin-
gen. Pod okiem profesjonalisty 

uczniowie uczestniczący w pro-
jekcie zajęli się sceniczną i aku-
styczną oprawą tego wywiadu. 
Uczniowie uwiecznili nie tylko 
losy Tadeusza Sobolewicza, ale 
również atmosferę podczas tego 
wywiadu.

Dzięki uczestnictwu w tym 
projekcie uczniowie mieli oka-
zję poznać niemieckich rówie-
śników, ich sposób życia oraz 
w ymieni l i się poglądami do-
tyczącymi historii i współcze-
snych czasów. Grupa zwiedziła 
również zabytki w Ratingen, D 
üsseldorfie oraz wytrwali wspięli 
się na Katedrę w Kolonii.

Dzięki wspaniałej organizacji 
głównego koordynatora projektu 
Johannesa Schrödera udało się 
również uczestniczyć w wykła-
dzie „Współpraca polsko-nie-
miecka” w Instytucie Polskim 
w Düsseldorfie.

Projekt ten został dofinanso-
wany przez Polsko-Niemiecką 
Współ pracę M łod zież y ora z 
Unię Europejską. Organizacyjną 
i dydaktyczną opiekę w trakcie 
projektu pełnił główny koordy-
nator Johannes Schröder z pal-
cówki kształceniowej Stätte der 
Begegnung w Vlotho.

IW
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Przed 
egzam

inem
 

profesor w
yraźnie 

zapow
iedział, że egza-

m
in będzie trwał dokładnie 
dw

ie godziny i ani chw
ili 

dłużej. Jeśli ktoś nie odda swo-
jej pracy w ciągu dwóch godzin, 

to później ona i tak już nie zostanie
przyjęta. Profesor rozdał pytania, 

egzam
in się rozpoczął.

Po godzinie wbiegł do sali zdyszany 
student, przeprosił za spóźnienie 

i poprosił o kartkę z pytaniam
i.

– Przecież i tak już pan nie zdąży – 
stw

ierdził profesor.
– Zdążę – odpow

iedział student, 
w

ziął pytania, usiadł i zaczął 
pisać.

Po kolejnej godzinie profe-
sor pozbierał prace (od-

dali wszyscy oprócz 
spóźnionego

stu-
denta) i za-
brał się do popra-
w

iania. Spóźniony stu-
dent natom

iast kontynu-
ował pisanie, a po godzinie 
podszedł do profesora i chciał 
położyć swoją pracę na stosie 
pozostałych.
– N

ie przyjm
ę panu tej pracy – jest 

już za późno – zaprotestował pro-
fesor.
– Czy pan w

ie K
IM

 ja jestem
? – 

ze złością zapytał student.
– N

iew
iele m

nie to obchodzi.
– A

LE CZY PA
N

 W
IE K

IM
 JA

 
JESTEM

?
– N

ie m
am

 pojęcia.
– To dobrze – stw

ierdził 
student, po czym

 zrzucił 
wszystkie prace na pod-
łogę, swoją wepchnął 
w środek i w

y-
szedł.

�
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�
��
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K
iedyś Tom

asz M
ann odw

iedził 
pew

ną szkołę. N
auczyciel 

przedstaw
ił pisarzow

i 
najzdolniejszą uczennicę 
i poprosił go, aby zadał jej jakieś 
pytanie.
– Jakich znasz sław

nych pisarzy? 
– zapytał M

ann dziewczynkę.
– H

om
er, Szekspir, Balzac i pan, 

ale zapom
niałam

 pana nazw
iska 

– odpow
iedziała uczennica.

Kppnip–––a–

M
ów

i Czukcza 
do Czukczy:
– Piękny prezent 
położyłem

 m
ojej kobiecie 

pod choinką...
– I co ona na to?
– Ciągle szuka – tajga 
duża jest...

N
a egzam

inie ustnym
 

z fizyki student napisał w
zór. 

Pro
fesor go

 pyta:
– A

 skąd
 pan

 w
ziął ten

 w
zór?

– Z
 g

łow
y... – od

pow
iada 

student.
– Panie... – m

ów
i pro

fesor. – 
G
dybym

 ja m
iał taką g

łow
ę, 

to
 bym

 na niej spod
n ie nosił!

�����������	
	�
�	������������������������

A wszyscy tak lubią W
orda

W
 jednoosobow

ym
 zakładzie 

pogrzebow
ym

 znaleziono zw
łoki 

55-letniego, bezdzietnego wdowca 
G

rzegorza M
. Zm

arły znajdow
ał 

się w
 pozycji siedzącej, na krześle 

przed kom
puterem

, z lew
ą pięścią 

pod podbródkiem
 i praw

ą dłonią 
na m

yszce. Przyczyny śm
ierci 

pozostaw
ały niew

yjaśnione aż 
do chw

ili udostępnienia przez 
operatora sieci kom

órkow
ej 

ostatniej rozm
ow

y denata:
– W

itam
, panie K

rzysiu! W
ie pan, 

coś m
i tu W

ord szw
ankuje.

– A
 co pan w

idzi na ekranie?
– N

o, klepsydrę!
– N

o to m
usi pan poczekać aż 

zniknie; niech pan w
tedy do m

nie 
zadzw

oni.

Profesor pyta studenta 
na egzam

inie:
– Co to jest oszustwo?

– N
a przykład: gdyby pan 

profesor m
nie oblał.

– Co?! – woła oburzony 
egzam

inator.
– Tak, bo według kodeksu 

karnego w
innym

 oszustwa 

jest ten, kto korzystając 
z nieśw

iadom
ości drugiej 

osoby w
yrządza jej szkodę.

Przychodzi student na egzam
in z historii 

transportu u jakiegoś upierdliw
ego profesora 

i ten zadaje m
u na dzień dobry pytanko:

– Proszę podać ile w
ynosiła długość linii 

kolejow
ych w

 Polsce?
Student początkow

o zdębiał ale pyta:
– A

 w
 którym

 roku?
W

 odpow
iedzi słyszy:

– W
ie pan co, jest m

i to obojętne.
O

dpow
iedź studenta:

– Rok 1493 – kilom
etrów

 0.

Rozm
aw

iają dw
aj studenci:

– Jak m
am

 napisać rodzicom
, że znów

 oblałem
 

egzam
iny?

– N
apisz:... – odpow

iada drugi. – „Już 
po egzam

inach, u m
nie nic now

ego!”

Pyta student studenta:
– I co, przydała ci się ta książka 
kucharska, którą ci dałem

?
– W

idzisz, nie bardzo, 
bo każdy przepis zaczyna się 
od: „W

eź czyste naczynie”...

Pan Bóg w
ysłał anioła 

na przeszpiegi, żeby zobaczył 
jak idzie studentom

 w
 Polsce. 

N
iedługo anioł w

rócił.
– AW

F pije, politechnika pije, 
m

edycyna pije.
N

astępnym
 razem

:
– AW

F pije, politechnika uczy 
się, m

edycyna pije.

N
astępnym

:
– AW

F uczy się, politechnika 
kuje, m

edycyna pije.
N

astępnym
, tuż przed 

egzam
inam

i:
– AW

F kuje, politechnika kuje, 
m

edycyna m
odli się.

Pan Bóg:
– M

edycyna zda.

Lord podróżow
ał 

po oceanie, 
statek zatonął, 
a on w

ylądow
ał 

na bezludnej 
w

yspie. 
Po pięćdziesięciu 
latach – sensacja, 
lord został 
odnaleziony przez 
statek handlow

y, 
który przypadkiem

 
przepływ

ał obok. 
N

atychm
iast na tej 

w
yspie zjaw

ili się 
reporterzy i jeden 
z dziennikarzy 
prosi, by lord 
oprow

adził go 

po w
yspie. Zaczyna 

rozm
aw

iać 
z lordem

:
– Przez 50 lat, 
lordzie, na tej 
w

yspie, kom
pletnie 

sam
!? Jak to jest 

m
ożliw

e!? Jak lord 
daw

ał sobie radę?
– Ja to w

szystko 
panu pokażę...
W

chodzą 
na polanę, na której 
stoją trzy szałasy. 
D

ziennikarz 
ze zdziw

ieniem
:

– Lordzie, m
ów

ił 
pan, że przez 50 
lat był zupełnie 

sam
, a tu w

idzę trzy 
szałasy?!
– Ja ci to w

szystko 
chłopcze 
w

ytłum
aczę – m

ów
i 

lord. – Ten pierw
szy 

szałas to jest dom
, 

gdzie m
ieszkałem

.
– N

o, a ten drugi 
szałas?
– Ten drugi 
szałas, to jest 
klub do którego 
uczęszczałem

.
– A ten trzeci szałas?
– Ten trzeci szałas, 
to klub, w którym

 
m

oja noga nigdy 
w

ięcej nie postanie!

H
rabia pyta lokaja:

– Janie, co tak chlupocze 
w

 m
oim

 bucie?
Jan odpow

iada:
– O

w
sianka, panie 

hrabio!
– A

 co robi ow
sianka 

w
 m

oim
 bucie, Janie!?

– C
hlupocze, panie 

hrabio!

N
auczycielka pyta Jasia:

– K
im

 chciałbyś zostać 
w

 przyszłości?
– Lekarzem
– Przecież boisz się 
zastrzyków

!
– Tak, ale będę 
po bezpiecznej stronie 
igły!

Rozm
aw

ia 
dw

óch 
pracow

ników
 

M
icrosoftu:

– Jak długo 
przem

aw
iał Bill 

G
ates?

– Trzy godziny.
– A

 o czym
 

m
ów

ił?
– Tego nie 
pow

iedział.

Czym
 się różni 

ślub kum
pla 

od pogrzebu 
kum

pla?
– Tym

, 
że po pogrzebie 
m

ożna go 
odw

iedzać...

Pew
nego razu C

ézanne nocow
ał 

w
 m

ałym
 hoteliku. N

a drugi 
dzień w

łaściciel hotelu zapytał:
– Jak się panu spało? M

yślę, 
że niezbyt dobrze, bo m

aterac 
na pańskim

 łóżku jest dosyć 
tw

ardy.
– M

a pan rację – odpow
iedział 

artysta – ale w
staw

ałem
 w

 nocy 
parę razy z łóżka, żeby trochę 
odpocząć.
Cézanne Paul (1839-1906), francuski m

alarz 
postim

presjonistyczny. Nazywany często 
ojcem

 nowoczesnego m
alarstwa. Jego idee 

w
ywarły silny wpływ

 na sztukę XX w.

Blondynka 
do blondynki:
– A

le m
asz ładne zęby

– To po m
am

ie
– Tak? A

 pasow
ały?

Pijani studenci pytają 
taksów

karza:
– Podw

iezie nas pan pod 

uniw
ersytet za dychę?

– Czyście pow
ariow

ali? N
ie 

opłaca m
i się!

– A
 za trzy, cztery?

– N
o dobra, w

siadajcie.
N

a m
iejscu jeden ze studentów

 

w
staje i m

ów
i:

– N
o chłopaki: trzy-czte-ry:

– D
ziękujem

y!

N
a studniów

ce przystojny chłopak 
pyta siedzącą dziew

czynę:
– C

zy zatańczysz następny taniec?
– O

czyw
iście!

– To w
spaniale, nareszcie będę 

m
ógł usiąść!

Jasiu m
ów

i do kolegi:
– W

iesz co? Teraz m
oja m

am
a codziennie jeździ konno, żeby zrzucić trochę 

kilogram
ów.

– I co? Pom
aga?

– Pew
nie. Koń schudł już 10 kilo.

Proste pytanie, 
prosta odpowiedź

Nie bądź obojętny

Rozm
aw

ia dw
óch 

studentów
:

– Czytałeś 
Szekspira?
– N

ie, a kto 
to napisał?
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