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Uwaga: W tym numerze specjalny dodatek świąteczny

Zapraszamy do programu telewizji 
CTv Jaworzno, gdzie mogą Państwo 
obejrzeć audycję motoryzacyjną 
„AutoExpert”, której sponsorem jest 
Stacja Kontroli Pojazdów PKM. 
W tym tygodniu porównanie 
samochodów Ssangyong Rexton 
i Hyundai Santa Fe.
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Nieznany sprawca wylał 2 tony odpadów w rejonie Łużnika

Z Jaworzna 
zrobili szambo

W dniu dzisiejszym, tj. 19 marca 
2008 r. – o godzinie 18.00 
– w Bibliotece Miejskiej 
w Jaworznie odbędzie się kolejna 
dyskusja z cyklu pt. „Spotkania 
z nie-Filozofią”, którą poprowadzi 
mec. Marek Niechwiej. Temat 
rozmowy: „Zakochujemy się 
w Kobiecie przez to, co ma Ona 
w sobie jedynego”.

serDecznie zapraszamy.

Co ona ma 
w sobie?

U marszałka 
Kolejne spotkanie na śniadaniu 
z dziennikarzami 
u Marszałka Śląskiego Bogusława 
Śmigielskiego, które odbyło się 
18 marca br. powoli staje się tradycją. 
Jest to okazja do wymiany poglądów 
na temat zdarzeń oraz wyrażenia 
opinii na temat działań i decyzji tego 
urzędu. Głównym tematem tego 
spotkania była przygotowywana 
ustawa aglomeracyjna i rozbudowa 
katowickiego lotniska. Ustawa 
aglomeracyjna miałaby ustalić zasady 
funkcjonowania pewnych obszarów 
działania wielkich aglomeracji, takich 
np. jak komunikacja regionalna 
i ponadgminna.
– Róbmy swoje – podsumował 
dyskusję marszałek, choć niepokoją 
go ciągłe zmiany 
w projektowanej ustawie, które 
nierzadko wypaczają pierwotny cel jej 
powstania.

gh

Konkurs palm wielkanocnych w kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny 
jest już tradycją w naszym mieście. Indywidualnie wyróżniono 
agnieszkę Majrowską, a także siostry alicję i Julię Nowackie. Natomiast 
w kategorii zespołów: I miejsce zajęła klasa II b SP1 (na zdj.); II miejsce 
klasa II c SP 1 – palma wykonywana była pod okiem agaty Kościńskiej, 
zaś III miejsce należy do klasy III c SP 1. Jurorami konkursu byli Barbara 
Woźnica i ks. Krystian Kucharski. p.Długajczyk

Konkurs palm wielkanocnych

W sobotnie przedpołudnie 
mieszkaniec Jaworzna 
poinformował straż miejską, 
że z wiaduktu nad rzeką 
Łużnik na Pieczyskach ktoś 
wylał dużą ilość odpadów. 
Sprawą zajęło się Powiatowe 
Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, które 
poinformowało o zaistniałej 
sytuacji stosowne służby.

Na miejscu pojawiła się policja, 
straż pożarna i straż miejska. Poinfor-
mowany został także Wydział Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskiego 
i Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach. Policja 
podjęła czynności w celu ustalenia 
sprawcy zrzutu. Natomiast strażacy za-
bezpieczyli miejsce workami z piaskiem 
i folią, aby odpady nie przedostały się do 
płynącego nieopodal Łużnika.

Przedstawiciele Inspekcji Ochrony 
Środowiska i strażacy z plutonu che-
micznego z Katowic pobrali próbki do 
zbadania substancji. Po analizie okazało 
się, że jest to brzeczka chromowa (roz-
twór soli chromu), materiał używany 

do garbowania skór. – Środek jest tok-
syczny i szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. 
W związku z tym Inspekcja Ochrony 
Środowiska zaleciła, aby ten odpad usu-
nąć – mówi Zbigniew Piątek, naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludności UM.

W poniedziałek prywatna firma 
usunęła odpady. Kosztami został ob-
ciążony właściciel terenu, czyli miasto. 
Jeśli uda się ustalić sprawcę, to on bę-

dzie musiał zapłacić za akcję usuwania 
tej substancji. – Na dzień dzisiejszy nie 
mamy żadnej informacji, kto mógł do-
konać tego przestępstwa, bo tak to należy 
określić. Wiemy tylko, że musiał to być 
jakiś beczkowóz o dość dużej pojemno-
ści, ponieważ tego odpadu jest mniej 
więcej 2 tony – mówi Piątek.

Jeszcze w tym tygodniu Inspektorzy 
Ochrony Środowiska dokonają oględzin 
miejsca i pobiorą próbki gleby i wody 
z Łużnika, aby sprawdzić, czy doszło 
do poważniejszego skażenia. Ponieważ 
wylana substancja jest używana w gar-
barstwie, podejrzenie padło również na 
szczakowski zakład zajmujący się skó-
rami. Jednak Zbigniew Piątek podszedł 
do tej tezy dość sceptycznie. – Myślę, że 
policja bierze pod uwagę wszystkie wątki, 
jakie mogą doprowadzić do znalezienia 
sprawcy, aczkolwiek raczej naszą gar-
barnię nie podejrzewałbym o coś takiego, 
bo wiem, że tam te procedury związane 
z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpa-
dów są bardzo rygorystycznie przestrze-
gane – mówi naczelnik. p.jamroz

Brzeczkę chromową natychmiast usunięto, ponieważ skaziłaby 
wody łużnika, ten zaś powiększyłby zakres skażenia nawet poza 
obszar Jaworzna

Mazurki
baranki, kajaczki,

pisanki wypieszczone
w kołnierzach z borowin

ustawiły się w rzędzie
w koszach wiklinowych,
czekając na srebrzyste 
krople święconej wody.
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Rozpoczyna się ostatni etap kon-
struowania planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenów po 
szybie Kościuszko kopalni Jaworzno  
w centrum miasta. Do połowy kwiet-
nia mieszkańcy mogą zgłaszać swoje 
uwagi i pomysły do planu wystawio-
nego w urzędzie.

Miasto starało się o uzyskanie tere-
nów po szybie Kościuszko od 2004 roku. 
Za zgodą wojewody śląskiego udało się 
odkupić ten teren  od Skarbu Państwa po 
obniżonej cenie, za 285 tysięcy złotych. 
Od tamtego czasu trwają prace plani-
styczne nad zagospodarowaniem tego 
atrakcyjnego placu w centrum miasta. 
– Nie widzę żadnego miejsca w kraju, 
gdzie byłaby taka sytuacja, gdzie kilkana-
ście hektarów w ścisłym centrum miasta 
jest do pełnej dyspozycji miasta. Wobec 
tego, nie możemy tego terenu zmarnować 
– powiedział Paweł Silbert.

Na początek w latach 2004 – 2005 
zostało przygotowane studium uwa-
runkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego. Już wtedy 
mieszkańcy Jaworzna wykazali ogrom-
ne zainteresowanie tematem. – Ak-
tywność mieszkańców Jaworzna przy 
uchwalaniu studium była niewyobra-
żalna – mówi Teobald Jałyński. – Mam 
doświadczenie z innych miast. Studia 
najczęściej przechodzą bezszmerowo, 
to są dokumenty praktycznie urzędo-
we. Za to w Jaworznie to był dokument 
publiczny – dodaje naczelnik Wydziału 
Urbanistyki i Architektury.

Spotkanie dla 
przedsiębiorców 
odbyło się w Agencji 
Rozwoju Lokalnego. 
Współorganizatorem 
była firma CTC Polska 
Katowice. 

Przybyli na dzień otwarty za-
interesowani brali udział w pre-
zentacjach dotyczących możliwo-
ści pozyskiwania środków z Unii 
Europejsk iej d la ma ł ych f i rm, 
uzyskiwali informacje jak bez-
piecznie prowadzić swoje usługi 
za granicą.

Miasto przedstawiło swoje pro-
pozycje dla inwestorów. Usługi 
ofiarował także Urząd Pracy, po-
nadto porad udzielali przedstawi-
ciele ZUS-u, Urzędu Skarbowego, 
a także przedstawiciele firmy CTC 
Polska Katowice. – Dzień otwarty 
dla przedsiębiorców cieszył się du-
żym zainteresowaniem, ze względu 
na bezpośredni kontakt pracodaw-
ców z ekspertami. Przedsięwzięcia 
takie są bardzo dużym udogodnie-

Przedsiębiorcy z naszego miasta podczas dnia 
otwartego mogli zasięgnąć informacji ekspertów 
dotyczących pozyskiwania kandydatów do pracy, 
czy też pozyskiwania środków na organizację 
prac inwestycyjnych

Dzień otwarty

Co po szybie 
Kościuszko?

Wykonany następnie przez urząd 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego tego terenu wchodzi teraz w fazę 
konsultacji społecznych. Od 19 marca 
do 17 kwietnia będzie wystawiony do 
wglądu w budynku przy ul. Grunwaldz-
kiej 52. Na 14 kwietnia planowane jest 
spotkanie z ewentualnymi inwestora-
mi i deweloperami. – Nie jest dla mnie 
wyobrażalne, żeby zagospodarowanie 
tego terenu miało być w całości na koszt 
miasta. To byłoby po pierwsze niereali-
styczne ze względów finansowych, po 
drugie niecelowe z powodów takich, że 
miasto to nie jest tylko instytucjonalna 
przestrzeń, ale również działalność ko-
mercyjna – wyjaśnia Silbert.

Następnie 16 kwietnia, w sali ob-
rad magistratu odbędzie się spotka-
nie z mieszkańcami na temat planu 
zagospodarowania tego terenu. Po 
naniesieniu uwag mieszkańców plan 
zostanie poddany pod głosowanie na 
majowej sesji Rady Miejskiej.

Jak wyjaśnił Jałyński, plan w swej 
formule jest dosyć nowatorski określa 
pewne ramy, ale nie ogranicza przy-
szłych inwestorów. – Otwartość tego 
planu wydaje się być zasadniczym jego 
plusem – mówi naczelnik. Plan zakłada 
zarezerwowanie pewnej przestrzeni dla 
miasta i funkcji publicznych oraz część 
przeznaczona dla inwestorów.

p.jamroz

W Jaworznie osoby potrzebujące 
wspiera już od 6 lat prezes 
oddziału PCK Jaworzno  
W. Witek. Jak co roku, przed 
świętami stara się on pomóc 
biednym rodzinom, zwłaszcza 
wielodzietnym. 

Od poniedziałku do dziś zbie-
ra od mieszkańców miasta dary 
dobrego serca. Zbiórka żywności 
czy też innych artykułów  użytku 
codziennego odbywa się w sklepie 
Biedronka na Leopoldzie. Każdy 
chętny, który zechciałby wesprzeć 

Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi 
krokami. Wiele rodzin zasiądzie do wspólnych 
posiłków przy suto nakrytych stołach. Niestety, 
znajdują się i tacy mieszkańcy naszego miasta, 
których nie stać nawet na skromne uczczenie 
Zmartwychwstania Pańskiego. Takim właśnie 
rodzinom pomaga Polski Czerwony Krzyż

PCK apeluje
ubogich jaworznian ma jeszcze 
szansę. Do W. Wit ka o pomoc 
zgłaszają się także młode małżeń-
stwa, których start na nowej drodze 
życia pod względem finansowym 
nie był udany. Osoby takie za po-
średnictwem PCK Jaworzno proszą 
o podstawowe artykuły domowe. 
– Jeżeli wśród jaworznian znajdują 
się mieszkańcy, którzy mają niepo-
trzebny głęboki wózek dla dzieci, 
pralkę i inne podstawowe przedmio-
ty domowe proszone są o kontakt z 
odziałem PCK Jaworzno bądź też z 
redakcją gazety „Co tydzień”– ape-
luje W. Witek, prezes PCK.

p.Długajczyk 

W minioną sobotę, w jednym z hi-
permarketów na Osiedlu Stałym, 
grupa wolontariuszy kwestowała 
na rzecz Hospicjum Homo-Homi-
ni im św. Brata Alberta.

Akcja przebiegała pod hasłem: „Po-
magamy nieuleczalnie chorym. Pomóż 
hospicjum – wolontariusze pomagają 
Tobie”. Całość zebranych datków to 
cegiełka na budowę hospicjum stacjo-
narnego w Jaworznie. – Mieszkańcy 
naszego miasta bardzo chętnie brali 
udział w tej akcji, naszym zadaniem 
była pomoc klientom w pakowaniu 
zakupionych przedmiotów w markecie,  
w którym kwestowaliśmy. W zamian 
za pomoc jaworznianie wrzucali nam 
do puszek dowolne datki – mówi jeden  
z wolontariuszy.  p.Długajczyk

We wtorek, 12 marca, 
jaworznicka policja 
dwukrotnie interweniowała 
wobec pijanych rodziców 
sprawujących opiekę nad 
dziećmi. 

Około godz. 20.50 dyżurny poli-
cji, otrzymał telefoniczne zgłoszenie  
o awanturujących się osobach w jednym 
z mieszkań w dzielnicy OTK. Na miejscu 
po chwili pojawił się patrol policji. 

Do funkcjonariuszy podszedł męż-
czyzna mieszkający obok tego bloku 
i po przedstawieniu się oświadczył, iż 
jego była żona zaprosiła do mieszkania 
dwóch mężczyzn i wspólnie urządzili 
sobie „imprezę” dobrze zakrapianą alko-
holem. Zgłaszający oznajmił, że w miesz-
kaniu znajduje się dwójka dzieci w wieku 
7 i 8 lat. Na klatce schodowej, słychać 
było wyraźne krzyki i płacz dzieci. 

Policjanci niezwłocznie wkroczyli 
do akcji. W mieszkaniu zastali trzy 
osoby, które będąc kompletnie pijane, 
wszczynały między sobą burdę. Wśród 
nich była matka dzieci, 27-letnia właści-
cielka mieszkania. Policjanci, wraz ze 
zgłaszającym, zastali kompletny nieład, 
brud oraz szkła, pochodzące najpraw-
dopodobniej z rozbitych butelek po 
alkoholu. W czasie interwencji kobieta  
w obecności dzieci używała słów wul-
garnych, a w stosunku do funkcjonariu-
szy  zachowywała się ostentacyjne.

Dwa razy pijani rodzice
– Rozmowa ze sprawcami awantury 

była zupełnie niemożliwa. Nie potrafili 
w sposób logiczny wytłumaczyć swojego 
zachowania, wręcz uważali, iż jest to 
dopuszczalne. Badania tych osób na 
zawartość alkoholu wskazały wyniki 
blisko 3 promile – informuje sierż. szt. 
Tomasz Obarski.

Mając na uwadze zagrożenie bezpie-
czeństwa życia i zdrowia dzieci, funk-
cjonariusze podjęli decyzję o zabraniu 
nieletnich z mieszkania i przekazania 
pod opiekę babci, mieszkającej na są-
siedniej ulicy. Uczestnicy awantury zo-
stali umieszczeni w izbie wytrzeźwień. 
Następnego dnia zostali przewiezieni do 
komendy i wówczas dopiero można było 
przeprowadzić z nimi czynności.

– W stosunku do matki będziemy 
wnioskowali do sądu o ograniczenie 
sprawowania opieki lub pozbawienia 

władzy rodzicielskiej – dodaje Tomasz 
Obarski.

Podobne zdarzenie miało miejsce 
tego samego dnia około godz. 22.15 na 
ul. Chopina. Interweniujący na zgło-
szoną awanturę domową policjanci  
w mieszkaniu zastali cztery dorosłe 
osoby. – I w tym przypadku 29-letni 
rodzice, w czasie sprawowania opieki 
nad 5 i 7-letnimi dziećmi, znajdowali się  
w stanie nietrzeźwym, badanie wykazało 
2,7 promila alkoholu – informuje sierż. 
szt. Tomasz Obarski.

Szybka reakcja funkcjonariuszy po-
licji podczas libacji alkoholowej „rodzi-
ców” zapobiegła tragedii. Rodzice trafili 
do izby wytrzeźwień i będą odpowiadać 
za swoje postępowanie przed sądem. 
Należałoby się poważnie zastanawiać, 
czy tego typu osoby powinny opieko-
wać się nieletnimi. (iw)

Od zeszłego tygodnia w naszych au-
tobusach można spotkać funkcjona-
riuszy policji, którzy bacznie strzegą 
pasażerów przed kieszonkowcami.

Policjanci kontrolujący tłok panujący 
na przystankach i w pojazdach PKM-u 
nie będą różnili się niczym od zwykłych 
pasażerów. Dla niepoznaki nie będą oni 
umundurowani, a także podobnie jak 
pasażerowie będą kasowali bilety, które 
udostępni im magistrat.   

W akcję zaangażowany jest także 
Urząd Miasta. Policjanci i straż miejska 
za pomocą monitoringu kontrolują 
miejsca, w których najłatwiej dokonać 
kradzieży ze względu na duży tłok.  

Kamery i funkcjonariusze policji  
w cywilu są jedynym sprawnym sposo-
bem na walkę z kieszonkowcami. Akcja 
ta jest konieczna ze względu na wciąż 
wzrastającą liczbę kradzieży w naszym 
mieście. p.Długajczyk

Czujne oko policjanta

Cegiełka dla 
hospicjum

Dzień otwarty dla przedsiębiorców cieszył się dużym zainteresowaniem

Teren po szybie Kościuszko. Ten sielski landszaft z okresu kanikuły 
zamieni się niedługo w centrum nowoczesnej aglomeracji

niem dla potencjalnych pracow-
ników jak i pracodawców – mówi 
Wiesława Polańska, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy.

p.Długajczyk
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Aby święta były spokojne
Nadchodzący weekend będzie w Państwa domach okresem szczególnym. 
Święta Wielkanocne są okazją do spotkań w gronie rodzinnym, to okres 
szczególnie radosny. Wielu z nas będzie miało możliwość spędzenia czasu 
wolnego poza miejscem zamieszkania. Trzeba jednak pamiętać, że czas 
ten przede wszystkim powinien upłynąć bezpiecznie. Warto przypomnieć, 
że „złodzieje nie świętują”. Policyjne raporty jednoznacznie wskazują, 
iż w tym czasie dochodzi do wielu przestępstw kryminalnych - różnego 
rodzaju włamań i kradzieży.

Dlatego też jaworznicka policja przypomina:
 zachowajmy ostrożność w kompleksach handlowych i środkach ko-

munikacji publicznej - kieszonkowcy!

 przed opuszczeniem swojego mieszkania odpowiednio go zabez-
pieczmy, poprośmy o ewentualną pomoc sąsiada – włamywacze!

 w czasie przemieszczania się swoimi samochodami starajmy się nie 
łamać przepisów drogowych, szczególnie przekroczenia dozwolonej 
prędkości – wypadki drogowe!

 podczas przechodzenia przez drogę starajmy się korzystać  
z przejść dla pieszych – potrącenia!

W okresie przedświątecznym nad bezpieczeństwem Państwa czuwać 
będzie zwiększona liczba patroli policyjnych. W szczególności będą one 
kontrolować okolice centrów handlowych oraz głównych szlaków komuni-
kacyjnych. W razie ujawnienia kradzieży należy natychmiast taki przypadek 
zgłosić znajdującemu się w pobliżu policjantowi lub telefonicznie pod numer 
997 lub 112.

rzecznik jaworznickiej policji Tomasz obarski

y

y

y

y

Mieszkańcy miasta będą mieli 
okazję wypowiedzieć się na temat 
przyszłości jaworznickiego rynku 
w specjalnej ankiecie prowadzonej 
przez urząd. To jeden z punktów 
planu odnowy rynku.

W ubiegłym roku został powoła-
ny zespół specjalistów, który zajmuje 
się stworzeniem koncepcji odnowy 
jaworznickiego rynku. W ramach 
projektu „Rynek Od.nowa” już w 2010 
roku centrum naszego miasta ma 
stać się wreszcie reprezentacyjnym 
miejscem. Pierwszym krokiem do 
odświeżenia rynku było powstanie 
nowoczesnej bryły biblioteki. – Rynek 
stał się bardzo istotny wtedy, kiedy 
biblioteka, która powstała przy tym 
rynku uświadomiła, że obecny kształt 

przestrzenny rynku nie przystaje już 
do tego, czego miasto oczekuje – wy-
jaśnia Teobald Jałyński z Wydziału 
Architektury i Urbanistyki UM.

Trwają prace nad przygotowa-
niem koncepcji architektonicznej 

Mieszkańcy mogą mieć wpływ na zmianę oblicza centrum miasta

Weź udział w tworzeniu

płyty rynku, które prowadzi dr 
Stanisław Lessaer z Pracowni Ar-
chitektonicznej PA.NOVA z Gliwic. 
Ankieta kierowana do mieszkańców 
ma dać odpowiedź na pytanie jakie 
są ich oczekiwania w stosunku do 
rynku, na jakim rynku innego mia-
sta nasz może się wzorować, jakie 
elementy architektoniczne można 
tutaj wykorzystać. – Powiedzmy 
sobie szczerze rynek jest niewielki, 
możliwości interwencji przestrzen-
nych są relatywnie ograniczone, za 

to istotne jest to, byśmy otrzymali 
odpowiedź czego mieszkańcy ocze-
kują – mówi Jałyński.

Ankiety będą dostępne w ma-
gistracie, na stronie internetowej 
miasta oraz w naszej gazecie (str. 8). 

Jak powiedział prezydent, prawdo-
podobnie pojawi się również jedno-
razowe wydawnictwo, aby dotrzeć 
do jak największej liczby jaworz-
nian. – Chciałbym, żeby efektem 
końcowym tych prac była akceptacja 
społeczna, żeby mieszkańcy miasta 
mówili to jest w jakimś sensie nasze, 
jest to naszym udziałem i my się bę-
dziemy w tym dobrze czuć, będziemy 
się z tym można utożsamiać – mówi 
Paweł Silbert.

p.jamroz

Już w zeszłym roku w miejscu pod 
halą Miejskiego Centrum Kultury  
i Sportu planowano utworzyć miej-
sca parkingowe, a także coś dla mi-
łośników koszykówki, czyli boisko 
do streetballu. Na dzień dzisiejszy 
nie wiadomo czy i jak to miejsce 
będzie zagospodarowane. 

W minioną środę około godziny 
13.00 dyżurny policji otrzymał 
telefoniczne zgłoszenie o kolizji 
drogowej w Ciężkowicach. Zasko-
czona sytuacją poszkodowana ko-
bieta pozostawiła dziecko, uciekając  
z miejsca zdarzenia.

Policję o zdarzeniu powiadomiła 
sprawczyni kolizji. Oznajmiła, że 
jadąc swoim samochodem mar-
ki Lanos na skrzyżowaniu jednej  
z ulic, nie udzieliła pierwszeństwa 
przejazdu kierującej samochodem 
Fiat i doprowadziła do zderzenia 
obu pojazdów. 37-letnia mieszkan-
ka Mysłowic natychmiast wybiegła 
ze swojego auta i udała się do po-
szkodowanej z Fiata, aby jej udzielić 
pomocy. Na pytanie czy nic jej się 
nie stało, ta odpowiedziała, że nie. 
Panie pomogły wydostać się z Fiata 
10-letniemu synowi poszkodowanej, 
który porusza się o kulach.

W czasie ich wspólnej rozmowy, 
mieszkanka Mysłowic wyczuła woń 
alkoholu od poszkodowanej. Zapytała 
więc, czy kierująca Fiatem coś piła. Zde-
nerwowana pytaniem kobieta, chwyciła 
swojego synka i zaczęła uciekać. Po kil-
kunastu metrach wkroczyła do jednego 
z domów i tam po krótkiej rozmowie  
z właścicielem posesji pozostawiła chłop-
ca. Sama natomiast, znów zaczęła biec  
w kierunku kościoła w Ciężkowicach. 

Na miejscu pojawili się policjanci, 
którzy po wykonaniu niezbędnych 

czynności związanych z kolizją, udali 
się na poszukiwanie poszkodowanej. Na 
terenie jednej z posesji udało się zatrzy-
mać 33-letnią mieszkankę dzielnicy Pie-
czyska. Kobieta oświadczyła, iż oddaliła 
się z miejsca zdarzenia z uwagi na brak 
uprawnień do kierowania samochodem. 
A w tym dniu musiała jechać do szkoły 
po drugie swoje dziecko.

– Prawo jazdy to zostało zatrzy-
mane w ubiegłym roku przez poli-
cję w Krzeszowicach za podejrze-
nie spowodowania kolizji drogowej  
w stanie nietrzeźwym – wyjaśnia sierż. 

szt. Tomasz Obarski. Poszkodowana 
została przewieziona do komendy 
policji, gdzie wykonano badanie jej 
trzeźwości. Zdumieni policjanci 
zobaczyli wynik ponad 2 promile. 
Kobieta próbowała przekonywać 
stróżów prawa, że alkohol ten wypiła 
zaraz po zdarzeniu. 

– Niestety, tak nierozważne postę-
powanie matki, a może nawet zupełna 
głupota, skutkowała zatrzymaniem jej  
w policyjnym areszcie. Kobiecie grozi 
kara pozbawienia wolności do 2 lat – in-
formuje sierż. szt. T. Obarski. (iw)

13 marca wieczorem do Komendy Po-
licji w Jaworznie, zgłosiła się 27-letnia 
mieszkanka ul. Szczakowskiej. Pod jej 
nieobecność z jej domu zkradziono  
5 tys. złotych. Poszkodowana oznaj-
miła funkcjonariuszom, że po po-
wrocie z pracy, około godziny 17.00, 
zastała otwarte drzwi wejściowe,  
a wewnątrz domu śpiącego,  swojego 
nietrzeźwego 83-letniego dziadka, 
który wraz z nią zamieszkuje. Według 
zgłaszającej, w mieszkaniu panował 
nieład po libacji alkoholowej.

Wnuczka, znając nawyki dziadka, 
nic nie podejrzewając, posprzątała dom. 
Przypomniała sobie jednak, że w kuchni 
ma schowaną znaczną sumę pieniędzy. 

Po chwili ogromnie się rozczarowała, 
gdy stwierdziła że jej oszczędności znik-
nęły, tak samo jak osoby, które tego dnia 
skorzystały z gościnności starszego pana. 
Postępowanie wyjaśniające prowadzone 
przez sekcję kryminalną trwa.

– Drodzy państwo warto przypomnieć 
o tym, że posiadając znaczne kwoty go-
tówki, trzeba je solidnie zabezpieczyć. 
Odejdźmy od stereotypów chowania pie-
niędzy w tzw. „skarpecie”. Kogo dosięgnie 
już ręka złodzieja, niech pamięta o tym, 
iż miejsce zdarzenia trzeba starannie 
zabezpieczyć, aby wszystkie ślady, mające 
związek z kradzieżą, nie zostały naruszo-
ne – apeluje rzecznik policji sierż. szt. 
Tomasz Obarski. (iw)

Rajdówka bez prawa jazdy

Wspólne mieszkanie

Boisko? Parking? A może nic?

Już w zeszłym roku w miejscu, 
gdzie zimą znajduje się lodowisko, 
miało powstać boisko dla fanów ko-
szykówki. Pomysł ten był kontrolowa-
ny przez MCKiS, w końcu przekazany 
do realizacji Miejskiemu Zarządowi 
Dróg i Mostów. 

Plan jednak do dnia dzisiejszego nie 
został zrealizowany. Dlaczego? Głów-

Czy nowy rynek będzie bardziej reprezentacyjny niż obecny?

Kiedy będziemy cieszyć się nowym boiskiem?

nym powodem była nierzetelność pro-
jektanta, który nie zdążył zrealizować 
projektu w określonym czasie. W wyni-
ku czego doszło do rozwiązania umowy 
z firmą, która miała zająć się rozwojem 
i zagospodarowaniem tegoż miejsca. 
– Obecnie czekamy na zatwierdzenie 
miejscowego planu zagospodarowanie 

przestrzennego dla sąsiedniego terenu 
po byłej kopalni Kościuszki – mówi 
Sebastian Kuś z MZDiM-u. Jak na 
razie nie można powiedzieć, że prace  
z rozbudową tych miejsc idą wielka 
parą. Jednak jak zapewnia MZDiM, 
obecnie jego realizacja planu jest tylko 
przesunięta w czasie. 

p.Długajczyk



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

ul Narutowicza 1 ....................................................................................... tel. 618-16-18

P O G O t O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 ................................ tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Chrzanów, ul. Trzebińska 78D ...........................................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

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. Zielona, dojazd gratis............................... tel. 615 03 00, 801-81-87
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, ul. Grunwaldzka 33,  .........................................................tel. 618-15-00
Wydziały: Inżynierii, Ochr. Środ. i Rolnictwa, WSO dla działalności gospodarczej, ul. 
Dwornickiego 5 ................................................................ tel/fax  618-16-71, 618-15-00
Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Północna ............................................tel. 618-17-50
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ................................................... tel. 616-54-94
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b ...............................tel. 618-19-00
Powiatowy Urząd Pracy Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12 ...........................tel. 266-36-35
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ............................................................... tel. 616-38-32
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ...............................tel. 615-51-39
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. 615-08-30, 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 

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
HSO 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. 616-44-61
Netia Telekom Silesia Informacja ............................................................ tel. 751-00-05
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

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. 616-20-71
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 ....................................................... tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15 ................................................................ tel. 751-90-00
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 ............................................tel. 618-27-65, 618-20-37

k A S Y 
SKOK im. „Jan Kanty”,ul. Szczakowska 4/17 .......................................... tel. 752-36-77

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. Pocztowa 5 ......................................... tel. 616-35-37
Biblioteka Pedagogiczna ......................................................................... tel. 616-26-95
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 Konsumenta, Plac Górników 5 ..................................... tel. 618-17-77
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 - 15.00 .................................................tel. 616 -74-44  
Hospicjum  24h/dobę......................................................................tel. (0601) 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 17.00-19.00 ...................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

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

I n n e
TOZ ...............................tel.  0 506-056-079, 0 505 146 403, 615-09-21 śr.-czw. 17-19
Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo) .............tel. 615-0-150

I N F O R M A T O R
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Z notatnika policmajstra
oprac. jim

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
dw

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

Kaplica Pożegnalna Bezpłatna 
43-600 Jaworzno ul. Królowej Jadwigi 2 
tel/fax 032/ 616 35 98, 0 502 298 696

Całodobowy Czynny
dw

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

tel. 032/ 751 95 92 czynne całą dobę 
bezpłatna kaplica pożegnalna

dw

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

tel. 032/ 615 04 15, 0 603 129 790 czynne 
całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna

dw

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

tel. 032/ 616 22 68, 032/ 751 95 92
Czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna

dw

7

7

7

Najserdeczniejsze życzenia wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym, 
realizacji zamierzeń, dalszego roz-
woju wydawnictwa, telewizji lepszej 
od CNN, zdrowia, uroczego półu-
śmieszku na co dzień oraz mnóstwa 
pieniędzy do uszczęśliwiania Nas 
– Dyrektorowi Józefowi Matysiko-
wi – składają niezastąpieni, oddani  
i sympatyczni pracownicy gazety 
„Co tydzień” Jaworzno i Mysłowice 
oraz telewizji CTv Jaworzno.

Jak fiołek wśród ukrycia oży-
wiony tchnieniem wiosny tak 

każdy dzień Twojego życia niech 
będzie dniem radosnym. Z okazji 
18. rocznicy urodzin kochanej 
Patrycji dużo zdrowia, szczęścia, 
wszystko co najlepsze w dorosłym 
życiu życzy ciocia Viola.

Najpiękniejsze są lata szkolne. 
Wszystkie drogi do szczęścia wol-
ne. Życie beztroskie i pełne marzeń. 
Dużo radości i tyle wrażeń. Kocha-
nej siostrzyczce Patrycji Kolińskiej 
z okazji 18. urodzin dużo zdrowia, 
szczęścia w dorosłym życiu życzy 
brat Damian z Anią.

234/D/08

Serdeczne podziękowania  
dla Hospicjum, a szczególnie  

dla Pani dr Marii Bryły  
oraz siostry Lilii za opiekę nad 

Alojzym Żakiem 
w ostatnim okresie życia składają:  

córka, synowie z rodzinami

Serdeczne podziękowania  
Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym  
oraz wszystkim uczestniczącym  

w ostatnim pożegnaniu 

Śp. Marii Patucha 
składają: córki, syn z rodzinami

239/D/08

Serdeczne podziękowania  
od żony i córek Zmarłego 

Stanisława Tyrańskiego 
dla Pani dr Marii Bryły,  

siostry Ewy Jankowskiej,  
pozostałym siostrom z Hospicjum  

za czułą opiekę
dw

dw

Serdeczne podziękowania wszystkim,  
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Alojzego Żaka 
składają:  

córka, synowie z rodzinami

233/D/08

Serdeczne podziękowania dla Pana 
Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego  

w Jaworznie  
Doktora n.med. Józefa Kurka

za serce, okazaną nam życzliwość, bez-
interesowną pomoc w czasie choroby 

Mojego Męża składa wraz z wyrazami 
szacunku.

Wdzięczna Jadwiga Sierkowa
223/D/08

12 marca
Tuż przed 18.00, na ul. Wojska 
Polskiego, kierująca samocho-
dem „Daewoo Lanos”, 31-letnia 
mieszkanka Jaworzna, najecha-
ła na pieszego, który prowadził 
rower. 23-letni mieszkaniec Os. 
Stałego, z lekkimi obrażeniami 
ciała trafił do szpitala. Kobieta 
została ukarana za spowodo-
wanie zdarzenia drogowego.

Około godz. 14.00, nieznany 
sprawca włamał się na teren 
budowy domu w dzielnicy 
Dąbrowa Narodowa i dokonał 
kradzieży elektronarzędzi na 
szkodę 29-letniego mieszkańca 
miasta. Kwota poniesionych 
strat to około 8 tysięcy złotych.

13 marca
Około 14.00, na parkingu przy 
szpitalu, 21-letni mężczyzna 
powiatu olkuskiego, kierując 
samochodem marki „Iveco” po-
trącił pieszą, 71-letnią miesz-
kankę naszego miasta. Starsza 
pani ze złamanymi żebrami 

trafiła do szpitala. Kierowca 
najprawdopodobniej będzie 
odpowiadał za spowodowanie 
wypadku drogowego.

Jak została poinformowana 
Komenda Miejska Policji, kilka 
dni wcześniej nieznany spraw-
ca wszedł na teren hali zakła-
dów chemicznych Organika 
Azot i skradł 9 metrów kabla 
strojącego rozdzielni prądu. 
Straty w toku ustalania.

Nieznany sprawca w jednym ze 
sklepów przy ul. Olszewskie-
go, wykorzystując nieuwagę 
72-letniej mieszkanki naszego 

miasta, z jej torebki skradł port-
fel z zawartością karty emeryta, 
dowodu osobistego oraz pie-
niędzy w kwocie 140 zł.

14 marca
Do komendy policji zgłosił się 
mieszkaniec dzielnicy Jeleń  
i stwierdził, że w dniu 6 marca 
2008 r. został oszukany przez 
mieszkańca Tarnowa, który to 
zobowiązał się do sprowadzenia  
z terenu Niemiec samochodu 
osobowego. Poszkodowany do-
konał wpłaty uzgodnionej kwoty 
zaliczki, czyli 1.500 zł. Do chwili 
obecnej pojazd nie został spro-
wadzony, a kontakt telefoniczny 

został zerwany. Trwają czynności 
wyjaśniające tą sprawę.

Około 12.30 mieszkanka Ja-
worzna powiadomiła policję  
o oszustwie. Kobieta oznajmiła, 
że w dniu 6 lutego 2008 r. nie-
znany sprawca, wykorzystując 
jej dane osobowe oraz stary 
dowód osobisty, zawarł umowę 
z „Lukas Bank” na zakup towa-
ru w postaci drzwi. Suma strat 
– 2.380 zł. 

15 marca
Po południu patrol policji wraz 
z funkcjonariuszami Straży 
Ochrony Kolei, na ul. Kolejarzy 
zatrzymał 20-letniego miesz-

kańca Olkusza, który kilka mi-
nut wcześniej ukradł elementy 
konstrukcyjne ogrodzenia 
metalowego z terenu dworca 
PKP. Ponadto, mężczyzna był 
poszukiwany przez Sąd Rejo-
nowy w Jaworznie. Trafił do 
policyjnej izby zatrzymań.

16 marca
O godz. 3.00, w jednym  
z lokali nocnych na Osiedlu 
Stałym, patrol policji zatrzy-
mał 32-letniego jaworzniani-
na, który w trakcie przepro-
wadzenia interwencji ulicznej 
dopuścił się słownego znie-
ważenia policjantów. Sprawca 
został osadzony w areszcie.
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Z konferencji prasowej prezydenta

Plan na park

Kochać i cierpieć aż do perłowych łez c.d.

Narkotykowe piekło

Tak wygląda struktura chemiczna 
morfiny. Pomimo urokliwego wyglądu, 
może zrujnować niejedno młode życie

Co dalej z Parkiem Lotników?
Mieszkańcy miasta bardzo do-

brze wspominają imprezy plene-
rowe, które były organizowane 
w Parku imienia Lotników Polskich 
na Osiedlu Stałym. Od kilku lat jed-
nak, ten ciekawy teren w mieście nie 
jest wykorzystany. Miasto podeszło 
metodycznie do problemu tego miej-
sca. Zaczęto od planu. – Żeby móc 
wprowadzić tam jakiekolwiek zmiany 
organizacyjne, potrzebne są podstawy 
prawne i taką podstawą prawną jest 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego – wyjaśnia Paweł Silbert.

Jak wyjaśnia naczelnik wydziału 
architektury i urbanistyki, Teobald 
Jałyński, plan ma wypełnić dwa naj-
ważniejsze założenia. Po pierwsze ma 
uporządkować kwestie własnościowe 
w tym rejonie. Do tej pory park nie 
był wydzielony jako odrębna dział-
ka i pozostawał w zarządzie Pań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe. Taki stan prawny 
uniemożliwił miastu podjęcie in-
westycji niezbędnych dla odbudowy 
infrastruktury rekreacyjnej. Umowa 
zawarta z Lasami Państwowymi nie 
pozwala na budowanie nowych urzą-
dzeń, a jedynie na remont i poprawę 
obecnej infrastruktury. Po drugie 
plan dostosowuje funkcje parku do 
aktualnych potrzeb. – W przedniej 
części, od ul. Grunwaldzkiej funk-
cje wymagające urządzeń: amfite-
atr, miasteczko ruchu drogowego. 
W głębszej części funkcje rekreacyjne: 
aleje spacerowe, miejsca wypoczynku, 
polany leśne, miejsca ciche – wyjaśnia 
Teobald Jałyński. – W momencie, 
kiedy te wszystkie elementy, po po-
prawieniu infrastruktury, zostaną 
zrealizowane, uzyskamy efekt do-
brego śródmiejskiego parku – dodaje 
architekt.

Uchwała dotycząca planu za-
gospodarowania przestrzennego 
tych terenów stanie pod obrady na 
najbliższej sesji Rady Miejskiej. Aby 
odzyskać funkcje rekreacyjne tego 
miejsca przewidywane jest wykona-
nie oświetlenia parku, wymiana na-
wierzchni alejek i małej architektury, 
odtworzenie miasteczka komunika-
cyjnego, pielęgnacja i uzupełnienie 

zieleni, odtworzenie sadzawki, re-
mont amfiteatru, budowa reprezen-
tacyjnych wejść do parku, budowa 
sanitariatów oraz ustawienie nowych 
ławek. Architekci myślą też o wpro-
wadzeniu na ten teren szlachetnych 
gatunków drzew.

Nowości ze związku 
Miast Polskich

Prezydent Paweł Silbert repre-
zentował miasto na XXIX Ogólnym 
Zgromadzeniu Związku Miast Pol-
skich w Jeleniej Górze. ZMP wspiera 
rozwój samorządu terytorialnego 

i decentralizacji państwa. Jest rzecz-
nikiem interesu małych i dużych 
miast, dąży do ich rozwoju gospo-
darczego i kulturalnego. Obecnie 
do związku należy 310 miast z całej 
Polski. Swoje zadania związek reali-
zuje między innymi przez takie spo-
tkania, w których zawsze biorą udział 
przedstawiciele rządu i parlamentu. 
Bolączki włodarzy miast trafiają 
bezpośrednio do ludzi, którzy mają 
wpływ na tworzenie ustaw.

Oprócz wypełnienia obowiązko-
wych punktów Zgromadzenia, czyli 
przyjęcia sprawozdań z działalności 
oraz budżetu Związku przedstawi-
ciele miast mieli okazję podyskuto-
wać z gościem spotkania, ministrem 
spraw wewnętrznych i administracji, 
wicepremierem Grzegorzem Sche-
tyną. Schetyna zapewniał, że rząd 
będzie realizował założenia decen-
tralizacji państwa.

Przedstawiciele miast wniosko-
wali o przyjęcie ustawy wprowadza-
jącej policję lokalną, służbę na bazie 
straży miejskich i oddziałów pre-
wencji policji. Miała być mieć szersze 
uprawnienia niż straż miejska po-
zwalające na zachowanie porządku 
i bezpieczeństwa w miastach. Mowa 
była o planach zagospodarowania 
przestrzennego i transporcie ciężkim 
w rejonie aglomeracji.

Prezydenci zwrócili też uwagę 
wicepremiera na problem rozwią-
zań legislacyjnych wprowadzających 
na samorządy nowe obowiązki, za 
którymi nie idą pieniądze z budżetu 
państwa.

p.jamroz

Plany miasta względem Parku Lotników na 
Osiedlu Stałym oraz podsumowanie przez 
prezydenta Pawła Silberta udziału 
w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast 
Polskich to jedne z tematów piątkowej 
konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim.

Teobald Jałyński mówił o planach miasta dotyczących Parku 
Lotników

Z każdym dniem koszmar nabie-
rał mocy i prędkości, a mnie coraz 
bardziej opadały ręce. Hierarchia 
wartości, którą tak pieczołowicie 
i mozolnie z nimi w nich budowa-
łam legła w gruzach. Przestali re-
spektować wszelkie zasady ustalone 
w domu. Całkowicie „olali” naukę. 
W szkole średniej, którą rozpoczęli, 
częściej można było spotkać mnie, 
męża, a nawet nas oboje, niż które-
goś z nich. Nie liczył się już nikt ani 
nic, oprócz kolegów.

W każdy wieczór nasłuchiwałam 
ich kroków na schodach. Do późna 
w nocy stałam w oknie, wypatrując 
ich sylwetek na drodze prowadzą-
cej do domu. Czasami, gdy wszyscy 
domownicy już spali, a ich nadal nie 
było, siadałam na klatce schodowej 
w ciemnościach i modliłam się, cze-
kając na powrót synów. 

Najczęściej się nie doczekałam. 
Bywało, że wracali o 1.00 czy 2.00 
w nocy. Jedyne co udało mi się w ten 
sposób osiągnąć, to ich zdziwienie 
na widok skulonej na schodach mat-
ki z różańcem w ręku. Pytali wtedy: 
„Mamo co tu robisz”?.

Myślałam wtedy: mamo? To przecież 
nie są moi synowie. Nie możliwe, żeby 
to byli moi synowie. Widząc ich brudne 
ubrania, patrząc w przekrwione oczy, na 
bladą, zlaną zimnym potem twarz i sły-
sząc bełkotliwą mowę, odpowiadałam ze 
łzami w oczach: „Chłopcy, nie widzieli-
ście gdzieś moich synów? Boję się, że 
się gdzieś pogubili i bardzo martwię się 
o nich. Gdybyście ich spotkali, powiedz-
cie im, że czekam na nich”. 

Wszystka na próżno. Narkotykowa 
Charybda coraz bardziej roztaczała 
swe macki, zbierając coraz większe 
żniwo. Posypały się kradzieże: mężo-
wi zginął telefon z szafki nocnej, naj-
młodszemu synowi pieniądze, które 
dostał na komunię, dziewczynom 
kieszonkowe, mnie systematycznie 
znikały pieniądze z portfela. Nawet 
dziadek, który przyjeżdża do nas bar-
dzo chętnie, padł ofiarą, bo „gdzieś 
sobie l00 zł zapodział”.

Powoli wszystko w naszym domu 
stawało się chore. Moje serce rwało 
się na strzępy. Snułam się po domu 
jak cień z wyczerpania i bezsiły. Wy-
lądowałam w szpitalu na 2 tygodnie, 
za 2 miesiące ponownie na 6 tygodni. 
I to też ich nie wzruszyło.

Moi synowie nie znaleźli ani raz 
czasu, by mnie odwiedzić. Gdy wró-
ciłam ze szpitala w domu wrzało. 
Dotychczasowy „humorek” synów 

przerodził się w agresję, zwłaszcza 
jednego z nich. Powoli wszyscy za-
częli sobie skakać do gardła. Córka 
wylądowała na drzwiach od szafy 
podczas rozmowy z bratem. Drugą, 
na dwa dni przed jej egzaminem 
maturalnym wystawił na korytarz. 
W parę dni później, podczas roz-
mowy z nim omal nie wylądowała 
za oknem. Uratował ją nóż, którym 
właśnie kroiła chleb, a który ze stra-
chu utopiła w palcu brata, żeby go 
powstrzymać.

Widząc to, mąż też nie wytrzymał i 
przystawił się do syna. Koniec! Koniec! 
– pomyślałam w tym momencie. We-
zwałam policję, a gdy funkcjonariusze 
przyjechali, najkrócej jak można było 
przedstawiłam sytuację. Po czym, nie 
czekając na nic, w obecności policjan-
tów wyrzuciłam syna z domu. Drugi 
syn poszedł za nim sam.

maTka narkomana cDn.

– Był lekarzem dzieci biednych i bogatych 
– powiedział ks. Mariusz Sotała nad grobem 
śp. Alojzego Żaka, co wywołało łzy wzruszenia 
wśród  żegnającego go tłumu ludzi.

11 marca br. doktora Alojzego Żaka w jego ostatniej 
drodze żegnali liczni mieszkańcy  Jaworzna, a wśród nich 
małe dzieci i młodzież z kwiatami – różami  w rękach. 

Uroczystą pożegnalną Mszę świętą w kolegiacie św. Woj-
ciecha i św. Katarzyny odprawił ks. Mariusz Socała w konce-
lebrze z ks. Januszem Bochenkiem, po czym kondukt żałobny 
przeszedł ulicą Sławkowską na cmentarz ciężkowicki.

Alojzy Żak, rodowity jaworznianin, całe swe życie rodzin-
ne i zawodowe związał z Jaworznem. Był absolwentem I LO, do 
którego uczęszczał wraz ze Stanisławem Bajerem, bratem pra-
łata Juliana Bajera. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego, 
z ochotą jeździł na obozy harcerskie.  Zanim rozpoczął studia 
medyczne, pracował w Elektrowni Jaworzno II. Studiował 
medycynę na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zdobył  
specjalizację lekarza pediatry. W rodzinie oprócz niego, le-
karzem był także jego starszy brat Marian Żak.

 Po studiach wrócił do ukochanego przez siebie Jaworz-
na, czynnie pracując na rzecz rozwoju miasta. W latach 
60. piastował stanowisko kierownika Wydziału Zdrowia 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jaworznie. Zna-
cząco przyczynił się do budowy nowego Szpitala Miejskiego 
przy ulicy Chełmońskiego, którego budowę ujęto w planie 
inwestycyjnym Jaworzna na rok 1965. Był bardzo dumny 
i cieszył się z jego budowy i otwarcia, a w szczególności 
z nowego oddziału dziecięcego, który miesił się na drugim 
piętrze. W latach 1988 – 1996  był ordynatorem tego od-
działu. Doktora Żaka pamiętają rodzice i dzieci z dzielnic: 
Śródmieście – Zacisze, Ciężkowice i Szczakowa, gdzie 
pracował w przychodniach oraz dzieci rodzin romskich, 
którym długo służył pomocą lekarską. Przez lata prowa-
dził prywatną praktykę lekarską, przyjmując chore dzieci 
w gabinecie przy ulicy Krakusa. W ostatnich latach co 

środę spotykał u Kazimierza Matusika z gronem przyjaciół 
– emerytów, gdzie był duszą towarzystwa. 

Doktor Żak pozostał w naszej pamięci jako skromny, 
miły i uśmiechnięty człowiek. Był lekarzem z powołania. 
Pracował 24 godziny na dobę, nigdy nie odmówił nikomu 
pomocy czy wsparcia. Nieważne były dla niego gratyfikacje 
finansowe. Nieraz sam dawał pieniądze na wykup lekarstw 
z recept. Nigdy nie brał pieniędzy z kontrolnych wizyt 
– „sprawdzam swoją robotę” – jak mówił z uśmiechem. 
Pracę swą traktował jako służbę społeczeństwu. 

Doktor Alojzy Żak odszedł od nas w wieku 77 lat, 
pozostawił w wielkim bólu i żalu córkę i trzech synów 
których zrządzeniem losu przez większość życia sam wy-
chowywał. Mieszkańcy Jaworzna nigdy nie zapomną jego 
wielkiego poświęcenia małym pacjentom oraz zasługi na 
rzecz rozwoju miasta w dziedzinie lecznictwa. Wraz z nim 
odeszła cząstka historii Jaworzna.

mirosława maTysik oraz liczne grono przyjaciół, znajomych oraz 
Dawnych pacjenTów, kTórzy DziŚ są Dorosłymi luDŹmi.

Odszedł od nas tak cicho ...

Śp. lekarz pediatra Alojzy Żak
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Firma 
zatrudni:

►	PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO

Wymagania:
–	 doświadczenie
–	 prawo	jazdy	kat.	B
–	 dyspozycyjność

Ofertę prosimy kierować na adres:
e-mail:	kadry@magbud.com.pl
sekretariat@magbud.com.pl

tel.	032/	627	60	58,	
032/	327	61	12

dwdw

Hurtownia kosmetyków PLUS 
Jaworzno zatrudni:

osoby do pracy na stanowiska MAGAZYNIER.
Wymagania:
– wykształcenie min. średnie,
– prawo jazdy kat. D
– mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz  

znajomość branży kosmetycznej
Praca w systemie zmianowym. 

Oferty prosimy kierować na adres e-mail:

plushurt@pro.onet.pl lub osobiście na adres
43-600 Jaworzno ul. Herbowa 16a

Mieszkańcy ulicy Licealnej nie po-
trafią zrozumieć dlaczego kierowcy 
wykorzystują na miejsca parkingo-
we pobliski chodnik, o który sami się 
starali. – Blisko 3 lata temu chodnik 
został wyremontowany i jego stan 
znacznie się poprawił. Teraz jednak 
parkują na nim zarówno samochody 
osobowe, jak i półciężarowe – żali się 
jedna z mieszkanek Podwala. 

Problem nasila się głównie wie-
czorami, wówczas brukowany chod-
nik jest w całości zajęty. – Jesteśmy 
zmuszeni przeciskać się pomiędzy 
samochodami, lub po prostu chodzić 
ulicą, co nie jest bezpieczne, w tym 
miejscu nie ma ograniczenia prędko-
ści, młodzi jeżdżą tu tak szybko, że 
aż opony piszczą – komentuje inny 
mieszkaniec Podwala. 

Miesz k a ńc y i nter weniowa l i  
w tej sprawie na policji, ta jednak 
według nich, przedstawiła tylko pro-
blem Miejskiemu Zarządowi Dróg  
i Mostów. – Chcemy, aby na miejscu 
pojawiały się odpowiednie służby  
i karały kierowców, którzy parkują na 
chodniku. Czy to tak wiele? – pytają 
rozgoryczeni mieszkańcy.

Druga strona medalu
Sprawa budzi wiele emocji, jednak 

nie wszyscy mieszkańcy ulicy Liceal-
nej przyjmują w tej sprawie podobne 
stanowisko. – Chodnik pozostaje 
jedynym miejscem gdzie można par-
kować. Wieczorami wszystkie miejsca 

na parkingu są zajęte, więc co mamy 
robić? – pyta zmotoryzowany miesz-
kaniec Podwala. 

W świetle tej sytuacji zarówno 
policja jak i straż miejska pozosta-
ją bezradni. Po rozmowie ze strażą 
miejską dowiadujemy się, że miejsce, 
o którym mowa jest drogą wewnętrz-
ną, a zgodnie z ustawą prawa ruchu 
drogowego organy publiczne mogą 
interweniować i wyciągać konse-
kwencje w stosunku do kierowców na 
drogach publicznych. Straż miejska 
przyznaje, że może karać tylko oso-
by parkujące na pobliskiej zieleni.  
I faktycznie będą na miejscu zdarze-
nia podczas interwencji patrol straży 
wypisał kilka mandatów.

Sprawa nie jest także obca wła-
dzom miasta, którzy zapewniają, 
że w najbliższym czasie problem  
z miejscami parkingowymi na Pod-
walu ulegnie poprawie. – Działki przy 
ulicy 3 Maja (w bliskiej okolicy ul. Lice-
alnej) są działkami przewidywanymi 
do ewentualnej sprzedaży. Prywatny 
inwestor będzie miał obowiązek wyko-
nania tam parkingów, oczywiście nie 
będą to tylko parkingi. Przewidujemy, 
że powstanie od 150 – 200 dodatko-
wym miejsc parkingowych – mówi 
Jacek Nowak, z-ca Prezydenta Miasta. 
Prezydent dodaje, że przetarg na wy-
łonienie inwestora przeprowadzony 
zostanie jeszcze w tym roku. 

łukasz grygiel

W zeszłym tygodniu zostały zain-
stalowane w naszym mieście nowe 
infokioski, które pomagają osobom 
bezrobotnym w dostępie do ofert 
pracy. Urządzenia te są powiązane 
ze stroną internetową Powiatowego 
Urzędu Pracy. 

Infokioski zainstalowane są w takich 
miejscach publicznych jak: Miejska Bi-
blioteka Publiczna w centrum Jaworzna, 
biblioteka w Jeleniu i w Szczakowej, 
Urząd Miejski na Placu Gwarków 5,  
a także Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Wszystko to dla łatwego pozy-
skania przez bezrobotnych informacji 
na temat ofert pracy. Ponadto w infokio-
skach można dowiedzieć się o usługach 
świadczonych przez Urząd Pracy i prze-
pisach obowiązujące w tym zakresie. UP 
zmierza do wyposażenia każdej dzielni-
cy w infokioski. Urządzenia te cieszą się 
dużym zainteresowaniem ze względu na 
łatwość obsługi dzięki monitorowi na 
dotyk i wirtualnej klawiaturze.

p.Długajczyk

W ostat nim numerze „C o t y-
dzień” z dużym zaskoczeniem 
i  niesma k iem prz ecz y ta l i śmy 
wypowiedź Tomasza Sędora, re-
prezentującego Stowarzyszenie 
„Młodzi Demokraci” z koła w Ja-
worznie, nawołującą do likwidacji 
SP6. Zastanowiła nas przyczyna, 
dlaczego w świeżo zamk niętej 
przecież sprawie przewodniczący 
„Młodych Demokratów” zabiera 
głos. Braliśmy pod uwagę kilka 
możliwości:

1. Autor doskonale orientuje się  
w specyfice obu szkół – i w związku  
z tym świadomie i rzetelnie podaje je-
dyne słuszne rozwiązanie. Wizjoner.

Niestety, Tomasz Sędor nie zna 
SP6, nie pofatygował się nawet wejść 
do budynku szkoły, a argumenty któ-
re przedstawia w liście do redakcji są 
powieleniem wcześniejszych tez, któ-
re zostały tak niedawno obalone.

2. Autor ma jasne i sprecyzowane 
poglądy i jako de facto polityk (w koń-
cu występuje nie jako osoba prywatna 
tylko jako przewodniczący Stowarzy-
szenia „Młodzi Demokraci”) wygła-
sza swoje własne zapatrywania.

Staraliśmy się obiektywnie po-
dejść do artykułu i coś niecoś do-
wiedzieć się o tym mistrzu pióra. 
Na stronie internetowej autora zna-
leźliśmy zakładkę „program” i tam 
wiele informacji – niestety, kolejne 
rozczarowanie – bardzo niewiele 
własnych pomysłów i inicjatyw, nato-
miast większość miejsca poświęcono 
na plany i osiągnięcia władz miasta. 
Dlaczego w takim razie podejmuje 
temat likwidacji SP6, skoro został 
on zdjęty z niedawnych obrad Rady 
Miasta? Czyżby wreszcie jakaś sa-
mowolna i własna inicjatywa? Ale  
w jakim celu?

a) czy może chodzić o podtrzy-
manie popularności? W końcu To-
masz Sędor w ostatnich wyborach 
na radnych w 2006 roku startował  
i pewnie również planuje startować 
w kolejnych w yborach. Ze swej 
strony zdajemy sobie sprawę, że 
osiągnięcie podobnego wyniku jak 
poprzednio (Tomasz Sędor uzyskał 
0,66% głosów osób uprawnionych 
do głosowania w swoim okręgu 
– żeby nie było niedomówień na 
wszelki wypadek wynik zaokrą-
gliliśmy na korzyść kandydata) nie 
gwarantuje uzyskania mandatu rad-
nego w żaden sposób. Trzeba mieć 
jakieś osiągnięcia, którymi będzie 
można się pochwalić. Takimi jak np. 
zmobilizowanie mieszkańców oraz 
radnych do likwidacji szkoły oraz 
wprowadzenie w jej miejsce GWSH, 
nawet wbrew woli zainteresowa-

nych stron, a później przedstawić 
się w korzystnym świetle, jako ten 
który nie uląkł się tych niedobrych 
rodziców. Na wszelk i w y padek 
prag niemy prz y pomnieć temu 
„Młodemu Demokracie” znaczenie 
słowa demokracja: według formuły 
prezydenta USA Abrahama Lincolna 
z tzw. Mowy Gettysburskiej z 1863 r. 
demokracja to rządy „ludu, przez 
lud i dla ludu”; nie wiem dlaczego 
na siłę dodaje T. Sędor „dla ludu  
i kosztem ludu” – bo tak rozumiemy 
GWSH kosztem SP6. Skłamaliby-
śmy pisząc, że życzymy lepszego 
w yniku w kolejnych w yborach. 
Choć może kolejny projekt, którym 
zajmuje się Tomasz Sędor „Staram 
się przyłączyć morze do Jaworzna  
i założyć f lotę Królestwa Jaworzna” 
(cytat ze strony autora na www.na-
sza-klasa.pl) wpłynie mobilizująco 
na wyborców sic! 

b) a może w tym wszystkim jest 
jakieś drugie dno? Na przykład ta-
kie, iż od 2001 roku Tomasz Sędor 
jest związany z Górnośląską Wyższą 
Szkołą Handlową, a o czym przy-
padkiem zapomniał wspomnieć w 
liście do redakcji? I związku z tym 
nasuwa się pytanie czy prywata 
nie przesłoniła czasem rozsądku, 
czy można wykorzystywać spra-
wowaną funkcję (Przewodniczący 
Stowarzyszenia) dla własnych par-
tykularnych interesów? Jednocze-
śnie chcemy wspomnieć, że GWSH 
wyraźnie odcina się od wypowiedzi 
Tomasza Sędora i nie ma z nią nic 
wspólnego. 

Reasumując, nie bardzo widzimy 
sens listu Tomasza Sędora. Szkodzi 
on SP6 (i to jeszcze jesteśmy w stanie 
zrozumieć – jest przeciwnikiem jej 
istnienia), ale dlaczego działa również 
na niekorzyść naszym zdaniem, tak 
miasta jak i GWSH. Sprawy lokali-
zacji nie tylko uczelni z pewnością ła-
twiej załatwiać drogą bezpośrednich  
i merytorycznych rozmów niż nago-
nek medialnych. 

Panie Tomaszu, naprawdę prosimy 
aby tę sprawę pozostawił Pan bezpo-
średnim negocjacjom między GWSH 
a Magistratem naszego miasta. 

Jako Rada Rodziców przy Szko-
le Podstawowej nr 6 zwracamy się  
z gorącym apelem, aby przestać wy-
korzystywać temat „szóstki” dla do-
raźnych celów tak politycznych, jak  
i jakichkolwiek innych, w tym zu-
pełnie prywatnych. Szkoła nie po-
winna być tematem nagonki, a rady 
rodziców mają inne priorytety niż 
odpowiadać na listy rozgoryczonych 
i niespełnionych polityków. 

raDa roDziców sp6 

Odpowiedź na 
list do redakcji

Podwale to tylko jedna z wielu dzielnic w Jaworznie, gdzie mieszkańcy 
borykają się z problemem braku miejsc parkingowych. 

Parkingowy problem

Infokioski

Straż miejska wystawiała mandaty za nieprawidłowe parkowanie
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Zakłady usługowe
meChAnIkA POJAZdOWA nAPrAWA AGd nAPrAWA rtV remOntOWO-BUdOWLAne LPG Inne USŁUGI

dw

WULKANIZACJA – sprzedaż opon
komputerowe wyważanie kół Łubowiec

ul. Czwartaków 4 (koło Cmentarza)
czynne pn- pt 8.00 – 17.00, sob.9.00 – 13.00

tel.032/752 98 17

dw

Próby szczelności instalacji gazowych
roczne i sezonowe, konserwacja i naprawy. Projektowanie 

montaż instalacji gazu, co, wody, kanalizacji. Montaż 
wkładów kominowych kwasoodpornych i kominowych. 
Inst – Gaz ul. Szelonka 1 tel. 616 29 74, 0601 520 180

dw

Nagrobki importowane 
ul. Martyniaków 8 

tel. 0 501 066 253, 0 600 334 658, 032 715 24 37

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

149/02

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

147/02

www.tynkowanie.com.pl

maszynowe
DECOR. Tel. 0 504 813 359, 753 28 22

103/02

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

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

dw

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

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

dw

AUTOHOLOWANIE Jarosław Gregorczyk ul. Wolności 14,
tel. 0 603 121 798, 032 617 75 64, Szczakowa 

dw

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
200/01

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”

152/02

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

Biuro han.: ul. Słowackiego 1 (róg Jaworznianki), tel. 751 95 47
Zakład produkcyjny J-no Ciężkowice, ul. Kruka 15A

fax 616 14 71, kom. 0606 537 606
dw

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305

105/02

Kupon

rabatowy

5%

dw

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

Tel. 752 92 85, 0-509-924-240

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

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065
204/10

Układanie kostki brukowej
odwodnienia, transport. Tel. 0 501 537 287, 711 95 40

dw

AGD – Serwis NARES

Pralki, lodówki, piece. Naprawy w domu klienta.
Tel. 625 09 22; 0 691 188 112

Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy.
94/D/08

dw

Montaż anten Tel. 0 602 627 046, 752 73 23,
Tel. 753 10 36 – „Bajkoland” 

Zakład elektroniczny ul. Mały Rynek 1
tel. 615 58 82, kom. 0 696 947 321

dw

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.
dw

dw

AUTO GAZ – PROMOCJA
12 lat doświadczenia montaż, serwis

BOSCH – SERVICE
APP – Jaworzno, ul. Katowicka 19b,

tel. 032 752 94 27
(dawniej Auto Gaz Kaszyca)

ZHU MOTOBIK Polskie Składy Oponiarskie serwis opon, 
opony, felgi ceny promocyjne, mechanika

sprzedaż wymiana olejów ul. Grunwaldzka 184 (przy SP nr 6) 
tel. 032 752 89 50; 0 502 996 794

dw

Meble na każdą kieszeń!!!
Kuchnie na wymiar, zabudowy wnęk, szafy z drzwiami 

suwanymi. Meble: pokojowe, łazienkowe, młodzieżowe
Komody, sypialnie, garderoby itd.

Przerabianie i odnawianie mebli. Zadzwoń 61 50 235
dw

Serwis RTV-VIDEO ul. Sławkowska 10 (centrum), 
tel. 616 60 73,0 504-154 658,

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
dw

„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@neostrada.pl
mechanika, diagnostyka silników, spawanie i wymiana tłumików

dw

dw

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

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

dw

Wejdź na 
www.motosklep.net

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

Koparko-ładowarka: wyburzenia; 
wywóz: gruzu, śmieci

Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

102/02

dw

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

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów,

spodni jeansowych. Tel. 751 97 48

dw

Nowoczesne systemy malarskie
tapety natryskowe (gotele, Sigmulto) farby piaskowe  

i inne. Remonty – wykończenia
„FABRYKA KOLORU” 500 265 956, 508 294 140

fabrykakoloru.eu, fabrykakoloru@o2.pl

dw

Kostka brukowa najlepszych firm, 
sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. 
Faktury VAT. Krótkie terminy wykonania. Dekoracyjne 

układanie kostki brukowej. Własne maszyny. Największe 
rabaty. Gwarancje. 

Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

dw

PARKIETY
sprzedaż, montaż, renowacja

M.H.U. „Wiśniowy Sad” Jaworzno ul. Wilcza 11 
tel. 0 662 281 641; 032 751-49-87

EKSPRESOWA DOSTAWA GAZU NA TELEFON
Propan-butan w butlach 11 i 33kg

Gazy techniczne: tlen acetylen, CO2 i inne
„GRAFI” Sprzedaż butli i akcesorii gazowych 

ul. Krakowska 9 tel. 032 751 83 83, 032 751 83 33
152/02

91/02

Towary z zajęć komorniczych 
komputery, sprzęt RTV i AGD, tel. komórkowe, audio – wieże, 

sprzęt samochodowy, elektronarzędzia
Jaworzno ul. Paderewskiego 8 

tel./fax 032/ 752 15 08, 032/ 752 19 22

dw

Renowacja 
starych mebli – skup

tel. 0 506 144 201

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

109/02

104/02

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

ul. Matejki 59 
tel. 0 504 226 620, 032/ 753 08 51

108/02

FRB „IZAR” 
wykonuje wykończenia wnętrz, 

elewacje budynków, kanalizacje, elektryka Stawianie 
kominków, przeprowadzki, drewno kominkowe

tel. 0 608 36 58 93, 0 501 485 311

106/02

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

dw

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
naprawa, modernizacja i konserwacja sprzętu PC, 

reinstalacja systemów Windows, usuwanie wirusów, 
odzyskiwanie skanowanych plików, haseł, wystawiamy 

Faktury VAT tel. 0 696 140 030

Mechanika pojazdowa – serwis ogumienia
naprawy blacharskie, lakierowanie, spawanie plastików. 

Naprawa plandek samochodowych Jaworzno ul. Fabryczna 
80, czynne pon-piątku 15.30 – 20.00, sobota 8.00 – 14.00

tel. 0 660 869 744, 0 693 129 012
94/02

dw

„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

dw

www.DrukarniaOptima.pl 

Reklamy – Szyldy Druk na foli 
tel. 032/ 613 18 43, fax 032/ 645 26 07, 0 501 367 611 

Balin ul. Jaworznicka 37 a

dw

F.H.U „JURGAZ” dostawa gazu propan – butan 
w butlach 11 kg 

tel. 032/ 753 24 75, 0 696 062 068 
ul. Tylna 14 B (Podłęże) 

cena 45 zł PROMOCJA
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dw

Firma MAG-
BUD 

Sp. z o.o.

zatrudni:
►	 pracowników 

budowlanych
►	 murarzy
►	 tynkarzy
►	 fliziarzy
►	 monterów 

płyt gipsowych

Ofertę prosimy 
kierować na adres:

e-mail:	kadry@magbud.com.pl
tel.	032/	627	61	12

dw

Firma
zatrudni:

mistrza produkcji

Wymagania:
–	 realizacja	planów	

produkcyjnych
–	 rozliczanie	i	kontrola	

procesów	produkcyjnych
–	 organizacja	pracy	

i	kierowanie	podległym	
zespołem

Ofertę prosimy 
kierować na adres:

e-mail:	kadry@magbud.com.pl
tel.	032/	627	61	12

Ośrodek 
nauki jazdy 

„KLAKSON”

Zaprasza na kursy prawa jazdy 
31.03.08 i 21.04.08 r. kat. A, B, C, D 

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

dw

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne

www.progress-ce.edu.pl
Szkoła języków obcych
BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

EDUKACJA

dw

dw

dw

Firma zatrudni 

kierownika budowy 
z uprawnieniami
tel. 032 627 61 12

e-mail: sekretariat@magbud.com.pl

dw

BIURa 
RaCHUNKoWE
Biuro Rachunkowe Anna Kurek 

poleca kompleksowe usługi 
księgowe: ewidencja VAT, 

deklaracje podatkowe, 
składki ZUS, wynagrodzenia, 

prowadzenie ksiąg 
rozrachunkowych, zwrotu VAT-u 

z budownictwa VZM 
ul. Wybickiego 46, 
43-605 Jaworzno 

tel. 032/ 615 56 92, 0 505 088 175

dw

Sporządzanie zeznań 
podatkowych, prowadzenie 

podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów, prowadzenie 

ryczałtu ewidencjonowanego, 
pełna obsługa 

kadrowo – płacowa. 

Tel. 0 501 468 113, 
032/ 752 69 95 

ul. Klonowa 13/26 Jaworzno

dw

dw

Zatrudnię księgową 

ze znajomością zagadnień 
podatkowych i księgowych

Tel. 604 159 622
e-mail: bb@magbud.com.pl

dw

Zatrudnię kierowcę 

samochodów ciężarowych, 
prawo jazdy kat. C+E, 

kurs na przewóz rzeczy

Tel. 604 159 620

dw

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

Firma 
zatrudni:

►	MAGAZYNIERA
Wymagania:
–	 uprawnienia	do	kierowania	

wózkami	widłowymi
–	 prawo	jazdy	kat.	B
–	 dyspozycyjność
►	KIEROWCĘ SAMOCHO-

DÓW CIĘŻAROWYCH
Wymagania:
–		 prawo	jazy	kat.	C+E
–	 kurs	na	przewozy	rzeczy
►	STRÓŻA
Ofertę prosimy kierować na adres:

e-mail:	kadry@magbud.com.pl
sekretariat@magbud.com.pl
tel.	032/	627	60	58,	327	61	12

dw

dw

Sprzedam: 
samochód ciężarowy 

MAN 19.372 FLT/BL 
rok produkcji 1991, 
DMC – 16.000 KG.

MAGBUD sp. z o.o 
ul. Chrzanowska 90, 

32-500 Chrzanów-Balin 
Kontakt 032/ 627 61 12 

Gajewska Elżbieta

Firma 
zatrudni:

►	magazyniera
Wymagania:
–	 uprawnienia	do	kierowania	

wózkami	widłowymi
–	 prawo	jazdy	kat.	B
–	 dyspozycyjność
►	kierowcę samochodów 

ciężarowych
Wymagania:
–		 prawo	jazy	kat.	C+E
–	 kurs	na	przewozy	rzeczy
Ofertę prosimy kierować na adres:

e-mail:	kadry@magbud.com.pl
tel.	032/	627	61	12

dw

dw

OKNA I DRZWI PCV

VItako
ocIePLenIa DacHY
Jaworzno – Szczakowa, ul. Cicha 10 
tel. /fax 614 14 39; 0 606 971 838 

(obok stadionu Szczakowianki)

naJkrÓtszY 
termIn reaLIzacJI
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

Tekst płatny

Zaproszenie 
Zapraszamy	do	skorzystania	z	bezpłatnych	porad		

Marka	Niechwieja	
do	siedziby	redakcji	„Co	tydzień”	przy	ul.	św.	Barbary	7		

w	każdą	środę	w	godz.	15.00	–	19.00	i	czwartek		
w	godz.	8.00	–	11.00.	Z	konsultacji	może	korzystać	każdy,		

kto	zapisze	się	wcześniej,	
dzwoniąc	pod	numer	telefonu	032	751-91-30.

mgr MAREK NIECHWIEJ KANCELARIA PRAWNA W JAWORZNIE 
przy ul. MIKOŁAJA REJA �7,  

��-�00 JAWORZNO (Stara-Huta) tel. (0-��) 75� 05 �7; tel. kom. 0 ��1 91� �9�
e-mail: kancelaria@e-legis.pl; www.e-legis.pl 

czynna: poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 15.00 – 19.00

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

Wrzosiec czerwony

Był na haju Widziane  
w SzczakowejBił po głowie drewnianą pałką aż 

się połamała, potem chwycił za 
szpachlę murarską i podciął swej 
ofierze gardło. 15-letni Marcin O., 
uczeń gimnazjum, z zimną krwią 
zabił sąsiada, 55-letniego Zbignie-
wa G. i obrabował jego mieszkanie. 
Po zabójstwie młodociany mor-
derca chwalił się w barze, że zabił, 
ale nikt nie chciał wierzyć w jego 
opowieści.

Młodociani przestępcy stają się 
coraz bardziej okrutni i bezwzględni. 
Zaczynają powoli przewyższać swoich 
pełnoletnich kolegów. To już kolejne  
w tym roku zabójstwo dokonane przez 
kilkunastolatka. Marcin O. miał już 
kuratora za kradzieże w sklepie i wy-
muszenie rozbójnicze. Notorycznie 
opuszczał lekcje w szkole. Pochodzi 
z rozbitej rodziny. Jest wychowywany 
przez mamę i babcię. Matka Marcina 
potwierdza, że syn musiał być pod 
wpływem narkotyków. – Wiele razy 
pytałam go czy bierze, mówił, że nie, 
ale tak na „trzeźwo” chyba by tego nie 
zrobił – dodaje. Podobny tok rozu-
mowania przedstawił policji kolega 
Marcina. – Zrobił to, bo był na haju. 
Ćpał. Kiedy naćpał się narkotyków był 
inny niż zwykle. Pobudzony, dziwnie 
wesoły. Wtedy lubił ryzykować. Pewnie  
w sobotę coś mu się w mózgu pochrzani-
ło – opowiadał o Marcinie. Do zabój-
stwa doszło nocą z soboty na niedzie-
lę, w jednym z bloków. – Wziąłem za 
klamkę, bo drzwi były uchylone. Kiedy 
drzwi się same otworzyły wszedłem do 
środka. Przeczuwałem, że coś jest nie 
tak – mówił z przerażeniem miesz-

kający na tej samej klatce mężczyzna, 
który odkrył zbrodnię. – W środku: 
wielka demolka, połamane sprzęty  
i pan Zbigniew z rozpłataną głową na 
wersalce. Wszędzie pełno krwi. Jak 
spojrzałem na tą jego głowę to zrobiło 
mi się ciemno w oczach. Zwymiotowa-
łem. Wybiegłem z mieszkania i zaraz 
dzwoniłem na policję. Natychmiast do 
działań przystąpiła specjalna grupa 
dochodzeniowo-śledcza. Po kilku 
godzinach zatrzymano osobę podej-
rzewaną o dokonanie zabójstwa – nie-
spełna 16-letniego chłopca. Sprawca 
tego makabrycznego morderstwa 
po przesłuchaniach trafił do... izby 
dziecka. Bo to jest dziecko. Drobny, 
38 kilogramów wagi. – Patrząc nie 
niego nie sposób pomyśleć, że ten 
chłopak mógł zabić – informował ofi-
cer prasowy policji. Według ustaleń 
policji, morderca i ofiara znali się. 
55-latek wpuścił chłopca do miesz-
kania. – Prawdopodobnie kiedy za-
snął, chłopak próbował go okraść, ale 
gospodarz się obudził. Zabójca działał  
z dużą brutalnością – kilkanaście 
razy uderzył ofiarę drewnianym kijem  
w głowę, po czym szpachelką pode-
rżnął mu gardło – opisywali przebieg 
zabójstwa policjanci. Funkcjona-
riusze odzyskali część skradzionych 
z mieszkania przedmiotów, m.in. 
kluczyki i dokumenty samochodu 
fiat seicento i książeczkę czekową, co 
może wskazywać na motyw rabunko-
wy przestępstwa. Po zamordowaniu 
Zbigniewa G. sprawca zbrodni udał 
się do miejscowego baru. Tam opo-
wiadał jednej z kelnerek co zrobił. 

Dokładnie zapamiętał tę zasłyszaną 
rozmowę ojciec właściciela baru. 
– On mówił, że zabił. Dziewczyna 
na to, że głupoty opowiada. Żeby mu 
uwierzyła, wyciągnął z reklamówki 
swoje zakrwawione wranglery. Mimo 
to nie uwierzyła. Ja też nie wierzyłem 
– dodaje. Pan Jan miał jeszcze do-
datkowe powody, aby nie uwierzyć. 
Mieszka w tym samym bloku i na tym 
samym piętrze co nieżyjący Zbigniew 
G. – Słyszałem przez ścianę jak coś 
się tłucze po mieszkaniu. Myślałem, 
że za dużo wypił i meble przestawia. 
Żeby choć było słychać jeszcze jakiś 
krzyk, jęk, to pewnie bym się zain-
teresował, ale nic takiego nie dotarło 
do moich uszu. Dzisiaj, kiedy wie co 
się wydarzyło nie może ochłonąć  
z nerwów. Nie sypia całymi nocami. 
Wtedy, w barze niedowiarków było 
więcej. – Panie, ta cała historia jest 
nie do uwierzenia. Ten chłopak to 
taki gówniarz, kurdupel. A Zbyszek, 
ten co zginął, to przecież kawał chło-
pa wysoki na metr osiemdziesiąt, ze 
120 kilogramów żywej wagi. Musiał 
być albo na bani, albo przytruty  
i dlatego tak łatwo sobie tamten z nim 
poradził – mówił jeden z mężczyzn 
popijających piwo. O zamordowanym 
bywalcy baru mają jak najlepsze zda-
nie. Mieszkał sam. Pracował w branży 
ubezpieczeniowej. – Zawsze czysty, 
zadbany i w porządku wobec ludzi. 
Czasami tylko miał takie dni, kiedy pił 
zbyt dużo. Potem, kiedy wytrzeźwiał 
był człowiekiem, że do rany przyłóż 
– wspominają zmarłego.

piTawal

Najniższe wynagrodzenie 
za pracę (cz. I)

Art. 13 (ze znaczkiem 8) ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks 
pracy (Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, 
z późn. zm.) stanowi: „Pracownik ma 
prawo do godziwego wynagrodzenia 
za pracę”. Warunki realizacji tego pra-
wa określają przepisy prawa pracy oraz 
polityka państwa w dziedzinie płac,  
w szczególności poprzez ustalanie mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę. 
Tyle ustawa. Do tego mamy akt wyko-
nawczy, a zatem rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 11 września 2007 r. 
– W sprawie wysokości minimalne-
go wynagrodzenia za pracę (Dz. U.  
z 2007 r., nr 171, poz. 1209). Na rok 2008 
minimalna wysokość wynagrodzenia, 
wypływająca  ze stosunku pracy wy-
nosi dokładnie 1126 PLN brutto. Jest 
to wysokość stawki minimalnej, której 
pracodawca nie może już więcej obni-
żyć. Jeżeli w umowie o pracę widnieje 
stara stawka, np. z 2006 r., tj. 899 PLN, 
albo z 2007 r., tj. 936 PLN – to i tak 
obowiązuje pracodawcę wypłata kwo-
ty w wysokości 1126 PLN brutto. Jeżeli 
pracodawca nie uiszcza tej stawki do 10 
dnia każdego następnego miesiąca ka-

lendarzowego (czyli płatne z dołu), Art. 
85, Par. 2 k. p., to jest to ciężkie narusze-
nie podstawowych obowiązków praco-
dawcy wobec pracownika, na podstawie 
Art. 55, Par. 1 (ze znaczkiem 1) Kodeksu 
pracy. Wówczas pracownik może bez 
zachowania okresu wypowiedzenia 
rozwiązać umowę o pracę, w trybie Art. 
55, Par. 1 k. p. W takim przypadku pra-
cownikowi przysługuje odszkodowanie 
(nie odprawa!) w wysokości wynagro-
dzenia za okres wypowiedzenia (np. 
za 3 miesiące), a jeżeli umowa o pracę 
została zawarta na czas określony, albo 
na czas wykonywania określonej pracy 

– w wysokości wynagrodzenia za okres  
2 tygodni. Takie roszczenie jest egze-
kwowalne w sądzie pracy, powództwo 
jest bezpłatne i przedawnia się z upły-
wem 3 lat od momentu, kiedy wierzy-
telność stała się wymagalna.

Radosnych i spokojnych 
Świąt Wielkiej Nocy, 

wiele niezapomnianych chwil 
spędzonych w rodzinnym gronie 

oraz dużo uśmiechu i pomyślności 
życzy 

wszystkim Czytelnikom
mec. marek Niechwiej

W Niedzielę Palmową spędziłem kil-
ka chwil w pobliżu kościoła w Szcza-
kowej. I tu już widać było wyraźne 
odznaki zbliżającej się szybkimi 
krokami wiosny. Pod murem w cie-
niu lip kwitły fiołki pachnące. Pełen 
iglaków klomb na polu z krzyżem 
zdobił przepiękny wrzosiec. Ba, na-
wet pobliskie modrzewie rozchyliły 
pączki. Maluczko, a wypuszczą de-
likatne igliwie. Inna niespodzianka 
czekała mnie również w cieniu lip, 
ale o tym opowiem na końcu.

Wiosenne wrzosy
W Polsce nie brak nam przedstawi-

cieli rodziny wrzosowatych. W szerokim 
ujęciu należą tutaj wrzosy, borówki, mo-
drzewnice, bagno, azalie oraz wrzosiec. 
Przedstawiciel tego ostatniego, bogate-
go w gatunki rodzaju w naszym kraju 
występuje tylko w jednym, znaczy się 
jako wrzosiec bagienny – Erica tetralix. 
Ta niska krzewinka kwitnie jednak 
dopiero od połowy lata. Na świecie jest 
znanych co najmniej 700 gatunków tego 
rodzaju, z czego w Europie występuje 
zaledwie 20. Większość wrzośców to 
rośliny rodem z Afryki Południowej. 

Dzieki procesowi globalizacji wiele  
z nich trafiło do naszych ogrodów. Cóż 
zatem teraz zdobi nasze klomby teraz. 
Wszystko wskazuje na to, że bohaterem 
tej akcji jest wrzosiec krwisty – Erica 
carnea. Gatunek ten występuje oczywi-
ście również w odmianach o kwiatach 
białych. Jest to gatunek rodem z Europy 
Środkowej i Południowej. Spotkamy go 
także w północno-zachodniej części 
Półwyspu Bałkańskiego. Jest oczywiście 
bardzo odporny na mróz. Kwitnie od 
stycznia do lipca.

Fiołek wonny
Wśród ładnych kwiatków warto 

zwrócić uwagę na fiołka wonnego, zna-
nego także jako fiołek pachnący – Viola 
odorata. W świetle mojej wiedzy jest to 

jedyny gatunek z tego rodzaju, który 
wydziela wyczuwalny przez nasze nosy 
zapach. Nie będę się wypowiadał za 
pszczoły czy mrówki, które odwiedza-
ją kwiaty innych gatunków. Ziele tego 
gatunku to niezłe ziółko. Ma działanie 
wykrztuśne, napotne, moczopędne, 
odkażające, żółciopędne i rozkurczo-
we. Podobnież upłynnia śluz zalegający  
w drogach oddechowych ułatwiając jego 
wydalanie, czyli leczy kaszel mokry. 
Oczywiście w myśl zasady – co za dużo 
to niezdrowo – po przedawkowaniu 

fiołka doznamy nudności, wymiotów i 
biegunki. Znaczy się, tak na wszelki wy-
padek, delektując się tym kwiatkiem po-
winniśmy mieć możliwie łatwy dostęp 
do łazienki. Po prostu wszystko może 
być lekiem, przysmakiem lub trucizną. 
To tylko kwestia dawki. A skoro mowa  
o delektowaniu się, to warto wiedzieć, że 
liście fiołka stanowiły składnik wiosen-
nych zup a kwiaty kandyzowano w ca-
łości lub co bardziej cierpliwi przerabiali 
na słodką konfiturę same płatki.

Spotkanie z bielikiem
W cieniu lip na placu kościelnym 

wypatrzyłem skupisko rozetek rze-
żusznika piaskowego, zwanego daw-
niej gęsiówką piaskową. Jednakże nie 
to było w tym wypadku najciekawsze. 
Otóż moje bystre oko wypatrzyło 
w tym sinozielonym tłumie szereg 
listków z białymi plamkami. Przy-
pominają one po części galasy. Tak 
objawia się dość pospolity organizm 
grzybopodobny, bielik krzyżowych 
– Albugo candida. Poraża on szereg 
roślin z rodziny Brassicaceae, znanej 
potocznie jako krzyżowe, ale tego 
żywiciela nader rzadko. Prawdopo-

dobnie jest to moje czwarte lub piąte 
notowanie tego gatunku na tym żywi-
cielu. Tedy wiosna ruszyła na całego, 
skoro i choroby też atakują.

Fiołek pachnący

Bielik krzyżowych
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Zapraszamy do Koźmina na ul. Jesienną 16d Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod nr telefonu: 032 613 18 45, 0 601 539 445, 

0 696 417 624, 509 429 034. Przyjmujemy zamówienia na organizację 
imprez na 2008 rok. Zapewniamy także cattering

Dysponujemy dwoma salami 
na 40 i 130 osób, obie sale są 
klimatyzowane.
Gwarantujemy: wyjątkowy 
styl, organizację wszelkich 
przyjęć okolicznościowych, 
wyśmienite posiłki, 
nowoczesny sprzęt, 
profesjonalną kadrę 
kucharsko-kelnerską, 
niepowtarzalny klimat. 
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KoSzyKóWKa

Jako jaworznianie nie mamy 
i pewnie jeszcze trochę mieć 
nie będziemy możliwości 
oglądania miejskiej drużyny 
na najwyższym szczeblu 
rozgrywkowym. Jednak  
o to by zmagania 
najlepszych widzowie  
z Jaworzna mogli zobaczyć, 
na Grunwaldzkiej, a nie  
w jakimś TVN-ie, postarał się 
MCKiS. Co więcej, nadarzyła 
się również sposobność 
obejrzenia naprawdę znanej 
marki. W końcu nie na co 
dzień możemy w Jaworznie 
zobaczyć zespół absolutnie 
topowy w kraju i liczący się 
za granicą – a takim jest 
team Lotosu Gdynia  
w żeńskiej koszykówce.

Powyższe wprowadzenie afiszuje 
atrakcyjność piątkowo-sobotnich 
rozgrywek o Puchar Polski w żeń-
skiej koszykówce. Atrakcyjność 
widowiska, w którym oprócz wspo-
mnianego Lotosu, udział wzięły (na 

Piękno koszykówki

jaworznickich parkietach) KSSSSE 
AZS Gorzów Wielkopolski, UTEX 
ROW Rybnik, i Kadus Bydgoszcz, jest 
jednak niezaprzeczalna.

KSSSE Gorzów Wielkopolski 
– Kadus Bydgoszcz

Od pierwszego spotkania można 
było podziwiać piękno koszykówki 
w damskim wydaniu. W pierwszym 
meczu, pomiędzy ekstraklasowym 
Gorzowem Wielkopolskim, a gra-
jącym w pierwszej lidze Kadusem 
Bydgoszcz, podobać się mogła rywa-
lizacja Justyny Janik-Konstenckiej  
z Bydgoszczy z zawodniczką Gorzowa 

kowań obu stron oraz do prezentacji 
całej medalowej drużyny przed ja-
worznicką publicznością. 

Przypomnijmy, że rok wcześniej 
drużyna Marcina Lichtańskiego ze 
wspomnianą trójką zdobyła srebrny 
medal, więc był to kolejny sukces ja-
worznickiego basketu.

Oto co nasi bohaterowie powie-
dzieli o przygodzie z drużyną Pogoni 
Ruda Śląska:

Radosław Lemański: – Dwa me-
dale w ciągu dwóch lat to wspaniały 
sukces i do tej pory cieszymy się z tego 
niesamowicie. Wiadomo, przyjemniej 
byłoby powtórzyć taki sukces z naszym 
klubem, jednak jak tylko nadarzyła 
się okazja, żaden z nas nie wahał się 
podjąć tego wyzwania.

Dawid Grochowski: – Sukces 
cieszy nas ogromnie , to kolejny 
krok w naszej karierze. Wierzymy, 
że to pomoże nam w dalszym roz-

W przerwie spotkania pomiędzy 
AND-BUD-em a Pogonią Ruda 
Śląska doszło do bardzo miłej 
uroczystości z udziałem prezesa 
drużyny gości oraz dyrektora ds. 
sportu w MCKiS, pana Mirosława 
Ciołczyka.

Okazją do tego był przyjazd do 
Jaworzna drużyny Pogoni, składa-
jącej się głównie z juniorów, którzy 
zaledwie kilkanaście dni temu zdo-
byli dość zaskakująco brązowy medal 
Mistrzostw Polski juniorów. Reguły 
rozgrywek juniorskich pozwalają 
w trakcie sezonu na wypożyczenie 
trzech zawodników z innych drużyn, 
co nasi goście bardzo dobrze wyko-
rzystali zapraszając do współpracy 
naszych zawodników: Dawida Gro-
chowskiego, Daniela Goldammera 
oraz Radosława Lemańskiego.

Uroczystość ta była podkreśleniem 
owej współpracy i okazją do podzię-

woju, póki co, nie wiemy jeszcze 
jak będzie wyglądał kolejny sezon, 
może pojawią się jakieś propozycje 
a może nadal będziemy pracować 
na sukcesy w Jaworznie. To chyba 
jeszcze nie pora na to, aby myśleć 
co dalej, teraz cieszymy się z tego 
sukcesu, choć trzeba przyznać, że 
sezon kosztował nas sporo zdrowia 
i z pewnością potrzeba nam kilku 
dni odpoczynku.

Daniel Goldammer: – To co cieszy 
nas najbardziej, to fakt, że do dru-
żyny Rudy Śląskiej nie pojechaliśmy  
w roli statystów, tylko każdy z naszej 
trójki miał naprawdę duży wkład  
w ten medal. Spędzaliśmy na parkiecie 
sporo minut i trzeba też przyznać, że 
gra w tym finale różniła się od tam-
tego srebrnego medal. Na szczęście, 
to co najważniejsze, sukces smakuje 
podobnie.

reD1.

Nagrodzili brązowych medalistów

Agnieszką Szott. Te dwie zawodniczki 
zdobyły w swoich drużynach najwięk-
szą ilość punktów Janik-Koonstencka 
24, a Szott 21. Wygranie korespon-
dencyjnego pojedynku przez zawod-
niczkę z Bydgoszczy, może jednak 
osłodzić jej tylko gorycz porażki. Ka-
dus Bydgoszcz, mimo tego, że posta-
wił grającym klasę wyżej rywalkom 

twarde warunki, to nie miał szans na 
ostateczne zwycięstwo. KSSSSE, który 
w poprzednim sezonie w ekstraklasie 
zajął czwarte miejsce, grał przede 
wszystkim konsekwentnie, co dopro-
wadziło podopieczne Maciejewskiego 
do wygranej 97:74 i możliwości walki 
w półfinale rozgrywek. 

Lotos Gdynia – Utex RoW 
Rybnik

A rywalem gorzowianek w pół-
finale miał być wygrany z pojedynku 
Lotosu Gdynia z Utexem ROW Ryb-
nik. Faworyt mógł być tylko jeden, 
oczywiście Lotos, i podobnie jak 

w pierwszym ćwierćfinale faworyt 
nie zawiódł. Lotos pewnie pokonał 
zawodniczki z Rybnika w stosun-
ku 78:56. Reprezentantki Rybnika 
„trzymały się” i prowadziły wyrów-
naną walkę tylko w pierwszej poło-
wie meczu. Trzecia i czwarta kwarta 
pokazały, jak dużo ROW włożył walki 
w pierwszą część spotkania, i jaka 
jest różnica jakościowo, jeśli chodzi  
o zmienniczki w obu zespołach. Nic 
z tego, że wybrana MVP tego spo-
tkania Hollie Merideth dwoiła się,  
i troiła zdobywając 20 punktów. Jej 
koleżanki nie dołożyły zbyt wiele do 
jej dorobku, a wymowne jest to, że 
z 12 zawodniczek punktowało tylko 

siedem, co przy Lotosie i statystyce 
10 grających /10 punktujących, wy-
gląda bardzo słabo. Zwycięskie pod-
opieczne Romana Skrzecza potrafiły 
momentami pokazać koszykówkę, 
rodem, z WNBA, i do startu w sobot-
nim półfinale, również przystępowały 
w roli niezawodnego faworyta. 

Lotos Gdynia – KSSSE Gorzów 
Wielkopolski

Jak jednak pokazał półfinał, zbyt-
nia pewność siebie, może być zgubną. 
Lotos przespał, bowiem całą pierwszą 
kwartę i połowę drugiej, zabierając się 
do roboty dopiero przegrywając 31 do 

23. Po zimnym prysznicu na przerwie 
trenera Skrzecza maszynka gdynian 
zaczęła funkcjonować prawidłowo. 
W zespole Lotosu pełnym blaskiem 
świecił talent Chamique Holdsc-
law, która do Jaworzna przyjechała 
prosto z meczu gwiazd w Moskwie. 
Pozwalając sobie w tym miejscu na 
dygresje, to naprawdę miło pisać, 
właśnie taką ciekawostkę. Wracając 
jednak do meczu, to lotos rozpędził 
się na dobre, a Chamique wraz z Anną 
Breitreiner wyprowadziły Gdynię na 
tak dużą przewagę, że trener Skrzecz 
na czwartą partię wpuścił rezer-
wowe. Taką sytuację wykorzystał 
momentalnie KSSSE, zmniejszając 
dystans do rywalek nawet na cztery 
punkty! Jednak wraz z wejściem na 
parkiet podstawowych zawodniczek, 
szanse Gorzowa Wielkopolskiego 
się skończyły. Ostateczny wynik to 
78:70 dla mistrzyń Polską, i jaworz-
nicka część turnieju dobiegła końca.  
W finale rozegranym w Krakowie, 
Lotos rozprawił się z Wisłą Kraków  
74 do 58. Możemy więc śmiało napi-
sać, że gościliśmy w Jaworznie najlep-
szą drużynę w Polsce nie tylko z tytu-
łu, ale również na obecną chwilę.

Sportowa, przyjemność szybko 
się skończyła, ale to nie ważne. Waż-
ne jest to, że po pierwsze Jaworzno 
gościło taka imprezę, po drugie, że 
podołało (jak zawsze) wyzwaniom 
organizacyjnym związanym z przed-
sięwzięciem. Szkoda, że czasu na 
delektowanie się, nie było więcej, ale 
nie narzekajmy. Ostatnio tydzień po 
tygodniu, możemy spotkać się z na-
prawdę ciekawymi imprezami sporto-
wymi, wypada, więc tylko pochwalić 
pomysłodawców i organizatorów, 
prosząc o więcej, tym podobnych 
emocji.

k.repeć.

Jaworzniccy kibice mogli obejrzeć trzy bardzo dobre spotkania...

...które były prawdziwym pokazem koszykówki.
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SIATKÓWKA – MKS ŚWIDNICA – MCKIS JAWORZNO 0:3

KoSzyKóWKa – MCKIS aND BUD - PoGoń RUDa ŚLąSKa 92:86 (23:28, 23:19, 23:10, 23:29

Sport
SIATKÓWKA – MCKIS ENERGETYK JAWORZNO - SKRA II BEŁCHATÓW 3:2 (24:26, 26:28, 25:21, 25:15, 15:13)

Ostatnia kolejka rundy 
zasadniczej pierwszej ligi 
mężczyzn już tradycyjnie 
przyniosła mnóstwo 
emocji i zaskakujących 
wyników, gra toczyła 
się do ostatniej piłki i po 
ostatnim gwizdku meczu 
w Jaworznie karty zostały 
rozdane. Znamy już układ 
tabeli, rywali Energetyka 
w barażach i pozostaje już 
tylko wyczekiwać na ostatni 
weekend marca, gdzie 
emocje i walka o utrzymanie 
rozpocznie się na dobre.

Sobotni mecz w Jaworznie z powo-
du rozgrywanego wcześniej finało-
wego turnieju Pucharu Polski kobiet  
w koszykówce rozgrywany był naj-
później, co w obliczu całego spo-
tkania z rezerwami Skry Bełchatów 
okazało się niezwykle pomocne, nasz 
zespół znając już wynik bezpośred-
niego rywala, Orła Międzyrzecz, 
wyszedł na trzeci set niezwykle 
umotywowany, co wystarczyło, by 
odnieść korzystny wynik.

Pierwsze dwa sety skomentować 
można podobnie. Siatkarze Ener-
getyka powinni obie partie wygrać 
bez problemu, jednak im bliżej było 
dwudziestego piątego punktu tym ja-
worznianie popełniali więcej błędów, 
co skrzętnie wykorzystali goście.

Gra naszych siatkarzy mogła się 
podobać, dwie wygrane z rzędu dały 
im więcej pewności w swoich działa-
niach, a tacy zawodnicy jak choćby 
Maciej Kordysz spisywali się tak jak 
oczekiwano od nich od dawna.

Niestety, wiele błędów własnych 
(m.in. zepsute zagrywki po dwu-
dziestym punkcie) oraz słaba gra 
środkowych bloku spowodowała, że 
po zaciętych końcówkach to bełcha-

towianie prowadzili 2-0 i w tym mo-
mencie nasz zespół spadał na ostatnią 
pozycję przed rozpoczęciem baraży. 
Stało się tak po wygranej Orła 3-0  
z Avią Świdnik, co śmiało można było 
nazwać niespodzianką.

Po dwóch setach mogło się wy-
dawać, że nasz zespół nie podniesie 
się już z kolan i mecz zakończy się 
łatwym zwycięstwem gości. Trener 
Mariusz Łoziński postanowił dać, 
zmienionemu już po pierwszej partii 
Jarosławowi Teplingowi, jeszcze jedną 

szansę i okazało się to przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę. To właśnie ten 
zawodnik swoimi błyskotliwymi blo-
kami dał sygnał swoim kolegom do 
podjęcia jeszcze jednej próby walki 
z rywalami i od tego momentu na 
parkiecie powiększała się przewaga 
naszego zespołu. W oczach gasł naj-
lepszy do tej pory w ekipie rywala Do-
minik Witczak i mimo wzmocnienia 
Pawłem Maciejewiczem (aktualny 
Mistrz Polski z PGE Skra) zespół 
Skry nie potrafił już się odnaleźć  

Ostatni mecz rundy zasadniczej 
drugiej ligi koszykarzy pomiędzy 
MCKiS-em AND-BUD Jaworzno 
a Pogonią Ruda Śląska był, dla ki-
biców zgromadzonych w hali przy 
ulicy Grunwaldzkiej, okazją do 
obejrzenia doskonałego meczu i wy-
równanej walki, a co najważniejsze 
zwycięstwa pieczętującego bardzo 
dobrą postawę podopiecznych Mar-
cin Lichtańskiego, którzy ostatecz-
nie zajęli wysoką siódmą lokatę.

Mimo, że układ tabeli znany był 
znany już przed ostatnią kolejką 
obie drużyny postanowiły, że na 
zakończenie nie będą „chodzić” po 
parkiecie i mecz z pewnością nale-
żał do najciekawszych i najbardziej 
zaciętych w tym sezonie.

Od początku gracze Pogoni,  
w składzie której znajduje się więk-
szość niedawnych zdobywców brą-
zowego medalu Mistrzostw Polski 
juniorów, prezentowali się bardzo 
dobrze zarówno w ataku jak i w 

obronie. Nie od dziś wiadomo, że 
koszykarze AND-BUD-u pierwszą 
kwartę mają zdecydowanie najsłabszą 
,jednak tym razem ich słaba postawa 
i kilkupunktowa strata do rywala po 
pierwszej kwarcie spowodowana była 
doskonałą grą rywala, który zapre-
zentował praktycznie stuprocentową 
skuteczność w ataku, a ich seria rzu-
tów za trzy punkty mogła podciąć 
skrzydła każdemu rywalowi.

W drugiej kwarcie spotkanie się 
wyrównało, mimo, że goście wciąż 
grali bardzo dobrze. Na całe szczę-
ście koszykarze AND-BUD-u mają 
w swoim składzie Grzegorza Remina, 
który po raz kolejny wziął ciężar gry 
na siebie. Po chwili drugi z liderów 
zespołu Kotlewski popisał się kilkoma 
skutecznymi akcjami i po pierwszej 
połowie rywale prowadzili zaledwie 
jednym punktem.

Trzecia kwarta na samym po-
czątku nie różniła się niczym od 
dwóch poprzednich, mogło wręcz 

Zgodnie z zapowiedziami trenera 
Krzysztofa Zabielnego, w ostat-
niej kolejce rundy zasadniczej 
nasze siatkarki pewnie zwyciężyły  
w Świdnicy, potwierdzając tym sa-
mym, że druga część sezonu w wy-
konaniu MCKiS-u to bardzo dobra 
gra i mimo, że nie udało się uniknąć 
baraży o utrzymanie, nikt z sympa-
tyków zespołu nie powinien drżeć 
ze strachu o pozostanie w gronie 
drugoligowych zespołów.

Nasz zespół pokonał pewnie  
w Świdnicy zespół tamtejszej Polo-
nii trzy zero i tylko w pierwszym 
secie nie obyło się bez kłopotów. 
Na szczęście jaworznianki od wielu 
tygodni potrafią narzucić rywal-
kom swój rytm gry i bez straty seta 
zakończyły drugą rundę z sześcio-
ma zwycięstwami, co stawia zespół  
w bardzo dobrym świetle.

Jak już tydzień temu pisaliśmy 
teraz siatkarki MCKiS-u czeka prze-
rwa, którą trener Zabielny zamie-
rza wykorzystać na dogranie kilku 
szczegółów tak, by spokojnie udało 
się pokonać najsłabszy po rundzie 
zasadniczej zespół MKS-u Zawier-

cie. Trzy zwycięstwa, które wydają 
się pewne, dadzą naszemu zespołowi 
upragnione utrzymanie i włodarze 
klubu będą mogli w spokoju myśleć 
o następnym sezonie.

Oczywiście nie należy lekcewa-
żyć drużyny z Zawiercia, ale trzeba 
pamiętać, że tydzień temu doszło 
do spotkania właśnie tych dwóch 
drużyn, gdzie bezsprzecznie lepsze 
były siatkarki z naszego miasta. Do-
minacja jaką mieli okazje zobaczyć 
nasi kibice nie była z pewnością 
dziełem przypadku, rywalki w ca-
łym sezonie zdobyły zaledwie jeden 
punkt i stanowią czarną latarnie 
naszej grupy. Trzeba powiedzieć to 
wprost. Nie wygranie rywalizacji 
byłoby prawdziwą katastrofą, co jed-
nak wciąż nie oznaczałoby spadku 
do trzeciej ligi.

Już 29 marca poznamy pierwszą 
odpowiedź czy Zabielny przygotował, 
przede wszystkim psychicznie, swój 
zespół tak by bez kłopotów udało się 
pokonać MKS. Wszystkich gorąco 
zapraszamy na halę by głośnym do-
pingiem wesprzeć nasze siatkarki.

reD1

Kolejka cudów na koniec

i ostatecznie po zaciętej końcówce pią-
tego seta to jaworznianie cieszyli się 
ze zwycięstwa czym zapewnili sobie 
możliwość gry w barażach z teore-
tycznie słabszym rywalem – drużyną 
BBTS-u Bielsko-Biała.

Wyniki jakie padły w ostatniej 
kolejce chyba znawców siatkówki 
nie zaskoczyły. Praktycznie w każ-

dym meczu doszło do mniejszej lub 
większej niespodzianki i doszło do 
niebywałej wręcz rotacji w ligowej 
tabeli. Znajdujący się przed ostatnią 
kolejką na siódmej pozycji siatkarze 
KS Poznań, dzięki pokonaniu lidera 
na wyjeździe, znaleźli się na trzeciej 
pozycji zapewniając sobie możliwość 
gry o awans do Polskiej Ligi Siatków-
ki. Najbardziej zaskoczeni takimi 
wynikami okazali się siatkarze Avii 
Świdnik, którzy niespodziewanie 
gładko przegrali w Międzyrzeczu  
i mimo, że przed tą kolejką zajmowali 
miejsce trzecie i mieli dość pewną 
sytuację, znaleźli się nieoczekiwanie 
na siódmym miejscu, co oznacza 
grę o utrzymanie z .. Orłem Mię-
dzyrzecz. W Świdniku zawrzało  
i prawdopodobnie kolejny już trener, 
po Romanie Palaczu, straci pracę na 
finiszu rozgrywek.

Ta k niespodziewane zmiany  
w układzie tabeli dają z pewnością do 
myślenia. Od lat tak wyrównanych 
rozgrywek w pierwszej lidze nie wi-
dziano i aż żal, że do tego poziomu 
nie dostroili się nasi siatkarze. Kto 
wie, gdyby nie ciągnący się tygo-
dniami kryzys dziś nasi zawodnicy 
przygotowywali się do walki o PLS, 
a tak po raz drugi z rzędu o pierw-
szoligowym bycie zadecydują baraże. 
Pierwsze dwa spotkania odbędą się 
już 29 i 30 marca w Bielsku. Energe-
tyk zwyciężył w trzech ostatnich spo-
tkaniach i z pewnością jest to oznaka 
zwyżki formy, co daje nadzieję na 
walkę o utrzymanie. Trzeba jednak 
pamiętać, że i nasz rywal, zespół pro-
wadzony przez Grzegorza Wagnera 
ostatnie kolejki miał bardzo udane, 
a w ostatniej kolejce siatkarze BBTS-
u pokonali na własnym parkiecie 
AZS Nysa. Czekają nas niezwykłe 
emocje, a naszych siatkarzy czeka 
prawdziwy sprawdzian nerwów. Za 
dwa tygodnie poznamy pierwsze 
odpowiedzi.

reD1.

się wydawać, że przez 40 minut obie 
drużyny będą walczyć „punkt za 
punkt” i o wyniku zadecyduje poje-
dyncza akcja. Przy stanie 51-51 nasi 
koszykarze ruszyli do ataku. W ciągu 
kilkudziesięciu sekund zespół Lich-
tańskiego zdobył pięć punktów co 
było początkiem wspaniałej ucieczki 
w czym brylowali głównie Kotlewski, 
Goldammer, Piskorz i Grochowski. 
Gracze Pogoni rozwiązania szukali  
w tym co przez długi okres dawało im 
korzyści – rzuty za 3 punkty, jednak 
naciskani nie byli już tak skuteczni  
i trzecia kwarta należała zdecydo-
wanie dla gospodarzy, co okazało się 
kluczem do sukcesu.

Ostatnie dziesięć minut to po-
nownie walka punkt za punkt, co 
więcej, kilka celnych „trójek” gości 
dało im nadzieję na nawiązanie walki 
jednak jaworznianie nie pozwolili 
już sobie na odebranie zwycięstwa. 
Dwunaste zwycięstwo w sezonie 
stało się faktem. reD1.

Czas na baraże
Udane zakończenie

Po emocjonującym meczu, Energetyk wygrał na zakończenie sezonu z Skrą Bełchatów 3:2
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Wesołego
Alleluja

Oddając w Państwa ręce 
specjalny dodatek, prosimy 
o przyjęcie najserdeczniej-
s zyc h ż yc z e ń :  p i ę k nyc h , 
r a d o s n y c h ,  s p ę d z o n y c h 
w gronie najbliższych świąt 
Wielkiej Nocy obfitujących 
w cudowną atmosferę, wiel-
kanocne specjały oraz miłość 
i nadzieję. 

W dodatku wiele f irm 
i instytucji dzieli się z miesz-
kańcami Jaworzna świątecz-
nymi serdecznościami, Pani 
Zof ia Żak specjalnie dla 
Państwa przygotowała kil-
ka sprawdzonych przepisów 
na świąteczne wypieki, cała 
załoga gazety „Co tydzień” 
oraz telewizji CTV Jaworz-

no, zapewnia, że wszystkie 
wypieki, jak i potrawy serwo-
wane przez naszą redakcyjną 
koleżankę, jakich mieliśmy 
do tej pory okazję próbować, 
choć są tylko namia stką 
jej ogromnego kulinarnego 
talentu, charakteryzują się 
niewątpliwie następującymi 
cechami: smakują wyśmie-
nicie i są godne polecenia. 
W dodatku znajdziecie Pań-
stwo tak ż e wspomnienia 
Pani Zofii o Świętach Wiel-
kanocnych spędzanych w jej 
rodzinnym domu. Zachęca-
my do udziału w świątecz-
nym konkursie! Do wygrania 
kosz wielkanocnych słodko-
ści! Wesołych Świąt!

Konkurs świąteczny! Wielkanocny 
owoc
Ku tradycji serce zwrócone
kosz z wikliny już czeka
zajączek

gdzieś pomiędzy wiarą
kruchością a stołem
okruch chleba
zwany w życiu mozołem

owoc słodki cierpki i gorzki
każdej chwili dokonujący 
wyboru

głos nadziei miłości i ciszy
że odchodząc nie odszedł 
a powrócił

jacek maliszczak

Drodzy czytelnicy
Aby wziąć udział w konkursie 
należy poprawnie odpowiedzieć 
na pytanie: Jak nazywana jest 
niedziela poprzedzająca 
Wielkanoc ? 
Do wygrania wielkanocny kosz 
słodyczy.
Na telefony albo osobiste 
odpowiedzi czekamy w środę 
i czwartek (19 i 20 marca) 
w godzinach od 8:00 - 16:00 
pod nr tel. 032 751 91 30 
lub pod adresem redakcji 
ul. św. Barbary 7. 
Losowanie w czwartek 
20 marca o godzinie 16.15 
w redakcji „Ct”. 
Na relację z losowania zapraszamy 
w piątek do CTV Jaworzno.
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Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, 
nadziei i miłości,
radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań 
w gronie rodzinnych 
i wśród przyjaciół 
oraz Wesołego Alleluja 
dla wszystkich klientów 
życzy CH Tadeusz

Zapraszamy na zakupy 
w promocyjnych cenach 

oraz do udziału w konkursie 
z atrakcyjnymi nagrodami 

w dniach od 10 do 22 marca! 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
sk ł a d a m  m i e s zk a ń c o m  Ja w o r z n a 
najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, 
pogodnych, pełnych rodzinnej atmosfery 
Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka oraz 
mokrego dyngusa, 

Marszałek Województwa Śląskiego 
Bogusław Śmigielski

„Ct” – Jak wspomina pani 
przygotowania do świąt 
wielkanocnych z czasów 
swojego dzieciństwa? Jak 
długi czas poprzedzał te 
przygotowania?

Zofia Żak: – Oczywiście 
porządki następowały dużo 
wcześniej, a na przygotowa-
nie potraw zarezerwowany 
był głównie czwartek i piątek. 
Sobota była ostatnim dniem 
po zakończeniu najważniej-
szych zajęć przedświątecz-
nych. Wypiekami w moim 
rodzinnym domu zajmowała 
s ię  mama , miała do tego 
wyjątkowy talent .  Cia sta 
przeznaczone do przełożenia 
masą przygotowywała już  
w czwartek, sam krem robiła 
w piątek. 
– Jakich ciast nie mogło 

zabraknąć w te święta?
– Koniecznie zawijanego droż-

dżowca z makiem, drożdżowej 
babki oraz biszkoptowego lub 
drożdżowego baranka. W moim 
rodzinnym domu była specjalna 
forma na baranka, którą kilka 
dni przed świętami rezerwowali 
sąsiedzi z naszej ulicy, dlate-
go forma była co roku zawsze  
w przedświątecznym obiegu.  
U nas baranek spełniał dwie funk-
cje – przez  święta dekoracyjną 
(stał na wielkanocnym stole z in-
nymi ozdobami), a zaraz po świę-
tach degustacyjną, bo choć już 
wyschnięty i tak nadal był bardzo 
smaczny. Baranka mama zawsze 
dodatkowo ozdabiała. Pamiętam, 
że oczy robiła z ciemnego kremu,  
u szyi zawiązywała wstążeczkę. 
Teraz już bardzo rzadko robi się 
samemu takie wypieki.

Zapach świąt z dzieciństwa
Rozmowa z Zofią Żak dziennikarką gazety „Co tydzień” i telewizji CTv 
Jaworzno, od lat prowadzącą w gazecie rubrykę  historyczno-kulturalną, 
a w telewizji  program autorski pt. „Gość Zofii Żak”, laureatką nagrody 
Prezydenta Jaworzna w 2003 roku, przyznanej za utrwalanie historii miasta 
Jaworzna ostatniego stulecia.

zofia Żak

– z czego to wynika?
– Dawniej trudno było zdo-

być takie ozdoby, były ciężkie 
czasy. Teraz galanteria czeko-
ladowa jest tak bogata i na-
prawdę  tak piękna, że nie ma 
potrzeby  samemu tego robić. 
Obecne ludzie wolą skorzystać  
z gotowych dobrodziejstw. Poko-
lenie, które robiło takie ozdoby 
praktycznie już wymarło.

– o czym nie wolno było 
zapomnieć przed świę-
tami?

– Naturalnie o obowiąz-
kowych wyjściach do kościoła  
w czwartek, piątek i w sobotę na 
święcenie. Z okazji Wielkiego 
Tygodnia bywaliśmy na wielu 
mszach, a zaraz po nich każdy  
powracał do swoich zajęć. 
– Jakie tradycyjne po-

trawy przygotowywane 
były w pani z rodzinnym 
domu?

-Chrzan przygotowywany 
przez mamę był wyjątkowy  
i bardzo ostry. Mama tar-
ła go na tarce na podwórku 
zakładając c iemne , prze-
c iwsłoneczne okular y,  by 
ustrzec się przed szczypa-
niem w oczy. Następnie do 
chrzanu dodawała ugotowa-
ne roztarte żółtka z sokiem  
z cytryny i ugotowaną z cu-
krem wodą. Potem przypra-
wiała to szczyptą soli i wkła-
dała to do słoików. Mama 
nigdy nie sparzała chrzanu. 
Uważała, że to zabija jego 
naturalne właściwości. Pa-
miętam także niezapomnia-
ny smak przypieczonych bez 
tłuszczu ziemniaków wraz ze 

śledziem marynowanym przez 
mamę w specjalnej słodko - 
kwaśnej zaprawie, serwowa-
nymi co roku w każdy wielko-
piątkowy postny obiad. 

– Czy w pani domu była 
tradycja zdobienia jaj?

– Nie, nikt nie miał zdolno-
ści plastycznych, ja również.

– Jak przebiegała Wielka 
Sobota?

– Do południa gotowa-
l i ś my  n a  b rą z o w o  j a j k a  
w dużej ilości cebulowych 
łupin. Potem przygotowywa-
liśmy koszyk do święcenia,  
a w południe szliśmy święcić 
pokarmy. Zaraz po powrocie 
z kośc ioła wraz z bratem 
przystępowaliśmy do  delikat-
nej próby święconki, Zawsze 
wypadała wyśmienicie. Jajka 
smakowały wtedy najwspa-
nialej na świecie.

– Jak spędzała pani Wiel-
kanocną Niedzielę?

– W moim rodzinnym domu 
mieszkały trzy pokolenia. Był 
to dom z tradycjami. Niedziela 
rozpoczynała się wcześnie rano, 
o godzinie 6.00, z całą rodziną 
szliśmy na mszę rezurekcyjną. 
Dla nikogo wówczas nie było 
ulgi. Tata śpiewał w chórze ko-
ścielnym. Zawsze była procesja 
wokół kościoła. Po zakończeniu 
zziębnięci i wyposzczeni wraz  
z rodzicami i bratem szliśmy do 
domu na świąteczne śniadanie, 
które po tylu dniach postnych 
było rozkoszą dla naszego pod-
niebienia.

– Co serwowała pani 
mama na świąteczny 
obiad?

– Koniecznie swojski rosół 
z kury. Na drugie danie coś  
z własnego inwentarza. To 
były ciężkie czasy. Moje dzie-
ciństwo przypada na wczesne 
lata 50. Mieszkaliśmy w domu 
prywatnym. Na naszej ulicy 
prawie każdy coś hodował.  
Z reguły na  obiad był królik 
zabity wcześniej przez sąsiada, 
bo mój tato nie był w stanie 
nigdy skrzywdzić żadnego 
zwierzęcia. Obiad zawsze był 
wyśmienity.

-Czy zwyczaj polewania 
się wodą był kultywowa-
ny w pani rodzinie?

– Tata bawił się zawsze 
w kropienie . On pierwszy  
w domu wstawał i nie dawał 
nam pospać symbolicznie kro-
piąc wszystkich wodą. 

-Które z wielkanocnych 
tradycji kultywuje pani 
teraz w swoim domu?

– Po mamie przejęłam obo-
wiązki w kuchni. Sama przy-

gotowuję wszystkie potrawy, 
piekę ciasta, ale zrezygnowa-
łam już z baranka, a zawijaniec  
z makiem piekę tylko na Boże 
Narodzenie. Teraz w moim domu 
wypiekam mazurki, torty,  trady-
cyjnie baby, czasami keks. Prze-
strzegam postu, ale w Wielki Pią-
tek nie podaję na obiad śledzia lecz 
smażoną w panierce rybę z bułką  
i dowolną surówką. Święcenie 
jajek przypada ostatnio osobiście 
mnie. W niedzielę jemy świątecz-
ne śniadanie, obiad też staram się 

zrobić bardziej wyjątkowy z sałat-
kami. Dni świąteczne spędzamy 
w domu lub idziemy w gości.  
W tym roku to do nas przycho-
dzą bliscy.

- Jak wygląda dyngus  
u państwa Żaków?

– Mąż przejął rolę mojego 
taty, choć w przeciwieństwie do 
niego nie kropi nas wodą lecz 
perfumami, w które zaopatruje 
się już dużo wcześniej.

- Czego możemy życzyć 
pani w te święta?

– Zdrowia, spokoju i trochę 
mniej obowiązków. Ja także 
życzę wszystkim dobrego hu-
moru, smacznych wypieków  
i wszystkiego najlepszego.

– Dziękujemy za rozmowę.

Wesołego Alleluja
bezpłatny dodatek Ct
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Z okazji świąt Wielkiej 
Nocy wszystkim 

mieszkańcom Jaworzna 
ciepłej, rodzinnej atmosfery 

oraz miłych spotkań przy 
świątecznym stole życzy 

Zarząd i Pracownicy 
PKM sp. z o.o. 

w Jaworznie

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych
życzenia szczęścia,
zdrowia i radości 
wszystkim mieszkańcom 
Jaworzna 

składa radny miasta Krzysztof Dzierwa

babki 18,59/kg
strucle 15,69/kg
sernik ukraiński 19,19/kg

baleron wieprzowy 1 kg 13,35
polędwica prasowana extra Cedrob 1kg 13,15

groszek konserwowy Marko 400g 1,65
majonez babuni Hellmanǹ s 370g 5,25
ćwikła z chrzanem Jamar 300g 1,35
chrzan tarty Develey 200g 1,85
chrzan tarty Marko 190g 1,35

mąka poznańska 1kg 1,79
makaron swojski krajanka 250g 2,35
prymat Kucharek 500g 4,65
Kucharek w płynie 200g 1,25
żelatyna do mięs 50g 3,35
pieprz kolorowy mini kostka  1,75
majeranek mini kostka 1,75

twaróg półtłusty Włoszczowa 9,99 
mleko 3,2 Kościan 1l 2,29
osełka ekstra śmiet 270g 1,95
mleko zagęszczone 500g 3,05
masło extra 200g 2,09
śmietana domowa 18% 175 ml 1,49

prince polo 39g 0,95
marmolada wieloowocowa Jamar 1,99

WESOŁYCH ŚWIĄT

„Ct” – Dlaczego warto upiec właśnie to 
ciasto?
Zofia Żak: – Mazurek miodowy jest niedrogim, 
ale bardzo smacznym ciastem. Osobiście już daw-
no go nie piekłam, ale na tegoroczną Wielkanoc 
postanowiłam przywrócić go do łask. 

 – Czy jest to ciasto pracochłonne?
- Stosunkowo tak, aczkolwiek jeśli komuś tak 
jak mnie, pieczenie sprawia przyjemność, to 

nie jest to żaden problem. Dla tych wszystkich, 
którzy jednak bardzo cenią czas, a koniecznie 
chcą by na ich świątecznym stole pojawił się 
upieczony samodzielnie jakiś mazurek, podam 
także przepis na mniej pracochłonny mazurek 
bakaliowo-czekoladowy. Mazurki są ciasta-
mi, które bardzo kojarzą się z Wielkanocną, 
podobnie jak baby, warto więc sprawić bliskim 
przyjemność i tradycyjnie postawić je na świą-
tecznym stole.

Zofi  a ak   poleca
Mazurek miodowy z masą grysikową 

Składniki:
90 dkg mąki
30 dkg margaryny
3 jajka
½ szklanki cukru pudru
½ słoiczka miodu sztucznego
2 łyżeczki sody oczyszczonej
1 cukier waniliowy

Sposób przygotowania:
Jajka całe utrzeć z cukrem pudrem i margaryną, dodać miód płynny, następnie mąkę i sodę oczysz-
czoną. Wyrobić ciasto. Podzielić na trzy części. Cienko rozwałkować – piec około 15 -20 minut na 
dobrze wysmarowanej tłuszczem  płaskiej prostokątnej formie. Upiec trzy placki.
Ostudzić.

Masa:
½ litra mleka  z 4 łyżkami grysiku gotować, następnie wystudzić. Dodać 25 dkg masła, ¾ szklanki 
cukru pudru, oraz kilka kropel olejku migdałowego i kilka kropel alkoholu. Utrzeć.
Gotową masą przełożyć placki.

Polewa:
2 łyżki wody, 8 dkg margaryny, 3 dkg kakao – wszystko zagotować do stężenia.
Polać polewą wierzch mazurka na całej powierzchni.
Można użyć także gotową polewę.

Mazurek bakaliowo – czekoladowy

Składniki:
25 dkg mąki
2 żółtka surowe 
+ 2 ugotowane na twardo
10 dkg cukru pudru
15 dkg masła lub margaryny
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki dokładnie posiekać nożem, po połączeniu zagnieść ciasto ręką i wyrobić. 
Poczekać 15 -20 minut. Następnie rozwałkować na 2 cm grubości, formując prostokątny placek 
z grzybkiem na brzegach. Piec w średnio nagrzanym piekarniku na złoty kolor około 20 – 25  minut. 
Ciasto pozostawiamy na 5 minut, następnie rozkładamy na nim przygotowane wcześniej cząstki 
bakalii (suszone śliwki, rodzynki, orzechy, migdały, skórkę pomarańczową i inne wg uznania). 
Ciasto wkładamy  jeszcze do piekarnika i pieczemy 5 minut. Wyciągamy i polewamy we wzorki  
przygotowaną w międzyczasie polewą.

Polewa:
W rondelku gotujemy ½ szklanki wody z 3 łyżkami cukru. Wrzucamy kawałki tabliczki czekola-
dy i 2 łyżki kakao. Cały czas mieszamy, gdy masa robi się gęsta zdejmujemy z ognia i ucieramy 
z dwoma łyżkami masła.

PSS w Jaworznie

Wesołego Alleluja
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Pragniemy życzyć  wszystkim Państwu zdrowych  
i pogodnych Świąt Wielkanocnych,  
obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka  
oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie. 

Właściciele wraz 
z załogą Domu Chleba

Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy 
pragniemy złożyć wszystkim naszym obecnym 
i przyszłym klientom najserdeczniejsze życzenia, 
dużo zdrowia, radości i pomyślności, oraz  
rodzinnej, ciepłej atmosfery. 

Właściciele wraz 
z załogą firmy Remgips

Pogodnych, zdrowych, ciepłych, 
wesołych Świąt Wielkanocnych, 
smacznego jajka oraz mokrego dyngusa 
wszystkim mieszkańcom Jaworzna 

życzy Zarząd SCE Jaworzno III sp. z o.o

Z okazji Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze 
życzenia radosnych świąt Wielkiej Nocy, 
wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny 
i wiarą w sens życia, oraz pogody  w sercu wszyst-
kim mieszkańcom Jaworzna życzy 

Zarząd i pracownicy 
ZLO w Jaworznie

Niech Jezus Chrystus Zmartwychwstały 
pomaga Swą mocą przezwyciężać codzienne trudy 
i wszelkie niedogodności oraz napełnia 
radością i prawdziwym szczęściem.
Pełnych pokoju i nadziei Świąt Wielkanocnych

z radosnym Alleluja! 

życzy Marek Migas 
radny Sejmiku Województwa Śląskiego

Radosnych Świąt Wielkanocnych
pogody w sercu i radości 

oraz smacznego święconego w gronie 
najbliższych osób 

życzy wszystkim mieszkańcom 
zarząd wraz z pracownikami 

Nieruchomości.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych 
wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego 
nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród 
przyjaciół oraz wesołego Alleluja wszystkim mieszkańcom 
Jaworzna życzą radni Platformy Obywatelskiej i 
Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto:

Paweł Bańkowski, Janusz Ciołczyk, Dariusz Chrapek,
Krzysztof Dzierwa, Tadeusz Kaczmarek, Jerzy Małocha, Maria Piecza-

ra, Grzegorz Piętak, Grzegorz Radko, 
Stefan Szymański, Andrzej Węglarz, Jolanta Smoliło-Żabińska.

Wiele r@dości na święta! :)www.jaw.pl
Twój portal

Z okazji zbliżających się świąt 
składam wiosenne życzenia, 
aby w czas święta Paschy
w Państwa sercach, 
rodzinach i domach
zagościła radość, 
spokój i wielka nadzieja 
odradzającego się życia.

Wojciech Saługa
Poseł na sejm RP

Najserdeczniejsze życzenia 
pełnych wiosennej radości i nadziei 

Świat Wielkanocnych wszystkim swoim 
obecnym oraz przyszłym Klientom składa 

zarząd oraz pracownicy firmy

Wesołego Alleluja
bezpłatny dodatek Ct
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Tradycyjne wielkanocne baby
Babka biszkoptowa

Składniki:
5 jajek, 5 łyżek cukru
5 kopiastych łyżek mąki
1 cukier waniliowy

Sposób przygotowania:
Ubić białka w misce na sztywną pianę. Kolejno dodawać po 1 łyżce cukru aż do wyczerpania  
oraz 1 cukier waniliowy. Następnie dodawać po jednym żółtku, ubijać dalej do uzyskania 
przyrostu masy i prawie białego koloru. Stopniowo dodawać mąkę, lekko wymieszać. Piec  
w foremce babki karbowanej około 50 minut. 
Po upieczeniu i wystygnięciu można polać wierzch babki  polewą czekoladową lub lukrem  
np. cytrynowym.

„Ct” - Pani patent na wielkanocną biszkoptową babkę?
Zofia Żak: - Przekrawam ją wzdłuż i przekładam masą dowolnego smaku. Z reguły cytrynową 
lub kakaową. Zawsze wykańczam lukrem lub polewą czekoladową. Wtedy jest taka naprawdę 
świąteczna.

Babka drożdżowa
Składniki:
50 dkg mąki, 15 dkg cukru
10 dkg margaryny
¾ szklanki letniego mleka
6 żółtek, 6 dkg drożdży
Szczypta soli, rodzynki, skórka cytrynowa.

Sposób przygotowania:
Rozrobić rozczyn z 10 dkg mąki, mleka, drożdży i szczypty cukru. Mąkę z cukrem, tłuszczem, żółtka-
mi wymieszać dodając rozczyn. Wyrabiać ręką. Pozostawić do wyrośnięcia. Piec około 50 minut.

Zofia Żak:  - To ciasto najbardziej chyba kojarzy mi się z rodzinnym domem i właśnie świę-
tami wielkanocnymi. Moja mama wypiekała wspaniałe ciasta, a w szczególności drożdżowe. 
Na świątecznym stole  mojego dzieciństwa w  Wielkanoc nie mogło zabraknąć baby oraz za-
wijańca z makiem.

VDodatek świąteczny

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych 
pełnych wiary, nadziei, miłości, radosnego 

wiosennego nastroju oraz wesołego Alleluja 

życzy wszystkim mieszkańcom 
Jaworzna firma Gnom właściciel  
Aptek Św. Barbary, Górnicza, Centrum, Byczyna,  
oraz nowo otwartej  Gnom na Osiedlu Stałym

Zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych.
Wiary w Boga i ludzi,
pokoju w rodzinie 
i w sercu, oraz błogosławieństwa 
Zmartwychwstałego Chrystusa

życzy
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
Janusz Ciołczyk

Zofia ak  poleca

Wesołego Alleluja
bezpłatny dodatek Ct
19 marca 2008
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Niech Wam mili będzie wiosennie, słonecznie i świątecznie.  
Niech cieszą Wasze oczy kolorowe pisanki i wielkanocne 
baranki. Niech się w śmigus-dyngus woda na Was leje,  
A zając przyniesie radość, pokój i nadzieję.

Wielkanoc niech 
pachnie wiosną, świątecznym 
ciastem oraz miłością i nadzieją  
– tego wszystkim naszym obecnym  
i przyszłym klientom 

życzy cukiernia Jumbo
W świąteczną sobotę i w poniedziałek - dla klientów lokalu specjalny rabat

tel. 32 793 40 40, tel. 32 793 40 41

Wszystkim mieszkańcom Jaworzna 
życzy Pizzeria Gruby Benek

Wielkanoc
Gdy, zmęczeni zimą, z coraz 

większym pragnieniem wycze-
kujemy wiosny, w pierwszą 
niedzielę po wiosennej pełni 
księżyca nadchodzi Wielka-
noc. To najstarsze, najważ-
niejsze i najbardziej radosne 
święto, obchodzone przez 
wszystkie wyznania chrześci-
jańskie, zwane także Paschą, 
ma upamiętniać zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa. 

W  325 roku ustalono czas 
jej obchodów. Najwcześniej 
przypada 22 marca, a naj-
później 25 kwietnia. Mnó-
stwo różnorodnych tradycji 
Wielkanocnych łączy w sobie 
elementy religijne z obyczajo-
wością ludową. I tak na przy-
kład czterdziestodniowy post,  
a szczególnie obchody Wielkie-
go Tygodnia, poprzedzającego 
Wielkanoc – są tradycją ko-
ścielną, ale już „topienie Juda-
sza” w Wielką Środę, „wielkie 
kołatanie” w Wielki Piątek, czy 
też „topienie żuru” i „wieszanie 
śledzia” w Wielką Sobotę - to 
obyczaje ludowe, ściśle związa-
ne z konkretnymi regionami 
kraju. Wielkanoc bowiem, poza 
wymową religijną ma także inne 
zadanie. To święto budzącej się z 
zimowego snu do życia przyro-
dy, zapowiedź wiosny i dobrych 

plonów. Wielkanoc to również 
hołd składany życiu, witalności 
oraz płodności. Właśnie dla-
tego, że jej symbole kojarzą się  
z rozpoczynaniem nowego życia. 

Wielkanoc jest najbardziej rado-
snym ze wszystkich świąt.

Niedziela 
Palmowa 

Wielki Tydzień, poprze-
dzający Wielkanoc, rozpo-
czyna Niedziela Palmowa. 
Ma ona upamiętniać wjazd 
Chrystusa do Jerozolimy.  
W tę niedzielę zgodnie z trady-
cją katolicką, wierni przynoszą 
do kościoła palemki - symbol 
odradzającego się życia. Wie-
rzą, że ich poświęcenie gwaran-
tuje pomyślność przez cały rok. 
W Polsce Niedziela Palmowa 
obchodzona jest od czasów śre-
dniowiecznych. Wtedy rozpo-
czynała tydzień ścisłego postu 
i umartwiania się na pamiątkę 
cierpień Zbawiciela. Dziś jest 
wstępem do duchowego oczysz-
czenia, wyciszenia i przygoto-
wania własnej duszy do święta 
Zmartwychwstania. 

Zw yczaj w ykony wa nia 
pięknych palm wielkanoc-
nych pochodzi z t radycji 
ludow ych. Najpięk niejsze  
z nich powstają na Kurpiach  
i w Małopolsce, gdzie w Lipni-
cy Murowanej odbywa się co-
roczny konkurs na najdłuższą 

i najpiękniejszą palmę wiel-
kanocną. Największe palmy 
osiągają długość k i lkuna-
stu metrów. Palmy walczące  

Tradycyjne święta

o miano najpiękniejszej  mu-
szą stać samodzielnie i nie za-
wierać w konstrukcji żadnych 
metalowych elementów.

Lany 
poniedziałek 
wielkanocny 

W drugi dzień świąt  ob-
chodzimy lany poniedzia-
łek zwany także śmigusem  
- dyngusem. To stara tradycja, 
łącząca elementy wiary z mo-
tywami ludowymi. Dyngus 
to bardzo  stary zwyczaj wza-
jemnego oblewania się wodą i 
bicia palemkami po nogach, 
co miało zapewnić zdrowie  
i symbolizowało oczyszczenie 
się z brudu duchowego na po-
witanie Zbawiciela.

Śmigus to właśnie bicie 
palemkami. Dyngus ozna-
czał - zachowany jeszcze na 
wsiach - zwyczaj „wykupie-
nia się” z lania wodą i bicia 
za cenę kraszanek i pisanek, 
łączony jest także ze zwycza-
jem składania sobie wzajem-
nych wizyt w okresie wielka-
nocnym. Lany poniedziałek 
wielkanocny dzisiaj obcho-
dzony jest różnie, w zależ-
ności od regionu, wszędzie 
jednak jest świętem zabawy 
i radości, budzącego się życia 
i nadchodzącej wiosny. iw

Wesołego Alleluja
bezpłatny dodatek Ct
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Składniki:
Proporcja na średnią foremkę  na większą foremkę
20 dkg mąki  30 dkg
10 dkg masła lub margaryny  15 dkg
4 jajka  5 jajek
15 dkg cukru pudru  20 dkg
1 cukier waniliowy  1 cukier waniliowy
1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia 30 dkg bakalii
25 dkg bakalii (rodzynki, orzechy włoskie, migdały, skórka 
pomarańczowa i inne wg uznania),

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia 
wiosny i wiarą w dobro, drugiego człowieka.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego święconego 
w gronie najbliższych osób 

Naszym odbiorcom i współpracownikom
składa Rada Nadzorcza, Zarząd, Pracownicy

MPWiK Sp z o.o. w Jaworznie

W dni świąteczne zapraszamy: 
w sobotę od 12.00, w niedzielę lokal nieczynny, 
w lany poniedziełek od 15.00

Dzieląc się jajkiem
w te piękne święta
życzymy mieszkańcom 
Jaworzna samych radości.
Niech będzie zdrowie,
niech będzie szczęście,
dobrobyt niech u Państwa gości.

Miło spędzonych Świąt Wielkanocnych, 
smacznego jajka oraz mokrego dyngusa 
wszystkim mieszkańcom Jaworzna 

życzy firma  Raba II 

„Ct”: Gdyby miała pani opisać jednym 
zdaniem to ciasto to co by pani o nim 
powiedziała?

Pani Zofia: - Że nie ma mocnych, aby się 
nie udało! 
– a jaka jest na to recepta?

– Odpowiednie proporcje.
– Co jest podstawa keksu, wg pani 
przepisu?

– Jak każdego – bakalie i jeszcze raz bakalie. 
Ja mam ich w domu zawsze pod dostatkiem. 
Wszystkie wcześniej przygotowuję sama, bo  
koniecznie należy je wcześniej przygotować. Ja 
np. sama robię skórkę pomarańczową.
– W jaki sposób?

– Kupuję 2 duże słodkie pomarańcze, skórę 
dzielę na 4 części w każdym, następnie cały dzień 
moczę w zimnej wodzie, co jakiś czas ją zmienia-
jąc. Kolejny krok to zagotowanie skórki. Robię to 
3 razy, po każdym następnym odlewając wodę. 
Robię tak, aby pozbyć się chemicznych substancji 

jakimi posypywane są pomarańcze. Jestem bardzo 
dokładna, ale, proszę mi wierzyć, po mojej kuchni 
nikt jeszcze nigdy nie zachorował, a ja osobiście 
do dzisiaj nie wiem co to znaczy ból żołądka. 
Ostatni raz gotuję skórki w syropie z cukrem, aby 
nabrały szklistości. Po ostudzeniu kroję na kawałki  
i przekładam do słoików, aby użyć gdy będzie 
potrzeba.
-a co z pozostałymi bakaliami? 

– Rodzynki sparzam na sitku, zostawiam do 
wyschnięcia, łuskane orzechy kruszę, migdały 
wrzucam do gotującej wody na moment, zosta-
wiam na godzinę do wymoczenia, wyciągam 
na sito, skórka po wymoczeniu jest śliska i łatwo 
odchodzi. Następnie zostawiam do wyschnięcia i 
kroję drobno. Czasami dokupuję także suszone i 
kandyzowane już owoce dla uzyskania większej 
kolorystyki w keksie. Polecam też figi, które nale-
ży również wcześniej sparzyć, a gdy już wyschną 
kroję. 

Zofia ak 
        poleca
Keks

Sposób przygotowania:
Dobrze utrzeć na pulchną masę masło (lub margarynę) z cukrem pudrem dodając po jednym 
(całym) jajku. Wszystkie jajka utrzeć ze składnikami. Dodać mąkę z proszkiem oraz bakalie. 
Wymieszać. Przelać dokładnie do foremki wysmarowanej margaryną i lekko opruszonej bułka 
tartą. Piec około 50 minut.

Tort hiszpański

Składniki:
3 białka
¾ szklanki cukru
1 cukier waniliowy

Sposób przygotowania:
3 białka ubić na sztywną  pianę,  stopniowo dodawać cukier ( ¾ szklanki) i 1 cukier waniliowy. 
Wszystko razem ubijać aż do uzyskania gęstości. Piec 20 minut na wysmarowanym tłuszczem 
pergaminie w tortownicy w temperaturze niższej niż inne ciasta. Następnie w taki sam sposób 
przygotować i upiec drugi krążek.
Masa kawowa:
Kostkę masła wymieszać z jasnym budyniem, dodać kilka kropel esencji rozpuszczalnej kawy. 
Wszystko wymieszać. Przełożyć krążki masą. Wierzch tortu i jego boki także posmarować 
masą.

„Ct” – W czym tkwi sekret tego tortu?
Zofia Żak: – Ciasta nie piecze się jak normalnie, lecz w temperaturze 100˚ a następnie suszy  
w piekarniku aż do uzyskania efektu wysuszenia całego krążka. 
-Dlaczego poleca pani ten właśnie tort?
- Jest oryginalny i naprawdę smaczny, choć wymaga wprawy. Zapewne odbiega smakiem i wyglą-
dem od tradycyjnych tortów, ale to właśnie jest jego urok. Możemy przecież zaskoczyć zarówno 
domowników jak i świątecznych gości od czasu do czasu czymś niekonwencjonalnym.

Studia Solarium 
firmy ARES

Wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka, szalonego 
i wyjątkowo mokrego śmigusa dyngusa oraz samych  

słonecznych i cudownych dni życzą

Wesołego Alleluja
bezpłatny dodatek Ct
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Niech z okazji Wielkiej Nocy 
Radość, Pokój w życie wkroczy 
Szczęścia, zdrowia i dostatku- 
życzy wszystkim naszym obecnym i przyszłym klientom 

Okręgowa Stacja kontroli Pojazdów

Najserdeczniejsze życzenia pełnych 
wiosennej radości i nadziei z okazji 
zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych

życzy.
Zarząd i pracownicy

Pogodnych, rodzinnych 
oraz obfitych Świąt Wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom Jaworzna 

składa Zarząd i pracownicy 
PŚZ i PZ Elvita Jaworzno III sp. z o.o

Ciasto cytrynowe

Składniki:
5 jajek
25 dkg cukru
1 paczka margaryny
25 dkg mąki
1 cukier waniliowy
1 łyżeczka proszku do pieczenia
sok z 1,5 soczystej cytryny 
oraz skórka z cytryny 
(do ciasta można dodać rodzynki)

Sposób przygotowania:
Margarynę utrzeć z cukrem zwykłym oraz waniliowym, dodawać po 1 żółtku cały czas  ucie-
rając. Osobno ubić pianę  z 5 białek, dodać mąkę z proszkiem, wymieszać z sokiem oraz spa-
rzoną wcześniej i startą na tarce skórką z cytryny, wszystko razem wymieszać.  Piec w długiej 
foremce około 50 minut.

Lukier cytrynowy:
15 dkg cukru pudru  (około ¾ szklanki) ucierać z sokiem z 2 soczystych cytryn. Po uzyskaniu 
gęstniejącej konsystencji polać ciasto, rozcierając lukier równo nożem.

„Ct” -Co szczególnego jest w tym cieście?
Zofia Żak: – Jest bardzo orzeźwiające, pachnące, wiosenne. To ciasto szczególnie lubią 
mężczyźni. Można  przygotować je także w formie babki. 

Zofia ak 
   poleca
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PIŁKA NOŻNA – PK JAWORZNO 

 PIłKa NoŻNa – zGoDa ByCzyNa

PIŁKA NOŻNA – CIęŻKOWIANKA

PIŁKA NOŻNA – GÓRNIK JAWORZNO

Już w tę sobotę Victoria 
Jaworzno zmierzy się  
z Grunwaldem Ruda Śląska 
w pierwszym meczu na 
wiosnę. IV ligowe rozgrywki 
ruszają, wznowione zostają 
również emocje, których 
od listopada brakowało na 
pewno bardzo. 

Zasadnicze pytanie, jakie należy so-
bie postawić przed nowa rundą brzmi: 
Czy Victoria jest w stanie utrzymać się 
w IV lidze? – Na pewno bardzo w to 
wierzę. Popracowaliśmy nad taktyką, 
mamy swój pomysł na wygrywanie 
kolejnych spotkań. Jestem optymistą 
– mówi nam Roman Madej, nowy 
szkoleniowiec Vici. Czy optymizm 
trenera jest uzasadniony? Z jednej 
strony nie, gdyż drużynę opuściło kilku 
wiodących zawodników, jak Gabiga, 
Grygiel, Szwed i Niedzielski. – Ale na 
ich miejsce pozyskaliśmy trojkę nowych 
graczy. Tunezyjskiego bramkarza, który 
będzie rywalizował o miejsce między 
słupkami z Przemkiem Siedlińskim, 
oraz dwóch zawodników do środka pola, 
gdyż właśnie tam mieliśmy po odejściu 
Gabigi i Gadaja najwieksza lukę – wska-
zuje szkoleniowiec. Dwóch nowych 
graczy w środku pola, rzeczywiście 
otwiera nieznacznie pole manewru 
szkoleniowcowi Vici. Miejmy nadzie-
je, ze pozyskanie 28-letniego Tomasza 

Świerczyńskiego i 26-letniego Grze-
gorza Mystka, przeliczone zapewne 
na zdobyte z wiekiem doświadczenie, 
będzie strzałem w dziesiątkę. Na pew-
no dużym wzmocnieniem powinien 
okazać się powrót do klubu Darka 
Malika. Wszyscy pamiętają odważną 
i dynamiczną grę zawodnika wracają-

cego z Górnika Wieliczka. Niestety, dla 
rywalizacji w zespole, kontuzję kolana 
odniósł Robert Urban. Nie wiadomo, 
czy trener Madej, będzie mógł na niego 
liczyć w tej rundzie.

PIŁKA NOŻNA
TABELE PO JESIENI

PIłKa NoŻNa 

Z optymizmem w IV ligę Tabela IV liga

1.   Energetyk ROW Rybnik  16  39  50-9

2.   Pniówek Pawłowice Śl.  16  39  41-14

3.   Beskid Skoczów  16  37  39-8

4.   Skałka Żabnica  16  36  34-11

5.   BKS Stal Bielsko-Biała  16  27  29-16

6.   Przyszłość Rogów  16  26  36-25

7.   Polonia Łaziska Górne  16  25  25-27

8.   Grunwald Ruda Śląska  16  25  28-23

9.   LKS Czaniec  16  21  35-25

10.   LKS Łąka  16  19  23-32

11.   Unia Racibórz  16  17  25-41

12.   Victoria Jaworzno  16  15  22-40

13.   GKS II Jastrzębie  16  14  20-30

14.   Polonia Marklowice  16  13  15-38

15.   Wawel Wirek  16  8  20-45

16.   Start Mszana  16  2  8-66

Tabela V liga

1.   Górnik 09 Mysłowice  16  40  37-5 

2.   Wyzwolenie Chorzów  16  39  32-7 

3.   Podlesianka Katowice  16  34  38-18 

4.   Orkan Dąbrówka Wielka  16  25  21-24

5.   AKS Niwka Sosnowiec  16  25  40-20 

6.   Ciężkowianka Jaworzno  16  25  33-23 

7.   Unia Ząbkowice 16  24  22-15

8.   MKS Siemianowice Śl.  16  22  29-24 

9.   Górnik Jaworzno  16  21  17-15 

10.   Czarni Sosnowiec  16  21  15-17 

11.   A. Brzozowice-Kamień  16  20  16-24 

12.   Unia Dąbrowa Górnicza  16  19  23-30 

13.   Górnik Piaski  16  18  23-33 

14.   Kolejarz 24 Katowice  16  12  15-29

15.   Pogoń Imielin  16  11  14-37

16.   Błękitni Sarnów  16  4  8-62

Tabela A klasa

1.   KP Jaworzno  15  41  66-12 

2.   Strażak Mierzęcice  15  39  53-7 

3.   MCKS Czeladź  15  38  63-14

4.   Pionier Ujejsce  15  31  51-16

5.   Zgoda Byczyna  15  30  39-24

6.   Zagłębiak Tucznawa  15  27  29-21

7.   Łazowianka Łazy  15  20  29-43

8.   LKS Wysoka  15  19  32-30

9.   RKS Grodziec  14  19  23-23

10.   Przemsza Siewierz  15  18  18-28

11.   Niwy Brudzowice  15  18  25-29

12.   Victoria II Jaworzno  15  14  25-52

13.   Ostoja Żelisławice  15  10  15-30

14.   Huragan Kocikowa  14  9  13-44

15.   Tęcza Błędów  15  7  25-60 

16.   MKS Poręba  15  3  6-79

k.repeć

Sparingi pokazały, że obrona z 
doświadczonymi graczami i pewnym 
Siemkiem jest silnym punktem dru-
żyny. Pomoc przy założeniu, że nowi 
będą grać w pierwszym składzie. Jest 
całkiem nowa w porównaniu z po-
przednią rundą, jednak na papierze 
wygląda całkiem przyzwoicie. Po-
zostaje kłopot z obsadą linii ataku. 
Ciężar zdobywania goli przypadnie 
tutaj zawodnikom z rocznika 89 
– Bosakowi, Wartale, Szalkowi (o 
ile nie będzie grał w pomocy). – Tak 
z pewnością liczę na grę młodych w 
ofensywie. Victoria otwarcie stawia na 
młodzież, daje okazję wychowankom, 
pokazać swoje umiejętności. Pomóc 
klubowi, a jednocześnie wypromować 
się, i bez żadnych problemów odejść 
do lepszej drużyny – mówi trener. 
Rzeczywiście, przed wymieniony-
mi zawodnikami pojawia się wielka 
szansa. O tym, że może się uda niech 
świadczy przykład wieloletniego ko-
legi każdego z wymienionych, czyli 
Daniela Niedzielskiego. Grając na 
szpicy w Jaworznie, pokazał swoje 
nieprzeciętne umiejętności. Teraz gra 
z Legią w Warszawie. 

Konsekwencja w realizacji taktyki 
i solidność w obronie plus młodzień-
cza fantazja w ofensywie. Czy to 
wystarczy na 4 ligę? Tak – bądźmy 
optymistami.

k.repeć

Przed początkiem nowej rundy, do-
brych wieści z Ciężkowic jakoś nie 
widać. Ciężkowianka to drużyna 
która od kilku lat dobrze prowadzo-
na i systematycznie wzmacniana co 
rundę poprawiała miejsce w tabeli. 

Niestety, wobec kłopotów finan-
sowych, trudno spodziewać się, by 
zespół trenera Marka Musiała znów 
był w stanie osiągnąć progres. Niewąt-
pliwie wpływ na to będą miały straty, 
a te są dość spore. Z zespołu odszedł 
Wrona, wypożyczony został Mariusz 
Suwaj, obaj zagrają w Zagłębiaku Da-
browa Górnicza, obaj to zawodnicy 

W poprzedniej rundzie Górnik 
Jaworzno w V lidze wyróżniał się 
przede wszystkim doskonałym 
murowaniem dostępu do własnej 
bramki, czego efektem była mała 
ilość traconych bramek. 

Pierwszą informacją jaką należy 
podać fanom Górnika w Jaworznie 
jest to, że podopieczni Bolesława 
Wrocławka będą grać ofensywnie. 
– Tak zmieniamy oblicze na ofen-
sywne. Wydaje mi się, że w naturze 
młodych ludzi, a takimi właśnie dys-
ponuje, leży atakowanie – chęć zdo-
bycia gola – mówi trener Bolesław 
Wrocławek. Jeśli jednak ktokolwiek 
łudził się, że Górnik wzmocni się 
przed wiosną, to był w błędzie. 
W rundzie rewanżowej z różnych 
przyczyn nie obejrzymy w barwach 
Górnika Krawczyka, Dłużyńskiego, 
Broczkowskiego i Popławskiego. 
Ciągle w Irlandii jest Jarząbek, który 
wznowi zajęcia w Górniku dopiero 

KP Jaworzno to jedyny piłkarski 
zespół z Jaworzna, który może czuć 
się w swojej lidze całkowitym fawo-
rytem do awansu. 

Podopieczni Andrzeja Serma-
ka w pierwszej rundzie nie zaznali 
smaku porażki, i miejmy nadzieję, 
że w wiosennej rundzie również 
nie zejdą z placu gry pokonani.  
– W drużynie KP Jaworzno więk-
szość zawodników jest na dużo wyż-
szym, niż A-kasowy poziomie, więc  
z awansem nie powinno być problemu. 
Jedynym problemem może być zespół 
Czeladzi, który mocno się wzmocnił 
w przerwie zimowej możemy sobie 
pozwolić na brak awansu. To jest nasz 
cel i przyszłość klubu wymaga tego, 
byśmy w przyszłym sezonie grali wyżej 
– mówi nam prezes klubu Andrzej 
Sojka. Trudno się z nim nie zgodzić, 
chyba nikt z licznie jeżdżących na 
spotkania fanów nie wyobraża so-
bie by „drwale” musieli jeszcze rok 

Zgoda Byczyna na jesieni grała 
w kratkę. Z potentatami potra-
fiła  zdobywać cenne punkty, by  
z słabeuszami odnotowywać nie-
potrzebne wpadki. 

Mimo wszystko, jaworznianie 
dali się zapamiętać jako rywal groź-
ny dla każdego. Na wiosnę piłkarze  
z Byczyny, mają ambitny cel – dostać 
się na miejsce 3, które umożliwi 
grę o 5 ligę w barażu. Czy Byczyna 
jest w stanie tego dokonać? Wydaje 
się, że tak. Jak pokazał memoriał 
M. Stadlera, Byczyna, od drużyn 
obecnie grających w wyższych li-
gach, gorsza nie jest. Pytanie tylko 
czy formę z hali uda przekuć się na 
otwarty plac gry. By stać się rze-
czywistym rywalem dla krezusów 
A-klasowych zmagań, zdecydowano 
się zaangażować piłkarza o sporym 

walczyć w A-klasie. By osiągnąć cel 
KP sięgnęło po bramkarza, któ-
ry od dłuższego czasu pozostawał  
w kręgu – Rafała Polańskiego. Nowy 
bramkarz powinien zmotywować do 
pracy Józefiaka, którego w pierwszej 
rudzie, nie można było nazwać silnym 
punktem zespołu. Poza Polańskim do 
kadry dołączył utalentowany młody, 
pomocnik Michał Biskup – wycho-
wanek klubu, i grający na skrzydle 
Przemysław Ochmański. Dwójka 
młodych i żądnych gry zawodni-
ków powinna podnieść rywalizację  
w zespole. Bardzo prawdopodobne, 
że pierwszy mecz z Huraganem Ko-
cikowa, jaworznianie wygrają 3:0. 
Dlaczego? – Rywale mają problemy 
z zorganizowaniem funduszy na wy-
jazd – mówi nam prezes Sojka. Może 
się więc okazać, że wiosna dla KP, 
zacznie się później niż pozostałym 
A-klasowym drużynom.

k.repeć

w czerwcu. – Cóż, nie mamy innego 
wyjścia tylko grać tym co mamy. 
Do pierwszej drużyny wzięliśmy 
obiecujących Radosza, Ziecine i Ko-
ralika, i z takim składem będziemy  
w każdym meczu pokazywać wszyst-
ko na co nas stać – mówi nam trener 
Wrocławek, jednocześnie wskazując 
na największy mankament kadry na 
wiosnę. – Z pewnością obawiam się 
tego, że mamy krótka ławkę. Zacznie 
się szkoła, kartki, jakieś kontuzje,  
i będzie trzeb zarobić bardzo ekspe-
rymentalny skład – kończy trener. 

k.repeć.

odpowiedzialni za ofensywę. Inny 
zawodnik z przedniej formacji – Ni-
kodem Motyka, przymierzany jest do 
Źródła Kromołów. – Na pewno strata 
tych piłkarzy będzie odczuwalna na 
boisku, ale w zaistniałej sytuacji nie 
możemy ich przecież blokować. Sam 
fakt, że właśnie klub pokroju Zagłę-
biaka potrafi zaoferować naszym  
zawodnikom lepsze warunki, też  
o czymś świadczy – mówi prezes Ja-
nusz Ciołczyk. Za dobrą monetę mo-
żemy przyjąć powrót do gry Szymona 
Pieczki, 20-letniego zawodnika, który 
przez ostatnie pół roku borykał się  

doświadczeniu w środkowej linii 
pola – Głodka. Ze znanym z gry  
w Victorii piłkarzu powinno być ła-
twiej w walce o czołowe lokaty. Naj-
większym zmartwieniem Byczynian 
jest teraz pozycja bramkarza. W tej 
chwili Ryszka, jest praktycznie bez 
zmiennika, bo trampkarza, dla któ-
rego bramka jest za wysoka za war-
tościowego zmiennika uważać nie 
można. Wygląda na to, że z zespołu 
nie odejdzie Smreczak, który miał 
kilka propozycji, ale ostatecznie 
nadal jest w Byczynie. Osłabieniami 
są natomiast piłkarze, którzy mu-
sieli na czas wojska zamrozić swoją 
przygodę z piłką, czyli Ostrowski  
i Kuc. Zobaczymy, czy Byczyna bę-
dzie w stanie dogonić czołówkę ligi. 
Miejmy nadzieję, że tak.

k.repeć

Tylko awans

z kontuzjami. Na tym jednak wzmoc-
nienia się kończą. Na całe szczęście 
Ciężkowianka zgromadziła na jesień 
tyle punktów, że obecnie spadku 
nie ma prawa się obawiać. – Ciągle 
czekamy na rozstrzygnięcie konkursu  
w Urzędzie Miejskim. Bez pieniędzy 
na szkolenie z miasta, w przyszłym 
sezonie możemy być postawieni przed 
smutną koniecznością rozwiązania 
niektórych drużyn młodzieżowych 
– kończy prezes. Miejmy nadzieję, 
że boisko zweryfikuje wszystko na 
korzyść Ciężkowianki.

k.repeć.

W cieniu problemów

Aspiracje na pudło
Nowy Górnik

19-letni Piotr Wartała w akcji – to właśnie na nim oraz na 
jego rówieśnikach Bosaku i Szalku, spoczywała będzie 
odpowiedzialność za zdobywanie bramek
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KOSZYKÓWKA

W gimnazjum nr 4 
powstanie Ośrodek 
Szkolenia Sportowego 
Młodzieży Polskiego 
Związku Koszykówki. 
Jaworzno zostało 
dostrzeżone jako miejsce, 
gdzie odnotowuje się bardzo 
wysokie wyniki koszykarzy. 

– Pomysł utworzenia ośrodka po-
wstał praktycznie kilka lat temu. Obec-
nie toczą się rozmowy szczegółowe z 
członkami zarządu i samym prezesem 
Polskiego Związku Koszykówki, Roma-
nem Ludwiczukiem – mówi dyrektor 
ds. sportu MCKiS, Mirosław Ciołczyk. 

Ośrodek ruszy od września, począt-
kowo będzie to 1 klasa gimnazjum. 
Wdrożenie nowej jakości w treningi 
koszykarskie, będzie o wiele prostsze, 
istnieją już bowiem w naszym mieście 
klasy o profilach sportowych. Dyrek-
tor ds. sportu zaznacza jednak, że po-
wstanie ośrodka w Jaworznie, będzie 
czymś zupełnie innym – To zdecydo-
wanie inny prestiż i zapewne wyzwanie 
dla miasta – podkreśla Ciołczyk.

Ośrodek powstanie pod patrona-
tem Polskiego Związku Koszykówki, 
będzie mieć to wymierną korzyść  
w p o s t ac i  dof i na n s ow y w a n i a  
w formie sprzętu czy choćby udziału  
w licznych zawodach. Na równi ważny 
jest nadzór merytoryczny nad pracą 
i treningami. 

– Będziemy mogli liczyć na to, że  
w mieście pojawią się trenerzy z wiel-

Ostatnio w Jaworznie 
mieliśmy prawdziwie 
koszykarski czas. Wielkim 
hitem był Puchar Polski 
kobiet i przyjazd między 
innymi Lotosu Gdynia, 
późniejszego zdobywcy 
trofeum. Warto wspomnieć 
o ostatnim meczu II ligi 
koszykarzy, połączonym 
z gratulacjami dla trójki 
naszych zawodników, którzy 
wywalczyli brązowe medale 
na Mistrzostwach Polski, 
grając w barwach Rudy 
Śląskiej. 

Jeszcze wcześniej pojawiła się infor-
macja, że w Jaworznie będzie centralny 
ośrodek szkolenia młodych koszykarzy. 
W bardzo krótkim czasie, w świecie ba-
sketu działo się bardzo dużo. O podziele-
nie się refleksjami z ostatnich wydarzeń 
poprosiliśmy dyrektora do spraw sportu 
MCKiS, Mirosława Ciołczyka.

Panie dyrektorze, mieliśmy 
okazję gościć najlepsze w żeń-
skiej koszykówce zespoły z kra-
ju, w tym sam Lotos Gdynia. Jak 
w ogóle udało się taką imprezę 
„załatwić” dla Jaworzna?

– Szczerze mówiąc, po kilkakrotnej 
organizacji przez nas kilku dużych 
imprez, w tym międzynarodowych, nie 
jesteśmy w Polsce anonimowi. Właśnie 
przy organizacji wcześniejszych im-
prez, zawiązaliśmy wiele kontaktów, 
które również pomagają w otrzymaniu 
takiego przedsięwzięcia. Z propozycją 
współorganizacji finałów Pucharu 
Polski wraz z Krakowem zadzwonił 
do mnie prezes Wisły Kraków, Ludwik 
Mięta- Mikołajewicz, na miesiąc przed 
inauguracją imprezy. Później udałem 
się do Krakowa, dopracowaliśmy 
szczegóły, i sprawa była zakończona.

Ćwierć i Półfinały Puchar Polski 
kobiecej koszykówki to jedno-
cześnie szansa dla jaworznian 
na obejrzenie sportu na bardzo 
wysokim poziomie, jak i dla Ja-
worzna jako miasta, na sporą 
promocję.

– Tak, wystarczy wymienić zespół 
Lotosu Gdynia, mistrzynie Polski, 
grające z powodzeniem w Eurolidze, 
naprawdę renomowaną markę, by 
określić poziom sportowy. Mówiąc 
o promocji należy powiedzieć, o oso-
bach z zewnątrz, które przyjechały 
do Jaworzna, zobaczyły jak wyglą-
da hala i jak organizuje się u nas 

Koszykarski zaszczyt
kim doświadczeniem, to także dobry 
sposób na rozwój naszych trenerów, 
szkolących obecnie – podkreśla ko-
rzyści, Mirosław Ciołczyk.

Miasto ma nadzieję, że zaintere-
sowanie uczestnictwem w zajęciach 
sportowych będzie duże. Początkowo 
oferta koszykarska będzie skierowa-
na głównie do młodzieży z naszego 
miasta. Jeśli jednak zainteresowanie 
będzie wypływać z miast ościennych, 
nic nie będzie stało na drodze, aby 
przyjeżdżały do nas osoby także spo-
za Jaworzna. Bardzo istotna jest także 
współpraca z jaworznickimi szkołami 
podstawowymi. Umożliwi to pewne-
go rodzaju ciąg edukacyjny na arenie 
sportowej osób z podstawowej szkoły, 
którzy obecnie uczęszczają do klas 
sportowych.

łukasz grygiel

Pod znakiem koszykówki

turnieje. Druga kwestia to zaintere-
sowanie ogólnopolskich mediów, za-
równo do dziennikarzy, jak i do klu-
bów przekazywane były informację  
o turnieju, wszędzie przewijała się na-
zwa Jaworzno. Na transmitowanym  

w ogólnopolskiej telewizji krakow-
skim finale, były trzy nasze bannery. 
Uważam, że była to znakomita pro-
mocja miasta.

Poziom sportowy na plus, pro-
mocja na plus, ale jeśli chodzi  
o frekwencję, to tu już tak zna-
komicie nie było...

– Tak, jeśli chodzi o frekwencję 
to jest to zawód. Przede wszystkim 
podkreślmy, że była doskonała oka-
zja do zobaczenia Lotosu Gdynia, 

klasowego zespołu, nie w Gdyni,  
a w Jaworznie. Co mnie najbardziej 
dziwi, to fakt, że w Jaworznie działa 
15 klas sportowych, każde uczące się 
w takiej klasie dziecko miało wejście 
na imprezę za darmo, a mimo to na 
trybunach próżno było szukać dzieci. 
Szkoda, że niektórzy nauczyciele nie 
wzięli pod uwagę zabrania swoich 
podopiecznych na turniej, bo oglą-
danie najlepszych w akcji, jest chyba 
najlepsza metodą na zaciekawienie 
dzieci dalszym uprawianiem sportu. 
Prawdopodobnie  uczniowie jaworz-
nickich klas sportowych mogą już nie 
mieć szansy na obejrzenie takiego 
zespołu jak Lotos w Jaworznie.

Natężenie koszykówki w mija-
jących dniach było naprawdę 
spore. ale kosz nie wykorzystał 
chyba limitu na cały rok? 

– Tak, koszykówki jest ostatnio 
dużo, ale są już kolejne propozycje 
co do organizacji koszykarskich 
imprez. Prawdopodobnie od 19 do 
22 kwietnia, w Jaworznie będziemy 
mogli zobaczyć walkę o Mistrzostwo 
Polski juniorów młodszych z rocz-
nika 93. W naszym mieście będą 
walczyć kadry wojewódzkie Ślą-
ska Górnego i Dolnego, Łódzkiego  
i Opolskiego. Być może pojawi się 
szansa na zorganizowanie spotka-
nia oficjalnie kończącego rozgryw-
ki w koszykówce na Śląsku, czyli 
meczu Silesia All Star, w połowie 
czerwca. Będziemy proponować 
jeszcze Polskiemu Związkowi, orga-
nizacje w Jaworznie jednego z meczu 
kobiecej reprezentacji Polski, zoba-
czymy czy uda się nam otrzymać  
to wydarzenie.

rozmawiał k.repeć

Brązowe medale jaworznickich juniorów to kolejny koszykarski 
aspekt ostatnich dni 

Puchar Polski w Jaworznie, to zarówno pod względem sportowym, 
jak i promocyjnym świetny ruch

Zajęcia dla sympatyków i amatorów biegania!
Interesuje Cię aktywne spędzanie wolnego czasu? Chcesz poprawić swoją kondycję?
Razem z nami przygotuj się do ukończenia jaworznickiego biegu na 15 km!
Zajęcia prowadzone przez lekkoatletycznego Mistrza Polski odbywają się w:
niedziele – godz. 10.00 i wtorki – godz. 17.00 na stadionie MCKiS przy ul. Moniuszki.
Zajęcia otwarte dla wszystkich bez względu na kondycje i wiek!
WSPÓŁORGANIZATOR- Urząd Miejski w Jaworznie

II LIGA FUTSALU
MCKiS Dąbrowia Jaworzno – Elektrociepłownia Rzeszów

23 marca (niedziela) godz. 19.00
hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os .Stałe) wstęp wolny!

MECZ LIGI WOJEWÓDZKIEJ W SIATKÓWCE KOBIET
MCKiS Jaworzno II – Dycha Czechowice Dziedzice
29 marca (sobota) godz. 11.00
hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os .Stałe) wstęp wolny!

PLAY-OFF II LIGI W SIATKÓWCE KOBIET 
I runda o miejsca 7-10 

MCKiS Jaworzno – MKS Zawiercie29-30 marca 
hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os .Stałe) wstęp wolny!

MECZ LIGI WOJEWÓDZKIEJ W SIATKÓWCE MęŻCZYZN
MCKiS Jaworzno III – MOSiR Czechowice Dziedzice
30 marca (niedziela) godz. 15.00
hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os .Stałe) wstęp wolny!

JKSZ MCKiS Jaworzno ogłasza nabór do sekcji szachowej 
Dla dzieci od lat sześciu. Zajęcia odbywają się w Klubie ,,Niko” Byczyna 

przy ul. Korczyńskiego w każdy wtorek, czwartek oraz piątek 
od godz. 16.00 do 20.00

Zajęcia z siatkówki dla chłopców rocznika 1995 i 1996
środa i czwartek – 17.00-19.00 – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 5 (Os. Stałe)
Zajęcia z siatkówki dla dziewcząt rocznika 1995 i 1996
poniedziałek – 15.00-17.00 – hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18
czwartek – 15.30-17.00 – hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18

Informujemy o rozpoczynającym się okresie naboru do klas sportowych 
funkcjonujących w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Siatkówka dziewcząt: IV klasa SP5, SP7 i SP16, I klasa Gimnazjum nr 1
Siatkówka chłopców: IV klasa SP5 i SP16, I klasa Gimnazjum nr 1

Koszykówka chłopców: IV klasa SP1, SP7 i SP15, I klasa Gimnazjum nr 4
Wszelkich informacji udzielają sekretariaty wymienionych szkół.



��Co tydzień nr 12/860
19 marca 2008 roku
Miasto Jaworzno Nie tylko reklama

o g ł o s z e n i e

Uroczyście nakryte stoły, 
świece, nastrojowa muzyka. 
Przy dźwiękach piosenki  
„Felicita” Al Bano & Rominy 
Power  wyszła na scenę 
młodzież z grupy bibliotecznej 
i kl. III a Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 5.  
W poezję i muzykę dyskretnie 
wkomponowano krótką 
genezę Święta Kobiet, które 
po raz pierwszy obchodzono  
8 marca 1911 roku. 

Wielkim aplauzem przyjęto dru-
gą – kabaretową część programu  
w trakcie której „światowej sławy prof. 
rehabilitowany” Kalus Haus wygłosił 
wykład potwierdzający tezę, iż: kobie-
ty są różne. Kabaretowy naukowiec 
przedstawił bogatą gamę  kobiecych 
temperamentów, a następnie starał się 
udzielić odpowiedzi na pytania: jak 
rozpoznać każdy z przedstawionych  
niewieścich charakterków, jak je „uży-
wać” i jak się przed nimi bronić? Dla 
uwidocznienia delikatnej granicy dzie-
lącej poszczególne rodzaje kobiecych 
osobowości zastosowano wizualizację,  
w przeprowadzeniu której „profeso-

rowi” pomagał asystent mgr Hulio 
Iriel Ages. Młodzi mężczyźni dołożyli 
wszelkich starań, by demonstrowane  
przez nich typy: słodkiej idiotki, herod-
baby, megiery, kury domowej, wampa, 
bogini, kobiety anioła, świetnego kum-
pla i intelektualistki wyglądały atrak-
cyjnie i przede wszystkim zabawnie  
– w czym wielka zasługa mgr Ewy 
Ucholc z ZSP nr 5, która przy tej okazji 
wykazała się niezwykłym kunsztem 
reżyserskim. Na koniec esencję kobie-
cości zaprezentowała perfect woman 
– w tej roli gospodyni imprezy. 

Po programie uczniowie udo-
wodnili, że nie ma żadnych barier 

pokoleniowych. Doskonale czuli się  
w ludowym repertuarze śpiewając wraz 
z gospodyniami. Dekorację oraz obsłu-
gę kulinarną imprezy przygotowały 
Danuta Jaśko oraz Ewa Kasprzycka. 

Szkołę z przysłowiowego „Darwina” 
reprezentowali: Elżbieta Żak, Magdale-
na Markowska, Justyna Mazurkiewicz, 
Michał Szymiec, Łukasz Zbylut, Patryk  
Kalita, Ariel Igies, Marek Matusik, 
Michał Franczyk, Mateusz Wiorek, 
Kamil Zawadzki, Sławomir Gąsior, 
Kamil Respondowski III a) oraz Ad-
rian Noworyta i Tomasz Wojtowicz  
(z III i) pod kierunkiem mgr Ewy 
Ucholc. Na akordeonie akompaniowała 
Anna Jachimczyk.  (w)

W ubiegłym tygodniu w Środowi-
skowym Domu Samopomocy ruszył 
wielki świąteczny kiermasz, podczas 
którego można nabyć przedmioty 
przygotowane z myślą o zbliżających 
się świętach wielkanocnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy 
to placówka Polskiego Stowarzysze-
nia na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym. Tradycyjnie przed każ-
dymi świętami organizowane są tam 
kiermasze. Przygotowania do tego 
– wielkanocnego rozpoczęły się już w 

styczniu. Wszystkie przedmioty wyko-
nane są przez podopiecznych placówki. 
– To ciężkie i pracochłonne, ale bardzo 
to lubię – mówi jeden z uczestników, 
na co dzień zajmujący się tworzeniem  
w glinie. Rękodzieła zarówno świątecz-
ne, jak i wiosenne można nabyć w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy przy 
ulicy Szczakowskiej, a od tego tygodnia 
także w bibliotece miejskiej. Istnieje 
także możliwość zamówienia indywi-
dualnego przedmiotów niedostępnych 
na kiermaszu. łukasz grygiel

Wielkanocny kiermasz

W poniedziałek, trzeciego marca,  
w ośrodku szkoleniowym PKE przy 
ulicy Sportowej została otwarta 
wystawa prac plastycznych Macieja 
Świerza. Ciekawa to wystawa – jakże 
inna od tych organizowanych do-
tychczas w PKE. 

Maciej Świerz maluje i rysuje od 
przeszło dwudziestu lat. Swoje malarskie 
zainteresowania związał z ważnymi wy-
darzeniami i miejscami historycznymi 
w Polsce. Znaczną część wyeksponowa-
nych prac to kościoły, cerkwie, cmenta-
rze i inne obiekty sakralne. Niektóre już 
nieistniejące, ale jakby zapisane pamię-
cią obrazową z autopsji. Prawie każda 
praca posiada objaśnienie co do miejsca 
i okresu jej powstania. Autor stosuje wła-
sne wypróbowane techniki malarskie, 
co daje prezentowanym obrazom cech 
niepowtarzalność. Ekspozycja zostaje 
podzielona na kilka grup tematycznie 
związanych ze sobą nie powiązanych. 
W sunie na wystawie autor zaprezen-

Wystawa malarska 

tował ponad sto prac różnej wielkości. 
Otwarcia wystawy dokonał prezes STK 
Bolesław Fraszczński. Na jej otwarcie 
przybyło liczne grono sympatyków 
malarstwa wśród nich także ze Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury, którego 
autor jest od niedawna członkiem. Wy-
stawa będzie czynna do końca marca 
br. Warto ją obejrzeć. Wystawa ta jest 
kolejną prezentacja dokonań członków 
Stowarzyszenia Twórców Kultury w ra-
mach obchodów 25-lecia STK.

sTanisław mikłas

Bez czerwonego goździka i przydziałowej pary rajstop, za to przy ciastku, 
kawie, dobrej muzyce i poezji obchodzono Święto Kobiet w klubie 
środowiskowym MCKiS „Wega”.

Dla Was dziś kwiaty

Mężczyźni w roli kobiet

Maciej Świerz
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Sprzedaż:
łożyska,	
silniki:	siemens	0,12	–	30	KW,	
reduktory,	
koła	pasowe
sprzęgła,	
pasy	klinowe,	
zębate,	
simmering,	segery

Drut	spawalniczy,	
elektrody,	

akcesoria	spawalnicze.

Atrakcyjne ceny 

PHU MARSEL
43-602 Jaworzno 

ul. Górnośląska 66
Tel/fax: 032 616 18 78

tel. 0 662 109 501

Ogłoszenie własne

Taśmy VHS oraz kasety magnetofonowe 
odchodzą w przeszłość. 

Płyty winylowe odeszły już w przeszłość.

Możesz jednak zachować swoje archiwalne nagrania w nienaruszalnym stanie, 
dokonując ich cyfryzacji!

cyfryzacja taśmy VHS – 30 zł brutto
cyfryzacja kasety magnetofonowej – 20 zł brutto
cyfryzacja płyty winylowej – 20 zł brutto
usuwania trzasków i szumów – 30 zł brutto

Przegrywamy również z cyfrowego zapisu na VHS lub kasetę magnetofonową 
– ceny jak wyżej. Dokonujemy również montażu nagranego materiału: wycięcie 

zbędnych scen, dodanie napisów, zdjęć lub lektora.
Prosty montaż – 250 zł brutto. Wyrafinowany montaż – cena negocjowana.

Wydawnictwo GM sp. z o.o.
43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7

tel. (032) 751-91-30

dw

S Z K ŁO 
I  LUSTR A 
NA W YMIAR

Ponad 200 gatunków szkła i luster, obróbka w pełnym 
zakresie, akcesoria, kleje, usługi szklarskie, transport

Jaworzno ul. Ciężkowicka 46 tel./fax: 032 615 02 27 www.galas.pl

dw

Ubezpieczenia 
- tanio!

Porównaj ofertę:
Punkt – Jaworzno Podłęże 
Al. Piłsudskiego 26
Tel. 0 502 013 416, 
032 751 37 73 po 20.00

Ewentualny dojazd 
do klienta GRATIS

GRUPA ERGO HESTIA

ogłoszenie bezpłatne

W dniach 28-30 marca w domu rekolekcyjnym w Bystrej 
k. Bielska-Białej odbędzie się weekend małżeński. 
Weekend prowadzą pary małżeńskie i ksiądz.

Zapraszamy małżeństwa z dowolnym stażem, któ-
re pragną pogłębić wzajemną więź lub przezwycię-
żyć trudności w dialogu. Każdej parze zapewniamy 
oddzielny pokój i poszanowanie prywatności.

Informacje i zgłoszenia: 
Małgorzata i Andrzej Kędziorscy tel.: 032 61-552-91 

(w godzinach 19:00-21:00)
e-mail: acheta@jawnet.pl

Weekend małżeńskiReklama w telewizji 
już od 300 zł netto

tel. 751 91 30
Ogłoszenie własne

Pytanie o to, co kryje 
w sobie woda w basenie, 
postawiliśmy 
w ubiegłym miesiącu, kiedy 
dotarły do nas sygnały 
od zaniepokojonych 
mieszkańców Jaworzna.

Od początku istnienia pływalni 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna kontroluje stan wody 
w basenie pod względem bakte-
riologicznym i fizykochemicznym. 
Średnio, co dwa tygodnie pracowni-
cy sanepidu pobierają próbki, które 
potem badane są w certyfikowanym 
laboratorium w Dąbrowie Górni-
czej. Takie kontrole są konieczne, 
średnio każdego dnia korzysta 
z pływalni około 900 osób. – Ostat-
ni raz badaliśmy wodę w basenie 
20 lutego, kolejne badanie było wy-
konywane po dwóch tygodniach, 
5 marca. Oba wyniki w zakresie 
mikrobiologicznym i fizykochemicz-
nym wody w tej chwili nie wskazują 
na żadne zanieczyszczenia – mówi 
Bożena Wójcik, kierownik Sekcji 
Higieny Komunalnej i Środowiska 
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej. Powodów do obaw 
więc nie ma. Warto jednak przy tej 
okazji przypomnieć sytuację sprzed 
roku, kiedy kilkakrotne stwierdzono 
w wodzie gronkowca. 

Higiena przede wszystkim
Ubiegłoroczne badanie sanepidu 

potwierdziły obecność gronkowca. 
Na taki stan rzeczy zazwyczaj wpływa 
higiena osób korzystających z uroków 
pływania. To ludzie są głównymi 

nosicielami gronkowca. Bakterie po-
jawiają się w jamie nosowej, w gardle 
oraz na skórze. – Często obserwuję 
osoby, które tuż po przebraniu się 
w stroje kąpielowe od razu wchodzą 
do basenu – opowiada Maciek, który 
przynajmniej raz w tygodniu odwie-
dza jaworznicki basen. Regulamin 
pływali mówi jasno, osoby korzystają-
ce z basen muszą przestrzegać higieny 
– w tym wejście pod prysznic przed 
i po korzystaniu z uroków pływalni. 

Filtrowanie i chlorowanie
Za wodę pozbawioną bakterii 

odpowiedzialny jest jednak w głów-
nej mierze, właściciel obiektu, który 

zapewnia, że woda jest pod stałą 
kontrolą. 

– Stosujemy przede wszystkim 
wodę pitną z rurociągów miejskich, 
następnie poddajemy ją ciągłej, 
24-godzinnej filtracji, dodajemy środki 
chemiczne, które gwarantują zabicie 
wszelkich bakterii – opowiada Sta-
nisław Smalcerz, kierownik krytej 
pływalni. Te informacje potwierdza 
Bożena Wójcik z jaworznickiego sane-
pidu. – Proces filtracji i dezynfekcji jest 
prawidłowy i skuteczny. Miejmy na-
dzieję, że kolejne  badania, podobnie 
jak te ostatnie, nie będą wskazywały 
na żadne nieprawidłowości.

m. Tosza ł. grygiel

Gronkowca nie ma
Trafiły do nas informacje dotyczące gronkowca w jaworznickim basenie. 
Czy dziś mamy powody do obaw? 

Woda na basenie jest czysta i kąpiel w niej jest bezpieczna
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ANNABEL suknie Twoich marzeń
ślubne wyprzedaż już od 450 zł, wieczorowe, komunijne

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

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

SUKNIE ŚLUBNE

dw

dw

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

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

w tym świadectwo kwalifikacji.

98/05

NZOZ Centrum Promocji Zdrowia ul. Paderewskiego 43 
tel. 032 752 24 64 ZAPRASZMY na WARSZTATY ANTYSTRESOWE !

prowadzone przez doświadczonych psychologów. Nauka relaksacji 
i umiejętności radzenia sobie ze stresem w domu oraz w pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

dw

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

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

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

ENDoKRyNoLoG

dw

Praktyka Lekarska Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej 
układu moczowego, narządów szyi i tarczycy gruczołów 
piersiowych lek. med. Zbigniew Ciszewski RADIOLOG

w przychodni MCM – Podłęże nr 8 ul. Piłsudskiego 80 pokój nr 24
Środa, czwartek 15.30-17.00 tel. dom 032 751 27 87

GaBINET USG
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

42/02

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

dw

dw

Wyrób i naprawa protez, koron, mostów,
ap. ortodontycznych, protez szkieletowych

Protezy niepękające
Tel.751-12-41, 0-694-245-071

ul. Grunwaldzka 225/54

Pracownia protetyki dentystycznej Grzegorz Koczur
43-600 Jaworzno, ul. Skotnica 28, tel. 614 10 32, kom. 0 604 897 883

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

dw

SToMaToLoDzy

dw

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 dorosłych i dzieci

– profilaktyka, leczenie zachowawcze w pełnym zakresie
– piaskowanie, scaling ultradźwiękowy
– wybielanie
– estetyczne uzupełnienia protetyczne
– usuwanie zębów
– radiowizjografia (RTG)

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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
dw

oRToPEDzI
dw

GABINET REHABILITACJI Jaworzno ul. Farna 14
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. www.rehabilitacja.jaworzno.pl

Grupowa gimnastyka specjalistyczna dla pań

REHaBILITaCJa

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.

dw

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. 616 37 41

dw

CHIRURDzy

dw

oPTyCy

dw

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

dw

PEDIaTRzy

92/02

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci
Jaworzno Ciężkowice ul. Ks. Mroczka 72 A (budynek nowej apteki)

przyjmuje wt. 17.00-18.00 tel. 0 608 434 877

dw

Medycyna estetyczna
poczuj energię piękna

TMT System – mezoterapia bezigłowa – zmarszczki, cellulit, 
fotoaging, rozstępy, przebarwienia, 

mikrodermobrazja diamentowa, 
botox, lipoliza, wypełnianie, modelowanie ust. 

Jaworzno ul. Farna 14, 
tel. 032/ 614 14 11, 0 608 421 853 

www.esteuroda.pl

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.
dw

INNE

107/02

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw. 
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

dw

Gabinet kosmetyczny Lorin 
zaprasza na mikrodermabrazja diamentowa 135 zł 

peeling kawitacyjny 40 zł, eksfoliacjia kwasami owocowymi 50 zł 
woskowanie ciała i wiele innych zabiegów w cenach promocyjnych.

Jaworzno ul. Piłsudskiego tel. 608476405

dw

URoDa

Szkoła Modelowania Sylwetki 
i Promocji Zdrowego Stylu Życia

Iwona Wrzesień 
mgr rehabilitacji ruchowej

Gabinet masażu 
czynny codziennie godz. 17.00

43-600 Jaworzno ul. Paderewskiego 43 
(hotel Brojan) tel. 0 516 53 40 45

Zapisy na gimnastykę odchudzającą
oraz Nordic Walking

ogłoszenie bezpłatne

Klasyczny masaż leczniczy
mięśni pleców, kręgosłupa 

i mięśni kończyn
Stefan Koźbielak

Tel. 032 615 64 60; 0 784 091 773

Wykonuję masaż także w domu klienta

85/02

Usuwanie zębów w narkozie 
Prywatna Praktyka Stomatologiczna 

Jaworzno ul. Północna 8 
tel. 032/ 616 79 07

83/02

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

tel. 0 694 809 708 rej. 032/ 751 58 85 pon, śr. 10.00 – 14.00
Badania: piersi, szyi, tarczycy, jamy brzusznej 

i miednicy mniejszej, tkanek miękkich.

dw

Anton APARATY SŁUCHOWE

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
ul. Pocztowa 6, Jaworzno

tel. 032/ 616 13 39

ogłoszenie bezpłatne

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY NR 225587

Szanowni Państwo!
Zarząd Rejonowy PCK w Jaworznie zwraca się z gorącą prośbą do mieszkańców 

miasta Jaworzna o przekazanie 1% należnego podatku na szlachetny cel.
Wystarczy tylko wpisać na druku PIT następującą treść „1% podatku dla ZR PCK Jaworz-

no”. Przelew wykona Urząd Skarbowy. Jako Zarząd Rejonowy szczególną opieką otaczamy 
rodziny wielodzietne i samotne matki wychowujące dzieci. Mamy też pod opieką dwie 
rodziny, w których rozegrał się dramat rodzinny. Przekazany przez Państwa 1% podatku 
pozwoli nam zwiększyć pomoc dla tych rodzin. Liczymy na Państwa pomoc.

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
Prezes Zarządu Rejonowego Władysław Witek



�� Co tydzień nr 12/860
19 marca 2008 roku

Miasto Jaworzno

KANTY

CENTRUM

szczakowa

Dzielnicowy kalejdoskop

GÓRA PIASKU

PECHNIK

Mieszkańcy Gagarina mają 
kolejny problem. Tym razem 
nie chodzi ani o latarnie, 
ani o dziurę w ziemi, ani 
o gruz nieopodal bloków. 
Sprawa wydaje się bardziej 
prozaiczna, ale na pewno 
nie mniej uciążliwa. 

Nierówności terenu, nazwijmy 
je tak umownie, sprawiły, że przed 
blokiem nr 11 tworzy się ogromnych 
rozmiarów kałuża, którą niektórzy, 
chyba trafniej, określają małym 
bajorkiem. Im większe opady desz-
czu, tym większe się ono oczywiście 
staje, i tym bardziej rośnie pro-
blem mieszkańców. Bajoro – słowo 
brzydkie, a le doskonale oddaje 
charakter i klimat miejsca. Ten jest 
bardzo swojski, niestety niekoniecz-
nie o przyjemnym zapachu. Do 
kałuży, lub, jak kto woli, bajorka, 
zdążyło powpadać już tyle śmieci  
i wszelkiego rodzaju nieczystości, 
że lokatorzy, ze strachu przed smro-
dem dochodzącym z zewnątrz, nie 

Śmierdząca sprawa

otwierają okien. Odpowiednie służby 
powinny zatem pomyśleć przynajm-
niej o oczyszczeniu terenu, tak, żeby 

mieszkańcy byli pewni, że świeże 
powietrze wpadające do pokoju jest 
naprawdę świeże. 

I to nie tylko te (anty)estetyczne, ale 
przede wszystkim fizyczne. Jego kształt, 
przypominający kształt sinusoidy, czyli 
góra, dół, góra, to może jeszcze nie roller-

Prawie jak 
rollercoaster

Idący tym chodnikiem, dodajmy że również na 
Gagarina, muszą być przygotowani na naprawdę 
silne doznania.

coaster, ale przynajmniej kolejka w weso-
łym miasteczku, bo odczucia mogą być 
podobne. Bardziej wrażliwym radzimy 
ten kawałek po prostu ominąć.

Wymiana oświetlenia 
w mieście na to 
energooszczędne  
nie wszystkim przypadła  
do gustu. 

I nie mają oni pretensji o wygląd 
nowych lamp bądź żarówek, a le 
często zdarza się, że latarnie, po-
jedynczo bądź całym rzędem, nie 
świecą. Tak się stało na Kolejarzy, 
gdzie, począwszy od tej widocznej 
na zdjęciu, rząd kilku latarni nie 
świeci podobno od tygodni. Jednak 
nie jest temu winna ich wymiana. 
Bo trzy tygodnie to wystarczająco 
dużo czasu, aby zgłosić awarię do 
zakładu energetycznego. Czyżby 
żaden z mieszkańców nie zadzwonił 
z interwencją? 

Czy ktoś tu zaspał?

o tej latarni również pisaliśmy 
kilka numerów temu. Dlaczego 
zatem złamany słup wciąż zwisa 
na kablach? Droga nie należy 
do najbardziej uczęszczanych, 
ale ze zwykłej przezorności 
należałoby latarnię naprawić.

Co ma wisieć
– Uderzył najpierw w krzyż, a na-

stępnie pobliskie ogrodzenie – wyjaśnia 
rzecznik prasowy jaworznickiej policji, 
Tomasz Obarski. W nocy z 12 na 13 
marca, ok. godziny 2.00 nad ranem do-
szło w tym miejscu do kolizji. Sprawca, 

Na tropie pirata
kierowca poruszający się najprawdopo-
dobniej ciemnym Volkswagenem Gol-
fem, uciekł z miejsca zdarzenia. Policja 
prosi o kontakt wszelkie osoby, które 
mogłyby udzielić dalszych informacji 
i pomóc w ujęciu sprawcy.

Właściwie nie od dziś wiadomo, że 
przecież ławeczki  
w niektórych miejscach  
w mieście są niepotrzebne, 
sądząc po tym, w jakim są stanie, 
moglibyśmy nawet powiedzieć, że 
niechciane, a wręcz uciążliwe. 

Szachy dla odważnych

Bo kto by chciał siedzieć sobie tak 
na widoku, za przystankiem – wszyscy 
widzieliby przecież, że np. przegrywa 
właśnie partyjkę szachów albo równie 
bezskutecznie walczy z nałogiem, 
co z przeciwnikiem w szachach. No 

cóż, Kasparow może być tylko jeden. 
A partyjka szachów, uprzyjemniona 
miłą pogawędką, nawet za przystan-
kiem, nie musi być stresująca. Może 
więc zostawić ławeczki w spokoju dla 
tych troszkę odważniejszych?

Nie będziemy po raz kolejny zadawać tego samego pytania, czyli 
„kogo tak naprawdę ten znak dotyczy?” oczekujemy tylko, że 
drogowcy ulitują się nad nim wreszcie i przekręcą go z powrotem do 
właściwej pozycji. Ponieważ, póki co, zwrócony jest w stronę płotu

Do odkręcenia
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Wyślij e-mail 

dzielnice@ct.jaworzno.pl

 Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22

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

na temat dzielnicy, 
w której mieszkasz.

Widzisz coś, 
czego nie widzą inni.

od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 8.00 – 16.00

Przyjedziemy na miejsce! 
Dla nas każda sprawa 

jest ważna

GIGANT

centrum

PODŁęŻE

AWARYJNE

Nic nie trwa wiecznie  
– to tak banalne  
i oczywiste stwierdzenie 
idealnie wpisuje się  
w rzeczywistość Jaworzna. 
Wiele z budynków, które 
kiedyś należały nawet do 
bogatych mieszkańców, 
teraz świeci pustkami 
i straszy współcześnie 
żyjących. Strach 
odczuwają także ci, którzy 
boją się o bezpieczeństwo 
innych, ponieważ sporo 
takich zabudowań grozi 
zawaleniem. 

Po stwierdzeniu, że budynek 
faktycznie stwarza pewne zagroże-
nie, Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego nakazuje rozbiórkę. Kiedy 
właściciel jest znany, nie ma z tym 
większego problemu, ta bowiem 
dokony wana jest na jego koszt. 
Odrębny problem stanowi ta część 
zabudowy miejskiej, co do której 
właściciel nie jest znany. Choć i tu, 

Osiedle Awaryjne to miejsce ogrom-
nego kontrastu. Z jednej strony 
krajobraz industrialny i nowocze-
sna elektrownia, jeden z trybików 
maszyny napędzającej rodzimą 
gospodarkę, a z drugiej bloki i oto-
czenie, które nie napawa zbytnim 
optymizmem. 

Las, który otacza tamtejsze za-
budowania i okolice, mieszkańcy 
zamienili chyba na śmietnik. Nikt 

Aż kłuje w oczy

Teren, niestety, nie 
zawsze i nie wszędzie jest 
równy. Takie skarpy jak 
ta, zdarzają się oczywiście 
wszędzie. Problem  
w tym, że nie wszędzie  
są należycie 
zabezpieczone, a raczej 
nikt nie dba o skutki, 
jakie wywołują. W 
konsekwencji dość spory 
kawałek chodnika pokryty 
jest błotem, które wciąż 
spływa ze skarpy.

O tym eksponacie pisaliśmy 
już kilka numerów wstecz, 
wtedy stał on jeszcze na 
jednym ze swoich boków, 
a jego pojawienie się 
zaciekawiło mieszkańców 
Podłęża. 

Teraz maluch nie wzbudza już 
praktycznie żadnej sensacji – a to 
szkoda, bo jak do tej pory nikt się 
nim nie zainteresował i nikt nie raczył 
stamtąd usunąć. Więc ten stoi sobie 
dalej, zajmując miejsce parkingowe 
potencjalnemu kierowcy. Choć na 
pierwszy rzut oka prawie niczym się 
nie różni od pozostałych, zaparkowa-
nych tam pojazdów.

Taką samą latarnię, co na Kolejarzy, znaleźliśmy na Granitowej 
na Gigancie. z tym, że ta jest podwójna, ale również uszkodzona. 
Wypadałoby ją przywrócić do właściwego poziomu

Przywrócić do poziomu

nie zabrania przebywania w lesie, 
ale obowiązkiem jest zachowanie 
jakiegoś elementarnego szacunku 
dla przyrody. Tymczasem podejrze-
wamy, że po godzinnym spacerze 
znaleźlibyśmy wiele skarbów, wy-
rzuconych tak naprawdę kilkadzie-
siąt bądź kilkaset metrów od domu. 
Czy, otwierając okno, winni za taki 
stan rzeczy są pewni, że pozbyli się 
wszystkich śmieci?

Niczym się nie różni?

„Lawina” błota 

Nic nie trwa wiecznie

ze względów bezpieczeństwa, roz-
biórka musi być dokonana, z tym, 
że na koszt miasta. Jeśli właściciel 
się ujawni, gmina może zażądać 
zwrotu kosztów. 

Mieszkaniec Jaworzna zwrócił 
nam uwagę na budynek znajdują-
cy się w samym centrum miasta. 
Mowa o jednym z zabudowań przy 
Małym Rynku 4 – aby go jednak 

znaleźć, trzeba wejść na wewnętrz-
ny dziedziniec. Jak udało nam się 
dowiedzieć, właściciel nie żyje, lecz 
pozostawił on spadkobiercę, który 
przebywa obecnie za granicą. Bez 
względu jednak na to, kto i jakie 
musiałby ponieść koszty rozbiórki, 
warto przyjrzeć się tym budynkom, 
które wymagają odpowiednio szyb-
kiej interwencji.
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Przedsiębiorstwo 
wielobranżowe aJP 

zatrudni piekarza
tel. 032 615 50 97

o g ł o s z e n i e

o g ł o s z e n i a

Agencja Nieruchomości DOMNET 24
 zmiana siedziby firmy Jaworzno ul. Farna 12

WYBRANE OFERTY:
Domy:
Ostatni z siedmiu domów w Ciężkowicach: 
dom 164 m2 pow. użyt. działka 953 m2. 
Termin ukończenia inwestycji - 06.2008 r.
Mieszkania:
Podłęże M-3 – 150 tys. zł

Podwale M-2 25 m2 70 tys. zł
Podwale M-2 36 m2 111 tys. zł
Wynajem: 
Pom. biurowe w centrum Jaworzna

Tel. 602 737 500, 032 616 23 32
www.domnet24.pl

o g ł o s z e n i e

Marzec w Bibliotece:
Języki w Bibliotece:

Poniedziałki (godz. 17.00; 18.00) – język 
angielski – prowadzi Daniel Chećko
Wtorki (godz. 16.30; 18.00) – język włoski 
– prowadzi Joanna Pieróg
Środy (godz. 15.30; 16.30) – język rosyjski  
– prowadzi Tatiana Swiridowa
Czwartki (godz. 16.00; 17.00) – język niemiecki 
– prowadzi Grażyna Bartczak
Piątki (godz. 16.00) – język francuski – prowa-
dzi Agnieszka Batko
Soboty (godz. 10.30; 12.15) – język hiszpański 
– prowadzi Dariusz Pilecki

Biblioteka dzieciom:
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czytanie – czyta-
my z radością, słuchamy z przyjemnością
Środy (godz. 17.00) – Spotkania z literkami 
– nauka pięknego pisania
Czwartki (godz. 17.00) – Mały artysta – zajęcia 
plastyczne
11.03 (godz. 12.00) – Spotkanie autorskie z 
pisarką dla dzieci i młodzieży Beatą Ostrowicką
28/29.03 (godz. 18.00) – Noc z Andersenem

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

Spotkania – imprezy:
03.03 (godz. 17.00) – Wernisaż grafiki i akwareli 
– Tadeusza Zientary
05.03 (godz. 18.00) – Spotkanie autorskie z 
Wojciechem Kuczokiem
06.03 (godz. 14.00) – Rozstrzygnięcie konkursu 
energetycznego
06.03 (godz. 16.30) – Klub Filmowy - prowadzą 

– Bernadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk
06.03 (godz. 18.00) – „ Halina Poświatowska i 
inne legendarne poetki…” – prowadzi  Maciej 
Szczawiński
07.03 (godz. 18.00) – Podróże: Indie Północne 
– prowadzą Marta Sowa, Krzysztof  Kępka, 
Adam Sobota
11.03 (godz. 18.00) – Klub Książki – prowadzą 
– Anna Chebel, Katarzyna Pokuta
12.03 (godz. 18.00) – Salon autorski – spotka-
nie z  dr hab. Gabrielą Matuszek – prowadzi dr 
Stanisław Piskor
13.03 (godz. 13.30) – Nauki niepotrzebne – Psy-
chologia – spotkanie z dr Patrycją Rudnicką 
13.03 (godz. 18.00) – Obrzędy i obyczaje na 
świecie : Wielkanoc
14.03 (godz. 12.00; 17.00) – Selektywna zbiórka 
baterii –prowadzi  Beata Bartosiak
18.03 (godz. 18.00) – Podróże: Syberia Wschod-
nia – Bajkał – prowadzi Stanisław Chwastek
19.03 (godz. 18.00) – Spotkania z nie-Filozofią 
–„ Zakochujemy się w Kobiecie, przez to, co ma 
ona w sobie jedynego…” – prowadzi Marek 
Niechwiej
20.03 (godz. 16.30) – Klub Filmowy - prowadzą 
– Bernadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk
21.03 (godz. 16.00) – Akademia Filmowa dla 
Dzieci - prowadzi dr Ewa Sałużanka
26.03 (godz. 18.00) – Malarstwo nowoczesne 
– Symbolizm – prowadzi dr Stanisław Piskor
28.03 (godz. 18.00) – Wernisaż malarstwa Marii 
Adamus - Biskupskiej
28.03 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariuszowe 
– prowadzi dr Ewa Sałużanka

Centrum kultury – ul. Mickiewicza 2
19 marca godz. 13.00 – Sala Teatralna MCKiS „Spotkanie z …” – dr inż. 

Jarosław Sikorski. Temat: „Energia jądrowa – prawda i mity”. 
Spotkania z nauką prowadzi dr Kamil Barczak. Wstęp wolny

26 marca godz. 19.00 – Sala Teatralna MCKiS „Środowe granie” Koncert 
zespołu „Koniec Świata” – muzyka reggae. Wstęp wolny

27 marca godz. 13.00 – Sala Teatralna MCKiS „Spotkanie z …” – dr inż. 
Cuma Tyszkiewicz. Temat: „Ciekłe kryształy - niezwykły stan mate-
rii”. Spotkania z nauką prowadzi dr Kamil Barczak. Wstęp wolny

 
Dom Kultury „Jeleń”

19 marca godz. 11.00 – „Wiosna w kolorach” wystawa prac uczestników 
koła plastycznego „Paleta”.

20 marca godz. 11.00 – „Omnibus – ja to wiem” – turniej dla dzieci od 7-13 lat.
 godz. 15.00 – Zabawy i gry świetlicowe.
21 marca godz. 11.00 – Kalambury – teleturniej -znane polskie przysłowia.
 godz. 15.00 – Turniej gry w piłkarzyki.
25 marca godz. 10.00 – Zabawy i gry sportowe – piłka halowa – hala 

sportowa w Jeleniu.
 godz. 11.00 – Poznajemy tajniki „Origami”
 godz. 13.00 – „Wiosna w kompozycjach kwiatowych- zajęcia 

florystyczne.
Kółko języka angielskiego – zajęcia odbywają się: środa godz. 15.00 do 18.30, 

czwartek 15.00 - 18.00, sobota 10.00 - 15.00. 
Kółko matematyczne – każdy poniedziałek od 16.00-17.00.
 

Klub „Dobra”
19,20 marca godz. 17.00 – Tradycje świąteczne-sztuka zdobienia pisanek 

wielkanocnych.
21 marca godz. 16.00 – „Czy jesteś już wiosno?” – spacer po lesie.
 

Klub „Kasztan”
21 marca godz. 16.00 – „Poszukiwanie wiosny” – wycieczka do lasu po 

bazie i borowinę na świąteczny stół.
 

Klub „Podłęże”
19 marca godz. 16.00 – Tradycje wielkanocne. 
26 marca godz. 16.00 – „W świecie origami” – wystawa prac. 
Codziennie od godziny 12.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych – pomoc  

w odrabianiu lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.
 

Klub „Pod Skałką”
19 marca godz. 17.00 – Turniej „Rusz głową” – rebusy i zagadki.
26 marca godz. 16.00 – „Witamy wiosnę” – Turniej Tenisa Stołowego
 

Klub „Strażak”
21 marca godz. 16.00 – „Z ortografią na wesoło” – zabawy edukacyjne.
 

Klub „Wega” 
19 marca godz. 16.00 – Pisankowe rękodzieło. 
20 marca godz. 16.00 – Z cyklu „Kultywujemy Rodzime Tradycje” – przy-

witanie wiosny z Marzanną.
 

Świetlica Środowiskowa „Szczakowa” 
21 marca godz. 15.30 – Powitanie wiosny – konkurs na najciekawszą 

Marzannę.
Od godziny 13.00 – 20.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych – pomoc w odra-

bianiu lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.
 

Godziny i terminy zajęć w placówkach mogą ulec zmianie.
Zajęcia zespołów i kółek zainteresowań odbywają się według tygodniowego 

harmonogramu pracy placówek.
Codziennie  w godzinach otwarcia placówek można korzystać z gier świetlico-

wych, telewizyjnych, tenisa stołowego, bilarda, darta, itp.

NIERUCHOMOŚCI
GEO	–	DOM	biuro	nieruchomości.	
Tel. 032/ 752	04	15;	0607	281	231.	
ul.	Grunwaldzka	 43/16	 (Centrum	
przystanek	„Merino”).	

dw

Biuro nieruchomości Parcela. 
Działki, domy, mieszkania. Tel. 
032/ 751 91 51 od 9.00 – 16.00.
www.parcela.jaw.pl. ZMIANA 
SIEDZIBY FIRMY: ul. Królowej 
Jadwigi 22 (dawna Ciastkarnia 
ANIA”)

dw

Agencja	Rozwoju	Lokalnego	S.A.	w	
Jaworznie	informuje,	iż	posiada	wolne	
lokale	do	wynajęcia	w	pawilonie	„Sło-
neczna”	przy	ul.	Glinianej	12.	
Tel.	032/616	42	58

dw

Do	 wynajęcia	małe	magazyny	 i	
pomieszczenia	biurowe.	Ul.	Szelonka	
1.	Tel.	0601	520	180

dw

Nieruchomości	Goździewicz,	Wyjąt-
kowe	 nieruchomości-	 wyjątkowe	
okazje	www.g-an.pl	664033200

83/02

Sprzedam	mieszkanie	38	m2	Centrum	
parter tel. 0	507	746	309

193/d/08

Młoda,	uczciwa	kobieta	pilnie	poszu-
kuje	kawalerki	do	wynajęcia	
tel. 0	693	571	960

dw

Wynajmę	 lokal	 na	 działalność	
gospodarczą	w	Libiążu	
tel.	0	602	100	777,	032/	627	11	82

88/02

Sprzedam	garaż	Podłęże	–	Wilcza 
tel.	0	661	767	842

199/d/08

Sprzedam	działki	budowlane	650	
m2,	 580	m2	Ciężkowice	 –	Cichy	
Kącik tel.	0	696	477	289

200/d/08

Sprzedam	dom	100	m2	+	60	m2	
(Rynek	ul.	Sądowa)	działka	378	m2	
komercyjna,	aktualny	plan	zago-
spodarowania	 przestrzennego.	
Możliwość	100	%	zabudowy	działki. 
Tel.	0	693	620	806	po	18.00

202/d/08

Sprzedam	 kawalerkę	 (Podwale)	
28	m2	po	remoncie	tel.	0	601	227	
993	po	18.00

dw

Sprzedam	 mieszkanie	 37	 m2	
(Cyprysowa) tel. 0	692	644	460

213/d/08

Sprzedam	domek	drewniany	5x5, 
tel.	0	602	650	874	po	18.00

210/d/08

Kupię	działkę	na	terenie	parafii	Nie-
dzielska tel. 0606-134-946

dw

Sprzedam	mieszkanie	3-pokojowe	
77	m2 tel.	041/	379	90	36

222/d/08

Sprzedam	dom tel. 0	501	507	643
226/d/08

Wydzierżawię	pawilon	handlowy	
położony	w	 Jaworznie	 przy	 ul.	
Krakowskiej	17	o	pow.	165	m2	na	
działce	3000	m2 
tel.	0	606	855	500

dw

Sprzedam	mieszkanie	87	m2 
tel.	0	609	68	65	81

237/d/08

Sprzedam	działkę	rolno	–	budow-
laną	 „Na	Lipince”	 -	 Jeleń	45	ha,	
media tel.	0	602	449	404

dw

Zamienię	 komunalne	wyremon-
towane	33	m2,	3	piętro	na	2	lub	3	
pokojowe	–	Podwale 
tel.	0	503	473	352

238/d/08

PRACA
Przyjmę	do	pracy	kierowcę	kat.	C+E,	
C	emerytów	do	prac	pomocowych	
przy	produkcji		i	pracowników	produk-
cji	tel.	032/	616	10	02,	616	12	96

46/03

Firma zatrudni kierowcę do 
rozwozu gazu propan- butan 
tel. 0 691 555 055, 
0 601 43 16 65

dw

Przyjmę	mechanika	
tel.	0	504	226	620

205/01

Poszukuję	opiekunki	do	dzieci	
tel.	0	791	817	524

201/d/08

Firma	Nowinex	ul.	Grunwaldzka	164	
zatrudni		pracowników	ochrony

131/02

Producent styropianu zatrudni 
technologa do spraw badania 
jakości produkowanych wyro-
bów. Kontakt 032/ 616 85 87 
biuro@domstyr.pl

89/02

Zakłady	 Mięsne	 „Unimięs”	 ul.	
Powstańców	Styczniowych	9,	Chrza-
nów	zatrudnią	pracowników	na	sta-
nowisko	 rozbieracz	 –	wykrawacz	
(rozbiór	indyka,	kurczaka	lub	wieprzo-
winy),	produkcji,	konfekcji	(pakowanie	
wędlin)	oraz	pracowników	myjni.	
Tel.	032/	625	74	29,	625	74	10	 lub	
rekrutacja@unimies.com.pl

dw

Zatrudnię	fryzjerkę	damsko	–	męską.	
Praca	w	Norwegi.	 Bardzo	 dobre	
warunki	tel.	0	880	448	050

224/d/08

Zatrudnię:	 ocieplanie	 budynków,	
montaż	okien	tel.	0	606	971	838

dw

Apteka	w	Jaworznie	przyjmie	mgr	
farmacji	po	stażu. Tel. 0	507	170	683	
do	godz.	15.00

dw

Zatrudnię	kierowcę	kat.	B	kontakt:	
Office	 lina	ul.	Dąbrowska	22	A	43-
605	Jaworzno,	e-mail:	 rekrutacja@
office-lina.com.pl

44/03

Zatrudnię	pracownika	z	prawem	jazdy	
kat.	B	na	3/4	etatu	najlepiej	rencistę	
–	emeryta tel.	0	604	56	22	53

235/d/08

Zatrudnię	ekspedientkę	z	doświad-
czeniem	tel.	0	664	925	432

219/d/08

Triada	S..A	poszukuje	pracowników	
do	Filii	w	Jaworznie.	CV	 i	 list	moty-
wacyjny	proszę	przesyłać	na	adres.		
ul.	Słowackiego	17,	40-094	Katowice	
z	dopiskiem	praca	w	Jaworznie.

dw

Zatrudnię	samodzielną	fryzjerkę	
tel.	0	603	715	902

180/d/08

Zatrudnię	do	malowania	i	szlifowania	
konstrukcji	stalowych	tel.	0	605	100	
910,	032/	615	12	54	po	20.00

dw

Zatrudnię mechanika do 
obsługi maszyn produkcyj-
nych. Tel. 032/ 616 27 44

dw

Zakłady	 Mięsne	 „Unimięs”	 ul.	
Powstańców	Styczniowych	9,	Chrza-
nów	zatrudnią	pracowników	na	sta-
nowisko	mechanik	 –	 konserwator,	
hydraulik	oraz	spawacz.	
Tel.	032/	625	74	29,	625	74	10	 lub	
rekrutacja@unimies.com.pl

dw

Zatrudnię	kierowcę	do	rozwozu	pizzy	
tel.	0	600	635	689

dw

Zatrudnię	barmankę	i	kucharza	
tel. 0	606	167	660

dw

Zatrudnię kobietę z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności 
do pomocy przy procesie pro-
dukcyjnym Tel. 032/ 616 27 44

dw

Przyjmę	pracowników	budowlanych 
tel. 0	606	28	75	52

198/d/08

Firma	Muster	 zatrudni	 osoby	 do	
sprzątania	tel.	0	692	130	623

11/03

Zatrudnię kierowcę z doświad-
czeniem tel. 032/ 616 27 44

dw

Zatrudnię	sprzedawczynię	1/2	etatu 
tel.	032/	753	12	30

212/d/08

Kierowcy	kat.	B	dorywczo	transport	
międzynarodowy tel.	0664772499

dw

Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne Niemcy, Europa 
Zachodnia tel. 071/ 385 20 18

dw

USŁUGI
Gaz -ekspresowa dostawa 
na telefon. Propan- Butan w 
butlach 11 i 33 kg. Gazy tech-
niczne:Tlen, Acetylen, Co2 i 
inne. Sprzedaż butli i akcesorii 
gazowych.”GRAFI” ul. Kra-
kowska 9. Tel. 032/ 751 83 83; 
751 83 33

136/051

TELEWIZORY – naprawy 
domowe. Tel. 032/ 751 57 69.

7/01

NAPRAWA TELEWIZORÓW u 
klienta Bajda Krzysztof, Serwis 
RTV. Tel.032/ 752 95 99; 
0 603 090 508

154/d/08

Czyszczenie dywanów, wykła-
dzin, tapicerki meblowej, 
samochodowej. Usługi pro-
fesjonalne. MIMAR. 10-lat na 
rynku. Tel. 032/ 751 15 74; 
0 607 237 819

183/d/07

Aparaty cyfrowe Foto Image ul. 
Sienkiewicza 11 
tel. 032/ 751 91 23

037/d/07

Zdjęcia	przez	internet	0,39	gr/sztuka,	
www.zdjecia.jaw.pl

dw

Videofilmowanie, fotografia 
reportażowa, okolicznościowa, 
przegrywanie z kaset na DVD, 
tel. 032/ 616 39 96, 
0503 783 232

141/d/08

Komputer odmawia posłuszeń-
stwa?! Obsługa firm, usługi 
informatyczne, projektowanie 
znaków graficznych; tel. 0 509 
974 865, 754 10 91 po 18.00 
627 91 76

45/04

Cyklinowanie.  Hurtownia lakie-
rów . Wypożyczalnia cykliniarek 
Tel.  (032) 623 78 98 
www.dim-hurt.pl

46/10

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

dw

Ocieplenia,	dachy,	 remonty,	 tapety	
natryskowe,	farby	piaskowe		
tel.	0	606	971	838

dw

PIT-y	tel.	0	606	136	183
203/d/08

Pokrycia	 dachowe	papami	 termo-
zgrzewalnymi	25zł/m2	gwarancja	10	
lat	tel.	0	792	013	569	lub	
033/	858	20	18

dw

Kafelkowanie tel.	0	664	934	189
91/d/08

Azbest	 acekol,	 eternit,	 demontaż,		
utylizacja	 tel.	0	792	013	569,	
033/	858	20	18

dw

Przewóz	rzeczy	tel.	0	516	23	1	1	71
190/d/0-8

Tapety	natryskowe	tel.	0	508	294	140,	
500	265	956	fabrykakoloru.eu

dw

Remonty	ogólnobudowlane,	przysto-
sowanie	łazienek	dla	niepełnospraw-
nych tel.	032/	615	18	31

189/d/08

Przeprowadzki tel.	0	509	222	380
158/d/08

Firma	 remontowo	malarska	SPEC	
MAL	nowoczesne	techniki	malarskie 
tel. 0	880	185	101

227/d/08

Gładź,	 kafelkowanie,	 suche	 tynki	
profesjonalnie	terminowo	
tel.	0	600	660	208

64/d/08

Przewóz mebli, inne usługi 
transportowe 
tel. 0 604 273 244

205/d/08

Remonty	mieszkań 
tel.	0	698	062	038

207/d/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

DJ	LBX-	wesela,	studniówki,	przyjęcia	
okolicznościowe.	Oferuję	nagłośnie-
nie	i	prowadzenie	imprez 
tel.	0	507	124	834

208/10

Usługi	remontowo	–	budowlane	
tel. 0	696	222	894

150/d/08

Każdy	 remont.	 Zobacz	 realizacje	
www.emilia.net.pl tel. 0	787	555	487,	
032/	617	70	20

197/d/08

Hydraulika,	 instalacje	co,	wod-kan,	
wszystkie	technologie 
tel.	0	601	43	16	48

95/02

Więźby,	pokrycia	dachowe,	wymiana	
rynien	i	rur	spustowych	tel.	0	792	013	
569	lub	033/	858	20	18

dw

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

dw

Usługi koparko – ładowarką. 
Kontakt 032/ 614 01 75, 
biuro@riser.pl

145/02

Układanie,	 cyklinowanie	parkietów	
tel. 032/	751	06	96,	0	880	331	743

194/d/08

Malowanie,	wykończenia	wnętrz	
tel.	0	600	948	328,	0	884	219	971

215/d/08

Usługi	koparko	–	 ładowarką	Cater-
pillar,	 roboty	 ziemne,	możliwość	
współpracy	tel.	0	515	902	371

29/03

GARAŻE BLASZANE, WIATY 
KIOSKI TEL./FAX. 018-334-20-
93 , 0510 168 407, TRANSPORT 
MONTAŻ GRATIS !!!

dw

MOTORYZACJA
Auto	Komis	Myszor.	 Jaworzno,	ul.	
Dąbrowska	 1,	 skup	 za	 gotówkę,	
sprzedaż,	 zamiana,	pośrednictwo.	
Tel.	032/	615	67	96.

dw0

Autoskup.	Tel.	032/	623	94	68,	
0	505	254	985

dw

Skup	 samochodów	 	 osobowych	
całych,	pokolizyjnych.	Tel.	0	32/	622	
72	72;	0	605	46	63	70

dw

AUTOSKUP	osobowe,	dostawcze.	
Tel.	0	32/	622	72	72;	0	605	46	63	70

dw

Każde	auto	kupię.	Tel.	032/	623	94	
68;	0	888	222	318	gotówka

dw

Kupię	 Lublina	 i	 inne	 dostawcze.	
Tel.	032/	623	94	68;	0	888	222	318,	
gotówka

dw

Autoskup	 stan	obojętny	 również	 z	
zastawem	bankowym.	Gotówka	
tel.	 032/	622	72	92,	660	819	819,	
510	967	260

dw

Auto-Skup	samochodów,	osobowe,	
dostawcze	–	gotówką.	Płacimy	najle-
piej.	Tel.	0	501	172	900,	
032/	249	53	03

148/02

Auto-Skup	kupię	każde	auto.	Stan	
obojętny.	Tel.	032/	623	50	61,	0	605	
76	10	82

dw

AUTO-SKUP osobowe, dostaw-
cze, całe, uszkodzone 
tel. 0 508 780 508

6/01

Złomowanie	samochodów 
tel.	0	509	303	507

225/d/08

Sprzedam	Fiat	Punto,	1996r,	
tel. 032/	616	25	40

229/d/08

Sprzedam	Temprę	1,6,	1994r,	2000zł,	
tel.	0	693	735	199

232/d/08

Sprzedam	Audi	A4	Combi,	1996r,	1,9	
TDI,	110KM, tel.	0	504	226	620

236/d/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Kupię	sztangi,	handelki 
tel. 0	698	850	589

173/d/08

Sprzedam	pianino 
tel.	0	600	734	402	po	17.00

177/d/08

Sprzedam	akwarium	125l	
tel.	032/	751	17	68

206/d/08

Sprzedam	tanio	białe	kompletne	drzwi	
firmy	PORTA tel.	032/	616	38	81

220/d/08

ZDROWIE
Rehabilitacja w neurologii, 
ortopedii tel. 0 505 120 681

dw

Poradnia	Psychologiczna	
tel.	032/	752	24	64,	615	64	06

dw

Herbalife	–	produkty	
tel.	032/	616	58	16

144/02

Aerobik	Osiedle	Stałe	Gimnazjum	
nr	5	poniedziałek,	 środa,	czwartek		
godz.	19.00

124/02

NAUKA
Biuro	 tłumaczeń	–	wszystkie	 języki	
tel.	032/	616	81	58,	508	222	291	
www.remar-tlumaczenia.pl

dw

J.	polski	–	matura tel.	0	886	322	190
204/d/08

JĘZYKI OBCE
Niemiecki tel.	0	606	136	183

203/D/08

INNE
Ubezpieczenia Genera l i 
domów, mieszkań 10% zniżki 
tel. 0 501 428 722

43/03

Dam	ziemię,	gruz	tel.	0502	150	710
bezpl

Tresura psów 
tel. 0 608 639 352

231/d/08

Oddam	szczenięta	za	darmo 
tel.	0	609	684	751

bezp

Lekcje	rysunku	i	malarstwa.	Obrazy	
na	zamówienie	tel.	0	607	583	335

5/02

SZUKAM PRACY
Maturzysta	 poszukuje	 pracy,	 aby	
zarobić	na	ukończenie	szkoły 
tel.	032/	751	91	30

bezp

Emeryt	 –	 wykształcenie	 średnie	
tech,	dyspozycyjny,	prawo	jazdy	kat.	
B,	sumienny,	lojalny	podejmie	pracę	
okolice	Jaworzna tel.	0	691	853	533

bezp

Emerytka	czasowa	56	 lat	podejmie	
każdą	pracę.	Tel.	0	510	900	760

bezp

Zaopiekuję	się	dzieckiem	
tel.	0	511	212	109

bezp

TAXI
TAXI!!!	0	601	431	749

131/d/08
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Losy Sybiraków – rodzina Kurzawów (cz. 7)

63. rocznica wyzwolenia 
miasta Jaworzna (cz. 7)

Styczniowe dni 1945 roku w Jaworznie – wspomnienia świadków

Pierwsza masowa deportacja na Wschód – 10 lutego 1940 roku
Rok 1941

Od tego roku sytuacja uległa 
pogorszeniu przez silniejszy rygor, 
wyższą normę pracy, mniejszy przy-
dział chleba. Zesłańcy tłumaczyli 
sobie to tym, że jest trudna sytuacja 
na froncie. Po zakończeniu sezonu 
zbioru żywicy we wrześniu, zaczęły 
już dochodzić do nich wiadomości, 
że idzie wolność. Ludzie z baraków, 
głównie młodzi chłopcy zaczęli się 
rozchodzić do wiosek po żywność, 
pokonując kilkanaście czy więcej ki-
lometrów na nartach. Młodszy brat 
Wandy, Tadeusz, z kolegą pojechali 
w głąb tajgi, dojechali do wioski,  
w której natrafili na starszego męż-
czyznę. Za ubranie po zmarłym ojcu 
kolegi, ów dziadek dał im kilkana-
ście książek polskich m.in. „Starą 
Baśń” i wiele innych. Kiedy wrócili, 
była wielka radość w tajdze, po raz 
pierwszy mogli czytać polskie książ-
ki na wygnaniu.

Ojciec rodziny Kurzawów był co-
raz słabszy, chory. Majster Wachla-
jew postarał się dla niego o miejsce 
w warsztacie szewskim w baraku  
nr 109. było tam ciepło, oprócz chleba 
dostawał zupę. Chleb suszył i posyłał 
swojej rodzinie do baraku nr 130. Na 

zimę wszyscy mężczyźni baraku 130 
przeszli do roboty w baraku 109.

Nadeszły święta Bożego Naro-
dzenia, drugie przeżywane w tajdze. 
Przystroili choinkę sosnowa szyszka-
mi. Urządzili wspólną Wigilię razem 
z dziećmi majstra Wachlajewa, które 
chciały „kuszat” z polskimi dziećmi 
i rodzinami. Żona majstra posłała 
trochę mleka, kaszy, mąki, chleba. 
Ze ściśniętymi gardłami ze łzami  
w oczach, odmawiano modlitwę. 
Późnym wieczorem dotarł do baraku 
chłopak Donek Sz. Dawny mieszka-
niec baraku, który pędził ciemnym 
lasem 14 km, aby donieść opłatek, 
otrzymany od kogoś, kto otrzymał 
paczkę, chwile były wzruszające.

Rok 1942
Zimą matka rodziny Kurzawów 

udała się na nartach do męża do 
baraku 109, a stamtąd do kołchozu 
po żywność. W drodze powrotnej 
zastała ją śnieżyca w lesie, pobłądzi-
ła. Była u kresu sił i wytrzymałości. 
Samotną, bardzo słabą spotkał przy-
padkowo Rosjanin, który wskazał 
właściwy kierunek szlaku, na po-
czątku ciągnął ją za rękę, później 
podążała za jego śladami.

Po tym przypadku cała rodzina 
przeniosła się do baraku 109, do ojca, 
aby być razem. Mieli mniejszą kajutę 
od poprzedniej, ale cieszyli się, że byli 
razem w większym skupisku Polaków. 
W lutym dotknęła rodzinę tragedia,  
z niedożywienia zmarła 12-letnia cór-
ka Bronia. W marcu kilka młodych 
chłopaków zaciągnęło się do armii 
Władysława Andersa. Punkt zborny 
był w Tomsku. Poszedł także Tadeusz 
z rodziny Kurzawów, dopisał sobie lata, 
dostał się do junaków. Z Rosji wyjechał 
ostatnim transportem do Iraku, stam-
tąd do Egiptu, walczył o Monte Cassino, 
dostał się do Anglii, po zakończeniu 
wojny wyjechał do Kanady.

W ślad za wojskiem Andersa, 
ruszyły także rodziny. Zorganizo-
wano transport rodzin do Tomska 
saniami. Dalej na południe wago-
nami towarowymi do Nowosybirska, 
następnie do Barnaułu w Ałtajskim 
Kraju. NKWD rozdzieliło rodziny. 
Rodzinę Kurzawów wraz z kilkoma 
innymi rodzinami skierowano do 
Troicka. Zamieszkali barak 23 i znów 
zaczęła się robota zbierania żywicy 
już trzeci sezon.

na poDsTawie wspomnień pani wanDy mleczko.
c.D.n. zofia Żak

Autentyczne wspomnienia 
w relacjach mieszkańców 
miasta, świadków 
wydarzeń wojennych  
i sytuacyjnych, 
związanych  
z wkroczeniem wojsk 
radzieckich w dniach 
styczniowych 1945 roku, 
wygłoszone podczas 
historycznego spotkania, 
zorganizowanego przez 
Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Jaworznie,  
22 stycznia  
2008 roku.

Relacje przebiegały w kolejności 
szlaków przejścia i przemieszczania 
się wojsk radzieckich i niemieckich 
oraz starć, wyzwalając miasto i jego 
dzielnice.

Największe działania zbrojne 
toczyły się w rynku, wokół kościoła 
św. Wojciecha, na Pańskiej Górze 
oraz na ul. Grunwaldzkiej w rejonie 
konsumu i kopalni Kościuszko.

Centrum miasta
Wspomina pani Krystyna Dziur-

dzikowska z d. Medoń, mieszkanka 
ul. Farnej, miejsca dzisiejszej hali 
widowiskowo-sportowej: „Dzień 

w yzwalania miasta 23 stycznia 
1945 roku na z awsze pozosta ł  
w mojej pamięci i sercu. Byłam 
wtedy 8-letnim dzieckiem. 

W t y m dniu rano musia łam 
wyjść do konsumu (dzisiejszy Bank 
PKO BP) po przydział chleba, któ-
ry wówczas dosłownie był na wagę 
złota, gdyż najczęściej jadło się 
ziemniaki krojone w talarki i pie-
czone na piecu oraz karpiele.

W konsumie tłum ludzi rozpy-
chających się łokciami, napierał na 
mnie, aż brakowało mi tchu, ale 
coraz bliższa odległość od okien-

ka, gdzie wydawano chleb, pomo-
gła mi znosić ten ogromny napór 
ludzkich ciał.

Nagle usłyszeliśmy serię karabi-
nów, rozsypujące się szkło z okien i 
świst kul nad naszymi głowami. Za-
czął się horror, strach, płacz, krzyki 
i bieganina tratujących się nawzajem 
ludzi. Ktoś krzyknął „padnijcie na 
ziemię” i tłum posłusznie położył 
się na podłogę. Ja miałam tylko 
jedną myśl, aby jak najszybciej 
znaleźć się w domu. Z kilkoma oso-
bami zbliżyliśmy się do wyjścia, na 
schodach leżał zabity mój sąsiad,  

a bramę żelazną zamykał pracow-
nik konsumu, krzycząc do nas, że 
nie wolno wychodzić, a wracać do 
środka. Dopiero po latach, zdałam 
sobie sprawę, że ten człowiek ura-
tował nam życie. Wróciliśmy więc, 
modląc się o ocalenie.

Po pewnym czasie strzały uci-
chły i ktoś krzyknął, że otwierają 
drzwi na zaplecze, aby przejść do 
piwnic. Ponieważ każdy chciał do-
stać się do bezpiecznego miejsca, 
powstał taki ścisk, że tłum porwał 
mnie niosąc w powietrzu do samej 
piwnicy. Po kilku godzinach roz-
dano nam po dwie kromki chleba 
z margaryną, jedną zjadłam, drugą 
schowałam dla mamusi, która cho-
ra pozostała w domu.

W piwnicy panowała cisza, prze-
rywana płaczem i modlitwą. Po po-
łudniu ktoś oznajmił, aby spokojnie 
wychodzić od strony magazynów 
na podwórze konsumu. Gdy byli-
śmy już za drzwiami, zauważyli-
śmy kilku żołnierzy niemieckich 
ubranych w bia łe kombinezony  
z  k a r a b i n a m i  w y m i e r z ony m i  
w naszą stronę, dającymi znak 
rękami, aby wracać z powrotem.  
I znów powstał tłok przy drzwiach  
z obawą, aby nie strzelali do nas.

Kiedy zapadł zmierzch, wypusz-
czono wszystkich, gdy znalazłam 
się na dzisiejszej ul. Grunwaldzkiej, 
zobaczyłam powywracane słupy 
elektr yczne, k łębiące się zwoje 
drutów i ogarniający strach by 
nie zaplątać się między drutami. 
Biegłam do domu na skróty, ulicą 

Mickiewicza przez boisko szkolne 
graniczące z naszym ogrodem,  
a mój dom stał w miejscu dzisiej-
szej hali widowiskowo-sportowej. 
Biegłam co sił w nogach, z duszą 
na ra mieniu ,  mijając z abit ych 
żołnierzy przysypanych śniegiem. 
Dookoła panowała martwa cisza, 
słyszałam tylko bicie swojego serca. 
W pewnym momencie potknęłam 
się i moim przerażonym oczom 
ukazała się urwana goła noga, któ-
ra zrobiła na mnie bardzo przykre 
wrażenie. Przybiegłam wreszcie do 
domu, oczywiście bez chleba, dłu-
go nie mogłam opanować swoich 
emocji, ale radość mojej mamusi 
była ogromna, że jesteśmy razem, 
że żyjemy, że jesteśmy uwolnieni od 
okupacji hitlerowskiej.”

krysTyna DziurDzikowska, zebrała zofia Żak

Rok 1942. od prawej Tadeusz w armii andersa

Krystyna Dziurdzikowska

Rok 2002. od lewej Krystyna Dziurdzikowska w Relaksie
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Miasto JaworznoZ życia szkół

No i zaczęło się. Początek 
maratonu ogłosiła dyrektor 
Elwira Woźniak-Lehnort. 
Następnie organizatorki, 
mgr Daria Nowakowska  
i mgr Ksymena Krupińska-
Pluta zapoznały 
uczestników z planem 
maratonu i przeprowadziły 
zajęcia zapoznawcze wśród 
młodzieży, która, wyłoniona 
wcześniej w drodze 
eliminacji,  
w większości wcześniej 
się nie znała. Pierwszymi 
gośćmi byli native speakerzy 
języka angielskiego, 
którzy wywarli na uczniach 
niesamowite wrażenie. 

Pierwsza była lektorka języka 
angielskiego, Monica, pochodząca 
ze Stanów Zjednoczonych. Przy-
bliżyła uczniom kulturę i realia 
życia w swoim kraju, w szczegól-
ności skupiając się na Teksasie. 
Przeprowadziła quiz wiedzow y,  
w którym uczniowie musieli wy-
kazać się wiedzą o tym stanie,  
a także m. in. naśladować kowboja 
na rodeo. Kolejnym native speake-
rem był Chris Newington, który 
również zrobił zajęcia kulturowe, 
tym razem o Australii, z której 
pochodził. Jego poczucie humoru 
udzielało się wszystkim. 

Po d c z a s  m a r at onu  p oj aw i ł 
się również akcent akademicki,  
a mianowicie uczniowie zosta l i 
wprowadzeni w świat poezji amery-
kańskiej przez dr Małgorzatę Poks, 
w ykładowcę z Nauczycielskiego 
Kolegium Języków Obcych w So-
snowcu, specjalistkę w dziedzinie 
literatury i kultury amerykańskiej. 
Przedstawienie poezji w niekon-

wencjonalny sposób z pewnością 
zainteresowało uczniów i pozwo-
liło spojrzeć na nią w inny sposób. 
Przebojem wieczoru okaza ł się 
również Zespół Tańca Irlandzkiego 
„Galway”, który przyjechał do nas  
z Będzina . Czter y dziewczy ny,  
w rytmach muzyki wprost ze Szma-
ragdowej Wyspy, zatańczyły do kilku 
utworów wprowadzając wszystkich  
w zdumienie. Jednakże nie skoń-
czyło się na samym oglądaniu. 
Uczniowie mogli sami wypróbo-
wać swoich sił w tańczeniu, biorąc 
udział w zaplanowanych wcześniej 
przez zespół warsztatach. Kolejnym 
mocnym punktem programu był 
występ grupy Indianistów, którzy 
przybliżyli uczestnikom kulturę 
i tradycję Indian Ameryki Pół-
nocnej. Bardzo ciekawa prelekcja, 
mnóstwo rekwizytów, prezentacja 
zdjęć, a także f i lm o rdzennych 
mieszkańcach tego kontynentu 
pozwol i ło maratończykom do-
wiedzieć się wielu interesujących 

7 marca, godzina 9:00. Na twarzach uczniów III Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 4 maluje się zdenerwowanie,  
ale także i wielkie podekscytowanie. Wszyscy, zaopatrzeni w dużą dawkę motywacji, entuzjazmu oraz w słoiczki z kawą, stoją 
przed klasą, gdzie ma się odbyć 24-godzinny Maraton Języka Angielskiego.

24-hour English Maraton

wiadomości, a także obalić kilka 
utartych stereotypów. 

W t ra kcie ma ratonu oprócz 
tańców był także śpiew. Uczniowie 
mogli spróbować swoich sił pod-
czas karaoke, które oczywiście było  
w języku angielskim. Nikogo nie 
trzeba było wyciągać na środek, 
gdyż wszyscy wyszli naraz i śpie-
wali bez przerwy ponad godzinę.  
A o 3:30 na uczniów czekała niespo-
dzianka. Uczniowie, podzieleni na 
cztery grupy, mieli za zadanie do-
trzeć do nieznanego im wcześniej 
miejsca korzystając ze wskazówek 
porozwieszanych na ścianach szko-
ły, która na czas tego zadania tonęła 
w ciemnościach. Każda grupa, za-
opatrzona w latarkę, przemierzała 
wytyczoną przez organizatorów 
trasę, zbierając w międzyczasie 
ukryte w różnych miejscach przed-
mioty, aby w końcu dotrzeć do 
klasy Ewy Wieczorek i tam jedynie 
przy świetle świeczek wykonać pla-
katy promujące maraton. 

Atrakcji było jednak o wiele 
więcej. Na nasze przedsięwzięcie 
zostało zaproszonych jeszcze wie-
lu innych wspaniałych gości, jak 
Danuta Szubel (nauczyciel ZSO), 
Ewa Wasilewska (nauczyciel ZSO), 
Kami la Masłowska (nauczyciel 
z  Bu kow na),  Dom i n i k a Ł a k sa 
(nauczyciel z Wolbromia), Marta 
Górnik (nauczyciel z Sosnowca) 
oraz Łukasz Sapek od wielu lat 
zamieszkujący Wyspy Brytyjskie. 
Uczniowie chętnie bra l i udzia ł 
we wszystk ich przygotowanych 
przez gości zajęciach, wykazując 
się olbrzymią wiedzą nie tylko 
językową, a le tak że o ku lturze  
i realiach krajów anglojęzycznych. 
Przez całą dobę ich wiedza była 

punktowana, a na zakończenie 
ma r atonu wsz y sc y  ucz e s t n ic y 
otrzymali certyfikaty uczestnictwa  
w maratonie, a także cenne nagrody 
ufundowane przez Wydawnictwa 
Językowe: Longan i Express Publi-
shing. Najwięcej punktów zdobyli: 
Joanna Pędzikiewicz (Gimnazjum 
nr 4), Anna Dąbrowska (LO III) 
oraz Magdalena Strumińska (LO 
III). Tuż przed godziną 9:00 rano 
w sobotę pojawiła się pani dyrektor 
ZSO  Elwira Woźniak-Lehnort, aby 
uroczyście pożegnać maratończy-
ków i pogratulować niesamowitej 
wiedzy i wytrwałości. Po gromkich 
brawach wszyscy rozeszli się do 
domów, aby odespać ostatnią dobę  
i ochłonąć po dostarczonych im 
wrażeniach. Z wielu ust padło py-
tanie: „Kiedy znowu będzie mara-
ton?” – „Hmmm… Najpierw ode-
śpijcie, potem będziemy myśleć” 
– odparły organizatorki.

Chcieliśmy również podzięko-
wać wszystkim lektorom i spon-
sorom za pomoc w organizacji  
i przeprowadzeniu 24-godzinne-
go Maratonu Języka Angielskie-
go: Urzędowi Miasta za pomoc 
f inansową, Pizzerii „Dwójce” za 
zasponsorowanie ciepłego posiłku, 
Domowi Chleba – E.M. Sobotka za 
drożdżówki, Górnośląskiej Wyż-
szej Szkole Handlowej za upominki 
dla lektorów, rodzicom uczniów za 
finansową, Bankom Skok Stefczyka 
oraz ING Bank Śląski za gadże-
ty, Przedsiębiorstwu Świadczeń 
Zdrowotnych i Promocji Zdrowia 
ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o. 
za opiekę medyczną oraz pa ni 
mgr Ewie Wieczorek oraz panu  
mgr Łukaszowi Jurkiewiczowi za 
opiekę nad uczniami podczas ca-
łego maratonu.

Daria nowakowska, 
ksymena krupińska-pluTa

Każdy jest inny, a jednak coś 
nas łączy. Łączy nas język. 
To on nadaje kształt naszym 
myślom i uczuciom. Słowa 
niosą nie tylko znaczenia, ale 
także emocje. Gdy uczymy 
się języków obcych możemy 
wnikać w sposób myślenia 
innych ludzi, ich widzenie 
świata i drugiego człowieka. 

Miłą przygodę poznawania no-
wego języka i kultury rozpoczę-
li uczniowie Szkoły Podstawowej  
nr 16 poprzez naukę języka francu-
skiego, języka artystów, filozofów  
i naukowców.

Aby zachęcić uczniów do zdo-
bycia solidnych podstaw języka, 
romanistki: Renata Kudzia ze Szko-
ły Podstawowej nr 16, Agnieszka 
Odrzywołek z gimnazjum nr 7 i 

Monika Olesik z I Liceum Ogólno-
kształcącego  przygotowały Konkurs 
Języka Francuskiego. Finał konkursu 
odbył się 14 marca. Organizatorem 
oraz gospodarzem imprezy było I LO  
w Jaworznie. Szkoła przygotowała 
dla wszystkich uczestników konkur-
su ciekawe nagrody.

Dziesięciu najlepszych uczniów  
musiało wykazać się znajomością 
gramatyki, słownictwa, kultury  
i cywilizacji Francji oraz umie-
jętnościami rozumienia dialogów  
i scenek (te przygotowały uczennice 
z gimnazjum), a także konwersacji  
z uczennicami liceum. Uczniowie ze 
szkoły podstawowej nr 16, odświęt-
nie ubrani, spokojni i skupieni na 
licznych zadaniach zaimponowali 
starszym kolegom. Po zakończeniu 
konkursu przygotowano dla jego 
uczestników kilka atrakcji:

– lekcję pisania japońskich liter 
i prezentację japońskich rytu-
ałów, którą poprowadziła pani 

Agnieszka Adamin i uczniowie 
kółka japońskiego,

– przedstawienie w języku fran-
cuskim „Mały książę” w wyko-
naniu uczniów kl.3e pod opieką 
Moniki Olesik. 

Jury zgodnie wyłoniło zwycięz-
ców konkursu: I miejsce zajęła Paula 
Ptasznik, II miejsce Martyna Andre-
ew, III miejsce Adam Szubert. 

W nagrodę, dzieci otrzyma-
ły książki „Przygody Mikołajka”  
i przewodniki po Paryżu., zaś wszyscy 
uczestnicy konkursu dostali ksią-
żeczki „Kolory Francji” i bransoletki  
z napisem „Je parle francais”.

Serdecznie dziękujemy naszym 
sponsorom, którzy uświetnili tego-
roczny konkurs i podnieśli jego rangę. 
Fundatorem nagrody głównej jest Firma 
Veolia Environmental Services, drugą  
i trzecią nagrodę ufundowało MPO 
Onyx w Jaworznie, drobne upominki 
zaoferowały Maison de la France i księ-
garnia językowa Szawal. mao

– Cie sz ę s ię ,  ż e mamy boi sko  
z prawdziwego zdarzenia – mówi  
z dumą uczeń drugiej klasy Liceum 
Ogólnokształcącego nr 1. I fak-
tycznie, oddane do użytku 6 marca 
boisko ze sztuczną nawierzchnią 
robi wrażenie.

Francuski konkurs rozstrzygnięty

Nowe boisko

Wykonawcą budowy jest firma 
„Mult i Sport” z Katowic, koszt 
w ykona nia to 412 t ysięc y z ło-
tych i był finansowany z budżetu 
miasta. – To boisko z pewnością  

o wiele bezpieczniejsze, podłoże to 
sztuczna nawierzchnia wykonana 
z polietenu. Jest ono wielofunk-
cy jne ,  będzie można pograć tu  
w piłkę nożną, siatkówkę i w piłkę 
ręczną – mówi Andrzej Buchacz, 
kierownik przygotowań realizacji 

w wydziale inwestycji miejskich. 
Boisko posłuży zarówno uczniom  
z I liceum, jak i młodzieży zamiesz-
kujące okolice.

łukasz grygiel

Native speakerzy języka angielskiego wywarli na uczniach niesamowite wrażenie 

Nowe boisko najbardziej ucieszyło uczniów Lo I
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6 marca, o godzinie 14.00, 
w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej miało miejsce 
uroczyste rozdanie nagród 
laureatom I edycji konkursu 
energetycznego pt.” Energia 
w moim życiu”. 

Komisja konkursowa pod prze-
wodnictwem pana Zbigniewa Bana-
sika – wiceprezesa Spółki Ciepłow-
niczo-Energetycznej Jaworzno III 
- przyznała trzy wyróżnienia dla:
1. Agnieszki Czopik, uczennicy I Li-

ceum Ogólnokształcącego, za pracę 
„Energia w moim życiu – dobre 
sposoby na oszczędzanie energii”,

2. Bartosza Palki, ucznia Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, 
 za pracę „Zmiany zachodzące  
w procesie wytwarzania energii 
na przestrzeni dziejów. Sposoby 
jej wykorzystania oraz zagrożenia  
z tego wynikające”,

3. Damiana Chyb, ucznia Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, 
za pracę „Dlaczego dbamy o bez-
pieczeństwo energetyczne?”.
Jury postanowiło przyznać na-

grodę w postaci cyfrowego aparatu 
fotograficznego za zdobycie I miejsca 
Kindze Góreckiej, uczennicy III Li-
ceum Ogólnokształcącego, za pracę 
pt. „Bezpieczeństwo energetyczne”. 
Nagroda w postaci konsoli do gier 
przypadła zdobywcy II miejsca, 
Patrykowi Dańczakowi, uczniowi 

Energia w moim życiu

I Liceum Ogólnokształcącego, za 
pracę pt. „Jak zaoszczędzić pienią-
dze jednocześnie ratując życie naszej 
planety czyli sposoby oszczędzania 
energii dla każdego”. Nagrody za-
kupili: Miejska Biblioteka Publiczna  
i Spółka Ciepłowniczo – Energetycz-
na Jaworzno III Sp. z o.o. 

Na uroczystość przybyli goście, 
którzy współpracowali z organiza-
torami podczas I edycji konkursu, 
czyli wiceprezes Spółki Ciepłow-
niczo Energetycznej Jaworzno III 
– Zbigniew Banasik oraz pani Mi-
rosława Matysik. 

Nie zabrakło również dyrektorów 
szkół, których uczniowie zostali 
laureatami konkursu: pani dyrek-
tor I Liceum Ogólnokształcącego 
Bożeny Palian oraz pani dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 3 Marii Tury. 

Szczególne podziękowania za pra-
cę z uczniami w trakcie pisania prac 
z dziedziny niezmiernie trudnej, jaką 
jest energetyka, należą się paniom: 
Bożenie Palian, Stanisławie Spyt-
kowskiej, Krystynie Guja i Agnieszce 
Żak. Laureatom konkursu gratulacje 
złożył także wiceprezydent Mariusz 

Rechul, który przyjął zaproszenie na 
uroczystość nie tylko z racji pełnionej 
funkcji, ale także jako osoba uczest-
nicząca w projekcie energetycznym 
na obszarze gminy. Mowa jest o pro-
jekcie „Modernizacja oświetlenia ulic  
w Jaworznie”, który zaprezentował 
dyrektor Miejskiego Zarządu Nie-
ruchomości Komunalnych – pan 
Tomasz Jewuła. Był on, jeszcze jako 
pracownik wydziału gospodarki ko-
munalnej, inicjatorem i koordynato-
rem tego projektu.

Uczestnicy spotkania dowiedzie-
li się także o specyfice działania 
spółki ciepłowniczo-energetycznej 
Jaworzno III na lokalnym rynku cie-
pła. Między innymi o zmieniających 
się uwarunkowaniach funkcjono-
wania spółki wywołanych zmniej-
szającym się popytem na ciepło ze 
strony użytkowników opowiadał 
pan Zbigniew Banasik.

Fakt, iż wzrasta rola i znaczenie 
energii w naszym życiu zainspi-
rował organizatorów do dalszych 
działań na rzecz podnoszenia świa-
domości energetycznej. Podjęli oni 
działania w kierunku wdrażania 
edukacji energetycznej, która jest 
najefektywniejszą metodą kształ-
towania proekologicznych postaw 
u ż y t kow n i ków energ i i .  Jed ną  
z form tej edukacji jest konkurs 
energetyczny. Na początku przy-
szłego roku szkolnego zostanie 
og łoszona I I  edyc ja kon ku rsu 

pt .  „Św iat oszczędza energ ię”. 
Patronat nad konkursem objęła 
Agencja Poszanowania Energii, 
wydawca miesięcznika „Energia”, 
której prezesem jest pan Krzysztof 
Stanisławiak. Z tego też względu 
konkurs będzie miał zasięg krajo-
wy. Nadzór merytoryczny nad kon-
kursem obejmie prof. zw. dr hab. 
inż. Jacek Malko z Politechniki 
Wrocławskiej. Współuczestnictwo 
w konkursie i projekcie energe-
tyczno-ekologicznym pod hasłem: 
„Oszczędzaj Energię – Chroń Śro-
dowisko” zadeklarował pan Paweł 
Gniadek, przedstawiciel Południo-
wego Koncernu Energetycznego. 
Pani Mirosława Matysik wyraziła 
wolę dalszej współpracy i patro-
natu medialnego nad działaniami 
organizatorów w zak resie edu-
kacji energetycznej. Entuzjastów 
szeroko pojętego sektora energii 
jest  w ielu .  Stąd orga nizatorz y 
skierowali zaproszenie do dzieci, 
młodzieży i dorosłych, aby wzięli 
udział w projekcie. Dzięki Wam 
biblioteka będzie mogła zmieniać 
swoje oblicze i pełnić nową rolę 
– edukacyjną. 

Do czynnego udziału w pro-
jektach edukacyjnych, nie tylko 
energetycznych, serdecznie zapra-
szają: dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, pan Jacek Maro i pra-
cownicy czytelni naukowej. 

hr

Kreatywne myślenie – to 
hasło bardzo popularne, 
można dziś śmiało 
powiedzieć, że wręcz modne 
i niewątpliwie poszukiwane 
przez pracodawców  
u swoich przyszłych 
pracowników. Szkoła uczy 
logicznego myślenia,  
ale czy młodzi ludzie mają 
w niej szansę na twórczą 
realizację swoich pomysłów, 
które nie są związane  
z nauką? W gimnazjum  
na Długoszynie  
z pewnością tak.

S z k o l n a  r a d a  u c z n i o w s k a  
w Gimnazjum nr 6 zadbała o to, aby 
raz w miesiącu dać dojść do głosu 
szalonym pomysłom i młodzieńczej 
kreacji w akcji pod kryptonimem: 
„Kreatywne wnętrze pokaż na ze-
wnątrz!”. Polega ona na tym, że 
uczniowie realizują wcześniej usta-
lony temat i w wyznaczonym dniu 
prezentują go za pomocą … swojego 
ubioru. Oczy wiście uczniowie, 
którzy biorą udział w tym małym 

przedsięwzięciu otrzymują z tego 
tytułu profity, i to nie byle jakie, 
w tym dniu mundurek pozostaje  
w szatni, a lekcje mijają szybko – bo 
bez pytania. 

W ma rc u temat  pr z e wo d n i 
brzmia ł „Zamiana ról : damsko 
- męska”. Uczniowie odważnie  
i z wielkim zaangażowaniem przy-
stąpili do realizacji. Efekt zadziwił 
i rozbawił wszystkich! Na koryta-
rzach i w klasach pojawiły się nowe 
uczennice z obf itym makijażem  

Akcja „1% dla mojej szkoły” 
Stowarzyszenia Rodziców 
na Rzecz Pomocy Szkołom 
„Przyjazna Szkoła”, to 
największa edukacyjna 
organizacja pozarządowa 
w Polsce. Do tej organizacji 
należy również Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 przy ulicy Chopina. 
Warto pomyśleć przy 
rozliczaniu podatkowym 
o tej jaworznickiej szkole 
średniej.

Dzięki stowarzyszeniu – wyko-
rzystując mechanizm przekazywania 

1% podatku na rzecz Organizacji 
Pożytku Publicznego, rodzice i sym-
patycy mogą wspierać finansowo 
m.in. szkoły swoich dzieci. Zachę-
camy więc wszystkich jaworznian 
do podzielenia się swoim jednym 
procentem z Zespołem Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1.

Przekazanie 1% dla Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jaworz-
nie jest bardzo proste. W zeznaniu 
rocznym PIT należy wskazać Orga-
nizację Pożytku Publicznego, jakim 
jest „Stowarzyszenie Rodziców na 
Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna 
Szkoła”, tu należy podać numer KRS: 
0000031762, a w rubryce „Inne in-
formacje, w tym ułatwiające kontakt 
z podatnikiem”: podać nazwę szkoły 
– w tym wypadku – ZSP nr 1 w Ja-
worznie i jej numer w stowarzyszeniu: 
068000121306.

łukasz grygiel

Kto dziewczyna  
a kto chłopak?

i krótkiej mini oraz nowi uczniowie 
w garniturach, krawatach, dresach 
i namalowanych wąsach.

Taka akcja to świetny sposób na 
to, aby szkoła nie była tylko miej-
scem nauki, ale także miejscem, 
w którym można rozwijać swoją 
kreatywność na wesoło. Doświad-
czenia te uczą młodych ludzi prze-
łamywania oporów wewnętrznych  
i sprawiają, że zwykły dzień w szko-
le staje się pełny śmiechu i koloru.

olga polak

Kto dziewczyna a kto chłopak?
D o m i n i k  j e s t  o d  u r o d z e n i a 
chłopcem znacznie upośledzo-
nym umysłowo z zespołem Do-
wna. Jego brat Paweł to chłopiec  
z porażeniem mózgowym czte-
rokończynowym (porusza się na 
wózku). Obaj wymagają stałego 
leczenia i nieustannej rehabi-
litacji. Obaj są podopiecznymi 
Fundacji Anny Dymnej „Mimo 
Wsz yst ko” i  mają podpis a ne  
z fundacją porozumienie na pro-
wadzenie ich subkonta.

Niepełnosprawni bracia Dominik  
i Paweł proszą o 1% podatku

Zebrane pieniądze mogą być 
użyte jedynie na pokrycie kosztów 
leczenia i rehabilitacji. Przy wypeł-
nianiu zeznania podatkowego PIT, 
przeznaczając 1% swojego podatku, 
proszę podać poniższe dane:

Nazwa organizacji: 
Fundacja Anny Dymnej 

„Mimo Wszystko” 
hasło: Bracia

nr KRS 0000174486
za pomoc z całego serca Dziękują bracia: 

Dominik i paweł wraz z roDzicami

1% dla szkoły

Laureaci konkursu: Kinga Górecka i Patryk Dańczak



�� Co tydzień nr 12/860
19 marca 2008 roku

Miasto JaworznoZ życia szkół

Środowe spotkania 
literackie prowadzone 
w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej przez 
wiceprezesa katowickiego 
oddziału Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich  
dr. Stanisława Piskora 
wpisały się na stałe  
w kulturalny krajobraz 
naszego miasta. Salon ma 
już swoich bywalców  
i admiratorów.

W ubiegłą środę gościem Salonu 
Literackiego była dawno oczeki-
wana prof. Gabriela Matuszek . 
Witaliśmy ją z dumą i radością, bo 
to przecież wybitna osobowość; 
pracownik naukowy Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, historyk literatury, 
krytyk, tłumacz literatury niemiec-
kiej, założycielka Studium Literac-
ko-Artystycznego UJ – pierwszej 
w Polsce Szkoły Pisania, a dla nas 
– przede wszystkim jaworznianka, 
absolwentka I LO, wychowanka 
prof. A. Rossy.

Prowadzący spotkanie, członek 
polskiego Pen Clubu dr Stanisław 
Piskor powiedział, że w dzisiejszym 
świecie, wypełnionym nieustanną 
bieganiną, obserwujemy gwałtowny 
spadek czytelnictwa, a także zainte-
resowania pisaniem, tworzeniem, 
nawet krótkich form literackich. 
Dlaczego tak się dzieje? Wydaje się, 
że owe zachowania kulturowe są 
spowodowane: agresywnym rozwo-
jem mass mediów, promowaniem 
kultury niskiej, upadkiem obycza-
jów, hegemonią telewizji.

Nic też dziwnego, że sala au-
dytoryjna Miejskiej Biblioteki jest 
wypełniona do ostatniego miejsca 
na spotkaniu z Kuczokiem – pisa-
rzem-libertynem, natomiast twór-
cy stylu wysokiego zaciekawiają 
tylko wybrańców. A przecież na 
spotkaniu z Gabrielą Matuszek, 

tak licealiści jak i miejscowi po-
eci czy wielbiciele reprezentujący 
różne środowisko zawodowe na-
szego miasta, mogli zapoznać się 
z cennymi inicjatywami polskich 
naukowców oraz dowiedzieć się  
o nowościach pojawiającym się na 
rynku wydawniczym.

Otóż „Pierwsza Dama Stowa-
rzyszenia Pisarzy Polskich” – jak 
Gabrielę Matuszek nazywają człon-
kowie owego Stowarzyszenia opra-
cowała projekt kreatywnego pisania. 
Można go także nazwać „przyspie-
szonym kursem dojrzewania lite-
rackiego”. Odbywa się w systemie 
zaocznym – jest to bardzo praktycz-
ne, bowiem uczęszczają tam różni 
ludzie: studenci innych kierunków, 
ludzie w różnym wieku - nawet eme-

W r a m a c h Św i atowe go D n i a 
Wody, który przypada 22 marca, 
w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy  
ul. Szymanowskiego oraz w Przed-
szkolu Nr 5 przy ul. 11 Listopada 
w Jaworznie odbyło się spotkanie 
przedstawiciela MPWiK Sp. z o.o. 
z najmłodszymi mieszkańcami 
naszego miasta. Zainicjowane spo-
tkanie związane było oczywiście  
z tematyką wodną.

Kreatywne pisanie

ryci. Łączy ich jedna rzecz – pasja. To 
ona sprawia, że chcą doskonalić swój 
sposób wyrażania słowem postrze-
gany świat. Dotychczasowo zdobytą 

wiedzę wzbogacają na wykładach  
o literaturze, teatrze i filmie. Uczą 
się także estetyki i prawa autorskie-
go. Dla osób nieposiadających wy-
kształcenia filologicznego stworzony 
został przedmiot – kultura słowa. 
Jednak teoria to nie wszystko. Wia-
domo, że to praktyka czyni mistrza. 
Dlatego też, obok zajęć teoretycznych 
w Uniwersytecie Jagiellońskim od-
bywają się warsztaty, w czasie któ-
rych studenci uprawiają wybrane 
przez siebie formy literackie: prozę, 
poezję lub dramat.

Informacje przekazane przez 
Gabrielę Matuszek żywo zainte-
resowały przybyłego na spotkanie 
wiceprezydenta Mariusza Rechula. 
Wiceprezydent z satysfakcją mówił 
o jaworznickich uczniach, którzy 
zostali laureatami konkursów lite-
rackich, a ich nagrodzone utwory 
opublikowano w okolicznościowych 
tomikach. Inspirowany opowieścia-
mi prof. Matuszek prezydent Ma-
riusz Rechul poprosił znakomitego 
gościa o współpracę w zorganizo-
waniu warsztatów literackich dla 
laureatów jaworznickiego konkursu 
„O Złote Pióro Prezydenta”.

W d r ug ie j  cz ęśc i  spot k a nia 
nasz gość za interesował zebra-
nych książką zatytułowaną „PO-
(ST)MOST Y, Polac y i  Niemc y  
w nowej Europie”. Tom honorujący 
Jubilata, Henryka Bereskę, jednego 
z najwybitniejszych tłumaczy lite-
ratury polskiej na język niemiecki, 
był przygotow y wany do druku  
z okazji jego 80. urodzin i 55-lecia 

pracy translatorsk iej. Niestety, 
ten niezwykle pracowity tłumacz  
i zdolny poeta, „artystowski cygan” 
tworzący w mrocznych czasach 
totalitaryzmu – odszedł. Nie do-
czekał się przygotowywanej przez 
przyjaciół uroczystości, a zawiera-
jący zbiór esejów, literacki prezent 
urodzinowy, stał się pośmiertnym 
hołdem dla międzykulturowego 
mediatora.

Z jakich powodów powinniśmy 
poznać osobowość H. Bereski? Ten 
człowiek powinien nam być bliski, 
ponieważ urodził się i wychował na 
Śląsku, w rodzinie górniczej, w Ka-
towicach-Szopienicach, na pogra-
niczu trzech zaborców. Po wojnie 
wyjechał do Berlina i zamieszkał 
tuż przy murze berlińskim. Stu-
diował germanistykę i slawistykę 
na Uniwersy tecie Humboldtów  
w Berlinie. Po studiach zaczął pracę 
jako tłumacz. Na język niemiecki 
tłumaczył autorów takich jak: Jan 
Kochanowski, Jarosław Iwaszkie-
wicz, Jerzy Andrzejewski, Stani-
sław Wyspiański, Cyprian Kamil 
Norwid, Tadeusz Różewicz. Jego 
praca, jak sam stwierdza, wniosła 
kilka cegiełek do kulturalnego zbli-
żenia obu narodów.

Spot kanie wzbogaci ło naszą 
wiedzę, a także zachęciło do się-
gnięcia po promowane przez Pa-
nią Gabrielę Matuszek książk i: 
„PO(ST)MOSTY, Polacy i Niemcy 
w nowej Europie” oraz „Krynickie 
Jesienie Literackie”.

paulina chlebicka opp w i lo

Przekazując 1% swojego podatku 
pomagasz chorym z Hospicjum 
Homo-Homini im. Św. Brata Alberta 
w Jaworznie Wszystkim, którzy już 
nam pomogli i tym, którzy w tym 
roku zechcą pomóc przekazując 1% 
podatku dochodowego informujemy, 
że wypełniając formularz podatkowy 
wystarczy podać:

Pomóż nam pomagać!

Makieta przyszłego hospicjum stacjonarnego

– nazwę: Stowarzyszenie Hospicjum Homo-
Homini im. Św. Brata Alberta

– nr KRS 0000008274
– kwotę …………….
Nie wpłacamy kwoty samodzielnie – w 2008 r. 
Urząd Skarbowy sam przekaże ją na wskazaną 
organizację pożytku publicznego. 

zarząD sTowarzyszenia hospicjum homo-
homini im. Św. br. alberTa

Światowy Dzień Wody

Podczas spotkania dzieci dowie-
działy się, jaką rolę w naszym życiu 
pełni życiotwórczy związek tlenu  
i wodoru. W jaki sposób i przez jakie 
urządzenia woda trafia do naszych 
domów. Co wpływa na jej jakość oraz 
co może powodować jej zanieczysz-
czenie. W jaki sposób przeciwdziałać 
ewentualnym zanieczyszczeniom 
wody pitnej oraz jak człowiek może 
chronić zasoby wodne.

Dzieci zostały także zapoznane  
z metodami racjonalnego i oszczędnego 
korzystania z wody podczas codzien-
nych prac domowych. Zorganizowa-
ne spotkanie wypełnione było także 
doświadczeniami, w których dzieci 
czynnie brały udział. Na koniec dzieci 
zadawały pytania. Jednogłośnie wyra-
ziły chęć uczestniczenia w kolejnych 
spotkaniach, zapraszając tym samym 
swych gości na następny rok. (iw)

Pierwsza Dama Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – Gabriela Matuszek

Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały gościa z MPWiK-u


