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Komu premię 
w administracji 
placówek 
szkolnych?

Motoorkiestra 
2010

17 listopada 
Dzień bez 
Długów

Krebok 
zakończył 
przygodę  
z Jaworznem

Cichociemni

Sękiewicz 
dyrektorem

Szlachetna 
pomoc  
– szlachetna 
paczka

Mamo, tato nie 
bij mnie

Spotkanie 
z deputowanym 
Europejskiej 
Partii Ludowej 
do Parlamentu 
Europejskiego 
Jarosławem 
Kalinowskim 
odbędzie się 20 
listopada 2009 r 
(tj. w piątek) o godz 15.30 w gmachu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie.
Tematami spotkania będą: Traktat 
Lizboński oraz nowa perspektywa 
budżetu Unii Europejskiej 2014-2020.

JANUSZ CIOŁCZYK

Europoseł 
w Jaworznie

Morsy na start
W imieniu Mysłowickiego Klubu 
Morsa „FRIKO”, chciałbym Państwa 
oraz lokalną społeczność zaprosić 
na oficjalne otwarcie sezonu 
morsów, które odbędzie się  
w najbliższą niedzielę (22 listopada) 
o godz. 10.00 nad zalewem 
Dziećkowice-Jeleń. Około 40 osób 
będzie brało czynny udział w tej 
inauguracji. 
Klub ten działa nad zalewem 
od 2003 roku i skupia w swoich 
szeregach m. in. nauczycieli, 
policjantów, żołnierzy, robotników, 
emerytów i innych.
Zapraszamy również wszystkich 
tych, którzy chcą zadbać o 
swoje zdrowie i samopoczucie. 
Szczegółowe informacje na temat 
imprezy oraz samego dojazdu na 
miejsce znajdą Państwo na stronie: 
www.morsy.friko.pl.

T. OBARSKI

Dzięki nowym autobusom 
cały tabor Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej sp. 
z o.o. będzie nowoczesny, 
niskopodłogowy, ekologiczny 
i przyjazny pasażerom. 
Autobusy wyjadą na ulicę 
w drugiej połowie następnego 
roku. Zobaczymy czy prezes 
Zbigniew Nosal zasłuży 
na miano odnowiciela taboru 
PKM-u?

Autobusy w y posa żone będą 
w system głosowy, wizyjny oraz 
będą przystosowane dla osób nie-
p e ł nospr aw nych .  PK M ot r z y-
ma ł dof i na nsowa nie na z a k up 
samochodów z Unii Europejskiej. 
Wkład własny do projektu to 3,5 
miliona złotych. Oprócz naszego 
PKM, dof inansowanie na nowe 
samochody otrzymał także PKM 
ze Świerklańca.

PKM mógł starać się o dotacje 
dzięki podpisaniu 1 lipca br. nowej 
umowy przewozowej z miastem. 
Autobusy zostaną zakupione w dro-
dze przetargu, a le muszą to być 
samochody zachodnioeuropejskie 
z silnikami spełniającymi normę 
EEF, czyli takie, które w spalinach 
zawierają znikome ilości substancji 
toksycznych. W grę wchodzą Sola-
risy, Many, Mercedesy.

Już za rok w jaworznickim PKM-ie przybędzie 30 nowych autobusów

Za kwotę 20 milionów złotych jaworznicki PKM zakupi w drodze 
przetargu 30 nowych autobusów: 10 długich niskopodłogowych,  
15 średnich i 5 małych, ze stojakami na rowery

PKM będzie wsłuchiwał się w su-
gestie mieszkańców dotyczące wy-
posażenia samochodów. Na tym 
etapie można zgłaszać propozy-
cje co do wyposażenia autobusów. 
Uwzględnione mają być wcześniej-
sze sugestie, np. na temat większych 
otwieranych okien.

Tablice 
świetlne

W projekcie znalazły się środki 
na świetlne tablice informacyjne. 
Mają być zainstalowane w Centrum, 
przy szpitalu i w Szczakowej. Na ta-
blicach będą wyświetlane czasy od-
jazdu autobusów. Niczym w metrze 
będziemy widzieć, za ile minut pod-
jedzie nasz autobus. W Szczakowej 
dodatkowo tablica ma wyświetlać 
czasy do odjazdów pociągów.

Klima się nie 
sprawdza

Jak twierdzi Nosal w projekcie unij-
nym nie ma przewidzianej klimatyzacji. 
Nie sprawdziła się w autobusach. Odle-
głości między przystankami są bardzo 
małe i działanie klimatyzacji jest mini-
malne. Przy takiej wymianie powietrza 
na przystankach klimatyzacja nie speł-
nia swojej roli. Jedyna trasa, na której 
klimatyzacja działa sprawnie to linia A, 
do Katowic. Jednym z wymogów zaku-
pu samochodów będzie wyposażenie 
w dobre systemy wentylacji wymuszonej 
i wentylacji naturalnej.

Stare autobusy najprawdopodobniej 
trafią na złom. Te, które będzie się dało 
sprzedać, PKM wystawi na licytację. 
Ciekawe czy znajdzie się ktoś chętny 
na zakup wiekowych autobusów?

ER

To chyba już ostatni rok jazdy starymi autobusami

Wystawa w MBP

Od wtorku w bibliotece można 
oglądać wystawę „Bliżej Śląska” 
przygotowaną przez Archiwum 
Państwowe w Katowicach. Wystawa 
przedstawia Wojciecha Korfantego 
w 15 odsłonach, od dzieciństwa aż 
do śmierci.
W ramach wystawy będą 
wyświetlane filmy fabularne 
i dokumentalne (większość o godz. 
17.00):
17 listopada „Sól ziemi czarnej”
19 listopada godz. 10.00 „Do góry nogami”
20 listopada „Śmierć prezydenta”
23 listopada „Śmierć jak kromka chleba”
26 listopada „Pręgi”
1 grudnia „Angelus”

MM

Od dziś obszerniejsze wydanie gazety , które liczy stron
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17 i 18 listopada 2009 r. miała miej-
sce uroczystość jubileuszu 50-lecia 
pożycia małżeńskiego 20 jaworznic-
kich par małżeńskich.

Podczas  uroczystości Prezydent 
Miasta odznaczył jubilatów „Medalami 
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
przyznanych przez Prezydenta RP.

Jubilatom wręczono pamiątkowe 
dokumenty, kwiaty oraz upominki. 
Po części oficjalnej odbyło się spo-
tkanie z władzami miasta.

Nie we wszystkich 
placówkach oświatowych 
pracownicy administracji, 
do których należą między 
innymi sprzątaczki, obsługa 
kuchni czy stróże otrzymują 
premie. Od kogo to zależy?

W czerwcu tego roku zaczęły się 
problemy związane z tym tematem. 
Pensje w edukacji musiały zostać wy-
równane do średniej krajowej. Premię 
dla pracowników administracji mogą 
sięgnąć do 20%. Co z tego, jeśli tak 
naprawdę szkoły dodatkowych pie-
niędzy na ten cel nie otrzymały.

Te szkoły, w których dyrektorzy 
wygospodarowali środki, wypła-
cają premie nawet do kwoty 17% 

pensji. Są to nieliczne przypadki, 
a dzieje się tak, gdy np. część pra-
cowników jest na urlopach wycho-
wawczych. Pieniądze z ich pensji 
t raf iają do premii pozosta łych. 
W szkołach, gdzie nie ma takich 
sprzyjających okoliczności, dodat-
kowych pieniędzy po prostu nie 
ma. Nie ma i nie wiadomo czy kie-
dyś będą. Środki, które otrzymuje 
szkoła są wyliczane mało precyzyj-
nie, z praktyki wynika, że nie da się 
dokładnie określić budżetu szkoły, 
bo np. każde zastępstwo to dodat-
kowe koszty.

Naczelnik Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Zbigniew Mika twier-
dzi, iż przyznawanie oraz określanie 
wielkości procentowej premii zależy 
tylko i wyłącznie od dyrektora danej 
placówki.

MM

Na stanowisko dyrektora Miejskie-
go Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie 
wystartowało 4 kandydatów. Trzech 
z nich spełniło wymagania formalne 
i zostało zakwalifikowanych do roz-
mów kwalifikacyjnych, które odbyły 
się 12 listopada 2009 r. przed komisją 
w składzie: prezydent, I zastępca prezy-
denta, przedstawiciele klubów radnych 
oraz pracownicy Wydziału Organiza-
cyjnego i Kadr.

Po przeprowadzonych rozmowach 
i analizie dokumentów rekrutacyjnych, 
komisja wybrała Marka Sękiewicza 
na stanowisko Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

Marek Sękiewicz jest mieszkańcem 
Dąbrowy Górniczej, absolwentem 
Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Śląskiego, a także Studiów 
Podyplomowych na kierunku Wyce-
na i Zarządzanie Nieruchomościami. 
Od 1995 roku był Kierownikiem Ad-
ministracji Osiedla Mieszkaniowego 
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” 
w Dąbrowie Górniczej, a od 2007 roku 
jest Dyrektorem w Miejskim Zarządzie 
Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie 
Górniczej.

Nowy dyrektor MZDiM rozpocznie 
pracę na początku grudnia br.

GG

50-lecie małżeństwa

 „Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymali: Krystyna i Tadeusz Banaś, Józefa i Albin Bożek, Anna 
i Jan Grabowscy, Władysława i Kazimierz Kardas, Krystyna i Eugeniusz Kopiec, Zofia i Ryszard Łojek, Władysława 
i Jan Mikołajczyk, Maria i Teodor Pilch, Józefa i Sylwester Ślusarczyk, Wanda i Tadeusz Trzeciak, Elżbieta i Michał 
Bodziony, Zofia i Henryk Gózd,  Bronisława i Władysław Helbin,  Lucyna i Bolesław Kural,  Władysława i Stanisław 
Matlak, Józefa i Władysław Olej,  Anna i Jan Pacyniak, Józefa i Bronisław Stanisz,  Lucyna i Stefan Ślaga.

Komu premię 
w administracji 
placówek szkolnych?

Informacja o wynikach naboru na stanowisko 
dyrektora MZDiM w Jaworznie

Sękiewicz 
dyrektorem

17 listopada po raz pierwszy 
obchodzimy w Polsce 
„Dzień bez Długów”. 
Ta data ma przypomnieć 
statystycznemu 
Kowalskiemu o oddawaniu 
rodzinie i znajomym nawet 
najmniejszych pożyczonych 
kwot oraz nie kupowania 
„na zeszyt”.

Dzień ten jest też okazją do przeła-
mania bariery kontaktu z wierzycielem 
lub windykatorem oraz do refleksji nad 
stanem naszych finansów osobistych. 
Według ankiety przeprowadzonej wśród 
internautów, ponad połowa badanych 
uważa, że inicjatywa „Dnia bez Dłu-
gów” jest bardzo dobra, gdyż pozytywna 
postawa wobec terminowego spłacania 
długów powinna być promowana, a aż 
81% deklaruje, że zawsze spłaca swoje 
długi i uważa to za obowiązek.

Na potrzeby kampanii edukacyjnej 
„Nasze Długi”, której ważnym elemen-
tem jest „Dzień bez Długów”, prze-
prowadzono w dniach 1 – 17 listopada 
ankietę, której celem było ustalenie, jaki 
jest stosunek użytkowników Internetu 
do problemu spłacania należności. Wy-
niki ankiety mają pokazać również, jakie 
podejście do problemu długów w Polsce 
mają przedstawiciele poszczególnych 
grup zawodowych. Najważniejsze wy-
niki ankiety pokazują, że:
• 63% ankietowanych ma nadzieję, 

że inicjatywa „Dnia bez Długów” 
w Polsce okaże się sukcesem, ponie-
waż spłacanie zobowiązań powinno 
być w społeczeństwie promowane. 
21% badanych uważa, że „Dzień 
bez Długów” nie może się udać, 
ponieważ Polacy nie potrafią żyć 
bez pożyczania, natomiast blisko 
11% ankietowanych jako powód 

niepowodzenia „Dnia bez Długów” 
wskazuje, iż Polacy nie spłacają swo-
ich należności;

• 65% ankietowanych deklaruje, że za-
wsze stara się spłacać swoje należ-
ności na bieżąco, natomiast 21% 
przyznaje, że są komuś winni dużą 
ilość pieniędzy;

• 44% badanych stwierdza, że nikt nie 
jest im winien pieniędzy, około 28% 
ma na liście swoich dłużników tylko 
przyjaciół, 18% deklaruje, że kwoty, 
które ktoś jest im winien, są drobne 
i w związku z tym nie dbają o ich 
zwrot, zaś blisko 12% ankietowanych 
stwierdziło, że ktoś jest im dłużny 
znaczące kwoty.
Zgodnie z wynikami ankiety, aż 63% 

badanych popiera inicjatywę „Dnia bez 
Długów” jako ważny element w pro-
mocji postawy rzetelnego spłacania 
zadłużenia. – Jest to bardzo ważny wynik 
świadczący o celowości organizowania 
akcji tego typu – zauważa prof. Tomasz 
Zaleśkiewicz z Centrum Badań nad Za-
chowaniami Ekonomicznymi. – Niepo-
kojącym wynikiem jest natomiast fakt, iż 
co trzeci respondent przyznał, że „Dzień 
bez Długów” nie ma szans na realizację, 
gdyż Polacy nie są w stanie żyć bez zadłu-
żania się i rzadko spłacają zaciągnięte 
kredyty terminowo. Oznacza to koniecz-
ność podjęcia bardzo aktywnych działań 
na rzecz zmiany postawy tej grupy oraz 
dostarczenia im wiedzy na temat pożyt-
ków płynących z regulowania swojego 
zadłużenia – dodaje.

Wyniki ankiety pokazują również, 
jaki stosunek do problemu spłacania po-
życzek mają poszczególne grupy zawo-
dowe. Najbardziej obowiązkowe podej-
ście do zadłużenia deklarują prawnicy 
(95%), wykładowcy akademiccy (86%) 
oraz informatycy (83%). Najmniej odpo-
wiedzialnie do zaciągniętych kredytów 
podchodzą pracownicy fizyczni – tylko 
60% z nich zawsze stara się spłacać długi, 
a jedynie 28% uważa, że zwrot należno-
ści jest obowiązkiem.

– Mimo iż zdecydowana większość 
ankietowanych osób deklaruje termi-
nowe spłacanie pożyczek, pojawiają się 
jednak także inne reakcje na konieczność 
spłacania zadłużenia. Dla ośmiu procent 
respondentów spłacanie pożyczek jest 
stresujące, co może wynikać z ciągłego 
niedoboru gotówki i obiektywnych 
kłopotów z regulowaniem zadłużenia. 
Do tego grona mogą zaliczać się grupy 
zawodowe o niskich dochodach – ko-
mentuje prof. Tomasz Zaleśkiewicz. 
Szczegółowe wyniki ankiety można 
znaleźć na stronie www.naszedlugi.
pl – pierwszym serwisie stworzonym 
z myślą o dłużnikach.

DANUTA CABAJ

Bohater kampanii edukacyjnej 
„Nasze Długi” – dłużnik Mirek

„Medale Za Długoletnieg Pożyciey Małżeńskie” otrzymali:y Krystynay y i TadeuszTT Banaś, Józefa i Albin Bo
i Jan Grabowscy Władysława i Kazimierz Kardas Krystyna i Eugeniusz Kopiec Zofia i Ryszard Łojek W

Dziś prezentujemy sześć par małżeńskich, w przyszłym numerze reszta fotografii
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Przed nami kolejny 
Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, który 
odbędzie się w niedzielę, 
10.01.2010 roku. XVIII 
Finał poświęcony jest 
wczesnej diagnostyce 
wykrywania nowotworów 
u dzieci. Okazuje się, 
że problematyka jest 
wciąż aktualna i konieczne 
jest kontynuowanie 
ubiegłorocznego tematu 
także podczas tegorocznej 
zbiórki.

XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Automobilklub Jawor podpisał 
umowę współpracy ze sztabem WOŚ-
P-u w Jaworznie, dotyczącą zbiórki 
pieniędzy, a tym samym po raz trzeci 
już, zorganizuje w tym dniu imprezę 
plenerową pod nazwą „Motoorkiestra 
Jaworzno 2010”.

Wzorem ubiegłych lat odbędą się 
przejazdy samochodami terenowymi 
po terenach nieczynnego już kamie-
niołomu w Pieczyskach. Bilety-cegiełki 
w cenie tylko 20 zł, będzie można nabyć 
w redakcji „Co tydzień” oraz w dniu 
imprezy u wolontariuszy.

XVIII Finał WOŚP to kampania spo-
łeczna, mająca na celu uświadomienie 
społeczeństwu konieczności wczesnej 
diagnostyki dzieci z chorobami onko-
logicznymi.

Największą bolączką rodziców cho-
rych dzieci, jest brak środków finan-

sowych na leczenie dzieci, rodziców 
bardzo często nie stać na bardzo drogie 
lekarstwa, które są niezbędne w dłu-
gofalowych kuracjach. Innym, równie 
bardzo ważnym problemem, jest zbyt 
późna diagnostyka dzieci z problemami 
onkologicznymi, co w sposób zdecydo-
wany zmniejsza ich szanse na całkowite 
wyzdrowienie. Czas decyduje o życiu 
naszych pociech, a brak ośrodków wy-
posażonych w ultranowoczesny sprzęt 
do wczesnej diagnostyki, powoduje 
utrudnienia w dostępie do tych innowa-
cyjnych metod leczenia, decydujących 
o życiu i zdrowiu chorego dziecka.

Wychodząc naprzeciw problemowi, 
zapraszamy do wzięcia udziału w tej 
akcji. Tereny „Motoorkiestry” to ma-
lownicze rejony kamieniołomu w Pie-
czyskach, znane sympatykom naszych 
imprez. Trasa zaplanowana jest tak, aby 

zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo, 
zapewniając przy tym ogromną dawkę 
emocji i niezapomnianych wrażeń. Auta 
będą prowadzić doświadczeni kierowcy, 
mający za sobą wiele imprez i rajdów te-
renowych. Zapowiada się zatem dosko-
nała zabawa w leśnej scenerii. Nie lada 
atrakcją będzie ognisko oraz możliwość 
samodzielnego pieczenia kiełbasek, 
w ramach zakupionego biletu-cegiełki.

Kolejną atrakcją tego wyjątkowego 
dnia będzie koncert znanego zespołu 
(niespodzianka), który zagra dla Pań-
stwa koncert w tej bajkowej scenerii. 
Cały dochód z imprezy przeznaczony 
jest na Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy.
Wszystkich chętnych zapraszamy 
do zabawy, Siema!

ANNA MROZIŃSKA, AUTOMOBILKLUB JAWOR

Cichociemni – kim byli, gdzie walczyli, jaki był ich udział w działaniach 
Armii Krajowej i państwa podziemnego? – na te pytania odpowiadał 
Mirosław Sikora, pracownik edukacji publicznej katowickiego 
IPN-u na konferencji, która odbyła się we wtorek w sali teatralnej 
MCKiS-u.
Zebrana młodzież szkół ponadgimnazjalnych obejrzała filmy:  
„My, cichociemni” i „Elżbieta Zawadzka – miałam szczęśliwe życie”.
To kolejna konferencja z cyklu „Spotkanie z historią” zorganizowana 
przez Fundację Rozwoju „Patria” i Instytut Pamięci Narodowej 
w Katowicach. MM

Już po raz dziewiąty młodzi 
instrumentaliści z całej Polski 
przyjadą do Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Jaworznie 
na Konkurs Młodych Solistów. 
W dniach 19 do 21 listopada 
w konkursowych szrankach staną 
dęciacy grający na klarnecie, 
saksofonie, trąbce, puzonie 
i waltorni.

– Otrzymaliśmy prawie 90 zgłoszeń 
ze szkół głównie z rejonu śląskiego. 
Przyjadą jednak także uczniowie 
z Warszawy, Krakowa, Płocka, Kro-
sna – mówi wicedyrektor szkoły, 
Jerzy Sendecki, główny organizator 
konkursu.

Od pierwszej edycji, przeprowa-
dzonej w roku 2001, wzrasta ranga 
konkursu, dzięki honorowym patro-

natom ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz Prezydenta Miasta 
Jaworzna.

– Organizatorzy w sposób bardzo 
trafny przeprowadzają konkurs. Prze-
słuchania odbywają się według zgłoszeń 
szkół, co powoduje wymieszanie grup 
wiekowych – mówi juror konkursu, 
Magdalena Jakubska-Szymiec, pro-
wadząca klasę saksofonu w Akademii 
Muzycznej w Poznaniu. Najmłodsi 
uczestnicy mają okazję posłuchać star-
szych kolegów. Wzorując się na nich, 
przyjeżdżają w następnym roku pre-
zentując jeszcze wyższy poziom.

– Przez pierwsze dwa dni od rana 
do wieczora będą trwały przesłucha-
nia uczniów. W sobotę, po konsulta-
cjach dla nauczycieli, długo wycze-
kiwana chwila – ogłoszenie wyników 
i koncert laureatów o godzinie 12.30 
– zaprasza dyrektor Sendecki.

IW

Pod patronatem 
ministra kultury

Cichociemni

Wykład prowadził Mirosaw Sikora z katowickiego IPN-u

W ubiegłą sobotę, 14 listopada 
obchodzony był Światowy Dzień 
Walki z Cukrzycą. Jaworznickie 
koło Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków zorganizowało 
z tej okazji bezpłatne badania 
profilaktyczne dla mieszkańców 
miasta. Wzięło w nich udział 80 
osób, wśród których był także 
Zastępca Prezydenta Miasta 
Dariusz Starzycki.

Podczas akcji badano poziom cu-
kru, cholesterol, trójglicerydy oraz 
wskaźnik masy ciała (BMI). Pod 
nadzorem ratowników medycznych 
można było także pogłębić swoją 
wiedzę i umiejętności z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy.

– Podczas naszej akcji u pięciu osób 
wykryto problemy związane ze zbyt 
wysokim poziomem cukru. Pokazuje 

to jak ważne i potrzebne są badania 
profilaktyczne. Ludzie często nie 
zdają sobie sprawy z tego, że mają 
cukrzycę – tłumaczy Marek Nowak, 
prezes jaworznickiego koła Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków.

– Bardzo się cieszę, ponieważ 
moje wyniki wyszły bardzo dobrze 
– nie krył zadowolenia Dariusz 
Starzyck i, Zastępca Prezydenta 
Miasta. – Miasto przyłączyło się 
do tej akcji, ponieważ problem cu-
krzycy jest problemem społecznym. 
Chcemy uświadomić mieszkańcom 
miasta, że im wcześniej choroba jest 
wykryta, tym łatwiej z nią walczyć – 
dodaje prezydent.

Polskie Stowarzyszenie Diabety-
ków koło w Jaworznie oraz władze 
miasta planują cykliczną organiza-
cje podobnych akcji. W najbliższym 
czasie badania poziomu cukru zo-
staną przeprowadzone w jaworznic-
kich szkołach. PRU

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Mając na uwadze przyszłość zawo-
dową młodych ludzi Centrum Edu-
kacji Zawodowej CARGO postano-
wiło przeprowadzić wśród uczniów 
jaworznickich szkół średnich pro-
jekt pod hasłem „Kwalifikacje za-
wodowe – większa szansa na pracę!”

W ramach tej akcji w październi-
ku i listopadzie br. w szkołach, które 
wyraziły chęć uczestnictwa w pro-
jekcie odbywają się warsztaty mające 
na celu uświadomienie młodzieży, 
co należy uczynić, aby być atrakcyj-
nym na rynku pracy oraz jak istotne 
jest zdobywanie dodatkowych kwali-
fikacji zawodowych.

Podczas warsztatów, które prowa-
dzi magister psychologii Marta Le-
wandowska wykonywane są specja-
listyczne testy, które wykazują jakie 
są predyspozycje zawodowe uczniów.

Uzupełnieniem naszych dzia-
łań, jest oferta przeprowadzenia 
szkoleń podnoszących kwalifikacje 
zawodowe za wyjątkowo niską cenę 
ze specjalnym rabatem dla uczniów 
szkół. Obejmuje ona m.in. szkolenia 
z obsługi wózka jezdniowego, kursy 
spawalnicze, uprawnienia SEP do 1kV 
czy ECDL. Oferta ta przeznaczona 
jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

IW

Większa szansa na pracę

Z powodu licznych awarii oraz 
sygnałów ze strony mieszkańców 
w sprawie zakłóceń w dostawach 
wody pitnej, Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
przystępuje do wymiany wodociągu 
na ulicy Brodzińskiego. Wymiana 
wodociągu realizowana będzie 
w dniach 18 – 20 listopada.

– W ciągu tych dni chcemy prze-
prowadzić czynności naprawcze 
na rurociągu o długości 150 metrów 
w celu poprawienia obecnego stanu 
rzeczy i wyeliminowania usterek 
oraz przerw w dostawie wody na tym 
odcinku sieci. Modernizacja ma tak-
że za zadanie stworzenie pierście-
niowego obiegu wody w systemie 
wodociągowym – wyjaśnia Sławomir 
Grucel z MPWiK Sp. z o.o.

Oznaczać to będzie, iż budynki znaj-
dujące się na ulicy Brodzińskiego zasi-
lane będą w wodę nowymi rurami oraz 
zasilane będą w wodę z dwóch stron, 
eliminując ewentualne zaleganie wody 
w tzw. końcówkach sieci, upłynniając 
tym samym jej obieg.

Zważywszy na fakt gęstej zabudowy 
oraz uzbrojenia terenu prace realizowa-
ne będą z wykorzystaniem jednej z me-
tod bezwykopowych tzw. przewiertu 
sterowanego.

– Ma to pozwolić na lepsze rozwiąza-
nia czasowe oraz na niewielką ingerencję 
w infrastrukturę osiedlową, której od-
tworzenie mogłoby wiązać się ze zwięk-

18 – 20 listopada nastąpi wymiana rurociągu na ulicy Brodzińskiego

szonym zakresem prac oraz kosztów 
– tłumaczy rzecznik MPWiK.

W czasie realizacji zadania miesz-
kańcy muszą liczyć się z pewnymi utrud-
nieniami w postaci zmniejszonej liczby 
miejsc parkingowych. Zmniejszenie 
powierzchni parkingu wynika z faktu, iż 
specjalistyczny sprzęt do wykonywania 
przewiertu, który na ten czas zostanie 
sprowadzony, wymaga odpowiednie-
go, swobodnego i bezpiecznego miejsca 
do pracy oraz miejsca do wykonania 
początkowego wykopu, niezbędnego 
do rozpoczęcia całego przewiertu.

Wraz z ograniczoną liczbą miejsc 
postojowych, mieszkańcy muszą liczyć 

się także z krótkimi przerwami w do-
stawach wody.

– Chwilowe braki wody mogą 
być odczuwalne w budynku Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących oraz 
w domach jednorodzinnych miesz-
czących się na ulicy Brodzińskiego 
– dodaje Grucel.

Jednak na czas wyłączenia za-
silania, mieszkańcom zapewnione 
będzie zewnętrzne źródło zaopatrze-
nia w wodę w postaci beczkowozu, 
a miejsce prowadzonych robót zosta-
nie wygrodzone w dniu poprzedzają-
cym realizację zadania.

MPW
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I N F O R M A T O R

P O L I C J A

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

S T R A Ż  P O Ż A R N A

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

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

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

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

U R Z Ę D Y
Urząd Miejski  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala . tel. (032) 61-81-500
 ..................................................................................................................... fax.(032) 61-81-501
strona internetowa:  ..................................................................................www.jaworzno.pl
strona biuletynu Informacji publicznej (BIP):  ............................. www.bip.jaworzno.pl
Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5  ...............tel. (032) 61-81-716
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ....................... tel. (032) 61-81-503
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33  .....................................tel. (032) 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 ...................................... tel. (032) 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 ..................................tel. (032) 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33..................tel. (032) 61-81-511
MOPS świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b.................................tel. (032) 61-81-786
MOPS świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ...................... tel. (032) 61-81-940
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 ......................... tel. (032)61-81-777
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ............... tel. 616-54-94, 618-80-04, 616-80-20
                                                           616-80-52, 616-80-36, 616-80-68, 616-80-74, 616-80-90
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b ................................. tel. 618-19-00
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ...................................................................... tel. 616-38-32
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ................................. tel. 615-56-38
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ...............................tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 ............................................................... tel. 616-33-47
ZUS-Jaworzno, ul. Grunwaldzka 52a .........................................tel. 616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 ...............tel. 614-23-00, fax 614-23-10

I N F O R M A C J A  D L A  P O D R Ó Ż N Y C H
PKM Centrala ...................................................................................................... tel. 753-55-00
PKM Rozkład jazdy (całodobowo) ................................................................. tel. 753-55-40
PKS (Chrzanów) .................................................................................................. tel. 623-24-58
PKP kasa biletowa ........................................................................... tel. 71 07 131, 71 07 395

Z D R O W I E
Centrum Promocji Zdrowia, ul. Paderewskiego 43 .............. tel. 752-24-64, 615-64-06
ELVITA JAWORZNO III CMT, ul. Promienna 51. ............................................tel. 715-10- 96
ELVITA JAWORZNO III – GZLA , ul. Gwarków 1 ............................................ tel. 616-50-88
Promocja Zdrowia, ul. H. Sawickiej 2 .............................................................tel. 615-57-52
Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 ..........................................................tel. 616-44-82
ZOZ, ul. Grunwaldzka 235 ...............................................................................tel. 616-40-63

C E N T R A L E  Z A K Ł A D Ó W  P R A C Y
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51 .................................tel. 615-50-71
91–plus Huta Szkła Szczakowa, ul. Kolejarzy 81 ......................................... tel. 617-74-41
PCC Rail Szczakowa ........................................................................ tel. 758-47-11, 617-74-61
MPGK, ul. Inwalidów Wojennych 5 ........................................................tel. 752-52-93 do 5
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 ..........................................................................tel. 318-60-00
Netia Informacja ......................................................................................... tel. 0 801-801-913
PKM, ul. Krakowska 9 ........................................................................................ tel. 753-55-00
Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena ............................tel. 616-44-42
Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37 ......................... tel. 618-50-00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Galmany 1 .................... tel. 032 616 35 51

B A N K I
Bank Przemysłowo-Handlowy SA ,ul. Sądowa 5 .............................tel. 752-04-36 do 39
Bank Spółdzielczy, ul. Stojałowskiego 10 .................................................... tel. 616-34-95
Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka 54 ....................................................... tel. 616-39-99
Bank Śląski, ul. Narutowicza 1a ............................................................... tel. 0 801 222 222
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 ............................................................... tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15 ..........................................................................tel. 616-67-27
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 .................................................. tel. 618-21-06, 618-20-37

K A S Y 

SKOK „Jaworzno”, ul. Gwarków 2 ...................................................................tel. 618-13-00

M I E J S K I E  I N S T Y T U C J E
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek Główny 17 ...................................tel. 751-91-92
Biblioteka Pedagogiczna................................................................................. tel. 751-99-06
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Jaworznicka 27 ........................................... tel. 616-51-04
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80 .......................... tel. 616-44-91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b .............. tel. 618-18-40
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 .........................tel. (032) 61-81-777
Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39 .......................................... tel. 614-11-95

S P O Ł E C Z N E  I N S T Y T U C J E
Hospicjum, ul. Gwarków 1, 8.00 - 16.00 ........................................................tel. 616 -74-44 
Hospicjum 24h/dobę ..............................................................................tel. (0 601) 51-91-02
Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; ..........751-73-28
Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 16.00 - 20.00 ............................tel. 616-27-79
Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek 15.30-19.30 ....................tel. 509 97 33 18

A P T E K I 
Damian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do 22.00 .............................. tel. 616-32-42
Św. Barbary CAŁODOBOWA, ul. Plac Górników 5a  ...........................................................tel. 616-61-36
Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b ..............tel. 032 616 61 17, 751 25 08
Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka 204 ..................................................tel. 616 88 88

S P O T K A N I A  A A
Os. Stałe (salka przy kościele): pn (przych.-Podłęże)-wt. 18.00, sob. 17.00, 
czw. 17.00 (o/Mimoza)
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych 
ul. Olszewskiego 28 - pt. od 17.00
Spotkania grupy Al-Anon odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.00 
w klubie „Szczak” (remiza) na Górze Piasku.  ......................................................................tel. 513 404 941

I N N E
Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo) ...............tel. 615-0-150

Serwis informacyjny

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

ul. Łukasiewicza 2 (Os. Stałe) 
telefony całodobowe 032/ 752 60 75, 

616 85 67, 0 600 390 300
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Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

9 listopada

10 listopada

11 listopada

12 listopada

14 listopada

13 listopada

15 listopada

Koło Miejskie nr 4 zaprasza
20.11.09 r.  Kraków – Wystawa World Press Photo, oraz kabaret w “Loch Camelot”. Cena: 

50, 55, 60, 65 zł.
26.11.09 r. Teatr Rozrywki w Chorzowie – Skrzypek na dachu. Cena: 47, 50, 55 zł.
28-29.11.09 r. Andrzejki z Kołem nr 4 – Murzasichle. Zaliczka 65 zł. Cena: 100, 110, 120, 130 zł.
16.12.09 r. Wyjazd do Zabrza na balet Jezioro Łabędzie w wykonaniu Moscow City Ballet. 

Cena: 115, 135, 165 zł.
16-17.01.10 r. Biały Dunajec - Zabawa karnawałowa, kulig, baseny, wycieczka Zakopane. 

Cena: od 140 
Komisja Krajoznawcza zaprasza

15.11.09 r. Zabrze – wycieczka do Kopalni Guido.
Komisja Turystyki Górskiej zaprasza

14-15.11.09 r. Wisła – zakończenie sezonu. Cena: 75 zł.

Jestem pełen podziwu, a zarazem składam moc serdecznych 
podziękowań za fachową operację mojego biodra, endoprotezy. 
Zaraz po niej czułem się bardzo dobrze i mogłem się poruszać. 
Nie Piekary, Mysłowice, Chrzanów, czy inne specjalistyczne 
szpitale ale tu u nas w Jaworznie mamy specjalistów. Dlatego 
to podziękowanie przesyłam na ręce dr. n. med. Stanisława 
Wrońskiego oraz jego zespołowi. Podziękowanie także dla 
pielęgniarek całemu zespołowi oddziału.

Serdeczne podziękowanie dla 
dr. n. med. Krzysztofa Wikarka 

za kierowanie mnie do 
dr. n. med. Stanisława Wrońskiego 

i polecenie mi go 
jako dobrego fachowca.

Serdecznie dziękuję.
Jerzy Kornaś

Kochanej Córuni Elżbietce 
Kolano w Dniu Imienin wszyst-
kiego najlepszego, zdrowia, szczę-
ścia, pomyślności oraz pociechy z 
córki i spełnienia marzeń życzą 
rodzice.

Kochanej Mamusi Zofii Gaj 
z okazji 80-tych urodzin życzymy 
dużo zdrowia, samych pogodnych 
i radosnych chwil. Żyj nam Mamu-
siu 100 lat!

Córka Ewa z mężem i dziećmi

KOSZTOWNA RYSA. Nie-
znany sprawca na parkin-
gu przy ul. Grunwaldzkiej 
dokonał uszkodzenia 
samochodu marki Skoda 
Octavia poprzez poryso-
wanie ostrym narzędziem 
powłoki lakierniczej po-
jazdu. 62-letni właściciel 
samochodu straty wycenił 
na około 1.700 złotych.

PIJANY KIEROWCA. Wie-
czorem na ul. Katowickiej 
patrol policji podjął kon-
trolę drogową w stosunku 
do kierowcy samochodu 
Seat. Kierowca został pod-
dany badaniu na zawar-
tość alkoholu z wynikiem 
0,33 promila. Mieszkaniec 
Jaworzna stracił prawo 
jazdy.

WŁAMYWACZ SCHWYTA-
NY. W środku nocy patrol 

policji w bezpośrednio po 
dokonanym przestępstwie, 
zatrzymał 29-letniego 
jaworznianina, który wy-
łamując kraty oraz drzwi 
dokonał włamania do 
jednego z lokali w centrum 
miasta. Włamywacz skradł 
10 butelek alkoholu, kilka-
naście sztuk papierosów 
różnych marek, komputer 
przenośny marki Dell, 
pieniądze w kwocie 100 
złotych. Skradzione rzeczy 
zostały w całości odzyska-
ne. Pokrzywdzony 37-letni 
mieszkaniec Sosnowca 
powstałe straty wycenił na 
kwotę 4.000 złotych. Po-
stępowanie prowadzi KMP 
w Jaworznie.

KOSZTOWNA CHWILA 
NIEUWAGI. Po połu-
dniu na autostradzie 
A-4 nieznany sprawca 
z otwartego pojazdu 

marki VW Golf, wykorzy-
stując chwilę nieuwagi 
45-letniego mieszkańca 
Krosna, dokonał kradzie-
ży jego portfela z zawar-
tością dokumentów oso-
bistych oraz pieniędzy 
w kwocie 3.000 złotych. 
Z uwagi na właściwość 
miejscową, sprawą za-
jęła się policja w Mysło-
wicach.

SPRZEDAWAŁ MARKO-
WE PODRÓBKI. Przed 
południem policjanci do 
walki z przestępczością 
gospodarczą zatrzymali 
51-letniego Wiesława 
W. (zam. w Chorzowie), 
który na targowisku 
miejskim przy ul. Sien-
kiewicza handlował 
rzeczami z podrobionymi 
zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firm Adidas, 
Puma, Nike. 

ZAATAKOWAŁ MATKĘ 
NOŻEM. Tuż po godz. 
17.00 na ul. Gagarina poli-
cjanci wydziału prewencji 
zatrzymali 23-letniego 
mężczyznę, który w trak-
cie awantury domowej 
zaatakował swoją matkę 
nożem, zadając ranę kutą 
w okolicach klatki piersio-
wej. 42-letnia pokrzyw-
dzona trafiła do szpitala, 
a nożownik do aresztu. 
Postępowanie prowadzi 
KMP Jaworzno.

SPOWODOWAŁ WY-
PADEK PO PIJANEMU. 
Kilka minut przed godz. 
20.00 na ul. Reymonta 
patrol ruchu drogowego 
zatrzymał 46-letniego 
jaworznianina, który 
kierując samochodem 
osobowym marki Opel 
Omega spowodował ko-

lizję drogową będąc  
w stanie nietrzeźwym 
(2,4 promila). Kierujące-
mu zatrzymano prawo 
jazdy kat. B. Postępo-
wanie prowadzi KMP 
Jaworzno.

KOLEJNY WŁAMYWACZ 
SCHWYTANY. W nocy 
jaworzniccy stróże prawa 
na ul. Waryńskiego  
w wyniku penetracji 
terenu zatrzymali 37-let-
niego mieszkańca dziel-
nicy Podwale, który po 
uprzednim wybiciu szyby 
w oknie dokonał włama-
nia do pizzerii  
w centrum miasta. 
Sprawca z wnętrza lokalu 
nie dokonał kradzieży 
mienia z powodu spło-
szenia przez właścicielkę 
lokalu. Poszkodowana 
wyceniła straty na kwotę 
500 złotych.

Oddam w dobre ręce 3 kotki, 
3 miesięczne; czarno-białe.

Tel. 32 616 76 81

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

Biblioteka dzieciom:
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czytanie – czytamy z radością, słuchamy 
z przyjemnością
Środy (godz. 17.00) – Spotkania z literkami – nauka pięknego pisania
Czwartki (godz. 17.00) – Mały artysta – zajęcia plastyczne
19.11 (godz. 12.00) – Spotkanie autorskie z pisarzem Marcinem Pałaszem
21.11 (godz. 16.00 – 20.00) – Wieczór z Muminkami
26.11 (godz. 11.00) – Spotkanie z pisarką Grażyną Bąkiewicz

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

Spotkania – imprezy:
19.11 (godz. 17.00) – Klub Filmowy – Anna Chebel, Joanna Gatermajer
24.11 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: Zasady prawidłowego żywienia i lecze-
nia otyłości – wykład prof. dr hab. n. med. Barbarą Zahorską – Markiewicz
25.11 (godz. 18.00) – Bliżej prawa: Spadek i jego podział – spotkanie 
prowadzi prawnik Marek Niechwiej
26.11 (godz. 17.00) – Wernisaż grafiki Grzegorza Dańko

Listopad w Bibliotece



5Aktualności
Z konferencji prasowej prezydenta

Gościem konferencji był Józef Natonek, prezes MPWiK-u (po lewej)

Półtora kilometra drogi zbiorczej 
o nośności autostradowej, takiej samej 
długości asfaltowa ścieżka rowerowa, 
pięć skrzyżowań zwykłych i jedno 
rondo, prawie trzy kilometry kana-
lizacji sanitarnej i kolektora deszczo-
wego – tak wyglądają dane techniczne 
pierwszych dwóch etapów Obwodnicy 
Północnej, która powstaje w rejonie 
ulic Kołłątaja i Pstrowskiego

– Głównym motywem powstania 
Obwodnicy Północnej – tłumaczy Za-
stępca Prezydenta Miasta Jacek No-
wak – jest dalsza przebudowa układu 
komunikacyjnego w śródmieściu, która 
ma w przyszłości wyeliminować ruch 
pojazdów w rynku. Zanim jednak roz-
pocznie się przebudowa płyty rynku, 
musimy oddać do użytku przynajmniej 
pierwsze dwa odcinki obwodnicy – 
od ulicy Krakowskiej do Obrońców 
Poczty Gdańskiej. Droga ta umożliwi 
sprawną komunikację pomiędzy cen-
trum, a północnymi dzielnicami miasta. 
Projekt otwiera także możliwości roz-
wojowe wschodniej części śródmieścia.

Potencjał nowo budowanej drogi 
i terenów, przez które przebiega, jest 
tak duży, że w ramach inwestycji po-
stanowiliśmy jednocześnie wykonać 
kompleksowy układ kanalizacji, który 

stworzy swoisty szkielet, do którego 
w przyszłości będzie można odprowa-
dzać ścieki z poszczególnych ulic.

Remonty w mieście
Miejski Zarząd Nieruchomości Ko-

munalnych kontynuuje prace związane 
z modernizacją budynków mieszkal-
nych będących w zasobie gminy. Więk-
szość z zaplanowanych prac zakończy 
się na przełomie listopada i grudnia. 
Dobiegają również końca prace z za-
stosowaniem metody podwójnego po-
wierzchniowego utrwalenia nawierzch-
ni, prowadzone przez MZDiM.

Mieszkania:
Do końca listopada zostaną ocie-

plone budynki mieszkalne przy ul. 
Sobieskiego 43, 45, 47 i 49 w dzielnicy 
Pieczyska oraz budynek mieszkalno-
usługowy przy ul. Pocztowej 4.

W ramach inwestycji zostaną ocie-
plone ściany zewnętrzne. Ponadto w bu-
dynkach przy ul. Sobieskiego wymie-
nione będą okna, drzwi wejściowe, wy-
remontowane zostaną również schody 
i zadaszenia. Z kolei przy ul. Pocztowej 
4 dodatkowo zostanie wyremontowany 
dach oraz instalacje: centralnego ogrze-
wania, wodnokanalizacyjna i elektrycz-
na. Koszt inwestycji wyniesie 698 tys. zł.

Dobiega końca także termomo-
dernizacja budynku przy ul. Chopina 
95. W ramach prac budynek zostanie 
docieplony, wymienione będą również 
okna oraz zostanie dobudowana braku-
jąca wentylacja. Prace, które potrwają 
do połowy grudnia, będą kosztowały 
blisko 171 tys. zł.

– Niestety, nie wszystkie zaplano-
wane inwestycje realizowane są zgodnie 
z planem – ubolewa Zastępca Prezy-
denta Miasta Jacek Nowak. Wiemy już, 
że nie uda się terminowo zakończyć 
prac związanych z gruntowną moder-
nizacją bloku mieszkalnego przy ul. 
Solskiego 4 na Pieczyskach. Zakres prac 
przewidywał remont dachu, elewacji, 
wymianę okien i drzwi, tynkowanie, 
roboty brukarskie, okładzinowe, ma-
larskie oraz elektryczne.

We wtorek, 10 listopada, firma 
„Rido” złożyła w Miejskim Zarządzie 
Nieruchomości Komunalnych pismo 
dotyczące odstąpienia od realizacji 
umowy. Decyzję tą tłumaczy trudną sy-
tuacją ekonomiczno-finansową spółki.

Drogi:
W bieżącym roku MZDiM zasto-

sował metodę podwójnego powierzch-
niowego utrwalenia nawierzchni. 
Wprowadzona w ubiegłym roku na ja-
worznickie drogi metoda, w znaczny 
sposób poprawiła komfort poruszania 
się po drogach gruntowych. Ulice ta-
kie jak Fiołkowa, Makowa, Studzianki 
i Zjednoczenia w dzielnicy Byczyna 
to ostanie ulice, na których w tym roku 
MZDiM zastosuje powyższą metodę.

Mamy świadomość, że stan tech-
niczny dróg gruntowych po obfitych 
opadach deszczu znacznie się pogarsza. 
Każdego roku miasto przeznacza duże 
środki finansowe na kompleksowe 
remonty tych ulic. Układane są na-
wierzchnie utwardzone w postaci kostki 
brukowej lub asfaltu. Przykładem mogą 
być trwające obecnie prace na ul. Skałka 
(Długoszyn), Wróblewskiego (Szczako-
wa) i Tetmajera(Bory).

MZDiM wykorzystując metodę 
tradycyjną, wielokrotnie poprawił stan 
techniczny dróg gruntowych poprzez 
profilowanie nawierzchni oraz uzupeł-
nianie powstających w drodze ubytków. 
Prace naprawcze wykonane były na kil-
kunastu kilometrach dróg gruntowych, 
których na terenie miasta jest blisko 100 
km. Pod koniec 2008 roku zdecydowali-
śmy, że oprócz budowy dróg od podstaw 
i stosowania metody tradycyjnej, na dro-
gach gruntowych wprowadzona zosta-
nie metoda „podwójnego skropienia”.

Atrakcyjne nagrody za odpady
Zestaw kina domowego, aparat foto-

graficzny, DVD oraz kuchenka mikro-
falowa to jedne z nagród, jakie będą mo-
gły otrzymać osoby, które zdecydują się 
na bezpłatne oddanie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Pomi-
mo tego, że w mieście zakończyła się już 
Kampania Ekologiczna, nadal prowa-
dzimy akcję mające na celu upowszech-
nienie wśród mieszkańców Jaworzna 
selektywnej zbiórki odpadów. Najbliższa 
odbędzie się 21 listopada, miedzy godzi-
ną 10.00 a 13.00, na parkingu przed halą 
MCKiS w centrum miasta.

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska 
akcja świątecznej pomocy – realizowa-
na od 2001 roku przez Stowarzyszenie 
Wiosna. Głównym jej założeniem jest 
idea przekazywania bezpośredniej po-
mocy – by była ona skuteczna, konkret-
na i sensowna.

W szlachetnej paczce prywatni dar-
czyńcy odpowiadają na potrzeby osób 
najbardziej ubogich ze swojego miasta 
lub okolicy. O potrzebach tych dowia-
dują się wolontariusze, którzy sami 
w swoich społecznościach poszukują 
rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają 
je i pytają o to, czego im najbardziej 
brakuje. Około miesiąca przed Bożym 
Narodzeniem informacje te są umiesz-
czane w anonimowej bazie internetowej, 
by darczyńca mógł wybrać konkretną 
rodzinę i przygotować dla niej paczkę 
na święta.

W szlachetnej paczce stawiamy na po-
moc konkretną i bezpośrednią – bo tyl-
ko taka pomoc jest skuteczna i może 
faktycznie poprawić trudną sytuację. 

Prawdziwa bieda jest jak choroba – 
aby odpowiednio ją leczyć niezbędna 
jest wcześniejsza diagnoza. To właśnie 
dlatego najpierw wolontariusze paczki 
odwiedzają rodziny ubogie i pytają o ich 
potrzeby. W ten sposób darczyńcy mogą 
przygotować paczki, które są trafionym 
prezentem – takim, który może coś 
zmienić, jest spełnieniem marzeń i źró-
dłem radości.

Szlachetna paczka łączy ludzi różnych 
środowisk, niosąc wsparcie tam, gdzie 
jest ono szczególnie potrzebne. Uczy 
ludzi jak pomagać skutecznie i sensow-
nie, by to działanie przyniosło nie tylko 
oczekiwany skutek, ale stało się źródłem 
radości i pasją. Paczka poszerza też świa-
domość społeczną, informując o stanie 
biedy w Polsce i jednocześnie przeko-
nując, iż każdy może jej przeciwdziałać 
dzięki swojemu własnemu zaangażowa-
niu i otwarciu na innych. Paczka zachęca 
w końcu do robienia wyjątkowej jakości 
prezentów, które mają moc naprawdę 
silnie wpłynąć na obdarowanych. Te 

prezenty zapewniają rodziny w potrze-
bie, że nie są pozostawione same sobie 
i że są ludzie szlachetni, którym zależy 
na ich losie.

W Jaworznie akcję prowadzi 
w ramach wolontariatu kadra 
Centrum Integracji Społecznej pod 
kierownictwem Leszka Nowaka. 
Teraz jest na etapie ankietowania 
rodzin i przygotowania 
anonimowych opisów rodzin 
na stronę internetową. 
Równocześnie prowadzona 
jest promocja i marketing 
przedsięwzięcia w celu pozyskania 
jak największej ilości darczyńców – 
osób wrażliwych na problemy ludzi 
żyjących w trudnych warunkach 
materialnych.

PR

Szlachetna pomoc – szlachetna paczka

Co roku w grudniu na naszych oczach dzieje się cud: 
ludzie dzielą się dobrocią – najszlachetniejszą częścią 
siebie. Szlachetność jest w paczce. Każdego roku jest jej 
coraz więcej. Bo paczka jest od tego, by tę szlachetność 
i dobroć pomnażać.

Akcję w Jaworznie prowadzi kadra Centrum Integracji Społecznej pod kierownictwem Leszka Nowaka

Samorządowcy Śląska 
i Małopolski jednym głosem 
o przebiegu odcinka 
od węzła „Kosztowy 
II” w Mysłowicach 
do węzła Suchy Potok 
w Bielsku- Białej.

Podczas spotkania w Urzędzie 
Marszałkowskim przedstawicie-
le samorządów gmin, przez które 
ma przebiegać planowany odcinek 
S1, zarekomendowali jej pożądany 
wariant. Odcinek ma przebiegać 
od węzła Kosztowy II w Mysłowicach 
przez Lędziny, Bieruń, Oświęcim, 
Brzeszcze, Dankowice, Starą Wieś 
do Bielska- Białej.

– Wybrany wariant VI to sygnał 
jednoznaczny, że Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad, budując 

drogi, nie może lekceważyć interesów 
społeczności lokalnych oraz regionów. 
Od Generalnej Dyrekcji zależeć będzie 
czy nasza rekomendacja jest znacząca 
– powiedział prowadzący spotkanie 
Piotr Spyra, członek Zarządu Woje-
wództwa.

Dla przebiegu odcinka S1 opraco-
wano sześć wariantów jego przebiegu, 
uwzględniających m.in. uwarunko-
wania środowiskowe, przebieg przez 
tereny zurbanizowane oraz wpływ 
na ochronę niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego Au-
schwitz- Birkenau.

Projektowana droga ekspreso-
wa S1 Pyrzowice – Bielsko-Biała 
na odcinku od węzła Kosztowy II 
do węzła Suchy Potok, jest ważnym 
elementem między narodowego 
układu zapewniającego połącze-
nia między Polską, Słowacją oraz 
Czechami. Ruch tranzytowy z dro-

gi S1 i S69 oraz ruch na odcinku 
Bielsko-Biała – GOP odbywa się 
istniejącą DK1, której przepusto-
wość, według ekspertów, wyczerpie 
się w najbliższym czasie. Droga S1 
będzie odgrywała także ważną rolę 
w prowadzeniu ruchu generowane-
go przez kopalnie.

W spotkaniu w Urzędzie Mar-
szałkowskim uczestniczyli mini-
ster rozwoju regionalnego Elżbieta 
Bieńkowska, wicewojewoda śląski 
Adam Matusiewicz, wojewoda ma-
łopolski Stanisław Kracik, członek 
Zarządu Województwa Małopol-
skiego Marek Sowa, Krzysztof Raj, 
dyrektor katowickiego oddziału 
GDDKiA oraz parlamentarzyści 
i władze samorządowe powiatów, 
i gmin z województwa śląskiego, 
i Małopolski, przez które przebie-
gać będzie odcinek.

BPM

Będzie nowy odcinek drogi ekspresowej S1



6 II Kampania lokalna

W ubiegłym roku szkolnym spotkali 
Państwo w różnych miejscach 
miasta informacje związane 
z I Kampanią Lokalną „mamo, tato 
nie bij mnie”. Osoby organizujące 
kampanię wykorzystując prace 
literackie i plastyczne uczniów 
szkół podstawowych, zwracały 
się do dorosłych o chwilę refleksji 
i zrezygnowania ze stosowania kar 
cielesnych wobec własnych dzieci.

W tegorocznej II kampanii nie rezygnu-
jemy z apelu do dorosłych, by kontrolowa-
li swoje emocje. Zwracamy uwagę na to, 
że zachowując się agresywnie, uczą agresji 
własne dzieci. Jednocześnie kierujemy dzia-
łania do dzieci, bo zdajemy sobie sprawę 
jak wiele przemocy jest w ich wzajemnych 
relacjach.

Rozpoczynając akcję informacyjną 
chcemy wykorzystać fakt,że w 2000 
roku dzień 20 listopada został 
ustanowiony Europejskim Dniem 
Praw Dziecka. 

W ten sposób uczczono rocznicę ogło-
szenia Konwencji o Prawach Dziecka Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych podpisanej 
w 1989 roku. Warto informować dzieci o ich 
prawach, ale nie można zapominać o ty-
m,że każdy, a więc i dziecko musi ponosić 
konsekwencje z powodu swoich niebezpiecz-
nych zachowań. Każde dziecko powinno wie-
dzieć jakie ma prawa i obowiązki, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zobowiązań wobec 
drugiego człowieka. Za co może być nagro-
dzone, a kiedy na pewno ukarane. To my ro-
dzice mamy uczestniczyć w życiu dziecka. 
Razem z nim śmiać się, a czasem smucić. 
Rozmawiać, wspierać, kochać. Dawać przy-
kład do naśladowania, tak by w miejsce „…

bo uczysz mnie agresji”, można było wpisać 
„…bo uczysz mnie miłości”.

O zaplanowanych działaniach 
związanych z II Kampanią 
Lokalną „mamo, tato nie bij 
mnie” (bo uczysz mnie agresji) 
…i ja nie biję innych będziemy 
Państwa informować korzystając 
z przyjaznych łamów „Co tydzień”.

ILONA STRZELEC- KRAWCZYK

BARBARA KOMOROWSKA- CZERWONKA

PSYCHOLODZY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
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7Zakłady usługowe

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

firm i ogrodów przydomowych

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

Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO

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

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

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

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

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

wszywanie zamków do kurtek również skórzanych

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów, 

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

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

ANTYKI SOFII & KAZ
Renowacja starych mebli – skup

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

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

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

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

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

wywóz: gruzu, śmieci
Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

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

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

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

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

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

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

TAPETY NATRYSKOWE 
„FABRYKA KOLORU” 

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

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

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

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

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

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

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

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

ENDI-BUD
Usługi remontowo – budowlane, 

wykończenia wnętrz.
Tel. 0 793 663 193

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

                      Michtex Strus-Bud 
 tel. 0 504 136 250 tel. 0 504 191 981

www.strus-bud.pl

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm 
Ułożenie 1m2 kostki już od 120 zł 

sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. Faktury VAT. 
Krótkie terminy wykonania. Artystyczne układanie kostki brukowej. 

Własne maszyny. Największe rabaty. Gwarancje. 
Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.

Gładź. Malowanie.

Tel. 0 601 797 305

Zakład Kamieniarski Marek i Zygmunt Odrzywolscy
ul. Baranowskiego 216 tel. 032 616 16 86 wew. 28,

616 19 73, 0 602 670 921. Nagrobki z granitu i lastrika, 
elementy betonowe do piwnic

ALARMY – ANTENY RTV, SAT
domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna 

montaż, naprawa.
Tel./fax 032 700 34 27, 0 502 86 34 71

Z.I.A. i A. „PREWEN”

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

Pogotowie antenowe TV-SAT: domy prywatne, TBS-y, 
wspólnoty mieszkaniowe. Montaż, pomiar konserwacja. 

Tel. 0 602 627 046, 753 10 36 – „Bajkoland” 

Serwis RTV-VIDEO ul. Sławkowska 10 (centrum),
tel. 032 616 60 73, kom. 0 504-154 658, pn. – pt. 9-17, sob. 9-13 

www.servis-rtv.com

Tłumiki, katalizatory, 
strumienice, złącza elastyczne, sportowe, 

układy wydechowe. 
Balin, ul. Zaułek 11 

Tel. 0 32/ 613 19 19; 604 127 197; 604 224 932

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

SERWIS OPON Pompowanie kół azotem
Sprzedaż i montaż opon TIR. ul. Matejki 43, tel. 753 11 72;

czynne od 8.00 – 18.00 pn. – pt., sobota 8.00 – 14.00.

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065

„AUTO-RENOWA” blacharstwo, lakiernictwo 
Krzysztof&Rafał Wiernek, ul. Królewska Jaworzno
tel. 032 617 75 08, 0 698 176 638, 0 608 139 494
Pomoc drogowa e-mail: autorenowa@interia.eu

mechanika, diagnostyka silników, spawanie i wymiana tłumików

GAZ W BUTLACH
EKSPRESOWA DOSTAWA GAZU NA TELEFON

Propan-butan w butlach 11 i 33 kg. Gazy techniczne: tlen 
acetylen, CO2 i inne. „GRAFI” Sprzedaż butli i akcesorii 
gazowych, podłączenia i przeglądy kuchni gazowych

ul. Krakowska 9 tel. 032 751 83 83, 032 751 83 33

MIR-GAZ
Czynne 7 dni w tygodniu 24h/dobę niedziele i święta

propan – butan do kuchenek gazowych 
w butlach 11 kg + gazy techniczne

032/ 61 77 114; 501 431 939 www.mir-gaz.pl

STACH GAZ 
dostawa gazu na telefon propan – butan 

w butlach 11 kg 
tel. 032/ 615 55 85, 0 696 16 70 51 ul. Piaskowa 68

EXPRESOWE DOSTAWY GAZU PROPAN-BUTAN 
bezpośrednio do klienta w butlach 11 kg. Czas dostawy max  

1 h. Tel. 615 50 10, 615 62 79, do kierowcy 0 601 43 16 67
Napełnianie butli turystycznych od 0,5 do 5 kg, butli 33 kg gaz do 

wózków widłowych. CANDIA – ROZLEWNIA GAZU PROPAN-BUTAN, 
parking KWK „Jan Kanty”

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

montaż instalacji gazu, co, wody, kanalizacji. Montaż 
wkładów kominowych kwasoodpornych i węglowych. 

Inst – Gaz ul. Szelonka 1 tel. 616 29 74, 0601 520 180

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

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

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

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

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

www.meblewojas.pl Tel. 0 698 662 320

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

Tel. 605 442 905 
Cyklinowanie bezpyłowe

Czyszczenie dywanów, 
wykładzin, tapicerek, kanap 

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

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

23.11 i 07.12.2009 r.
MOŻLIWOŚĆ ZDAWANIA 

EGZAMINU W NOWYM SĄCZU

kat. A, B, C, D, E 
Biuro: Jaworzno ul. Farna 2a 

czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00
tel. 032 616 33 55, 0 509 721 745
www.klaksonjaworzno.prawojazdy.com.pl

ul. Słowackiego 1
43-600 Jaworzno 

tel. 0 501 157 173, 
tel/fax 032/ 752 05 76

www.oranzeria.net

�����������

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

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

W ofercie także węgiel z Kompanii Węglowej S.A.

43-600 Jaworzno ul. Martyniaków 26

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

Firma Dom-Styr zatrudni osobę 
na stanowisko 

referenta ds handlowych
Wymagania:

- wykształcenie min średnie, preferowane 
wyższe

- doświadczenie min 3 lata na podobnym 
stanowisku

- obsługa pakietu MS Office (mile widziana 
obsługa programu Symfonia)

- prawo jazdy kat. B
- dobra organizacja pracy
- odporność na stres i dyspozycyjność

Oferty prosimy kierować na adres:
biuro@domstyr.pl

Tomasz Majchrzak tel. 793 793 941
Sławomir Bolek tel. 608 013 050

B&M TOMASZ MAJCHRZAK
ul. LASKOWIEC 9 43-607 JAWORZNO
E-mail: biuro@bm-ppoz.pl
www.bm-ppoz.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA P. POŻ. OBIEKTÓW I FIRM

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– GAŚNICE (również SAMOCHODOWE)
– SIECI HYDRANTOWE
– SYSTEMY ODDYMIANIA
– KONSERWACJA REMONTY POMIARY
– SPRZEDAŻ SPRZĘTU
– DOKUMENTACJA
– SYGNALIZACJA POŻARU

�������	
��
����
��	���

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

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

��"�����	
�#	
$��	��
������$������
��

������������������������
%�����&&&��
'
�(�)�����*���(�+��,��
�&&�	�&&&(�+���
'�	�

����������	
���������������������������
-� �����	
��	�,
������������� !�����.� !��
�
'
���'��/
'�	�����(�

-� ��������������	��	��
���	
�	���������������.�!!0�1�!!�
)���,��+�����������������'��2
����34�5+��,��
6�

-� �������7	���
�+	)��'��8���9�$	
:��;���������&�������
�	
�	���������������.�!!0�<�!!

����������� !������ !�

+��
����	����=����#	
$��	
$�
"���#�
���$
��	���

����������	
��������������������
������������������	
��	�,
����������

� �!!0���!!����>	����=�����������������
�	��
������������.�!!����?����@�'�����

	���@����	
'��	
�����)������
$

���"�%��&���' ��
"����(���)���*�+�	��	��$��

��������������	
����
���������	���
���ABC
D��7�(�'��	
��(��'
$
(�����	(��	
�'
�	�(��������	��
'
������


'�,�-)�#�.�//01�'���+����/2����.�3456�758�9�333

L’emir
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Sobieskiego 16
Tel. 32 639 00 00

L’emir o/Olkusz
32-300 Olkusz
ul. Długa 1a
Tel. 32 641 41 97

www.lemir.com.pl 

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

Skład Opałowy
Jaworzno, ul. Wysoki Brzeg 4

oferuje:
» węgiel luzem,
» węgiel workowy
» orzech
» ekogroszek

Transport we własnym 
zakresie

tel. 0 32/ 223 68 00, 
0 664 430 664

Dostępny również z homologacją ciężarową
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Złota brzoza brodawkowata

Z szafy prokuratora P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S
PIOTR GRZEGORZEK – KUSTOSZ MUZEUM W CHRZANOWIE

www.muzeum.chrzanow.pl

Kuehneola uredinis

Poziewnik miękkowłosy

BliZej prawa

Zaproszenie
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Nad tym mieszkaniem 
ciążyło chyba jakieś 
fatum. Jeszcze nie tak 
dawno prawie doszczętnie 
spalił je tragiczny 
w skutkach pożar. A teraz 
to morderstwo. Około 
pięćdziesięcioletnia 
kobieta została pchnięta 
nożem i zmarła z upływu 
krwi.

To było w Dzień Zakochanych, 
przed godziną 9 rano. Pod dom nie-
mal jednocześnie zajechały karetka 
pogotowia i radiowóz. W jednym 
z mieszkań była ciężko ranna ko-
bieta. Mimo natychmiastowej akcji 
reanimacyjnej zmarła z upły wu 
krwi. Około pięćdziesięcioletnia 
kobieta została pchnięta nożem 
w okolice lewego obojczyka. Poza 
tym nie stwierdzono na jej ciele 
żadnych śladów uderzeń czy mal-
tretowania. Tylko to jedno jedyne 
pchnięcie nożem. Śmiertelne. Za-
mordowana Elżbieta C. jeszcze 
do n iedaw na mieszka ła po są-
siedzku. Po drugiej stronie ulicy. 
Niestety nie należała do płacących 
regularnie czynsz lokatorów. To za-
decydowało o eksmisji do lokalu 
socjalnego. Nigdy się z tym fak-
tem nie pogodzi ła. Początkowo 
z a m iesz k a ła  u kon k ubi na ,  a le 
ciągnęło ją na stare śmieci. Jak 

tylko dowiedziała się o spalonym 
i opuszczonym po pożarze miesz-
kaniu natychmiast się tam pojawi-
ła. Razem z konkubinem odmalo-
wali go, wstawili drzwi i Elżbieta 
potraktowała je jak swoją własność.

W kilka godzin po morderstwie 
przed domem ani śladu po tak dra-
matycznym wydarzeniu. W miesz-
kaniu jeszcze jest policja, ale na po-
dwórku życie toczy się normalnym 
trybem. Przed drzwiami stoją ko-
biety. Opowiadają, jak z mieszkania 
wyprowadzali dwóch mężczyzn, 
jednego skutego w kajdanki. – Nic 
nie było słychać. Żadnej awantury 
czy odgłosów bijatyki. Jak wyjrza-
łam przez okno, to już karetka stała 
przed domem – mówi jedna z nich. 
To jeden z mężczyzn, gdy już policja 
wyprowadzała go z mieszkania, 
pokazywał przebieg wydarzeń: naj-
pierw nożem pod serce, o tak, a po-
tem nożem po szyi. I trzeba przy-
znać, że był to pokaz niepozbawiony 
dramaturgii – dodaje po chwili. 
Druga z kobiet mówi, że jeszcze się 
trzęsie na samą myśl o morderstwie. 
Obydwie zaś są zgodne, że poli-
cja częściej powinna tu zaglądać, 
choćby ze względu na częste libacje 
alkoholowe. – Jaka ona by nie była 
– wspominają sąsiadki Elżbiety C., 
– ale przecież była człowiekiem. Żeby 
tak zaszlachtować – kręcą głowami. 
– On jej życia nie dawał, żeby tak 
brutalnie odbierać.

Elżbieta C. była osobą całkowi-
cie samotną. Pozbawiona rodziny 
często korzystała z pomocy spo-
łecznej. – Wiadomość o śmierci 

Elżbiety C. była dla nas szokiem 
– mówi kierownik jednego z miej-
skich punktów pomocy społecz-
nej. – Kobieta od lat była naszą 
podopieczną. Pamiętam, że zawsze 
była wdzięczna za to, co od nas 
otrzymała. Pogodziła się ze swoim 
losem i nie miała do życia preten-
sji ani nie stawiała mu wysokich 
wymagań. Ostatnio urządzała się 
w spalonym mieszkaniu. Przymknę-
liśmy oko, że robi to nielegalnie. 
Dostała lodówkę, szafkę, wybierała 
jakieś firanki. Cieszyła się z każdego 
drobiazgu... Ostatni raz była u nas 
tydzień temu, w sprawie obiadów. 
A teraz dowiaduję się, że dwa dni 
później już nie żyła – dodaje z nutą 
niedowierzania w głosie.

Zdaniem policjantów miejsce 
tragedii sprawiało nad wyraz przy-
gnębiające wrażenie. Widoczne 
ślady popijawy, butelki po tanim 
winie, wódce i bardzo dużo krwi za-
mordowanej. W mieszkaniu trwa-
ła podobno parodniowa impreza 
suto zakrapiana alkoholem, która 
zapewne zakończyła się kłótnią. 
W jej trakcie Elżbieta C. zosta-
ła najprawdopodobniej pchnięta 
nożem. Policja zatrzymała dwóch 
mężczyzn. Znajomych kobiety. Jak 
tylko zatrzymani wytrzeźwieją, 
zostaną przesłuchani. Być może po-
twierdzą przyjętą przez policjantów 
wersję wydarzeń. Po aresztowaniu 
byli zdolni wydać z siebie jedynie 
nieartykułowane dźwięki. Muszą 
wytrzeźwieć, aby można ich było 
przesłuchać.

PITAWAL

PODZIAŁ MAJĄTKU
Jestem rozwiedziona. Podczas 

trwania postępowania rozwodo-
wego sąd nie podzielił majątku 
wspólnego. Pomimo tego, że prosi-
liśmy o to na rozprawie, to otrzy-
maliśmy sugestię, że lepiej uczynić 
to po orzeczeniu rozwodu umow-
nie, jeżeli nie ma między nami 
sporu. Moje pytanie dotyczy tego, 
jak najkorzystniej i w jakiej formie 
podzielić wspólny majątek między 
byłymi małżonkami. Chodzi nam 
o to, żeby uniknąć zbędnych kosz-
tów, procedur i zyskać na czasie. 
Nadmieniam, że jesteśmy w mia-
rę zgodni, co do podziału, a nasz 
wkład w majątek jest równy.

Nie ulega wątpliwości, że ma-
jątek wspólny można podzielić 
na trzy sposoby:
1. Na podstawie orzeczenia sądu, 

k i e d y  k i e r u j e m y  w n i o s e k 
o podział majątku wspólnego 
do wydziału cywilnego;

2. W formie zwykłej umowy pi-
semnej – gdy w skład majątku 
wspólnego nie wchodzi prawo 
związane z nieruchomością , 
czyli prawo własności albo użyt-
kowania wieczystego gruntu;

3. W formie aktu notarialnego – 
gdy w skład majątku wspólnego 
wchodzi prawo do nierucho-
mości;
N i e  m a  s p o r u ,  c o  d o  t e g o , 

że majątek należy podzielić sądow-
nie, jeżeli powstaje spór, co do spo-
sobu tego podzia łu. Natomiast 
warto skierować do sądu wnio-
sek również w przypadku, kiedy 
w skład majątku wspólnego wcho-
dzą nieruchomości, a stanowisko 
małżonków jest zgodne. Na pewno 
taki tryb postępowania okaże się 
tańszy, a niejednokrotnie wcale 
czasowo nie musi być o wiele dłuż-
szy. Weźmy pod uwagę interes obu 
stron – które są zgodne – a zatem 
unikamy zbędnych procedur przed 

sądem i przy wspólnym oświad-
czeniu woli sprawa może okazać 
się bardzo prosta. Wszystko za-
tem zależy od sposobu podziału 
i zgody obydwu stron. Zwróćmy 
bowiem uwagę na zapis Ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, wedle którego jeżeli 
wniosek o podział majątku za-
wiera zgodny projekt podziału, 
pobiera się opłatę stałą w kwocie 
300 zł [koszty notarialne byłyby 
zdecydowanie wyższe]. Domnie-
mywa się – na podstawie Ustawy 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
– że udziały w majątku dorob-
kowym są równe. Warto jednak 
pamiętać o tym,że domniemanie 
można obalić.

W tę sobotę kolejna wycieczka. 
Czekam w Muzeum w Chrzanowie 

do godziny 9.00

Niedawno odwiedziłem Tarkę. 
Miałem nadzieję, że będzie ona, jak 
to bywa jesienią złotą, ale okazało 
się, że w sporej części jest ona jesz-
cze zielona. Tu i ówdzie trafiały się 
inne nuty kolorystyczne. A wszyst-
ko to dlatego, że zima wpadła 
na krótko, dała nam w „pysk” i po-
szła. Wiele wskazuje na to, że złota, 
typowa dla Polski jesień jeszcze jest 
przed nami.

Brzoza i inni
Drzewostan wokół stawów Belnik, 

składających się na Tarkę, jest bogaty. 
Dominują oczywiście zawsze zielone 

sosny. Tu i ówdzie trafia się świerk. Z du-
żych drzew liściastych króluje brzoza 
brodawkowata, ale pewną domieszkę 
stanowi topola holenderska. Są i kolej-
ne dwa gatunki obcego pochodzenia. 
Dąb czerwony, który tutaj najczęściej 
przybiera barwę złocisto-brązową oraz 
czeremcha amerykańska, której liście 
przebarwiają się w kierunku jasnego zło-
ta. Z drzew, które najdłużej zachowują 
zieleń należy zwrócić uwagę na wierzby 
płaczące. Te obecnie formalnie rzecz bio-
rąc nazywają się wierzba biała, odmiana 
płacząca – Salix alba Tristis.

Brzoza to bardzo cenne i malownicze 
drzewo o każdej porze roku. Jej możli-
wości jeśli chodzi o zastosowanie w na-
szej gospodarce są ogromne. Oczywiście 
po pierwsze to niezłe ziółko, po drugie 
producent dobrej jakości drewna, nawet 
opałowego. Z drugiej strony to bardzo 
zmienny gatunek, szczególnie, jeśli 
chodzi o kształt blaszki liściowej. Za-
sadniczo mają one być klinowate w na-
sadzie, ale zdarzają się i takie, których 
nasada jest sercowata. Warto wiedzieć, 
że drzewo to żyje około 100 lat i dlate-
go, kiedy mamy do czynienia z okazałą 
brzozą, trzeba się poważnie zastanowić 
czy warto z niej robić pomnik przyrody.

Rdza na jeżynie
Na terenie Tarki nie brak zarośli z je-

żynami. Te, które są najczęściej zbierane 
do celów konsumpcyjnych zaliczamy dla 
uproszczenia do gatunku zbiorowego–  
Rubus fruticosus. Oczywiście patrząc 
na konkretny okaz możemy się wysilić 

i próbować przypisać go do któregoś  
z prawie 90 gatunków, które do 2002 
roku były notowane na terenie Polski. 
W tym momencie ważne są porażające 
je grzyby rdzawnikowe. Tutaj może nam 
się trafić któryś członik lub gatunek, 
który nosi tylko łacińską nazwę – Kueh-
neola. Dla tego grzyba nie warto szukać 
polskiej nazwy, bo grono osób zainte-
resowanych tą wiedzą jest ograniczone, 
bo co to znaczy słowo kuneola.

Sam gatunek ostatnio poszerza swój 
areał nawet w skali świata. Ostatnio 
okazało się, że jest grzybem inwazyjnym 
na Hawajach, gdzie napada tamtejsze 
jeżyny. Na liściach porażonych roślin 

pojawia się rozległy rdzawy, prawie 
złoto-brązowy nalot zarodników uredi-
nialnych oraz kępki białych zarodników 
telialnych. Z moich obserwacji wynika, 
że i w Polsce ten grzyb wyraźnie posze-
rza swój areał.

Poziewnik
W różnych zakamarkach Tarki wciąż 

można znaleźć rośliny o barwnych kwia-
tach. Jednymi z nich są przedstawiciele 
rodziny jasnotowaych – Lamiaceae. 
Spotkaliśmy między innymi jasnotę 
białą – Lamiom album oraz fioletowo 
kwitnącego poziewnika miękkowłosego 
– Galeopsis pubescens.

Gatunki tego rodzaju są dość roz-
powszechnione na terenie Polski i dla-
tego mało kto zwraca na nie uwagę. 
Przykładowo w rejonie Sosiny dominuje 
poziewnik pstry o kwiatach żółtych 
w fioletowy wzorek. Łodygi tej rośliny 
są pokryte szorstkimi włoskami. Ce-
chuje to zresztą większość gatunków 
tego rodzaju. Nasz bohater posiada 
fioletowe kwiaty, o wargach pokrytych 
delikatnymi białymi włoskami. Także 
łodygi tej rośliny są pokryte delikatnymi 
włoskami. Na razie nie wiadomo czy 
ma właściwości lecznicze, ale należy 
optymistycznie sądzić, że każde zielsko 
może być ziołem, wystarczy je tylko 
przebadać w tym kierunku.



10 Konkurs

Głównym celem konkursu jest 
zainteresowanie młodzieży edukacją 
energetyczną poprzez zachęcenie 
do zbadania zjawiska bezpieczeństwa 
energetycznego jako jednego z naj-
ważniejszych elementów bezpieczeń-
stwa państwa.

Cele szczegółowe konkursu to: 
promowanie wiedzy o energetyce, 
aktywizacja działań na rzecz upo-
wszechniania świadomości energe-

tycznej i  ekologicznej oraz podjęcie 
ref leksji dotyczącej bezpieczeństwa 
energetycznego w kategoriach kry-
zysu energetycznego.

Patronat honorowy
nad konkursem objęli:

• Ministerstwo Gospodarki
• Prezes Urzędu Regulacji Ener-

getyki
• Marszałek Województwa Śląskiego
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Nowy rok szkolny, 
nowe wyzwania
Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne 
to tematyka nowego interesującego 
konkursu, organizowanego przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących oraz Miejski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych w Jaworznie, nad którym nadzór 
merytoryczny sprawuje prof. zw. dr hab. inż. Jacek 
Malko z Politechniki Wrocławskiej.

• Prezes Południowego Koncernu 
Energetycznego

• Prezydent Miasta Jaworzna
• Parlamentarny Zespół ds. Ener-

getyki
• Związek Powiatów Polskich
• Polskie Towarzystwa Przesyłu 

i Rozdziału Energii Elektrycznej
• Izba Gospodarcza Energetyki 

i Ochrony Środowiska
• Instytut na rzecz Ekorozwoju

Temat yka konkursu dot yczy 
zatem również bezpieczeńst wa 
energetycznego gminy jako celu 
polityki energetycznej. Ponadto od-
powiedzialności za bezpieczeństwo 
energetyczne, odnawialnych źródeł 
energii jako elementu bezpieczeń-
stwa energetycznego, obowiązków 
przedsiębiorstw energetycznych 
w związku z zachowaniem bezpie-
czeństwa energetycznego, metod 
realizacji polityki energetycznej 
oraz bezpieczeństwa poprzez efek-
t y w ność energet yczną , a ta k że 
zarządzania kryzysowego jako spo-
sobu na zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego.

Należy dodać, iż zaproszenie 
do udziału w pracach jury kon-
kursu zgodzili się przyjąć – oprócz 
profesora Jacka Malko – także: 
dr Marek Krannich z Politechniki 
Śląskiej, dr Michał Tomaszewski 
z Politechniki Opolskiej, dr Rafał 
Kozłowsk i z A kademi i Ekono-
micznej w Katowicach, dr Iwona 
Jelonek z Uniwersytetu Śląskiego, 
mgr inż. Zbigniew Banasik – Wi-
ceprezes Spółk i Ciepłowniczo-
Energetycznej Jaworzno III oraz 
Agnieszka Zawarto – Dyrektor 
Gabinetu Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki.

Konkurs ma formę prac pisem-
nych, wzbogaconych o bibliografię 
– według zasad określonych w re-
gulaminie, dostępnym na stro-
nach internetowych organizatorów. 
Istotnym elementem wpływającym 
na ocenę końcową będzie zapro-
ponowanie przez autora konkret-
nych działań, które mogą wpłynąć 
na poprawę bezpieczeństwa ener-
getycznego.

Prace należy dostarczyć do 13 
marca 2010 roku w wersji papierowej 
i na płycie CD osobiście lub za po-
średnictwem poczty pod adres: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Osiedle Podłęże, ul. Towarowa 61
43 – 609 Jaworzno z dopiskiem 
na kopercie „Konkurs energe-
tyczny”

Serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w konkursie – czeka mnóstwo 
interesujących nagród rzeczowych. 
Podsumowaniem będzie konferencja, 
w której wezmą udział osoby zaanga-
żowane w konkurs, przede wszystkim 
laureaci, władze szkolne i uczelniane 
oraz samorządowe, a także – media. 
Podczas konferencji zostaną ogłoszo-
ne wyniki konkursu, natomiast laure-
aci zaprezentują swoje prace.

Fundatorem cennych nagród 
będzie między innymi Fundacja 
Energetyka na Rzecz Polski Połu-
dniowej.

MARTA BROMBOSZCZ-ROLA, ZESPÓŁ SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZNIE



Promocja trwa od 18 listopada do 8 grudnia 2009 roku

Jaworzno ul. Sienkiewicza 10 (Kocia pasaż)
czynne pon. – pt. 8.00 – 18.00

soboty od 8.00 –14.00

HEAN  kosmetyki na które Cię stać 

729
990

739
810

619
780

Puder prasowany

Błyszczyk

Fluid matujący

Ziaja kremy do twarzy 50 ml
krem oliwkowy, masło kakaowe

299

Rexona produkty w dobrej cenie

899
1130

CLEAR szampon do włosów 400 ml

1299

16991399

1899

AA cosmetics kremy pod oczy i do twarzy
Kupując dwa produkty otrzymasz płytę KAYH gratis!

1599

1750
1629

1810

Lakier do wosów 
Wellaflex 250 ml 

wszystkie rodzaje

899
1299

Pasta do zębów 
75 ml 

Signal white now

699
1090

NOWOŚĆ!!! Kostka Domestos
Jedyna kostka która zabija bakterie

499
 710

Szampony Gliss Kur 250 ml 
przy zakupie dwóch produktów 

szczotka do włosów gratis

699
1099

Baza wygładzająca pod makijaż

2800
3880 DOVE 

deo spray 150 ml
deo roll-on 50 ml

deo stick 50 ml

999
1270

Dezodoranty Fa 
Fa stick 50 ml

Fa deo roll-on 50 ml
Fa spray 50 ml

599
999

Schwarzkopf szampony i kremy 
koloryzujące przy zakupie 

szamponu lub farby otrzymasz 
elegancki wisior w prezencie

999

DAX cosmetics
krem do twarzy 50 ml
krem pod oczy 15 ml

1249
1980

1249
1790

EVELINE
krem koncentrat 60+ 50 ml

krem pod oczy 15 ml

1599
1980

1399
1680

Szampony schauma 250 ml 
wszystkie rodzaje

599
899

COTY 
parfum deodorant natural  spray

1999
2860

NIVEA krem expert lift 50 ml
krem na dzień i na noc

4299
5620

Schwarzkopf szampony i kremy 
koloryzujące przy zakupie 

szamponu lub farby otrzymasz 
elegancki wisior w prezencie

1599

Oferta ważna do wyczerpania zapasów
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BADANIA 
PSYCHOLOGICZNE 
DLA KIEROWCÓW!

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

SZYBKO 
I PROFESJONALNIE

Jolanta i Marek Nowak 
Jaworzno ul. Piłsudskiego 33 
(50 m od Poczty – ul. Wilcza) 

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

www.ubezpieczenie.jaworzno.pl
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Reklama
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Rywale oddali lidera – str. 14
Trzyligi, trzech liderów  – str. 14
Bez punktów na zakończenie – str. 15
Trzecie zwycięstwo z rzędu – str. 16
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PIŁKA NOŻNA – V LIGA

PIŁKA NOŻNA PIŁKA NOŻNA – IV LIGA
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Lepszej końcówki rundy jaworznic-
kie drużyny nie mogły sobie wyobra-
zić. Victoria, Szczakowianka oraz 
Ciężkowianka Jaworzno zajmują 
pierwsze miejsca w swoich ligach 
i pewnie dążą do awansów.

Niewątpliwą niespodzianką było 
objęcie fotelu lidera przez jaworznicką 
Victorię, która dzięki potknięciom 
Skry Częstochowa i MKS Myszków 
po raz kolejny objęła prowadzenie 
w lidze. Prowadzenie, które utrzyma 
aż do marca, do rozpoczęcia rundy 
wiosennej. Mimo bardzo dobrej po-
stawy zawodników popularnej „Vici”, 
bo przypomnijmy, że w tym sezonie 
jeszcze nikt nie odebrał jej kompletu 
punktów, to przez całą rundę więk-
szą skutecznością brylowała głównie 
Skra. Od początku rundy jesiennej 
trener R. Gabiga podkreślał, że Vic-
toria nie ma na tyle mocnego zespołu, 
aby walczyć o awans. 
Rzeczywistość oka-
zała się jednak 
inna i to wła-
ś n ie  j awor z-
nianie są teraz 
głównym kandy-
datem do awan-
su. A, że apetyt ro-
śnie w miarę jedze-
nia, to oczekiwania 
na nadchodzącą rundę 
są niemałe. Panie trenerze, czekamy 
na III ligę w Jaworznie. Po drugiej 
stronie barykady stoi Szczakowianka, 
która zdominowała rozgrywki V ligi, 
tracąc w 15 meczach zaledwie jednego 
gola. Tu sytuacja jest już na tyle kla-
rowna, że chyba nikt nie uwierzyłby 
w odebranie awansu Szczakowiance, 
która ma kolosalną, bo aż 15-punkto-
wą przewagę nad drugim Górnikiem 

Piaski. Trzeci lider, to oczywiście 
Ciężkowianka, która po spadku do A-
klasy radzi sobie wybornie i jedyna 
wpadka, która jej się przydarzyła 
to porażka w ostatniej kolejce z Prze-
mszą Siewierz. Nadmienić także 
trzeba dobrą postawę dwóch pozosta-
łych jaworznickich teamów, Górnika 
i Zgody. Górnik w pewnym momen-
cie zasiadł nawet na fotelu wicelidera, 
a obecnie zajmuje w miarę wysokie 5. 
miejsce. Nieznacznie gorzej spisuje się 
Zgoda Byczyna. Trener A. Śliwiński 
obawiał się, że po takich osłabieniach 

w składzie, drużyna bę-
d z ie  dos t a rcz a ł a 

punkty innym 

drużynom V ligi. Rzeczywistość oka-
zała się jednak znacznie piękniejsza 
i po 15 meczach Zgoda z dorobkiem 
24 punktów uplasowała się w środku 
tabeli, na 7. miejscu. Teraz przerwa 
zimowa, w której drużyny rozegrają 
sporo sparingów. My wiemy jedno, 
tak ciekawie runda wiosenna nie za-
powiadała się od dawna.

PAWEŁ JĘDRUSIK

Victoria zwyciężyła 
w wyjazdowym spotkaniu 
ze Slavią Ruda Śląska. 
Zwycięstwo pozwoliło 
zasiąść Vici na fotelu 
lidera na zakończenie 
rundy jesiennej.

W strugach deszczu przyszło 
rozegrać Victori i ostatnie spo-
tkanie rundy jesiennej. Mimo fa-
talnej pogody na stadionie Slavii 
pojawiła się spora grupa kibiców, 
w tym również okazała grupa 
głośno dopingująca zespół 
z Rudy Śląskiej. Oczywi-
ście w Rudzie Śląskiej 
nie zabrakło rów-
nież sympaty-
ków jawor z-
nickiej Victo-
rii, którzy tak-
że starali się zagrzewać swój zespół 
do walki. Mecz rozpoczął się zma-
sowanymi akcjami ofensywnymi 
gospodarzy. Robert Okrent kilka 
razy znalazł się w niezłych opałach. 
Zawodnicy Victorii całkowicie się 
pogubili nie mogąc stworzyć żadnej 
sensownej akcji. Na pewno w grze 
przeszkadzał opłakany stan mura-
wy, która miejscami przypominała 
podmokłą łąkę, a nie murawę bo-
iska. Nie ma się jednak co dziwić, 
opady tego dnia były naprawdę po-
kaźne. Po półgodzinnym marazmie 
w szeregach „Vici”, coś w końcu 
ruszyło. W 30. minucie po wrzutce 
piłki po faulu, ładnie głową przy-
mierzył były zawodnik Slavii, Jacek 
Wujec i futbolówka wpadła do siat-
ki rywala. Ten gol był jaworznia-

nom bardzo potrzebny. Doprzerwy 
mecz był już bardziej wyrównany 
niż w pierwszych mi-
nutach.

W  d r u g i e j 
o d s ł o n i e  m e -
czu pocz ąt ko-
wo prz ewa ż a l i 
g o s p o d a r z e . 
Z czasem 
Vic to -

r i a 

zaczę-
ła  odpo-
w i a d a ć 
t y m  s a -
mym. Gra 
w y r a ź n i e 
się zaostrzy-
ła, czego ob-
r a z e m  b y ł y 
ż ó ł t e  k a r t -
k i  d la  Wujc a , 
G ol i  i  Ż em ł y. 
W 71. minucie 
czerwony kar-
t o n i k  o t r z y -
ma ł bramkarz 
g o s p o d a r z y , 
d o  w y k o -
n a n i a  r z u -
t u k a r nego 
p o d s z e d ł 

Slavia Ruda Śląska – Victoria Jaworzno 0:2 (0:1)

Podlesianka Katowice – Szczakowianka Jaworzno 0:1 (0:1)

W swoim ostatnim meczu rundy 
jesiennej ligi okręgowej 2009/2010, 
Szczakowianka Jaworzno, w eks-
tremalnie trudnych warunkach, 
pokonała na wyjeździe Podlesiankę 
Katowice 0:1. Złotą bramkę, jak się 
później okazało, zdobył strzałem 
głową Rafał Skrzypek.

Na koniec półmetku ligi, boisko 
gości, na którym przyszło grać obu 
zespołom, dzięki dużym opadom 
deszczu zamieniło się w „małe je-
zioro”. Nierówności na boisku wy-
pełnione wodą, nie dawały możli-
wości grania na wysokim poziomie. 
W meczu tym należało grać jak 
najwięcej górą lub długą piłką, nie 
bawiąc się w żadną grę kombinacyjną. 
Wszystkie atuty „Szczaksy”, którymi 
są taktyka, wyszkolenie techniczne 
i szybka gra piłką poszły… w kałuże. 
Podopieczni Andrzeja Sermaka znani 
ze swojej zadziorności i waleczności 
nie mieli jednak zamiaru się tutaj 
poddać. Z początku goście próbo-
wali strzałów z dystansu. Najpierw 
spróbował w 6. minucie Szremski, 
a następnie 2 minuty później Choj-
nowski, jednak obydwa te strzały nie 
zagroziły bramce Podlesianki. Mimo 
wszystko Szczakowianka objęła pro-

wadzeniebardzo szybko, bo już w 15. 
minucie gry. Dokładne dośrodko-
wanie Adriana Wojtaszaka z zimną 
krwią wykorzystał Rafał Skrzypek, 
który strzałem głową nie dał szans 
bramkarzowi drużyny z Katowic. 
Po bramce na boisku nie działo się nic 
specjalnego, bo po prostu nie miało 
prawa się dziać. Na takiej murawie 
nawet najlepsi mieliby olbrzymie pro-
blemy z prowadzeniem jakiejkolwiek 
gry. Dopiero w 40. minucie aktyw-
ny w tym spotkaniu Kamil Głośny 
próbował strzału zza pola karnego, 
jednak uderzył niecelnie. Chwilę 
później oglądaliśmy dośrodkowanie 
Wojtaszaka i zamieszanie podbram-
kowe, z którego mogła paść bramka, 
ale ostatecznie gospodarze zdołali się 
wybronić przed stratą drugiego gola.

Druga połowa niczym nie różniła 
się od pierwszej. Kopanina i pró-
ba walki nie z przeciwnikiem, ale 
z warunkami pogodowymi z jakimi 
musieli zmagać się piłkarze obu je-
denastek. W 59. minucie pierwszy 
i ostatni groźny kontratak przepro-
wadzili gospodarze, jednak strzał 
z ostrego kąta pewnie wyłapał Ra-
dosław Józefiak. W ostatnich 30 mi-
nutach gry, na całego rozkręciła się 

drużyna z Jaworzna.Najpierw Jamróz 
spróbował strzału zza pola karnego, 
jednak piłka po jego mocnym strzale 
bardzo niewiele przeleciała nad po-
przeczką. W 65. minucie po podaniu 
piłki Ochmańskiego do Głośnego, 
napastnik biało-czerwonych znalazł 
się w sytuacji sam na sam, jednak 

zwlekający zestrzałem zawodnik go-
ści, ostatecznie został zablokowany 
przez obrońcę. 5 minut później po do-
środkowaniu z rzutu rożnego, strzał 
z 7 metrów, tym razem Bartłomieja 
Sałapatka, lecz ponownie zablokowa-
ny. W 84. minucie znów Głośny „oko 
w oko” z bramkarzem Podlesianki 

i znów nie ma bramki.Minutę póź-
niej, po podaniu Adam Janeczki, ten 
sam zawodnik w kolejnej dogodnej 
sytuacji bramkowej, ale strzał niestety 
tylko prosto w bramkarza.

Mecz mimo katastrofalnych wa-
runków pogodowych, Szczakowianka 
potrafiła wygrać, a strzelić bramkę 
na takim boisku to była mimo wszystko 
wielka sztuka. Szczakowianka mogła 
wygrać jeszcze większą różnicą bra-
mek, jednak nie ma co narzekać, gdyż 
najważniejsze są trzy punkty, zdobyte 
w meczu, który na długo zapadnie 
w pamięć kibicom „Szczaksy”. Po 15 
meczach ligowych biało- czerwoni 
uzyskali komplet- 45 punktów, strze-
lając przy tym 58 bramek, a tracąc za-
ledwie jedną! Jeżeli w drugiej rundzie 
drużynie z Jaworzna nie przytrafi się 
żadna „zadyszka”, to spokojnie myślę, 
że kibice wraz z piłkarzami będą mogli 
świętować upragniony awans do IV ligi.

Bramka: 15’ Skrzypek
Skład: Józefiak– Jamróz, Sałapatek, 
Skrzpek, Szremski (Ochmański) – 
Wojtaszak, Stemplewski, Biskup, 
Chojnowski– Janeczko (Grabski), 
Głośny (Dylowicz)

R.JARZĄBEK

Adrian Wojtaszak zażywa kąpieli w kałużach na boisku 
w Katowicach

Bohater meczu- Jacek Wujec

Sukcesy rodziły się w bólu

Struś, ale przestrzelił. Niewyko-
rzystana sytuacja mocno rozdraż-
niła Victorię i 6 minut później 
znów z dośrodkowania po faulu, 
ponownie głową gola zdobył Wu-
jec. Od momentu strzelenia dru-
giej bramki jaworznianie kontro-
lowali już grę do końca spotkania. 
Mecz zakończył się wynikiem 2:0 

dla Victorii. Dzięki wygranej 
ze Slavią oraz sprzyjających 

na m w y ni kach r y wa l i , 
czyli remisie Myszkowa 

i porażki Częstochowy, 
„Vicia” obję ła fotel 

l idera. Oby runda 
wiosenna zakoń-

czyła się taką 
samą lokatą 
jaworznian.

Znany jest 
wstępny plan sparingów. Jak 

podaje serwis www.victoria.jaworz-
no.pl w przerwie zimowej Victoria 
zagra z:

23.01   MKS Lędziny   IV liga, 5. Miejsce
30.01   Nadwiślanin Góra   V klasa, 1. Miejsce
3.02   Pniówek Pawłowice Śl.   III liga, 7. Miejsce
6.02   Victoria Częstochowa   III liga, 9. Miejsce
10.02 Kmita Zabierzów  III liga, 12. Miejsce
13.02   BKS Stal Bielsko-Biała   III liga, 2. Miejsce
17.02   Polonia Łaziska Górne   IV liga, 1. Miejsce
20.02   Rekord Bielsko-Biała   IV liga, 5. Miejsce
24.02   Energetyk ROW Rybnik   III liga, 3. Miejsce
27.02   LKS Czaniec   IV liga, 4. Miejsce
6.03   Gwarek Ornontowice   IV liga, 2. Miejsce
13.03   GTS Bojszowy   IV liga, 15. Miejsce
20.03   Przyszłość Rogów   IV liga, 6. Miejsce
27.03   Początek rundy wiosennej 

Bramki: 30’, 77’ Wujec
Victoria: Okręt- Gola, Dziółka, 
Bartkiewicz, Wujec, Żemła, Gabiga, 
Kusiak, Gadaj, Struś, Żuraw

ŁUKASZ PIOTROWSKI
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PIŁKA NOŻNA – V LIGA

PIŁKA NOŻNA – V LIGA

TABELE I WYNIKIPIŁKA NOŻNA – A KLASA

SIATKÓWKA

IV liga
1. Victoria Jaworzno  15  35 29-10
2. MKS Myszków  15  35 36-11
3. Skra Częstochowa  15  34 34-15
4. Sarmacja Będzin  15  26 31-21
5. Przyszłość Ciochowice  15  23 23-20
6. Wyzwolenie Chorzów  15  22 23-15
7. Górnik 09 Mysłowice  15  22 31-26
8. Slavia Ruda Śląska  15  22 28-28
9. KS Częstochowa  15  21 23-18
10. Olimpia Truskolasy  15  19 28-26
11. Czarni Sosnowiec  15  18 22-19
12. Zagłębiak Dąbrowa G. 15  16 28-50
13. Górnik Wesoła 15  16 24-39
14. Zieloni Żarki  15  12 21-35
15. MK Górnik Katowice  14  9 9-22
16. ŁTS Łabędy 14  4 15-50
Kolejka 15 – 11 listopada
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 2-4 Sarmacja Będzin
Slavia Ruda Śląska 0-2 Victoria Jaworzno
Zieloni Żarki 2-4 Przyszłość Ciochowice
KS Częstochowa 1-1 Olimpia Truskolasy
Górnik Wesoła 3-2 Górnik 09 Mysłowice
Czarni Sosnowiec 2-1 Skra Częstochowa
Wyzwolenie Chorzów 1-1 MKS Myszków
MK Górnik Katowice – ŁTS Łabędy odwołany

V liga
1. Szczakowianka Jaworzno 15  45 58-1
2. Górnik Piaski 15  30 44-15
3. Unia Dąbrowa Górnicza  15  29 30-14
4. MCKS Czeladź  15  28 29-13
5. Górnik Jaworzno  15  26 27-21
6. Unia Ząbkowice  15  24 29-19
7. Zgoda Byczyna 15  24 26-26
8. Milenium Wojkowice  15  21 24-31
9. Pogoń Imielin  15  19 25-27
10. A. Brzozowice-Kamień 15  17 14-21
11. Podlesianka Katowice  15  16 19-23
12. Orkan Dąbrówka Wielka  15  15 17-20
13. MKS Siemianowice Śląskie  15  15 21-26
14. Gwarek Tarnowskie Góry  15  14 20-24
15. AKS Niwka Sosnowiec  15  13 23-29
16. Źródło Kromołów  15  0 4-100
Kolejka 15 – 11 listopada
MKS Siemianowice Śląskie 5-0 Pogoń Imielin
Orkan Dąbrówka W. 2-1 Gwarek Tarnowskie Góry
Podlesianka Katowice 0-1 Szczakowianka Jaworzno
MCKS Czeladź 1-0 Unia Dąbrowa Górnicza
Źródło Kromołów 1-9 Milenium Wojkowice
Górnik Jaworzno 0-1 Andaluzja Brzozowice-Kamień
AKS Niwka Sosnowiec 2-4 Zgoda Byczyna
Unia Ząbkowice 3-1 Górnik Piaski

A-klasa
1. Ciężkowianka Jaworzno 15  42 44-11
2. Pionier Ujejsce 15  33 38-14
3. Przemsza Siewierz 15  28 31-17
4. RKS Grodziec 15  27 49-24
5. Strażak Mierzęcice  14  26 28-15
6. Jedność Strzyżowice  15  25 32-27
7. Błękitni Sarnów  15  23 23-23
8. MKS Sławków  15  23 22-23
9. Łazowianka Łazy  15  21 25-41
10. Zew Kazimierz  15  19 28-22
11. Tęcza Błędów  15  19 22-32
12. Niwy Brudzowice  15  18 23-28
13. MKS Poręba  15  13 22-38
14. Orzeł Dąbie  14  11 17-34
15. Ostoja Żelisławice  15  9 15-39
16. Przemsza Okradzionów 15  5 24-55
Kolejka 15 – 11 listopada
Jedność Strzyżowice 2-0 Niwy Brudzowice
Łazowianka Łazy 4-3 RKS Grodziec
Orzeł Dąbie – Strażak Mierzęcice odwołany
Przemsza Okradzionów 3-1 Błękitni Sarnów
MKS Poręba 1-1 Zew Kazimierz
Ciężkowianka Jaworzno 0-1 Przemsza Siewierz
MKS Sławków 1-2 Tęcza Błędów
Pionier Ujejsce 3-0 Ostoja Żelisławice

PAWEŁ JĘDRUSIK

Ciężkowianka kiedyś w końcu musiała przegrać...

Drugą wygraną „u siebie” i zarazem 
drugą w tym sezonie zanotowali 
siatkarze jaworznickiego Energe-
tyka, którzy po bardzo emocjonu-
jącym spotkaniu pokonali uczniów 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
ze Spały 3:2. Po meczu dotychczaso-
wy szkoleniowiec „energetycznych”, 
Wiktor Krebok zrezygnował z peł-
nionej dotychczas funkcji.

Do Jaworzna zespół SMS-u przy-
jeżdżał w roli faworyta, gdyż to on 
zwyciężył więcej ligowych spotkań. 
Nie wpłynęło to jednak w demoty-
wujący sposób na naszych siatkarzy, 
którzy od pierwszych minut zacięcie 
walczyli o każdą piłkę. Szansę gry 
od początku dostali: Antosik, Szo-
pa, Tepling, Kaźmierski, Kurian, 
Kozłowski oraz na pozycji libero– 
Skrzeciński. W mecz bardzo dobrze 
weszli zawodnicy z Jaworzna, którzy 
po ataku Szopy prowadzili 3:0. Wtedy 
do głosu doszli goście, którzy czte-
rema skończonymi z rzędu piłkami 
wyszli na prowadzenie 3:4, a później 

4:6. Przy stanie 6:10 pierwszą prze-
rwę wykorzystał Wiktor Krebok. Nie 
wybiła ona z rytmu naszych rywali, 
którzy utrzymywali bezpieczne 2-3 
punktowe prowadzenie. Pierwsze 
starcie zostało wygrane przez SMS 
22:25. Dobry początek drugiego seta, 
znalazł odzwierciedlenie w jego koń-
cowym wyniku. Energetyk prowadził 
4 punktami – 8:4, potem 5 i 6 – 11:6, 
12:6, a to wszystko po to, aby za parę 
minut remisować 13:13. Taka sama 
ilość punktów zdobytych przez obie 
strony, na zegarze widoczna była 
ostatni raz w tej części przy stanie 
18:18. Zagrywka zawodnika gości, 
swoje miejsce znalazła na siatce, 
co pozwoliło jaworznianom wyjść 
na prowadzenie, którego nie stra-
cili już do końca seta, wygrywając 
różnicą 5 punktów. Po 44 minutach 
meczu mieliśmy remis 1:1. Najdłużej 
rywalizacja trwała w trzeciej z kolei 
partii. Rozpoczęli ją od prowadzenia 
goście. Był to jednak chwilowy stan 
rzeczy, bo Jaworzno już przy następ-

nej okazji zremisowało. Nasz zespół 
przez długi czas dyktował warunki 
gry. Dopiero, gdy Kozłowski nadział 
się na podwójny blok, na tablicy po-
jawił się wynik 21:22. Było to tym 
samym objęte drugi raz przez gości 
prowadzenie w tej części od stanu 
0:1. Pierwsza piłka setowa należała 
do gospodarzy i niestety nie została 
przez nich wykorzystana. Niestety, 
gdyż taka szansa już w tej części się 
nie nadarzyła. Do wyniku 1:2 w me-
czu doprowadziła Spała, która losy 
3. partii rozstrzygnęła dopiero 6. 
piłką setową (!), zwyciężając 30:32. 
3 punktowe prowadzenie naszych 
siatkarzy z początku 4. seta nie zo-
stało utrzymane i po dwóch z rzędu 
blokach rywali przegrywaliśmy 8:9. 
Najlepszy fragment w meczu jaki 
rozegrali zawodnicy Kreboka roz-
począł się przy remisie 9:9. Jaworzno 
zdobyło w nim 12 punktów tracąc 
przy tym tylko 4. Partia ta wydłużyła 
się czasowo ze względu na dyskusję 
związane z niezrozumiałą decyzją 

sędziego. Mianowicie przy stanie 
13:11 trener gości zbyt późno zgłosił 
chęć wykorzystania należącego się 
mu czasu. Sędzia w konsekwencji 
wyciągnął żółty kartonik. Jaworz-
nianom tym samym należał się 14. 
punkt. Nie został on jednak Energe-
tykowi przyznany, gdyż po długiej 
rozmowie okazało, że sędzia użył 
kartonika w celu ostrzeżenia trene-
ra, nie karząc go. Ostatnie 4 piłki 
należały do naszego zespołu, który 
odpowiedział na zdobyte wcześniej 
punkty przez gości i doprowadził 
tym samym po raz drugi w spotkaniu 
do remisu. O końcowym rezultacie 
całego spotkania zdecydować mu-
siał tie-break. Początkowa wymiana 
piłek zakończyła się wynikiem 2:2, 
który ustalił skuteczny kontratak 
po nieudanej próbie kiwania przez 
rywala. Zwycięstwo zawdzięczać 
trzeba uzyskanej przez Energetyka 
przewadze – 6:2, która okazała się już 
nie do odrobienia. Blisko dwugodzin-
ną ligową batalię zakończył podwójny 

blok naszego zespołu. Paradoksem 6. 
kolejki rozgrywek było to, że MCKiS 
Energetyk Jaworzno pomimo, zwycię-
stwa 3:2 z miejsca 10. … spadł na 12. 
Do takiej sytuacji doszło, gdyż zespo-
ły mające identyczną ilość punktów, 
zwyciężyły swoje spotkania 3:1 i 3:0, 
co pozwoliło im dopisać do swojego 
konta nie 2 jak w przypadku Jaworz-
na, a 3 punkty. Sporym zaskoczeniem 
było po zwycięskim meczu, podanie 
się do dymisji trenera zespołu – Wik-
tora Kreboka. Jak wiadomo na daną 
chwilę w najbliższych meczach dru-
żynę poprowadzi jego zastępca – Jacek 
Sowa. Dzisiaj, 18 listopada Energetycy 
zagrają z Treflem Gdańsk. Drużyna 
gospodarzy tego meczu zajmuje 4. 
miejsce w tabeli, a swoje ostatnie 
spotkanie zwyciężyła na wyjeździe 
z GTPS Gorzów Wielkopolski 1:3. 
Natomiast w sobotę kolejny mecz 
w jaworznickiej hali. Tym razem 
gościć będziemy BBTS Bielsko-Biała, 
czyli na obecną chwilę 6. zespół I ligi.

BARTEK DŁUGAJCZYK

Energetyk Jaworzno – SMS PZPS Spała 3:2 (22:25, 25:20, 30:32, 25:16, 15:10)

Rozegrane w środowe Święto Nie-
podległości w fatalnych warunkach 
pogodowych spotkanie zakończyło 
się sensacyjną wygraną gości z Sie-
wierza, którzy tym samym przerwali 
passę kolejnych 14 zwycięstw lidera 
z Ciężkowic.

Na końcowym wyniku pię=tno wy-
warła sytuacja z 10. minuty, gdy jeden 
z ciężkowickich zawodników stracił 
piłkę w środku pola, zaś Szwierczyń-
ski po otrzymaniu piłki nie namyślał 
się długo pokonując ostrym strzałem 
z 18 metrów Paliana. Strata bramki po-
działała na ciężkowickich zawodników 
niczym płachta na byka. W pierwszej 
połowie dogodnych sytuacji nie wy-
korzystał Marcin Psioda, zaś w drugiej 
odsłonie na listę strzelców mogli wpisać 
się oprócz Psiody Jarzynka oraz Bosak . 
Przy strzale tego ostatniego wielką klasę 
pokazał broniący siewierskiej bramki 
Stańczyk. Druga połowa to całkowita 
dominacja Ciężkowianki, która nie 
była jednak w stanie wykorzystać 
stworzonych przez siebie sytuacji 
bramkowych. W dodatku perfek-
cyjnie spisywał się w tym spotkaniu 
golkiper oraz cały blok defensywny 
gości. W dodatku tym razem niemi-
łosiernie faulowany Jarzynka (przy 
którym momentami było nawet 3 
rywali) nie był sobą i sensacja stała się 
faktem. Na marginesie nie sposób nie 
zauważyć, iż brak w składzie kontuzjo-

wanych Adamusa i Grodzkiego oraz 
gra na słowo honoru niemal tak samo 
poobijanego Ariela Milewskiego spra-
wiły, że w ubiegłą środę ciężkowicka 
defensywa nie stanowiła monolitu. 
Tym samym nie udało się Ciężkowiance 
po 14 kolejnych wygranych wyśru-
bować rekordu wygranych do 15, zaś 
w Ciężkowicach doszło do sensacji. 
Należy jednak oddać co należne ry-
walom z Siewierza, których ambicja, 
a nade wszystko dyscyplina taktyczna 
sprawiły, że podopieczni Piotra Szczot-
ki po raz pierwszy zaznali goryczy 
porażki. Niemniej jednak 14 wygra-
nych oraz przewaga 9 punktów nad 
rywalami z „Pioniera” Ujejscy mówią 
same za siebie. To zasługa zawodników 
i trenerów, ale również działaczy i spon-
sorów. W tym miejscu szczególne słowa 
podziękowania Zarząd Klubu kieruje 
do państwa Janiny i Marka Banasików, 
Barbary i Kazimierza Górskich, Jerzego 
Grabskiego i Andrzeja Struskiego oraz 
ich małżonek, a także Marka Pieczary, 
Marka Niemczyka, Mariusza Pawelca 
i innych. Na szerszą recenzję przyjdzie 
czas w jednym z następnych numerów.

Ciężkowianka: Palian– Mateusz 
Ślusarczyk, Adrian Prażmowski, 
Bosak, Milewski, Kornaga, Michał 
Struski, Psioda, Pieczka– Jarzynka, 
Tomasz Ciołczyk (76’ Chrząścik)

JANCIO WODNIK

Słabą końcówkę rundy jesiennej zali-
czyli zawodnicy Tomasza Kijewskie-
go, którzy w ostatnich 4 spotkaniach 
zdobyli tylko 3 punkty– zwyciężając 
w derbach ze Zgodą. Górnik w swo-
im ostatnim meczu pomimo prze-
wagi poległ z Andaluzją. 

Jedyna bramka w tym meczu padła 
w 6. minucie po wykonaniu rzutu roż-
nego. Posiadające przewagę optyczną 
Jaworzno nie potrafiło udokumentować 
tego zdobyciem bramki. Szanse na to po-
jawiały się z każdą minutą – dwukrotnie 
obity słupek bramki gości czy mocny 
strzał Warzechy, który intuicyjnie na 
rzut rożny sparował bramkarz Andalu-
zji. – W meczu tym zagraliśmy osłabieni. 
Zabrakło w składzie Jarząbka, który 

pauzował za kartki oraz Stojaka, którego 
wyeliminowały sprawy rodzinne. Przez 
90 minut mieliśmy przewagę, jednak 
nie udało się zdobyć choćby wyrównu-
jącej bramki. Gry nie ułatwiały również 
bardzo ciężkie warunki spowodowane 
padającym od rana deszczem – komen-
tował kierownik drużyny Stanisław 
Kucharski. Górnik Jaworzno, który 
jeszcze niedawno zajmował pozycję 
tuż za Szczakowianką- jako wicelider, 
zakończył jesienne granie na 5. pozycji. 

Skład: Żak– Rusek, Byrski, Wierzbik, 
Krzyśko (46’ Sędrzak A.), Kądziołka, 
Kantek, Sierczyński, Radosz, Warze-
cha (81’ Adamczyk), Wyka

BARTEK DŁUGAJCZYK

Na ostatni ligowy mecz w tym roku dru-
żyna Andrzeja Śliwińskiego udała się 
„zza miedzę” do Sosnowca. Tam odbyło 
się spotkanie z miejscową AKS Niwką, 
które zawodnicy Zgody zwyciężyli.

Zgoda Byczyna idąc w ślady innych 
jaworznickich drużyn, również swoją 
konfrontację z sosnowieckim team-em 
zwyciężyła. Wynik mógł zostać już 
otwarty w 8. minucie meczu, kiedy to sil-
nym strzałem Rosa posłał piłkę wprost 
na poprzeczkę bramki AKS-u. Sytuacja 
ta zemściła się parę minut później i po-
pełnione w naszej defensywie błędy wy-
korzystali rywale, wyprowadzając swoją 
drużynę na prowadzenie. Do remisu 
po dwójkowej akcji Sobczak-Dobrzański 
doprowadził w 30 min. ten drugi, któ-
rego precyzyjny strzał pod poprzeczkę 
okazał się nie do obrony. Losy spotkania 
diametralnie odmieniły się, gdy 10 mi-
nut później do piłki odbitej od obrońców 
na 20. metrze dopadł Sobczak, który 
posyłając piłkę z lewej nogi w dalszy 
róg bramki zapewnił jaworznianom 
prowadzenie. Niestety, ponownie popeł-
nione błędy „na tyłach” spowodowały, 

że po pierwszej połowie wynik spo-
tkania wynosił 2:2. Po przerwie sporo 
do gry wniósł Szalek- były zawodnik 
jaworznickiej Victorii.. Właśnie po jed-
nym z fauli na tym właśnie zawodniku, 
do futbolówki podszedł Ryszard Czer-
wiec i fantastycznym strzałem w same 
„widły” zdobył 3. dla Zgody bramkę. 
Wynik na 4:2 ustalił w 76’ Smreczak. 
7 zwycięstw, 3 remisy i 5 porażek po-
zwoliły byczyńskiemu klubowi przezi-
mować przerwę na 7. miejscu. O krótki 
pomeczowy komentarz poprosiliśmy 
trenera Andrzeja Śliwińskiego: – Mecz 
z AKS Niwka był jednym z lepszych jakie 
rozegraliśmy w tej rundzie. Obawialiśmy 
się tego meczu mając świadomość porażki 
z Górnikiem i słabej gry.

Bramki: 30’ Dobrzański,40’ Sob-
czak 70’ Czerwiec,76’ Smreczak
Skład: Ryszka – Siemek, Podralski, 
Wacławek (55’ Szalek), Sawanie-
wicz, Pstrucha, (75’ Piecka), Do-
brzański, Sobczak, Zieliński, Rosa 
(46’ Czerwiec), Smreczak (80’ Gajos)

BARTEK DŁUGAJCZYK

Ciężkowianka Jaworzno – Przemsza Siewierz 0:1 (0:1) Górnik Jaworzno – Brzozowice-Kamień 0:1 (0:1)

AKS Niwka Sosnowiec – Zgoda Byczyna 2:4 (2:2)
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PIŁKA NOŻNA 

BRYDŻ

KOSZYKÓWKA

SIATKÓWKA

Ogromna niespodzianka jaką swo-
im kibicom sprawili koszykarze 
MCKiS Termo-Rex Jaworzno w roz-
grywkach Pucharu Polski podbudo-
wała i samych zawodników, którzy 
wygrali swoje dwa kolejne ligowe 
spotkania.

7 listopada w Jaworznie zagościł 
zespół spod Jasnej Góry, czyli AZS 
Politechnika Częstochowa. Drużyna, 
która przed tym meczem zajmowała 
pozycję wicelidera rozgrywek II ligi 
gr. C przekonała się o tym, że ostat-
nie miejsce, na którym wtedy znaj-
dowali się nasi zawodnicy wcale nie 
odzwierciedlało poziomu gry pre-
zentowanego przez Jaworzno. I tak 
już po pierwszych 10 minutach gry 
prowadziliśmy różnicą 6 punktów. 
Druga kwarta zakończyła się zde-
cydowanie na korzyść gości, którzy 
schodząc na przerwę przed kolej-
nymi dwoma częściami prowadzili 
37:39. Na szczęście nasz team poka-
zał charakter i nie dał pokonać się 
na własnym parkiecie, zwyciężając 
kolejne dwie kwarty 5 i 13 punktami. 
Przewaga ta pozwoliła wygrać całe 
spotkanie różnicą 16 „oczek”. Nie-
samowitą skutecznością tego dnia 
imponował Grzegorz Remin, który 
przez 36 minut i 58 sekund pobytu 
na parkiecie zdobył 39 punktów (12 
trafień za 2 punkty, 2 trafienia za 3 
oraz 9 za 1). Bytom miał być kolej-
nym celem naszej drużyny, jednak 
zaplanowane na środę spotkanie 
z Klubem Koszykarskim zostało 
odwołane z powodu licznych zacho-
rowań w bytomskim zespole i od-
będzie się ono dopiero 13 stycznia 
2010 roku. Gdy zawodnicy innych 
drużyn koszykarskich w miniony 
weekend pauzowali, nasz zespół 
rozgrywał zaległe spotkanie z MKS 
Limbach Limanowa. Mecz ten zo-
stał przełożony z 25 października. 
Rywale podobnie jak nasz zespół 
nie radzą sobie najlepiej w lidze. 
W przedmeczowych statystykach 
zanotowane mieli 1. zwycięstwo oraz 
5 porażek. Sobotni przeciwnicy nie 
zdołali na nasze szczęście zatrzymać 
rozpędzającego się „jaworznickiego 
walca”, który pomimo braku lide-
ra – kontuzjowanego Grzegorza 
Remina, Termo-Rex poradził sobie 
bez problemu wygrywając różnicą 
20 punktów. Najskuteczniejszymi 
jaworznickimi zawodnikami tego 
meczu zostali Biliński z 16 punk-
tami oraz Motyl z 15. Za nami już 
także losowanie III rundy Pucharu 
Polski. Tym razem jaworznianie 
zmierzą się 2 grudnia na własnej 
hali z KPSW Astoria Bydgoszcz, 
czyli liderem rozgrywek II ligi gru-

W piątek, 13 listopada 2009 r. 
w Domu Kultury w Szczakowej 
odbył się Otwarty Turniej Brydża 
Sportowego o Puchar Prezydenta 
Miasta Jaworzna organizowany 
przez Wydział Edukacji, Kultu-
ry i Sportu Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie wraz z MCKiS w Ja-
worznie. 

Zwycięzcami zostali reprezentanci 
KS Energetyk- Leszek Niemiec i Stefan 
Kowalczyk. Za nimi uplasowali się Ma-
ciej Chwirut i Andrzej Węglarz, a trzecie 
miejsce zdobyli Marek Witek i Zbibniew 
Papiernik. Następny turniej odbędzie się 
w piątek 11 grudnia o godz. 17:30, także 
w Domu Kultury w Szczakowej.

JANCIO WODNIK

W niedzielę 15 listopada w Hali 
Widowiskowo-Sportowej rywalizo-
wały dziecięce drużyny (zawodnicy 
urodzeni w 1999 roku i młodsi) 
podczas Halowego Turnieju Piłki 
Nożnej Dzieci.

Organizatorami imprezy, która w tej 
kategorii wiekowej odbyła się po raz 
pierwszy byli: LKS Ciężkowianka, 
Klub Środowiskowy MCKiS Wega oraz 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu. 
W turnieju udział wzięły zespoły: 
Ciężkowianki Jaworzno (gospodarz), 
Górnika Jaworzno, AKS Mikołów, 
MKS Siemianowice i UKS Szopienice. 
Turniej współfinansowany był z budże-
tu miasta Jaworzna w ramach realizacji 
zadania publicznego pod nazwą „Ama-
torzy na start”.Oto finałowa kolejność

1. Górnik Jaworzno
2. AKS Mikołów

W minioną niedzielę odbyła się 8. 
kolejka Ligi Saleziańskiej. Oto kom-
plet wyników z rozegranych spotkań:
JKS Strażak- pauza
Czarni Łubowiec – Oldboye Dąbro-
wa 0-8
Bory – Czerwone Diabły 2-3
Ab-tech – FC Albatrosy 2:2
Przemsza Jaworzno – OSW Szcza-
kowa 2:3

Tabela po 8. kolejkach 
JKS Strażak 7 15 29-17
Czerwone Diabły 7 14 15-9
Bory 8 13 26-17
FC Albatrosy 7 13 16-16
Oldboye Dąbrowa 7 12 33-14
Czarni Łubowiec 7 9 18-23
Przemsza Jaworzno 7 7 11-21
OSW Szczakowa 7 6 12-27
Ab-tech 7 2 10-26

W ostatniej, 9. kolejce, 22 listopada 
zmierzą się ze sobą:
Bory- pauza
Czarni Łubowiec – Czerwone Dia-
bły 10:00
Oldboye Dąbrowa – FC Albatrosy 
11:15
Przemsza Jaworzno – Ab-tech 12:30
JKS Strażak – OSW Szczakowa 13:45

PAWEŁ JĘDRUSIK

Otrząsnęły się po ostatnich dwóch 
nieudanych spotkaniach siatkarki 
jaworznickiego III-ligowca i w 10. 
kolejce pewnie zwyciężyły swoje 
rywalki z Cieszyna 3:0.

W porównaniu z wcześniejszymi 
meczami, w wyjściowym składzie 
MCKiS-u Jaworzno nastąpiły 3 zmia-
ny. Możliwość gry od pierwszej minuty 
otrzymały Anna Łozińska oraz Justyna 
Kamińska. Na nowej pozycji w zespole 
wystąpiła również Olga Samul, która 
w meczu z Victorią zagrała jako libero. 
Grająca we wszystkich dotychczasowych 
spotkaniach w pierwszej „6” Karolina 
Kuryło tym razem mecz spędziła w roli 
rezerwowej zawodniczki. Przyjezdne, 
czyli VC-Victoria Cieszyn to obok MKS 
Wodzisław Śląski najsłabiej radząca 
sobie drużyna w lidze, która na obecną 
chwilę zajmuję przedostatnie miejsce 
w tabeli. Spotkanie rozpoczęło się 
w wymarzony sposób – jaworznianki 
osiągnęły znaczną przewagę. Z czasem 
jednak zaczęła ona topnieć coraz bar-
dziej, aby w samej końcówce zamienić się 
na remis – 24:24. Kropkę nad „i” w tym 
secie postawiły jednak nasze dziewczy-
ny, których skutecznie zakończone 2 
ataki pozwoliły wyjść na prowadzenie 
w meczu. Pole gry całkowicie zostało 
zdominowane przez nasz zespół w dru-
giej będącej zarazem przedostatnią 
odsłoną spotkania. Jaworznianki za-
notowały wtedy najwyższe dotychczas 
zwycięstwo w secie, odprawiając rywalki 
do 7. We wcześniejszych rywalizacjach 

py A. Pewni siebie bydgoszczanie 
na swojej stronie internetowej lo-
sowanie określili „najlepszym jakie 
mogło im się przytrafić”. My mamy 
jedna k nadzieję , że Termo-Rex 
utrzyma swoją świetną passę pu-
charową i w yeliminuję Astorię, 
co stworzy szansę naszej drużynie 
zmierzenia się, z reprezentantem 
najlepszej l igi w polskiej koszy-
kówce. Takie wydarzenie mogłoby 
przyciągnąć większą niż zazwyczaj 
publikę na mecz. Nie odbiegając 
w przyszłość tak daleko, należy się 
skupić na 4. już z rzędu spotkaniu 
we własnej hali. Tym razem w ra-
mach ligowych rywalizacji podej-
miemy KKS Mickiewicz Katowice, 
który zajmuje wysokie 3. miejsce 
z 5 zwycięstwami oraz 3 porażka-
mi. Początek meczu w niedzielę 
o godzinie 17.

BARTEK DŁUGAJCZYK

MCKiS Termo-Rex Jaworzno 89:73 AZS Politechnika  
Częstochowa (24:18, 13:21, 17:12, 35:22)

MCKiS Termo-Rex Jaworzno 65:45 MKS Limbach  
Limanowa (12:8, 18:18, 24:6, 11:13)

3. MKS Siemianowice
4. UKS Szopienice

5. Ciężkowianka Jaworzno
JANCIO WODNIK

Młodzi zawodnicy Ciężkowianki byli gospodarzami turnieju

Zawodniczki MCKiS zrehabilitowały się za ostatni czarny weekend

Rafał Motyl
MCKiS Jaworzno – VC-Victoria Cieszyn 3:0 (26:24, 25:7, 25:21)

najwyżej udało się wygrać w meczach 
z Dębowianką Dębowiec oraz z UKS 
Czechowice Dziedzice – w drugich 
setach do 12. Niespodziewanie po tak 
dotkliwej porażce przeciwniczki MCKiS
-u zdołały się podnieść i powalczyć, aby 
nie ulec podwójnej kompromitacji. Po-
mimo wyrównanej gry, górą ponownie 
wyszły reprezentantki Jaworzna, które 
zwyciężając 25:21 odniosły 6. w tym se-
zonie zwycięstwo. Tak, więc drugie spo-
tkanie z cieszyńskim zespołem zakoń-
czyło się naszą wygraną. Dzień po tym 
meczu odbyła się 11. kolejka rozgrywek, 
w której MCKiS Jaworzno pauzował. 
Zwycięstwo Uczniowskiego Klubu 

Sportowego z Dębowca spowodowało, 
iż to właśnie ten zespół został liderem 
rozgrywek z 19 punktami. Za tydzień 
zawodniczki z Jaworzna udadzą się na li-
gowe spotkanie do Czechowic-Dziedzic.

TABELA III LIGA GR. 2
Lp. zespół p. m.
1. UKS Dębowianka Dębowiec 19 10
2. MCKiS Jaworzno 18 9
3. AZS ATH Bielsko-Biała 17 8
4. MOSM Tychy 17 9
5. UKS Czechowice Dziedzice 15 10
6. VC-Victoria Cieszyn 7 9
7. MKS Wodzisław Śląski 6 9

BARTEK DŁUGAJCZYK

PIŁKA NOŻNA – SALOS
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Parafia św. Elżbiety Węgierskiej za-
prasza wszystkich jaworznian i gości 
do przeżycia Sylwestra na „III Ja-
worznickim Bezalkoholowym Balu 
Sylwestrowym”.

W programie balu prowadzonego 
przez renomowanego wodzireja zabaw 
bezalkoholowych znajduje się wiele za-
baw integracyjnych, konkursów, a także 
innych atrakcji, a oprawę muzyczną za-
pewni profesjonalny zespół muzyczny.

Każdy uczestnik opłaca konsump-
cję i zespół taneczny oraz w mini-
malnym stopniu pokrywa pozostałe 
koszty organizacyjne. Parafia i osoby 
organizujące bal nie otrzymują z tego 
tytułu żadnych wynagrodzeń.

Dlaczego parafia? Jeszcze w latach 
50-tych XX wieku znany wszystkim 
twórca Oaz – ks. Franciszek Blach-
nicki powołał „Krucjatę trzeźwości”, 
od wielu lat ks. Władysław Zązel –pro-
boszcz z Kamesznicy propaguje orga-
nizację wesel bezalkoholowych, więc 
tym bardziej bal sylwestrowy bez alko-
holu jest wspaniałą okazją do zabawy. 

Co więcej, są już specjalni wodzireje, 
którzy pomagają w pięknym przeżyciu 
tego wyjątkowego dnia. W obecnych 
czasach dobrze jest też pokazać, jak 
radośnie można się bawić bez alkoholu 

i wiele jest takich osób, które to robią. 
Rok temu wszystko się udało, mam na-
dzieję, że będzie tak również w czasie 
tegorocznego Sylwestra.

WSZYSCY CHĘTNI MILE WIDZIANI!

Obecnie jakże często wymóg dys-
pozyc y jności i  zaangażowania 
w pracę zawodową pociąga za sobą 
coraz większe koszty osobiste. „Ta-
kie życie, takie czasy” – mówimy 
nieraz. Zarazem wielu spośród 
nas czuje się zagubionymi w szarej 
monotonii życia zawodowego i ro-
dzinnego, która odziera nas sku-
tecznie z marzeń, że będzie lepiej, 
łatwiej. W takiej sytuacji pokusa 
„odpuszczenia sobie” i ucieczki 
w namiastki oraz iluzje – głównie 
te kreowane przez media – bywa 
bardzo silna. 

Warto jednak mieć świadomość, 
że każda z tych postaw pociąga za sobą 
ofiary – jesteśmy nimi my sami, nasi 
małżonkowie i dzieci. Tymczasem 
małżeństwo może być rzeczywistością 
wciąż na nowo budowaną i odkrywa-
ną, pomimo różnych trudności i  za-
wirowań. Pomimo bagażu wspólnie 
przeżytych lat – a właściwie to dzięki 
niemu – może być nie mniej atrakcyjne 
niż było na początku. Wystarczy jedy-
nie dobra wola małżonków oraz  ich 
wiara, że można i warto zmieniać swój 
dom, aby nie stawał się jedynie sypial-
nią dla domowników lub beznadziej-
nym kieratem obowiązków.

Weekend Małżeński jest formą 
dwudniowych rekolekcji zamknię-
tych (od piątkowego popołudnia 
do niedzieli), która daje małżonkom 
możliwość odkrycia na nowo swojego 
małżeństwa.

– Cieszę się, że wyszliśmy ze sko-
rupy – stwierdził uczestnik jednego 
z  takich weekendów. Inny wyznał: 
– Po tylu latach nie mogliśmy się do-
gadać. Od gadania jest ona, a od słu-
chania ja. A tu: stary – bądź chłopem 
i dialoguj!

I jeszcze dwa świadectwa: – Tu-
taj dotarło do nas, że nie tylko nasze 
dziecko jest ważne, ale ważni jesteśmy 
my sami, nasze wzajemne relacje.

– Nie wierzyłam, że tych kilkadzie-
siąt godzin, które przeżyjemy na reko-
lekcjach, będzie stanowiło tak wyraźny 
zakręt w naszym życiu....

Forma weekendu nie narusza pry-
watności i intymności uczestników. 
Nie jest to sesja psychoterapeutyczna. 
Nie jest również wymagana religij-
ność uczestników. Potrzebna jest 
jedynie dobra wola, aby przyjechać 
i chcieć skorzystać z tego, co mogą 
w nasze życie wnieść takie rekolekcje.

W imieniu organizatorów serdecz-
nie zapraszamy.

MAŁGORZATA I ANDRZEJ KĘDZIORSCY

OGŁOSZENIE PARAFIALNE
UWAGA MAŁŻONKOWIE!
Ośrodek Spotkań Małżeńskich 

diecezji sosnowieckiej zaprasza Was 
na „Weekend Małżeński”, który or-
ganizujemy w dniach 11 – 13 grudnia 
2009 r. w Domu Rekolekcyjnym Ro-
dzin w Bystrej k. Bielska-Białej.

Zapraszamy pary, które chcą po-
głębić wzajemną więź, jak i te, które 
przeżywają trudności we wzajemnym 
zrozumieniu i porozumieniu się. 
Przyjazd bez dzieci. Zapewniamy 
noclegi i pełne wyżywienie. Zgłosze-
nia i informacje pod adresem poda-
nym na ogłoszeniu w gablocie. 

Spotkania Małżeńskie diecezji 
sosnowieckiej. Drodzy małżonkowie! 
W dniach 11 – 13 grudnia w Die-
cezjalnym Domu Rekolekcyjnym 
w Bystrej k. Bielska-Białej odbędzie 
się weekend małżeński.

Zapraszamy małżeństwa z do-
wolnym stażem, zarówno te, które 
przeżywają trudności, jak i te, które 
pragną pogłębić wzajemną więź.

III Jaworznicki Sylwester Bezalkoholowy

Ze świadectw:
– Miałem pewne opory czy tu przy-

jechać, ale żona, choć nie umiała mi po-
wiedzieć na czym to polega, powiedzia-
ła, że nie będzie to ze szkodą dla na-
szego małżeństwa. Nie zawiodłem się.

– Chciałam uporządkować swoje 
życie. Etapy pozwoliły na nowo odkryć 
siebie i odkurzyć nasz związek...

Zgłoszenia i informacje:
Małgorzata i Andrzej Kędziorscy 

(Jaworzno, Os. Stałe) tel. 326  155 
291 (w godz. 18.00-21.00), e-mail: 
kedziorscy@spotkaniamalzenskie.
pl informacje ogólne: www.spotka-
niamalzenskie.pl
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Kurs ADR: podstawowy tylko 103.89 zł; 
 cysterny tylko 93.89 zł

Tel. 032 751 56 65 www.cargo.edu.pl; www.oskcargo.pl

23.11.09 – Kurs pracownika ochrony I i II stopnia
23.11.09 – Przewóz osób i rzeczy
23.11.09 – ADR
30.11.09 – Obsługa wózka jezdniowego
01.12.09 – Kurs instruktora nauki jazdy

Jedyny autoryzowany 
punkt w Jaworznie 

ul .  Grunwaldzka 16 4  Te l .  032 616 35 71;  60 6 4 0 6 435

Reklama

Chcesz reklamować się w Internecie? 
Pokażemy Ci nasze możliwości na www.jaw.pl – tel 32 751 91 30
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Czy istnieje na świecie 
człowiek, który nie marzy, 
by podczas rozpoczynającej 
się polskiej jesieni 
wyjechać na kilka dni 
do słonecznego, antycznego 
kraju? Sądzę, że jeżeli 
są ludzie, którzy stanowczo 
wybierają szarość i chłód 
jesiennych dni, stanowią 
oni jedynie niewielki 
zalążek społeczności, 
do którego uczniowie z III 
Liceum Ogólnokształcącego 
na pewno się nie zaliczają.

Osiem dni ciepłego zbawienia 
– tyle we wspaniałej Italii spędzi-
ła prawie pięćdziesięcioosobowa 
grupa uczniów wraz z opiekunami 
z III LO. Wyprawa rozpoczęła się 27 
września już o czwartej nad ranem, 
a jej smutny koniec nastał czwartego 
października. Wenecja, Padwa, Asyż, 
Rzym, Watykan, park rozry wki 
Mirabilandia, a nawet austriacki 
Wiedeń – te wszystkie piękne, jak 
dotąd abstrakcyjne miejsca, znane 
tylko ze zdjęć i telewizji, nagle dla 
wycieczkowiczów stały się rzeczy-
wistością, uwiecznioną przed nimi 
na wyciągnięcie ręki.

Na dobry początek wielkiego 
zwiedzania licealni turyści dostali 
możliwość czynnego spędzenia dzie-
więciu godzin w Wiedniu. Spacer 
najdroższą ulicą w Europie na pewno 
na każdym zrobił niemałe wraże-
nie, pobudził wyobraźnię i ożywił, 
szczególnie w żeńskiej części grupy, 
marzenia o wystawowych ubraniach, 
na których cenowe metki nikt wolał 
nawet nie patrzeć. Wiedeń zachwycił 
wszystkich w szczególności wspa-
niałą posiadłością Habsburgów oraz 
Katedrą św. Szczepana. Tysiące świa-
teł, neonów migoczących po zmroku, 
gwar niemieckich słów przeplatają-
cych się ze sobą w potężnym tłumie – 
tak krótko można scharakteryzować 
klimat panujący w stolicy Austrii.

Kolejnym miejscem, do które-
go po nocy w autokarze dotarła 
uczniowska grupa, była Wenecja. 
Gondole pł y wające po wąsk ich 
uliczkach okazały się zapierającym 
dech w piersiach widokiem, niczym 
kadr z bajki przykuwającym uwa-
gę uczniów i nauczycieli. Miasto, 
do którego można dopłynąć tylko 
statk iem po półtorej godzinnej 
morskiej podróży, tętniło życiem już 
z samego rana. Na placu św. Marka 
turyści gnieździli się niczym rój 
os, a każdy z uśmiechem podziwiał 
włoskie miasto i jego zabytki. Roz-
stawione na ulicach stragany uginały 
się w głównej mierze od weneckich 
masek, parasolek, koszulek z napi-
sem „I love Venezia” i tysiąca innych, 
przepięknych pamiątek.

Na stępnego d n ia ,  pu n k tem 
zwiedzania stała się Padwa. Tutaj 
na samym początku grupa zbierała 
od pana przewodnika informacje 
o studentach tamtejszego uniwer-
sytetu, a także o Polakach, którzy 
gościli we włoskiej uczelni i stali się 
na tyle ważnymi studentami, że rzeź-
by z ich podobizną stoją na pa-
dwiańskiej ziemi pomiędzy innymi, 
słynnymi osobowościami. Główną 

atrakcją Padwy była historyczna 
siedziba uniwersytetu, Palazzo del 
Bo, podziwiana przez uczestników 
wycieczki z zewnątrz.

Kolejnym nowym miejscem, które 
licealna młodzież mogła zwiedzić był 
Asyż, kojarzony w głównej mierze 
z kultem św. Franciszka. Już sama 
panorama miasta, widoczna z auto-
karu w drodze na miejsce, spowodo-
wała, że część uczestników wycieczki 
rozpoczęła wyciąganie aparatów 
i w dalszej konsekwencji tego czynu, 
fotografowanie tak przepięknego 
widoku. W samym środku miasta, 
którego kolor zdawał się przybierać 

barwę słońca świecącego w całej 
Italii, uliczki pełne były sklepików 
z pamiątkami, w postaci religijnych 
f igurek, oliwy z pierwszego tło-
czenia, wytrawnych włoskich win 
i pocztówek.

Włoskie Assisi zostało przez 
uczniów III LO poznane z najwięk-
szą dokładnością, żaden zabytek nie 
umknął ich uwadze, a kulminacyj-
nym punktem dnia stała się Bazylika 
św. Franciszka, a w niej przepiękne 
freski Giotta.

Następne dwa dni to miejsca, 
na które wszyscy czekali najbardziej 
– wspaniały Rzym i Watykan, miej-

sca o których głośno jest nie tylko 
na lekcjach historii, historii sztuki, 
ale także w mediach. Muzeum Wa-
tykańskie, plac św. Piotra, Panteon, 
Forum Romanum, Koloseum – te gi-
gantyczne zabytki antycznej kultury 
i sztuki zachwyciły swoim pięknem 
każdego turystę. Spacer po ostatnim 
z wymienionych zabytków należy 
za l iczyć do jednej z najbardziej 
oszołamiających części wycieczki. 
Niezapomnianym przeżyciem było 
na pewno przejście przez Groty Wa-
tykańskie pod Bazyliką św. Piotra, 
gdzie grupa uczniów miała możli-
wość zatrzymania się przy grobie 

Koło turystyczne 
działające pod opieką 
mgr Marii Nowakowskiej 
i Katarzyny Dorynek już 
kolejny raz rozpoczęło 
działalność z impetem.

Na przestrzeni niecałych dwóch 
miesięcy odbyły się już dwa rajdy. 
Na górskie szlaki wyruszymy do-
piero wiosną 2010 roku…..

Pierwszy rajd odbył się 26.09 br. 
Był to wyjazd w Beskid Wyspowy. 
Trasa miała być łatwa: Kasina Wiel-
ka-Snieżnica-Przełęcz Gruszowie-
Ćwi l in – Jurków. Na Śnieżnicę 
wychodziło się bardzo przyjemnie. 
Szliśmy trasą nieopodal wyciągu 
narciarskiego. Pogoda była pięk-
na, słonko świeciło i widoki były 
cudne. Zejście do przełęczy Gru-
szowie dosyć łagodne, następnie 
zbieraliśmy siły posilając się w ba-
rze „Pod cyckiem” (hmmm, dziwna 
nazwa..).

Góra Ćwilin dała się nam po-
rządnie we znaki….Dosyć stroma 
i zero wywłaszczeń. Szliśmy, szli-
śmy i końca nie było widać. Ale wi-
doki ze szczytu zrekompensowały 
nam całą złość na tą górę….

Drugi rajd odbył się w niedzielę 
04.10. Trasa: Góra Żar-Cisowa Grapa-
Przełęcz Kocierska. I znowu piękna 
pogoda (chociaż wiało nieziemsko) 

papieża Jana Pawła II. Milczenie 
przeplatało się wtedy ze wzrusze-
niem panującym wewnątrz każ-
dego spośród obecnych. W samej 
Bazylice św. Piotra najciekawszym 
zabytkiem była słynna Pieta Mi-
chała Anioła, zachowana po dzień 
dzisiejszy w oryginale. Odpoczy-
wając na placu pierwszego papie-
ża, który swoją potęgą i ogromem 
sprawiał, że wszystko inne stawało 
się małe i drobne, niejeden z wy-
cieczkowiczów szczypał się w dłoń 
nie wierząc, że jest tu i teraz w tym 
właśnie miejscu.

Ostatni dzień w Italii to całodnio-
wy pobyt w parku rozrywki zwanym 
Mirabilandią. Tutaj każdy uczestnik 
rzucał się na głęboką wodę (i do-
słownie, i w przenośni) korzystając 
ze wszystkich karuzeli dostępnych 
w parku, w szczególności zaś oble-
gane były te najbardziej przerażające, 
których akcja rozgrywała się wysoko, 
wysoko w górze.

Wycieczka była nie tylko świet-
ną zabawą, ale także potężną daw-
ką historii i historii sztuki, której 
udostępniał wszystkim pan prze-
wodnik. Grupa nauczycieli, pod 
której opieką byli uczniowie spisała 
się na złoty medal, mając świetny 
kontakt z młodzieżą oraz poma-
gając każdemu w trudnej sytuacji. 
Uczniom nie pozostaje nic innego, 
jak tylko z miejsca krzyknąć głośne: 
„dziękujemy!” w stronę grona peda-
gogicznego, przewodnika i pięknej 
Italii – miejsca i osób, dzięki któ-
rym szkolna wycieczka stała się jed-
nym z najpiękniejszych momentów 
w nastoletnim życiu uczniów III LO 
oraz przedłużeniem tegorocznych, 
po części rzymskich wakacji.

ELIZA MAKOWSKA, III LO

i piękne widoki z szybowcami w tle. 
Do góry Żar doszliśmy pokonując 
odległość 3 km, na górę wjechaliśmy 
kolejką. Niektórzy mięli wiele rado-
ści zjeżdżając torem saneczkowym. 
Z góry Żar do Przełęczy Kocierskiej 

tylko 4 godziny wędrówki raz w górę, 
raz w dół. Na końcu trasy miła nie-
spodzianka…karczma, w której 
można było posilić się pysznym go-
rącym żurkiem, kwaśnicą i innymi 
przysmakami. IW

Zapraszamy do udziału 
W kolejnych rajdach 

(I wyjazdach) organizowanych 
przez koło turystyczne.

Zasłużony odpoczynek po trudach wspinaczki

Forum Romanum
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7 października, w Bibliotece 
Miejskiej w Jaworznie, 
dr Stanisław Piskor 
zapoczątkował nowy 
cykl pt. „Interferencje 
sztuk”. Publiczność, 
w tym młodzi licealiści, 
słuchali wykładu o roli 
symultanizmu w literaturze 
i sztukach plastycznych. 
Liczne przykłady literackie 
prezentował Dominik Socha 
– aktor teatralnej grupy 
działającej w MCKiS, pod 
kierunkiem dr Ewy Sałużanki.

Na wstępie dr Stanisław Piskor 
przestrzegał przed preferowaniem 
w humanistyce zasady wąskiej spe-
cjalności. Dlaczego? To uniemożliwia 
wszechstronny rozwój intelektualny 
człowieka. Dlatego właśnie porów-
nanie różnych dziedzin twórczości 
artystycznej realizowanej w tym 
samym stylu, jest takim przykładem 
działania przeciw ograniczającej spe-
cjalizacji. Tym początkowym stylem 
dla symultanizmu był kubizm.

Korzeni zjawiska symultanizmu 
autor wykładu szukał w teatrze śre-
dniowiecznym, ponieważ już wtedy 
akcja rozgrywała się w tzw. mansjo-
nach, przenoszona z miejsca na miej-
sce przed oczyma widowni. Podkreślał 
też znaczenie tradycji form muzycz-
nych: kontrapunktu i fugi z XVII 
wieku. Z tradycji literackiej XIX wieku 
autor wykładu wymienił równoległość 
czasową w powieści Henryka Sien-
kiewicza „Ogniem i Mieczem”, gdzie 
relacja zdarzeń dotyczy akcji toczącej 
się w dwóch różnych miejscach.

A także przykłady prozy Flau-
berta, gdzie operowanie napięciem 

i kontrastem, łączenie np. długich 
przemówień z obrazami lirycznymi, 
tworzyło kontrapunkty, przypomi-
nając nawet formę muzycznej fugi. 
Dominik Socha recytował obszerne 
fragmenty ilustrujące ten sposób 
opisu rzeczywistości.

Głównym tematem był jednak sy-
multanizm początku XX wieku. Ku-
biści, zwłaszcza Braque i Picasso prze-
nosili formy przedmiotu zapamięty-
wane równocześnie na płaszczyznę. 
To wynalazek tzw. przestrzeni kubi-
stycznej zapoczątkował symultanizm, 
rozwinięty poprzez kubizm orficzny, 
który operował żywymi, czystymi 
barwami i kulistym kształtem form 
zawieszonych w przestrzeni, co dyna-
mizowało stworzone obrazy.

Poeta i krytyk sztuki Apollinaire 
tworzył kaligramy, w których tak samo 
ważne znaczenie miał znak wizualny, 
jak i przekaz słowny. Kaligramy mogły 
mieć kształt np. klepsydry, konia w ga-
lopie czy damy w kapeluszu. Ten ro-
dzaj twórczości literackiej także pod-
kreślał rolę symultanicznej ekspresji.

Jak na zjawiska plastyczne reago-
wała literatura? Dr Stanisław Piskor 
przedstawiał liczne przykłady z po-
wieści Johna Dos Passosa, Jamesa 
Joyce’a, Virginii Woolf, a także J. 
P. Sartre’a, – zdaniem prelegenta 
– to najwybitniejsze przykłady za-
stosowania symultanizmu, ale pod 
względem chronologicznym później-
sze od podobnych rozwiązań w sztuce 
kubizmu. Przedstawione były też przy-
kłady w polskiej literaturze, u twórców 
takich jak: Michał Choromański, 
Piotr Wojciechowski czy Andrzej Ku-
śniewicz.

Dla nas licealistów spojrzenie 
na literaturę poprzez sztukę, za-
prezentowane przez dra Stanisława 
Piskora w bibliotece, uważam za cie-
kawe i inspirujące, ale równocześnie 
trudne, odbiegające od schematów 
lekcyjnych.

PAWEŁ ŻBIK, OPP W LOI

Uczniowie ZSP nr 2 wzięli 
udział w realizacji projektu 
stworzonego przez Fundację 
VIRIBUS UNITIS pod tytułem 
„Z ekologią na Ty – 2009”, 
który został współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach konkursu dla 
organizacji pozarządowych pt. 
„Pięć lat członkowstwa Polski 
w Unii Europejskiej” realizowany 
przy udziale Regionalnego 
Centrum Informacji Europejskiej 
w Katowicach oraz Europe Direct 
Katowice.

Celem tego projektu było zwięk-
szenie świadomości, wiedzy oraz 
umiejętności w zakresie szeroko po-
jętych działań związanych z ekologią. 
Zaproszenie do udziału w projekcie 
Fundacji VIRIBUS UNITIS z Katowic 
uczniowie ZSP nr 2 przyjęli bardzo 
chętnie, ponieważ w taki sposób 
chcieli czynnie włączyć się w dzia-
łania ukierunkowane na ochronę 
najbliższego otoczenia.

22 października mięliśmy przy-
jemność brać udział w warsztatach 
ekologicznych prowadzonych przez 
Panią Magdalenę Szot oraz Pana-

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
7 im. Marii Skłodowskiej Curie z 
Oddziałami Integracyjnymi, ich 
rodzice, nauczyciele i zaproszeni go-
ście obchodzili w zeszłym tygodniu 
święto swojej szkoły.

Na uroczystość uczniowie wehi-
kułem czasu zaprosili swą patronkę 
Marię Skłodowską Curie. Uczniowie 
patronce przedstawili prezentacje 
multimedialną, w której przedsta-
wiono trzyletnią współpracę uczniów 
i nauczycieli SP nr 7 z przyjaciółmi z 
Belgii, Hiszpanii, Niemiec i Irlandii 
w ramach projektu Comenius: „Uczy-
my się przez całe życie”. Efektem tej 
współpracy jest  okolicznościowe wy-
danie książki kucharskiej „Samolot 
pełen smakołyków”.

Na uroczystości była też multime-
dialna lekcja matematyki. Wszystkich 

zachwycił pokaz gimnastyki arty-
stycznej Tani Sysak, uczennicy kl. I, 
którą przygotowuje Alina Dulęba. 
Uczniowie przedstawili także swe 
umiejętności artystyczne w tańcu 
nowoczesnym.

Reprezentantów szkoły w zawo-
dach sportowych, uczniów klas IV na 
sportowca pasowali przewodniczący 
Komisji Sportu Urzędu Miasta Tade-
usz Fudała wraz z dyrektorką szkoły 
Ilona Janus. Sportowcy otrzymali 
także pamiątkowe reprezentacyjne 
koszulki i legitymacje. Przed zebraną 
publicznością zaprezentowali swoje 
umiejętności sportowe.

Na zakończenie odbyła się degu-
stacja potraw kuchni europejskiej, 
których przepisy są w wydanej książce 
kucharskiej.

MIROSŁAWA MATYSIK

Szaruga, niebo powoli 
zasnuwa, wiatr już gałęzie 
pootrząsał z liści. Pod 
wiatr, pod górę znowu 
sam zasuwam, może 
w schronisku spotkam kogoś 
z bliskich.

Jesień w Hufcu Związku Harcer-
stwa Polskiego w Jaworznie to czas 
wędrówek zuchów i harcerzy.

Harcerze uczestniczą w Rajdzie 
Górskim Drużyn Hufca Jaworzno. 
W tym roku po raz XI, dzięki środ-
kom finansowym uzyskanym z mia-
sta, harcerze mięli okazję wyruszyć 
na szlak. Tym razem celem wędrówki 
były Kudłacze. Należą one do Gminy 
Pcim i znajdują się w Paśmie Lubomi-
ra i Łysiny w Beskidzie Makowskim. 
Rozciąga się stąd piękny widok na jego 
zachodnią część oraz na Beskid Ży-
wiecki z górującą w oddali Babią Górą. 
Na południu rozpoznać można wiele 
szczytów Beskidu Wyspowego, Gor-
ców oraz... Tatr Wysokich i Zachod-
nich. Panorama z Kudłaczy ma opinię 
jednej z najpiękniejszych w Beskidzie 
Makowskim. Niestety w dniu rajdu – 
17 października widoczność nie była 
aż tak wyśmienita.

Zaśpiewać by można…
„jesień odważnie stawia 

kroki, zaczyna mgłami dyszeć 
ziemia…”

Ale do rzeczy. Miejsce to znaj-
duje się w nadzw yczaj astrono-
micznym zakątku Polski. Przed 
wojną, na odległym o godzinę drogi 
Lubomirze, znajdowała się sta-
cja astronomiczna Uniwersytetu 
Jagiellońskiego znana z odkrycia 
w niej dwóch komet. W czasie wojny 
stacja została niestety zniszczona 
i teraz znajdują się tam tylko reszt-
ki fundamentów, zaś sama polana 
zarosła lasem. Nocnego nieba nie 
udało nam się obejrzeć, ale dzięki 
gospodarzom schroniska zobaczy-
liśmy dwie ekspozycje: „Lotnicze 
Ślady na Ziemi Myślenickiej” oraz 
„Izba Pamięci Drugiej Wojny Świa-
towej” – całość tworzy Ośrodek 
Edukacyjny, wchodzący w  skład 
Ma łopolsk iego Sz la ku Histor i i 
Lotnictwa. Wędrówce towarzyszy 
zawsze współzawodnictwo patroli 
uczestniczących w rajdzie. W tym 
roku z zadań rajdowych najlepiej 
wywiązała się 5. Jaworznicka Dru-
żyna Wędrownicza Potok. Zwycięz-
com gratulujemy!

Członkowie Gromad Zuchowych 
(dzieci w wieku 7-10 lat) wyruszają 
jesienią na Rajd dla Zuchwałych, aby 

W tym roku zuchy odwiedziły zamek w Ogrodzieńcu, największy z zamków Jury 

każdego roku odwiedzić inny zamek 
Jury Krakowsko – Częstochowskiej. 
W tym roku odbył się już XII Rajd, 
zuchy 10 października odwiedziły 
zamek w Ogrodzieńcu, najbardziej 
imponujące Orle Gniazdo spośród 
wszystkich zamków Jury. Usytuowa-
ny na Górze Janowskiego – najwyż-
szym wzniesieniu, zbudowany z twar-
dego wapienia i dolomitów przetrwał 
wieki, będąc długo niezdobytą twier-
dzą piastowskich orłów na Krako-
wie, a później kolejnych potężnych 
i znamienitych magnackich rodów. 
Gród zamkowy istniał już w XII w. 
Zuchy z SP 5, 8, 16 i 19 poznały histo-
rię zamku i legendę z nim związaną. 
Za rok, jesienią poznają tajemnice  
kolejnego zamku. K.J.

Pawła Głąb. Tematyka obejmowała 
znaczenie lasu w środowisku i ży-
ciu człowieka oraz bardzo ciekawie 
przedstawiono formy ochrony przy-
rody w Polsce. Prezentacja przybliżyła 
uczniom wiedzę na temat systemu ob-
szarów chronionych takich jak parki 
narodowe, rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe, pomniki przyrody itp.

Zajęcia przebiegały w miłej i sym-
patycznej atmosferze. Następnie 

wszyscy chętni uczestnicy, czyli 
klasa 3C oraz koleżanki i koledzy 
z 3B pod okiem nauczycieli: Pani 
mgr inż. Anety Brani oraz pana 
mgr Radosława Błaszczyka oraz 
reprezentantów Fundacji wkopali 
sadzonkę dębu przed budynkiem 
szkoły, jako symbol projektu „dęby 
Europy”. Mamy nadzieję, że po latach 
będziemy mogli pochwalić się naszym 
czynem. (IW)

Sadzonka dębu – symbol projektu „Dęby Europy”
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Lek. stom. Leszek Ochlust
pełny zakres usług, wysokiej jakości korony,

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

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44

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

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

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

Protezy, korony, mosty
Wykonuje ekspresowo Gabriela Kwaśniewska

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

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

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

Klasyczny masaż leczniczy mięśni pleców, kręgosłupa i 
kończyn

Stefan Koźbielak 
Tel. 032 615 64 60, 0 784 091 773

Wykonuję masaż także w domu klienta
Zlecony przez lekarza powoduje: ustąpienie bóli mięśni 

powstałe w wyniku nadmiernego wysiłku, relaksuje, usuwa 
naprężenie mięśni, poprawia kondycję mięśni i jędrność skóry, 

eliminuje tkankę tłuszczową

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

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

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

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

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

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

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

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

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

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

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

Psychoterapia dorosłych i młodzieży
Mediacje rodzinne w konflikcie małżeńskim.

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

PSYCHOTERAPIA

STOMATOLODZY

Przegrywanie taśm VHS 
i magnetofonowych

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

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

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

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

Dr Andrzej Maj 
specjalista chirurg

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

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

CHIRURDZY

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

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

ul. Paderewskiego 43. Rejestracja tel. 752 24 64

ORTOPEDZI

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

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

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

GABINET USG

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

PEDIATRZY

OPTYCY

INNE

CERAGEM Jaworzno Al. Piłsudskiego 58/12

GABINET MASAŻU KRĘGOSŁUPA
zaprasza wszystkich z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa na 

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

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

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

URODA

DIABETOLOG

Poradnia leczenia cukrzycy. Lek. med. diabetolog Alicja Telega 
przyjmuje w czwartek od godz. 17.30, rejestracja (0 32) 751-58-48, 
kom. 603 187 295. Jaworzno Klinika Zdrowia i urody Rożnowscy, 
ul. Przechodnia 5. Porada obejmuje: badanie lekarskie, edukację 

żywieniową, pomiar glukozy, Hb A1C (ocena wyrównania cukrzycy)

OTOLARYNGOLOG

Specjalistyczna Praktyka Otolaryngologiczna. 
Lek. med. Krystyna Gwiazda – Kowalska.

Badania uszu, nosa, gardła u dorosłych i dzieci. Badanie słuchu 
(audiometria). Przyjmuje: piątek od godz. 15.30-17.00. 

Rejestracja: (0 32) 751-58-48, tel. kom. 501 219 674.
Jaworzno Klinika Zdrowia i urody Rożnowscy, ul. Przechodnia 5.

Studio Kosmetyki Nowoczesnej Lorin zaprasza na zabiegi 
medycyny estetycznej, trwałe przedłużanie rzęs w cenie 200 zł, peeling 

kawitacyjny 50 zł , głębokie peelingi medyczne, tipsy 80 zł  i wiele innych 
profesjonalnych zabiegów, obowiązują karnety 4 zabieg gratis przyjdź i 

skorzystaj z naszych usług w  najniższych cenach 
ul. Szczakowska 2 B tel. 032 615 52 50Prywatny Gabinet Stomatologiczny 

chir. stom. Iwona Bystry.
Jaworzno, ul. Zegadłowicza 45

tel. 0 32/ 753 16 16; 0 32/ 616 39 72
Leczenie, protetyka, kosmetyka, IMPLANTY, RESEKCJA
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Po ulewie Pani Lucyna musi wynieść kilkadziesiąt wiader wody z piwnicy Dopływ z leja znaku drogowego

Zdjęcia z pozycji pieszego w odstępie 4 sekund. Na pierwszym nie widać nadjeżdżającego samochodu

Zasilanie dopływu deszczówki do piwnicy z rynien od ul. Słowackiego Dopływ z rynny od ul. WaryńskiegoŚciany piwnicy przeżarł już grzyb

Kałuże na ul. Brzozowej  trochę już obeschły, choć i tak trasa ta jest trudna 
do pokonania w standardowym obuwiu

CENTRUM

CENTRUM DĄBROWA NARODOWA

Damscy bokserzy?

Niespełnione obiecanki4 sekundy mogą zadecydować o życiu
To nie 
była próba 
samobójcza. 
Przechodzień 
nie mógł 
dojrzeć szybko 
zbliżającego 
się samochodu 
i gdyby się 
nie cofnął, 
wylądował 
by na cmenta-
rzu, a jeśli nie, 
to prawdo-
podobnie 
w szpitalu.
Mieszkańcy 
postulują 
podwyższenie 
znaku, który 
ogranicza 
widoczność 
dla pieszych.

Mieszkańcy ul. Brzozowej nasłu-
chali się kiedyś obietnic byłego 
wiceprezydenta Janusza Guji, który 
nie dotrzymał żadnej z nich. Obie-
cał utwardzić drogę, lecz słowa nie 
dotrzymał.

Dziś mieszkańcy apelują do obecne-
go prezydenta, który podobno też nie 

kwapi się do podjęcia decyzji o utwar-
dzeniu drogi, podając jako powód ko-
nieczność wcześniejszego wykonania 
kanalizacji. Nie określił jednak żadnego 
konkretnego terminu jej wykonania.
Czy nie można tu jednak zastoso-
wać szeroko wychwalanej metody 
nakładki asfaltowej?

5 6

4

3

2

Uciskanie ubogich, wdów i sierot 
to wg katechizmu grzechy wołają-
ce o pomstę do nieba. Wydawałoby 
się zatem, że nic takiego nie może 
się zdarzyć w katolickim kraju, 
jakim jest Polska.

Mąż pani Lucyny prowadził dzia-
łalność gospodarczą, co było podstawą 
utrzymania rodziny oraz podstawą 
utrzymywania zatrudnionych tu osób. 
Pani Lucyna niestety została wdo-
wą, lecz na szczęście przez lata pracy 
w szkolnictwie wypracowała sobie 
emeryturę. Żal jednak było jej likwido-
wać prowadzoną działalność, choćby 
ze względu na fakt, że zatrudnionych 
jest tu wielu osób, które czekałoby nie-
chybnie bezrobocie.

Budynek, w którym pani Lucyna 
prowadzi działalność gospodarczą stoi 
przy skrzyżowaniu ulic: Waryńskiego 
i Słowackiego. Ulice te od wiosny pod-
dano głębokiemu remontowi. Wykona-
no wokół jej budynku nowe chodniki, 
które uległy zdecydowanemu podwyż-
szeniu, studzienki kanalizacji deszczo-
wej poprzesuwano. Wszystko wyglądało 
dobrze, kiedy nie było opadów.

Od kilku tygodni notujemy zwięk-
szoną ilość opadów, a pani Lucyna musi 
z piwnicy wynosić wodę wiadrami, 
choć przez lata w takiej opresji nigdy 
się z mężem nie znalazła. Co zatem się 
stało? Bo przed remontem drogi, zalanie 
piwnicy się nigdy nie zdarzyło, a po re-
moncie zdarza się regularnie.

Czuła się całkowicie bezsilna, po-
żaliła się naszej gazecie, a po południu, 
podczas przyjmowania mieszkańców, 
poszła do prezydenta Nowaka. Nowak 
na informację o gazecie odburknął 

w stylu: – Przyszła mnie Pani straszyć 
gazetą? Pani Lucyna z jednaj opresji 
nieopacznie popadła w kolejną. Na nic 
zdały się tłumaczenia, choć ostatecznie 
Nowak obiecał, że nazajutrz przyśle eks-
pertów ze strony wykonawców remontu 
ulic oraz ze strony inwestora (gminy).

Przyszło czterech. Prawdopodobnie 
z MPWiK-u, który robił tu kanalizację, 
z MZDiM-u, który jest odpowiedzialny 
za stan dróg, ze strony bezpośredniego 
wykonawcy remontu oraz ze strony 
gminy. I ci wszyscy „dżentelmeni”, za-
miast kobiecie coś poradzić, dopomóc, 
zaczęli się nad nią pastwić, udowadnia-
jąc jej na każdym kroku, że oni – ich 
firmy są w porządku. I że to jej wina, 
bo na niej spoczywa odpowiedzialność 
za wodę deszczową z jej posesji.

Głupiec przyznałby im rację. Jest 
tylko jedno pytanie do was panowie: 
Czemu przed remontem nie powiedzie-
liście samotnej wdowie, że powinna izo-
lować sobie fundamenty, wyprowadzić 
odpływ rynien na nowo? Wg naszej hi-
potezy nie powiedzieliście, bo tak samo 
znacie się na zasadach budownictwa, 
jak i ona. Z tym, że ona jest polonistką, 
a wy inżynierami.

Nie musicie zamawiać naszej tele-
wizji, bo przyjedzie sama, aby sfilmo-
wać wasze niepraktyczne podejście 
do wspólnego majątku naszego miasta. 
Kiedy na wiosnę trzeba będzie rwać 
nowo wybrukowany chodnik, aby wy-
konać izolację fundamentów.

„Gratulujemy” wszystkim czterem 
panom pokonania samotnej wdowy 
oraz zazdrościmy osobistego komfortu 
z „dobrze” wykonanej pracy.

JÓZEF MATYSIK

Woda wlewa się też 
przez wentylację

1
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Ta sytuacja trwa już od kilku lat. 
Zbliża się jednak moment prawdy, 
kiedy gałęzie i pnie drzew po-
rastających obszar gruntów 
przynależnych do Szkoły 
Podstawowej nr 16, pod 
naporem wiatru lub 
śniegu złamią się, 
lądując na gło-
w a c h  p r z e -
chodniów lub 
n a  d a c h a c h 
samochodów.

Okol iczni 
m i e s z k a ń c y 
z a a la r mowa l i 
naszą redakcję, aby 
zapobiec potencjalne-
mu zagrożeniu dla zdrowia 
i życia nie tylko nich samych, 
ale także dla przypadkowych 

przechodniów, którzy wybiorą się 
tędy na spacer, np. w kierun-

ku leżącego opodal placu 
zabaw.

Nie jest też żad-
ną tajemnicą , 

że ze wzglę-
du na bra k 
miejsc par-
k i ngow ych 
w  o s i e d l u , 
w tym rejonie 
swoje samo-

chody przetrzy-
muje przynajmniej 

kilkanaście osób. Ich 
życiowy dorobek jest 

zatem poważnie zagrożony, 
bo o zagrożeniu dla ich życia 

lub zdrowia nie wspomnimy.
Ciekawe czy na ten ewidentny 

sygnał o zagrożeniu zareagują od-
powiednie służby w mieście?

Od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 
8.00 – 16.00

Przyjedziemy  
na miejsce! 

Dla nas każda sprawa 
jest ważna

Dzielnicowy kalejdoskop

Wyślij e-mail 

dzielnice@ct.jaworzno.pl

�
Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22
0 602 693 821

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

dzielnicy, w której mieszkasz.
Widzisz coś, czego nie widzą inni.
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Gratulujemy Pani Annie i zapraszamy po odbiór kuponu na 
pyszną pizzę dla dwóch osób z Pizzerii 2-ka. 
Zapraszamy do naszego konkursu wszystkie osoby, którym w ostatnim 
czasie udało się sfotografować jakieś ciekawe zjawisko. Zdjęcia prosimy 
wysyłać na adres dzielnice@ct.jaworzno.pl

Grafficiarze nie oszczędzili przychodni, sklepów i rozdzielni wysokiego napięcia

Na fotografii  trudno odnaleźć lokalizację przystanku. Słupek przystanku zakreślono niebieską linią

Zatoczka przed pawilonami

Wakacyjne reminiscencje

ŁUBOWIEC

CENTRUM
PODWALE

PODWALE Witam serdecznie,

Spacerując w letnie 
popołudnie 
zwróciłam uwagę 
na jakże wymowny 
„obraz” na ulicy 
Grunwaldzkiej – 
to musiał zrobić 
wielbiciel ekologii:)

ANNA MROZIŃSKA

Powalający

problem

Chciałabym zwrócić Państwa 
uwagę na problem liściastej 
brei, z którą musimy się 
zmagać na wyasfaltowanym 
placu między 3-Maja, 
a Nosala oraz na chodnikach 
prowadzących od placu 
w kierunku Centrum. 
Odpowiednie służby znowu 
zaspały, jak co roku. Może 
w końcu ktoś posprząta ten 
problem.

NAZWISKO DO WIADOMOŚCI REDAKCJI

List Czytelniczki

Nowy przystanek na Matejki jest 
nieprzyjazny dla pasażerów. Usta-
wiony na wysokości „Żabki” obsłu-
guje mieszkańców, którzy kierują 
się do Jelenia i na Bory.

Nie ma na nim ławeczki, brak wiaty 
i oświetlenia, a największą bolączką 
jest postój samochodów w strefie 
przystanku.

Samo dojście z autobusu na chodnik 
jest utrudnione, bo jak twierdzą miesz-
kańcy, w godzinach szczytu trzeba 
przedzierać się przez żywopłot i pomię-
dzy samochodami, które tu parkują.
Czekamy na działania MZDiM.

Nowy przystanek na Matejki jest

Pseudoprzystanek 

Na kolejny sygnał naszych 
Czytelników wybraliśmy się na 
rekonesans po Łubowcu.
Rezultaty naszej wizyty widać 
na załączonych fotografiach.
Nie jest to najlepsza wizytówka 
miasta, szczególnie dla gości 
wjeżdżających w nasze granice.



24 Ogłoszenia drobne

EKO GROSZEK 
paczkowany lub luzem
Eko brykiet węglowy. 

Lepszy od węgla. 
Dostawa gratis. 

Tel. 504 47 45 45

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

tel. (032) 751-91-30

BIURO POSELSKIE
Posła RP 

Wojciecha Saługi
czynne od poniedziałku do piątku

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

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

�
Powiatowy Urząd Pracy  

w Jaworznie, przekazuje oferty 
pracy trudne do zrealizowania:

KONTAKT: POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE

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

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

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

REZYDENCKIM LUB ETATOWYM  - wykształcenie wyższe medyczne, 
• LEKARZ DO PRACY W SZPITALNYM ODDZIELE RATUNKOWYM - wykształcenie wyższe 

medyczne,   
• KIEROWNIKA PORADNI REHABILITACYJNEJ - wykształcenie wyższe medyczne,   
• PIELĘGNIARKI – wykształcenie średnie lub wyższe,
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��18 listopada
– godz. 17.00 – Klub „Niko” ul. Korczyńskiego 12 zaprasza na „Melancholią 

okryci...” spotkanie osób ceniących słowo
��19 listopada

– Miejska Biblioteka Publiczna – godz. 17.00 – zaprasza na spotkanie Klubu 
Filmowego. Wyświetlony zostanie film kolumbijskiej produkcji „Maria 
łaski pełna” 

��21 listopada
– Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80, godz. 17.00 mecz siatkówki I ligi MCKiS 

PKE Energetyk Jaworzno – BBTS Bielsko-Biała
��22 listopada

– Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 godz. 17.00 mecz koszykówki II ligi MCKiS 
Termo - Rex Jaworzno - KKS Mickiewicz Katowice
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Na konkursowe odpowiedzi czekamy od czwartku od godziny 8.00 do piątku do godziny 12.00 pod adresem mailowym gazeta_konkursy@o2.pl.  
W mailu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu z dopiskiem „Konkurs Jaworzno” . Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie. 

Wampiry w „Heliosie”
W tym tygodniu kino „Helios” w Katowicach 

zaprasza na premierę długo oczekiwanego filmu 
„Saga Zmierzch – księżyc w nowiu”. Jest to kon-
tynuacja horroru „Zmierzch”, który ma już swoje 
liczne grono fanów. Bohaterka „Sagi” Bella Swan 
(Kristen Stewart) i Edward Cullen (Robert Pattinson) 
tworzą bardzo szczęśliwą, choć niecodzienną parę. 
Ich romans trwa jednak tylko do dnia feralnych uro-
dzin dziewczyny. Po tym wydarzeniu Edward wraz 
całą rodziną Cullenów opuszcza Forks, by uchronić 
dziewczynę przed niebezpieczeństwami związa-
nymi z obcowaniem z wampirami. Co będzie dalej 
zobaczycie Państwo w kinie.

A dla miłośników wampirów i mrocznego 
klimatu mamy nocny maraton filmowy. Już 20 
listopada o godzinie 23.30 „Enemef. Noc Zmierz-
chu i wampirów”, podczas którego będzie można 
zobaczyć jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 
tego roku drugą część „Zmierzchu”, czyli „Saga 
Zmierzch: Księżyc w nowiu”. Ponadto to niepowta-

rzalna okazja zobaczenia ponownie „Zmierzchu” 
oraz filmu „Underworld. Ewolucja”. Przypominamy, 
że na Enemef nie ma możliwości rezerwacji biletów!

A dla naszych czytelników mamy podwójne 
zaproszenia na wybrane seanse. Wystarczy tylko 
odpowiedzieć na pytanie: Kto zagrał główną rolę 
kobiecą w filmie „Underworld. Ewolucja”? Szcze-
gółowy repertuar kina na stronie www.heliosnet.pl.

Festiwal Ars Cameralis nabiera rozpędu!
Praktycznie nie ma już 

biletów na koncert mu-
zyki filmowej Nino Roty 
(kompozytora Felliniego, 
laureata Oscara za muzykę 
do Ojca chrzestnego). – 
Połączenie wnętrz Muzeum 
Zamkowego w Pszczynie 
z mistrzostwem Nino Roty i kunsztem artystów 
z La Scali i sprawiają, że Ci, którzy dopiero teraz 
postanowili się wybrać na koncert, mogą liczyć 
wyłącznie na nieodebrane rezerwacje – mówi 
Piotr Zaczkowski, rzecznik Festiwalu. Wielbiciele 
talentu Oskarasa Koršunovasa, litewskiego maga 
teatru, mają podobny problem. Środowy spektakl 
„Romea i Julii” także ma już prawie pełna salę. 
Fani Andrew Birda i Josephine Foster (artyści 
koncertują w czwartek 19 listopadaw Teatrze 
Rozrywki) również okazali się zapobiegliwi i już 
dawno zaopatrzyli sie w wejściówki. Jednak 
zdecydowanie największą popularnością cieszy 
się w tym tygodniu niedzielny koncert Grizzly 
Bear i Micah P. Hinsona. – W niedzielę, w charak-
terze odbiorców, stawi się u nas w komplecie jeden 
z najpopularniejszych polskich zespołów rockowych. 
Muzycy wynajęli mikrobus i jadą z drugiego końca 
Polski. O kim mowa? Kto przyjdzie na koncert, 
ten sam zobaczy – zapewnia Marek Zieliński, 

dyrektor festiwalu. Dzień przed koncertem Griz-
zly Bear odbędzie się Zbieg Poetycki Na Dziko. 
Specjalnym gościem tegorocznej imprezy będzie 
Amiri Baraka i jego Speech Quartet. – Baraka 
to poeta-prowokator. Świadomie posługuje się 
niegramatycznym slangiem typowym dla czarnej 
odmiany nowojorskiej angielszczyzny, agresywnie 
ekspresyjnym i symbolicznym. – Jego poematy na-
leży raczej wygłaszać, aniżeli czytać, dlatego najlepiej 
słucha się artysty na żywo, a teksty tłumaczy – jak 
podkreślają specjaliści – naśladując synkopowany 
puls hip-hopowy – mówi Bartłomiej Majzel, poeta, 
jeden z organizatorów imprezy. Już w przyszłym 
tygodniu specjalnie dla Ars Cameralis do Katowic 
przyjedzie David Lynch, a „Hamlet” zejdzie do „ko-
palni”. Pełna informacja o Festiwalu Ars Cameralis 
oraz szczegółowy program znajdą Państwo 
na stronie: www.cameralis.art.pl

A dla naszych czytelników mamy podwójne 
zaproszenia na festiwalowe imprezy. Wystarczy 
tylko odpowiedzieć na pytanie: Jaki tytuł nosi 
kultowy serial telewizyjny z lat 1989-90, którego 
współtwórcą był David Lynch?

„Z polskiego serca” w filharmonii
„Z polskiego serca” – tak filharmonicy śląscy 

zatytułowali piątkowy (20 listopada) koncert, który 
przyniesie muzykę najwybitniejszych kompozyto-
rów polskich ubiegłego wieku, którzy inspirowali się 
polską muzyką ludową. Taka jest właśnie „Mała su-
ita” Witolda Lutosławskiego, którą będziemy mogli 
usłyszeć podczas koncertu. Piątkowym koncertem 
filharmonicy składają też hołd urodzonej sto lat 
temu i zmarłej przed czterdziestoma laty, Grażynie 
Bacewicz. Ich muzykę dopełni w programie Karol 
Szymanowski. Do wspólnego muzykowania w piąt-
kowym koncercie zaproszono skrzypka – najbardziej 
znanego ludowego zespołu z Podhala, Jana Karpiela 

Bułeckę z grupą juhasów. Po to, by muzyka nabrała 
naprawdę ludowego brzmienia.

W tym sezonie filharmonia istotnie wzbogaci-
ła swą ofertę wychodząc naprzeciw najmłodszym 
słuchaczom, nie tylko z Katowic. We wtorek 24 
listopada najmłodsi, nie tylko przedszkolaki, za-
proszeni zostali do studia koncertowego Polskiego 
Radia Katowice przy ul. Ligonia. Przewidziano 
dwie „Radiowe audycje dla dzieci”.Po muzyce 
oprowadzać będzie autorka filharmonicznych au-
dycji dla przedszkoli Regina Gowarzewska. Wizyta 
w radiowym studiu będzie też okazją poznania 
pracy radiowców. Kolejne Radiowe audycje dla 
dzieci już 15 grudnia – bilety rezerwować można 
u p. Aliny Polok, tel. 032 351 17 07.

Szczegółowy repertuar filharmonii znajdą 
Państwo na stronie www.filharmoniaslaska.art.
pl. A dla naszych czytelników mamy podwójne 
zaproszenia na piątkowy koncert. Czekamy 
na maile z hasłem „Filharmonia”.

Osiedle Giszowiec w Katowicach
W tym tygodniu wraz ze Śląską Organizacją 

Turystyczną będziemy Państwa zachęcać do od-
wiedzenia kolejnego obiektu na śląskim Szlaku 
Zabytków Techniki. W minionym tygodniu pisaliśmy 
o kolonii robotniczej na Nikiszowcu, tym razem kilka 
słów o osiedlu w Giszowcu. Ta kolonia górnicza ko-
palni „Wieczorek” posiada niepowtarzalny klimat 

„miasta ogrodu”. Została zbudowana w latach 1906-
10 przez braci Zillmannów, którzy również stworzyli 
osiedle w Nikiszowcu. Do dziś zachowało się kilka 
kwartałów domów mieszkalnych, dawna karczma, 
nadleśnictwo, szkoły i sklepy. Osiedle to sąsiaduje 
bezpośrednio z Nikiszowcem, który jest oddalony 
o zaledwie 3 kilometry oraz zabudowaniami kopalni 
„Wieczorek”, a także zabytkową Galerią Szyb Wilson.

A dla naszych czytelników mamy przewodnik 
po Szlaku Zabytków Techniki oraz mapę szlaku. 
Wystarczy tylko odpowiedzieć na pytanie: W ja-
kich latach zostało zbudowane osiedle robotnicze 
w Nikiszowcu? Więcej informacji o atrakcjach wo-
jewództwa śląskiego na stronie www.gosilesia.pl.

Kinoteatr „Rialto” zaprasza
Po raz kolejny Kinoteatr „Rialto” przygotował 

wiele ciekawych propozycji na nachodzący tydzień 
zarówno dla kinomanów, jak i miłośników muzyki 
i kabaretów. W piątek 20-tego na Scenie Muzycznej 
Rialto wystąpi zespół Corazon Flamenco, by już 
w sobotę ustąpić miejsca Scenie Kabaretowej 
i występowi kabaretów Noł Nejm i tenora Czesła-
wa Jakubca. We wtorek natomiast w katowickim 
kinoteatrze zagości festiwal Ars Cameralis i wieczór 
muzyki folkowej, podczas którego wystąpią zespoły 
Valravn, Żywiołak oraz Kabbalah. „Rialto” zadbało 
również o kinomanów. Już w niedzielę w ramach 
o 15.45 w ramach Klubu Seniora będzie można zo-
baczyć „Lektora” z popisową rolą Kate Winslet w roli 
strażniczki obozu zagłady oskarżonej o zbrodnie 
wojenne. Ponadto w tym tygodniu „Rialto” zaprasza 
jeszcze na filmy „Cichy chaos” oraz „Małe sekrety”.

A dla naszych telewidzów mamy zaproszenia 
na filmy do „Rialta”. Wystarczy tylko odpowiedzieć 
na pytanie: Kto zagrał główną rolę męską w filmie 
„Lektor” ? Szczegółowy repertuar kinoteatru nastro-
nie www.rialto.katowice.pl. 
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Taniec narodowy  
w klubie „Relaks”

Tegoroczni laureaci VII Mistrzostw Ortograficznych 

Wymarsz heppeningu spod szkoły

12  listopada ponad stuosobowy 
korowód „krasnoludków” prze-
szedł ulicami Byczyny w ramach 
V Dnia Czystego Powietrza. Już 
po raz trzeci najmłodsi uczniowie 
z klas edukacji wczesnoszkolnej 
z Zespołu Szkół nr 1 biorą udział 
w ogólnopolskiej akcji „Kochasz 
dzieci – nie pal śmieci”. Koordy-
natorami akcji są nauczycielki: 
Agnieszka Biel – Proksa i Kata-
rzyna Gniadek.

Palenie śmieci w piecach domo-
wych jest procederem niezwykle 
masowym, pomimo obowiązują-
cego w Polsce zakazu. Za spalanie 
śmieci grozi grzywna w wysokości 
do 5 000 zł, jednak egzekwowanie 
przepisów jest trudne. Fundacja 
Ekologiczna ARKA, www.funda-
cjaarka.pl, prowadząc ogólnopolską 
kampanię „Kochasz dzieci, nie pal 
śmieci” – współpracuje już z ponad 
200 gminami, by uświadomić Pola-
kom ten niebezpieczny dla zdrowia 
i  środowiska problem. Podczas 
spalania emitujemy do atmosfery 
szkodliwe związki i pyły, które 
potem odkładając się w glebie, 
powodują szkodliwe dla zdrowia 
człowieka skutki.

Najmłodsi uczniowie z k las 
edukacji wczesnoszkolnej Zespo-
łu Szkół nr 1 w Byczynie po raz 
trzeci, z dużym zaangażowaniem, 

Nie po raz pierwszy 
uczniowie III Liceum 
Ogólnokształcącego 
i Gimnazjum nr 4 
sięgnęli po laury. Tym 
razem udowodnili, 
że są koneserami 
w dziedzinie, która 
ludziom XXI w. przysparza 
wiele trudności – 
ortografii polskiej.

Prezentacją 
multimedialną, recytacją 
wierszy oraz piosenkami 
patriotycznymi młodzież 
z Zespołu Szkół nr 1 
w Byczynie uczciła 
Narodowe Święto 
Niepodległości.

Uczniowie drugich klas gimna-
zjum pod opiekom wychowawczyń: 
Agnieszki Gos i Moniki Imielińskiej 
przedstawili uroczystą akademię, 

W przeddzień Święta 
Niepodległości w świetlicy 
środowiskowej „Relaks” na 
Niedzieliskach odbyła się 
uroczysta akademia.

Apel rozpoczął się podniosłą 
Rotą odśpiewaną przez uczniów 
klas III i V Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Jana Kochanowskiego. Ucznio-
wie zaprezentowali wiersze i pio-
senki o tematyce patriotycznej. Na 
uwagę zasługiwały odświętne stroje 
dzieci oraz wymowna scenografia.

przygotowywali się do ogólno-
polskiej akcji. W szkole zorga-
nizowano konkurs plastyczny 
„Czy krasnoludki palą śmieci?”. 
Autorów najlepszych prac,dy-
rekcja szkoły Ewa Sowa i starszy 
strażak Michał Dyl, nagrodzono 
niespodziankami i w yróżnio-
no pamiątkowymi dyplomami. 
Wszystkie prace zaprezentowano 
na szkolnej galerii. Prace Kacpra 
Koźmina, Adrianny Czerpak, Ja-
kuba Siewiora, Jakuba Żołnierka 
i Bartosza Matusa zostały wysłane 
na ogólnopolski konkurs dla naj-
młodszych.

W tym roku z okazji Dnia Czy-
stego Powietrza uczniowie wspól-
nie ułożyli i napisali osobiste listy 
do swoich najbliższych. Zostały one 
wręczone rodzicom, dziadkom lub 
sąsiadom.

Na naszej stronie internetowej 
szkoły www.zs1.jaworzno.edu.pl 
zamieściliśmy obszerną relację 
wraz z licznymi zdjęciami z na-
szych działań i kampanii, celem 
nagłośnienia problemu palenia 
śmieci. Odwiedziła nas też lokalna 
telewizja CTv z Jaworzna.

Na spotkanie z dziećmi zapro-
szono strażaków z Państwowej 
Straży Pożarnej z Jaworzna. Pre-
lekcję wygłosił starszy strażak Mi-
chał Dyl, który przekazał uczniom 

ważne informacje na tematy zwią-
zane z  paleniem śmieci, ochroną 
środowiska i zdrowia. Po spotkaniu 
uczniowie chętnie rozwiązywali 
ekologiczne rebusy i zagadki. Była 
to kolejna ciekawa propozycja dla 
uczniów, którą wykorzystano w ra-
mach ekologicznej akcji.

Największą atrakcją i zarazem 
przygodą dla samych dzieci jak 
i mieszkańców dzielnicy Byczyna 
był kolorowy happening. W barw-
nym ulicznym marszu przeszło po-
nad 100 uczniów z „krasnalowymi” 
czapkami, wykrzykujących ekolo-
giczne hasła: „Kochasz dzieci – nie 
pal śmieci”, „Segregujesz – świat ra-
tujesz” itp. Młodzi ekolodzy ubrani 
byli w samodzielnie przygotowane 
stroje, z własnoręcznie lub przy 
pomocy rodziców wykonanymi 
transparentami, instrumentami. 
W trakcie marszu dzieci rozdawa-
ły ulotki.

Do akcji włączyło się też ducho-
wieństwo z Parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Byczynie. 
Po niedzielnej Mszy świętej zo-
stał odczytany list do wiernych 
nagłośniający problem palenia 
śmieci, z prośbą o propagowaniu 
postaw i działań powodujących, 
iż będziemy oddychali czystszym 
powietrzem.

(KAS)

montaż słowno-muzyczny dla dzie-
ci i młodzieży z byczyńskiej szkoły. 
W rolę „Polski” wcieliła się Kamila 
Ślusarczyk, „Austrii”, „Prus” i „Ro-
sji” – Agnieszka Omastka, Klaudia 
Skwarek i Małgorzata Stachańczyk. 
W roli ułanów wystąpili: Krzysztof 
Paluch, Krystian Wylężek oraz Jakub 
Szaradowski. W przedstawieniu przy-
pomniano historię Polski od pierw-
szego, poprzez drugi i trzeci rozbiór, 
powstanie listopadowe i styczniowe, 
I wojnę światową aż do odzyskania 
niepodległości 11 listopada 1918 r.

Znaczące były słowa wygłoszone 
przez „Polskę” w stronę widowni: 

„Znów jestem wolna i niepodległa. 
Po 123 latach niewoli i męczeństwa 
znów pojawiłam się na mapie Europy. 
Jestem na niej do dziś. Od Was zależy 
czy pozostanę na niej na zawsze!”

Wszystkie przypomniane fak-
ty historyczne były zobrazowane 
poprzez prezentację multimedial-
ną – pokaz slajdów na tle muzyki 
patriotycznej przygotowaną przez 
Annę Bębenek i Annę Greblę. 
Podkład muzyczny przygotowała 
Magdalena Chalewicz. Akademię 
poprowadzili: Agnieszka Gontarz 
i Mateusz Sidełko.

(KAS)

Pieczę nad przebiegiem całej 
uroczystości sprawowały panie 
wychowawczynie: pani mgr Jolanta 
Sobkiewicz, pani mgr Agnieszka 
Kurzawa, pani mgr Katarzyna Kor-
lacka oraz pani mgr Izabela Loch. 
Nad choreografią czuwała pani mgr 
Ewa Dziura.

Efektem jej pracy z uczniami był 
odtańczony przez dzieci polonez – 
polski taniec narodowy. O muzyczną 
oprawę uroczystości zadbała pani 
mgr Barbara Sroka - nauczycielka 
muzyki. Dla wszystkich zgromadzo-
nych apel stanowił ciekawą i porusza-
jącą lekcję historii.  IW

6 listopada 2009 r. troje lice-
alistów i pięcioro gimnazjalistów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych wzięło udział w VII Mi-
strzostwach Ortograf icznych 
Jaworzno, które odbyły się w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 przy ul. Chopina.

Tekst dyktanda przygotował 
znawca i pasjonat literatury sta-
ropolskiej – prof. Jan Malicki. 
Autor, zainspirowany 700. rocz-
nicą śmierci patrona ZSP 1 – Ka-
zimierza Wielkiego, zredagował 
i przesłał nie lada tekst, „Jeden 
dzień z życia Kazimierza Piasto-
wicza”. Stu uczestników pisało 
w kategoriach: szkoły gimna-
zjalne, ponadgimnazjalne i do-
rośli (w ostatniej grupie zasiedli 
m. in. laureaci zeszłorocznego 
konkursu).

Piszący zmierzyli się z „ha-
labardnikiem w bezgrzebienio-
wym hełmie, z azerbejdżańskim 

handżarem za pasem”, sf ran-
cuziałym hurrapatriotą, które-
go „zastanowiła zielonożółta, 
w odcieniu indygokarminu ro-
ślina (...); ni to wilcze łyko, ni 
to wilczomlecz”. Niemalże każdy 
wyraz stanowił językową łami-
główkę.

Trzy reprezentantk i naszej 
szkoły wyszły z tej ortograficznej 
corridy zwycięsko. Stanęły dziel-
nie do drugiego etapu – części 
ustnej. Musiały po raz wtóry wy-
kazać się bezbłędną znajomością 
zasad ortografii i pisowni oraz 
wiedzą językoznawczą. Pokonały 

rywali z innych szkół. W końcu 
nadeszła chyba najtrudniejsza 
chwila, gdyż musiały walczyć 
między sobą i zapomnieć o wię-
zach koleżeńskich.

Laur zwycięstwa, zaszczytny 
tytuł Jaworznickiego Mistrza 
Ortografii 2009 zdobyła Oliwia 
Warmuz (kl. I – III LO), miano 
wicemistrza – Michalina 
Malisz (kl. III – G-4), a trzecie 
miejsce – Joanna Pędzikiewicz 
(kl. I – III LO). Triumfatorki 
uhonorowane zostały również 
nagrodami rzeczowymi.

Gratulacjom nie było końca. 
Później wywiad, sesja zdjęciowa 
i bohaterski powrót do domu. 
Jeszcze raz gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów. IW
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Dzień Niepodległości 
w Długoszynie

Akademia w Gimnazjum nr 3

Kapsuły hibernacyjne z filmu „Seksmisja”

Gimnazjaliści usłyszeli fragment sceny więziennej dramatu A. Mickiewicza „Dziady”cz. III

Święto Niepodległości 
to bardzo ważna data 
w naszych dziejach, 
która przez długie lata 
była nieobecna w naszej 
oficjalnej historii. 
Pamięć o wielkich 
Polakach będących 
twórcami niepodległego 
państwa polskiego była 
zastępowana nowymi 
„bohaterami”.

Dziś wreszcie możemy oddać 
im zasłużony hołd i uczcić ich pa-
mięć. Szkolne akademie są do tego 
bardzo dobrą okazją. Dzięki nim 
młodzież ma nie tylko możliwość 

11 listopada – dzień odzyskania 
przez Polskę po 123 latach wolno-
ści. Święto Niepodległości – dzień 
radosny, ale zarazem dzień powagi, 
oddania wdzięczności i uznania 
wszystkim tym, którzy walczyli i gi-
nęli za wolną Polskę. Jest to dzień 
złożenia hołdu naszej Ojczyźnie.

Uczniowie Gimnazjum nr 6 przy-
gotowali z tej okazji nietypową lekcję 
historii. Uroczysta akademia odbyła 
się w klubie środowiskowym „Pod 
Skałką” w Długoszynie. Była pełna 
wzniosłych słów i patriotycznych 
pieśni, które przybliżyły wszystkim 
niełatwą drogę Polski do odzyskania 
niepodległości. Ze szczególną uwagą 
i wzruszeniem wysłuchano słów, któ-
re przedstawiają postawę godną na-
śladowania – postawę patriotyczną:

„Jestem Polakiem – to znaczy, 
że należę do narodu polskiego za-

11 listopada 1918 roku, po 123 
latach rozbiorów dokonanych 
przez Austrię, Prusy i Rosję 
nasza Ojczyzna na powrót stała 
się krajem wolnym i suweren-
nym. Dzięki wytrwałości na-
szych przodków, ich ogromnej 
miłości do kraju i narodowej 
tradycji, dziś możemy głośno 
mówić, że jesteśmy Polakami 
oraz dumnie świętować kolej-
ną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Oto jak 
młodzi ludzie, uczniowie III 
LO, obchodzili w swojej szkole 
to historyczne święto.

Już z samego rana uczniowie 
przy wejściu do szkoły otrzymali 
biało-czerwone wstążki, które 
przez ca ły dzień nosi l i wpię-
te w galowy strój. Gest ten był 
na pewno wyrazem pamięci i hoł-
du wobec poległych w walkach 
o niepodległość Rzeczpospolitej. 
Od drugiej lekcji w każdej z klas 
wystawiane było krótkie, acz-
kolwiek treściwe przedstawienie 
w wykonaniu młodych, licealnych 
artystów. Uczennice z przejęciem 
i uczuciem recytowały patrio-
tyczne liryki w asyście kolegów 
przebranych za żołnierzy, w któ-
rych oczach widać było skupienie 
i stosowną powagę. Słowa dekla-
mowanych wierszy zgrywały się 
z odpowiednio dobranym tłem 

muzycznym – „Rotą” Marii Ko-
nopnickiej, tworząc wśród widzów 
niepowtarzalny, pełen wzruszenia 
i nostalgii klimat.

Ponadto, na szkolnym koryta-
rzu zorganizowana została wystawa 
dotycząca Józefa Piłsudskiego – 
polskiego działacza niepodległo-
ściowego, dowódcy wojskowego, 
polityka, a mówiąc w skrócie – wy-
bitnej, historycznej postaci, która 
nie jest obca żadnemu Polakowi.

W przygotowanej wystawie znaj-
dowały się albumy z informacjami 
dotyczącymi pierwszego marszałka 
Polski i historycznych wydarzeń, 
w których brał on czynny udział.  

Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat.
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat...

Pieśń słynnego barda Jacka 
Kaczmarskiego rozpoczęła uroczy-
stość z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Jaworznie.

Licznie zebrani gimnazjaliści 
usłyszeli następnie fragment sceny 
więziennej romantycznego dra-
matu A. Mickiewicza „Dziady”cz. 
III. W rolę Tomasza, Żegoty, Kon-
rada wcielili się pierwszoklasiści, 
imponując dojrzałością swoich 
interpretacji.

Dostojnie i patetycznie za-
brzmiały okolicznościowe pieśni, 
zarówno te dawne (Białe róże,  
O mój rozmarynie, Marsz I bry-
gady), jak i te powstałe pod koniec 
ubiegłego stulecia (Taki kraj, Żeby 
Polska, Pytasz mnie). Wykonał je 
profesjonalnie przygotowany przez 
panią Alinę Musiał, liczący około 
50 osób zespół wokalno-instru-
mentalny.

O trudnej drodze do wolności 
mówili uczniowie recytujący pięk-
ne patriotyczne wiersze autorstwa 
J. Słowackiego, K.K. Baczyńskiego 
czy L. Staffa. Zapewne na długo  
w pamięci zebranych pozostanie 
kończący inscenizację hymn Jana 
Lechonia rozpoczynający się od słów:

Wszystko to przyciągało uwagę 
uczniów i nauczycieli, którzy gro-
madzili się i chętnie oglądali kawa-
łek polskiej historii przygotowany 
w ciekawy sposób.

Szkolne obchody Święta Nie-
podległości w III LO są dowodem 
na to, że młodzi ludzie wciąż pa-
miętają o tradycji swojego kraju. 
Podejście licealistów do tego świę-
ta jest idealnym potwierdzeniem 
słów, że „jeszcze Polska nie zgi-
nęła, kiedy my żyjemy”, a owym 
życiem z pamięcią okazujemy 
swoją miłość do kraju i patriotyzm 
w młodych sercach.

ELIZA MAKOWSKA, III LO

równo dziś, jak i w wiekach ubie-
głych i w przyszłych. Jestem Pola-
kiem i wszystko co polskie, jest moje 
i niczego wyrzec się nie mogę. Jestem 
Polakiem – więc mam obowiązki 
polskie. Są one tym większe i tym 
silniej się do nich poczuwam, im 
lepszym jestem człowiekiem”

Na zakończenie akademii odśpie-
wano wspólnie Rotę, a całość zakoń-
czył wspaniały Polonez.

W dniu 11 – go listopada przed-
stawiciele Samorządu Uczniowskie-
go Gimnazjum nr 6 (Beata Głowacka, 
Katarzyna Nowak, Dawid Kmiecik) 
wraz z dyrekcją Jolantą Panek–Ko-
zioł złożyli kwiaty pod pomnikiem 
„W Hołdzie Jaworznianom Wal-
czącym o Niepodległą Ojczyznę”, 
dla upamiętnienia dnia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

O.P.

Jedna jest Polska jak Bóg jeden 
w niebie...

Szkolną uroczystość uświetnili 
swą obecnością znakomici goście 
– Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu – pan Zbigniew 
Mika oraz przewodniczące Rady 
Rodziców naszego gimnazjum – 
panie Barbara Okólska i Elżbieta 
Helbin.

Warto wspomnieć, że w części 
słownej spektaklu wystąpili ucznio-
wie klasy 1f (realizującej autorski 
program z fizyki) oraz klasy 2c 
(mistrzostwa sportowego), dowo-
dząc tym samym, że szkoła nasza 
umożliwia realizację różnorodnych 
pasji i zainteresowań.

R.R.

wysłuchania pięknych strof poezji 
patriotycznej , ale także uświada-
mia sobie ile trudu i poświęcenia 
wymagało zbudowanie takiej Pol-
ski, w jakiej dziś żyjemy.

Do obchodów tego ważnego 
święta włączyła się także młodzież 
z Gimnazjum nr 3 w Jaworznie. 
Uczniowie klasy drugiej „f” przy-
gotowali montaż poezji patriotycz-
nej, a chór szkolny pod kierunkiem 
mgr Grażyny Prokop, zaprezento-
wał się w repertuarze pieśni z okre-
su walki o niepodległość. Jako 
solistka wystąpiła Justyna Gacek, 
wzbudzając aplauz zgromadzonej 
widowni. Reakcja publiczności 
pozwala sądzić, że akademia wzbu-
dziła oczekiwaną ref leksję nad 
naszymi dziejami i przyczyni się 
do kształtowania postaw patrio-
tycznych u naszych wychowanków.

J. POLOWIEC

Uczennice recytowały patriotyczne liryki w asyście kolegów 
przebranych za żołnierzy

Obchody 11 listopada w klubie „Pod Skałką”
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– W
iesz A

ntek – pado Francek – jo to bych tak 
chcioł fedrow

ac na Północnym
 Biegunie.

– A
le coż ci sie też zachciało?

– Bo w
idzisz, tam

 jest pół roku noc, to bych 
społ i leżoł, że aż hej.
– N

o ja, ale tyś zapom
nioł, że tam

 jest pół 
roku dzień, to byś ale fedrow

oł!!
– C

oś ty! Przecę m
ie obow

iązuje 
ośm

iogodzinny dzień pracy.
*     *     *

Roz na dole górnicy chcieli se w
 karty pograć. 

N
ie m

ieli jednak pieniędzy i um
ów

ili sie, 
że zam

iast pieniędzy to se w
 gębę strzelą. N

o 
i dobrze. Teroz tasują już karty, a tu jeden 
prask w

 pysk, tego co tasow
oł.

– Pierona! C
o robisz? D

yć żech jeszcze ani 
dobrze nie pom

ieszoł?
– N

o ja, ale przecę trzeba coś zaw
sze 

na początek dać do banku nie!?
*     *     *

W
 katastrofie górniczej zginął Kulik. G

órnicy 
się naradzali jak to Kuliczce pow

iedzieć, 
że już nie m

o chłopa. W
ybrali do tego 

Francka, bo pedzieli, że on sie nojlepiej 
do takich babskich spraw

 nadaje. Toż Francek 
poszoł, zaklupoł i pado:
– M

ieszko tu wdow
a Kuliczka?

– C
oście? Przecę jo nie wdow

a! M
ój przyjdzie 

o drugiej ze szychty!
– A

 o co w
eta, że jednak wdow

a! – pado jej 
Francek.

Bill Clinton, Borys 
Jelcyn i Bill G

ates 
zostali wezw

ani 
przed oblicze Boga. 

Bóg pow
iedział 

im
, że jest bardzo 

niezadowolony z tego, 
co dzieje się na św

iecie. 
Poniew

aż jest aż tak 
źle, postanow

ił za trzy 
dni zniszczyć Ziem

ię. 
Im

 trzem
 w

olno jednak 

w
rócić do dom

ów
 

i m
iejsc pracy, 

by uprzedzić przyjaciół 
i w

spółpracow
ników

 
o tym

, co nastąpi.
Bill Clinton wezw

ał swój 
presonel:
– M

am
 dla w

as dw
ie 

now
iny, dobrą i złą. 

N
ajpierw

 dobra... Bóg 
istnieje. Zła now

ina 
jest taka, że za trzy dni 

zniszczy Ziem
ię.

Borys Jelcyn w
rócił 

do siebie i m
ów

i sw
oim

 
ludziom

:
– M

am
 dla w

as dw
ie 

now
iny. Jedna jest 

zła, a druga jeszcze 
gorsza. Ta zła jest taka, 
że Bóg istnieje. D

ruga – 
że za trzy dni zniszczy 
Ziem

ię.
Bill G

ates w
rócił i m

ów
i 

swoim
 pracow

nikom
:

– M
am

 dla w
as dw

ie 
now

iny, obie dobre. 
Pierw

sza jest taka, 
że Bóg uw

aża m
nie 

za jednego z trzech 
najw

ażniejszych 
ludzi na św

iecie. 
D

ruga – że już nie 
m

usicie popraw
iać 

błędów
 w

 program
ie 

W
indow

s.

Pierw
szy lightow

y tygodnik dla spragnionych śm
iechu

�
��

�
��

	
�

���


�
�
	�����	��

��

BJezprz
Bóg

im
, ż

niezad
co dzie
Poniew
źle, po
dni zn
Im

 trz

N
a U

ni-
wersytecie 

Jagiellońskim
 

było czterech bardzo 
dobrych studentów, 

radzili sobie św
ietnie 

na w
szystkich egzam

inach 
i testach. Zbliżał się egzam

in 
z chem

ii, m
iał być w

 ponie-
działek o 8.00, w

szystkim
 z ocen 

w
ychodziła 5. Byli tak pew

ni 
siebie, że przed egzam

inem
 zde-

cydow
ali się poim

prezow
ać u ko-

legów
 z uniwersytetu w

 Poznaniu. 
Było super, ale przesadzili i jak 

zasnęli w
 niedzielę po południu, 

obudzili się w
 poniedziałek koło 

12.00. N
a egzam

in oczyw
iście 

nie zdążyli. Postanow
ili zaba-

jerow
ać profesora. Tłum

aczyli 
się, że w

 weekend pojechali 
do kolegów

 na uniwersytet 
do Poznania, aby pogłę-

bić w
iedzę i w

ym
ienić 

dośw
iadczenia. N

ie-
stety, w drodze 

pow
rotnej,

gdzieś 
w

 lasach, 
złapali gum

ę. 
N

ie m
ieli koła za-

pasowego i długo nie 
m

ogli znaleźć nikogo 
do pom

ocy. D
latego, nie-

stety, przyjechali dopiero 
koło południa. Profesor prze-
m

yślał to i m
ów

i:
– O

K
., m

ożecie przystąpić 
do egzam

inu jutro rano.
Studenci zadow

oleni, że się udało 
go zbajerow

ać, pouczyli się jeszcze 
trochę w

 nocy i na drugi dzień 
przyszli jak zw

ykle pew
ni siebie. 

Profesor posadził ich w
 czterech 

osobnych pokojach, zam
knął 

drzw
i, a asystenci rozdali pyta-

nia. Cały test był za 100 punk-
tów. N

a pierw
szej stronie było 

zadanie za 5 punktów, które 
w

szyscy rozw
iązali bez w

y-
siłku. N

a drugiej stronie 
było tylko jedno pyta-
nie za 95 punktów

:
– Które koło?

a! – pado jej 

�
��

�
	�
��
�

Zdjęcie w
ykonano 28 grudnia 2007 roku w

 sali teatralnej M
CKiS

N
a odpow

iedzi czekam
y pod adresem

 biuro@
ct.jaw

orzno.pl

H
ector Berlioz studiow

ał w
 Paryżu 

m
edycynę, lecz w

krótce ją porzucił i w
stąpił 

do konserw
atorium

 m
im

o sprzeciw
u ojca, który 

ufając, że uda m
u się przezw

yciężyć upór syna, 
odm

ów
ił m

u w
szelkiej pom

ocy finansow
ej.

– W
olałbym

 zostać bagażow
ym

 lub piratem
 

niż porzucić studia m
uzyczne – m

aw
iał m

łody 
Berlioz.

Znany, w
łoski 

reżyser film
ow

y, 
V

ittorio de Sica, 
zapytany, ilom

a 
językam

i w
łada, 

odp
ow

iedział:
– C

zterem
a. 

Po francusku, 
gdy rozm

aw
iam

 
z dziew

czyną, 
p

o angielsku, kied
y 

d
yskutuję na tem

at 
kontraktów

 
p

rodukcji film
u, 

p
o niem

iecku, gd
y 

chcę się kogoś 
p

ozbyć, w
 języku 

ojczystym
, gd

y żona 
naleje m

i w
odę 

do w
anny...

Przez jakiś czas znakom
ity 

pianista A
rtur Rubinstein 

i znany bankier M
ichel 

Rubinstein m
ieszkali w

 Paryżu 
przy tej sam

ej ulicy i bardzo 
często poczta adresow

ana 
do jednego z nich, trafiała 
do drugiego. K

tóregoś dnia 
bankier odw

iedził pianistę 
z plikiem

 telegram
ów

 
i pow

iedział:
– To są depesze do pana, ale 
niech pan będzie tak uprzejm

y 
i pow

ie m
ojej żonie, że Luiza 

z W
iednia, Iza z R

zym
u, G

reta 
z Berlina i inne, to są pana 
przyjaciółki, a nie m

oje!
N

a to artysta otw
orzył szufladę 

biurka i w
yjm

ując inny plik 
telegram

ów
 adresow

anych dla 
odm

iany do bankiera, odparł:
– C

hętnie, jeśli pan 
w

 zam
ian pow

ie m
ojej żonie, 

że pięć m
ilionów

 lirów
, 

zdeponow
anych w

 banku 
w

łoskim
 i dw

a m
iliony funtów

 
w

 banku angielskim
, to pana 

pieniądze, a nie m
oje.

Jak 
za-
jąć 
pro-
gram

i-
stę?
– Przeczy-
taj zdanie 
poniżej.
– Przeczytaj zdanie 
pow

yżej.

Louis Hector Berlioz (1803 
– 1869), kom

pozytor 
francuski, twórca sym

fonii 
rom

antycznej, prekursor 
nowoczesnej kolorysty-

ki, którego twórczość 
nadała kierunek rozwoju 
XIX-w

iecznej sym
fonice; 

pisarz i krytyk m
uzyczny.
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Syn pisze list do m
atki:

„D
roga M

am
o! U

rodził m
i się syn. Żona 

nie m
iała pokarm

u, w
zięła m

am
kę 

– M
urzynkę, w

ięc synek zrobił się 
czarny.”

M
atka odpisuje:

„D
rogi Synu! G

dy Ty się urodziłeś, 
rów

nież nie m
iałam

 m
leka w

 piersiach. 
W

ychow
ałeś się na krow

im
, ale rogi ci 

w
yrosły dopiero teraz.”

– W
łaśnie rozw

iodłam
 się z m

ężem
.

– Czem
u ?

– M
ieliśm

y nieporozum
ienia na tle religijnym

. U
w

ażał, że jest Bogiem
.

– D
laczego 

m
ężczyzna jest 

jak dyplom
 

m
agisterski ?

– Tracisz m
nóstw

o 
czasu żeby go 

zdobyć, a potem
 

okazuje się, 
że do niczego nie 
jest ci potrzebny.

D
laczego

– D
laczego m

ężczyźni są jak tusz do rzęs ?
– Spływ

ają przy pierw
szych objaw

ach uczuć.

Rozm
aw

ia dw
óch pijaków

:
– Ciekaw

e dlaczego dali 
m

i ksyw
kę: D

żin? Pew
nie 

dlatego, że w
szystko m

ogę?
– N

ie, stary. Po prostu, gdy 
tylko ktoś odkręca butelkę, 
ty od razu się pojaw

iasz.

KO
BIETY D

O
W

C
IPK

U
JĄ

 
he, he, ha...
Jaka jest prawdziw

a kobieta?
N

igdy nie m
a:

– czasu,
– pieniędzy,
– w

 co się ubrać.
Zaw

sze m
a:

– rację,
– genialne dzieci
– m

ęża idiotę.
Z niczego potrafi zrobić:
– sałatkę,
– kapelusz
– aw

anturę m
ałżeńską.

W
 dyskotece dziewczyna pyta 

chłopaka stojącego przy ścianie:
– M

asz w
olny następny taniec?

O
n odpow

iada:
– Tak! Tak!
O

na na to z uśm
iechem

:
– To potrzym

asz m
i colę.

M
ąż: Chciałbym

 te w
akacje spędzić tam

, 
gdzie jeszcze nigdy nie byłem

....
Żona: Św

ietnie... Co pow
iesz na kuchnię?

Skąd w
iadom

o, że m
ęża przez 

jakiś czas nie było w
 dom

u?
– Jest czysto!

Pew
nej niezam

ężnej 
kobiecie zadano 
pytanie:
– D

laczego nie 
m

a pani m
ęża?

– A
 po co m

i m
ąż: 

m
am

 psa, który 
w

arczy, papugę, która 
przeklina i kocura, 
który w

łóczy się przez 
całe noce.

C
órka pyta m

atkę:
– Czy to prawda, że w

 niektórych 
częściach A

fryki kobieta aż 
do chw

ili ślubu nie zna sw
ojego 

m
ęża ?

– Tak kochanie, ale to zdarza się 
w

 każdym
 kraju.

Córeczka pyta m
am

ę:
– D

laczego w
yszłaś za tatusia?

– Ty dziecko, też zaczynasz się 
dziw

ić?C
óreczka budzi się o trzeciej 

w
 nocy i prosi:

– M
am

o, opow
iedz m

i bajkę.
– Zaraz w

róci tatuś i opow
ie nam

 
obu...

Roz jeden synek przylecioł do piekarni i w
oło:

– D
ejcie m

i dw
ie żym

ły i jedna bułka!
– Przecież to jest to sam

o – pado piekorz.
– A

le kać tam
! Żym

ła jest żym
łą, a bułka – 

bułką.
Piekorz m

u sprzedoł, ale jak synek już m
ioł 

w
yjść ze sklepu, pado m

u jeszcze roz:
– N

o dyć pow
iedz m

i – a to był piekorz ze Śląska 
– no pow

iedz m
i czem

u to nie jest to sam
o?

– N
o bo w

idzą, te dw
ie żym

ły są dlo babki 
i m

ojej m
atki, a ta bułka jest dlo ciotki,  

a ona jest z Sosnow
ca.


