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Uwaga: W następnym numerze dodatek świąteczny

Zapraszamy do programu telewizji 
CTv Jaworzno, gdzie mogą Państwo 
obejrzeć audycję motoryzacyjną 
„AutoExpert”, której sponsorem jest 
Stacja Kontroli Pojazdów PKM. 
W tym tygodniu test samochodu 
Peugot 107 oraz o tym jak 
przygotować samochód do zimy.
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Jaworznicki urząd 
skarbowy przyłączył się 
do ogólnopolskiej akcji 
ostrzegawczej pracowników 
skarbówki. robią co godzinę 
kilkuminutową przerwę 
i informują podatników 
o co walczą. chcą aby 
wreszcie uporządkować 
kwestie funkcjonowania 
aparatu skarbowego.

Akcja ostrzegawcza organizo-
wana jest od 10 marca na terenie 
całego kraju przez NSZZ „Solidar-
ność” pracowników skarbowych. 
Pracownicy skarbówki domagają 
się podwyżek, usprawnienia prze-
pisów podatkowych, które są nie-
korzystne zarówno dla urzędów 
jak i petentów, odpolitycznienia 
struktur skarbówki.

Ponieważ pracownicy urzędów 
skarbowych nie mogą strajkować, 
akcja jest ograniczona. – Skrupu-
latnie przestrzegamy przerw, które 
na mocy rozporządzenia minister-
stwa przysługują nam po każdej 

Jeśli rząd nie podejmie stosownych kroków, pod koniec kwietnia urzędy 
skarbowe mogą zostać sparaliżowane

Pracownicy 
skarbówki 
ostrzegają

godzinie pracy przy komputerach, 
jest również bardzo skrupulatne 
sprawdzanie dokumentów, które 
podatnicy składają  – w y jaśnia 
Paweł Jedynak z „Solidarności” 
w jaworznickim Urzędzie Skarbo-
wym. Każdy pracownik ma także 
pla k iet kę informująca o a kcji , 
a na drzwiach urzędu pojawiły się 
postulaty związków.

Do tej pory nie było żadnych 
starań rządu w celu usprawnienia 
działania skarbówki. Pracownicy nie 
mieli od kilku lat podwyżek i często 
wykwalifikowane osoby odchodzą 
do prywatnych firm. To skutkuje 
większym natłokiem pracy na po-
zostałe osoby i dłuższymi kolejkami. 
Pracownicy przekonują, że zmiany są 
konieczne i ich akcja nie ma uderzyć 
w petentów tylko wręcz im pomóc. 
– To nie jest akcja wymierzona prze-
ciw klientom – mówi Jedynak. – Na-
wet spotkaliśmy się z pewnymi forma-
mi poparcia ze strony podatników.

Jeś l i  ta a kcja nie przy niesie 
rezultatów w postaci rozpoczęcia 
działań rządu, do końca przyszłe-
go miesiąca, 29 i 30 kwietnia, czyli 
w terminie składania zeznań po-
datkowych, urzędnicy będą maso-
wo brali urlop na żądanie.

P.jAmRoZ

Imperium 
kontratakuje
Na naszych łamach wielokrotnie 
pisaliśmy krytycznie o różnych 
miejskich instytucjach, w tym 
o Miejskim Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej. W tym 
ostatnim przypadku argumentów 
dostarczył nam na początku 
stycznia br. pan Stanisław Soczówka, 
którego list w sprawie wadliwie 
zamontowanych domofonów 
opublikowaliśmy.
Piszemy umownie, że list był w 
sprawie domofonów, a tak naprawdę 
chodzi w tym liście o elementarne 
bezpieczeństwo mieszkańców 
bloku przy ulicy Morcinka 5, których 
ewentualny dostęp do pomocy 
lekarskiej był poważnie utrudniony. 
Bo jak ma wejść lekarz do klatki 
schodowej przez drzwi, których nikt 
nie może otworzyć?
Pan Soczówka występował zatem 
w interesie publicznym. Jeśli więc 
można było podejrzewać, że działania 
MPGiK godzą w ten interes, to trudno 
się dziwić, że przy okazji MPGiK znalazł 
się w ogniu krytyki.
Jakież było nasze zdziwienie, kiedy 
z Sądu Okręgowego w Katowicach 
otrzymaliśmy pismo z żądaniem 
doręczenia gazety, w której 
zamieszczony był list Stanisława 
Soczówki, przeciwko  któremu MPGiK 
wystąpił o ochronę dóbr osobistych.

komentarz
Jest kilka schematów reakcji na 
krytykę: jeden to wyjaśnienie kwestii 
spornej, przeprosiny i poprawa 
postępowania, inny przeprosiny bez 
poprawy, jeszcze inny to zignorowanie 
krytyki, itp. Znane są także schematy 
reakcji na krytykę z czasów PRL-u: 
tłumienie krytyki, restrykcje wobec 
„wichrzycieli” oraz – nie jest to 
wcale żart – unicestwienie osób 
krytykujących.
Który ze schematów należałoby 
zastosować do scharakteryzowania 
reakcji MPGiK?
Na odpowiedzi czekamy po numerem 
telefonu 751-91-30.

jÓZEf mAtYSIK

Po sobotniej imprezie, suto za-
krapianej alkoholem, dwóch braci 
mieszkających w Szczakowej za-
częło się kłócić i bić. Jeden z nich 
dotk liwie zranił brata nożem. 
22-letni mę żczyzna przeszed ł 
w szpitalu operację, a sprawca 
przebywa w policyjnym areszcie.

Jak ustaliła policja, w sobotni 
wieczór, 8 marca w Szczakowej 
odby wa ła s ię  i mprez a .  D wóch 
braci, mieszkańców tej dzielnicy, 
postanowiło około 22.00 wrócić 
do domu. Obaj byli nietrzeźwi. 
Około 23.00 doszło między nimi 
do kłótni. Nie wiadomo o co po-
szło, ale pewnym jest, że młodszy 
z mężczyzn, 20-latek zaatakował 
22-letniego brata nożem.

W mieszkaniu była w tym czasie 
matka rodzeństwa i to ona wezwa-

Pchnął nożem brata
ła pogotowie. Poszkodowany był 
poważnie ranny. Doznał urazów 
klatki piersiowej i brzucha, miał 
uszkodzone płuca i wątrobę. Po 
przetransportowania do szpitala 
przeszedł operację. Obecnie prze-
bywa na leczeniu szpitalnym, z in-
formacji jakie zdobyliśmy wynika, 
że jego życiu nie zagraża niebez-
pieczeństwo.

Sprawc a z os t a ł  z at r z y ma ny 
pr z e z  f u n kc jona r iu sz y pol ic j i 
i  p r z e w i e z i o n y  n a  k o m e n d ę 
i umieszczony w areszcie. Po prze-
prowadzonych czynnościach został 
mu postawiony zarzut z artykułu 
156 kodeksu karnego, spowodowa-
nia ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu, za co grozi mu od roku do 10 
lat pozbawienia wolności.

P.jAmRoZ

Policja zatrzymała wandali, którzy 
w piątkowy wieczór dewastowali 
przystanek autobusowy na Łubow-
cu. Jednemu z chuliganów postawio-
no zarzuty uszkodzenia mienia.

Około 23.00 anonimowa osoba 
poinformowała policję, że w rejonie 
przystanka autobusowego na Łu-
bowcu czterech mężczyzn wszczęło 
awanturę i jeden z nich rozbił szybę 
w wiacie przystanku.

Patrol policji, który przybył na 
miejsce ustalił wygląd sprawców. 
Policyjny samochód udał się następ-
nie w ślad za autobusem linii J, który 
przed chwilą zatrzymywał się na tym 
przystanku. Chwilę później w rejonie 
kopalni Kanty funkcjonariusze zatrzy-

Zniszczyli przystanek i chcieli uciec autobusem, 
lecz policjanci byli sprytniejsi

Wandale ujęci
mali czterech zaskoczonych mężczyzn, 
którzy nie spodziewali się tak szybkiej 
interwencji. Cała czwórka została 
przewieziona do policyjnego aresztu, 
mężczyźni byli nietrzeźwi. – Sprawcy 
to dwudziestokilkuletni mieszkańcy 
naszego miasta. Badania alkotestem 
wskazały wyniki dużo ponad normę. 
W toku postępowania przygotowawcze-
go policjanci sekcji kryminalnej, jedne-
mu z chuliganów, 20-letniemu miesz-
kańcowi dzielnicy Łubowiec, postawili 
zarzut uszkodzenia mienia z artykułu 
288 kodeksu karnego. Mężczyźnie 
grozi kara pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do 5 lat – informuje sierżant 
sztabowy Tomasz Obarski.

P.jAmRoZ

– To nie jest akcja 
w ymierzona przeciw 
klientom – mówi paweł 
Jedynak

czytaj na str. 3
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Miasto JaworznoAktualności 

Dni Jaworzna – znamy wykonawców. Krzysztof Krawczyk, Mezo z Kasią 
Wilk, Majka Jeżowska i zespół Happysad – to tylko niektórzy artyści, 
którzy pojawią się w czerwcu na tegorocznych Dniach Jaworzna. Nie 
zabraknie także naszych rodzimych muzyków. Miasto wraz z MCKiS-em 
planuje zaprosić również zagranicznego wykonawcę, na zwieńczenie 
Dni Jaworzna �008. To jak na razie pozostaje niespodzianką.

ElEktroniczna lista obEcności. Od marca w 6 budynkach Urzędu 
Miejskiego zaczęły oficjalnie funkcjonować czytniki, które zastąpią 
dotychczasowe papierowe listy obecności. Pracownicy wyposażeni są w 
specjalne magnetyczne karty. Ich przyjście i wyjście z pracy rejestrowane 
jest elektronicznie. Koszt zamontowania urządzeń to �86 tysięcy złotych. 

wyszukiwarka mckis. Na stronie internetowej Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu od niedawna funkcjonuje wyszukiwarka zajęć. Do wyboru 
mamy rubryki: miejsce, zajęcia, płeć i wiek. System generuje wybrane 
przez nas preferencje wskazując informację zawierającą poszukiwane 
zajęcia.

JEJ piErwszy rEcital. W piątek 7 marca swój recital w Sali Teatralnej 
miała Ewelina Zięba. Dziewiętnastoletnia artystka zaśpiewała 
sztandarowe piosenki muzyki światowej m.in. „Milord” - Edith Piaf. Na 
scenie pojawiły się także jej przyjaciółki: Justyna Bąk i Joanna Stepa, 
które recytowały poezje polskich autorek. 

spotkaniE z Dr biologii. 7 marca w Sali Teatralnej MCKiS-u odbył się 
wykład dr biologii Beatą Węgrzynek. Temat spotkania brzmiał: „Inwazje 
obcych czyli – czy będziemy żyć w zhomogenizowanym świecie?” 
Wśród słuchaczy pojawiły się klasy z jaworznickich szkół.

ŁUKASZ GRYGIEL
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Z początkiem marca rozpoczęły się 
działania realizowane przez jaworz-
nicką drogówkę, które mają na celu 
poprawę bezpieczeństwa pieszych 
uczestników ruchu drogowego.

Akcja ta przeprowadzana jest  pod 
hasłem „Tydzień Bezpieczeństwa 
Pieszych”. W godzinach 06.00-22.00, 
funkcjonariusze zwracają szczególną 
uwagę na między innymi: prawidłowe 
przechodzenie przez jezdnię, korzy-
stanie przez pieszych z chodników 
oraz zachowania właściwych relacji 
kierujący – pieszy.

Osoby, które dopuszczą się wykro-
czeń, muszą zdawać sobie sprawę z su-
rowych konsekwencji. Przykładowo 
– przechodzenie przez drogę na 
czerwonym świetle to mandat karny 
w wysokości 250 zł. Innym groźnym 
wykroczeniem jest nieudzielanie 
przez kierowcę pierwszeństwa pie-

Tuż przed północą w poniedziałek, 
dyżurny policji został powiadomio-
ny telefonicznie przez mieszkańców 
bloku przy ul. Sulińskiego, że kilku 
mężczyzn w jednym z mieszkań urzą-
dziło sobie libację alkoholową, słucha-
jąc przy tym głośno muzyki. Zabawa 
przeistoczyła się w taką burdę, że 
inni lokatorzy nie mogli zmrużyć oka  
i obawiali się wyjść na korytarz.

Po jakimś czasie sprawcy awantu-
ry jednak przekroczyli już wszelkie 
granice i zaczęli przez okno na ulicę 
wyrzucać przedmioty domowego 
użytku. Ponieważ zachowanie to za-
częło powodować realne zagrożenie 
życia i zdrowia ludzi,  policjanci wraz 
ze strażą pożarną wyważyli drzwi. 

Nowe zasady ustalania kolejności 
ulic do napraw i remontów, i nowe 
sposoby na poprawę dróg grunto-
wych. Dyrektor MZDiM Przemy-
sław Gardoń liczy na oszczędności 
w przetargach, za które chce spe-
cjalnymi płytami utwardzić drogi 
gruntowe. Pomysł sprawdził się już 
w Wielkopolsce.

– 22 miliony to znacznie więcej pie-
niędzy niż w ubiegłych latach – mówi 
Przemysław Gardoń, dyrektor MZDiM. 
Za 18 milionów zostaną gruntownie 
wyremontowane lub przebudowane 
drogi tam, gdzie jest już kanalizacja, 
lub gdzie MPWiK zaplanował jej re-
mont. Natomiast tam, gdzie kanali-
zacji nie ma, drogi muszą czekać. Jak 
się okazuje nawet kilka lat, bo w końcu 
marca powstanie dopiero studium dla 
kanalizacja Jaworzna. Przedsięwzięcie 
to w dużej mierze ma być sfinansowane 
z unijnych pieniędzy.

Siła perswazji do lamusa
– Kto skorzysta z tegorocznych re-

montów? – pytamy.
– Zrobiliśmy już inwentaryzację 

wszystkich ulic opisując na każdej  
z nich stan nawierzchni, budulec z ja-
kiego została wykonana i to czy ma już 
kanalizację, i w jakim stanie. Mamy też 
zmierzone natężenie ruchu na każdej  
z nich, a także wiemy ile mieszkańców ją 
zamieszkuje. Najważniejsze kryterium 
przy wyborze, która ulica powinna być 
pierwsza w planie remontów to, poza 
kanalizacją, właśnie ilość mieszkańców 
i natężenie ruchu – mówi dyrektor Gar-
doń. W planach ma wdrożenie specjal-
nego programu komputerowego, który 
na żądanie pokaże obiektywnie gdzie 
powinny zostać wydane pieniądze na 
remont w pierwszej kolejności. To, jak 
twierdzi, pozwoli skończyć wreszcie 
z czasami gdzie „siła perswazji” po-
szczególnych radnych zastępowała siłę 
obiektywnych argumentów.

18 milionów na remonty dróg i 4 miliony na bieżące naprawy – to budżet 
na ten rok dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Nie czekając na kanalizację
Szanse dla gruntówek

Kolejne 4 miliony to pieniądze na 
awaryjne naprawy. – Tu plany usuwa-
nia awarii w zasadzie wyznaczą potrze-
by bieżące – mówi dyrektor Gardoń. 
Ma też plany, by wreszcie zająć się 
drogami gruntowymi. – Te drogi, to 
1/3 wszystkich dróg w mieście. Aż 120 
kilometrów. Nie mam na ich naprawę 
czy budowanie nawierzchni pieniędzy 
w tegorocznym budżecie MZDiM, ale 
są szanse, by pokusić się o eksperyment 
z ich utwardzeniem – mówi Gardoń. 
Pieniądze chce zaoszczędzić w prze-
targach ogłoszonych na remonty pla-
nowanych ulic, za które kupi specjalne 
płyty drogowe i utwardzi nimi drogi 
gruntowe. – Takie płyty wytrzymują 
kilka lat i są skuteczne tam, gdzie nie 
ma kanalizacji deszczowej – pokazuje 
oferty nie tylko z Wielkopolski, ale i z 
bliskiego Ustronia. Na początek liczy 
na 1, 5 miliona oszczędności, za co pla-
nuje utwardzić kilkaset metrów takich 
dróg. To jak wyglądają dziś wystarczy 

przejechać królewskimi uliczkami  
w Ciężkowicach, ul. Luszowicką 
czy przedłużeniem ul. Wyzwolenia. 
Podobne drogi są w Jeleniu i innych 
dawnych dzielnicach wiejskich. Więcej 
na temat pomysłu utwardzania dróg 
gruntowych w Dzielnicowym Kalej-
doskopie, zaś o obowiązkach i planach 
MZDiM w programie CTv Jaworzno 
„Grażyna Haska zaprasza”.

GH

Przez ponad 2 godziny zebrani dysku-
towali między innymi na tematy do-
tyczące szkolnictwa. Głównym punk-
tem było rozpatrywanie wniosków 
złożonych przez dyrektorów czterech 
szkół w sprawie nowych kierunków 
kształcenia.

Jedną ze szkół, która złożyła taki 
wniosek to Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 6 przy ul. Energetyków 
14. Nowe profile, które mają w tej 
szkole powstać od 1 września 2008 
to technik górnictwa podziemnego 
i górnik eksploatacji podziemnej.  
W Szkole Policealnej nr 4, która wcho-
dzi w skład ZSP nr 6 powstanie kieru-
nek technik spedytor. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4 przy ul. Armii Krajowej 

Posiedzenie Rady Zatrudnienia, której 
przewodniczył Czesław Brandys odbyło 
się 10 marca br. w świetlicy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3

Nowe kierunki  
w szkołach

5 wystąpił z wnioskiem o otworzenie  
w swojej szkole klasy o profilu technik 
organizacji usług gastronomicznych.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 przy ul. Inwalidów Wojennych 
16 od 1 września będzie można kształcić 
się w zawodzie technik analityk.

Zaś w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1, przy ul. Chopina, powsta-
nie kierunek kształcenia w zawodach 
technik prac biurowych, technik obsłu-
gi turystycznej, technik pojazdów sa-
mochodowych w Technikum nr 1 oraz 
technolog robót wykończeniowych  
w budownictwie w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej nr 1.

Wszystkie wnioski złożone przez 
dyrektorów szkół zostały pozytywnie 
rozpatrzone. P.DŁUGAjcZYK

Odkrycie w cementowni

Tydzień Bezpieczeństwa Pieszych
szemu na oznakowanym przejściu. 
Sankcja karna za takie zachowania to 
350 zł oraz 8 punktów karnych.

W tym samym czasie prowadzo-
ne są kontrole, ukierunkowane na 
wyeliminowanie z naszych ulic nie-
trzeźwych kierowców. Cztery razy 
w miesiącu zwiększone ilości patroli 
Sekcji Ruchu Drogowego pojawią się 
na jaworznickich ulicach. Policjanci 
w godzinach wieczorowo – nocnych, 
będą prowadzili wyrywkowe kontrole 
na terenie całego miasta.

– Celem nadrzędnym tego typu 
działań jest poprawa stopnia zagro-
żenia życia i zdrowia osób korzy-
stających z dróg – informuje sierż. 
szt. Tomasz Obarski. – Na początku 
kwietnia poinformuję Państwa o wy-
nikach naszych działań uzyskanych 
w ramach tej akcji – dodaje rzecznik 
jaworznickiej policji. (Iw)

Niemiła noc 
Niespodziewający się takiej re-

akcji mężczyźni, stawiali czynny 
opór i próbowali podjąć ucieczkę. 
Funkcjonariusze natychmiast ich 
obezwładnili, a następnie przewieźli 
do komendy policji. 

Sprawcami tego zdarzenia okazali 
się 25-letni mieszkańcy tego bloku. Ze 
względu na ich stan (3,7 promila al-
koholu we krwi) zostali przewiezieni 
do izby wytrzeźwień i pozostawieni 
do dyspozycji policji. 

– Osoby, które łamią zasady nor-
malnego zachowania się w społeczeń-
stwie, muszą liczyć się z poważnymi 
sankcjami karnymi – przestrzega 
sierż. szt. Tomasz Obarski.

(Iw)

We wtorek udało się natrafić na zapomniane kompletne archiwum dokumentów technicznych, tego ongiś 
nowoczesnego zakładu. Są to unikalne plany maszyn i urządzeń z pocz. XX w. oraz plany rozbudowy 
i modernizacji fabryki, z których najstarsze pochodzą z końca XIX w. Z uwagi na to, że szczakowska 
cementownia jest jedną  z najstarszych tego typu obiektów na świecie, znaleziona dokumentacja ma bardzo 
dużą wartość historyczną dla poznania dziejów, nie tylko zakładu, ale i przemysłu cementowego.

Przemysław Dudzik

Przemysław Gardoń
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O G Ł O S Z e N I e

Dzień 15 marca to międzynarodowe święto konsumentów. W tym dniu 
obchodzony jest bowiem Światowy Dzień Praw Konsumentów oraz Euro-
pejski Dzień Konsumenta. Tegoroczne obchody w Polsce odbywają się pod 
hasłem ,,Zanim klikniesz - poznaj swoje prawa” i są poświęcone zakupom 
dokonywanym za pośrednictwem internetu.

Z tej okazji wszystkim Konsumentom życzę udanych transakcji, trafnych 
wyborów, dobrej jakości zakupionych towarów oraz zadowolenia z dokonanych 
zakupów i zawartych umów.     KRYStYnA BAnASIK 

Zbliżają się święta Wielkanocne. Jak 
co roku wielu z nas zasiądzie przy sto-
le w atmosferze radości i w poczuciu 
rodzinnego szczęścia. Musimy jednak 
mieć świadomość, że wiele dzieci ten 
szczególny czas spędzi w samotno-
ści. To sieroty z bytomskiego Domu 
Dziecka nr 1. 

W placówce obecnie przebywa 
80 dzieci. – Wielu z nich przychodzi do 
mnie tuż przed świętami z prośbą, aby 
w tym szczególnym okresie znaleźć im 
rodzinę zaprzyjaźnioną – opowiada 
w rozmowie pani Mariola, pedagog 
Domu Dziecka nr 1 w Bytomiu. Spo-
tkania z rodzinami zaprzyjaźnionymi 
wnoszą w ich życie wiele dobrego. – To 
dzieci doświadczone bardzo trudną hi-
storią życia, nie wiedzą czym jest rodzi-
na pełna ciepła i wspólnych zależności 

Tauron Polska Energia – większo-
ściowy właściciel Południowego 
Koncernu Energetycznego – ma 
nowe władze. 8 marca br. zakończy-
ło się postępowanie kwalifikacyjne 
prowadzone przez Radę Nadzorczą 
tej spółki – wybrano nowego prezesa 
i czterech zastępców.

Prezesem firmy został Dariusz Lu-
bera, zaś wiceprezesami: Stanisław To-
karski (wiceprezes, dyrektor ds. strategii 
i rozwoju), Bogusław Oleksy (wicepre-
zes, dyrektor ds. ekonomiczno-finanso-
wych), Dariusz Stolarczyk (wiceprezes, 
dyrektor ds. zarządzania i komunikacji) 
i Krzysztof Zamasz (wiceprezes, dyrek-
tor ds. handlowych). W sobotę posadę 
straciła prezes Joanna Strzelec–Łobo-
dzińska i jej zastępca Janusz Grudziński 
– ostatni członkowie zarządu Taurona 
współpracujący z Filipem Grzegorczy-
kiem – człowiekiem, który we wrześniu 
ubiegłego roku wywołał konflikt z za-
łogą PKE. Grzegorczyka odwołano już 
w grudniu ubiegłego roku.

W nowym Zarządzie znaleźli się wy-
łącznie przedstawiciele branży energe-
tycznej. Prezes Dariusz Lubera wcześniej 

Informacja o tym, że na jednym z blo-
ków przy ulicy Licealnej na Podwalu 
ma być instalowany maszt telefonii 
komórkowej zelektryzowała wszyst-
kich mieszkańców. Jak się okazuje, 
decyzję o podpisaniu umowy z firmą 
instalującą maszt podjęła wspólnota 
mieszkaniowa i teraz trudno będzie 
się z niej wycofać.

Skontaktowali się z nami mieszkań-
cy bloków sąsiadujących z budynkiem 
na Licealnej 6. Są wystraszeni tym, że 
w okolicy mógłby powstać maszt telefo-
nii komórkowej. O całej sytuacji dowie-
dzieli się z drugiej ręki i skarżą się na brak 
jakichkolwiek informacji w tym temacie. 
– Przede wszystkim chcemy wiedzieć co 
to w ogóle jest. Jeżeli będzie antena, jaki 
będzie miała zasięg, jaki będą skutki tego 
promieniowania. My nic nie wiemy – 
mówi jeden z mieszkańców sąsiedniego 
bloku, Licealna 4. – Ludzie się po prostu 
boją, że to będzie promieniować i będzie 
miało jakieś ujemne skutki na zdrowie 
– dodaje mieszkanka innego bloku.

Do kwietnia ubiegłego roku zarząd-
cą wspólnoty mieszkaniowej bloku przy 
przy Licealnej 6 było Miejskie Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej. 
Jak powiedział nam wiceprezes MPGK, 
Marek Łabaj, w lipcu 2006 roku została 
podpisana umowa z firmą P4 zajmującą 
się instalacją masztów telefonii. MPGK 
było tylko wykonawcą uchwały podjętej 
przez wspólnotę tego budynku. – Nasza 
rola, jako administratora sprowadzała 
się do wypełnienia woli właścicieli, czyli 
mieszkańców tego bloku – mówi Łabaj. 
– Ja myślę, że jeżeli ktoś podejmuje de-
cyzję, to zdaje sobie sprawę z tego jaka 
to jest decyzja.

Umowa na udostępnienie miej-
sca na dachu bloku w celu instalacji 

13 marca w Agencji Rozwoju Lokal-
nego odbędzie się Dzień Otwarty dla 
Przedsiębiorców. Od 9.00 do 13.00 
każdy przedsiębiorca będzie mógł 
uzyskać informacje, które pozwolą 
mu odpowiedzieć na nurtujące go py-
tania dotyczące głównie zatrudnienia 
pracownika.

Przedsiębiorcy będą mogli zasięgnąć 
informacji bezpośrednio od pracowni-
ków Urzędu Pracy w zakresie realizacji 
ofert pracy, pozyskiwania pracowników, 
pozyskiwania środków na organizację 

Zanim klikniesz

1. poznaj sprzedawcę. Zanim coś kupisz 
w Internecie upewnij się, że wiesz kto jest 
sprzedawcą i jak do niego dotrzeć. Sprawdź, 
czy posiadasz adres poczty elektronicznej 
wirtualnego sklepu, adres stacjonarny.

2. upewnij się, że wiesz, co kupujesz. Prze-
analizuj informacje o produkcie – pomogą 
w tym zdjęcia, opisy, schematy działania. 
W przypadku wątpliwości poproś sprzeda-
jącego o dokładniejsze informacje. Zanim 
podpiszesz umowę musisz znać zasady 
i warunki, jakie stawia sprzedawca.

3. sprawdź cenę. Zanim zaakceptujesz transakcję 
sprawdź cenę i koszty np. prowizji za wymianę 
waluty (w przypadku zakupów zagranicznych), 
opłaty za dostarczenie, pakowanie i wysłanie 
przesyłki. Pamiętaj, że międzynarodowy trans-
fer gotówki może być drogi.

4. Dopytaj o warunki doręczenia przesyłki. 
Zawsze pytaj o czas, w jakim zamówiony towar 
powinien dotrzeć do ciebie. Ponadto kupując 
przez Internet możesz zmienić zdanie w ciągu 
10 dni od otrzymania przesyłki i zwrócić ją, 
a sprzedawca zobowiązany jest to uwzględnić. 

Konsumencie 
zanim klikniesz pamiętaj:

Rezygnacja nie jest uzależniona od podania 
jakiegokolwiek powodu. Wyjątek stanowią 
towary takie jak żywność, rozpakowane płyty 
CD i DVD, kasety video i oprogramowanie kom-
puterowe – ich zwrócić nie można.

5. zbieraj rachunki i inne dokumenty, 
które otrzymałeś podczas zakupu. Wydrukuj 
bądź skopiuj swoje zamówienie oraz warunki 
sprzedaży, które przedstawione były na stronie 
internetowej – mogą się one okazać nieocenio-
ne w przypadku pojawienia się problemów.

6. chroń swoje dane. Pamiętaj, że dane 
personalne mogą być wykorzystywane 
jedynie za Twoją zgodą. Kwestionariusze do 
składania zamówienia, do których wpisujesz 
informacje o sobie, często zawierają pyta-
nie czy zgadzasz się na przetwarzanie ich 
w celach marketingowych. Zanim podejmiesz 
decyzję zastanów się nad tym.

7. gdy pojawią się problemy. Skontaktuj 
się ze sprzedawcą tak szybko jak tylko jest 
to możliwe. Jeżeli nie możesz rozwiązać 
problemu sam, skorzystaj z rady i pomocy 
organizacji konsumenckich.

KRYStYnA BAnASIK 
mIEjSKI RZEcZnIK KonSUmEntÓw

Mieszkańcy ulicy Licealnej są zaniepokojeni planami 
wybudowania na jednym z bloków masztu telefonii komórkowej

Powstaje 
nowy maszt

masztu została zawarta na pięć lat. 
I, jak w każdej umowie, na pewno są 
w niej pewne klauzule pozwalające 
na jej rozwiązanie. Aktualnie obsługą 
wspólnoty mieszkaniowej nieruchomo-
ści przy Licealnej 6 zajmuje się Centrum 
Obsługi Nieruchomości Administrator. 
Jego przedstawiciel powiedział nam, 
że umowa podpisana przez MPGK 
jest aktualna i nie ma podstaw do jej 
wypowiedzenia. Jednocześnie zazna-
czył, że nie ma przepisu nakazującego 
informowanie mieszkańców innych 
nieruchomości o takich inwestycjach. 
Z informacji jakie uzyskaliśmy wynika, 
że prace na dachu bloku już się rozpo-
częły. Na dachu jest przygotowywany 
fundament pod instalację antenową.

Sprawą zajmuje się też Wydział 
Ochrony Środowiska Urzędu Miej-
skiego, który prowadzi postępowa-
nie w sprawie wydania decyzji śro-
dowiskowej dla tej instalacji. Taką 
decyzję inwestor musi dołączyć do 

pozwolenia na budowę. Firma złoży-
ła wniosek o wydanie takiej decyzji 
w czerwcu 2006 roku, ale od tego czasu 
zmieniły się przepisy w tym zakresie. 
Teraz wszystko zależy od parametrów 
budowanej stacji. Dlatego w grudniu 
ubiegłego roku naczelnik wydziału, 
Bronisława Chechelska-Paliga, po-
prosiła o skonkretyzowanie wniosku 
według nowego rozporządzenia. Do tej 
pory nie ma odpowiedzi. – Postaramy 
się wystąpić ponownie o to, żeby firma 
udzieliła odpowiedzi, ewentualnie 
wycofała wniosek, który złożyła wcze-
śniej, żeby zakończyć postępowanie. Jak 
tego nie dokona, to wtedy nie wydamy 
decyzji środowiskowej – wyjaśnia Che-
chelska-Paliga.

Dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy 
okolicznych bloków zbierają podpisy 
pod petycją do prezydenta miasta, 
w której domagają się interwencji 
i zakazania budowy masztu.

P.jAmRoZ

był szefem Zakładu Energetycznego Tar-
nów, a następnie wiceprezesem Enionu. 
Stanisław Tokarski był dyrektorem ds. 
strategii i zarządzania w Południowym 
Koncernie Energetycznym, a wcześniej 
pełnił tę funkcję w Elektrowni Jaworzno 
III, aktywnie działa także w brukselskiej 
organizacji branżowej Eurelectric oraz 

Polskim Komitecie Energii Elektrycznej. 
Bogusław Oleksy również wywodzi się 
z Elektrowni Jaworzno III. Dariusz Sto-
larczyk szefował wrocławskiej Energii-
Pro, a wcześniej spółce dystrybucyjnej 
z Jeleniej Góry. Krzysztof Zamasz był 
prezesem EC Tychy, a wcześniej zarzą-
dzał PEC Tychy. (jK)

Nowe władze w Tauronie

Przedsiębiorco
specjalnie dla Ciebie

prac interwencyjnych, czy przygotowa-
nia zawodowego. 

W tym dniu wygłoszone zostaną też 
krótkie prelekcje. Jedna z nich będzie 
prowadzona przez przedstawiciela Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy, który będzie 
udzielał porad i wskazówek na temat 
rozpoczęcia działalności gospodarczej 
za granicą. Podczas kolejnej prelekcji 
będzie można uzyskać informacje 
w zakresie przedsięwzięcia „Jaworzno 
miastem przyjaznym dla przedsiębior-
ców i inwestorów”.  P.DŁUGAjcZYK

Ktoś na Ciebie czeka
– dodaje pani pedagog. Rodziny za-
przyjaźnione, które jako ciocia i wujek 
związują się z dziećmi, zabierając je do 
siebie i spędzając z nimi czas, ofiarują 
im swoje miejsce w domu, a także rzecz 
bezcenną – serce.  

Wśród w ychowanków Domu 
Dziecka jest Dorota, która od blisko 
3 lat jeździ do zaprzyjaźnionej ro-
dziny i jest z tego powodu bardzo 
zadowolona. – Początki nie były łatwe, 
chciałabym teraz, aby także moich 
2 braci mogło skorzystać z uprzejmości 
osób o wielkim sercu – opowiada. Na 
taką okazję czeka tu wiele dzieci.

Rodziny, które zdecydują się na za-
proszenia dziecka na święta prosimy 
o kontakt z naszą redakcją przy ul. 
św. Barbary 7, tel. 032 751-91-30.

ŁUKASZ GRYGIEL

Mieszkańcy bloku przy ul. Licealnej 6 nie chcą masztu na budynku



P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S k A

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

P O G O t O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 ................................ tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Chrzanów, ul. Trzebińska 78D ...........................................tel. 992
Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2 .................................. tel. 616-35-05
Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34 ..............................................tel. 994
Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7 ........................................................tel. 993
Karetka „R” ....................................................................................... tel. 999, 615-11-11

P r Z e W O Z Y ,  P O S t O J e  t A X I
Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis .................................................. tel. 801-84-56
TAXI Centrum, ul. Zielona, dojazd gratis............................... tel. 615 03 00, 801-81-87
Osiedle Stałe, dojazd gratis ..................................................................... tel. 801-88-95
Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd gratis ................................................... tel. 801-80-93
Bezpłatne zamawianie z tel. stacjonarnych .........................................tel. 800 100 919
Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis .................................................... tel. 801-84-64
TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis,  .......................... tel. 0607-258-227, 801-84-55

U r Z ę d Y
Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33,  .........................................................tel. 618-15-00
Wydziały: Inżynierii, Ochr. Środ. i Rolnictwa, WSO dla działalności gospodarczej, ul. 
Dwornickiego 5 ................................................................ tel/fax  618-16-71, 618-15-00
Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Północna ............................................tel. 618-17-50
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ................................................... tel. 616-54-94
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b ...............................tel. 618-19-00
Powiatowy Urząd Pracy Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12 ...........................tel. 266-36-35
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ............................................................... tel. 616-38-32
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ...............................tel. 615-51-39
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ............................ tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 ......................................................... tel. 616-33-47
ZUS-Jaworzno, ul. Grunwaldzka 52a ................................... tel.  616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 ............tel. 615-08-30, fax 614-23-10

I n F O r m A C J A  d L A  P O d r ó ż n Y C h
PKM Centrala ...........................................................................................tel. 753-55-00
PKM Rozkład jazdy (całodobowo) ...........................................................tel. 753-55-40
PKS (Chrzanów) ....................................................................................... tel. 623-24-58 

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

C e n t r A L e  Z A k Ł A d ó W  P r A C Y
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51 ............................ tel. 615-50-71
HSO Szczakowa,  ul Kolejarzy 81 ............................................................. tel. 617-74-41
PCC Rail Szczakowa ...............................................................tel. 758-47-11, 617-74-61
MPGK, ul. Inwalidów Wojennych 5 ................................................. tel. 752-52-93 do 5
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 ................................................................ tel. 616-44-61
Netia Telekom Silesia Informacja ............................................................ tel. 751-00-05
PKM, ul. Krakowska 9 ..............................................................................tel. 753-55-00
Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena ........................... tel. 616-44-42
Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37 ....................... tel. 618-50-00

B A n k I
Bank Przemysłowo-Handlowy SA ,ul. Sądowa 5 .........................tel. 752-04-36 do 39
Bank Spółdzielczy, ul. Stojałowskiego 10 ............................................... tel. 616-34-95
Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka 54 ................................................... tel. 616-39-99
Bank Śląski, ul. Narutowicza 1a ...............................................................tel. 616-20-71
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 ....................................................... tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15 ................................................................ tel. 751-90-00
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 ............................................tel. 618-27-65, 618-20-37

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

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

m I e J S k I e  I n S t Y t U C J e
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pocztowa 5 ......................................... tel. 616-35-37
Biblioteka Pedagogiczna ......................................................................... tel. 616-26-95
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Jaworznicka 27 ..................................... tel. 616-51-04
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80......................... tel. 616-44-91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b ..............tel. 618-18-40
Miejski Rzecznik Konsumenta, Plac Górników 5 ..................................... tel. 618-17-77
Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39 ...................................... tel. 614-11-95

S P O Ł e C Z n e  I n S t Y t U C J e
Hospicjum, ul. Gwarków 1, 8.00 - 15.00 .................................................tel. 616 -74-44  
Hospicjum  24h/dobę......................................................................tel. (0601) 51-91-02  
Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; .........751-73-28
Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 16.00 - 20.00 ..........................tel.  616-27-79 
Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek 17.00-19.00 ...................tel. 509 97 33 18

A P t e k I 
Damian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do 22.00 ........................ tel.  616-32-42
Św. Barbary CAŁODOBOWA, ul. Plac Górników 5a  ................................................. tel.  616-61-36
Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b tel. 032 616 61 17, 751 25 08

S P O t k A n I A  A A
Os. Stałe (salka przy kościele): pn (przych.-Podłęże)-wt. 18.00, sob. 17.00, czw. 17.00 
(o/Mimoza)
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych ul. Olszewskiego 28 - pt. 
od 17.00

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

I N F O R M A T O R

Biuro ogłoszeń przy ul. Św. Barbary 7, tel. 751 91 30 fax 752 00 50, e-mail: biuro@ct.jaworzno.pl
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Z notatnika policmajstra
oPRAc. jIm

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
dw

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

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

Całodobowy Czynny
dw

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

dw

7

dw

Imieninowe najserdeczniejsze  
życzenia dla Pani Krystyny Dziur-
dzikowskiej od Ziuty Szczepań-
skiej z Rodziną

Moc najlepszych życzeń z okazji 
Imienin Pani Krystynie Dziurdzi-

kowskiej przesyłają: członkowie 
Klubu Samotnych Serc

Z okazji ukończenia 5 latek 
życia Igusi Szady dużo zdrówka, 
radości w każdym dniu i uśmiech-
niętej buzi życzą: Żakowie

7

7

Z bólem i żalem  
przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci Naszego Przyjaciela

lekarza med.  
Alojzego Żaka

Był zacnym i szanowanym 
Człowiekiem, Przyjacielem ludzi a 

szczególnie dzieci. Wyrazy szczerego 
współczucia i żalu: córce, synom i rodzinie 

składają:

Marian Strychalski

Zygmunt Kwadrans

Kazimierz Matusik

Antoni Polański

Mieczysław Kijowski

Żegnaj Drogi Przyjacielu,  
Cześć Twojej Pamięci!

dw

Nadbrygadierowi Januszowi Skulichowi Zastępcy 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
Ojca

druha Jana Skulicha
radnego Miejskiej Rady Narodowej w Jaworznie, 

długoletniego Przewodniczącego Komitetu Osiedlowego oraz 
Naczelnika OSP Dąbrowa Narodowa

składa Janusz Ciołczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie 
dw

Wyrazy głębokiego żalu 

i współczucia

dla Państwa Stypów po śmierci 

syna Rafała
składają pracownicy 

i dyrekcja Hotelu „BROJAN”

3 marca
Pomiędzy 22.00 a 23.00 
dwóch mężczyzn wtargnęło 
do jednego z mieszkań na os. 
Awaryjnym i pobiło właściciela 
tego mieszkania,  
58-letniego mężczyznę oraz 
dwie inne osoby. Sprawcy 
następnie skradli pieniądze w 
kwocie 40 zł oraz 5 litrów alko-
holu. W wyniku działań policji 
sprawców rozboju zatrzymano 
i osadzono w areszcie. Okazali 
się nimi mieszkańcy tego sa-
mego osiedla.

4 marca
Policjanci drogówki KMP 
Jaworzno, na ul. Krakowskiej, 
zatrzymali 54-letniego 
mieszkańca Jaworzna, który 
poruszał się będąc w stanie 
nietrzeźwym quadem marki 
„Attleage”. Ponieważ kierowca 
odmówił poddania się badaniu 
alkomatem, od mężczyzny 
w szpitalu pobrano krew do 
badań na zawartość alkoholu. 
Pojazd został zabezpieczony 
na policyjnym parkingu.

5 marca
Około godz. 11.00, do komen-
dy policji zgłosił się 21-letni 
mieszkaniec Jaworzna. Zgła-
szający twierdzi, że znany mu 
21-letni mieszkaniec ul. Insu-
rekcji Kościuszkowskiej, grozi 
mu pobiciem i pozbawieniem 
życia. Postępowanie prowadzą 
jaworzniccy policjanci.

6 marca
Około godz. 18.00, na ul. 
Grunwaldzkiej, w otwartym 
pomieszczeniu biurowym 
nieznany sprawca dokonał 
kradzieży torebki damskiej  
z dowodem osobistym i innymi 
dokumentami oraz pieniędzmi 
w kwocie 2.700 zł na szkodę 
mieszkanki Szczakowej.

Około godz. 17.30, w Szcza-
kowej nieznany sprawca z 
zaparkowanego, otwartego 

samochodu marki „Opel 
Astra”, dokonał kradzieży 
portfela koloru czarnego 
wraz z zawartością pieniędzy 
w kwocie 1.519 zł i telefon 
komórkowego na szkodę 
51-letniego mieszkańca 
Sosnowca. Łączne straty  
to 1.550 złotych.

7 marca
W nocy z 7 na 8 marca, mię-
dzy 22.00 a 11.30, nieznany 
sprawca z ogródka piwnego 
jednego z lokali w Os. Gigant, 
dokonał kradzieży trzech sztuk 
lamp ogrodowych. Suma strat 
- 1.550 zł.

Pracownicy sklepu Biedronka 
zatrzymali 23-letniego 
mężczyznę, pracownika 
sklepu, który od pewnego 
czasu, dokonywał kradzieży 
pieniędzy z kasy na szkodę 
firmy „Jeromino Martens 
Dystrybucja” S. A.

Pracownik PKO BP oddział 
Katowice zgłosił, że w dniu 25 
lutego mieszkanka Jaworzna, 
wpłaciła w kasie Banku PKO 
BP w Jaworznie banknot o 
nominale 100 zł, który nosi ce-
chy falsyfikatu. Postępowanie 
prowadzi KMP Jaworzno.

8 marca
Do komendy policji zgłosił się 
26-letni mieszkaniec Os. Stałego 
i powiadomił funkcjonariuszy, 
że w piątek, około godz. 
23.00, będąc na terenie parku, 
został doprowadzony do stanu 
bezbronności przez dwóch 
nieznanych sprawców. Po prze-
wróceniu mężczyzny na ziemię, 
sprawcy skradli mu telefon 
komórkowy. Suma strat - 400 
złotych. Trwają czynności mają-
ce na celu ustalenie sprawcy.

W sobotę, około godz. 13.50, 
mieszkanka dzielnicy Podłęże 
odebrała rozmowę na swój 
telefon komórkowy,  
w czasie której nieznany młody 
mężczyzna, oznajmił że w jej 
domu znajduje się bomba. 
Kobieta szybko się zorientowa-
ła, iż jest to głupi i niesympa-
tyczny żart młodego chłopca. 
Jaworznicka policja podjęła już 
stosowne czynności do namie-
rzenia sprawcy zabawy.

9 marca
Patrol policji w rejonie lokalu 
nocnego przy ul. Grunwaldz-
kiej, zatrzymał mężczyznę, 
który słownie znieważył 
będących w służbie funkcjo-
nariuszy. 24-letni mieszkaniec 

Jaworzna, z uwagi na okolicz-
ności zdarzenia trafił do izby 
wytrzeźwień.

W niedzielny poranek, na ul. 
Wojska Polskiego, 68-letni 
mężczyzna, podczas przecho-
dzenia przez drogę w miejscu 
niedozwolonym, został 
potrącony przez prawidłowo 
jadący samochód osobowy. 
Pieszy doznał ogólnych potłu-
czeń ciała oraz ran ciętych na 
twarzy. Kierowca samochodu, 
37-letni mieszkaniec okolic 
Krakowa był trzeźwy.

Nad ranem patrol ruchu 
drogowego na ul. Piekarskiej 

zatrzymał kierującego samo-
chodem osobowym marki 
„Volvo”, 30-letniego miesz-
kańca Jaworzna, który znajdo-
wał się w stanie nietrzeźwym 
(2 promile alkoholu). Ponadto 
kierowca poszukiwany był 
przez chrzanowskich stróżów 
prawa. Mężczyzna został 
umieszczony w areszcie.

10 marca
W nocy z niedzieli na ponie-
działek nieznany sprawca 
dokonał włamania do po-
mieszczeń biurowych jednej  
z firm mieszczących się przy 
ul. Martyniaków. Straty w toku 
ustalenia.

dw
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Kochać i cierpieć aż do perłowych łez c.d.

Zwiastuny narkomanii
Szanowni mieszkańcy

Przez całe lata kolejne dyrekcje SP 6 
zapracowały na dobra opinię o szkole 
i jej nauczycielach, którzy włożyli wiele 
serca, by była ona przyjazną dla swoich 
uczniów. Jednak przychodzi teraz mo-
ment ważny w historii tego budynku. 
Moment, który jest jedyna szansą na 
uratowanie zabytkowego już gmachu 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaworznie. 
Tą szansą jest powstanie w tym miejscu 
wydziału zamiejscowego Górnośląskiej 
Wyższej Szkoły Handlowej.

Zbyt późna informacja o po-
wyższych planach wśród radnych 
i mieszkańców, spowodowała duże 
zamieszanie nie tylko wśród uczniów 
i nauczycieli szkoły, które ostatecznie 
spowodowało wstrzymanie decyzji 
przeniesienia całych klas wraz z ich na-
uczycielami do nowoczesnego budynku 
SP 7 położonego 200 metrów dalej. 
Wielu mieszkańców naszego grodu ma 
nadzieję, że taka decyzja zapadnie już za 
rok i przestaną grać pierwsze skrzypce 
prywatne ambicje niektórych osób 
związanych w jakikolwiek sposób z SP 
6, gdyż argumenty świadczą przeciwko 
istnieniu podstawówki. Zmniejszająca 
się liczba uczniów tej szkoły oraz słabe 
zaplecze sportowe szkoły oraz bliskość 
sąsiedniej, nowoczesnej szkoły to atuty 
świadczące za przeniesieniem oddzia-
łów do SP 7, gdzie jest dużo miejsca. 
Każdy nauczyciel miałby zapewnioną 
pracę w nowym miejscu, ucząc dalej 
te same dzieci z SP 6. Mając w pamięci 
jeszcze lata szkolne, najtrudniejszą 
rzeczą nie była zmiana budynku, lecz 
zmiana otoczenia. Tu dzieci miałyby 
dalej tych samych kolegów w nowych 
murach SP 7. Nie może być tak, że z po-
datków wszystkich mieszkańców opła-

ca się tak coraz mniej liczniejszą szkołę. 
I nie może być tak, że pewna grupa osób 
blokuje rozwój edukacji w mieście. Być 
może okaże się, że znajdzie się i lepsza 
lokalizacja dla szkoły wyższej w naszym 
mieście, jednak należy pamiętać, że 
nikt wiecznie nie będzie czekał. 

W dzisiejszym gmachu SP 6 ist-
niało wcześniej wiele szkół, jak na 
przykład w 1959 roku, kiedy istniała 
tam Zasadnicza Szkoła Handlowa. 
Dziś, 50 lat później, mamy jeszcze 
szansę, by w 2009 roku powstała w tym 
miejscu Górnośląska Wyższa Szkoła 
Handlowa – wydział zamiejscowy. Jest 
to uczelnia mająca już dużą renomę 
w kraju, mająca uprawnienia nada-
wania tytułu doktora, gdzie wykłada 
wielu znakomitych pracowników na-
ukowych, w tym i z Jaworzna.

Wsz yst ko jed na k z a le ż y od 
wspólnej postawy Państwa, czy-
li mieszkańców oraz od naszych 
przedstawicieli, czyli radnych, któ-
rzy mają rok na podjęcie tak ważnej 
decyzji. Decyzji, która będzie no-
bilitacją i ratunkiem nie tylko dla 
budynku SP 6, ale będzie nobilitacją 
przede wszystkim dla miasta i na-
szych mieszkańców zasługujących 
przecież na wyższą szkołę, nie-
chcących mieszkać w edukacyjnym 
zaścianku, w przypadku, kiedy teraz 
w każdym sąsiednim mieście znaj-
duję się wyższa szkoła.

Każdy z nas chciałby, by Jaworzno 
było miastem, w którym chce się żyć. 
Jednak bez odważnych decyzji i wyko-
rzystywania pojawiających się szans, 
nigdy tak niestety nie będzie.

Z PowAżAnIEm tomASZ SęDoR PRZEwoDnIcZącY 
StowARZYSZEnIA „mŁoDZI DEmoKRAcI” 

KoŁo w jAwoRZnIE

Szkoła wyższa 
w Jaworznie

8 marca br. Polski Związek Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów koło 
nr 2 w Jeleniu zorganizował spo-
tkanie z okazji Dnia Kobiet, które 
odbyło się w Szkole Podstawowej 
nr 22. W spotkaniu udział wzięło 
około 100 kobiet. 

Dzieci szkolne wraz z p. Basią przygo-
towały  program poświęcony kobietom. 
Program został serdecznie przyjęty 
przez uczestników spotkania. Pani Ge-
nowefa Głowacz przedstawiła własny 
wiersz napisany na okoliczność tego 
święta. Pani ta jest członkinią zespołu 
folklorystycznego „Jelenianki”. Zespół 
ten pod kierownictwem artystycznym 
p. Anny Jochimczyk przedstawił swój 
program i zachęcał do wspólnego śpie-
wu. Pani Ania różnymi monologami, 
skeczami rozbawiła wszystkich zebra-
nych. W spotkaniu wzięły udział p. rad-
na Renata Chmielewska, oraz skarbnik 
PZERiI Rejon Jaworzno Aleksandra 
Bąk. Przewodniczący koła w Jeleniu 
– W. Datoń podziękował sponsorom, 
którzy wsparli finansowo organizację 
Dnia Kobiet, oraz przygotowali paczki 
dla pań, które są członkami PZERiI 
koła Jeleniu i ukończyły 80 lat. Paczki 
te będą do odebrania w siedzibie koła 
w Jeleniu. Paniom, którym stan zdro-
wia nie pozwala na odebranie paczek 
osobiście, dostarczone będą one do 
miejsca zamieszkania. Sponsorami 
Dnia Kobiet w Jeleniu byli: Zakłady 
Chemiczne Organika Azot w Jaworz-
nie, Hurtowia Partner 2 – właściciel 
Robert Śmierciak. Zakład T.M.H 

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

temat wykładu: 
psycholog@organizacja.com
dr patrycja rudnicka
13.03.2008, godzina 13:30

Dr Patrycja Rudnicka jest ab-
solwentką I LO im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Jaworznie. Ukończyła 
studia magisterskie w zakresie psy-
chologii na Wydziale Pedagogiki 
i Psychologii Uniwersytetu Śląskie-
go. Bezpośrednio po ich ukończe-
niu, rozpoczęła studia doktoranc-
kie oraz podjęła pracę w Katedrze 
Psychologii Pracy i Organizacji. 
W kwietniu 2007 roku obroniła 
pracę doktorską zatytułowaną „Psy-
chologiczne mechanizmy podejmo-
wania aktywności w Internecie”, 
której promotorem była prof. zw. 
dr hab. Zofia Ratajczak. W pracy 
doktorskiej dr Rudnicka zajmowała 
się problematyką psychologicznych 
uwarunkowań korzystania z Inter-
netu przez ludzi młodych. 

Jej zainteresowania badawcze 
dotyczą dwóch obszarów psycholo-
gii – psychologii pracy i organizacji 
oraz stosunkowo młodej dziedzi-
ny, czyli psychologii Internetu. 
W pier wsz y m z w y mienionych 
obszarów, psychologii pracy i or-
ganizacji, dr Rudnicka zajmuje się 

metodami badania pracy i pracow-
ników, psychologią przywództwa 
oraz doradztwem zawodow y m, 
którymi zajmuje się także w prak-
tyce. Przedmiotem jej zaintereso-
wań są również relacje człowieka 
z technologią (także w kontekście 
pracy zawodowej i funkcjonowania 
w organizacji). Obecnie jej działa-
nia badawcze skupiają się na uwa-
runkowaniach i doskonaleniu kom-
petencji w dziedzinie korzystania 
z nowych technologii oraz naucza-
niu za pośrednictwem Internetu.

Wykład zatytułowany „psycho-
log@organizacja.com” ma na celu 
przybliżenie słuchaczom zagad-
nień z obszaru psychologii pracy 
i organizacji. Uczestnicy dowiedzą 
się nieco więcej o okolicznościach 
narodzin psychologii pracy, a także 
o poważnych zmianach, jakim ule-
gała ona na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat. Dr Rudnicka 
wspólnie z uczestnikami wykładu 
ustali, gdzie można spotkać psy-
chologa pracy i organizacji, a także 
zapozna ich z możliwościami po-
mocy innym ludziom… i nie tylko 
ludziom. Na zakończenie wykładu 
młodzież dowie się o kształceniu się 
w tym zawodzie i perspektywach na 
rynku pracy. 

SERDEcZnIE ZAPRASZAmY!

Nauki niepotrzebne 
– Psychologia

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Już w najbliższy poniedziałek – 17 marca br. Klub Abstynentów 
„Razem” w Jaworznie zaprasza na Dzień Otwarty, który 

organizowany jest z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości.
Klub Abstynentów „Razem” zaprasza wszystkich 

zainteresowanych w godz. 10 00 - 20 00.
Adres: Jaworzno Byczyna; ul. Kaczeńców 1; tel. 032 615 10 77

Można przyjść zwyczajnie pogadać, jeżeli czujesz, że dzieje się coś 
złego, związanego z nadużywaniem alkoholu. Informacji będą 

udzielać dyżurujący członkowie klubu.
ZARZąD KLUBU

HERMES – właściciele M. Partyka, 
R. Łuczak. G.B.G z Świętochłowic, prezes 
Czesław Deręgowski oraz radna Renata 
Chmielewska. Członkowie naszego koła 
serdecznie dziękują wszystkim sponso-

rom oraz Związkom Zawodowym 
i dyrektorowi finansowemu St. Ziętko-
wi Organika Azot w Jaworznie. Zarząd 
Koła dziękuje również p. dyrektor Marii 
Świat za udostępnienie sali. w.DAtoń

Ogólnopolski Dzień Trzeźwości

Od najmłodszych lat karmiłam moje 
dzieci nie tylko chlebem, ale także 
miłością. Stale im powtarzałam, że 
bardzo je kocham, że są sensem mo-
jego życia, że są całym moim świa-
tem. Uczyłam ich jak kochać Boga, 
ludzi, szacunku do samego siebie 
i otaczającego ich świata. Jak każda 
matka pragnęłam, by wzrastali na 
chwałę Bożą, pożytek ludziom i na-
szą pociechę. I rośli.

Sąsiedzi, znajomi, rodzina uwiel-
biali ich. Wciąż powtarzali, jakie to 
urocze i dobre dzieci. Bardzo dobrze 
się uczyli, chętnie pomagali w domu, 
rozwijali swoje zainteresowania: 
chłopcy w sporcie, dziewczynki w tań-
cu. Wspólnie modliliśmy się w domu, 
całą rodziną chodziliśmy do kościoła, 
chłopcy byli ministrantami.

Problemy zaczęły się pojawiać kiedy 
nadszedł okres dojrzewania. Tak się zło-
żyło, że dwóch z moich czterech synów 
urodziło się w tym samym roku. Z tego 
też powodu pośród rodzeństwa two-
rzyli swoistą jedność i siłę. Już w wieku 
15 lat zaczęli samodzielnie podejmować 
decyzje, które nie zawsze były zgodne 
z naszą wolą. Swoje dotychczasowe za-
interesowania coraz częściej zamieniali 
na spotkania z kolegami. Zaczęli im 
imponować koledzy starsi od nich, co 
mnie bardzo niepokoiło. Pojawiły się 
problemy w szkole – systematycznie 
opuszczali się w nauce.

W kolejnej klasie nie było już 
świadectwa z paskiem ani wzoro-
wego zachowania. Pojawiły się spóź-
nienia, pojedyncze nieusprawiedli-
wione nieobecności, podrobione 
podpisy, w końcu wagary, z biegiem 
czasu coraz dłuższe.

W domu nie mogłam się doprosić 
o jakąkolwiek pomoc, a do ich po-
koju nie dało się wejść: brud, smród 

i ubóstwo. Każda próba rozmowy 
z nimi kończyła się kłamstwem, 
pyskowaniem albo wychodzeniem 
w pół słowa. Zaczęli palić papierosy, 
a eksperyment z alkoholem zakończył 
się odebraniem synów z miejskiej 
komendy policji. Do tej pory mieli-
śmy bardzo dobry kontakt z dziećmi, 
więc od razu zauważyliśmy te zmiany 
w ich zachowaniu. Wszelkie próby 
rozwiązania tych problemów przez 
nas samych nie przynosiły żadnych 
efektów. Wręcz przeciwnie, było co-
raz gorzej. W szkole doskonale znali 
naszą rodzinę.

Dyrektor, wychowawcy, nauczy-
ciele, psycholog również twierdzili, 
że są to bardzo dobre dzieci, o które 
rodzice dbają i interesującą się nimi. 
Jednocześnie wszyscy potwierdzali 
fakt, że z chłopcami dzieje się coś 
złego. Wspólnie z nimi podjedliśmy 
próbę zmiany zachowania chłopców 
w domu i w szkole. Rozmowy nas 
– rodziców i dzieci z wychowawcami, 
z psychologiem indywidualne z nami 
rodzicami, indywidualne z chłopca-
mi, spotkania w gabinecie dyrektora, 

dodatkowy zeszyt z potwierdzaniem 
przez dyrektora godzin ich przyjść 
i wyjść ze szkoły, osobista wizyta 
dyrektora, trenera w naszym domu, 
ba, nawet nasza wizyta u inspektora 
d/s nieletnich na komendzie policji 
i wezwanie chłopców na rozmowę 
przez niego.

Wszystko to skutkowało na krót-
ko albo wcale. W efekcie cudem 
skończyli gimnazjum z „dopami” 
i nieodpowiednim zachowaniem, 
def initywnie zakończyli karierę 
sportową, chociaż się tak dobrze za-
powiadali. Ksiądz, który ich bardzo 
lubił, wyrzucił ich z ministrantury, 
a bierzmowanie było dla nich uroczy-
stym pożegnaniem z Kościołem.

Nasz dom pełen jedności, miło-
ści i spokoju zaczął przypominać 
wulkan, który lada moment może 
wybuchnąć.

Wtedy to po raz pierwszy przyszły mi 
na myśl narkotyki. Nie pomyliłam się. 
W wkrótce w osobistych rzeczach chłop-
ców znalazłam jakieś zielsko zapakowa-
ne w recepturkę oraz dziwną tabletkę. 

cDn. mAtKA nARKomAnA

List do redakcji

Wszystkie zebrane dobrze się bawiły
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Tekst sponsorowany

dw

RENTGEN PANORAMICZNY

CZYNNE od 14.00 do 19.00

ORTODONCJA 
APARATY STAŁE

I RUCHOME

informacja mpwik sp. z o.o.

realizowany jest kolejny etap 
inwestycji miejskiej przy  
ul. chełmońskiego w Jaworznie. 
tym razem na powierzchni 
prawie 27 ha, powstanie nowa 
infrastruktura techniczna 
otwierająca tereny inwestycyjne 
pod zabudowę mieszkaniową.

Inwestycja swoim zakresem obej-
muje budowę sieci wodociągowej, 
budowę kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjnej oraz budowę kanalizacji 
ciśnieniowej wraz z przepompownią 
tłoczną. Budowana infrastruktura 
techniczna rozbudowuje istniejący 
system sieci wodociągowych i sieci 
kanalizacyjnych w mieście.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
w Jaworznie w postępowaniu prze-
targowym wyłoniło Wykonawcę 
robót. Roboty budowlane w terenie 
w ykona Firma PRI-I SKAWEX  
z Jaworzna, a prace budowlane wg 

przyjętego harmonogramu rozpoczną 
się w połowie marca.

Przyjęte rozwiązania projektowe, 
zakładają użycie do budowy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej no-
woczesnych, i sprawdzonych mate-
riałów z tworzyw sztucznych (PCV, 
PEHD, PE) posiadających zwięk-
szoną odporność na oddziaływanie 
szkód górniczych. 

Wybudowana infrastruktura na 
terenach objętych inwestycją obsłu-
ży budowane osiedle mieszkaniowe 
JTBS sp. z o.o., Szpital Miejski oraz 
działki budowlane przeznaczone pod 
zabudowę jednorodzinną. 

Inwestycja finansowana jest przez 
Urząd Miejski w Jaworznie, prace 
budowlane wg zapisów umownych 
potrwają do końca września 2008 r.

Nie tylko dla mieszkańców Chełmońskiego

Wykopy pod kanalizację na ul. Chełmońskiego

ogłoszenie bezpłatne
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meChAnIkA POJAZdOWA nAPrAWA AGd nAPrAWA rtV remOntOWO-BUdOWLAne LPG Inne USŁUGI

dw

WULKANIZACJA – sprzedaż opon
komputerowe wyważanie kół Łubowiec

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

tel.032/752 98 17

dw

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

montaż instalacji gazu, co, wody, kanalizacji.
Montaż wkładów kominowych kwasoodpornych. Inst – Gaz

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

dw

Nagrobki importowane 
ul. Martyniaków 8 

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

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

149/02

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

147/02

www.tynkowanie.com.pl

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

103/02

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

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

dw

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

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

dw

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

dw

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

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

TELEGAZ – EXPRESOWE DOSTAWY GAZU PROPAN-BUTAN 
bezpośrednio do klienta w butlach 11 kg. Czas dostawy max  
1 h. Tel. 615 50 10, 615 62 79, do kierowcy 0 601 43 16 67

Napełnianie butli turystycznych od 0,5 do 5 kg, butli 33 kg gaz do 
wózków widłowych. CANDIA – ROZLEWNIA GAZU PROPAN-BUTAN, 

parking KWK „Jan Kanty”
152/02

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

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

fax 616 14 71, kom. 0606 537 606
dw

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
105/02

Kup
on

rab
ato

wy

5%

dw

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

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

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

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

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

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

dw

AGD – Serwis NARES

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

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

dw

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

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

dw

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

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

dw

AUTO GAZ – PROMOCJA
12 lat doświadczenia montaż, serwis

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

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

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

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

dw

Meble na każdą kieszeń!!!
Kuchnie na wymiar, zabudowy wnęk, szafy z drzwiami 
suwanymi. Meble: pokojowe, łazienkowe, młodzieżowe

Komody, sypialnie, garderoby itd.
Przerabianie i odnawianie mebli. Zadzwoń 61 50 235

dw

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
dw

„AUTO-RENOWA” blacharstwo, lakiernictwo 
Krzysztof&Rafał Wiernek, ul. Królewska Jaworzno
tel. 032 617 75 08, 0 698 176 638, 0 608 139 494

Pomoc drogowa e-mail: autorenowa@neostrada.pl
mechanika, diagnostyka silników, spawanie i wymiana tłumików

dw

dw

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

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

dw

Wejdź na 
www.motosklep.net

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

Koparko-ładowarka: wyburzenia; 
wywóz: gruzu, śmieci

Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

102/02

dw

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

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

wszywanie zamków do kurtek

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów,

spodni jeansowych. Tel. 751 97 48

dw

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

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

fabrykakoloru.eu, fabrykakoloru@o2.pl

dw

Kostka brukowa najlepszych firm, 
sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. Faktury 

VAT. Krótkie terminy wykonania. Dekoracyjne układanie 
kostki brukowej. Własne maszyny. Największe rabaty. 

Gwarancje. 
Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

dw

PARKIETY
sprzedaż, montaż, renowacja

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

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

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

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

91/02

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

sprzęt samochodowy, elektronarzędzia
Jaworzno ul. Paderewskiego 8 

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

dw

Renowacja 
starych mebli – skup

tel. 0 506 144 201

STACH GAZ 
dostawa gazu na telefon propan – butan 

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

109/02

104/02

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

108/02

FRB „IZAR” 
wykonuje wykończenia wnętrz, 

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

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

106/02

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

dw

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
naprawa, modernizacja i konserwacja sprzętu PC, 

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

Faktury VAT tel. 0 696 140 030

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

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

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

dw

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

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

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

dw

www.DrukarniaOptima.pl 

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

Balin ul. Jaworznicka 37 a

dw

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

tel. 032/ 753 24 75, 0 696 062 968 
ul. Tylna 14 B (Podłęże) 
cena 45 zł PROMOCJA
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Firma 
MAGBUD 

Sp. z o.o.

zatrudni:
► pracowników 

budowlanych
► murarzy
► tynkarzy
► fliziarzy
► monterów 

płyt gipsowych

Ofertę prosimy 
kierować na adres:

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

dw

Firma
zatrudni:

mistrza produkcji

Wymagania:
– realizacja planów 

produkcyjnych
– rozliczanie i kontrola 

procesów produkcyjnych
– organizacja pracy 

i kierowanie podległym 
zespołem

Ofertę prosimy 
kierować na adres:

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

Firma 
zatrudni:

► magazyniera
Wymagania:
– uprawnienia do kierowania 

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

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

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

dw

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”

zaprasza na kursy prawa 
jazdy 31.03.08 i 21.04.08 r. kat. 

a, B, C, D 
Biuro: Jaworzno ul. Farna 2a czynne: 

pon. – pt. 10.00 – 17.00
tel. 032 616 33 55, 0 509 721 745

dw

dw

OKNA I DRZWI PCV

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

(obok stadionu Szczakowianki)

NAJKRÓTSZY 
TERMIN REALIZACJI

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne

www.progress-ce.edu.pl
Szkoła języków obcych

BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

EDUkACJA

dw

dw dw

Firma zatrudni 

kierownika budowy 
z uprawnieniami
tel. 03� 6�7 61 1�

e-mail: sekretariat@magbud.com.pl

BIURa 
RaCHUNkoWE
Biuro Rachunkowe Anna Kurek 

poleca kompleksowe usługi 
księgowe: ewidencja VAT, 

deklaracje podatkowe, 
składki ZUS, wynagrodzenia, 

prowadzenie ksiąg 
rozrachunkowych, zwrotu VAT-u 

z budownictwa VZM 
ul. Wybickiego �6, 
�3-605 Jaworzno 

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

dw

Sporządzanie zeznań 
podatkowych, prowadzenie 

podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów, prowadzenie 

ryczałtu ewidencjonowanego, 
pełna obsługa 

kadrowo – płacowa. 

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

ul. Klonowa 13/�6 Jaworzno

dw

dw

Zatrudnię księgową 

ze znajomością zagadnień 
podatkowych i księgowych

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

dw

Zatrudnię kierowcę 

samochodów ciężarowych, 
prawo jazdy kat. C+E, 

kurs na przewóz rzeczy

Tel. 604 159 620

dw

dw

dw

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

Reklama w telewizji CTv Jaworzno
już od 300 zł netto tel. 751 91 30

Ogłoszenie własne

dw

dw

U¯YTKOWNICY WIECZYŒCI GRUNTÓW STANOWI¥CYCH
W£ASNOŒÆ GMINY MIASTA JAWORZNA

Prezydent Miasta Jaworzna przypomina o obowi¹zku wniesienia op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania 
wieczystego nieruchomoœci, stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Miasta Jaworzna za rok 2008.
Wp³at z tytu³u op³at za u¿ytkowanie wieczyste dokonywaæ mo¿na w kasach Urzêdu Miejskiego 
w Jaworznie lub na rachunek bankowy:

ING Bank Œl¹ski S.A. nr rachunku: 
w terminie do 31 marca 2008 r.

20 1050 1142 1000 0023 0998 7820

U¯YTKOWNICY WIECZYŒCI GRUNTÓW STANOWI¥CYCH

W£ASNOŒÆ SKARBU PAÑSTWA

Prezydent Miasta Jaworzna wykonuj¹cy zadania z zakresu administracji rz¹dowej przypomina 

o obowi¹zku wniesienia op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci, 

stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa za rok 2008.

Wp³at z tytu³u op³at za u¿ytkowanie wieczyste mo¿na dokonywaæ w kasach Urzêdu Miejskiego

w Jaworznie lub na rachunek bankowy:

ING Bank Œl¹ski S.A. nr rachunku: 13 1050 1142 1000 0023 0935 7446

w terminie do 31 marca 2008 r.

dw

ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący pierwszeństwa ustanowienia 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Jaworznie przy:

– Al. Marsz. J. Piłsudskiego 30/64 – o pow. użytk. 35,15 m², 1 pokój + 
kuchnia, VII piętro, c.o., c.w., gaz cena wywoławcza – 64.500,00 zł  

– ul. Towarowa 42/8 o pow. użytk. 35,15 m², 1 pokój + kuchnia, III piętro, 
c.o., c.w., gaz cena wywoławcza – 66.000,00 zł 

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy 
ul. Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 19.03.2008 r o godz. 10.00. 
Istnieje możliwość obejrzenia mieszkań w dniu 17.03.2008 r:

– Al. Marsz. J. Piłsudskiego 30/64 – w godzinach 11.00-12.00
– ul. Towarowa 42/8 – w godzinach 13.00-14.00

 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 18.03.2008 r. (data 
stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/C Tychy nr 61 1020 2528 
0000 0802 0014 5136.
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni – Dział 
Członkowski pokój nr 2. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania miesz-
kania z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Informacji udziela Dział Członkowski nr 2 tel. 0-32 615-57-57

ZArZĄd SPóŁdZIeLnI
 mIeSZkAnIOWeJ „GórnIk”
w Jaworznie Al. tysiąclecia 85

dw

dw
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

Tekst płatny

Zaproszenie 
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad  

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

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

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

mgr MAREK NIECHWIEJ KANCELARIA PRAWNA W JAWORZNIE 
przy ul. MIKOŁAJA REJA 47,  

43-600 JAWORZNO (Stara-Huta) tel. (0-32) 753 05 67; tel. kom. 0 661 914 296
e-mail: kancelaria@e-legis.pl; www.e-legis.pl 

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

P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S
PIotR GRZEGoRZEK – KUStoSZ mUZEUm w cHRZAnowIE

www.muzeum.chrzanow.pl

Psychopatyczny 
morderca

Porost z iwy

Porosty w Wilkoszynie

Spotkania  
z porostami

Warto walczyć o swoje własne 
mieszkanie (cz. VI)

Zdarza się, że spółdzielnia gra 
na zwłokę i usiłuje „przetrzymać” 
lokatora. Po dwóch, a nawet trzech 
miesiącach od złożenia wniosku 
o przekształcenie zawiadamia za-
interesowanych, że mają je złożyć 
ponownie, tym razem na specjalnie 
do tego przygotowanych przez spół-
dzielnię formularzach. Jednakże 
warto zawsze pamiętać o tym, że 
jest to jedynie „wybryk” spółdzielni 
i podobne działanie nie ma żadnego 
pokrycia w znowelizowanej ustawie 
o spółdzielniach  mieszkaniowych. 
Od momentu, gdy lokator złoży 
wniosek na dowolnym formularzu 
– spełniający wymogi formalne pi-
sma – zaczyna biec trzymiesięczny 
termin. Jeżeli spółdzielnia go nie 
dotrzyma, nie może powołać się 
na to, że zainteresowany nie złożył 
wniosku na formularzu spółdzielni. 
W takiej sytuacji mamy podstawy, 
aby skarżyć się na prezesa i złożyć 
do prokuratury zawiadomienie  
o popełnieniu wykroczenia. Bywa 

też, że prezesi wysyłają do lokato-
rów pisma, gdzie zawile tłumaczą, 
że nie uwłaszczą ich w ustawowym 
terminie. Nie podają przy tym ra-
cjonalnych przyczyn ani daty, kiedy 
będą gotowi do podpisania aktu 
notarialnego. W takim wypadku 
zostają naruszone przepisy. Ważne 
jest to, aby nie odkładać działań 
„na jutro”, nie bojkotować sprawy, 
bo wtedy oddajemy głos prezesom 
i zarządom, które dbają o własny 
interes, a nie o spółdzielców i na-

jemców. Nie dawajmy spółdzielni 
dodatkowego terminu, nie łudź-
my się dobrą wolą czy przyjazną  
w rozmowie postawą drugiej stro-
ny. Spółdzielnia ma ustawowe ter-
miny, których przekroczenie jest 
tutaj łamaniem prawa. Nie wolno 
nam się skarżyć na bezprawie, gdy 
sami nie korzystamy z należnych 
uprawnień! Ustawodawca daje 
możl iwość wa lk i ze spółdziel-
nią, która świadomie nas zwodzi  
i oszukuje!

Był skrzypkiem, pracował w filhar-
monii. Wiadomo, że jego pierwszą 
ofiarą był kolega ochroniarz,  który 
pracował w banku. Drugą przypad-
kowy mężczyzna, którego „wyty-
pował” w parku. Nie poniósł od-
powiedzialności za te morderstwa, 
bo uznano go za niepoczytalnego. 
Poczuł się zupełnie bezkarny i zabił  
trzecią ofiarę.

Niew yk lucz one ,  ż e  z abójc a  
72-letniego Romana D., ma na koncie 
kilkanaście innych morderstw. Kiedy 
psychopatycznego mordercę – Stani-
sława M. zatrzymali policjanci, nie był 
zaskoczony. Podczas przesłuchania  
w prokuraturze, zbrodniarz przyznał 
się do zastrzelenia ofiary. Zabójca 
Romana D. to bardzo niebezpieczny 
psychopata, który już wcześniej zabił 
co najmniej dwie osoby. Policjanci 
mówią o nim „piekielnie inteligent-
ny”, „łatwo nawiązujący kontakty z 
innymi”, „wzbudzający zaufanie”, 
„przebiegła bestia w ludzkiej skó-
rze”. Jego pierwszą ofiarą był kolega, 
ochroniarz pracujący w banku. Drugą 
wybrał w parku – był nią przypadko-
wy przechodzień. 31-letni psychopata 
przez dłuższy czas pastwił się nad nim 
dźgając nożem, przecinając powieki, 
obcinając uszy. Po długim i mozol-
nym postępowaniu dochodzeniowym 
trafił na obserwację psychiatryczną. 
Biegli orzekli, że w chwili popełniania 
zbrodni jego umysł nie funkcjonował 

normalnie. Nie odpowiedział za te 
zbrodnie, bo sąd uznał, że jest nie-
poczytalny. W efekcie Stanisław M. 
trafił do zakładu psychiatrycznego. 
Nie było to, jak się okazało, miejsce 
marzeń mordercy. Wykorzystując 
nieuwagę personelu, Stanisław M. 
przebrany w lekarski fartuch ucieka 
z zakładu. Znów trzeba kilkunastu 
tygodni, aby go wytropić i ująć. 
Kiedy się to wreszcie udaje, nie 
wraca do szpitala, z którego uciekł. 
Niezrozumiałą dla obserwatorów 
decyzją sądu zostaje oddany pod 
opiekę ojca. Wraca do domu i tutaj 
nie niepokojony przez nikogo planu-
je kolejną zbrodnię. Na ofiarę wybrał 
emerytowanego szefa Polmozbytu. 
Roman D. po zakończeniu kariery 
zawodowej, prowadzi gospodarstwo 
agroturystyczne. Z ustaleń policji  
i prokuratury wynika, że zabójca ko-
rzystał wcześniej z jego gościnności 
wraz ze swoją 19-letnią bratanicą i jej 
dzieckiem. Zdaniem śledczych, tym 
razem motywem zbrodni była chęć 
zysku. Bandyta zastrzelił właścicie-
la gospodarstwa, prawdopodobnie  
z przywiezionej ze sobą broni. Na-
stępnie wyniósł z domu ofiary sprzęt 
RTV i inne kosztowności, i uzbrojo-
ny po zęby w broń sportową i amu-
nicję skradzione zabitemu, odjechał 
jego Volkswagenem Transporterem. 
Zabójcy towarzyszyła krewna. To  
w jej domu policjanci znaleźli sprzęt 

zrabowany zamordowanemu męż-
czyznie. 19-latka zeznała, że wujek 
kilkakrotnie chwalił się, że zabija 
ludzi. Śledczy badają obecnie ten wą-
tek sprawy. – Niewykluczone, że mógł 
zabić kilkanaście osób, o których nie 
wiemy, ale możliwe jest również, że 
to przechwałki. Te kwestie są obecnie 
sprawdzane – przyznaje prokurator, 
który przesłuchiwał zabójcę Romana 
D. – Mężczyzna przyznał się do winy, 
pozostaje nam jednak do rozwikłania 
sprawa broni jaką się posłużył. Nie 
do końca jasne jest bowiem, czy była 
to broń małokalibrowa, którą Sta-
nisław M. przywiózł ze sobą, czy też 
posłużył się bronią ofiary – tłumaczy 
prokurator. Jak dodaje, policjanci 
zabezpieczyli podczas obławy na zwy-
rodnialca i przeszukania mieszkania 
jego bratanicy nie tylko broń należącą 
do ofiary, ale też inne jednostki bro-
ni. Dopiero po wykonaniu ekspertyz 
balistycznych będzie wiadomo, która 
z nich posłużyła do zabójstwa. 31-let-
niemu Stanisławowi M. został posta-
wiony zarzut zabójstwa na tle rabun-
kowym. 19-latce zarzut paserstwa, 
gdyż to w jej mieszkaniu znaleziono 
skradzione przedmioty oraz zarzut 
niepowiadomienia o przestępstwie 
organów ścigania. Z ustaleń policji 
wynika, że krewniacy żyli w konku-
binacie. Bratanica zabójcy prawdopo-
dobnie nie pracowała. 

PItAwAL

Tropiąc jaworznicką przyrodę na-
der często trafiam na porosty. To 
niezwykle ciekawe organizmy, któ-
re spotykamy niemalże na każdym 
kroku, chociaż właściwie już ich nie 
ma. Ten paradoks wiąże się z tym, że 
dla taksonomii porosty nie istnieją, 
teraz naukowcy z tej branży zajmu-
ją się grzybami lichenizującymi. 
Porost jest już li tylko pojęciem  
z zakresu ekologii.

Dlaczego tak
Dlaczego tak się stało? Otóż ba-

dania wykazały, że nie mamy tutaj 
do czynienia z idealną symbiozą, 
grzyba z cyjanobakterią lub ziele-
nicą, ale ohydnym niewolnictwem. 
Gdyby stosunki, jakie mają miejsce 

pomiędzy partnerami w tych związ-
kach dotyczyły ludzi, już dawno 
sąsiedzi zawiadamialiby policję. Tu 
jednak zielony komponent jest sobie 
po części winien sam. Zachowuje się 
bowiem jak ta kobieta z toksycznego 
związku, która krzyczy: „Ja wiem, że 
on mnie kiedyś zabije, ale ja sobie nie 
wyobrażam życia bez niego”. Ale być 
może dlatego, te dziwne organizmy 
opanowały wiele siedlisk, nierzadko 
będąc pionierami sukcesji.

Jaka skala
Swego czasu profesor Jan Rydzak  

z Lublina stwierdził, że obecność 
dwutlenku siarki w atmosferze nie jest 
czynnikiem hamującym rozwój po-
rostów w miastach. Wiele lat później 
w tymże Lublinie zaczęto lansować 
skalę porostową. Obserwując rozwój 
różnych gatunków tych organizmów 
na pniach drzew można było z pewną 
dozą prawdopodobieństwa określić 
zawartość tego gazu w powietrzu.  
W chwili obecnej dominuje ośmio-
stopniowa skala Hawkswortha i 
Rosea. Nieco prostsza jest pięciostop-
niowa skala Ehrendorfera. Jest także 
wypadkowa, skala siedmiostopniowa. 
Wszystkie one biorą pod uwagę za-
wartość dwutlenku siarki w mikro-
gramach na metr sześcienny powie-
trza. Aby nie rozwlekać tego tematu 
powiem, że według ośmiostopniowej 
skali Jaworzno sięga piątego stopnia, 
choć według pięciostopniowej wciąż 
jest pustynią porostową. Na wielu 
drzewach widzi się doskonale roz-
winięte naloty glonów. Nie brak pni 
pokrytych sinozielonym nalotem 
porostów skorupiastych, takich jak 
Lecanora conizaeoides. Aczkolwiek  
w tym przypadku pewien głos decy-

dujący ma gatunek drzewa. W Wilko-
szynie spotkałem dąb pokrytego ob-
ficie porostami, pomiędzy drzewami  
o niemalże ł ysych pniach. Po-
n a d t o  c o r a z  c z ę ś c i e j  t r a f i a -
ją się gatunk i o plechach l ist-
kowatych. Już w ubiegłym roku  
w Byczynie odnotowałem tarczowni-
cę bruzkowaną.

Porost na iwie
Kiedy w końcu stycznia kręcili-

śmy film o kamieniołomie Pieczy-
ska, moją uwagę przyciągnęły nie 
tylko malowniczość tego miejsca, ale  
i porosty obficie porastające konary 
okolicznych drzew, w tym wierzby 
iwy. Przez dłuższy czas usiłowałem 
dociec, który z gatunków tak mnie 

zachw yci ł . Nie wiem, czy mam 
rację, a le po dłuższym przeszu-
kiwaniu dostępnych atlasów oraz 
zasobów sieci doszedłem do wnio-
sku, że jest to gatunek z rodzaju 
tarczownica – Parmelia, płaskotka 
– Parmeliopsis lub pustułka – Hy-
pogymnia.

Gatunek ten miał wyraźnie, szaro-
zielone rozetkowate plechy i intrygujący 
fioletowy spód. Tarczownica odpadła 
w podbiegach, gdyż plecha naszego 
gatunku jest prawie gładka. Płaskotka 
także, gdyż u spodu plechy brak cha-
rakterystycznych chwytników. Tedy 
zostaje nam pustułka, być może pęche-
rzykowata. Biorąc pod uwagę klasyczne 
opisy gatunku i moje dotychczasowe do-
świadczenie mam wątpliwości. Pustułka 
pęcherzykowata w wielu opisach i na fo-
tografiach, które udało mi się znaleźć ma 
plechę od spodu czarną. Być może ma to 
związek z gatunkiem drzewa, na którym 
wyrasta. Wszak do tej pory oglądałem 
ją tylko na sosnach i brzozach. Dlatego 
w tym przypadku muszę pozostawić 
pewne niedopowiedzenie.
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Wiosna puka 
do DRZWI

Czy jesteś gotów
jeśli nie zapraszamy

AZOT ul. Młynarska 3 
PIECZYSKA ul. K. Pniaka 2

Tel. 032 753 09 09, 
032 617 74 99, 

0 604 965 494

Drzwi zewnętrzne
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Zamień stare 
kasety
płyty i taśmy

na nowoczesne
nośniki, które przetrwają 

długie lata bez straty jakości

redakcja „co tydzień”
43-600 Jaworzno ul. św. barbary 7

tel. (032) 751-91-30
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sezon piłkarski dla naszych 
ligowców jeszcze się 
nie rozpoczął, ale to nie 
znaczny, że w Jaworznie 
brakuje piłkarskich emocji. 
niespełna dwa tygodnie 
temu mogliśmy podziwiać 
seniorskie ekipy z Jaworzna 
w memoriale im. m. stadlera 
a w ten weekend, mckis 
Jaworzno, zorganizowało 
silnie obsadzony turniej 
piłkarski dla trampkarzy.

GKS Katowice, Rozwój Kato-
wice, Hutnik Kraków, Concordia 
Knurów – to kluby, które stawiły się  
w Jaworznie, by zmierzyć się z So-
kołami trenera Andrzeja Dylowicza. 
Dobór rywali był nieprzypadko-
wy, bo zwłaszcza zespoły Rozwoju  
i Hutnika w roczniku ’94 są uważane 
za prawdziwych potentatów. Cieszy 
to, że właśnie ekipy, należące do 
krajowej czołówki odpowiedziały 

na zaproszenie z Jaworzna, a jeszcze 
bardziej cieszą pochwały pod adre-
sem organizatorów imprezy. 

Turniej naprawdę bardzo dobrze 
zorganizowany, organizatorom nie 
można zarzucić naprawdę niczego. 
Bardzo często jeździmy po kraju, 
ogry wamy chłopców, i niestety 
często zdarza się tak, że ktoś kasuje 
wpisowe, i pozostawia nas samym 
sobie na trybunach. Tutaj widać, 
organizator nawet nie pomyślał  
o tym by zarobić. Są szatnie, były 
posiłki dla zawodników, poczęstu-
nek dla trenerów. Nie wspomnę już 
o bardzo atrakcyjnych nagrodach, 

Jaworzno na medal

które naprawdę robią wrażenie – nie 
mógł się nachwalić opiekun piłkarzy 
Hutnika Kraków, który wszak miał 
jedną uwagę. – Jak u was nie może być 
McDonalda, żaden moich chłopców 
tego nie rozumie!

W podobnym tonie wypowiada-
li się opiekunowie innych drużyn,  
a opiekun GKS-u Katowice, miał 
szczególny powód do zadowolenia: 
– Mieliśmy tu nawet doping na trybu-
nach. To bardzo miłe, że w Jaworznie 
ktoś pofatygował się, by dodatkowo 
mobilizować kilkunastolatków z Kato-
wic. Turniej pod względem organiza-
cyjnym bardzo fajnie wypadł, jedynie 
z wyniku nie jestem zadowolony. Mam 
nadzieję, że mimo tego następnym ra-
zem tez dostaniemy zaproszenie – za-
kończył trener GKS-u Katowice.

– Organizacyjnie turniej na szóst-
kę, sportowo z pewnością też. Ry-

walizacja pomiędzy zespołami była 
wyrównana, a w każdym zespole 
wybijali się pojedynczy zawodnicy,  
o naprawdę nieprzeciętnych umie-
jętnościach. Faworytem był Rozwój, 
i nie zawiódł dochodząc do finału,  
w którym nie dał szans Concordii. Wy-
daje mi się, że w tej chwili to być może 
najlepsza drużyna w kraju w roczniku 
’94 – podsumował występ Katowiczan 
szkoleniowiec Sokołów Andrzej Dylo-
wicz. Drużyna gospodarzy spisała się 
bardzo dobrze, zajmując miejsce na 

podium. Mimo tego, trener Dylowicz 
nie był w pełni zadowolony. – Cho-
dzi o ten mecz z Rozwojem, chłopcy 
wyszli na niego stremowani, mając  
w pamięci to, że kiedyś z nimi przegrali. 
Bez wiary, na miękkich nogach – mó-
wił szkoleniowiec. Trener nie był do 
końca zadowolony, ale powodów do 
narzekań też wydaje się, że zbyt wielu 
mieć nie powinien. W jego drużynie 
pokazały się po raz kolejny piłkarskie 
perełki, które zachwyciły publiczność 
i szkoleniowców rywali. Tradycyj-

nie świetnie grał Kamil Włodyka, 
bohater spotkania o trzecie miejsce  
z GKS-em Katowice. Kamil, kapitan 
drużyny, po raz kolejny wypadł zna-
komicie, co docenili szkoleniowcy 
drużyn przeciwnych, wybierając 
go zawodnikiem turnieju. Świetne 
recenzje zebrał również, młodszy  
o dwa lata Grzegorz Tomasiewicz. 
– Jest fenomenalny, naprawdę umie-
jętności techniczne imponują. Ile on 
ma lat? Rocznik 96? Jest wyróżniający 
się na tle starszych od siebie, strasznie 
zdecydowany, szybko podejmuje dobre 
decyzje – komplementował Grzego-
rza trener GKS-u, po czym szybko 
wypytał: – On chyba ma piłkarskie 
korzenie? A nie wie pan jak wysoki jest 
jego ojciec? – jak widać, sąsiedzi zza 
miedzy będą mieli na oku nasz młody 
talent. Podobnie jak Hutnik Kraków 
na bramkarza Sokołow – Proszę po-
dać mi jego nazwisko – pytał skaut  
z Krakowa współpracujący z Mar-
kiem Koniecznym. 

Takie docenienie przez rywali,  
i zainteresowanie naszymi talentami 
już w tak młodym wieku, może być 
tylko i wyłącznie powodem do dumy 
dla szkoleniowca Andrzeja Dylowicza 
i oczywiście pomagających mu na 
każdym kroku rodziców. 

Piłkarze Sokoła spisali się na me-
dal, organizatorzy również spisali się 
na medal, i oby takie podsumowanie, 
jako świadectwo dobrze wykonanej 
pracy, można było wystawić jeszcze 
nie jeden raz. KRZYSZtof REPEć

piątek i sobota – obecność 
obowiązkowa. Dlaczego? Do 
Jaworzna zawitają najlepsze 
krajowe koszykarki  
z zespołów azs pwsz gorzów 
wlkp., kadus bydgoszcz, 
lotos pko bp gdynia i utex 
row rybnik.

Turniej f inałowy w Pucharze 
Polski kobiet, to gwarant obejrzenia 
żeńskiej koszykówki na bardzo wy-
sokim poziomie. Impreza startuje 
o godzinie 16.00, kiedy na parkiet 
wybiegną koszykarki z Gorzowa 
Wielkopolskiego i Bydgoszczy. Po 
tym spotkaniu czeka nas prawdziwa 
gratka! Uwaga, uwaga na parkiet w 
hali MCKiS-u wyjdą wielokrotne 
mistrzynie Polski Lotos Gdynia, 
w swoim najsilniejszym składzie, 
z reprezentantkami kraju, zawod-
niczkami grającymi w WNBA. Ich 
przeciwniczkami będą zawodniczki 
Utexu ROW Rybnik. Zwycięskie ze-
społy zagrają w półfinałowym star-
ciu, w sobotę, o godzinie 14.00.

K. REPEć.

Zobacz piękno koszykówki!

Piłkarze Sokoła Jaworzno wywalczyli brązowy medal, według postronnych obserwatorów 
organizacja zasługiwała na krążek złoty

Młodzi piłkarze pokazali, że gdy jest się szkolonym od najmłodszych 
lat, to umiejętności nie brakuje nawet w trampkarzach
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na takie spotkanie  
w wykonaniu zawodników 
pierwszoligowego 
Energetyka czekali wszyscy: 
kibice, działacze, a przede 
wszystkim sami siatkarze, 
którzy aż do przedostatniej 
kolejki sezonu zasadniczego 
kazali czekać na piękne  
i imponujące zwycięstwo 
dające nadzieję na lepsze 
jutro, a co za tym idzie na 
powodzenie w zbliżających 
się barażach.

Po wygranej w poprzednim tygo-
dniu z Avią Świdnik wszyscy zasta-
nawiali się, czy to dość przypadkowe 
zwycięstwo czy zwiastun zwyżki 
formy, która jak się okazuje przyszła 
w najlepszym momencie, tuż przed 
spotkaniami barażowymi.

Do Nysy nasi siatkarze jechali  
z przekonaniem, że uzyskać choćby je-
den punkt w słynnym „nyskim kotle” 
będzie niezwykle trudno, gospodarze 
wciąż nie są pewni udziału w play-of-
fach i było pewne, że rywale siatkarzy 
Energetyka nie zlekceważą.

Tym większą radość po zakoń-
czonym w godzinę sobotnim spo-
tkaniu mieli nasi zawodnicy, którzy 
ośmieszyli wyżej notowanych rywali 
grając wręcz perfekcyjnie w każdym 
elemencie, a gra w bloku jaworznian 
była perełką całego spotkania. 

 Od samego początku meczu swoją 
wysoką formą popisywał się Krzysztof 
Antosik, który rozegrał najlepsze spo-
tkanie w barwach Energetyka. To po 
jego atomowych serwisach już po kilku 
minutach jaworznianie prowadzili 6-1 
i już do końca seta mogli sobie pozwo-
lić na kontrolowanie wyniku. Sytuacja 
Antosika jeszcze przed spotkaniem 
była nie do pozazdroszczenia, gdyż do 
Nysy Energetyk pojechał tylko z jed-
nym rozgrywającym, ponieważ kilka 

dni wcześniej kontuzji stopy nabawił 
się Maciej Fijałek.

Jak się okazało, taka sytuacja nie 
załamała Antosika, a wręcz było widać 
po samym zawodniku, że świadomość 
spędzenia na parkiecie całego spotka-
nia dodała mu niesamowitej pewności 
i to on był ojcem sobotniego sukcesu.

Nie można jednak zapominać  
o reszcie siatkarzy, którzy tego dnia 
spisywali się nie gorzej od swojego 
reżysera. Liczba 20 bloków w trzy se-
towym spotkaniu to wynik, którego 
może zazdrościć każda drużyna siat-
karska. Bijący głową w mur gracze go-
spodarzy po meczu długo nie mogli się 
otrząsnąć, a ich żywiołowi kibice nie 
pozostawili na nich suchej nitki.

Na parkiecie w pierwszym składzie 
naszej drużyny dość niespodziewa-
nie pojawił się Michał Skrzypiński, 
któremu urodził się kilka godzin 
wcześniej syn i wybór trenera Mariu-
sza Łozińskiego okazał się strzałem  
w dziesiątkę. Skrzypiński wraz z dru-
gim środkowym Jarosławem Teplin-
giem doskonale blokowali odbierając 
gospodarzom chęć do gry.

Wygrana w dwóch setach do sie-
demnastu na tym niezwykle trudnym, 

nyskim terenie to wyczyn godny wiel-
kich słów pochwały lecz nie można 
zapomnieć, że nasi siatkarze do tej 
pory spisywali się fatalnie i dopiero te-
raz udowodnili, że są zespołem, który  
z pewnością powinien znajdować 

Mecz z liderem grupy czwartej dru-
giej ligi mężczyzn, zespołem MOS-u 
Będzin nie mógł wyglądać inaczej. 
Podopieczni Zbigniewa Błaszczaka, 
siatkarze rezerw MCKiS-u nie mieli 
nic do powiedzenia i w godzinę zeszli 
z parkietu pokonaniu, ani przez chwilę 
nie zagrażając gospodarzom.

Do Będzina jaworznianie udali się 
bez Piotra Deszcza, który w ubiegłym 
tygodniu zajął drugie miejsce w ple-
biscycie naszej gazety na najlepszego 
sportowca w naszym mieście. Niestety, 
Deszcz nie mógł potwierdzić swoich 
wysokich umiejętności, które docenili 
nasi czytelnicy na parkiecie ponieważ 
zmogła go choroba eliminująca z wy-
stępu w sobotnim spotkaniu.

Wydaje się jednak, że nawet z Desz-
czem siatkarze ostatniego zespołu dru-
giej ligi mieliby niewiele wyższe szan-
sena pokonanie będzińskiej drużyny, 
która już od lat puka do pierwszej ligi, a 
jak zapowiadają sami zawodnicy, w tym 
roku awans stanie się wreszcie faktem.

Skupiając się jednak na naszej dru-
żynie można powiedzieć, że nic nie 
zmieniło się, mimo, że przecież w ubie-

głym tygodniu podopieczni Błaszczaka 
wygrali po dość dobrej grze. Potwierdza 
się jednak to, co można zaobserwować 
od początku sezonu, że dla graczy rezerw 
MCKiS-u każdy mecz jest wielką zagad-
ką, nie ma tu mowy o powtarzalności czy 
ustabilizowanej formie nie patrząc już na 
to, kto stoi po drugiej stronie siatki.

To była ostatnia kolejka rundy zasad-
niczej, którą nasi siatkarze zakończyli na 
ostatniej pozycji, co oznacza, że jaworz-
nianie podchodzą do baraży o utrzyma-
nie w drugoligowym gronie z najgorszej 
pozycji i w przypadku ewentualnego 
piątego spotkania to gracze rywala będą 
pełnić rolę gospodarza. 

Do baraży pozostało jednak trochę 
czasu warto, więc przypomnieć, że teraz 
każdy zespół zaczyna swoje zmagania  
z pustą kartką i mimo, że będzie niezwy-
kle trudno nasz zespół wciąż ma szansę 
na utrzymanie. Jedno jest pewne, siatka-
rzy rezerw czeka wiele dni niepewności 
i wielu emocji, które miejmy nadzieję 
zmotywują ich do ciężkiej pracy na tre-
ningach, która może okazać się kluczem 
do sukcesu w barażach. 

RED1.

Wbrew pozorom mecz z ostat-
nią w tabeli drugiej ligi drużyną 
MKS-u Zawiercie był dla siatkarek 
Krzysztofa Zabielnego nie bez zna-
czenia, bo to właśnie z tą drużyną 
przyjdzie już wkrótce zmierzyć się 
naszym siatkarkom w barażach  
o utrzymanie.

Jeszcze przed sobotnią kolejką nasz 
zespół stał przed szansą zajęcia szóstej, 
bezpiecznej lokaty, jednak jaworznianki 
musiały pokonać drużynę z Zawiercia, 
zdobywając komplet punktów i liczyć 
na potknięcie drużyny z Trzebnicy, 
które miały zmierzyć się z rezerwami 
bielskiego BKS-u.

Znajdując się w ostatnich tygodniach 
w bardzo dobrej formie siatkarki Zabiel-
nego swoją część wyżej wspomnianego 
planu wykonały bez zarzutu. Jak można 
było przypuszczać mecz rozgrywał się 
pod dyktando gospodyń, które gładko  
i bez żadnych problemów pokonały out-
sidera ligi w trzech setach.

– Ten mecz, wynik, a zwłaszcza jego 
przebieg niezwykle mnie cieszy, nie my-
śleliśmy o tym, jak potoczy się rywalizacja 
Gaudii z Bielskiem, chcieliśmy jedynie po-
twierdzić swoją dobrą formę oraz poka-
zać drużynie z Zawiercia, że w barażach 
będziemy niezwykle trudnym rywalem 
i zamierzamy utrzymać się w lidze już 
po pierwszej rundzie – tak po spotkaniu 
wypowiadał się trener Zabielny.

Jego siatkarki zagrały ponownie bez 
zarzutu, co na mające spore problemy 
kadrowe rywalki, było kluczem do suk-
cesu. W każdym elemencie gry jaworz-
nianki dominowały, a zagrywka będzie 
wręcz spędzać sen z powiek siatkarkom 
MKS-u. - W całym meczu mieliśmy 16 
punktów po samych zagrywkach, to rewe-
lacyjny rezultat, sama Monika Pielecka 
miała aż osiem asów. Moje dziewczyny 
wykorzystały atut własnego boiska, 
mamy ogromną halę, dziewczyny sta-
wały daleko od linii końcowej posyłając 
trudne piłki, które okazały się zabójcze 
dla rywalek. Na pewno będziemy chcieli 
to powtórzyć w barażach. - powiedział 
trener.

Niestety, łatwe i przyjemne zwycię-
stwo nie wystarczyło, siatkarki Gaudii 
Trzebnica pokonały, choć nie bez kło-
potów, bielski BKS i nasz zespół wciąż 
nie jest pewny utrzymania w gronie 
drugoligowców.

 Nie ma jednak powodu do zmar-
twień, od kilku tygodni drużyna Krzysz-
tofa Zabielnego zbiera bardzo dobre 
oceny za swoją grę, co więcej drużyna 
nie przegrywa, a mecz z bezpośrednim 
rywalem pokazał, że jeśli nie stanie się 
nic nie przewidzianego, tak jak zapowia-
dał trener Zabielny, siatkarki MCKiS-u 
zapewnić sobię kolejny sezon w drugiej 
lidze już po pierwszej rundzie baraży.

– W tabeli nic już się nie zmieni, 
jednak na ostatni mecz rundy zasad-
niczej będziemy przygotowywać się 
tylko i wyłącznie pod kątem zwycięstwa  
w Świdnicy. Chiałbym, by dziewczyny 
po raz kolejny poczuły jak smakuje zwy-
cięstwo i w baraże wkroczyły w bardzo 
dobrych nastrojach, pewne swoich umie-
jętności. Nie powinniśmy się niczego bać, 
jak ktoś dobrze policzy wygraliśmy już 
pięć spotkań w drugiej rundzie, czyli już 
o jedno zwycięstwo więcej niż w pierwszej 
części sezonu, co więcej nasza gra staje się, 
co raz ciekawsza, a walkę podejmujemy 

już z każdym rywalem czasem nawet ury-
wając im punkty – mówi Zabielny

To właśnie wspomniana przez na-
szego trenera ciekawsza gra staje się 
kluczem do sukcesu. Po dość poważnej 
kontuzji Małgorzaty Bojko na placu boju 
pozostała jedynie Karolina Kuryło, która 
do tej pory spędzała sporo czasu na ławce 
rezerwowych. Jej gra niejako z przymusu 
dodała jej wiele pewności, dzięki czemu 
Zabielny próbuje wprowadzać do gry 
swojej drużyny więcej kombinacji, co 
może się podobać. Kuryło z każdym 
meczem gra coraz lepiej i w obliczu po-
wrotu do pełnej dyspozycji Bojko sytu-
acja kadrowa zespołu staje się ciekawsza  
i o wiele bardziej komfortowa.

Jak zapowiada szkoleniowiec MCKiS-
u w ostatnim spotkaniu rundy zasadni-
czej siatkarki MCKiS-u będą grały  
o zwycięstwo, by w pełni nadziei móc 
przystąpić do rozgrywek barażowych, 
które startując w ostatni weekend mar-
ca. Wszyscy sympatycy zespołu mają  
w pełni prawo być optymistami, zespół 
gra bardzo dobrą  siatkówkę i wszystko 
wskazuje na to, że w przyszłym roku już 
po raz trzeci będziemy mogli oglądać 
drugą ligę kobiet w siatkówce.

RED1.

Czas na baraże

się znacznie wyżej w ligowej tabeli. 
Na dzień dzisiejszy jednak najlep-
szym rozwiązaniem jest zapomnienie  
o wszystkich złych chwilach tego se-
zonu i skupieniu się na podtrzymaniu 
tak wysokiej formy, która już nie może 

być dziełem przypadku – 6 punktów  
z zespołami należącymi do czołówki 
ligi musi robić wrażenie.

Od kilkunastu dni trener Łoziński 
postanowił zmienić obciążenia tre-
ningowe, szukając rozwiązania swoich 
problemów w świeżości zawodników  
i jak się okazało jego wybór był 
słuszny. Dzięki zdobytemu w Ny-
sie kompletowi punktów udało się 
energetycznym przeskoczyć w tabeli 
zespół Międzyrzecza co powoduje, że  
w barażach rywalem naszych siatka-
rzy będzie bielski BBTS i to wiado-
mość z pewnością optymistyczna.

Jednak zanim dojdzie do wspomnia-
nych baraży, naszych siatkarzy czeka 
ostatnie spotkanie rundy zasadniczej z 
rezerwami bełchatowskiej Skry. Wszy-
scy mamy nadzieję, że jaworznianie 
potwierdzą wzrost swojej formy i zapre-
zentują się przed własną publicznością 
tak dobrze jak jeszcze w tym sezonie 
nie miało miejsca. Ten mecz również 
da odpowiedź czy szansę na utrzyma-
nie są realne dlatego wszystkich gorąco 
zapraszamy na sobotnie spotkanie do 
hali przy ulicy Grunwaldzkiej.

RED 1.

SIATkówkA: AZS NYSA – MCkIS ENERgETYk JAwORZNO 0:3 (17:25, 17:25, 21:25) 

Niesamowite zwycięstwo Energetyka!

Optymistyczne prognozy

Siatkarze Energetyka obudzili się na dobre. oby z taką grą utrzymali się w I lidze

Podopieczne trenera Zabielnego złapały wiatr w żagle. Trudno 
przypuszczać, by mogły mieć problemy z utrzymaniem
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Ogłoszenie wyników w plebiscycie 
na Sportowca Roku było świetną 
okazją, do rozmowy na temat ja-
worznickiego sportu, zarówno na 
poważne oceny, jak i przyjemne 
wspomnienia. Z chęcią poglądami 
wyrażonymi w naszym studiu po-
dzielimy się z tymi czytelnikami, 
którzy nie mieli okazji obejrzeć 
jej w CTv. Kolejne rozmowy roz-
poczynamy od tej najważniejszej  
z triumfatorem konkursu Wojcie-
chem Szwedem i trenerem Andrze-
jem Śliwińskim, którzy podzielili 
się wspomnieniami z początków 
przygody Wojciecha z piłką, jak  
i spostrzeżeniami co do obecnej 
sytuacji futbolu w mieście. Zapra-
szam do lektury.

Ct: Panie trenerze, bardzo miło 
mi podjąć temat piłki nożnej  
z człowiekiem, który odpowia-
da za dwóch laureatów naszego 
plebiscytu – czwartego Pawła 
Cygnara, i pierwszego, Wojcie-
cha Szweda.

Trener Andrzej Śliwiński: – Ja 
bym tego w ten sposób nie określił. Mogę 
powiedzieć, że miałem jakąś cząstkę  
w ich rozwoju, ale nie tylko. Wojtka 
prowadził Jan Wróbel w trampka-
rzach, nie wiem, kto prowadził Pawła, 
ja swoją pracę z nimi rozpocząłem gdy 
byli już w wieku juniora.

Miał pan porównanie obu na-
szych utalentowanych piłkarzy. 
Jak prezentowali się zarówno na 
boisku jak i poza nim Wojciech 
i Paweł? Wracamy do momentu 
gdy mieli po 16- 17 lat, czyli nie 
aż tak zamierzchła historia.

– Może posłużę się Czechowem: 
„Niezadowolenie z siebie, jest podstawa 
każdego talentu”. Tak jeden jak i drugi 
postępowali zawsze według tych słów. 
Zawsze niezadowoleni. Jeżeli strzelili 
jedną bramką, to chcieli kolejne dwie- 
trzy, jeżeli drużyna wygrywała 3:0 to 
oni chcieli 5:0, jak nie strzelili na tre-
ningu rzutu wolnego to zostawali po,  
i ćwiczyli dalej. Prawdopodobnie to jest 
pokłosie tego, że dziś jeden i drugi są  
w pierwszej piątce. 

Dziękujemy
Przy okazji wspominania plebiscy-
tu na Sportowca Roku, pragniemy 
podziękować firmom, instytu-
cjom, które ufundowały nagrody 
laureatom, czyli:

Drogerii Natura
Exclusive Salon Damsko-Męski 

Pani Beacie Kirker
Ośrodkowi Sportów Siłowych 

Euro-Gym
Restauracji Dworek

Południowemu Koncernowi 
Energetycznemu

Miejskiemu Centrum Kultury 
i Sportu

Rozmowa z mistrzem, rozmowa z mentorem

 a różnice? Wojciech chyba był 
jednak nie do pobicia, jeśli chodzi 
o robienie atmosfery w szatni, Pa-
weł zawsze bardzo ułożony.

– Tak pod tym względem to Wojtek 
troszkę się różnił od Pawła. Ale warto 
powiedzieć, że był bardzo lubiany. Jako 
najmłodszy w drużynie, która, w swoim 

czasie najpierw walczyła, później grała 
w „erce”, został wybrany kapitanem.  
To na pewno też o czymś świadczy.

Właśnie, mieliśmy drużynę  
w międzyregionalnej klasie, 
mieliśmy super szkolenie.  
To były czasy. Będziemy jeszcze 
to kiedyś mieć? Jak to u nas jest 
i będzie z tą piłką nożną?

– Myślę, że jest tylu utalentowanych 
chłopaków w Jaworznie, również tylu 
bardzo dobrych trenerów, że pod tym 
względem nie ma się czego wstydzić. 
Jest natomiast problem bazy, bo właśnie 
ta baza nie jest dobra na dzień dzisiej-
szy, patrząc choćby i porównując z tą  
w ościennych miastach. To jest problem 
sztucznej trawy i może przeorganizowa-
nia szkolenia dzieci i młodzieży.

Trener ma stały dostęp do naj-
młodszych adeptów piłki. Czy dla 
któregoś z nich droga Pawła  
i Wojciecha stanie się dobrym 
przykładem? 

– Obserwuje młodych graczy  
w Jaworznie i u wielu można zauwa-
żyć prawdziwy talent. Ale talent to 
nie wszystko. By coś osiągnąć, trzeba 
naprawdę chcieć. Nie mogę ręczyć za 
to, kto tutaj z młodych może stanie 
w przyszłości, gdyż nie wiem, u kogo 
narodzi się ochota, by naprawdę nad 

sobą pracować. Jeżeli będą solidnie 
pracować, trenować, to ja widzę spo-
kojnie z 5, 6 młodych, którzy w przy-
szłości będą mogli grać na poziomie 
pierwszoligowym.

Wojtku, gdy zobaczyłeś trenera 
Śliwińskiego to nie pomyślałeś, 
żeby uciekać, bo zaraz będzie „co 
ty tu robisz” i „marsz do gry”? 

Wojciech Szwed: – Nie. W żadnym 
wypadku. Ja bardzo mile wspominam 
współpracę z trenerem, Był dla nas 
takim tatą i naprawdę nam pomagał 
dużo. Poza tym, ja bardzo lubię tre-
nerów, którzy mają charakter, czasem 
coś na nas krzykną, zmotywują. Tre-
ner pomógł mi bardzo dużo, właśnie 
on wprowadził mnie do pierwszej 
drużyny, za niego zadebiutowałem  
w barwach Victorii. Razem zdoby-
liśmy „emkę”, także dużo osiągnięć 
mamy wspólnych.

Właśnie, pamiętasz jeszcze 
dawną drużynę z „emki”?  
Z chłopaków, którzy w niej gra-
li, a którzy byli oceniani jako 
złoty rocznik, część pokończyła 
już przygodę z piłką, część jak 
przykładowo Dawid Zięba,  
z różnych powodów nie jest 
tak wysoko, jak wskazują na 
to jego nieprzeciętne umiejęt-
ności. Myślisz, że kilku twoich 
kolegów dołączy do Ciebie, i zo-
baczmy ich jeszcze wyżej?

– Tak, oni wszyscy mają naprawdę 
spory talent, duże umiejętności, taki 
jak ja praktycznie. Właśnie Dawid 
jest bardzo dobrym zawodnikiem, 
piłkarzem o dużych umiejętnościach, 
który po prostu miał troszkę proble-
mów z kontuzjami, tak jak mój brat, 
również problemy z kontuzjami i to 
się tak ciągnie. Na Victorii w ogóle jest 
wiele zawodników utalentowanych, 
ale tam są inne problemy w tym klu-
bie, o których może nie miejsce i czas 
by rozmawiać.

Wspominasz jeszcze swoją starą 
kompanię z Victorii? atmosfe-
rę z szatni, wspólne wyjścia po 
zwycięstwach, żarty na każdym 
treningu… czy teraz w Sosnow-
cu jest podobnie?

– Nie, teraz to już nie jest tak jak 
było na Victorii. Na Victorii zawsze 
było fajnie, sympatycznie i te czasy 
będę zawsze pamiętać. To, co robiliśmy 
po meczach, przed meczami, atmosfera 

w szatni, tego się nie zapomina. Jak wi-
dzimy się na ulicy to sami się do siebie 
uśmiechamy, może już nie ze wszystkimi 
jest taki kontakt, ale wszyscy pamiętamy 
tamte czasy, gdy walczyliśmy wspólnie  

z trenerem o „emkę”. To były najlepsze 
czasy nasze, sporo spotkań wtedy wygry-
waliśmy, dzięki atmosferze, taka praw-
da. Byliśmy prawdziwym kolektywem, 
a to jest najważniejsze moim zdaniem. 
Jeśli są grupki, ktoś tam kogoś nie lubi to 
jest trudniej. My byliśmy tym kolekty-
wem, byliśmy weseli, nieraz śpiewaliśmy  
w autokarze, wygłupialiśmy się, to było 
super, najlepsze czasy. Teraz to już jest 
całkiem co innego.

Właśnie pierwsza liga. Można 
powiedzieć, że wchodzisz w ka-
rierę. Pierwsza liga, splendor, 
jak przeciętny kopacz o tym po-
myśli to kręci mu się w głowie.

– Ja bym tego nie nazwał karierą, 
karierę to miał Zbyszek Boniek. Ja 
na razie to mam przygodę z piłką. 
Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda 
zaistnieć, przede wszystkim zagrać 
w pierwszej lidze, żeby mieć tych wy-
stępów w ekstraklasie. To było moje 
marzenie od dziecka, tak naprawdę 
tylko to umiem robić.

Zanim znalazłeś się w Zagłębiu, 
to były inne kluby oprócz Vic-

torii. Najpierw Górnik, bo Ser-
bowie się nie poznali, a późnej 
Rozwój katowice. Jak wspomi-
nasz epizody w tych drużynach?

– Przede wszystkim to grania  
w Górniku z pewnością nie żałuję. 
Nie żałuje, spędzonych tam chwil, bo 
poznałem właśnie tam trenera Pier-
ścionka, który teraz trenuje mnie  
w Sosnowcu, i bardzo dobrze pod 
jego skrzydłami się czuje. W Gór-
niku też bardzo fajni ludzie, a poza 
tym, nie żałuję Górnika z tego powo-
du, że Serbowie, którzy byli wtedy 
w Victorii mi wtedy nie pasowali. 
Powiedzmy, że nie zgraliśmy się po 
prostu, może dlatego, że mam taki 
charakter, może przez to, że lubię 
powiedzieć co myślę. Jeśli chodzi  
o Rozwój to cóż mogę powiedzieć, 
było naprawdę super. Chłopaki 
fajne, niby hanysy, ale w porządku 
ludzie, naprawdę.

Twój cel na następne pół roku?  
I twój cel, wybiegając daleko, 
na następny sezon? 

– Nie będę ukrywał, że cel może 
być tylko jeden – zagrać w pierwszej 
lidze. Będę do tego dążył, żeby wła-
śnie tak się stało. A na przyszły sezon 
to naprawdę nie wiem. Trudno w tej 
chwili powiedzieć, to zależy tak na-
prawdę od tego jak będę grał.

Andrzej Śliwiński: – Ja chciałem 
Wojtkowi życzyć przede wszystkim 
zdrowia, bo to dla sportowca jest 
najważniejsze. Oraz życzę mu, by 
trafiał na trenerów, którzy potrafią 
go docenić, choć myślę, że z jego umie-
jętnościami, nie będzie miał żadnego 
problemu.

K. REPEć

Trener andrzej Śliwiński i Wojciech Szwed – czyli jak dobrze powspominać stare dobre czasy

Paweł Cygnar jeszcze w barwach Szczakowianki

Wojciech Szwed
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reklama

Ogólnopolski program „Bieg po zdrowie”
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o 17.00 i niedziele o godzinie 10.00 na stadionie MCKiS 
ul. Moniuszki. WSPÓŁORGANIZATOR- Urząd Miejski w Jaworznie

PUCHAR POLSkI w kOSZYkówCE kOBIET
1� marca (piątek) – godz.16.00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski – KADUS Bydgoszcz

godz. 18.15 UTEX ROW Rybnik – LOTOS PKO BP Gdynia
15 marca (sobota) – godz. 1�.00 mecz półfinałowy, hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80

bilety: 15 zł normalny, 10 zł ulgowy

I LIgA SIATkówkI MęŻCZYZN
MCKiS Energetyk Jaworzno – Skra II Bełchatów 15 marca (sobota) - godz. 18.30
hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 bilety: 8 zł normalny, � zł ulgowy

MECZ LIgI wOJEwóDZkIEJ w SIATkówCE MęŻCZYZN
MCKiS Jaworzno III – UKS PiK Katowice, 16 marca (niedziela) godz. 10.30

hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80, wstęp wolny!

MECZ kOSZYkówkI JUNIORów
MCKiS Jaworzno – Hajduki Chorzów 16 marca (niedziela) godz. 1�.00
hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80

II LIgA kOSZYkówkI MęŻCZYZN
MCKiS AND-BUD Jaworzno – Pogoń Ruda Śląska, 16 marca  (niedziela) - godz. 18.00

hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80, wstęp wolny – serdecznie zapraszamy!!!

II LIgA FUTSALU
MCKiS Dąbrowia Jaworzno – Elektrociepłownia Rzeszów, �3 marca (niedziela) godz. 19.00
hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (os .Stałe), wstęp wolny!

JkSZ MCkiS Jaworzno
ogłasza nabór do sekcji szachowej dla dzieci od lat sześciu. Zajęcia odbywają się w Klubie ,,Niko” 
Byczyna przy ul. Korczyńskiego w każdy wtorek, czwartek oraz piątek od godz. 16.00 do �0.00

Zajęcia z siatkówki dla chłopców rocznika 1995 i 1996
środa i czwartek – 17.00-19.00 – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 5 (Os. Stałe)

Zajęcia z siatkówki dla dziewcząt rocznika 1995 i 1996
poniedziałek – 15.00-17.00 – hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18
czwartek – 15.30-17.00 – hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18
Informujemy o rozpoczynającym się okresie naboru do klas sportowych funkcjonujących w 
szkołach podstawowych i gimnazjach .
Siatkówka dziewcząt: IV klasa SP5, SP7 i SP16, I klasa Gimnazjum nr 1
Siatkówka chłopców: IV klasa SP5 i SP16, I klasa Gimnazjum nr 1
Koszykówka chłopców: IV klasa SP1, SP7 i SP15, I klasa Gimnazjum nr �
Wszelkich informacji udzielają sekretariaty wymienionych szkół.

Bliżej, bliżej, coraz bliżej! To nie 
przed-świąteczna reklama – to 
zapowiedź czekających nas pił-
karskich emocji. Jaworznickie ze-
społy są już na ostatniej prostej 
przed rozpoczęciem nowego sezonu.  
W tym tygodniu dla piłkarskich fa-
nów tylko kilka suchych informacji, 
za tydzień, jaworznicka piłka zosta-
nie wzięta pod lupę.

Ro z p o c z y n a my o d  A-k l a s y  
i drużyny Zgody Byczyny. Czynimy 
tak nieprzypadkowo, bowiem to 
Zgoda dostarczyła w swojej ostatniej 
grze sparingowej naprawdę sporo 
radości. W sparingu z zespołem 
Zagórzanki Zagórze, jaworznianie 
zwyciężyli aż 9:2. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że po 
pierwszej połowie remisowali 2:2. 
Jak widać męska rozmowa w szatni 
przyniosła efekty, czego efektem wy-
grana w drugiej połowie w stosunku 
7:0. Bohaterem meczu Kondziołka, 
strzelec 5 bramek dla Zgody.

Najbliższym sparing partnerem 
Zgody, będzie drużyna Orła Balin. 
Spotkanie prawdopodobnie odbę-
dzie się w niedzielę.

Ry wal Zgody w A-k lasie, KP 
Jaworzno, również nie próżnuje. 
Podopieczni Andrzeja Sermaka ro-
zegrali spotkania kontrolne z AKS 
Niwka i KS Olkusz. W pierwszym 
spotkaniu, po bramkach Andrzeja 
Sermaka, Jarzynki i Bolisęga, wy-
grali 3:1. Z Olkuszem, po kolejnej 
bramce niezawodnego Jarzynki 
padł remis 1:1.

Górnik Jaworzno również ma 
się czym pochwalić, gdyż w starciu  
z A-klasowym przeciwnikiem, wy-
raźnie zaznaczył swoją wyższość, wy-
grywając 4:0. cieszy strzelecka forma 
Warzechy, który błysnął popisując się 
hat-trickiem. Jedno trafienie do dorob-
ku Górnika dołożył Jaromin.

Ciężkowianka miała w planach 
rozegrać dwa sparingi, ze Źródłem 
Kromołów i Górnikiem 09 Mysło-
wice. Ostatecznie jednak sparing  
z Mysłowicami, planowany na so-
botę, nie doszedł do skutku. Skoń-

Bractwo Kurkowe Miasta Jaworzna 
zaprasza na III edycję „Otwartych 
Zawodów Strzeleckich”.

Puchar fundowany jest przez 
firmę P.U.T. „RABA II” Sp. z o.o. 
specjalizującą się w realizacji robót 
budowlano- montażowych, remon-
towych i inwestycyjnych. Zawody 
odbędą się 15.03. o godzinie 10.00 
na Strzelnicy Miejskiej przy ulicy 
Szczakowskiej. (Iw)

po katastrofalnej wpadce 
i porażce w ubiegłym 
tygodniu z ostatnią drużyną 
drugiej ligi, Hawajskimi 
koszulami z Żor, zespół 
mckis-u anD-buD w minioną 
sobotę udał się do krakowa, 
aby zrehabilitować się 
wszystkim tym, którzy nie 
pozostawili suchej nitki  
na całym zespole,  
a przede wszystkim po to, 
by tuż przed zakończeniem 
rozgrywek przypomnieć 
wszystkim, że mają za sobą 
bardzo udany sezon.

Początek spotkanie, chyba już 
zgodnie z tradycją jaworznianie 
rozpoczęli ospale, pozwalając ry-
walom na kontrolowanie gry. Kra-
kowianie bardzo dobrze radzili so-
bie pod atakowanym koszem i dość 
szybko uzyskali przewagę, której 
nie stracili już do końca pierwszej 
kwarty. Z upływem czasu koszy-
karze Marcina Lichtańskiego grali, 
coraz lepiej, punktując rywali po 
szybkim kontrataku, który w dru-
gich dziesięciu minutach spotkania 
funkcjonował jak jeszcze ani razu 
w tym sezonie. To właśnie ta część 

spotkania głównie zadecydowała  
o końcowym wyniku.

Po zmianie stron obie drużyny 
walczyły punkt za punkt, dopiero 
dobra gra Dawida Grochowskiego w 
końcowych minutach trzeciej kwarty 
pozwoliła, by przed ostatnią odsłoną 
spotkania zespół z Jaworzna prowa-
dził dwunastoma punktami. 

Zespół AND-BUD-u nie zwalniał 
tempa i w połowie czwartej kwarty 
Marcin Lichtański pozwolił sobię na 
wprowadzenie kilku rezerwowych 

zawodników, którzy nie zawiedli. 
Ostatecznie mecz zakończył się 
dwunastopunktowym zwycięstwem 
i z pewnością w lepszych humorach 
wracali do domu jaworznianie.

Pisząc o meczu z Cracovii warto 
wspomnieć o bardzo dobrym wystę-
pie Daniela Małka, który zanotował 
stuprocentową skuteczność w rzu-
tach i zaliczył najlepszy występ w 
swojej karierze. Znów bez zarzutu 
zagrali liderzy naszej ekipy, duet 
Remin-Kotlewski.

kOSZYkówkA: CRACOvIA kRAków - MCkIS AND BUD JAwORZNO 77:88 (27:23, 17:29, 19:23, 14:13)

Pełna rehabilitacja

Zmiany, których dokonał pod 
koniec spotkania trener Lichtań-
ski w ynikały przede wszystkim  
z sytuacji na boisku, jednak nie bez 
znaczenia był udział trzech wycho-
wanków naszego klubu w rozgry-
wanych w tygodniu Mistrzostwach 
Polski juniorów. Trójka naszych 
zawodników Grochowski, Daniel 
Goldammer oraz Radosław Lemań-
ski zanotowali wspaniały występ, 
dość niespodziewanie zajmując 
trzecią lokatę z drużyną Pogoni 
Ruda Śląska, gdzie zostali wypo-
życzeni. Dla tych koszykarzy to już 
drugi medal Mistrzostw Polski ju-
niorów, przypomnijmy, że rok temu 
w barwach naszego zespołu wywal-

czyli srebrny medal. W tamtej dru-
żynie występował również Tomasz 
Śnieg, który przed sezonem odszedł 
do warszawskiej Polonii. Dlatego 
zawodnika sopockie f inały były 
jeszcze owocniejsze, po niezwykle 
dramatycznym meczu Śnieg wraz 
z całym zespołem mógł świętować 
zdobycie tytułu Mistrza Polski, co 
z pewnością cieszy również trenera 
Lichtańskiego i wszystkich fanów 
basketu w naszym mieście.

Wracając do zespoł u A ND-
BUD-u to przed nami ostatnia 
kolejka sezonu. W związku z roz-
g r y wa ny m w na sz y m m ie ś c ie 
f ina łow y m turniejem Puchar u 
Polski kobiet dopiero w niedzielę 
zawodnicy Lichtańskiego zmierzą 
się z Pogonią Ruda Śląska. Miejmy 
nadzieję, że koszykarze udanie 
zakończą sezon i oddadzą swoim 
fanom pokaz ciekawego i skutecz-
nego basketu. RED1.

Będą 
strzelać

Piłkarskim echem

czyło się więc, na środowym meczu  
z Źródłem, w którym podopieczni 
Marka Musiała zagrali w expery-
mentalnym ustawieniu, sprawdza-
jąc młodszych zawodników. Wynik 
spotkania 7:0 dla Źródła nie nastraja 
optymistycznie.

W IV ligowej Victorii również 
trzeba było godzić się z porażką, 
gdyż w sobotnim sparingu, lepsi od 
jaworznian okazali się gracze Gór-
nika Wesoła. Martwi brak strzelonej 
bramki, i trzy stracone.

K.REPEć.

Piłkarscy kibice już nie mogą doczekać się początku rozgrywek

Zawodnicy trenera Marcina Lichtańskiego pokazali się w krakowie z bardzo dobrej strony
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Paweł od urodzenia przebywał  
w  D o m u  D z i e c k a ,  D o m i n i k  
w DPS. Przez osiem lat nigdy nie 
zaznali ciepła rodzinnego domu 
ani matczynej miłości, choć to 
było ich największym marzeniem. 
„Dobry Bóg sprawił, że po latach 
tęsknoty spełniło się”.

Był marcowy poranek. Tego dnia 
Paweł miał mieć kolejną – czwartą, 
poważną operację. Wcześniej były 
uwalniane przykurcze w pachwinach, 
rekonstrukcja biodra z przeszczepem 
kości, teraz przykurcze w kolanach  
z przeszczepami ścięgien. Nagle Paweł 
powiedział do mnie: „Mamuś wiesz, 
że ja sobie Ciebie wymodliłem? Gdy 
byłem w Domu Dziecka, stale prosiłem 
panią dyrektor o mamę, a ona wtedy 
dała mi obrazek Anioła Stróża i powie-
działa: »Pawełku, módl się o mamę, bo 
ja już zrobiłam wszystko co w mojej 
mocy«. I modliłem się” – szeptał. Łzy 
stanęły mi w oczach. Ucałowałam 
go i rzekłam „Masz rację synusiu,  
w tym jest palec Boży. Ja jestem tylko 
kowadełkiem w kuźni Tego Kowala 
Twojego losu”.

Była 9.00, gdy z pielęgniarką zawio-
złam syna na blok operacyjny. Zawsze 
ok 12.00 odbierałyśmy go po zabiegu. 
Tego dnia jednak było inaczej. Dawno 
minęło południe, potem 15.00, a mój 
syn nie wracał. Od samego rana czułam 
jakiś dziwny niepokój, nie wypuszcza-
łam różańca z rąk. Z każdą godziną 
niepokój rósł, aż zamienił się w strach. 
Czułam, że coś jest nie tak. Nikt z perso-
nelu nie chciał mi nic powiedzieć, albo 
odpowiadali mi wymijająco „To bardzo 
poważny zabieg” lub „Doktor też jesz-
cze nie wrócił”. Zdrętwiałam, gdy usły-
szałam na korytarzu bieganinę i krzyk 
„Leć z tym na blok operacyjny!”.

Po chwili zerwałam się i też po-
biegłam, ale hermetycznie zamknięte 
drzwi za nic nie chciały się otworzyć. 
Stałam pod nimi, a na pustym korytarzu 
dzwoniła cisza. Była 18.00. Dwie godziny 
później wyszedł lekarz.

– Doktorze, co się stało? Ja tu umie-
rałam!

– To było nas troje – odrzekł i osunął 
się po ścianie na posadzkę, usiadł.

– Gdzie mój syn?! – jęknęłam.
– Żyje – odparł.
Powoli łapał oddech i opowiadał: 

- W trakcie zabiegu doszło do powikłań, 
potem do krwotoku. Paweł wpadł we 
wstrząs, umierał. W czasie akcji ratun-
kowej „poszedł” pień nerwu w nodze. 
Najpierw walka o jego życie, następnie o 
jego nogę. Czas pokaże co będzie dalej.

Łowiecki rok gospodarczy zaczyna 
się 1 kwietnia, a kończy się 31 mar-
ca. W tym okresie myśliwi upra-
wiają poletka łowieckie (żerowe  
i produkcyjne), budują i naprawiają 
paśniki, gromadzą paszę na zimo-
we dokarmianie. Strzegą łowiska 
przed kłusownikami i szkodnikami 
łowieckimi. 

Co roku członkowie „Górniczego” 
Koła Łowieckiego w Jaworznie za środ-
ki własne i pochodzące z dotacji kupują 
prawie 20 ton zboża - drugie tyle po-
chodzi z upraw własnych. Kupowane 
jest również siano i sól wykładana dla 
saren w formie tzw. lizawek 

D z i ę k i  p omo c y  s p on s orów  
w sezonie łowieckim 2007/2008 moż-
liwy był zakup bażantów i kuropatw 
pochodzących z hodowli woljerowej. 
Ptaki wpuszczone w łowisko zwięk-
szyły liczebność stada podstawowego  

Fundacja Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Ratownik Gór-
niczy” wraz z MCKiS w Jaworznie 
zaprasza na zajęcia z aktywnej 
rehabilitacji, które odbywają się 
w każdy piątek w hali sportowej  
w Jaworznie przy ul. Grunwaldz-
kiej 235. Przez półtorej godziny, 
od 16:00 do 17:30, instruktorzy 
ćwiczą z niepełnosprawnymi, po-
kazują im jak prawidłowo poru-
szać się na wózku inwalidzkim, w 
jaki sposób radzić sobie z bariera-
mi architektonicznymi, osiągnąć 
większą samodzielność czy też 
nawiązać nowe znajomości.

Posiadamy również wózki do 
aktywnej rehabilitacji dla osób, 

które takich nie posiadają. Zajęcia 
są bezpłatne, może z nich skorzy-
stać każdy mieszkaniec naszego 
regionu, jeśli jest po urazie rdzenia 
kręgowego i porusza się na wózku 
oraz osoby zainteresowane pomocą 
osobom niepełnosprawnym. 

Kontakt telefoniczny 
Piotr Czarnota 511-253-290 

Email: poczta@fundacjarg.org.pl,
 www.fundacjarg.org.pl”

Zarząd Fundacji Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Ratow-
nik Górniczy” chciałby podzięko-
wać MCKiS w Jaworznie za bezpłat-
ne udostępnienie sali gimnastycz-

W rzeczywistości łowiectwo to hodowla oparta 
na ściśle planowanej gospodarce, a polowanie to 
tylko „czas zbiorów”. 

Ostatnie 
polowanie

Zapraszamy na zajęcia

nej oraz pomoc w zorganizowaniu 
zajęć z aktywnej rehabilitacji.

w ImIEnIU ZARZąDU fUnDAcjI 
KRZYSZtof KwADRAnS”

Śpiewa jak anioł

– Musze go zobaczyć! – krzyknęłam.
– Nie teraz –  przerwał.
O godzinie 0.30 w nocy zadzwonił  

z domu. Kazał mi iść do syna na OIOM. 
Gdy weszłam - struchlałam. Nad Paw-
łem w środku nocy pochylał się ksiądz 
i namaszczał go. Mój syn leżał obrzęk-
nięty, blady, szaroziemisty, bez życia. 
Nogi same ugięły się pode mną. Padłam 
na kolana, wzniosłam oczy ku górze  
i zawołałam:

– Nie! Boże, nie! Skoro mnie posła-
łeś po niego do Domu Dziecka, a ja Ci 
odpowiedziałam TAK, to mi go teraz 
nie zabieraj!

Potem nachyliłam się nad synem  
i szeptałam: - Pawełku, synku mój, 
wracaj do mnie. Ja na Ciebie czekam. 
Wiesz, że Cię kocham! Wtedy stało się 
coś, czego się nikt nie spodziewał ani ja, 
ani personel, ani ksiądz. Paweł uniósł 
lekko powieki, spojrzał na mnie i zsinia-
łymi, spierzchniętymi ustami wyszeptał:  

Członkowie „Górniczego” koła łowieckie w Jaworznie uczestniczący 
w ostatnim polowaniu zbiorowym sezonu łowieckiego 2007/2008. od 
lewej stoją: łowczy koła Józef Dradiec, weteran Jan Janus, podłowczy 
adam Ptasiński, kapelan koła ks. Marcin Majcher, były łowczy Tadeusz 
Dudek, sekretarz koła i autor zdjęć andrzej Noszczyński, łukasz 
osuszek, członek nie macierzysty i nasz dobrodziej Tadeusz Bożek, 
prezes zarządu koła Szymon kozioł, Jan Skulich, Stanisław kowalczyk, 
andrzej kurcz, Wojciech żurawik, łukasz Bartosik. Poniżej od lewej: 
Edward Madej, Stanisław Grygierzec, łukasz Ciołczyk, Zenon Wilkosz, 
andrzej Niemczyk, Michał Jasiński i andrzej  Szafrański

i wzmocniły je genetycznie. Planowa-
ny jest również zakup zajęcy.

Główny okres polowań zbiorowych 
przypada na okres jesienno-zimowy. 
Ilość polowań oraz rodzaj i liczbę po-
zyskania poszczególnych gatunków 
zwierzyny ustala się według ściśle 
określonego planu hodowlanego, two-
rzonego wczesną wiosną. Plan polowań 
jest korygowany i zatwierdzany w nad-
leśnictwie. Czas rozpoczęcia polowań 

zbiorowych nie jest krytyczny i zależy 
głownie od stanu „zasobności łowiska” 
co z kolei ma ścisły związek z aura pa-
nującą w okresie rozrodczym zwierzyny 
w danym roku. Koniec tego okresu jest 
nie przekraczalny i upływa z dniem 31 

marca. W okresach bardzo ciężkich 
warunków bytowania zwierzyny, jak 
duża pokrywa śnieżna i silne mrozy, 
polowania zbiorowe są zawieszana,  
a myśliwi koncentrują się  wyłącznie na 
intensywnym dokarmianiu. Ze względu 

na drastyczny spadek liczebności zająca  
i kuropatwy „Górnicze” koło łowieckie 
od kilku lat na te gatunki nie poluje.

Ostatnie polowanie zbiorowe w se-
zonie łowieckim jest polowaniem szcze-
gólnym. Jest zwieńczeniem całorocznej 
pracy w łowisku i kończy się tradycyjną 
biesiadą myśliwską. W tym dniu efekty 
polowania nie są najważniejsze. Liczy 
się dobra atmosfera i miłe chwile spę-
dzone w gronie przyjaciół. (Iw)

PS. W numerze 9 „Ct” błędnie po-
daliśmy imię i nazwisko prezesa „Gór-
niczego” Koła Łowieckiego. Prezesem 
jest pan Szymon Kozioł, którego ser-
decznie przepraszamy za pomyłkę.

REDAKcjA

Podłowczy adam Ptasiński wie gdzie ukrył się zwierz 

– Wiem mamusiu, wiem... Po czym 
znowu „odpłynął”.

Lekarz kazał mi iść na salę. Obiecał, 
że gdyby co, to zadzwonią na oddział. 
Wpatrywałam się przez okno w głębię 
nocy, łkałam, modliłam się i nasłu-
chiwałam. O godzinie 3.00 zadzwonił 
telefon. – To koniec? – przebiegło mi 
przez myśl.

W drzwiach stanęła pielęgniarka: 
– Przyszłam zobaczyć co z panią? Dać 
pani coś na uspokojenie i sen? – zapyta-
ła. – Co z moim synem? – szlochałam.  
– Z OIOM-u nie dzwonią, to chyba nie jest 
źle – odrzekła. Odetchnęłam.

O 7.00 przyszedł do mnie lekarz. 
– Paweł jest wyrównany, odzyskał 
przytomność. O 10.00 przywiozą go 
na oddział - powiedział z ulgą. - Bogu 
niech będą dzięki! – wyszeptałam  
z ulgą. Do dziś jest wśród nas, choć 
śpiewa jak anioł.

BożEnA owcZAREK

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

Niepełnosprawni bracia Dominik  
i Paweł proszą o 1% podatku

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

Nazwa organizacji: 
Fundacja Anny Dymnej 

„Mimo Wszystko” 
hasło: Bracia

nr KRS 0000174486
ZA Pomoc Z cAŁEGo SERcA DZIęKUją BRAcIA: 

DomInIK I PAwEŁ wRAZ Z RoDZIcAmI

Takiego spojrzenia 
przestraszyłby się nawet dzik!
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dw

dw

Ubezpieczenia 
- tanio!

Porównaj ofertę:
Punkt – Jaworzno Podłęże 
Al. Piłsudskiego �6
Tel. 0 502 013 416, 
032 751 37 73 po 20.00

Ewe n t ua l ny do j a z d 
do k l ie n ta GR ATIS

GRUPA ERGO HESTIA

Biuro Podróży JAWOR 
ul. Katowicka 47 

(Jaworzno – Łubowiec)

Wczasy 
zagraniczne

Bilety promowe

Bilety autokarowe

Tel. 032/ 751 56 92, tel./fax 032/ 751 56 93 
www.jawortravel.pl; e-mail jawortravel@interia.pl

dw

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

Drut spawalniczy, 
elektrody, 

akcesoria spawalnicze.

Atrakcyjne ceny 

PHU MARSEL
43-602 Jaworzno 

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

tel. 0 662 109 501

S Z K ŁO I  LUS TR A NA W YMIAR

Ponad �00 gatunków szkła 
i luster, obróbka w pełnym zakresie, 

akcesoria, kleje, usługi szklarskie, 
transport

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

www.galas.pl

dw

INOXA Sp. z o.o.
Dynamicznie rozwijająca się firma 
handlowa z branży elementów 
złącznych poszukuje kandydata 
na stanowisko: KUPIEC
Miejsce pracy: Chrzanów
Wymagania:
• wykształcenie wyższe
• znajomość j. angielskiego w stop-

niu co najmniej dobrym
• biegła znajomość MS Office
• silna osobowość, zaangażowanie, 

dyspozycyjność
Zapewniamy:
• dobre warunki zatrudnienia
• pracę w dynamicznie rozwijającej 

się firmie.
Zainteresowanych prosimy o prze-
słanie CV i listu motywacyjnego w 
terminie 14 dni od daty ukazania się 
ogłoszenia na adres:

Inoxa Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 38
32-500 Chrzanów

lub na adres e-mail
rdworak@inoxa.pl

CH Tadeusz zaprasza
 na zakupy 

w promocyjnych cenach 

UWAGA! 18 marca 7 urod
ziny Tadeusza

Podłęże ul .  Tow
arow

a 42

oraz do udziału w konkursie 
z atrakcyjnymi nagrodami 

w dniach od 10 do 22 marca! 

dw

Hurtownia kosmetyków PLUS 
Jaworzno zatrudni:

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

znajomość branży kosmetycznej
Praca w systemie zmianowym. 

Oferty prosimy kierować na adres e-mail:

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

dw

ogłoszenie własne

Reklama 
w telewizji

 
CTv Jaworzno już 
od 300 zł netto

Tel. 032 751 91 30

w dniach 28-30 marca w domu 
rekolekcyjnym w bystrej 
k. bielska-białej odbędzie się 
weekend małżeński. 
weekend prowadzą pary 
małżeńskie i ksiądz.

Zapraszamy małżeństwa z do-
wolnym stażem, które pragną 
pogłębić wzajemną więź lub 
przezwyciężyć trudności w dia-
logu. Każdej parze zapewniamy 
oddzielny pokój i poszanowanie 
prywatności.

Informacje i zgłoszenia: 
Małgorzata i Andrzej Kędziorscy 

tel.: 032 61-552-91 
(w godzinach 19:00-21:00)
e-mail: acheta@jawnet.pl

Weekend małżeński

ogłoszenie własne
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dw

dw

Praktyka Lekarska Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej 
układu moczowego, narządów szyi i tarczycy gruczołów piersiowych 

lek. med. Zbigniew Ciszewski RADIOLOG
w przychodni MCM – Podłęże nr 8 ul. Piłsudskiego 80 pokój nr 24

Środa, czwartek 15.30-17.00 tel. dom 032 751 27 87

GaBINET USG
Lek. stom. Leszek Ochlust

pełny zakres usług, wysokiej jakości korony,
mosty porcelanowe, protezy szkieletowe

Gabinet czynny: pon. i cz. od 16.00 do 19.00
ul. Wandy 30, tel. 616 44 44

42/02

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

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

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

dw

dw

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

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

ul. Grunwaldzka 225/54

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

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

dw

SToMaToLoDZy

dw

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

czynny poniedziałek, piątek 17.30-20.00, czwartek 9.00-12.00
stomatologia dorosłych i dzieci

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

ul. Paderewskiego 43. Rejestracja tel. 752 24 64
dw

oRToPEDZI

dw

GABINET REHABILITACJI Jaworzno ul. Farna 14
mgr Ewa Baczyńska-Lorenc rej. tel. 0 606 191 808 Indywidualna 

terapia skolioz i wad postawy. Masaż, przeciwbólowa terapia 
kręgosłupa. Fizykoterapia: laser, pole magnetyczne, jonoforeza, 
diadynamic, elektrostymulacja. www.rehabilitacja.jaworzno.pl

Grupowa gimnastyka specjalistyczna dla pań

REHaBILITaCJa

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

przepuklin, drobne zab. z zakr. ginek., ortopedii, urologii. Chir. kosmet.
NZOZ Medica Mysłowice – Centrum, ul. Strumieńskiego 10. 

Tel. 316 14 66 od 13.00 – 19.00,0 509 530 881. Umowa z NFZ.
dw

Dr Andrzej Maj – specjalista chirurg
Leczenie żylaków, owrzodzeń, obrzęków i niedokrwienia kończyn. 

Drobne zabiegi chirurgiczne.
ul. Krucza 5, os. Podłęże (między Leśną a Towarową).

Pt. 15.00 – 17.00. tel. grzecz. 616 37 41
dw

CHIRURDZy

dw

oPTyCy

dw

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

porcelanowe, protezy szkieletowe i akrylowe.
ul. Nosala 4/2, 43-600 Jaworzno, tel. 032/ 615 07 89

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

dw

PEDIaTRZy

92/02

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

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

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

dw

Medycyna estetyczna
poczuj energię piękna

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

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

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

www.esteuroda.pl

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

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

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

INNE

107/02

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw. 
17.00-19.00 

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

dw

Gabinet kosmetyczny Lorin 
zaprasza na mikrodermabrazja diamentowa 135 zł 

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

Jaworzno ul. Piłsudskiego tel. 608476405

dw

URoDa

Szkoła Modelowania Sylwetki 
i Promocji Zdrowego Stylu Życia

Iwona Wrzesień 
mgr rehabilitacji ruchowej

Gabinet masażu 
czynny codziennie godz. 17.00

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

Zapisy na gimnastykę odchudzającą
oraz Nordic Walking

dw

85/02

Usuwanie zębów w narkozie 
Prywatna Praktyka Stomatologiczna 

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

83/02

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

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

i miednicy mniejszej, tkanek miękkich.

klasyczny masaż leczniczy
mięśni pleców, kręgosłupa i mięśni kończyn

Stefan koźbielak Tel. 032 615 64 60; 0 784 091 773
wykonuję masaż także w domu klienta

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 

dw
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GÓRNOśLąSKA

Dzielnicowy kalejdoskop

AZOTkA

takie widoki to nie nowość 
w naszym mieście. niestety, 
przykre i smutne jest to, 
że fundują je nam sami 
mieszkańcy. często nie 
dbamy po prostu o to, co 
nie jest nasze. z okien 
samochodu, przy krótkim 
postoju, wyrzucamy 
niepotrzebne śmieci. 
apelujemy więc do 
kierowców (choć nie tylko)  
o odrobinę poczucia 
obowiązku (wyrzucajmy tam, 
gdzie należy, a nie tam, gdzie 
nam się podoba), higienę  
(nie tylko osobistą, ale  
i czystość środowiska)  
i minimalny zmysł estetyczny 
(prawda, że ładnie, kiedy  
wokół jest czysto?). 

Te dwa worki ze śmieciami otwierają drogę prowadzącą do krateru, 
który odnaleźliśmy po niedługim spacerze wzdłuż Górnośląskiej. 
Czy to zapowiedź i przedsmak tego, co wkrótce nastąpi, czy zwykłe 
niechlujstwo, ocenić można samemu

nawet takie miejsca, jak się 
okazuje, niektórzy wybrali 
sobie na wypoczynek. 
Jak widać na zdjęciu, 
prawdziwe okazuje się 
powiedzenie „polak 
potrafi”. 

Z tego, co kiedyś można byłoby 
nazwać kanapą i zwykłego kawałka 
gumy, urządzono sobie wygodne 
siedzisko. Ciekawe tylko, czy wi-
doki i „czyste powietrze” panujące  
w tym miejscu zachwycają tutejszych 
bywalców. Chyba, że taki komfort 
przewidziano na krótki odpoczynek 
dla tych, którzy zmęczyli się zapełnia-
niem „piaskownicy”.

Miejsce niewidoczne z ulicy, wcale nie sprawia wrażenia rzadko 
odwiedzanego przez ludzi. Nic dziwnego, skoro za darmo mogą 
pozbyć się wszelkich niepotrzebnych rzeczy. Dół wykopano 
zapewne, aby dostać się do piasku, znajdującego się w tym 
miejscu. Tylko że do takiej prowizorycznej piaskownicy niektórzy 
przynieśli, niestety, nieodpowiednie zabawki

Czy ten jeszcze niezapełniony dół czeka na swoją kolej?

Wracamy również do starej sprawy, 
o której pisaliśmy jeszcze w zeszłym 
roku. Wraz z nadejściem wiosny 
przyszedł czas na wszelkiego ro-
dzaju remonty i usuwanie skutków 
zimy, ale być może przydałby się 
także remont, skądinąd w miarę 
nowego, ronda przy ulicy Chopina 
i Młynarskiej. 

Wybudowane według nowych 
standardów, niestety nie wytrzy-
mało ciężaru przejeżdżających 
przez nie samochodów. Dlaczego? 
Okazało się po prostu za wąskie. 
Wszelkie pojazdy większe od oso-
bowych, aby się zmieścić, wjeżdżają 
prawie na środek. Z jednej strony 
takiej „wąskiej szerokości” rondo 
zmusza kierowców do maksymal-
nego zwolnienia, z drugiej samo na 
tym cierpi. Warto zatem pomyśleć 
o jego gruntownej naprawie.

Lekcja estetyki Ten krater z górą śmieci znaleźliśmy w gąszczu 
traw, również przy Górnośląskiej.

Piaskownica  
dla dorosłych

Następny w kolejce

Na początek…Bardzo miło i wygodnie?

Wąsko – szerokie rondo
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CENTRUM

Dzielnicowy kalejdoskop

Wyślij e-mail 

dzielnice@ct.jaworzno.pl

 Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22

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

na temat dzielnicy, 
w której mieszkasz.

Widzisz coś, 
czego nie widzą inni.

od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 8.00 – 16.00

Przyjedziemy na miejsce! 
Dla nas każda sprawa 

jest ważna

CIęŻKOWICE

OSIEDLE STAŁE

wARPIE

Jak widać na tym zdjęciu, św. Wojciecha to chyba jedna  
z ulubionych przez kierowców dróg, wręcz idealna do pozbywania 
się „zbędnego bagażu”. Tym razem było to szkło – najwidoczniej 
ktoś nie zdążył dojechać do najbliższego kontenera, popularnie 
zwanego dzwonem. Mógł się przynajmniej pofatygować  
do najbliższego skupu

Pierwszy z tego typu „dowcipów” 
znaleźliśmy niedawno w Jeleniu. 
Tam również stał znak zakazu wy-
sypywania śmieci, tylko że te leżały 
tuż za znakiem. 

Tu natomiast, na św. Wojciecha, 
nieda leko remontowanego pod 
koniec zeszłego roku wiaduktu, 

w zeszły piątek telewizja 
ctV gościła w swoim studiu 
samego dyrektora miejskiego 
zarządu Dróg i mostów, 
przemysława gardonia. Jedna 
z kwestii poruszonych  
w wywiadzie dotyczyła m. in. 
często przez nas opisywanych, 
ciężkowickich ulic.

Pytanie, które wciąż ciśnie się na 
usta nie tylko samych mieszkańców 
takich ulic jak Królewska czy Łokiet-
ka, to kiedy zarówno kierowcy, jak 
i piesi, przestaną grzęznąć w błocie 
i martwić się o zawieszenia swoich 
samochodów? Odpowiedź, jak się 
okazuje, budzi pewne nadzieje. Wia-
domo, że głównym problemem jest  
w tym miejscu kanalizacja (właściwie 
jej brak), a ta pojawi się nie wcześniej 
niż za 5 lat. Co do tego czasu? – Od 
samego początku pracownicy MZDiM 
starają się rozwiązać ten problem, szu-
kając alternatywnych metod – tłumaczy  

w wywiadzie Gardoń. Najnowszym 
pomysłem MZDiM-u jest położenie 
na drodze płyt betonowych o mniejszej 
szerokości, niż 2 metry, tak aby samo 
ich zamontowanie było możliwe przy 
pomocy zwykłej koparki. – Przy tym 
rozwiązaniu kanalizacja nie jest po-
trzebna, gdyż woda, poprzez szczeliny 
między płytami, wsiąka bezpośrednio  
w grunt – wyjaśnia dyrektor MZDiM.

Ciężkowice – jest nadzieja

Zakaz na całym terenie
worek ze znaną zawartością leży, 
chciałoby się rzec „bezczelnie”, 
przed znakiem. Przypominamy 
wszystkim lubiącym tego rodzaju 
żarty, że takie znaki to nie typowe 
znaki drogowe, które obowiązują 
przed lub za, a le zakaz dotyczy 
całego terenu.

Lepiej sprzedać niż wyrzucić

podczas gdy w wielu 
miejscach naszego miasta 
mzDim stawiało nowe 
tabliczki z nazwami ulic, 
ktoś inny postanowił dołożyć 
im, kolokwialnie mówiąc, 
roboty. tak jak tutaj w parku 
lotników, gdzie odczytanie 
nazwy wprawdzie jest 
możliwe, ale mimo wszystko 
napis jest uszkodzony 
i wymaga drobnych 
uzupełnień. 

Wymaga uzupełnienia

Kilka razy podnosiliśmy temat tego 
niewielkiego terenu, zaraz obok ap-
teki św. Barbary. 

Zarówno żywopłot jak i drzewa 
przysłaniały widoczność nie tylko 
jadącym w stronę Gwarków i SKOK-
u, ale wyjeżdżającym z apteki klien-
tom. Jak widać, problem został ładnie  
i równo „przycięty”, tak że ograni-
czona widoczność, z jaką borykali się 
kierowcy, nie stanowi już kłopotu.

Nie wszystkie kontenery w Jaworznie mają taki luksus. Ten, 
znajdujący się przy drodze prowadzącej do Parku Lotników, 
można zatem nazwać szczęściarzem. Nie wiemy, czy jest tak cenny, 
czy tak znany wśród okolicznych mieszkańców, że postanowiono 
mu zafundować niemalże hollywoodzką scenerię w postaci 
czerwonego dywanu

Prawie jak  
w Hollywood

– Drogi, na których firma położy 
płyty, nie zostały jeszcze podane. Ale 
trwa ich wyznaczanie – dodaje Gardoń. 
Natomiast już teraz wiadomo, że taka 
alternatywna metoda, do czasu roz-
wiązania problemu kanalizacji, to wy-
datek od 300 do 400 zł – szacunkowo. 
1 km drogi asfaltowej to koszt rzędu  
2 mln zł, różnica jest zatem ogromna. 
To, co dodatkowo zwiększyłoby kosz-

Bez przeszkód

ty budowy nawierzchni asfaltowej, to 
wszelkiego rodzaju materiały, którymi 
mieszkańcy starają się „załatać dziury” 
(widoczne na zdjęciu), czyli np. cegły 
czy popiół. To rozwiązanie bardzo 
doraźne, a wysypywanie innych rze-
czy niż kamień czy tuczeń bardzo 
utrudnia remontowanie takiej drogi: 
– Wyjściem z sytuacji jest głębokie ko-
rytowanie, a to jest bardzo kosztowne 
– uzasadnia dyrektor MZDiM. Jak 
obiecał przed kamerami, standard 
dróg w Jaworznie z roku na rok będzie 
się systematycznie zwiększać, a to co 
teraz stanowi główną przeszkodę, to 
oczywiście nic innego jak budżet. Tyl-
ko jak wytłumaczyć to mieszkańcom, 
którzy nawet na drogach liczących 
sobie kilkadziesiąt lat grzęzną w bło-
cie? Miejmy nadzieję, że alternatywna 
metoda, zaproponowana im przez 
MZDiM, znajdzie zastosowanie już 
wkrótce. Trzymamy kciuki. 
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Agencja Nieruchomości DOMNET 24
 zmiana siedziby firmy Jaworzno ul. Farna 12

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

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

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

o g ł o s z e n i e

auto Serwis WaMER 
zatrudni mechaników i elektromechaników 

samochodowych z min. 3-letnim doświadczeniem 
zawodowym oraz sprzedawcę 

części samochodowych. 
Oferujemy: umowę o pracę, bardzo dobre 
warunki płacowe, możliwość podnoszenia 

kwalifikacji i zdobywanie certyfikatów. 

kontakt: 0 696 160 144 
Jaworzno ul. katowicka 19 D

Marzec w Bibliotece:
Języki w bibliotece:

poniedziałki (godz. 17.00; 18.00) – język 
angielski – prowadzi Daniel Chećko
wtorki (godz. 16.30; 18.00) – język włoski 
– prowadzi Joanna Pieróg
środy (godz. 15.30; 16.30) – język rosyjski  
– prowadzi Tatiana Swiridowa
czwartki (godz. 16.00; 17.00) – język niemiecki 
– prowadzi Grażyna Bartczak
piątki (godz. 16.00) – język francuski – prowa-
dzi Agnieszka Batko
soboty (godz. 10.30; 12.15) – język hiszpański 
– prowadzi Dariusz Pilecki

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

komputerowy survival
środy (godz. 17.00) – Poznaj swój komputer  - 
prowadzi Marcin Mączka i Anna B. Błachaniec

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

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

14 – 16 marca XVii spotkania tEatralnE
14 marca godz. 18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 „Kometa czyli ten okrutny 

wiek XX” -  tragikomedia Teatr Korez - Anita Sajnóg, Elżbieta Okupska, 
Mirosław Neinert, Robert Talarczyk. Brak biletów. 

15 marca godz. 18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 „A kaz tyz ta Polska, a kaz 
ta?” - monodram oparty na fragmentach m.in. „Wyzwolenia”, „Wesela”  
i „Warszawianki” St. Wyspiańskiego. Olgierd Łukasiewicz. Bilety w cenie  
25 zł do nabycia w kasie MCKiS ul.Mickiewicza 2.

16 marca godz. 18.00 – „Małe Zbrodnie Małżeńskie” Erica Emanuela Smitt’a Mag-
dalena Zawadzka, Leonard Pietraszak. W związku z osobistą tragedią pani 
Magdaleny Zawadzkiej spektakl „Małe Zbrodnie Małżeńskie” został przenie-
siony na inny termin, o którym poinformujemy wkrótce.

Informacje o ewentualnym zwrocie biletów można uzyskać w Dziale Imprez Kulturalnych 
MCKiS ul. Mickiewicza 2, tel. (032) 616 28 79 wew. 212.  

Dom kultury „Jeleń”
13 marca godz. 16.00 - Mini konkurs piosenki angielskiej.
15 marca godz. 8.00 - Zabawy i gry sportowe -hala sportowa w Jeleniu. Rozgrywki  

w piłkę halową 
 godz. 10.00 - Klub zabaw i gier planszowych. Gra w piłkarzyki.
18 marca godz. 10.00 - Obrzędy ludowe – Tradycje wielkanocne - spotkanie z przed-

szkolakami.
19 marca godz. 11.00 - „Wiosna w kolorach” wystawa prac uczestników koła plastycz-

nego „Paleta”.
Kółko języka angielskiego - zajęcia odbywają się: środa godz. 15.00 do 18.30, czwartek 

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

Dom kultury „szczakowa”
14 marca godz. 17.00 – Przedstawienie teatralne Teatru Lalki i Aktora „Drops” pt. 

„Tańcowały dwa Michały” oraz dziecięcy występ taneczny „Grupy tanecz-
nej” oraz grupy „Małe Digerido”

15 marca godz. 9.00 – Pracownia ceramiczna zaprasza… „Lepimy baranki wielkanocne”.
17 marca godz. 11.00 – DNI TEATRU „Jacek i Placek” – spektakl dla dzieci w wykona-

niu Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie 
MCKiS przy ul. Mickiewicza 2 oraz w Domu Kultury „Szczakowa”.

 
klub „Dobra”

14 marca godz. 17.00 – Nasze stroiki świąteczne – zajęcia plastyczne.
19,20 marca godz. 17.00 – Tradycje świąteczne – sztuka zdobienia pisanek wielkanocnych.
 

klub „gigant” 
W dniach 19-21 marca Klub zaprasza w godzinach 14.00-19.00
13 marca godz. 16.00 – „Wielkanocne motywy” zajęcia plastyczne
 

klub „niko”
14 marca godz. 10.00 – „Ocalić od zapomnienia” – zwyczaje wielkanocne.
 

klub „podłęże”
12 marca godz. 16.00 – „Wyczarowanie wiosny” – wystawa prac plastycznych.
14 marca godz. 16.00 – Mini Playback Show – konkurs muzyczny dla dzieci i młodzieży.
18 marca godz. 18.00 – Wystawa prac plastycznych „Wielkanoc tuż, tuż”.
19 marca godz. 16.00 – Tradycje wielkanocne.
Codziennie od godziny 12.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych - pomoc w odrabianiu 

lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.
 

klub „pod skałką” 
19 marca godz. 17.00 – Turniej „Rusz głową” – rebusy i zagadki.
 

klub „strażak”
12 marca godz. 16.00 – Czy znasz tradycje wielkanocne? – szukamy odpowiedzi  

w bibliotece.
 

klub „szczak”
13 marca godz. 16.00 – Konkurs ortograficzny dla dzieci z klas I–III organizowany 

wspólnie z filia MBP Góra Piasku.
18 marca godz. 15.30 – Otwarta świąteczna pracownia plastyki.
 

klub „wega” 
14 marca godz. 18.00 – Doris Day – spotkanie z nowoczesną kobietą.
19 marca godz. 16.00 – Pisankowe rękodzieło.
 

świetlica środowiskowa „szczakowa”
Od godziny 13.00 – 20.00 - zajęcia grup socjoterapeutycznych - pomoc w odrabianiu 

lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.
 

godziny i terminy zajęć w placówkach mogą ulec zmianie.

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

83/02

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

193/d/08

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

dw

Pilnie poszukuję kawalerki do wyna-
jęcia tel. 0 608 44 06 35

113/d/08

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

88/02

Sprzedam mieszkanie 54,40 m2 - III 
piętro - Gigant tel. 032/ 793 94 62 
wieczorem

209/d/08

Sprzedam kiosk 
tel. 0 692 869 843

188/d/08

Sprzedam budynek pod działalność 
gospodarczą 40 m2 
tel. 0 504 659 770

176/d/08

Sprzedam garaż Podłęże – Wilcza 
tel. 0 661 767 842

199/d/08

Do wynajęcia sklep 24 m2 Osiedle 
Stałe tel.  749 60 47

184/d/08

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

200/d/08

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

202/d/08

Sprzedam 36 m2 (Podwale) 
tel. 0 604 412 185 po 15.00

208/d/08

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

dw

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

199/01

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

dw

Przyjmę mechanika 
tel. 0 504 226 620

205/01

Poszukuję opiekunki do dzieci 
tel. 0 791 817 524

201/d/08

Firma Nowinex ul. Grunwaldzka 164 
zatrudni  pracowników ochrony

131/02

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

89/02

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

dw

Zatrudnię samodzielną fryzjerkę tel. 
0 603 715 902

180/d/08

Firma Produkcyjna zatrudni do mon-
taży (praca siedząca)- praca  lekka 
bez wymagań co do wykształcenia, 
szkolenie na miejscu
Kontakt telefoniczny 032 615 12 65 
Jaworzno, ul. Koszarowa 6

dw

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

dw

Przyjmę osobę z doświadczeniem 
do wykonania tynków cementowo- 
wapiennych. Tel. 0 603 698 904

dw

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

dw

Zatrudnię kierowcę do rozwozu pizzy 
tel. 0 600 635 689

dw

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego tel. 032/ 751 37 10

122/02

Zatrudnię barmankę i kucharza 
tel. 0 606 167 660

dw

Przyjmę murarza z doświadczeniem 
do wykonania ogrodzenia. 
Tel. 0 603 698 904

dw

Kwiaciarnia zatrudni młodą, ener-
giczną dziewczynę z doświadcze-
niem florystycznym. Wiadomość w 
kwiaciarni na ul. Farnej 4

dw

Przyjmę pracowników budowlanych 
tel. 0 606 28 75 52

198/d/08

Niewykwalifikowanych pracowników 
do układania kostki brukowej przyjmę 
od zaraz tel. 0 501 727 382

dw

Zatrudnię fryzjerkę po stażu 
tel. 032/ 752 31 04

192/d/08

Księgową na ˝ etatu zatrudni spółka 
z o.o. tel. 0 501 363 846

dw

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

dw

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

136/051

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

7/01

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

154/d/08

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

183/d/07

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

037/d/07

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

dw

Videofilmowanie, fotografia 
reportażowa, okolicznościowa, 
przegrywanie z kaset na DVD, 
tel. 032/ 616 39 96, 
0 503 783 232

141/d/08

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

45/04

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

46/10

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

dw

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

dw

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

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

dw

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

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

dw

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

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

dw

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

189/d/08

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

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

64/d/08

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

205/d/08

Remonty mieszkań 
tel. 0 698 062 038

207/d/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

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

208/10

Usługi remontowo – budowlane 
tel. 0 696 222 894

150/d/08

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

197/d/08

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

95/02

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

dw

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

dw

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

145/02

Wypełnianie zeznań podatkowych 
Jaworzno ul. Szczakowska 4. Infor-
macje tel. 032/ 751 13 13 po 17.00

103/d/08 

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

194/d/08

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

dw0

Autoskup. Tel. 032/ 623 94 68, 
0505 254 985

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

148/02

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

dw

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

6/01

Sprzedam Fiat 126 P, 1999 r, 
tel. 0 607 421 876 po 16.00

195/d/08

Złomowanie samochodów 
tel. 0 509 303 507

39/d/08

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

173/d/08

Sprzedam pianino 
tel. 0 600 734 402 po 17.00

177/d/08

Sprzedam akwarium 125l 
tel. 032/ 751 17 68

206/d/08

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

dw

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

dw

Herbalife – produkty 
tel. 032/ 616 58 16

144/02

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

124/02

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

dw

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

JĘZYKI OBCE
Język angielski – korepetycje (szkoła 
podstawowa, gimnazjum) 
tel. 0 793 466 206

179/D/08

Niemiecki tel. 0 606 136 183
203/D/08

INNE
Dam ziemię, gruz tel. 0502 150 710

bezpl

Oddam szczenięta za darmo 
tel. 0 609 684 751

bezp

UWAGA!!! 27.01.2008 r. na Osiedlu 
OTK zaginął 2-letni pies rasy york  
o barwie stalowo – brązowej. Wabi 
się Dropsik. Na sobie miał łańcusz-
kową obrożę. Uczciwego znalazcę 
czeka nagroda. Ktokolwiek wie o 
losie Dropsika proszony jest o kon-
takt 0 510 071 402, 0 506 372 384. 
Dzieci bardzo tęsknią!!!

bezp

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

5/02

Darmowo przywiozę gruz, ziemię 
do zarównania tel. 0 501 727 382

dw

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

bezp

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

bezp

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

bezp

Zaopiekuję się dzieckiem 
tel. 0 511 212 109

bezp

TAXI
TAXI!!! 0 601 431 749

131/d/08
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Losy Sybiraków – deportacja na Wschód (cz. 6)

63. rocznica wyzwolenia 
miasta Jaworzna (cz. 6)

Styczniowe dni 1945 roku w Jaworznie – wspomnienia świadków

Pierwsza masowa deportacja na Wschód – 10 lutego 1940 roku
Zbiór żywicy

Dopóki leżał śnieg w lesie, do 
roboty chodzili w pimach (wysokie 
obuwie filcowe). W czasie odwilży 
śnieg był mokr y, pod śniegiem 
woda, pimy szybko nasiąkały wodą, 
były bardzo ciężkie. Chodząc cały 
dzień w mokrych pimach, wieczo-
rem nogi były zmęczone, przemarz-
nięte. W baraku suszyli je, gdzie kto 
mógł, ale i tak były mokre.

Rodzinie Kurzawów wyznaczo-
no odcinek lasu oddalony ok. 6 km 
od baraku. Las był podmokły, gęsty, 
zarośnięty krzakami, trawami, było 
wiele drzew powalonych, które były 
przeszkodą do pokonania. W czasie 
opadów byli przemoczeni do pasa, 
przechodząc od sosny do sosny.

Ojciec z synem Tadeuszem, który 
liczył niepełne 15 lat, wykonywali 
nacięcia drzew Wanda z mamą zbie-
rały żywicę. Tadeusz z nadwyrężenia 
dostawał w lesie krwotoków, matka 
wspomagała go dyskretnie oddając 
mu częścią swojej kromki chleba. 
Widząc to Wanda, dokładała mamie 
ze swojej kromki. To była mordercza 
praca w słońcu, słocie, wśród roju 
much i muszek. Majster w lesie do-
konywał kontroli pracy ludzi.

Kiedy minął sezon zbierania ży-
wicy, ludzie byli u kresu wytrzyma-
łości, ale znów zaczynała się robota 
zbierania drewna na opał i robienie 
tzw. „krępocy”, czyli rynienek do 
ściekania żywicy. Przed nastaniem 
wiosny było jeszcze okorowanie 
sosen. Zimową porą zaś, częściej 
przyjeżdżali z NKWD, by robić 
wieczorne zebrania, wyzywali od 
panów, kułaków.

Chleb
Dowożony był co 3 dni, dzienna 

norma chleba dla pracującego to 
600 g w zimie, latem 800 g, dla dzie-
ci i starców niepracujących 400 g.  
Poza chlebem nie było nic wię-
cej. Chleb był ciężki jak cegła, był 
niedopieczony, jakby ugotowany 
w foremkach, czasem zaparzony. 
Ojciec nie pozwalał jeść takiego 
chleba, wtenczas kroiło się na ka-
wałki i piekło na blasze. Czasem 
przy wożono chleb jasny, ładnie 
wyglądający, ale zaprawiony jakby 
ty toniem lub piołunem, gorzki, 
trudny do przełknięcia.

Z nastaniem wiosny wspoma-
gano się trawą m.in. kałbą, w sma-
ku i w yglądem przypominającą 
czosnek, rosła tylko w niektórych 
miejscach. Z traw gotowano zupę 
bez przypraw, nie była smaczna. 
Przed barakiem była studnia, woda 
była na miejscu. Zaczęli chorować 
na szkorbut. Wandę dotknęła ta 
dolegliwość. Podratowało ją kilka 
cebul, które podała ciocia z miej-
scowości bliżej Tomska przez woź-
nicę rozwożącego chleb na prośbę 
matki. Tamta rodzina miała trochę 
lepsze warunki, gdyż w ich pobli-
żu znajdował się mały kołchoz. 
Tą drogą kontaktu dowiedzieli się 
też, że latem 1940 roku zmarł brat 
ojca, Marian (wujek) mieszkający 
ze swoją rodziną.

Tego samego roku było ki lka 
zgonów w baraku, w którym miesz-
kali Kurzawowie. Były to dla nich 
bardzo drastyczne przeżycia, kiedy 
umierali starsi, dzieci oraz ludzie  
w średnim wieku. Przeżywali to głę-

Autentyczne wspomnienia i relacje 
mieszkańców miasta, świadków 
wydarzeń zbrojnych i sytuacyjnych, 
związanych z wkroczeniem wojsk 
radzieckich w dniach styczniowych 
1945 roku, wygłoszonych podczas 
historycznego spotkania zorgani-
zowanego przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Jaworznie 22 stycznia 
2008 roku.

Relacje przebiegały w kolejności 
szlaków przejścia, przemieszczania 
się i starć wojsk radzieckich i niemiec-
kich, wyzwalając miasto i jego dziel-
nice. Największe działania wojenne 
miały miejsce w rynku, wokół kościo-
ła św. Wojciecha, na Pańskiej Górze 
oraz na ul. Grunwaldzkiej w rejonie 
konsumu i kopalni Kościuszko.

Centrum miasta
Wspomina pani Janina Brożek 

z d. Kucharska – mieszanka ul. św. 
Barbary bardzo blisko kościoła św. 
Wojciecha: „Miałam wtenczas 7 
lat ale doskonale pamiętam co się 
działo i tego nie zapomnę do końca 
życia. Przed wkroczeniem wojsk 
była godzina policyjna. Wieczorem 

mieliśmy okna pozatykane kocem, 
gdyż ani promyka światła nie mo-
gło być widać na zewnątrz. Byliśmy 
ubrani w ciepłą odzież i buty, i tak 
spaliśmy całą noc, przygotowani 
na najgorsze. W pewnej chwi l i 
słychać było jak maszeruje wojsko. 

Przez szparkę w oknie widzieliśmy 
uzbrojonych żołnierzy. Natychmiast 
zeszliśmy do piwnicy. Po jakimś 
czasie nastąpiła ostra strzelanina  
z karabinów, dział i czołgów, że 
zwalił nam się dach i wszystkie 
szyby wyleciały. Kiedy tak wszyscy 

w wielkim strachu i niepewności 
siedzieliśmy, dał się słyszeć huk, 
trzask i łomot, to żołnierz radziecki 
wyłamał drzwi frontowe i wszedł do 
piwnicy. Trzymał karabin do wy-
strzału i pytał, czy tu jest Niemiec. 
Tata odpowiedział, że nie ma.

Byliśmy zmuszeni wyjść z wa-
lącej się piwnicy na drogę. Widoki 
wokół były przerażające. Krzyki, 
jęki młodych żołnierzy, jeden bez 
ręki, inny bez nogi, plamy krwi. 
A byli to bardzo młodzi żołnierze, 
mieli po 16, 17, 18 lat, wynędzniali, 
przerażeni, nikt się nie interesował 
rannymi. Mówię to z całą odpo-
wiedzialnością. Tata i mama często 
o tym wspominali, dlatego nigdy  
o tym nie zapomnę.

Inni żołnierze, a właściwie żołnie-
rzyki, pokierowali nas w stronę Wil-
koszyna. I tak było. Dotarliśmy z całą 
rodziną do Wilkoszyna, widoki na ulicy 
i na polach przejmujące, tragiczne, dużo 
zabitych. Zatrzymaliśmy się u państwa 
Muchów trzy tygodnie.

W modlitwie należy pamiętać  
o tych młodziutkich żołnierzach, nie-
winnych, którzy w tak młodym wie-

ku musieli walczyć i ginąć. Chwała,  
i wielka wdzięczność im za to.

Po trzech tygodniach wróciliśmy 
z Wilkoszyna do domu. Trzeba było 
ciężko pracować, aby odbudować, upo-
rządkować i przygotować dom do za-
mieszkania w nim. Najtrudniej było w 
pierwszych dniach i tygodniach, bo była 
jeszcze zima. Byliśmy jednak szczęśliwi, 
że nie słychać było już strzelaniny.

jAnInA BRożEK

ZEBRAŁA ZofIA żAK

Dom zniszczony od kul w styczniu 1945 r., stojący przy ul. św. Barbary

boko, gdyż tworzyli solidarną grupę 
we wspólnej biedzie i niedoli.

Rok 1941
Z nowym rokiem zaszło wie-

le zmian, jedna ze złych, to za-
ostrzony rygor i wyższe normy do 
wykonania. Z lepszych, to zmiana 
majstra, dotychczasowego zastąpił 
inny, będący inwalidą z fińskiego 
frontu, nazywał się Wachlajew, był 
rdzennym sybirakiem, okazał się 
dobrym dla ludzi, pomagał cho-
rym lub organizował dla chorych 
pomoc. Gdy nie dowieźli chleba  
w przewidzianym terminie, prze-
ważnie na skutek roztopów, nie ka-
zał iść do roboty, sam szedł 14 km do 
NKWD i starał się o chleb dla ludzi. 
Postarał się także o kocioł z zupą 
dla wszystkich, choć była marna  
i jałowa, dla nich wiele znaczyła, 
bo przez jeden rok oprócz chleba 
nic nie jedli.

Nie było mydła, nie było się 
czym myć ani prać. Sami więc robili 
z popiołu drzewa brzozowego, po 
wygotowaniu popiołu, zlewało się 
wodę i do niej dokładano żywicę 
i gotowało się razem aż powstała 
gęsta papka. To było mydło kleiste, 
nadawało się do mycia i prania 
odzieży. Nie można było myć wło-
sów, bo stawały się twarde sztywne, 
nie do rozczesania. Ze skrajnej nę-
dzy, pojawiały się insekty, trudne 
do wytępienia. 

W czerwcu 1941 roku rozpoczę-
ła się wojna niemiecko-radziecka.

Z oPowIADAń PAnI wAnDY mLEcZKo 
Z D. KURZAwA.

c.D.n. ZofIA żAK

Rok 1936. kobieta przy zbiorze żywicy (fot. podarowana autorce 
wspomnień)

Janina Brożek
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przekazując 1% swojego podatku 
pomagasz chorym z Hospicjum 
Homo-Homini im. św. brata alberta 
w Jaworznie wszystkim, którzy już 
nam pomogli i tym, którzy w tym 
roku zechcą pomóc przekazując 1% 
podatku dochodowego informujemy, 
że wypełniając formularz podatkowy 
wystarczy podać:

Pomóż nam pomagać!

Makieta przyszłego hospicjum stacjonarnego

otwarcia wystawy dokonał 
dyrektor biblioteki Jacek 
maro, który pokrótce 
przedstawił rys biografii 
i twórczości artystycznej 
autora. to druga 
indywidualna wystawa prac 
tadeusza ziętary  
w Jaworznie. swoje prace 
autor wystawiał już  
w katowicach, tychach, 
mikołowie. 

Brał także udział w wystawach 
zbiorowych oraz konkursach na 
terenie Polski w Rzeszowie, Pozna-
niu, Szczecinie, w roku 1992 zo-
stał zdobywcą I nagrody w Słubi-
cach za grafikę, poza granicami 
kraju w Bułgarii i Holandii – grafikę,  
w Niemczech malarstwo. Jest człon-
kiem Związku Polskich Artystów Pla-
styków w Katowicach oraz Stowarzy-
szenia Twórców Form Złotniczych. 

Życie i twórczość autora kształtowa-
ły się w klimacie kultury krakowskiej, 
śląskiej oraz regionalnej w Jaworznie. 
Pochodzi z Krakowa, w roku 1972 
ukończył krakowskie Liceum Sztuk 
Plastycznych, w roku 1982 zdobył 
dyplom krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych – filii w Katowicach – Wy-

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie 3 marca odbyła się wystawa malarstwa i grafiki jaworznickiego artysty Tadeusza Ziętary.

28 lutego w Domu Kultury w Szczako-
wej odbył się Przegląd Teatrów Profi-
laktycznych pod nazwą „Dylematy”. 
Ze względu na dużą liczbę uczestni-
ków, trwał aż dwa dni.

To już trzecia edycja tego szcze-
gólnego typu przeglądów teatralnych. 
W zeszłorocznej udział wzięło tylko 
8 grup, zaś w roku obecnym, ku za-
skoczeniu organizatorów, niemal-
że 220 uczestników. W pierwszym 
dniu swój talent aktorski prezento-
wali uczniowie szkół podstawowych  
i gimnazjalnych, drugi należał z kolei do 
ich starszych kolegów ze szkół ponad-
gimnazjalnych.

Organizatorami całego przed-
sięwzięcia była Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Jaworznie i Dom Kultury 
w Szczakowej. Pomysłodawcy „Dy-
lematów” kładą szczególny nacisk na 
profilaktykę społeczną w naszym mie-
ście. Głównym celem przeglądu jest 
uświadomienie młodzieży, jakie kon-
sekwencje przynosi plaga naszych cza-
sów, jaką są zarówno alkoholizm, jak  
i narkomania.

Ponadto dwa dni obcowania ze 
sztuką teatralną to doskonała forma 
zagospodarowania wolnego czasu,  
a także pożyteczna praca  wszystkich 
uczestników, których zadaniem jest 
rozpowszechnianie idei zapobiegania 
patologii wśród swoich rówieśników.

P.DŁUGAjcZYK

Wystawa Tadeusza Ziętary

Bez dylematów

Prace Tadeusza Ziętary wystawiane w bibliotece

Tadeusz Ziętara

działu Grafiki Warsztatowej. Poznał 
najnowsze trendy sztuki plastycznej, 
które pojawiły w latach 1970-80.

Pierwszą pracę zawodową w cha-
rakterze plastyka zakładowego podjął 
na terenie Jaworzna w Cementowni-
Szczakowa, od tego czasu mieszka na 
stałe w Jaworznie.

Jest artystą wielostronnym, upra-
wia głównie trzy dyscypliny sztuki: 
malarstwo w różnych technikach, 
wielotematyczne, grafikę, posługując 
się akwafortą w sepii i czerni oraz uni-
katową biżuterię w srebrze.

Prace autora inspirowane są studia-
mi natury i obserwacjami rzeczywi-
stości. Konkretny motyw zaczerpnięty 
z natury, po przemyśleniu i dopraco-
waniu warsztatowym jest właściwym 
dopełnieniem pracy twórczej.

Wszystkie dziedziny sztuki, które 
artysta uprawia, wzajemnie się uzupeł-

niają, jakby drogą ewolucji tematycznej, 
często pierwszy motyw utrwalony w ma-
larstwie, kontynuuje w technice grafiki  
i ten z kolei interpretuje w sztuce zdob-
niczej w srebrze, która jest unikatową 
biżuterią autorską.

Na ekspozytorach zostały wystawio-
ne tylko prace plastyczne, pochodzące 
z ostatniego okresu twórczości artysty 
od późnych lat 90. do chwili obecnej. 
Tematem prac są pejzaże miejskie, leśne, 
górskie, akwarele, stonowane kolory-
stycznie, spokojne, nastrojowe, olejne na 
płótnie z obiektami architektury, kom-
pozycje wnętrz z kościołów krakowskich, 
motywy uliczek w Łańcucie, szczyty Tatr 
– akwarela i grafika. Interesujące grafiki 
czarno-białe, akwaforty, pejzaż z czasz-
kami końskimi, studium leśne, motywy 
stawów, tchną nutą melancholii, zadu-
my, posiadają dużą wartość warsztatową  
i koncepcyjną.

Tadeusz Ziętara w życiu zawodo-
wym związany jest z dziedziną sztuki, 
jako pedagog i wychowawca w Zespole 
Szkół Plastycznych w Katowicach. Ponad 
20-letnia praca z młodzieżą daje mu 
wiele satysfakcji. Oprócz pracy pedago-
gicznej kontynuuje swoją pasję twórczą  
i artystyczną we własnej pracowni, 
która pochłania go bez reszty, jest oazą 
skupienia, gdzie dopełnia precyzji wy-
kończenia dzieł plastycznych i wyrobów 
jubilerskich.

Na wernisaż licznie przybyli miło-
śnicy sztuki, wielu młodych malarzy, 
ludzie kultury i oświaty, mieszkańcy 

miasta. Wystawa spotkała się z bar-
dzo przychylnym odbiorem, co do 
wrażeń artystycznych i estetycznych. 
W dowód uznania, ze słowami po-
dziękowań i gratulacji, autor został 
uhonorowany kwiatami od organi-

zatorów MBP, sympatyków i osób 
zaprzyjaźnionych.

Ekspozycja prac potrwa do 25 
marca, czynna jest w godzinach pracy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

ZofIA żAK

o g ł o s z e n i a

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

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

ZARZąD StowARZYSZEnIA HoSPIcjUm Homo-
HomInI Im. Św. BR. ALBERtA



�3Co tydzień nr 11/859
1� marca �008 roku
Miasto Jaworzno Z życia szkół

Gimnazjum nr 5 im. Polskich No-
blistów w Jaworznie stało się areną 
zmagań intelektualnych najlepszych 
biblistów w mieście.

6 marca 2008 r. odbył się II etap VII 
Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego, 
który w tym roku nosi tytuł: „Wysła-
wiaj Pana godnie i chwal Królów wie-
ków”. Do zmagań przystąpili ucznio-
wie szkół gimnazjalnych z dwóch 
dekanatów: Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy i św. Wojciecha i Katarzy-
ny w Jaworznie. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwali: mgr 
Janina Lazur – doradca metodyczny 
religii, s. mgr Marianna Cuper, mgr 
Aneta Wilczyńska i ks. mgr Dariusz 
Jaros. Patronat honorowy nad tą edy-
cją objęli: ks. arcybiskup dr Damian 
Zimoń – Ordynariusz Archidiecezji 
Katowickiej i śląski kurator oświaty. 
Organizatorom przyświecały nastę-
pujące cele: poznanie Ksiąg Tobiasza, 
Judyty, Estery, ukazanie wartości 
Pisma Świętego w życiu człowieka, 
pogłębienie wiary i kształtowanie 
chrześcijańskich postaw w oparciu 
o poznane Słowo Boże, pobudzenie 

do większego zainteresowania i ak-
tywności na lekcjach religii i w życiu 
szkoły oraz inspirowanie do czynnego 
uczestnictwa w życiu Kościoła i spo-
łeczności lokalnej.

Zwycięzcami tegorocznego eta-
pu miejskiego konkursu okazali się:  

z dekanatu Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy Marcin Maroszek z Gimnazjum 
nr 3 (opiekun: p. Marek Wilczyński),  
a z dekanatu św. Wojciecha i Katarzyny 
Aleksandra Michalska z Gimnazjum  
nr 1 (opiekun: ks. Mariusz Socała).

KS. mIcHAŁ BoRDA

Ale nie tylko. To właśnie tego dnia 
wszystkie zuchy obchodzą swoje 
imieniny. Z racji rzadkiego poja-
wiania się tego święta w naszych 
kalendarzach trzeba go obchodzić 
wyjątkowo uroczyście. Zawsze naj-
lepiej świętuje się z wielką gromadą 
przyjaciół.

29 lutego, o godz. 16.00, w Szkole 
Podstawowej nr 7 odbyło się spotka-
nie wszystkich gromad zuchowych 
działających w szkołach podstawo-
wych naszego miasta. 100 uczniów  
klas I-III zrzeszonych w gromadach 
zuchowych Hufca Związku Harcer-
stwa Polskiego w Jaworznie zaprezen-

towało swoją obrzędowość, kroniki, 
totemy, okrzyki. Nie zabrakło na tej 
uroczystości przedstawicieli żadnej 
gromady. A przecież obecne zuchy, za 
4 lata będą już w drużynach harcer-

Piosenką „Być kobietą” z repertuaru 
Alicji Majewskiej w Szkole Podsta-
wowej nr 16 rozpoczął się uroczysty 
apel z okazji Dnia Kobiet. 

Dzień Kobiet to święto dla małych 
i dużych kobietek, które ma przy-
pominać, że płci pięknej należy 
się szacunek. Niektórzy zapytają 
„dlaczego?”. A dlatego, że to kobie-
ty rodzą, wychowują, pracują, są 
strażniczkami domowego ogniska,  
a nierzadko wszystko to potrafią 
(nie bez wysiłku i trudu) połączyć.

W Gimnazjum nr 6 również nie 
zapominano o celebracji tego dnia. 
Szkolna Rada Uczniowska, pod czuj-
nym okiem pani Beaty Konstanty, 
przygotował małą niespodziankę dla 
żeńskiej części grona pedagogiczne-
go. Chłopcy wręczyli każdej pani po 
dorodnym, czerwonym goździku, 
który niewątpliwie wzbudził uśmiech 
na twarzach. Po tym miłym akcen-
cie drzwi dla testosteronu zostały 
zamknięte, a przedstawicielki SRU 
zaprezentowały historię, z przymruże-
niem oka, o tym jak Pani Bóg stworzyła 

Biblijne zmagania 29 lutego to dzień niezwykły. Z pewnością 
dlatego, że pojawia się w naszym kalendarzu  
raz na cztery lata.

Zuchowe imieniny
skich i nie będą mieli okazji przeżyć 
tego święta. 2 gospodarzy: „Wesołe 
Kamyki” z SP 7 i „Leśne Duszki”  
z SP 15 gościły: „Pszczółki” z SP 
14, „Kolorowe Chmurki” i „Młode 
Wilki” z SP 19, „Dzielni Apacze”  
z SP 8, „Świerszcze” i „Leśne Skrzaty”  
z SP 5 oraz najmłodsza stażem groma-
da „Piraci” z SP 10. Podczas spotkania 
odbył się festiwal piosenki zuchowej 
i pokaz mody na cztery pory roku.  
Gromady przygotowały też stare pio-
senki dziecięce, które zabrzmiały na 
całą szkołę: „Królewna Złotowłosa” 
i „Dorotka”. Jak to bywa na imieni-
nach, nie zabrakło też poczęstunku 

i miłej atmosfery. Komenda Hufca 
serdecznie dziękuje pani dyrektor  
SP 7 za udostępnienie budynku szkoły 
na to niecodzienne spotkanie i pomoc 
w realizacji imprezy. ZH

Niech moc będzie z nami, kobietami!

kobietę. Spektakl krótki, ale treściwy, 
zebrał gromkie brawa, a w powietrze 
uleciały okrzyki: „Niech moc będzie  
z Nami, Kobietami!”, bo jak sam Igna-

cy Krasicki napisał „Mimo, że tak 
wielkie płci naszej zalety, my rządzim 
światem, a nami… kobiety.”

PoLAK oLGA

Czerwony goździk i część artystyczna rozbawiły panie nauczycielki

Sposób na „Dzień Kobiet”

1 dzień: 13 V (wtorek) 
wyjazd z Jaworzna –Szczakowej o godz. 5.00; 
do Chorwacji. Przejazd przez Czechy, Austrię, 
Słowenię, Marija Bistrica: wizyta w narodowym, 
chorwackim sanktuarium, zakwaterowanie  
w hotelu w Chorwacji, kolacja, nocleg.

2 dzień: 14 V (środa)
Śniadanie, przyjazd do Parku Narodowego Plitwickie 
Jeziora - znajduje się tutaj 16 kaskadowo położonych 
jezior, połączonych malowniczymi wodospadami. 
Zwiedzanie. Przejazd do Tichaliny (figura Matki Bożej) 
- Msza Święta w kościele, dalszy przejazd do Medju-
gorie, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

3 dzień: 15 V (czwartek)
Śniadanie, Medjugorie, rozważanie życia Jezusa i 
Maryi w tajemnicach różańca świętego na górze 
objawień Podbrdo, Msza Święta, kolacja, modli-
twa w kościele św. Jakuba - czuwanie, nocleg.

4 dzień: 16 V (piątek)
Śniadanie, Medjugorie, droga krzyżowa na 
Kriżevac w godzinach porannych, wyjazd do Du-
brownika – miasta św. Błażeja, nazywanego perłą 
Adriatyku – mury miejskie, Pałac Rektorów, Kate-
dra Wniebowzięcia NMP z relikwiami św. Błażeja, 

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE
13. 05 – 20. 05. 2008 r.

Marija Bistrica – Plitwice – Tichalina – Medjugorie – Mostar – Dubrownik – Makarska – Split

Studnia Onufrego, kolacja, wieczorem udział w mo-
dlitwie różańcowej odmawianej przez chrześcijan  
z różnych stron świata – kontemplacja obecności 
Maryi, nocleg.

5 dzień: 17 V (sobota)
Śniadanie, Medjugorie, Msza Święta, przejazd do 
Mostaru – zwiedzanie słynnego mostu na Neretwie, 
Domu Tureckiego i meczetu, wodospady Krawica, 
kolacja, modlitwa wieczorna w kościele, nocleg.

6 dzień: 18 V (niedziela)
Śniadanie, przejazd na Riwierę Makarską,  Vepric 
- Msza Święta w grocie Makarskiego Lourdes, prze-
jazd do Splitu, miasto św. Dujama: Pałac Dioklecjana 
(jednego z największych prześladowców Chrześcijan): 
Wieża, Katedra św. Dujama w byłym mauzoleum 
Dioklecjana – miejsce które odwiedził Jan Paweł II 
w 1998 r., Bramy Miejskie, Pomnik Biskupa Grgura z 
Ninu popierającego liturgię w języku słowiańskim, 
spacer po starówce, przejazd do hotelu, kolacja, 
nocleg w ok. Splitu.

7 dzień: 19 V (poniedziałek)
Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do kraju. Po 
drodze zwiedzanie Parku Narodowego – Wodo-
spady Krka. Przejazd w kier. Polski

8 dzień: 20 V (wtorek)
Przyjazd do Jaworzna –Szczakowej we wcze-
snych godzinach rannych.

świadczenia:
– 6 noclegów (2 noclegi w Chorwacji w hotelu, 

pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 4 noclegi 
w Medjugorie, pensjonat, pokoje 2, 3, 4 
osobowe z łazienkami,) 

– 6 śniadań, 6 obiadokolacji
– przejazd komfortowym autokarem (WC, 

DVD, barek, klimatyzacja)
– opieka duszpasterza i pilota 
– przewodnicy miejscowi – polskojęzyczni
– ubezpieczenie NNW, KL
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

uwaga!!! 
Nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat od 
uczestników w trakcie Pielgrzymki!!! Konieczny 
ważny paszport! Decyduje kolejność zgłoszeń! 
Cena: 1350 PLN 

zapisy: 
Ks. Rafał Małecki, Jaworzno-Szczakowa, 
ul. Sobieskiego 1, tel. +48/692 335 729; 
rafmaly@interia.pl; www.parafiaszczakowa.pl

Niektóre pytania sprawiały uczestnikom wiele trudności

Przedstawienie było interesujące

Zuchy bawiły się wyśmienicie

To szczególne święto obchodzone 
było w sposób uroczysty, ale też i różny, 
we wszystkich czasach i kulturach. Stąd 
też program artystyczny, przygotowany 
przez klasę Va (artystyczną) pod opieką 
wychowawcy, pana Bartosza Rodzika  
i pań: Barbary Banasik, Beaty Olesik  
i Dagmary Witek, był krótką wędrówką 
przez wieki i pokazywał, jak świętowa-
no Dzień Kobiet w różnych epokach.

Wszystko zaczęło się od Adama, któ-
ry wręczył Ewie słodziutkie jabłuszko, 
potem jaskiniowiec podarował pani swej 
jaskini skromny grzebień kościany… 
Nie zabrakło też starożytnego Rzymia-

nina otaczającego czcią kobietę-boginkę  
i wkładającego na jej głowę wieniec 
laurowy, średniowiecznego rycerza na-
rażającego życie dla chwały ukochanej, 

Apacza poświęcającego się dla swej umi-
łowanej. A całość uwieńczył wizerunek 
kobiety współczesnej.

Program utrzymany był w humo-
rystycznym nastroju. Aktorzy pre-
zentowali się w pięknych, barwnych 
strojach oddających ducha poszcze-
gólnych epok, czym niejednokrotnie 
rozbawili zebranych nauczycieli, pra-
cowników i uczniów szkoły.

Na koniec występu chłopcy z klasy 
artystycznej złożyli wszystkim paniom, 
tym dorosłym i dorastającym, najser-
deczniejsze życzenia i zadedykowali 
utwory poetyckie i piosenki. (Iw)
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Minęło już kilka lat od czasu, gdy 
po raz pierwszy uczniowie I Li-
ceum Ogólnokszta łcącego im.  
T. Kościuszki w Jaworznie zaprosili 
gimnazjalistów w gościnne progi 
„jedynki”. Dzień otwarty I LO to 
impreza, która jest wielostronną 
prezentacją szkoły, a jednocześnie 
pomaga absolwentom gimnazjów 
dokonać wyboru placówki, w któ-
rej będą przygotowywać się do 
matury. 

Program Dnia Otwartego, który 
odbył się 5 marca 2008 r., był, jak 
zwykle, bogaty. Spotkanie z gimnazja-
listami, rozpoczęło się od wystawienia 
pani dyrektor mgr B. Palian, która 
przedstawiła osiągnięcia absolwentów 
i uczniów I LO, zaprezentowała mię-

dzynarodowe i ogólnopolskie akcje  
i programy, w których uczestniczą 
aktualnie licealiści z „jedynki”. Naj-
ważniejsze informacje, dotyczące tego-
rocznej rekrutacji oraz programu na-
uczania w poszczególnych klasach, zo-
stały przedstawione nie tylko w formie 
multimedialnej, ale także umieszczone 
na ulotce, którą otrzymali wszyscy 
goście. Spotkanie w sali gimnastycznej 
zakończył program artystyczny przy-
gotowany przez uczniów – laureatów 

Dzień otwarty w I LO
Co roku w lutym myśli wszystkich 
skautów i harcerzy na świecie łączą 
się i wspominają Roberta Baden Po-
wella. Jaworzniccy harcerze wspomi-
nali życie twórcy skautingu podczas 
wieczornicy w klubie „Kasztan”.

22 lutego 1857 r. to dzień urodzin  
sir Roberta Baden Powella – twórcy 
skautingu. Wymyślona przez niego na 
początku ubiegłego wieku metoda wy-
chowania młodzieży odniosła ogromny 
sukces i dotarła do wszystkich krajów 
na świcie. W Polsce kontynuatorem 
idei skautowej i członkiem międzyna-
rodowych organizacji skautowych jest 
Związek Harcerstwa Polskiego.

Co roku, na pamiątkę urodzin Na-
czelnego Skauta Świata, obchodzone jest 
na całym świecie święto. W Dniu Myśli 
Braterskiej skauci wszystkich krajów 
ślą do siebie pozdrowienia i łączą się 
podczas spotkań przy ogniu, aby uświa-
domić sobie, że wszyscy, niezależnie od 
wieku, wyznania, czy koloru skóry są 
braćmi. W Jaworznie harcerska brać 

Co roku 22 lutego łączą się myśli wszystkich 
skautów na świecie.

Braterska myśl

konkursów artystycznych. Wystąpiły 
dwa zespoły muzyczne: „So Hard To 
Handle” w składzie – B. Musiał (3a), 
B. Tokarz (2c), Ł. Batko (3d), T. Kolka 
(3c) i M. Prusek (2b) oraz „French is 
Strange” w składzie – O. Wrona (1a), 
P. Tokarski (3e), M. Nowotarski (3e), 

M. Szeląg (3d) i B. Klich (3a). Swój 
wokalny talent zaprezentowała Ewe-
lina Zięba z klasy 3b, a umiejętności 
taneczne Agnieszka Drobniak z kl. 2b 
z występującym gościnnie M. Paprotą. 
W charakterze konferansjerów wystą-
pili S. Celej (2c) i M. Polak (2b). 

Po programie artystycznym gim-
nazjaliści wzięli udział w pokazo-
wych zajęciach lekcyjnych, przygo-
towanych przez grono pedagogiczne  
I LO. Lekcję z fizyki, geografii, bio-
logii i chemii zostały przeprowadzo-
ne metodą warsztatów, na zajęciach  
z matematyki skupiono się na za-
gadnieniach wspólnych w programie 
nauczania gimnazjum i liceum, lekcje  
z przedmiotów humanistycznych (j. 
polskiego, j. angielskiego, j. niemieckie-
go, podstaw filozofii i historii) opierały 
się na analizie tekstów źródłowych. 

Gimnazjalistom zaproponowano 
także różnorodne możliwości pra-
cy w czasie zajęć pozalekcyjnych. 
Współpracę I LO z Unią Europejską  
w ramach programu Socrates Co-
menius przedstawiła mgr D. Sitko, 
możliwości różnorodnych zajęć 
sportowych nakreślili nauczyciele 
wychowania f izycznego: mgr A. 
Przywała, mgr B. Goryczka i mgr 
M. Ziętek. Wszystkie przedstawione 
propozycje zilustrowały dwa filmy 
przygotowane przez uczniów I LO i 
zaprezentowane młodszym kolegom 
w bibliotece szkolnej oraz w sali gim-
nastycznej. 

Spotkanie gimnazjalistów i lice-
alistów to ciekawe doświadczenie 
pozwalające obu środowiskom na  
poznanie i określenie wzajemnych 
oczekiwań. Miejmy nadzieję, że 
dzięki kolejnemu spotkaniu w I LO 
zaowocuje ono trwałymi przyjaźnia-
mi w przyszłości. m.D.

spotkała się tego dnia na wieczornicy  
w klubie „Kasztan” na Jeziorkach.

Harcerze z 3. Jaworznickiej Druży-
ny Wędrowniczej Kuźnia przygotowali 
program, w którym przeplatały się 
wspomnienia Baden Powella i gawę-

dy starszych instruktorów o tym, jak 
kiedyś wyglądało życie na harcerskich 
obozach. Hufiec chce zachęcić mło-
dych harcerzy do wyjazdu na orga-
nizowane co roku akcje obozowe na 
Mazurach i nad morzem.

Jeszcze przed samym Dniem Myśli 
Braterskiej każda drużyna, zgodnie 
ze starą tradycją, rozniosła skautowe 
pozdrowienia na kartach pocztowych 
do niedziałających już, zasłużonych 
instruktorów hufca. A to wszystko 
po to, by przybliżyć młodzieży ideę 
skautową i wprowadzić w życie słowa 
Naczelnego Skauta, który napisał je w 
liście do skautów całego świata przed 
śmiercią: „Starajcie się zostawić świat 
trochę lepszym niż go zastaliście”.

P.jAmRoZ

„Coś mi się wydaje, coś mi się wydaje, 
że nie byłoby nam źle…” z taką piosen-
ką na sercu 29 lutego o godzinie 7.46 
reprezentacja Komendy Hufca ZHP 
Jaworzno wyjechała do Tarnobrzega 
na 15 Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Harcerskiej „Śpiewograniec”. 

Jury festiwalu oceniało walory 
głosowe, własną interpretację wyko-
nywanych utworów, muzykalność, 
poczucie rytmu, dobór repertuaru  
i ogólny wyraz artystyczny. W skład 
ekipy „Jaworzno” weszli: pwd. Łukasz 
Dobosz, Dawid Jasiński, Małgorzata 
Łysik, Klaudia Musiał, Dariusz Ten-
daj, Patrycja Musiał, Katarzyna Sie-
wiorek, Dawid Ples, Joanna Górecka.  
W przygotowaniach brał również udział 
Krzysztof Łysik. Celem Festiwalu była 
prezentacja dorobku artystycznego śro-
dowisk harcerskich, a także promocja  
i popularyzacja kultury harcerskiej.

Jak to na każdej imprezie harcer-
skiej czas uciekał bardzo szybko. Szkoła 
rozśpiewana, Tarnobrzeg zmienił swe 
barwy na szary i khaki. Wszędzie na 
ulicach było słychać „Czuwaj”. Plan dnia 
był jeden - próby i dobra zabawa.

Przesłuchania do Koncertu Ga-
lowego odbyły się w sobotę rano. „Ja-
worzno” może i nie przeszło dalej, co 
było szokiem dla wielu drużyn, ale  
w głosowaniu internautów zajęliśmy 
drugie miejsce. Wykonaliśmy następu-
jące utwory: „Wieża Spadochronowa”, 
„Watra” Bieszczady”.  Jedno jest pewne 
16 OFPH „Śpiewograniec” należy do 
nas, do harcerzy z Jaworzna. Wszystko, 
co piękne szybko przemija niedziela, 

nadeszła nieubłagalnie… czas wracać 
do domów, ale możemy śmiało i z peł-
no odpowiedzialnością powiedzieć, 

Na ogólnopolskim festiwaluostatni dzień lutego to 
data magiczna – choć 
trudno w to uwierzyć, taki 
piątek zdarza się raz na 
dwadzieścia osiem lat...

Właśnie tego dnia uczniowie 
III Liceum Ogólnokszta łcącego 

mieli wyjątkową okazję spotkać się  
z dziekanem Wydziału Filologicz-
nego Uniwersytetu Śląskiego, prof. 
Józefem Olejniczakiem, i wysłuchać 
prelekcji: Czesław Miłosz. „Wiersze 
pierwsze – wiersze ostatnie”.

W formie swoistej pow tórk i 
przedmaturalnej prof. Olejniczak 
przypomniał uczniom klas trzecich 
problematykę twórczości na tle bio-
grafii poety oraz - co najciekawsze 
- nakreślił sylwetkę Czesława Mi-
łosza przez pryzmat jego wielkości 
i ... zwykłości zarazem. 

Wszak w wierszu „Wyznanie” sam 
poeta zastanawiał się: „Panie Boże, 

Gra w Miłosza w III LO
lubiłem dżem truskawkowy (...) / Za-
pachy: cynamonu i goździków/ Jakiż 
więc ze mnie prorok? (...)”.

Podobnie jak tematyka, niety-
powy to był wykład – błyskotliwie 
prowadzona prelekcja oraz niekon-
wencjonalna osobowość profesora 
sprawiły, iż prezentowany temat 
sta ł się zachętą do poszukiwań 
odpowiedzi na pytanie: czy można 
być wieszczem, będąc zw ykłym 

Dyrekcja, nauczyciele oraz mło-
dzież II LO im. Czesława Miłosza 
w Jaworznie zapraszają gimnazja-
listów klas III na Dzień otwarty 
w dniu 14 marca 2008 roku od 
godziny 9.0 0. W t y m dniu na 
terenie szkoły odbędą się kon-
kursy i lekcje pokazowe. Zastanie 
zaprezentowana bogata oferta 
edukacyjna, m.in. proponowane 
profile klas.

DRoGI GIMNaZJaLISTo!
Jeżeli jesteś zainteresowany konty-

nuowaniem nauki w II LO ten dzień 
to wspaniała okazja, aby bliżej poznać 

człowiekiem? Zagadnienie to oka-
zało się również znakomitym pre-
tekstem do poprelekcyjnej dyskusji 
wzbogaconej wieloma anegdotami 
i ciekawostkami, których próżno 
szukać w podręcznikach, m.in. 
dotyczącymi prywatnych spotkań 
profesora z poetą.

Taka forma utrwalenia mate-
riału przypadła do gustu wszyst-
kim maturzystom. Spotkania będą 
kontynuowane w ramach realizacji 
umowy o współpracy dydaktycznej 
zawartej pomiędzy III Liceum Ogól-
nokształcącym a Wydziałem Filolo-
gicznym Uniwersytetu Śląskiego.

że NIC NIE JEST WARTE TYLE, CO 
WSPOMNIENIA! I powiemy jeszcze  
jedno... BEREK! ŁD

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prof. Józefa olejniczaka Dzień otwarty w II LO
miejsce, w którym będziesz mógł roz-
wijać swoje pasje i realizować swoje 
marzenia. Atrakcyjny program tego 
dnia, przyjazna atmosfera, ciekawe 
zajęcia pozwolą dokonać Ci trafnego 
wyboru. Zapraszamy!

Program DNIa oTWaRTEGo:
9.0 0 -10.0 0  – konkurs „Matma  
z LO II”,
10.15-11.00 – test językowo-literacki, 
konkurs chemiczny, zwiedzanie szko-
ły, lekcje pokazowe,
11.00-12.00 – program artystyczny 
z podaniem wyników konkursów, 
zwiedzanie szkoły.

Harcerze spotkali się na wieczornicy w klubie „kasztan”

Występy artystyczne umiliły Dzień otwarty w I Lo

Humory dopisywały wszystkim harcerzom


