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Od kilku tygodni Miejski 
Zarząd Dróg i Mostów 
(MZDiM) wychwala się 
stworzeniem korytarza 
dla ciężarówek, który 
ma zapewnić komfort 
dla mieszkańców 
centrum miasta oraz dla 
mieszkańców Borów. 
Pomysł polega na tym, 
że ciężarówki jeżdżące 
od strony Chrzanowa, 
omijając Bory, dojeżdżają 
obwodnicą do ronda przy 
ulicy Szopena i dalej do 
ZGE Sobieski.

Jakież było zdziwienie pracow-
ników ZGE, których ta roszada 
ruchu drogowego całkowicie za-
skoczyła, jak dowiedzieliśmy się od 
wiceprezesa PKW Tadeusza Bożka. 
Kierowcy zaczęli w poniedziałek 
dzwonić ze skrzyżowania do Borów, 
na którym postawiono znak zakazu 
wjazdu samochodów do 10 ton.

Mieszkańcy niepokoją się także 
o to, że niektórzy kierowcy, jadący 
do ZGE, chcąc uniknąć jazdy w po-
bliżu centrum Jaworzna, skorzysta-
ją z dróg podrzędnych w Byczynie 
i Jeleniu, stwarzając mieszkańcom 
ulic: Baranowskiego, Wiosny Lu-
dów, Sulińskiego duży kłopot.

Udaliśmy się do rzecznika praso-
wego MZDiM-u Sebastiana Kusia, aby 
zapytać go o to, czy przeprowadzono 
konsultacje z mieszkańcami w sprawie 
zmiany organizacji ruchu drogowego. 
– Typowych spotkań mieszkańcami 
w dzielnicach nie było – odpowiada 
Kuś. Zapytaliśmy także o to, czy przez 
pochopny tryb wprowadzania zmian 
w ruchu drogowym, weźmie na siebie 
odpowiedzialność i poda się w związ-
ku z tym do dymisji. – Nie widzę takiej 
potrzeby – skwitował.

Poprosiliśmy o szczegółowe wyja-
śnienia prezesa MZDiM-u, Przemysła-
wa Gardonia, który przybył do naszej 
redakcji z osobami odpowiedzialnymi 
za wdrażanie zmian. Wszyscy stali 
murem za tym, że dla prywatnej fir-
my, takiej np. jak ZGE Sobieski nie 
będą robili konsultacji, bo oni sami 
muszą martwić się o siebie. A poza 
tym ZGE wielokrotnie wymigiwał 
się od rozwiązania problemu dojazdu 
i parkowania ciężarówek odbierają-
cych węgiel z Sobieskiego.

Z rozmowy zatem wywniosko-
wałem, że prezes MZDiM-u czuje 
w sobie moc arbit ra , k tór y ni-
czym wszechwiedzący sędzia może 
społeczeństwu (zakładom pracy 
i mieszkańcom) wyznaczać stosow-
ne kary a także  nagrody. Bo upór 
mieszkańców Borów w sprawie 
zablokowania wjazdu ciężarówek 
z węglem zasługuje wg niego na 
nagrodę w postaci zakazu wjazdu 
pojazdów o nośności do 10 ton.

My nie jesteśmy przeciwni ta-
kiemu rozwiązaniu, lecz chodzi 
o tryb załatwienia takich spraw. 
Miejski Zarząd Dróg i Mostów ma 

dla wszystkich mieszkańców gminy 
organizować możliwości najlep-
szego dojazdu, a nie arbitralnie 
dokonywać komunikacyjnych cięć, 
metodą zaskoczenia. Przypomnie-
liśmy Gradoniowi o pochopnym 
sposobie w prowadzenia zmia n 
w SP 6 i SP 7, chcąc go nakłonić do 
ludzkiego spojrzenia na mieszkań-
ców gminy – bezskutecznie.

Na koniec zacytujemy oficjal-
ne stanowisko dyrektora MZDiM 
– Przemysława Gardonia, który 
powiedział: – Nie mam formalnego 
obowiązku konsultowania nowych 
projektów organizacji ruchu drogo-
wego z ZGE Sobieski.

Komentarz:
Gminnym urzędnikom często prze-

wraca się w głowach. Mając błędne 
przekonanie, że są nietykalni, zapo-
minają po co są i komu mają służyć. 
Technokratyczne usprawiedliwienia, 
że inżynierowie lepiej wiedzą, jak ma 
wyglądać ruch drogowy tylko ich po-
grążają. Bo idąc dalej, oddanie władzy 
np. komputerom może pogrążyć całą 
ludzkość. Zaś jakiś komputerowy pro-
gram może wyliczyć, że mieszkańców 
Jaworzna trzeba wysiedlić, bo przej-
ścia dla pieszych są ekonomicznie 
nieuzasadnione i trzeba je w Jaworznie 
zlikwidować.

Kończę zatem apelem o ludzką 
twarz ze strony jaworznickich urzęd-
ników, a do prezydenta – parafrazując 
wypowiedź Gardonia – kieruję nastę-
pujące słowa: Nie ma pan formalnego 
obowiązku utrzymania zatrudnienia 
wszystkim urzędnikom.

józef matysik

Bez ludzkiego 
spojrzenia

Jak widać niektórzy kierowcy jeżdżą dalej na pamięć
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Strażacy nie odnotowali większej 
ilości wyjazdów niż w inne weeken-
dy. Silne wichury, które nawiedziły 
w minioną sobotę i niedzielę połu-
dniową Polskę nie wyrządził więk-
szych szkód w Jaworznie. 

Strażacy wyjeżdżali w ostatni week-
end wyjeżdżali do 10 wezwań związa-
nych z silnym wiatrem, najczęściej były 
to sytuacje, gdy drzewa zagrażały bez-
pieczeństwu ludzi i trzeba było je usunąć 
lub obciąć konary. – W Jaworznie straż 
pożarna miała weekend prawie normal-
ny, czyli pracowity, ale nie aż tak bardzo 
jak w pozostałej części przede wszystkim 
Polski południowej. W województwie 
śląskim było zdecydowanie więcej wy-
jazdów niż u nas. My byliśmy, że tak 
powiem, poniżej średniej – wyjaśnia ka-
pitan Krzysztof Filipczak z Państwowej 
Straży Pożarnej.

W Jaworznie nikt nie odniósł ob-
rażeń z powodu wichury. Wszystkie 

Orkan niegroźny

W zeszłym tygodniu na Manhatta-
nie na Pechniku straż pożarna prze-
prowadziła ćwiczenia kontrolne na 
wypadek pożaru. 

Prezes Manhattanu d la bez-
pieczeństwa i dobra klientów jak  
i pracowników rozpoczął współpracę  
z jaworznicką strażą pożarną. Współ-
praca ta była widoczna już w zeszłym 
tygodniu, kiedy to strażacy przepro-
wadzili rutynowe badania wewnątrz 
jak i zewnątrz budynku.

Kontrole trwały 3 dni. W pierw-
szym dniu przeprowadzono próbny 
alarm przeciwpożarowy w celu poka-
zania klientom i pracownikom sposób 
zachowania się w razie ewentualnego 
pożaru. – Ćwiczenia wypadły dobrze, 

wszyscy obecni wiedzieli jak mają po-
stępować. Klienci podążali za sprze-
dawcami, u których właśnie dokony-
wali kupna zakupów. Wszystko poszło 
z godnie z planem – komentują straża-
cy przeprowadzający ćwiczenia. 

Podczas kolejnych dni kontro-
li straż pożarna zapoznawała się  
z liczbą pracowników, sprawdzała 
zgodność z przepisami przeciw-
pożarowymi oraz zapoznawała się  
z rozmieszczeniem wszystkich po-
mieszczeń w budynku. 

Po takiej dokładnej kontroli ruty-
nowej straż pożarna jest już doskonale 
przygotowana do ewentualnego poża-
ru budynku Manhattanu.

P. Długajczyk

Dla bezpieczeństwa klientów

interwencje PSP załatwiła swoimi siła-
mi. – Siły i środki z Jaworzna, te którymi 
na codzień dysponuje Państwowa Straż 
Pożarna wystarczyły, żeby usunąć te 
zdarzenia szybko i sprawnie – podsu-
mowuje Filipczak.

Nieco więcej pracy mieli pracow-
nicy Pogotowia Energetycznego. Jak 
powiedział nam wicedyrektor Rejonu 
Dystrybucji Jaworzno, firmy Enion, Ry-
szard Lorenc, w sobotę było w ponad 200 
zgłoszeń od mieszkańców. Najczęściej 
dotyczyły one linii niskiego napięcia. Do 
najważniejszych awarii należało 18 ze-
rwanych przewodów i dwa uszkodzone 
słupy. Wszystkie interwencje udało się 
załatwić do niedzieli.

W poniedziałek jeszcze strażacy 
z Państwowej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej pracowali przy usuwaniu 
niebezpiecznych konarów drzew, które 
zostały dostrzeżone i zgłoszone dopiero 
po weekendzie. P.jamroz

Wiceprezydent Mariusz 
Rechul zapowiadał,  
że w przypadku nieudanej 
likwidacji Szkoły 
Podstawowej nr 6 poda się 
do dymisji i dotrzymał słowa. 
Teraz prezydent Paweł Silbert 
zastanawia się, czy przyjąć 
jego dymisję.

Po nieudanej próbie likwidacji 
Szkoły Podstawowej nr 6, od której 
odstąpił prezydent, Mariusz Rechul 
podał się do dymisji. Jak mówi prezy-
dent Paweł Silbert, 25 lutego Rechul 
złożył pismo mniej więcej o takiej treści:  
„Z dniem 29 lutego składam rezygnację 
z pełnionej funkcji zastępcy prezydenta. 
Równocześnie proszę o rozwiązanie ze 
mną umowy o pracę za porozumieniem 
stron z dniem 29 lutego”.

Na piątkowej konferencji prasowej 
Silbert powiedział, że przeanalizuje 
podanie Rechula i jeśli będą możli-
wości prawne, to nie przyjmie prośby 
Rechula. – Przeanalizowałem tę całą 
sytuację i tak naprawdę pomimo ta-
kiego honorowego zachowania pana 
prezydenta Rechula zdaje się, że nie 

Trzymiesięczne wypowiedzenie Rechula ma być 
czasem na dogadanie się z Silbertem

Silbert nie chce 
dymisji Rechula?

mogę tej propozycji przyjąć, ponieważ 
trudno mi sobie wyobrazić żebym tak  
z dnia na dzień pozbawił się możliwości 
jakiegoś sprawnego działania – mówi 
Paweł Silbert.

Jeżeli Rechul nie zmieni swojego 
stanowiska rozpocznie się trzymie-
sięczny okres wypowiedzenia. – Ro-
zumiem pana Rechula i jego ambitne 
podejście do sprawy, z resztą tak powie-

Mieszkanka Osiedla Tadeusza Ko-
ściuszki zgłosiła, że z jej mieszkania 
znikają oszczędności. Jak ustaliła 
policja okradał ją wnuk.

Jak poinformował nas rzecznik 
Komendy Miejskiej Policji, w piątek, 
29 lutego, około 10.00 dyżurny odebrał 
zawiadomienie o kradzieży pieniędzy 
od mieszkanki osiedla Tadeusza Ko-
ściuszki. Przybyli na miejsce policjanci 
dowiedzieli się od starszej kobiety, że 
zginęły jej pieniądze o łącznej sumie 
10.000 złotych i 3.000 euro. Kobie-
ta o kradzież podejrzewała swojego  
21-letniego wnuka.

Po zatrzymaniu podejrzany począt-
kowo nie przyznawał się do kradzieży. 
W dalszej części swoich zeznań przy-

dział kiedyś, że jeżeli nie przeprowadzi 
tego w taki sposób skuteczny, to się 
podaje do dymisji. Z drugiej strony nie 
wiem, czy sprawa jest warta aż takiego 
poświęcenia. Myślę, że ta możliwość 
ewentualnie rozpoczęcia biegu wypo-
wiedzenia trzymiesięcznego da nam 
obu pewnie czas na przemyślenia w tym 
zakresie – wyjaśnił prezydent Silbert.

P.jamroz

znał się do zarzucanego przestępstwa. 
Oświadczył, że część pieniędzy wpłacił 
na specjalnie w tym celu utworzone 
konto, a część ukrył u swojej dziewczy-
ny. Zdziwiona koleżanka na pytania 
skąd ma takie pieniądze otrzymywała 
odpowiedź, że zarobił ją w niedawno 
podjętej pracy.

Obecnie trwa postępowanie przy-
gotowawcze, a policjanci pracują nad 
odzyskaniem skradzionych pienię-
dzy. – Aż ciężko uwierzyć, że do ta-
kich czynów posuwają się najbliższe 
nam osoby. Bądźmy bardziej ostrożni  
i  rozważni w przechowy waniu  
w mieszkaniu pieniędzy, szczególnie 
dużej kwoty – przestrzega sierżant 
sztabowy Tomasz Obarski jim

Czy prezydent Silbert chce dymisji Rechula?

Okradał babcię
Wnuk skradł babci 10 tysięcy złotych i 3 tysiące euro

Takie interwencje należały do rzadkości

Propozycja powrotu na stanowisko 
zastępcy dyrektora w NFZ zwią-
zana jest nominacją na szefa od-
działu Zygmunta Klozy, z którym 
Łach wspólnie organizował dawną 
Kasę Chorych. To drugi warunek, 
jaki zdaniem Janusza Łacha musi 
zostać spełniony, by mówić realnie 
o propozycji odejścia. 

Wczoraj Zygmunt Klozy został za-
proszony do odebrania nominacji na 
szefa śląskiego NFZ. To jednak, czy ją 
przyjmie, będzie zależało od rangi, jaką 
określi władza śląskiemu oddziałowi 
NFZ – usłyszeliśmy.

Wszystko wskazuje na to, że prezy-
dent Silbert będzie musiał podejmo-
wać kolejną trudną decyzję w sprawie 
Łacha. Pierwsza z nich, kiedy powołał 
Łacha na prezesa TBS, odwołując ze 
stanowiska Bernadettę Śliwę, była 
obciążona ryzykiem posądzenia go o 
„kolesiostwo”, bowiem Łach odszedł 
z NFZ z bagażem dyscyplinarki i za-
rzutami skierowanymi do prokuratury 
przez nowego szefa oddziału. I choć 
dziś wiele wskazuje na to, że „wilczy 
bilet” Łach zawdzięcza polityce, to 
sprawy zwolnienia i doniesień do pro-
kuratury ciągle trwają.

Druga z trudnych decyzji, zwią-
zanych z Łachem, czeka prezydenta 
teraz, kiedy będzie musiał decydować 
o odejściu Łacha.

To decyzja trudna nie tylko z powodu 
konieczności szukania zastępstwa, ale i 
też kolejnego narażenia się na zarzut, że 

obecny prezes TBS-u przyszedł tu na 
przeczekanie u kolegi.

I choć dokonania TBS-u jakimi dziś 
może pochwalić się Łach, bronią słusz-
ności decyzji Silberta podjętej przed 
rokiem, to trudno oprzeć się wrażeniu, 
że nominacja traktowana była przez sa-
mego Łacha jako tymczasowa. – Wszyst-
ko co ważne dla dzisiejszego i przyszłego 
bytu firmy jest załatwione. Firma jest 
przygotowana do działania i ma już  
z górki – mówi Łach. 

Załatwione zostały sprawy finanso-
we TBS-u na dzisiejsze i przyszłe przed-
sięwzięcia. Usunięte zostaną też usterki 

Janusz Łach, prezes jaworznickiego TBS-u, chce skorzystać z propozycji 
powrotu do pracy w śląskim oddziale NFZ. Twierdzi jednak, że odejdzie 
tylko wtedy, jeśli prezydent Paweł Silbert wyrazi na to zgodę

I ty Brutusie...

zgłaszane z czasów B. Śliwy przez miesz-
kańców budynków ul. Cegielnianej. 
Nie ma zagrożenia dla budowy domów 
przy Chełmońskiego. W planach jest 
budowanie w systemie deweloperskim. 
Firma wydaje się być przygotowana do 
samodzielnego bytu.

To wszystko prawda. Tylko czy to 
może być usprawiedliwieniem, że ręka, 
która otrzymała pomoc w bardzo trud-
nej chwili, teraz zadaje cios dla reputacji 
i przyszłości Silberta, bo wielu może 
pomyśleć, że wcześniej był to akt „kole-
siostwa” ze strony prezydenta.

józef matysik

Prezydent Silbert i Janusz Łach podczas wizyty w nowo 
budowanych mieszkaniach TBS-u
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Dotychczasowa naczelnik Urzędu 
Skarbowego, Małgorzata Moskal, 
22 lutego została powołana przez 
Ministra Finansów do pełnienia 
obowiązków dyrektora Izby Skar-
bowej w Katowicach. 

Nominacja na wyższe stanowisko 
Małgorzaty Moskal przyczyniła się 
także do zmiany w obsadzie stanowisk 
w jaworznickiej „skarbówce”. Nowym 
naczelnikiem Urzędu Skarbowego 
został Bartłomiej Smalcerz jeszcze 
do niedawna pełniący funkcję za-
stępcy. – Izba skarbowa jest  organem 
zwierzchnim nad całą skarbowością 
w województwie. Jedynym organem 
niezależnym od Izby Skarbowej jest 
Urząd Kontroli Skarbowej – tłumaczy 
rangę awansu swojej poprzedniczki 
nowy naczelnik. Sama zaś Izba Skar-
bowa nadzoruje prace 37 urzędów 
w województwie śląskim i 2 ośrodków 
zamiejscowych izby. 

Zmiany poszły dalej
– W Urzędzie Skarbowym w Ja-

worznie jest tylko jeden zastępca, nie 
mogłem sobie pozwolić, aby na tym 
stanowisku bardzo długo utrzymy-

wał się wakat – tłumaczy naczelnik 
Smalcerz . Od 1 marca pracow-
nikiem pełniącym funkcje jego 
zastępcy jest Tatiana Pawlik. – To 
dotychczasowa pracownica urzędu, 
do tej pory pracowała w komórce eg-
zekucji, była również przewodniczą-
cą związków zawodowych, jest także 
wiceprzewodniczącą sekcji krajowej 
związków zawodowych skarbowości 
– uzasadnia swój wybór naczelnik 
Bartłomiej Smalcerz. 

łukasz grygiel

WIOSENNE SPRZĄTANIE. Na ulicach pojawiło się 5 osób z „Eko-patrolu” - to 
pracownicy gospodarczy zatrudnieni w Wydziale Gospodarki Komunalnej. 
Do ich zadań należy usuwanie zanieczyszczeń głównie w centrum miasta, 
a także zgłaszanie do odpowiednich służb aktów wandalizmu. O porządek 
dba także �5 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Od kwietnia 
planowane jest zatrudnienie większej ilości osób. 

LODOWISKO TOPNIEJE. To już ostatnie chwile na skorzystanie z 
lodowiska miejskiego, jak zapewniają pracownicy MCKiS-u, aura 
powoli zaczyna robić się wiosenna niewykluczone więc, że lodowisko 
w najbliższych dniach zostanie zamknięte. Z tego powodu bilety na 
lodowisko tanieją: ulgowy: 1 złoty, normalny: � złote.

KULTURA NA MARGINESIE. W Jaworznie powstał nowy bezpłatny 
dwumiesięcznik kulturalny „Margines”. Główny patronat na 
wydawaniem periodyku objęła Miejska Biblioteka Publiczna. W jej 
tworzenie angażuje się zarówno młodzież szkolna, jak i ta dorosła – już 
studiująca. Gazetę udostępnia Biblioteka Miejska, dwumiesięcznik  
kolportowany jest także do jaworznickich szkół. 

„BĄDŹ OSTROŻNY” PONOWNIE. Miasto planuje w najbliższym czasie 
wznowie kampanii przeciwko złodziejom. Akcja „Bądź ostrożny 
– uważaj na kieszonkowców” została zapoczątkowana w czerwcu 
ubiegłego roku, wówczas w mieście widoczne były plakaty 
informacyjne przestrzegające przez złodziejami. Akcje prowadził Urząd 
Miejski wraz z policją. 

łukasz grygiel

y

y

y

y

Od 1 kwietnia 2007 roku powstała 
nowa jednostka, która zarządza 
zasobem komunalnym związa-
nym z mieszkaniami i lokalami 
użytkowymi. Miejski Zarząd Nie-
ruchomości Komunalnych przejął 
obowiązki od spółki, która wcze-
śniej się tym zajmowała. 

Celem przejęcia był przepływ 
finansowy pieniędzy gminnych do 
wspólnot. Wcześniej spółka pełniła 
dwie zasadnicze role. Równocześnie 
reprezentowała właściciela, a także 
była zarządcą czyli „graczem ryn-
kowym”. Współpracowano wówczas 
z siedmioma zarządcami. Rozwią-
zanie takie nie sprawiało żadnych 
problemów. Do czasu. Dlatego pre-
zydent miasta Paweł Silbert zapro-
ponował nowe rozwiązanie jakim 
było powołanie jednostki miejskiej, 
która przejmie zarządzanie zasobem 
komunalnym, a spółka będzie dalej 
„graczem rynkowym”. 

Plusy czy minusy?
Takie rozwiązanie miało przynieść 

same pozytywy. Jak mówi Tomasz Je-
wuła, dyrektor MZNK, tak też się stało. 
Wszystkie płatności i zobowiązania 
gminne do wspólnot realizowane są na 
bieżąco. – Nie ma możliwości spóźnienia 
się z opłatą, a tym bardziej nie ma mowy 
o długach – zapewnia dyrektor MZNK. 
Lokatorzy mieszkający w mieszkaniach 
gminnych, które jednocześnie są wspól-
notą odczuwają poprawę. Ze względu 
na to, iż pieniądze przekazywane będą 
na bieżąco do zarządcy. Każda wspól-
nota mieszkaniowa sama podejmowała 
decyzję o tym jaka spółka ma zarządzać 
budynkiem. 

Częścią lokali mieszkalnych zajmuje 
się gmina. Mimo że przeprowadzane są 
częste przeglądy to stan techniczny tych 
budynków nie jest zadowalający. Nie-
ciekawa estetyka wynika z wielu powo-
dów. Jednym z nich jest brak funduszy, 
które biorą się od właścicieli – w tym 
przypadku od gminy. Co roku przeka-
zywana jest pewna kwota pieniędzy na 
utrzymanie i remonty. Pieniądze te po 

części wracają do budżetu z czynszów 
pobieranych od najemców. Czynsz 
jednak nie pokrywa pełnych kosztów, 
które muszą być poniesione na remonty. 
Sytuacja w budynkach komunalnych 
wygląda następująco – czynsz jest sta-
ły niezależnie od miejsca ulokowania 
budynku. – Moim zdaniem czynsze 
te jednak powinny być zróżnicowane. 
Lokatorzy z większą ilością wygód 
w mieszkaniu powinni płacić więcej niż 
osoby zamieszkujące budynki uboższe 
i znacznie oddalone od centrum miasta 
– komentuje Tomasz Jewuła. 

Co ze ściągalnością?
Nie jest ona 100%. Od momentu 

powstania jednostki ta ściągalność 
ciągle rośnie. Początkowo była na po-
ziomie 60%, a obecnie osiąga 80%. Była 
ona możliwa poprzez analizowanie 
i sprawdzanie rzetelności lokatorów. Je-
żeli występują osoby, które nie opłacają 
czynszu pracownicy MZNK podejmują 
pewne kroki. – Początkowo jest to tylko 
upomnienie słowne i przypomnienie 
o zapłacie, jeżeli niestety sytuacja się po-
wtarza wówczas decydujemy się na zło-
żenie wypowiedzenia takim rodzinom. 
Jednak nie jest to jedyny sposób „walki” 

z takimi ludźmi. Jeżeli rodzinom trud-
no wyjść z zadłużeń proponowany jest 
program oddłużania, który wcześniej 
był prowadzony przez MOPS. Program 
jest przeznaczony dla osób, które mają 
do spłacenia stare długi plus narastają 
im nowe. Rodziny wówczas obiecują, iż 
będą płacić czynsz na bieżąco, a także, że 
spłacą w danym okresie pewny procent 
swojego długu. Wówczas odsetki jak 
i cześć długu zostanie spłacona. Jeżeli 
osoby takie są nachodzone przez ko-
mornika wtedy program program ten 
pozwala na wstrzymanie wszystkich 
postępowań – mówi Jewuła. 

Pustostany: co z nimi?
W zeszłym roku MZNK odzyskał 

16 budynki wolno stojących, które 
zostały odremontowane i przekazane 
gospodarce komunalnej. W tym roku 
jest już takich budynków 17, które są 
na bieżąco remontowane. 

Walka z deficytem
Walka z deficytem jest możliwa 

tylko przy spełnieniu kilku warunków. 
Głównymi warunkami są budynki tań-
sze w eksploatacji, a także poprawienie 
ściągalności. P.Długajczyk

– Trzeba ludziom pomagać, aby regulowali swoje długi! – mówi Tadeusz 
Jewuła, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych 

MZNK – co nowego?
Zmiany w Urzędzie 
Skarbowym

Nikt nie cierpi bardziej niż 
matka, która dowiaduje się, 
że jej dziecko jest opanowane 
przez nałóg narkomanii. Nikt 
nie jest 
w stanie opisać udręki 
i bólu matczynego serca, 
patrzącego na niszczone 
życie, które kiedyś dała, 
przyjęła, przez wiele nocy 
i dni pielęgnowała; na 
rozwiewanie się wszystkich 
nadziei z tym dzieckiem 
związanych.

Ale nikt też nie raduje się tak jak 
ona właśnie, kiedy widzi, że jej dziec-
ko powraca ze świata zniewolenia do 
świata wolności, ze śmierci do życia. 
By jednak tak się stało, ona nie 

może tylko patrzeć i cierpieć. Ona 
musi przy swoim dziecku trwać 
i razem przejść tę drogę – od po-
czątku do końca, a zaiste długa to 
droga i prawdziwie krzyżowa. Nie 
jeden raz sama upadnie na niej 
bez sił pod ciężarem uzależnienia 
dziecka, i na dodatek to ona musi 

Bartłomiej Smalcerz

Kochać i cierpieć aż do perłowych łez

Narkotykowy problem

pierwsza i szybko się podnieść, by 
podźwignąć leżącą w błocie perłę.

Ja nadal jestem matką w drodze 
ze swoim dzieckiem. Moja droga 
rozpoczęła się trzy lata temu, kiedy 
zorientowałam się, że z moim dziec-
kiem dzieje się coś dziwnego.

matka narkomana cDn.

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

12 marca, o godz. 18.00, w Salonie Au-
torskim Biblioteki Miejskiej odbędzie 
się spotkanie z Gabrielą Matuszek, 
profesorem Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, tłumaczką, eseistką, wicepre-
zesem krakowskiego Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich i założycielką 
pierwszej w Polsce „Szkoły Pisarzy” 
– Studium Literacko-Artystycznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Takie 
instytucje działają w różnych krajach, 
ale polska „szkoła”, istniejąca już od 
13 lat, ma swój własny, niepowtarzal-
ny i ceniony już w Europie program 
oraz osiągnięcia.

Gabriela Matuszek jest uczoną, 
która wykładała literaturę na różnych 
europejskich uniwersytetach i brała 
udział (kierowała) w kilku między-
narodowych projektach, a także była 
stypendystką międzynarodowych 
prestiżowych fundacji literackich 
i naukowych, o czym może także 

nam opowie. A ponieważ urodziła się 
w Jaworznie, tu kończyła liceum, warto 
będzie posłuchać, jakie drogi wiodą 
z naszego miasta w szeroki świat. Może 
to być interesujące przede wszystkim 
dla młodych poetów, którzy mogą wie-
le dowiedzieć się, jakie drogi wiodą do 
profesjonalnego pisarstwa. sP

Zapraszamy do „Szkoły Pisarzy”

Gabriela Matuszek

Tadeusz Jewuła



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

178/D/08

Zgłoszenia przyjmuje Oddział PTTK w Jaworznie 
od godz. 10.00 – 18.00, tel. 032 616 39 52, 032 616 39 08, 0 603 275 115, 

ul. Grunwaldzka 35 (róg Zacisze). http://www.pttk.jaworzno.pl
Serdecznie zapraszamy!

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
22 - 25.05.08 r. – wycieczka w Bieszczady: I dzień: Bukowe Berdo- Muczne, II dzień: 

Rawka Mała, Duża, Kremeneros, Długi Dział- Wetlina, III dzień: Woło-
sate- Halicz- Tarnica- Ustrzyki Górne, IV dzień: Połoniny – Caryńska, 
Wetlińska. Cena: 180 zł. 

Komisja Turystyki Pieszej zaprasza
29.03.08 r. – rajd pieszy „Powitanie wiosny” – Lipowiec

Komisja Krajoznawcza zaprasza
28.03.08 r. – wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl „Kontrabasista” (Jerzy 

Sturh). Cena: 100 zł, 105 zł (wpłaty do 6 marca)
13.04.08 r. – wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach na musical „Zorba”. Cena: będzie 

znana po �0 marca , przyjmowane są zaliczki: �5 zł, �0 zł, �5 zł do 31.03
01.06.08 r. – wyjazd do Teatru Sceny Stu w Krakowie na spektakl „Biesy”. Cena: 80 zł 

(1�5 zł), 85 zł (130 zł) (wpłaty do �5 kwietnia)

Koło PTTK nr 16
14 i 15.04.08 r. – Tatry „Krokusy”. Cena: 7 zł, 8 zł, 9 zł, �8 zł
16 - 18.05.08 r. – Przemyśl i okolice. Cena: 300 zł, �80 zł, (inne ceny po dofinansowaniu 

z ZFŚS: 50%, 55%), kontakt z p. G. Bachowską (tel. 501697�56)
24 - 28.06.08 r. – Fiordy – Oslo. Cena: 1000 zł, 980 zł (inne ceny po dofinansowaniu  

z ZFŚS: 70%, 75%), wpłata 150 zł do 15 marca, pozostała kwota do  
15 kwietnia, kontakt z p. G. Bachowską (tel. 501 697 �56)

Zawiadomienie
Zarząd ROD im. dr K. Roupperta w Jaworznie 

zawiadamia, że w dniu 8.03.2008 r. o godz. 15.00 
w pierwszym terminie i o 15.30 w drugim terminie 

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze 
w Domu Działkowca ul. Staszica 20. 

Prosimy o liczne przybycie.
Za Zarząd Jan Palian

Wyrazy głębokiego współczucia  
dla Pana Piotra Pacuła  

z powodu śmierci 

Ojca 

składają koledzy z Wydziału 
Hutniczego zmiana B Huty Szkła 

„Szczakowa”

Jeżeli interesujesz się modą i marzysz  
o byciu jej częścią, masz niebywa okazję 
uczestniczyć w przedsięwzięciu kulturalno-
modowym na terenie Jaworzna.
Zapraszamy na przedpremierowy pokaz 
autorskiej kolekcji Pauliny Palian, który odbędzie 
się 28 marca w sali kameralnej MCKiS.
Dziewczyny o wzroście powyżej 170 cm, 
noszących rozmiary 36 lub 38, które chcą 
wziąć udział w pokazie zapraszamy na 
rozmowę w piątek 7 marca o godz. 17:00 do 
redakcji „Ct”, przy ulicy św. Barbary 7.

Szczegóły: 604 527 633

26 lutego
Kilka minut po 18.00, patrol 
prewencji w mieszkaniu przy ul. 
Północnej, zatrzymał 37-letniego 
mężczyznę, który znajdując się w 
stanie nietrzeźwym, pobił 43-
letniego mieszkańca Jaworzna. 
Pokrzywdzony  
z obrażeniami twarzy trafił do 
szpitala, a sprawca do policyjnej 
izby zatrzymań.

Nieznany sprawca z pomieszcze-
nia socjalnego w budynku przy ul. 
Chopina, skradł z torebki damskiej 
portfel z dowodem osobistym, 
innymi dokumentami oraz telefon 
marki „Sony Ericsson”. Straty jakie 
poniosła mieszkanka Jaworzna 
wynoszą około 300 zł.

Około godz. 10.00, na terenie 
jednego z gimnazjów, dwóch 
szesnastolatków dokonało 
pobicia swojego rówieśnika, 

mieszkańca Mysłowic. Po-
krzywdzony doznał wybicia 
zęba oraz ogólnych potłuczeń 
głowy i ciała. Po kilku godzi-
nach sprawcy znaleźli się na 
komendzie. Za swój czyn będą 
odpowiadać przed Sądem 
Rodzinnym.

27 lutego
Około godz. 20.30, na parkin-
gu przed blokiem na  
Oś. Stałym, nieznany sprawca 
dokonał porysowania powłoki 
lakierniczej w samochodzie 
osobowym marki „Audi A-6”. 
Właściciel pojazdu straty 
wycenił na około 3.000 zł.

28 lutego
O godz. 7.15 patrol policji, 
na ul. Bukowskiej, zatrzymał 
mieszkańca Jaworzna, który 
będąc w stanie nietrzeźwym 
(1,2 promila), kierował 

samochodem marki „Opel”. 
Zatrzymano prawo jazdy, a 
kierowca został umieszczony 
w areszcie.

29 lutego
W piątkowy wieczór, na jednej 
z ulic w centrum miasta, patrol 
prewencji zatrzymał 20-latka, 
mieszkańca Os. Tadeusza 
Kościuszki. Osoba ta skradła 
kurtkę. Podczas zatrzymania, przy 
sprawcy ujawniono dwa woreczki 
z marihuaną. Mężczyzna trafił 
do aresztu.

1 marca
W sobotę, tuż po 17.00, patrol 
policji zatrzymał 32-letniego 
mieszkańca Osiedla Stałego, który 
kierując samochodem „BMW” 
bez uprawnień i po użyciu alko-
holu (0,25 promila), spowodował 
kolizję drogową na Os. Gigant. 
BMW zostało odholowane na 

parking, a sprawca zatrzymany  
w areszcie.
Podobne zdarzenie miało miejsce 
o godz. 11.35, na ul. Grunwaldz-
kiej. Kierujący samochodem 
osobowym „Fiat 126p”, 25-letni 
mężczyzna, spowodował kolizję 
drogową z prawidłowo jadącym 
samochodem osobowym marki 
„Matiz”. Po przeprowadzonym 
badaniu trzeźwości okazało się, 
że sprawca kolizji ma 1,1 promila 
alkoholu we krwi. Kierowca trafił 
do aresztu.

2 marca
Około godz. 16.40 patrol 
policji, podczas interwencji 
domowej zatrzymał 20-let-
niego mieszkańca Jaworzna. 
Mężczyzna groził swojemu 
ojcu pozbawieniem życia. 
Sprawca znalazł się w policyj-
nym areszcie.

Sobota, kwadrans po 17.00,  
w rejonie dzielnicy Azot, 
funkcjonariusze straży miejskiej 
zatrzymali 45-letniego miesz-

kańca Jaworzna, który będąc w 
stanie nietrzeźwym, kierował 
samochodem osobowym marki 
„Fiat Seicento”. Wynik badania 
na zawartość alkoholu w wy-
dychanym powietrzu to ponad 
3 promile. Sprawca po utracie 
prawa jazdy trafił do policyjnego 
aresztu.

W nocy z soboty na niedzielę, 
na ul. Krakowskiej, patrol 
drogówki zatrzymał do kon-
troli pojazd marki „Opel Astra”, 
którym kierował w stanie 
nietrzeźwym (0,56 promila) 
mieszkaniec  
Os. Gigant. Z uwagi na ten fakt 
mężczyzna trafił do policyjnej 
izby zatrzymań, a jego samo-
chód na policyjny parking.

3 marca
Początkiem miesiąca, z terenu 
budowy przy ul. Grunwaldzkiej, 
nieznany sprawca skradł maszynę 
budowlaną marki „Honda”, 
należącą do mysłowickiej firmy. 
Straty oszacowano na 30.000 zł.
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Z konferencji prasowej prezydenta

Dużo informacji

Gospodarzem konferencji był prezydent Paweł Silbert

Nowe przystanki
W tym roku miasto wymieni  

15 wiat przystankowych. Prace roz-
poczną się prawdopodobnie w kwiet-
niu. Planowana wymiana obejmie 
przystanki komunikacji miejskiej  
w Wilkoszynie, Jeleniu, Borach, Pod-
łężu, Warpiu i Jeziorkach.

Wymiana wiat przystankowych 
trwa od 2005 roku. Wtedy gmina 
skasowała 37 przystanków i posta-
wiła nowe, przeszklone konstruk-
cje, głównie w ciągu najważniejszej 
trasy w mieście. W 2006 i 2007 
roku wymieniono 17 dalszych wiat 
na łączną kwotę ponad 50 tysięcy 
złotych.

Na bieżąco naprawiane były 
usz kod z one w iat y w m ie śc ie .  
W ostatnich latach służby odno-
towały wiele aktów wandalizmu 
w rejonie przystanków. W 2007 
roku odnotowano 30 przypadków 
w ybitych szyb. Dlatego miasto 
rozpoczęło została akcję, w ra-
mach której straż miejska zwraca 

szczególną uwagę na przystanki  
w dzielnicach peryferyjnych, gdzie 
najczęściej dochodzi do aktów 
wandalizmu. – Koszt wymiany 
takich 15 wiat to są 83 tysiące zło-
tych i warto to nasze mienie gminne 
zwyczajnie szanować – powiedział 
Paweł Silbert.

Kolejne wnioski 
o dofinansowanie

Władze miasta z łożył y dwa 
wnioski o dofinansowanie na kon-
kursy ogłoszone przez marszałka 
województwa śląskiego. Pierwszy 
z nich „Atena – studia podyplomo-
we dla jaworznickich nauczycieli” 
został złożony w ramach programu 
„Kapitał Ludzki” finansowanego  
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Celem projektu jest pod-
niesienie kwalifikacji nauczycieli 
i przygotowania do nauki w szko-
łach drugiego przedmiotu.

W projekcie mogą wziąć udział 
133 osoby, co stanowi 9 procent 
nauczycieli uczących w Jaworznie. 
Z danych urzędu wynika, że tylko 
40 procent jaworznickich belfrów 
posiada kwalifikacje do uczenia 
drugiego przedmiotu. – Spadająca 
liczba urodzeń powoduje, że na-
uczycielom coraz trudniej znaleźć 

pracę na pełnych etatach w związku 
z tym przystąpiliśmy do tego pro-
jektu – wyjaśnia Paweł Silbert.

Szkolenie obejmie 30 kierun-
ków. Projekt może być realizowany 
od września tego roku do 2010 i jego 
wartość wynosi 650 tysięcy złotych. 
Miasto wnioskuje o dofinansowa-
nie w wysokości 550 tysięcy.

Drugi projekt nosi tytuł „Inno-
wacyjne J@worzno” i został złożo-
ny do konkursu o dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. Znak popularnej 
małpy w tytule oznacza działania 
związane z informatyzacją i do-
stępem do danych o mieście za 
pośrednictwem internetu.

Istotą projektu jest stworzenie 
miejsk iego systemu informacji  
o terenie miasta Jaworzna, który 
umożliwi dostęp mieszkańcom 
i inwestorom, rów nież za po-
średnictwem internetu, do planu 
miasta z szerokimi danymi geo-
graficznymi.

Wa r tość tego projek t u w y-
nosi 1,9 miliona złotych i mia-
sto wnioskuje o dofinansowanie  
85 procent, wkład własny miasta, 
czyl i  pozosta łe 15%, w y niesie 
280 tysięcy. Czy oba projekty za-
kwalifikują się do finansowania 
okaże się w drugiej połowie roku, 
po ocenie formalnej w Urzędzie 
Marszałkowskim.

Nowe tablice informacyjne
Rozpoczął się montaż 20 tablic 

informacy jnych w dzielnicach 
miasta oddalonych od centrum. 
W badaniach przeprowadzonych 
w 2006 roku 30% jaworznian de-
klarowało, że ma problemy z do-
stępem do informacji o bieżącej 
działalności urzędu.

Łącznie na terenie miasta będzie 
teraz stało 30 tablic informacyjnych 
w: Jeziorkach, Jeleniu, Długoszynie, 
Dąbrowie Narodowej, Łubowcu, Bo-
rach, Wilkoszynie, Ciężkowicach, 
Starej Hucie, Niedzieliskach, Osie-
dlu Awaryjnym, Szczakowej, Górze 
Piasku, Koźminie, Cezarówce Dolnej  
i Górnej, Warpiu, Pszczelniku, Pie-
czyskach i Dobrej. Odpowiedzial-
nym za aktualizację wiadomości jest 
Biuro Promocji i Informacji Urzędu 
Miejskiego. jim

Przez ostatni tydzień zebrało się wiele 
tematów, które na cotygodniowej konferencji 
omawiał prezydent Paweł Silbert.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie 
zamierza utworzyć komórkę organiza-
cyjną ds. analiz rynku pracy. Powoła-
nie drugiego zastępcy dyrektora, który 
zajmowałby się m.in. kreowaniem no-
wego wizerunku jednostki, wzbudziło 
wątpliwości radnych z klubu WdJ. 

– Dla kogo jest przygotowane to 
stanowisko? Dlaczego w ten sposób? 
– pytał radny Marian Tarabuła. Radna 
Danuta Miner również była zdziwiona: 
– Potrzeba zatrudnienia osoby do ko-
ordynacji unijnych projektów i do tego 
wniosku się przychylam. Ale potrzeba 
innej jeszcze osoby? – pytała. – Zwiększa 
się zatrudnienie w UP przy malejącym 
bezrobociu. Mam wątpliwości co do tej 
uchwały – dodała radna. – Stanowisko 
to zrobione jest dla tej osoby, która wy-
gra konkurs – odpowiadał prezydent. 
– Co zrobić z faktem, że bezrobocie spa-
da? Powiatowy Urząd Pracy może mieć 
kłopot z uzasadnieniem swojego bytu w 
związku z malejącym bezrobociem. Spo-
tykamy się z sytuacją, że UP poszukuje 
pracowników dla firm, a nie pracy dla 
ludzi. Trzeba wiedzieć co się dzieje na 
rynku pracy i dziać będzie, żeby kreować 
politykę zatrudnienia. Zachowując się 
aktywnie znajdujemy prace dla ludzi z 
Jaworzna i z innych okolic – podsumował 
prezydent.

Nowe porządki w straży
Kontrowersje radnych wzbudziła też 

uchwała w sprawie nadania regulaminu 
Straży Miejskiej w Jaworznie. Wydatki 
na straż rosną, ale czy zwiększa się też 
bezpieczeństwo mieszkańców Jaworz-
na? Radny Wacław Chudzikiewicz 
twierdzi, że nie. – Czy inwestycja w straż 
miejską się opłaca? Kiedyś kosztowała 
540 tys., dziś kosztuje ponad milion.  
A odczucia mieszkańców wskazują na 
to, że poczucie bezpieczeństwa się nie 
poprawiło. Od samego mieszania her-
bata słodsza się nie staje. – powiedział 
radny. – O ile zwiększy się stan osobo-
wy strazy? – pytał radny Janusz Guja. 
– W straży każdy pracownik musi mieć 
zakres odpowiedzialności. Wolałbym, 
żeby zwiększył się stan terenowców 
nie kierownictwa – dodał. Prezydent 
przekonywał jednak, że reorganizacja 
straży usprawni jej działalność i pod-
niesie jakość pracy całej jednostki. Ze 
wzrostem liczebności straży związany 
jest też wzrost ilości powierzonych jej 
zadań do realizacji. Poza pracą w trybie 

ciągłym, obsługą monitoringu miejskie-
go, straż zajmuje się również realizacją 
programu „Tarcza”, poborem opłaty 
targowej, odławianiem bezpańskich 
zwierząt, kontrolami punktów skupu 
złomu. Straż współpracuje również ściśle 
z policją. Przegłosowany przez radnych 
projekt ustawy przekształca wcześniej 
utworzone sekcje straży miejskiej w 
referaty. Pracą dwóch referatów (tere-
nowego oraz dyżurnych i monitoringu) 
zarządzać będą kierownicy referatów, 
natomiast trzeciego (organizacyjnego) 
bezpośrednio komendant straży.

Zanim klikniesz 
– poznaj swoje prawa

Na lutowej sesji RM radni m. in. 
zatwierdzili sprawozdanie miejskiego 
rzecznika konsumentów w Jaworznie 
za rok 2007. W swoim wystąpieniu 
MRZK, Krystyna Banasik, podkreślała 
wzrost zainteresowania społeczeństwa 
poradami rzecznika. W ubiegłym roku 
do rzecznika wpłynęło ponad 1738 
spraw wymagających udzielenia kon-
sumentom różnego rodzaju pomocy. 
Dla porównania w 2006 roku porady 
udzielono 1501 konsumentom, a w 
2005 roku – 1142. Większość spraw do-
tyczyła skarg na sprzedawców, którzy 
nie uznawali reklamacji, odmawiali jej, 
bądź uchylali się od odpowiedzialności 
za wady zakupionych u nich towarów. 
Część zgłoszeń dotyczyła usługodaw-
ców, którzy nie wykonali umów zawar-
tych z konsumentami lub nie wykazali 
się starannością. Konsumenci zwracali 
się do rzecznika z wieloma różnymi pro-
blemami. Zakres udzielanych porad był 
bardzo szeroki. – Rzecznik jest doradcą 
i opiekunem konsumenta – powiedziała 
Krystyna Banasik. – Do moich obo-
wiązków należy egzekwowanie roszczeń, 
podejmowanie interwencji, wytaczanie 
powództw na rzeczy konsumentów. 
Ważne jest przestrzeganie konsumen-
tów przed nieuczciwymi praktykami 
rynkowymi – dodała. Odpowiadając na 
pytanie radnej Danuty Miner, dotyczące 
kredytów, rzecznik wspomniała również 
o potrzebie pracy nad zmianą mentalno-
ści społeczeństwa: – Zawieranie umów 
o kredyty leży w zakresie obowiązków 
rzecznika. Niestety, konsumenci trafiają 
do mnie z ogromnym zadłużeniem. Nie 
znają reguł gry rynkowej. Uważają, że 
przedsiębiorcy są uczciwi. Jeśli ktoś ma 
taki problem, zapraszam do mojego biura 

– powiedziała rzecznik praw konsumen-
ta, Krystyna Banasik.

Wnioski i interpelacje
Do tematu rezygnacji wiceprezyden-

ta w punkcie interpelacje radnych wró-
ciła jednak pokrótce radna Ewa Zuber, 
która zwróciła uwagę na ewentualne 
konsekwencje usunięcia Rechula ze sta-
nowiska: – Szanuję decyzję pana wicepre-
zydenta. Była ona trudna, ale honorowa. 
Nie wiem jakie jest stanowisko prezyden-
ta w tej sprawie i nie mam zamiaru w ja-
kikolwiek sposób na niego wpływać. Wy-
stępuję jako nauczyciel. Statek pt. „Szkoły  
w Jaworznie” płynie. Trudno będzie do 
niego wskoczyć nowej osobie od połowy 
roku szkolnego – powiedziała. Radna 
zasugerowała, by, jeśli taka decyzja 
zapadnie, przesunąć zwolnienie wi-
ceprezydenta Rechula na koniec roku 
szkolnego.

Czy w RM potrzebna jest Komisja 
Etyki? Z taką propozycją wystąpiła rad-
na Ewa Zuber w odpowiedzi na zarzut 
radnego Tarabuły, że nie wszyscy radni 
czytają do końca uzasadnienia w projek-
tach ustaw, co dowodzi treść stawianych 
przezeń pytań. Radna poczuła się ura-
żona tym sformułowaniem. – Komisja 
Etyki niech powstaje – odpowiedział 
radny Marian Tarabuła. – My jesteśmy 
cisi jak baranki – dodał. Sam jednak 
poczuł się dotknięty, kiedy prezydent 
w jednym ze swoich wystąpień użył 
powiedział o radnych klubu XX „SLD 
czy WDJ, Pis czy JTM – zwał jak zwał”. 
– Czy my jesteśmy dodatkiem do kożu-
cha? – zapytał radny Tarabuła. – Proszę  
o szacunek – dodał.

Dalej interpelacje przebiegały trady-
cyjnie. Na mównicy pojawili się m. in. 
Danuta Miner, Renata Chmielewska, 
Dariusz Chrapek i Grzegorz Radko. Na 
ostatniej sesji z wnioskami wystąpiło 
również troje jaworznian. Pan Wiesław 
Bednarek z Osiedla Stałego zwracał 
uwagę na niebezpieczne przejście pod-
ziemne na osiedlu i puste mieszkania w 
bloku, które nie są zagospodarowane. Na 
źle zaprojektowane rozkłady jazdy auto-
busów uwagę zwrócił pan Jan Michalik, 
który krytykując wysokość słupków, nie 
bez ironii stwierdził „rzucił nas pan na 
kolana”. Pani Łaźnia zwróciła się zaś do 
prezydenta z prośbą o poparcie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, który miałby 
powstać w Jaworznie przy GWSH.

Blanka Bakowicz

To nowe stanowisko w Urzędzie Pracy w Jaworznie oraz reorganizacja straży miejskiej 
wzbudziły kontrowersje radnych na ostatniej sesji RM, 28 lutego br., a nie sprawa 
„szóstki”. Prezydent wycofał na początku obrad projekt uchwały w sprawie likwidacji 
Szkoły Podstawowej nr 6, tym samym ucinając potencjalną dyskusję na ten temat.

Po co dalsi urzędnicy?

Argumentacja prezydenta dotycząca utworzenia nowego stanowiska w PUP nie przekonała radnych WdJ
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ogłoszenie

Prokuratura Rejonowa w Jaworznie zawiadamia wszystkich 
pokrzywdzonych w sprawie 2 Ds. 608/07, że w dniu 29 lutego 
2008 r. do Sądu Rejonowego w Jaworznie został skierowany 
akt oskarżenia przeciwko Agnieszce Chrapek o przestępstwa 
z art. 284 §2 kk i z art. 278 §2 kk przy zast. art. 12 kk. 

Do aktu oskarżenia dołączono złożony w trybie art. 335 §1 kk wnio-
sek oskarżonej o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia 
rozprawy i wymierzenie jej kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności  
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, nałożenie 
obowiązku naprawienia szkody w trybie art. 46 kk i art. 72 §2 kk oraz 
orzeczenie przepadku dowodów rzeczowych, albowiem okoliczności 
popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskar-
żonej wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. 

Zgodnie z art. 343 §5 kpk pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w po-
siedzeniu. Pokrzywdzony może najpóźniej na tym posiedzeniu złożyć 
oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. 

W przypadku nieuwzględnienia przez Sąd złożonego przez oskarżoną 
wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy – sprawa będzie 
rozpoznawana na zasadach ogólnych, z możliwością dobrowolnego 
poddania się karze przez oskarżoną w trybie art. 387 §1 kpk. 

Prokurator rejonowy

lilianna soBańska

ZAWIADOMIENIE

Projektanci z firmy WBP Zabrze, 
sporządzając na zlecenie miasta 
dokumentację dla uratowania części 
budynków, które znajdują się w byłej 
cementowni w Pieczyskach, natknęli 
się na ponad stuletnie rysunki i pla-
ny architektoniczne, dziś – wynisz-
czonych już budynków.  

– Podczas wykonywania inwen-
taryzacji budynków, w piwnicznych 
pomieszczeniach hali młynów zostały 
znalezione podmokłe papiery – mówi 
Tomasz Tosza, kierownik projektów 
kluczowych wydziału inwestycji 
miejskich. – Po wysuszeniu ich, archi-
tekci przekazali zatopione archiwalia 

Jaworznickie koło Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków, 
choć boryka się z problemami 
finansowymi wciąż niesie 
wsparcie dla cukrzyków  
i organizuje prelekcje. 

Sami zaś chorzy na cukrzycę 
zgodnie przyznają, że ich choroba to 
okropność. Okropność, z którą trzeba 
żyć i z którą trzeba dawać sobie radę, 
a spotkania w stowarzyszeniu są im 
bardzo potrzebne. 

Na zorganizowanej 29 lutego pre-
lekcji pojawiło się 30 członków. – Po-
ruszamy temat prawidłowego żywienia  
w cukrzycy, a także dokładności pomia-
rów na glukometrach – mówi Marek 
Nowak, prezes Stowarzyszenia Dia-
betyków. W spotkaniu uczestniczyła 
także Olga Desterak z firmy Johnson  
i Barbara Fułap, pielęgniarka oddziało-
wa ze Szpitala Wielospecjalistycznego  
w Jaworznie – Omawiamy zagadnienia 
samokontroli w żywieniu. Prawidłowa 
dieta pozwala u chorych unikać nadmier-
nych wahań cukru we krwi w ciągu doby 
– tłumaczy Barbara Fułap. – Pojawiały 
się także pytania dotyczące prawidłowej 
obsługi glukometru – dodaje.

Nie jestem pijany, 
choruję na cukrzycę!

Pomimo swojego wielkiego za-
sięgu, cukrzyca jest chorobą, która 
bardzo często jest źle rozumiana i zbyt 
rzadko wykrywana. Jaworznianka 
Janina Susek, która od 8 lat choruje 
na cukrzyce przyznaje, że sama była  
w sytuacji, kiedy na ulicy dostrzegła 
leżącego mężczyznę, nikt jednak nie 
chciał mu pomóc. – Wszyscy wychodzili 
z założenia, że ten człowiek leży pijany. 
Zauważyłam na ręce bransoletkę z infor-
macją o chorobie, szybko podałam mu 
coś słodkiego. Mężczyzna dziękował mi 
za uratowanie życia – opowiada pani 

Janina. Dziś sama nosi na ręce żółtą 
bransoletkę z napisem: „Jestem chory 
na cukrzycę, podaj mi coś słodkiego  
i wezwij lekarza” – bo jak twierdzi, 
nigdy nie wie, czy sama nie zostanie 
źle zrozumiana, kiedy poczuje się słabo  
i upadnie. O nietrafności w ocenianiu 
takich sytuacji wie doskonale prezes 
Stowarzyszenia Diabetyków Marek 
Nowak. – Już 10 marca o godz. 16.00 
zorganizujemy kolejną prelekcję, na 
którą zostaną zaproszeni komendanci 
straży pożarnej, straży miejskiej i policji 
– to właśnie funkcjonariusze tych służb 
często na miejscu jakiegoś zdarzenia po-
jawiają się pierwsi. Spotkanie w całości 
poświęcone hipoglikemii uczuli stróżów 
prawa, na to, że człowiek leżący na ławce 
nie musi oznaczać nietrzeźwego. 

Z informacji prezesa Nowaka wy-
nika, że w Jaworznie blisko 11 tysięcy 
osób choruje na cukrzycę. Do sto-
warzyszenia diabetyków należy 150 
członków. Faktem jest, że większość 
chorych może prowadzić dzisiaj nor-
malne życie. Właściwa dieta jest pod-
stawą utrzymania zdrowia i dobrego 
samopoczucia. Jaworzniccy cukrzycy 
spotykają się we wtorki i w piątki przed 
południem w budynku przy ulicy 
Grunwaldzkiej 35. – Czasami wątpię 
w naszą działalność, brakuje nam fun-
duszy, a i samych sponsorów jest, co raz 
mniej, ale patrząc na zaangażowanie 
cukrzyków w istnienie stowarzyszenia, 
nie można tej działalności zaprzestać 
– wyznaje Marek Nowak. 

łukasz grygiel

Pan Robert od ponad 20 lat cierpi na 
ciężkie, przewlekłe choroby. Pierwszą 
z jaką się boryka jest cukrzyca, która 
niesie za sobą wiele powikłań. Prze-
wlekła hiperglikemia, która charakte-
rystyczna jest dla cukrzycy, wiąże się  
z uszkodzeniem, zaburzeniem czynno-
ści i niewydolnością wielu narządów. 
Kolejnym problemem zdrowotnym 
pana Roberta jest choroba narządu 
wzroku. Pan Gąska cierpi na odwar-
stwienie siatkówek. Choroba ta zmusi-
ła go do wykonania 4 poważnych ope-
racji, które zakończyły się sukcesem. 

Kolejnym powikłaniem spowodowa-
nym przez cukrzycę jest niewydolność 
nerek i trzustki. Mieszkaniec naszego 
miasta przeszedł niedawno operację 
polegającą na przeszczepie tych narzą-
dów. – Trzustka, niestety się nie przyjęła  
i trzeba było ją usunąć – mówi pan 
Gąska. Co miesiąc pan Robert wydaje 

mnóstwo pieniędzy na walkę z chorobą, 
oprócz tego ma problemy osobiste, które 
wiążą się z dużymi kosztami finanso-
wymi. Renta w wysokości 750 zł nie 
wystarcza na pokrycie kosztów leczenia 
i prawidłowe funkcjonowanie. – Nie 
zgłosiłem się o pomoc do opieki społecz-
nej, gdyż nie wierzę, że mogą mi pomóc 
– mówi rozżalony Pan Gąska. Jedyną 
osobą, która pomaga panu Robertowi 
jest jego mama. – Gdyby nie rodzina, 
pewnie trafiłbym pod most – dodaje. 
Duże wsparcie psychiczne mieszkaniec 
otrzymuje także od prezesa Stowarzy-
szenia Diabetyków w Jaworznie – Gdyby 
nie pan Marek Nowak nie zwróciłbym się 
do Waszej gazety z prośbą o pomoc. 

Gdyby w Jaworznie znalazła się 
osoba, chcącą pomóc panu Roberto-
wi finansowo, bądź też w jakikolwiek 
inny sposób, proszona jest o kontakt  
z naszą redakcją. P.Długajczyk

Od października z inicjatywy Urzę-
du Pracy realizowany jest program 
„Przedsiębiorcza edukacja”. To 
pierwsza taka inicjatywa w woje-
wództwie śląskim, skierowana za-
równo do uczniów 3 klas gimnazjum 
jak i do nauczycieli. 

Urząd Pracy skierował do wszyst-
kich szkół gimnazjalnych  zaprosze-
nie do wzięcia udziału w tym pro-
gramie. Nauczyciele biorący udział 
w warsztatach nabywali wiedzę na 
temat warunków potrzebnych do 
założenia firmy. Następnie informa-
cje zdobyte podczas spotkań będą 
przekazywane uczniom na lekcjach  
przedsiębiorczości. 

Warsztaty były podzielone na 
kilka etapów, w których brało udział 
ponad 30 nauczycieli. Pierwsze warsz-

taty odbywały się z doradcami zawo-
dowymi z Jaworzna, podczas których 
nauczyciele poznawali lokalny rynek 
pracy. Kolejne warsztaty odbywały 
się pod kierownictwem doradców 
zawodowych z Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy. 

W programie „Przedsiębiorcza 
edukacja” udział biorą także ucznio-
wie, którzy objęci zostali badania-
mi. Z każdej szkoły gimnazjalnej 
wybierana była jedna trzecia klasa. 
Uczniowie wypełniali testy na temat 
swojej przyszłości zawodowej. Testy 
te będą sprawdzane i opiniowane 
przez doradców zawodowych. Każdy 
z uczniów objęty tymi badaniami 
uzyska wskazówki dotyczące swojej 
przyszłości zawodowej.

P.Długajczyk

Gorzkie życie cukrzyka

Cenne znaleziska

Mieszkańcom naszego miasta coraz częściej brakuje 
wiary w pomoc ze strony opieki społecznej. Jedną  
z takich osób jest bezrobotny pan Robert Gąska – od 
niedawna – członek Stowarzyszenia Diabetyków  
w Jaworznie. Mimo problemów zdrowotnych  
stara się pomagać innym członkom Stowarzyszenia.

Na pomoc cukrzykom!

Zakładamy firmę

miastu do dalszego wykorzystania 
– dodaje Tosza.

Takie znalezisko warte jest nawet 
do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dla 
Jaworzna to jednak wartość nieprzeli-
czalna na pieniądze, większe znacze-
nie ma tu wartość historyczna, miasto 
bowiem ramach projektu rewitalizacji 
i rozwoju zdegradowanych obszarów 
poprzemysłowych Jaworzna „Park 
Północny” już na wiosnę złoży wnio-
ski o pozwolenie na budowę. – Na 
znalezionych papierach znajdują się. 
m.in. rysunki warsztatów szkolnych, 
które posłużą architektom do przy-
gotowania dokumentacji na remont 
tego obiektu. Część tych rysunków 
wykorzystamy jako wystawę, która bę-
dzie we wnętrzu filii Centrum Obsługi 
Przedsiębiorców – komentuje odkry-
cie Przemysław Dudzik, dyrektor Mu-
zeum w Jaworznie. Dzięki realizacji 
projektu rewitalizacji Pieczysk uda się 
uzbroić 8ha terenów inwestycyjnych  
i wyremontować na potrzeby biurowe 
dla przedsiębiorców budynek warsz-
tatów szkolnych. Na terenach byłej 
cementowni powstaną także dwa 
ogólnodostępne parki, w tym park 
kulturowy z kilkoma reliktami XIX 
– wiecznego zakładu w formie trwałej 
ruiny, alpinarium, ścieżki rowerowe. 
W Pieczyskach będzie również zało-
żona sieć internetowa.

łukasz grygiel

Życie chorego na cukrzycę nie jest łatwe

Cementownia – hala młynów
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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
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Reklama 
w telewizji 

już od 300 zł netto
tel. 032 751 91 30

ogłoszenie własne

dw

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 03.03.08 i 31.03.08 r. 
kat. a, B, C, D 

Biuro: Jaworzno ul. Farna 2a 
czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00

tel. 032 616 33 55, 0 509 721 745
www.klaksonjaworzno.prawojazdy.com.pl

dw

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

dw

dw

dw

dw

BIURA 
RACHUNKoWe
Biuro Rachunkowe Anna Kurek 

poleca kompleksowe usługi 
księgowe: ewidencja VAT, 

deklaracje podatkowe, 
składki ZUS, wynagrodzenia, 

prowadzenie ksiąg 
rozrachunkowych, zwrotu VAT-u 

z budownictwa VZM 
ul. Wybickiego �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

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

Firma z branży produkcyjnej poszukuje 
obecnie kandydatów na stanowisko: 

KONSERWATOR-MECHANIK 
Miejsce pracy: Chrzanów  Region: małopolskie
Wymagania:

► wykształcenie min. zawodowe w kierunku ślusarz lub mechanik maszyn 
► aktualne uprawnienia SEP do 1 kV 
► uprawnienia oraz umiejętności spawalnicze, 
► uprawnienia oraz umiejętność naprawy i konserwacji wózków widłowych 
► minimum 2-letnia praktyka w zawodzie 

Oferujemy:
► ciekawą pełną wyzwań pracę, 
► możliwość szkoleń, 
► atrakcyjne wynagrodzenie 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: 
0329konserwator@rekrutacje.nazwa.pl  
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji /zgodnie z Ustawą z dn. 
29.08.97. r .o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883/. 

Firma z branży produkcyjnej poszukuje 
obecnie kandydatów na stanowisko: 

ElEKTRyK (MECHANIK-AUTOMATyK)
Miejsce pracy: Chrzanów  Region: małopolskie
Główne zadania: 

► usuwanie bieżących awarii maszyn i urządzeń oraz przyczyn ich powstania 
► bieżące wykonywanie prac remontowo - konserwacyjnych 

Wymagania:
► minimum średnie wykształcenie techniczne o kierunku: elektronika, elektrotech-

nika, automatyka 
► co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku 
► aktualne uprawnienia SEP do 1 KV 
► znajomość elementów pneumatyki: siłowników i sprzętu im towarzyszącego 
► znajomość sterowników programowalnych i umiejętność ich programowania 
► gotowość do pracy w systemie zmianowym 
► czynne prawo jazdy kat. B 

Oferujemy:
► ciekawą pełną wyzwań pracę, 
► możliwość szkoleń, 
► atrakcyjne wynagrodzenie 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: 
03�9elektryk@rekrutacje.nazwa.pl. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy 
się tylko z wybranymi osobami. Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji /zgodnie z Ustawą 
z dn. �9.08.97.r .o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883/. 

dw

dw

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

ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący  pierwszeństwa ustano-
wienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Jaworznie przy:

► Al. Marsz. J. Piłsudskiego 1�/�5 – o pow. użytk. �9,59 m² – � pokoje 
+ kuchnia, parter, c.o., c.w., gaz cena wywoławcza – 100.900,00 zł

► Al. Marsz. J. Piłsudskiego �6/�6 – o pow. użytk. 35,�0 m² – 1 pokój 
+ kuchnia, II piętro, c.o., c.w., gaz  cena wywoławcza – 93.700,00 zł

► ul. Jaśminowa 1/11 – o pow. użytk. 36,00 m² – � pokoje + kuchnia, 
III piętro, c.o. cena wywoławcza – 61.600,00 zł 

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy 
ul. Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 13.03.�008 r. o godz. 10.00.
Istnieje możliwość obejrzenia mieszkań w dniu 10.03.�008 r.:

– Al. Marsz. J. Piłsudskiego 1�/�5 w godzinach 1�.00 - 13.00,
– Al. Marsz. J. Piłsudskiego �6/�6 w godzinach 1�.00 - 15.00,
– ul. Jaśminowa 1/11 w godzinach 13.00 - 1�.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 1�.03.�008 r. (data 
stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/C Tychy nr 61 10�0 �5�8 
0000 080� 001� 5136.
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni – Dział 
Członkowski pokój nr �. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania miesz-
kania z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

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

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 29 lutego 2008 r.

Dzia³aj¹c na podstawie art.5 ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegó³owych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 721 
z póŸniejszymi zmianami), w zwi¹zku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postêpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z póŸniejszymi 
zmianami)

zawiadamiam,

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej - „Budowa ³¹cznicy Trasy Œródmiejskiej 
do skrzy¿owania skanalizowanego z ul. Grunwaldzk¹  - 11 Listopada w Jaworznie”

przewidzianej do realizacji na dzia³kach:  nr 78/23, 86/3, 113/1, 113/2, 86/4, 78/31, 105 w obr. 189, nr 440, 311
w obr. 200, nr 40/3, 171, 36, 37, 38, 35/2, 35/1, 30/2, 30/1, 27/2, 27/1, 9/2, 17, 25 w obr. 201, oraz 
na dzia³kach, które powstan¹ w wyniku podzia³u nr 10/6, 11/4, 12/10, 13/4, 15/1, 180/1, 16/1, 20/4, 20/5, 
21/1, 26/1, 33/1, 40/7, 40/9 w obr. 201.

Zainteresowani mieszkañcy mog¹ siê zapoznaæ z treœci¹ decyzji w Wydziale Urbanistyki i�Architektury Referat 
Zagospodarowania Przestrzennego Urzêdu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 52, pokój nr 28 
w godzinach urzêdowania w terminie 14 dni od ukazania siê niniejszego obwieszczenia.

 Prezydent Miasta  Jaworzna
/-/ Pawe³ Silbert

od 5 do 26 marca 2008 r. na tablicy og³oszeñ w budynku Urzêdu Miejskiego w Jaworznie, 

ul. Grunwaldzka 33 wywieszony zostanie wykaz nieruchomoœci obejmuj¹cy dzia³ki nr nr 3/82

i 3/147 w obr. geod. 1026 m. Jaworzna po³o¿one przy ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie.

Przedmiotem zbycia w drodze przetargu bêdzie prawo u¿ytkowania wieczystego objêtych 

wykazem dzia³ek.

od 5 marca 2008 r. do 26 marca 2008 r. na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Jaworznie 
przy ul. Grunwaldzkiej 33, bêdzie wywieszony wykaz obejmuj¹cy nieruchomoœci gminne
przeznaczone do wydzier¿awienia, po³o¿one:

 w rejonie ³¹cznika ul.A.Krajowej z ul. D³ugoszyñsk¹ - pod 2 istniej¹ce gara¿e typu „blaszaki”,

 przy ul. Glinianej - istniej¹cy kiosk handlowy,

 przy ul. D¹browskiego - pod ogród przydomowy,

 przy ul. Obr. Poczty Gdañskiej - pod 2 ogrody przydomowe,

 przy ul. Cezarówka Górna - pod uprawy rolne.
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Miasto Jaworzno

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

Stożka ostrokrężna

Chodzenie na babcie

Borówka brusznica

Zielono  
nad Łużnikiem

Warto walczyć o swoje własne 
mieszkanie (cz. V)

Trzeba jednak wiedzieć to, że 
kierowanie sprawy w trybie ustawy 
kodeks postępowania o wykro-
czenia ma jedynie charakter „do-
pingujący” dla spółdzielni. Nawet 
wówczas, jeżeli konkretna osoba, 
która dopuściła się przedmiotowe-
go przestępstwa, zostanie skazana, 
to nie zastąpi to oświadczenia woli, 
koniecznego do przekształcenia 
spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego w prawo 
odrębnej własności lokalu wraz  
z prawem do gruntu. Jest to zatem 
jedynie środek zastępczy w niniej-
szej sprawie, który jednak może 
okazać się skuteczny i nie ponosi za 
sobą żadnych kosztów finansowych 
dla zawiadamiającego o popełnie-
niu, albo podejrzeniu popełnienia 
wykroczenia. Inną kwestią jest 
ewentualne rozróżnianie prawa od-
rębnej własności lokalu wraz z pra-
wem do gruntu od spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu. 
Ten drugi twór prawny formalnie 

nie został przewidziany w noweli-
zacji ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych, lecz jest temu statusowi 
poświęcony cały rozdział ustawy  
i spółdzielnie – w przypadku nieure-
gulowanego prawnego statusu grun-
tu oraz wniosku spółdzielcy, bądź 
najemcy – mają prawo przekształ-
cać spółdzielcze lokatorskie prawo  
w spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu mieszkalnego. Wówczas 
jednak faktycznym posiadaczem 
mieszkania nadal jest spółdzielnia 

i może ona np. robić trudności 
przy darowiźnie, sprzedaży, etc. 
Faktem jest, że de facto dopiero  
w przypadku przysługiwania statu-
su prawa odrębnej własności lokalu 
jesteśmy „pełnowartościowymi” 
właścicielami lokalu, czyli jesteśmy 
u siebie, możemy założyć wspólnotę 
mieszkaniową, etc. Warto zatem 
„bić się” o swoje prawo własności 
aż do skutku i nie zrażać się ewen-
tualnymi trudnościami!

c.D.n.

Sąd po przeprowadzeniu całego po-
stępowania nie uwzględnił apelacji 
obrońcy Wiesława W., skazanego 
na dożywocie za zabicie ośmiu star-
szych kobiet. Tym samym przychylił 
się do wniosku jaki w liście do sądu 
zawarł sam oskarżony. Przekonywał 
on sędziów, że nie ma sensu zmie-
niać wyroku. – Zadowolił on chyba 
wszystkich. Więcej nie mogłem do-
stać – napisał w liście 

Czteroosobowa banda w ciągu 
dwóch miesięcy napadła na 12 star-
szych osób. Spotkanie z nimi prze-
żyły tylko cztery ofiary. Na pomysł 
„chodzenia na babcie” (tak nazywali 
to oskarżeni) wpadła Grażyna Ł.  
i jej znajomy taksówkarz Jarosław B. 
Potrzebowali do wykonania swojego 
planu kogoś do brudnej roboty.  
31-letni mężczyzna, niepozorny,  
z wyuczonego zawodu stolarz, a wte-
dy bezrobotny alkoholik, był idealny 
do tej roli. Jego dziewczyna Ewa J. 
chętnie zgodziła się uczestniczyć  
w tej „zabawie”. Miała pomagać przy 
plądrowaniu mieszkań. Wszyscy 
dobrali się jak w korcu maku. Choć 
każdy z nich wcześniej robił coś in-
nego, połączyła ich chęć zysku za 
każdą cenę. Grupa jeździła po mieście 
i wypatrywała osób w podeszłym 
wieku, bo one zazwyczaj nie stawiają 
oporu. Musiała to być osoba starsza, 
niewysoka, niedołężna i... źle ubrana. 
To ostatnie wzięło się z przekonania, 
że osoby gorzej się ubierające nie 
wydają pieniędzy na rzeczy, tylko 
chomikują je w domu.  Wybraną 
ofiarę dyskretnie „podprowadzano” 
pod drzwi. Sprawcy sprawdzali, do 
którego mieszkania weszła staruszka. 
Czekali chwilę, po czym pukali do 

drzwi. Grażyna Ł. najczęściej prosiła 
wtedy ofiarę o kartkę, mówiąc, że 
chce zostawić wiadomość dla sąsia-
dów. Gdy kobieta wracała z papierem, 
napastnicy wdzierali się do środka. Po 
wdarciu się do mieszkania, kobiety 
zajmowały się wyszukiwaniem łupów, 
a Wiesław W. bił i krępował ofiary. Za 
każdym razem przyczyną śmierci, jak 
wykazały przeprowadzone badania 
pośmiertne, było uduszenie kneblem 
lub własną protezą. Ofiary umierały 
na jego rękach. W ciągu roku zabili 
osiem kobiet. Ofiary były w wieku 
70-80 lat. Pierwszą z nich była 69-
letnia Michalina D. Wiesław W. przy-
trzymywał ofiarę, a jego wspólniczki 
plądrowały mieszkanie w poszuki-
waniu łupu. Kobieta wyrywała się, 
dlatego najpierw ją związał, a potem  
przesunął zwiniętym ręcznikiem  
w głąb gardła Michaliny D. protezę, 
odcinając dopływ powietrza. Kolej-
ne napady miały prawie identyczny 
przebieg. Wiesław W. udoskonalił 
jedynie metodę krępowania napad-
niętych, wożąc ze sobą taśmę samo-
przylepną. Za zabójstwa skazano 
jedynie Wiesława W. – pozostałym 
nie udowodniono, by planowali coś 
więcej, niż rozboje. Nie udało się 
udowodnić, by obejmowali swym za-
miarem mordowanie. Grażyna Ł., jak 
zeznała w śledztwie, nakazywała na-
wet swojemu kompanowi uważać, by 
kneblując ofiary, pozostawiał odsło-
nięty nos. Ewa J., która wzięła udział 
w trzech rozbojach, opowiedziała  
o nich szczegółowo. Opisała także 
role, jakie odgrywali podczas napa-
dów ich uczestnicy. Ewa J., choć przy-
znaje się do trzech przestępstw, za-
przecza, że wzięła udział w napadzie 

na Stefanię W. Tymczasem, według 
ofiary, wśród napastników była „prze-
sympatyczna z wyglądu blondynka”. 
Synowa i syn ofiary potwierdzili, 
iż mówiła im o blondynce. Spośród 
oskarżonych tylko Ewa J. pasuje do 
tego opisu. Pokrzywdzona zauważyła 
ją już w drodze do domu. Blondynka 
weszła na to samo piętro i stanęła 
pod drzwiami sąsiadki. Stefania W. 
postanowiła poczekać, aż nieznajo-
ma odejdzie. Ta udała, że schodzi na 
dół, ale gdy tylko staruszka otworzy-
ła mieszkanie, wbiegła z powrotem  
i zablokowała nogą drzwi. 

Tak jak w jedenastu pozostałych 
zdarzeniach, ofiarą zajął się Wiesław 
W. Rzucił ją na ziemię i wciągnął do ła-
zienki. Tam bił i kopał, nie oszczędzając 
twarzy. W końcu związał taśmą klejącą, 
a do ust wepchnął zrolowany pasek od 
szlafroka. Stefania W. była jedną z nie-
licznych osób, które przeżyły spotkanie 
z oskarżonym. Nigdy jednak nie doszła 
już do siebie i po miesiącu zmarła. 
Biegłym nie udało się stwierdzić, czy 
doznane obrażenia były przyczyną zgo-
nu. Obrońca Jarosława B. twierdził, że 
jego klient nie wiedział o przestępczej 
działalności kompanów. Fakt, że jeździł 
z oskarżonymi, tłumaczył zajęciem ty-
powym dla taksówkarza. Dopiero pod 
koniec zaczął się domyślać, że coś jest 
nie tak. Tylko Wiesław W. sąd skazał za 
zabójstwo, wymierzając mu dożywocie. 
Grażynie Ł. sąd wymierzył 15 lat wię-
zienia z zastrzeżeniem, że będzie mogła 
skorzystać ze zwolnienia warunkowego 
nie wcześniej, niż po 10 latach. Jarosław 
B. dostał 14 lat więzienia. Ewę J., która 
wzięła udział w trzech napadach, ska-
zano na 8 lat. 

Pitawal

Tropiąc w ostatnią sobotę lutego 
zanikającego Łużnika, przy okazji 
zwracałem uwagę na liczne w tej 
okolicy skupiska zieleni, ale nim 
przejdę do meritum sprawy, kilka 
słów uzupełnienia.

Co jest grane?
Ciek stanowiący oś wodną tej kra-

iny, jest mistrzem konspiracji. Kiedy 
uważnie obejrzymy ten teren, to nie 
zauważymy niczego podejrzanego. 
Kotlina, którą przemierza, jest rów-
no wysypana piaskiem. A jeśli tak, 

to dlaczego Łużnik jest taki skryty. 
Przypominam, że ponory są jednym  
z wielu elementów krajobrazu kraso-
wego. I tu właśnie jest kras pogrzebany. 
Podłoże doliny Łużnika stanowi dolo-
mit diploporowy, skała o rodowodzie 
triasowym. Od tamtego czasu na tym 
terenie wiele się wydarzyło. Intensyw-
ne zjawiska krasowe mogły tu mieć 
miejsce przez większą część trzecio-
rzędu. Potem wszystko to przykryły 
piaski górnego neogenu i dlatego na 
powierzchni niczego podejrzanego nie 
widać. Poniekąd można mówić o wa-
dach ukrytych. Rzeka na takim obsza-
rze znajduje się w sytuacji żołnierza, 
przemierzającego pole minowe. 

Mokra, zielona plama
W tej okolicy dominującym zbioro-

wiskiem leśnym jest bór. Dlatego przez 
większą część roku, cały ten kompleks 
leśny jest wielką mokrą zieloną plamą. 
Zresztą, wystarczy spojrzeć na w miarę 
dokładną mapę Jaworzna, aby zauwa-
żyć jak wielka liczba niebieskich kre-
sek, znaczących cieki wodne, przecina 
te lasy. To są właśnie owi niezawodni 
przyjaciele, na których Łużnik może 
prawie zawsze liczyć.

Skoro jesteśmy w borze, to oprócz 
sosny zwyczajnej, warto zwrócić uwa-
gę na zimozieloną borówkę brusznicę. 
Wkrótce nadejdzie dla niej sądny 
czas, zważywszy jak wiele jej gałązek 
zdobi koszyczki ze święconką oraz 
wielkanocne stoły. Nie brak tutaj 
również mszaków, a wśród nich ro-
kietu, drabika czy też płaszczyńca. 
Najciekawszy jest jednak wątrobo-
wiec, porastający kamienie i brzegi 
koryt Łużnika. 

Rozmnożenie stożki
Bohaterka tego odcinka nosi pol-

ską nazwę stożka ostrokrężna. Jed-
nakże, według łacińskiej nazwy, to 
mężczyzna – Conocephalum coni-

cum. Oczywiście tak było do niedaw-
na, gdyż od sierpnia 2004 do maja 
2005, w wyniku badań polskich na-
ukowców, na boisku pojawił się nowy 
gracz – Conocephalum salebrosum. 
Na początku wydzielenia nowego 
gatunku ze starego dokonano dzięki 
badaniom biochemicznym, później 
znaleziono pewne znaki szczególne, 
umożliwiające odróżnienie gatun-
ków przy pomocy przysłowiowego 
szkiełka i oka, ale wielu, w tym ja, 
ma jeszcze z tym problem. Jednakże, 
analizując kilka dostępnych w sieci 

zdjęć, odnoszę wrażenie, że tutejsze 
okazy to klasyczna stożka ostro-
krężna. Cechują ją szerokie do dwu 
centymetrów, czasami rozwidlające 
się płaty plechowatej tkanki  rozrasta-
jące się po powierzchni alkalicznego 
podłoża. To one, przez podobieństwo 
do płatów wątroby, miały posłużyć za 
nazwę dla tej całej grupy systematycz-
nej. Są dane o wykorzystywaniu jej  
w chorobach wątroby. 

Nasza bohaterka jest kuzynką 
porostnicy wielokształtnej, czy ple-
szanki, gatunków równie pospoli-
tych. Opisując ich wygląd, autorzy 
przewodników używają określenia 
plecha, chociaż nikt nie ma wątpli-
wości, że nasi bohaterowie, będąc 
częścią mszaków, to rośliny. W wy-

niku serii niefortunnych zdarzeń tak 
się złożyło, że z wielkiego Królestwa 
Roślin, obejmującego kilkumikro-
nowe bakterie i ponad 120 metrowe 
drzewa, ostały nam się jeno mszaki  
i rośliny naczyniowe. Cała reszta zo-
stała, że tak powiem, wyatutowana, 
ale tę kwestię będę rozważał na mojej 
chrzanowskiej wystawie. Zapraszam 
od 26 marca do 21 maja. Będzie to 
„Zielony zawrót głowy”.
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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

VHS

DVD/CD

R a d n a  R E N A T A  C H M I E L E W S K A

zaprasza mieszkańców Jaworzna na dyżury w:
poniedziałek o godz. 15.30 do 16.30 Jeleń ul. Celników 1 

oraz w każdy ostatni piątek miesiąca 
w godz. od 16.00 do 17.00 

Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Leśna 49 (Podłęże)

NASI  RADNI  DYŻURUJĄ

dw

Radny K RZYSZTOF DZIERWA

zaprasza mieszkańców Jaworzna na dyżury 
w każdy I i II czwartek miesiąca 

w godzinach 15.30- 17.00 
w Urzędzie Miejskim pokój 106

Kurs „UPRAWNIENIA SEP do 1 kV
Kurs „Obsługa wózka widłowego”            rozpoczęcie 26.03.2008
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Kolejny sukces Kamila 
Młodzińskiego! Młody 
zawodnik Victorii Jaworzno, 
pokonał 4 rywali i  wygrał 
turniej o Mistrzostwo 
Polski w Elblągu! Oprócz 
indywidualnego sukcesu 
Kamila Victoria Jaworzno 
uzyskała ogromny sukces 
drużynowy – na 70 zespołów 
startujących w turnieju 
jaworznianie byli 3 w Polsce, 
oraz wygrali w klasyfikacji 
okręgowej, potwierdzając 
tym samym swój prymat  
na Śląsku.

Długa droga do sukcesu
Kamil Młodziński, był pewnym 

kandydatem do pierwszego miejsca 
w swojej kategorii wagowej. Jednak 
droga do upragnionego pierwszego 
miejsca była długa, gdyż prowadziła 
przez pokonanie aż 4 rywali, najlep-
szych w swoim województwie. Kamil 
pokonał kolejno Mateuszów: Ptasiń-
skiego i Koziowskiego, Macieja Pie-
chotę w półfinale i Kamila Komara 
w finale. Z tych walk najtrudniejsza 

Kamil Młodziński 
Mistrzem Polski

była walka o wejście do półfinału. 
– Boksowałem z zawodnikiem go-
spodarzy, były śpiewy na trybunach, 
gorący doping. Ale nie zrobiło to na 
mnie wrażenia i wygrałem – mówi 
nam Mistrz Polski Kamil Młodziń-
ski. – Na pewno żaden z przeciwni-
ków nie był blisko Kamila, uważam, 
że Kamil jest pewnym i słusznym 

zwycięzca turnieju. W drugiej walce, 
rzeczywiście miał moment takiego 
słabszego boksu ze swojej strony ale to 
szybko minęło – opowiada trener Ro-
bert Kopytek. – Jeśli chodzi o walkę 
finałową, to ze swoim przeciwnikiem 

spotykałem się już wcześniej, także 
dobrze go znałem. To była nasza trze-
cia walka, i moje kolejne zwycięstwo 
– kończy relację Kamil.

Kamil po raz kolejny pokazał, 
swój nieprzeciętny bokserski talent 
i zaawansowanie w stopniu bokser-
skiego wyszkolenia, wypracowane na 
treningach. W dniu wydania gazety 

przebywa już z reprezentacją Polski 
na obozie w Litwie, gdzie będzie mógł 
sparować z zagranicznymi rywalami. 
– Na pewno występy z orzełkiem na 
piersi są dla mnie zaszczytem, którego 
zresztą nie każdy może dostąpić. Spa-
ringi z rywalem wcześniej mi niezna-
nym są zawsze bardzo ciekawe, przed 
tymi walkami trochę dłużej się roz-
grzewam – przyznaje Kamil, dodając 
że przed zagranicznymi rywalami nie 
czuje specjalnego respektu. Zawsze 
trzeba boksować swoje, w swoim ryt-
mie, narzucić swój styl walki.

Inni gorzej
Z różnych przyczyn trójka po-

zostałych naszych reprezentantów: 
Przemysław Gorgoń, Krzysztof Wło-
darczyk i Jacek Kopiel, nie sięgnęła 
po indywidualne zdobycze meda-
lowe. O największym pechu może 
mówić pierwszy z wymienionych, 
który został niedawno Mistrzem 
Śląska i najlepszym śląskim pięścia-
rzem, a który już w pierwszej walce, 
musiał zmierzyć się z wicemistrzem 
Europy, dodatkowo reprezentującym 
miejscowe barwy Kośmidrem. Walka 
dostarczyła wielkich emocji. – Cała 
hala aż dudniała od dopingu. Zebrał 
się cały Śląsk by dopingować Prze-
mka, naprawdę to były spore emocje 
– relacjonuje nam Włodzimierz 
Kromka – kierownik bokserskiej 
sekcji Victorii. Ostatecznie decyzją 
sędziów jednogłośnie lepszy okazał 
się Kośmider, choć w tym przypadku 
można mówić, że był to bardzo „go-

spodarski” werdykt. – Po pojedynku 
wyściskałem Przemka nie mniej niż, 
Kamila który zdobył złoto. Naprawdę 
boksował fantastycznie. Wyrok sę-

dziów spokojnie mógł być odwrotny, 
Wiedzieliśmy, ze jeśli Przemek nie 
znokautuje rywala to nie ma siły, by 
pupil gospodarzy odpadł. Przemek 
szukał tego ciosu, ale nie udało się,  
a sędziowie zdecydowali, co zde-
cydowali. Ja powiem tylko tyle, że 
tuż po walce przychodzili ludzie  
i gratulowali, z jednej strony postawy 
Przemka, z drugiej cieszyli się, że go 
nie ma, bo później temu Kośmidrowi 
nikt zagrozić nie mógł – mówi trener 
Kopytek. Tym razem występ nie 
powiódł się pozostałym reprezen-
tantom Vici. Występ Jacka Kopiela  
i Krzysztofa Włodarczyka, był słab-
szy niż ich rzeczywiste możliwości. 
Nie jest to jednak ostatnie impreza  
w tym roku, dlatego możemy być 
pewni że usłyszymy jeszcze o suk-
cesach wspomnianej dwójki. 

Boks coraz lepiej
Trudno jednak nie dostrzec tego, 

że w boksie, póki co młodzieżowym, 
Jaworzno stało się bardzo ważnym 
punktem na mapie Polski. – Na pewno 
możemy być dumni z naszych osiągnięć: 
3. miejsce z 70 drużyn, tytuł najlepszych 
na Śląsku, przede wszystkim indywidu-
alne zwycięstwo Kamila, to naprawdę 
sporo – kończy Włodzimierz Kromka. 
Sporo, panie Kierowniku, ale wciąż 
czekamy na więcej!

krzysztof rePeć

Sukces kick bokserów

Kamilowi Młodzińskiemu gratuluje kolejna pięściarska sława – Paweł Skrzecz

Jaworzniccy kick bokserzy mają za sobą sukces na turnieju  
w Krynicy Zdrój. Trenowani przez Marcina Sobieskiego  
(w czerwonych spodniach) zawodnicy zdobyli dwa medale.  
Ryszard Zając (pierwszy z prawej) wygrał, a Harutynyan Hmayak 
(pierwszy z lewej) był drugi

Kamil Młodziński wraz z trenerem Robertem Kopytkiem po 
wygranym finale Mistrzostw Polski
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Wojciech Szwed
Wociech Szwed pierwszy w plebiscycie na Sportowca Roku 2007. Młody 
piłkarz Zagłębia Sosnowiec wyprzedził plebiscytową  siatkarską 
rewelację, czyli Piotra Deszcza. Trzecie miejsce przypadło narciarzowi 
wodnemu z klubu „Boreasz” – Gabrielowi Kuprewiczowi. Na pozycji 
numer 4 – uplasował się były piłkarz Szczakowianki, który ma już za 
sobą całą rundę w Orange Ekstraklasie, Paweł Cygnar. Czołową piątkę 
zamknął Grzegorz Remin, najlepszy koszykarz AND-BUD-u Jaworzno.

16. edycja sportowego plebiscytu „Co 
tydzień”  
i „CTv”, cieszącego się z roku na rok 
niesłabnącą popularnością, już za nami. 
Było nam bardzo miło gościć sportowców, 
kibiców, działaczy i trenerów,którzy 
zaszczycili nas obecnością na bankiecie, 
zorganizowanym na oficjalnym ogłoszeniu 
i wręczeniu nagród, w plebiscycie na 
Sportowca Roku 2007.
Kto według jaworznian był Sportowcem 
Roku 2007? Przed takim pytaniem 
postawiliśmy mieszkańców Jaworzna już w 
grudniu i jak pokazują wyniki  
wybór był bardzo trudny.
W poprzednich latach w plebiscycie 
triumfowali piłkarze, siatkarze czy siłacze, 
a w ubiegłym plebiscycie główna nagroda 
przypadła w udziale, świetnemu bokserowi 
Grzegorzowi Proksie. Ubiegłoroczny laureat, 
przyjechał również na tegoroczne rozdanie 
nagród. Początkowo zapanowała obawa, że 
mistrz chce bronić  
w pięściarski sposób tytułu, jednak tak 
naprawdę, Grzegorz Proksa podziękował 
osobiście za zeszłoroczny wybór i 
pogratulował zwycięzcy. Po policzeniu 

Wojciech Szwed – zwycięzca plebiscytu 
na Sportowca Roku 2007

Aleksandra Deszcz (w imieniu Piotra – II miejsce w 
plebiscycie),
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Sportowiec Roku �007

„Sportowcem Roku 2007”

Marcin lichtański (w imieniu Grzegorza Remina – V miejsce), Wojciech Szwed – zwycięzca, Gabriel Kuprewicz – III miejsce, Paweł Cygnar – IV miejsce w klasyfikacji 

Nowy i stary mistrz w przyjacielskiej pogawędce- Wojciech Szwed i Grzegorz Proksa
krzysztof rePeć

kuponów okazało się, że w czołowej piątce znaleźli się 
Grzegorz Remin, Piotr Deszcz, Wojciech Szwed, Gabriel 
Kuprewicz i  Paweł Cygnar. Tuż za pierwszą piątką, o 
dosłownie kilka głosów znaleźli się Dariusz Boś na pozycji 
6, a dalej kolejno Monika Pielecka, Kamil Młodzinski, 
Jarosław Tepling i Radomir Jarzynka.
W pierwszej piątce znaleźli się więc sami mężczyźni, a 
rozgrywka o czołowe lokaty były iście męska. Niestety, 
nie wszystkim z sportowców udało się dotrzeć na rozdanie 
nagród. Piotra Deszcza, zatrzymały obowiązki służbowe, 
gdyż MCKiS rozgrywał ligowe spotkanie. W jego imieniu 
nagrodę odebrała siostra – Aleksandra. Na rozdanie 
nie dotarł również, Grzegorz Remin, który podczas 
rozgrywanego wcześniej spotkania koszykarzy  
AND-BUD-u został brutalnie potraktowany przez swojego 
rywala, i zamiast ucztować z innymi sportowcami z 
czołowej piątki na bankiecie musiał  imprezę przeleżeć 
w domu. Nagrodę Grzegorza odebrał za niego trener 
koszykarza AND-BUD-u, Marcin Lichtański.
Po krótkim wstępie rozpoczęło się ogłoszenie wyników i 
rozdanie nagród. Stopniowo, sportowcy, oraz zaproszeni 
na bankiet kibice, trenerzy i działacze poznawali 
laureatów plebiscytu, których prezentujemy poniżej. Nie 
zapomnieliśmy oczywiście skromnie uhonorować samych 
głosujących, których reprezentowały panie Sabina 
Wosiek i Karolina Pasiut oraz pan Grzegorz Konczewski.
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SIATKóWKA –  MCKIS ENERGETyK JAWORZNO - AVIA ŚWIDNIK 3:1 (25:21, 30:28, 21:25, 25:14) KoSZYKóWKA – MCKIS AND BUD - HAWAJSKIe KoSZUle ŻoRY 61:98

SIATKóWKA – BKS II BIElSKO-BIAłA - MCKIS JAWORZNO 1:3 (25:18, 20:25, 20:25, 25:27)

SIATKóWKA – MCKIS JAWORZNO - HEJNAł KęTy 3:1

Sport

 
miejskie Centrum kultury i Sportu 
Jaworzno, ul. mickiewicza 2 www.sokol.jaw.pl

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

TURNIEJ PIłKI NOŻNEJ HAlOWEJ TRAMPKARZy STARSZyCH
z udziałem drużyn: GKS Katowice, GKS Tychy, Hutnik Kraków, MCKiS Sokół Jaworzno, Podbe-

skidzie Bielsko-Biała, Polonia Bytom, Rozwój Katowice
8 marca (sobota) godz. 11.30, hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 – wstęp wolny!!!

II lIGA SIATKóWKI KOBIET
MCKiS Jaworzno – MKS Zawiercie, 8 marca (sobota) – godz. 17.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe), wstęp wolny!!!

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 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!!!

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
lodowisko MCKiS

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-�1.�5, przerwa techniczna w godz. 
1�.00-15.00, czynne w soboty i niedziele w godzinach od 9.00-�1.�5, przerwa techniczna  
w godz. 1�.00-15.00, cena biletów � zł – normalny, 1 zł – ulgowy
opiekun min. dwójki dzieci – wstęp wolny!

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

Siatkówka dziewcząt: IV klasa SP 5, SP 7 i SP 16, I klasa Gimnazjum nr 1
Siatkówka chłopców: IV klasa SP 5 i SP 16, I klasa Gimnazjum nr 1

Koszykówka chłopców: IV klasa SP 1, SP 7 i SP 15, I klasa Gimnazjum nr �
Wszelkich informacji udzielają sekretariaty wymienionych szkół.

Zespół Marcina Lichtańskiego do 
tej pory spisywał się bardzo dobrze 
plasując się w górnej części tabeli, 
w sobotnie popołudnie kompletnie 
zaprzeczył wszystkim dobrym sło-
wom, które padły pod ich adresem 
w tym sezonie.

Koszykarze z Żor świadomi byli, 
że każda kolejna porażka przybliża 
ich do spadku i na parkiet w Jaworznie 
wyszli niezwykle zmotywowani, co na 
nasz zespół, który wyraźnie zlekcewa-
żył rywala wystarczyło.

Już w pierwszej kwarcie goście 
dominowali obnażając wszystkie 
słabe punkty drużyny Lichtańskie-
go. Porażka dziesięcioma punktami 
była dopiero początkiem, choć nikt 
w hali przy ulicy Grunwaldzkiej nie 
spodziewał się aż takiego pogromu, 
zwłaszcza, że kolejne dziesięć minut 
gry było już namiastką dobrej gry 
AND-BUD-u.

Gdyby nie poprawa gry w drugiej 
kwarcie, kto wie jak wysokim zwy-
cięstwem gości zakończyłoby się to 
spotkanie. Na szczęście jaworznianie 
obudzili się po tej dość zaskakującej 
pierwszej kwarcie i zaczęli grać na swo-
im poziomie. Udało się odrobić straty, 
co więcej pierwsza połowa zakończyła 
się dwupunktowym prowadzeniem 
jaworznian i chyba większość koszy-
karzy i kibiców uwierzyła, że postawa 
Hawajskich Koszul w pierwszej kwar-
cie była tzw. „łabędzim śpiewem” i że 
kolejne dwie kwarty będą już toczone 
pod dyktando gospodarzy.

Nieco w cieniu rozgrywek męskich ze-
społów siatkarskich znajdują się nasze 
drugoligowe siatkarki, które z pośród 
trzech drużyn seniorskich spisują się 
zdecydowanie najlepiej. Zespół Krzysz-
tofa Zabielnego po słabym początku ligi 
nie ma już śladu i z każdą kolejką dziel-
nie pnie się w górę tabeli, a do całkowitej 
radości, szóstej lokaty zapewniającej 
utrzymanie, brakuje już niewiele.

Już w piątek siatkarki MCKiS-u uda-
ły się do bielska rozegrać spotkanie ze 
znanymi sobie doskonale siatkarkami 
rezerw BKS-u, z którymi od lat toczą 
zacięte boje, głównie w rozgrywkach 
juniorskich. Spotkanie zaczęło się od 
bardzo dobrej gry gospodyń, które ostat-
nimi czasy przeżywały wyraźny kryzys 
i na spotkanie z naszymi siatkarkami 
wyszły niezwykle umotywowane. Taki 
stan ducha bielszczanek pozwolił im 
narzucić swoje warunki gry i pierwsza 
partia padła ich łupem.

Na szczęście to był już koniec ma-
rzeń BKS-u na zwycięstwo w tym 
spotkaniu. Od drugiej partii siatkarki 
Zabielnego zaczęły prezentować siat-
kówkę, do której przyzwyczaiły nas  
w ostatnich tygodniach. Bardzo dobra 
gra w każdym elemencie gry i mało 
błędów własnych było progiem nie do 
przeskoczenia dla siatkarek BKS-u.

Dwie kolejne partię siatkarki z Ja-
worzna wygrały pewnie do 20 i dopiero 
końcówka czwartej partii przyniosła 
jeszcze kibicom w Bielsku emocje. Wa-

Ostatni raz siatkarze Energetyka 
Jaworzno zwyciężyli w rozgryw-
kach ligowych 24 listopada, kiedy to 
zasłużenie pokonali, na niezwykle 
trudnym terenie w Świdniku, miej-
scową Avię. Od tamtego zwycięstwa 
minęły trzy miesiące, w których 
jaworznianie zdobyli zaledwie dwa 
punkty, przegrywając min. ze spal-
skim SMS-em, natomiast świdnicza-
nie ogrywali najlepszych i pewnie 
zmierzali ku czwórce najlepszych 
zespołów w pierwszej lidze. 

Sytuacja obu zespołów znajdujących 
się po przeciwległych biegunach tabeli 
sprawiała, że faworytem tego spotkania 
mógł być tylko zespół przyjezdnych, 
zwłaszcza, że zawodnicy trenera Mariu-
sza Łozińskiego grali w osłabieniu gdyż 
z powodu kontuzji nie mogli wystąpić 
Maciej Rzędzicki i Jakub Kaźmierski.

Na szczęście gdy po obu stronach 
siatki spotykają się zespoły Avii i Ener-
getyka wszystkie statystyki ligowe, 
wszystkie głosy komentatorów nie mają 
większego sensu, gdyż od wielu lat ry-
walizację tych dwóch zespołów można 
śmiało nazwać „świętą wojną”, w której 
obie drużyny dają z siebie maksimum 
swoich umiejętności, nie patrząc na to 
co działo się do tej pory. 

Od samego początku spotkania go-
spodarze przewyższali, celnie punktując 
swoją zagrywką przyjmującego gości, 
Zbigniewa Żurka, który podobnie jak 
większość zawodników z jego zespołu 
tego dnia miał wyraźnie słabszy dzień. 
Słabe przyjęcie siatkarzy ze Świdnika 
pozwalało energetycznym na ustawie-
nie solidnego bloku, a gdy ten zawodził 
linia obrony stawała na wysokości za-
dania. Zawodnicy Łozińskiego pewnie 
zwyciężyli w partii otwierającej sobot-
nie spotkanie. Losy trzech punktów 
ważyły się w drugiej odsłonie, kiedy to 

wyraźnie pobudzeni porażką w pierw-
szej partii świdniczanie, wzięli się ostro 
do pracy kontrolując przebieg gry ma 
parkiecie. Gdy na tablicy wyników 
pojawił się wynik 24-21 dla gości nic 
już nie wskazywało, że to jaworznianie 
wyjdą zwycięsko z tej partii jednak kil-
ka niewykorzystanych piłek przez Avię 
dały naszym siatkarzom nadzieję, którą 
bezlitośnie wykorzystali ostatecznie wy-
grywając do 28.

Niestety, w tym momencie jaworz-
nianie wyraźnie osłabli pozwalając swo-
im rywalom na rozwinięcie skrzydeł. 
Trener gości przed trzecim setem po-
stawił trochę przemeblować swój skład 
i okazało się to kluczowe do wygranej do 
21. Wydawało się w tym momencie, że 
z naszych siatkarzy może już całkowicie 
zejść powietrze i mecz zakończy się do-
piero po pięciu setach. 

Nic bardziej mylnego. Energetyczni 
znów powrócili do skutecznego punkto-

wania Żurka, który z każdą kolejną akcją 
mylił się co raz bardziej, a rozpędzeni 
takim obrotem sprawy siatkarze Ener-
getyka nie pozwolili wydrzeć sobie z rąk 
zwycięstwa za trzy punkty.

Zwycięstwo i to w tak przekonu-
jącym stylu było naszym siatkarzom 
szalenie potrzebne. Kto wie, być może 
bodziec w postaci trzech punktów zbu-
duje w drużynie poczucie, że wszystko 
to co najgorsze zespół ma już za sobą 
i w dwóch ostatnich kolejkach ener-
getyczni pokuszą się jeszcze o niespo-
dziankę, mimo, że czeka ich nie lada 
wyzwanie- mecze z nyskim AZS-em  
i rezerwami Skry Bełchatów.

Do bezpośredniego rywala, ze-
społu Orła Międzyrzecz dzieli nasz 
zespół zaledwie jeden punkt, jest o co 
walczyć i miejmy nadzieje, że siatka-
rze Łozińskiego wkroczyli już na tor 
zwycięstw, z którego już nie zjadą.

reD1

Nic bardziej mylnego. To co moż-
na było zobaczyć w trzeciej kwarcie  
w wykonaniu koszykarzy Lichtań-
skiego to prawdziwy blamaż i powód 
do wstydu. Ta kwarta została wy-
grana przez gości z Żor 34 do ..5 i z 
twarzy jaworznian zniknęły już na 
stałe uśmiechy. Nie można w tym mo-
mencie zapomnieć o graczach gości, 
którzy grali koncertowo notując m.in. 
serię czterech celnych rzutów zza linii 
6,25m w 3 minuty gry. 

Bezradni jaworznianie również 
i w czwartej bardziej obserwowali 
dobrą grę rywala i ostatecznie prze-
waga Hawajskich Koszul wzrosła do 
38 punktów co jeszcze raz trzeba 
nazwać blamażem.

Tak wysoka porażka zaskoczyła 
chyba wszystkich a trener Marcin 
Lichtański chyba jeszcze przez długi 
okres nie zapomni tego wyniku. Ze-
społowi klasy naszego AND-BUD-u 
nie przystoi przegrywać z outsiderami 
ligi. Wszystkie dobre występy w tym 
sezonie zostały tym samym zamaza-
ne przez niechlubny rekord i miejmy 
nadzieję, już w tym sezonie nie spotka 
nas taka „niespodzianka”.

Hawajskie Koszule uciekły z ostat-
niej pozycji natomiast nasz zespół 
znajduje się na siódmej pozycji. Do 
zakończenia sezonu zostało już nie-
wiele, miejmy więc nadzieję, że ko-
szykarze Lichtańskiego przypomną 
nam jeszcze jak potrafią grać i zmażą 
plamę na swoim honorze.

reD1

Prawdziwym blamażem można nazwać sobotnie 
spotkanie jaworznickich koszykarzy AND-BUD-u, którzy 
sprawili swoim fanom zimny prysznic przegrywając  
z ostatnim zespołem drugiej ligi, drużyną Hawajskich 
Koszul i to różnicą aż 37 punktów.

Totalny blamaż
W końcu wygrana

leczne gospodynie ostatnimi siłami rzu-
ciły się do odrabiania strat jednak to było 
wciąż za mało na dobrze dysponowane 
jaworznianki i ostatecznie set zakończył 
się wynikiem 25-27 dla MCKiS-u i ja-
worznianki zdobyły komplet punktów 
dających wciąż małą nadzieję na zajęcie 
upragnionej szóstej pozycji.

Patrząc na układ spotkań szansę 
są niestety niewielkie. Mimo dobrego 
układu spotkań i teoretycznych sześciu 
punktów dla naszego zespołu (mecze 
z Zawierciem i Świdnicą) w podobnej 

sytuacji znalazły się siatkarki Gaudii 
Trzebnica, które nad zespołem MCKiS-u 
ma trzy punkty przewagi. Trudno wie-
rzyć, że w meczach z rezerwami BKS-u 
i ostatnim w tabeli MKS-em Zawiercie 
zespół Gaudii straci tę przewagę jednak 
dopóki piłka w grze...

Gdyby nie udało się zająć szóstej 
pozycji siatkarki Zabielnego czeka ba-
talia w barażach, jednak śmiało można 
stwierdzić, że w obecnej formie jaworz-
nianki nie powinny mieć problemów  
z utrzymaniem. reD1

Stało się już chyba tradycją, że pisząc 
o siatkarzach rezerw MCKiS-u trzeba 
kopiować słowa dotyczące spotkania 
pierwszej drużyny. Obie drużyny spi-
sują się wręcz identycznie przez cały 
sezon, wyniki padają zbliżone i nie ina-
czej było w miniony weekend. Pierwszy 
zespół pokonał dość niespodziewanie 
świdnicką Avię, a podopieczni Zbignie-
wa Błaszczaka dali swoim fanom chwi-
lę radości pokonując Hejnała Kęty.

Mimo, że obie drużyny sąsiadują  
w tabeli, graczy z Kęt również czeka wal-
ka o utrzymanie, to przed spotkaniem 
wydawało się, że znajdujący się w fatalnej 
formie jaworznianie po raz kolejny prze-

Zwycięstwo z Bielskiem

Chwila radości
grają. Oba zespoły to beniaminki drugiej 
ligi jednak skład personalny sobotnich 
rywali może robić wrażenie. W sobotnie 
popołudnie zespół Błaszczaka pokazał, 
że grać w siatkówkę potrafi i zdobyte trzy 
punkty z pewnością podniosą upadłe do 
tej pory morale w drużynie. Niestety, 
patrząc na cały sezon można śmiało 
stwierdzić, że zespół rezerw nie potrafi 
utrzymać swojej wysokiej formy przez 
choćby dwa, trzy tygodnie jednak tym 
razem, tuż przed zbliżającymi się wiel-
kimi krokami barażami wszyscy musi-
my postawić na optymizm, zwłaszcza,  
że sobotnie spotkanie daje nam ku temu 
podstawy. reD1.

MCKiS energetyk Jaworzno w końcu wygrał
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Dominik (na zdj. po lewej) jest od uro-
dzenia chłopcem znacznie upośledzo-
nym umysłowo z zespołem Downa. 
Jego brat Paweł (na zdj. po prawej) to 
chłopiec z porażeniem mózgowym 
czterokończynowym (porusza się na 
wózku). Obaj wymagają stałego lecze-
nia i nieustannej rehabilitacji. Obaj 
są podopiecznymi Fundacji Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko” i mają 
podpisane z fundacją porozumienie 
na prowadzenie ich subkonta.

Zebrane pieniądze mogą być użyte 
jedynie na pokrycie kosztów leczenia 
i rehabilitacji. Przy wypełnianiu ze-
znania podatkowego PIT, przeznacza-
jąc 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

Niepełnosprawni bracia Dominik 
i Paweł proszą o 1% podatku

Przez półtorej godziny, od 16.00 do 
17.30, instruktorzy ćwiczą z nie-
pełnosprawnymi, pokazują im jak 
prawidłowo poruszać się na wózku 
inwalidzkim, w jaki sposób radzić so-
bie z barierami architektonicznymi, 
osiągnąć większą samodzielność czy 
też nawiązać nowe znajomości.

Posiadamy również wózki do 
aktywnej rehabilitacji dla osób, któ-
re takich nie posiadają. Zajęcia są 
bezpłatne, może z nich skorzystać 
każdy mieszkaniec naszego regionu, 
jeśli jest po urazie rdzenia kręgowego  
i porusza się na wózku oraz osoby 
zainteresowane pomocą osobom nie-
pełnosprawnym. 

Kontakt telefoniczny 
Piotr Czarnota 511-253–290

e-mail: poczta@fundacjarg.org.pl, 
www.fundacjarg.org.pl

Podziękowanie dla Pana Sala Ro-
bert, przedstawiciela Firmy Rodar za 
pomoc rzeczową dla Fundacji.

w imieniu zarząDu funDacji Piotr czarnota

Czytelnia Naukowa Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej zaprasza na 
kolejne spotkanie z cyklu „Obrzędy  
i obyczaje na świecie”, które odbę-
dzie się 13 marca o godz. 18.00. 

Tematem spotkania będzie Wiel-
kanoc – najstarsze i najradośniejsze 
święto chrześcijaństwa, obchodzone 
na pamiątkę Zmartwychwstania 
Chrystusa. W tym dniu spożywa się 
uroczyste śniadanie w gronie rodzin-
nym, poprzedzone składaniem sobie 
życzeń. Święta Wielkanocne mają bo-
gatą tradycję, wiążą się z nimi liczne 
religijne i ludowe obrzędy (święcenie 
pokarmów, pisanki, śmigus-dyngus), 
dzięki którym stają się barwniejsze. 

Na czas Wielkanocy przygotowuje-
my specjalne potrawy – wędliny, mięsa,  
a przede wszystkim jajka. Wielkanocne 
pisanki miały sens symboliczny. Uważa-
no, że malowanie jaj jest jednym z warun-
ków istnienia świata. Pięknie zdobione 
jaja (będące symbolem odradzającego 
się życia) od wieków zdobią polskie stoły 
podczas świąt wielkanocnych. Wpraw-
dzie przez lata sposoby barwienia i de-
korowania jaj zmieniły się, ale tradycja 
pozostała. Jajo króluje na wielkanocnym 
stole, jest symbolem życia i odrodzenia. 

Z Wielkanocą nierozłącznie zwią-
zane są palmy wielkanocne. Wielki 
Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmo-
wą. Kiedyś nazywano ją kwietną lub 
wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, 
gałązki bukszpanu, malin, porzeczek 
– ozdabiano kwiatami, mchem, ziołami, 
kolorowymi piórkami. Po poświęceniu 
palemki biło się nią lekko domowników, 
by zapewnić im szczęście na cały rok. Po-
łknięcie jednej poświęconej bazi wróżyło 
zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz 
lub włożone do wazonów palemki chro-
niły mieszkanie przed nieszczęściem  
i złośliwością sąsiadów. 

Zwyczajów i tradycji wielkanocnych 
jest znacznie więcej. Opowiadać o nich 
będziemy na naszym spotkaniu. Będą na 
nim palemki na szczęście, wielkanocne 
baby oraz mini konkurs na najładniejszą 
drapankę (czyli pisankę wydrapaną na 
zabarwionej kraszance). Mamy nadzie-
ję, że spotkanie wprowadzi wszystkich  
w świąteczny nastrój. 

Serdecznie zapraszamy do udziału  
w spotkaniu i konkursie. Życzymy mi-
łych wrażeń! hr

Obrzędy i obyczaje 
na świecie

Zaproszenie

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Ratownik Górniczy” zaprasza na zajęcia z Aktywnej 
Rehabilitacji, które odbywają się w każdy piątek w hali 
sportowej w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 235.



16 Co tydzień nr 10/858
5 marca �008 roku

Miasto JaworznoReklama

dw

dw

dw

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 u do k l ie n ta 
GR ATIS

GRUPA ERGO HESTIA

WIELKIE OTWARCIE!!!
Biuro Podróży JAWOR ul. Katowicka 47 

(Jaworzno – Łubowiec)
zaprasza na otwarcie 08.03.2008 r. od godz. 10.00–15.00
dla każdego klienta lampka szampana oraz specjalne rabaty

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

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

Drut spawalniczy, 
elektrody, 

akcesoria spawalnicze.

Atrakcyjne ceny 

PHU MARSEL
43-602 Jaworzno 

ul. Górnośląska 66
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

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

www.galas.pl

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

od 5 do 25 marca 2008 r. na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Jaworznie, przy 
ul. Grunwaldzkiej 33, bêd¹ wywieszone wykazy obejmuj¹ce:

 dzia³ki stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa przeznaczone do dzier¿awy, po³o¿one
w Jaworznie:

- przy ul. Armii Krajowej - pod obiekt handlowy,
- przy ul. Wodnej - pod ogródek przydomowy

 niezabudowan¹ nieruchomoœæ Skarbu Pañstwa, po³o¿on¹ przy ulicy Pochy³ej 
2w Jaworznie, oznaczon¹ jako dzia³ka nr 33/2 o pow. 140 m  w obr. 85 miasta Jaworzna, 

przeznaczon¹ do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Zak³adu Produkcyjno-
Us³ugowo-Handlowego Best – Pest Sp. Jawna.

Ogłoszenie własne

Taśmy VHS oraz kasety magnetofonowe odchodzą 
w przeszłość. Płyty winylowe odeszły już w przeszłość.

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

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

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

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

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

tel. (032) 751-91-30

dw
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Zdrowie

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

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

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

SUKNIe ŚlUBNe

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

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

w tym świadectwo kwalifikacji.

98/05

NZOZ Centrum Promocji Zdrowia ul. Paderewskiego 43 
tel. 032 752 24 64 ZAPRASZMY na WARSZTATY ANTYSTRESOWE !
prowadzone przez doświadczonych psychologów. Nauka relaksacji 

i umiejętności radzenia sobie ze stresem w domu oraz w pracy.
Ilość miejsc ograniczona!

dw

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

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

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

eNDoKRYNoloG

dw

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

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

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

GABINeT USG

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

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

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44
42/02

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

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

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

dw

dw

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

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

ul. Grunwaldzka 225/54

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

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

dw

SToMAToloDZY

dw

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

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

oRToPeDZI
dw

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

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

ReHABIlITACJA

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

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

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

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

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

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

CHIRURDZY

dw

oPTYCY

dw

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

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

rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

dw

PeDIATRZY

92/02

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

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

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

dw

Medycyna estetyczna
poczuj energię piękna

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

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

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

www.esteuroda.pl

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

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

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

INNe

107/02

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw. 
17.00-19.00 

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

ogłoszenie bezpłatne

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY NR 225587

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

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

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

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
Prezes Zarządu Rejonowego Władysław Witek

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

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

ogłoszenie bezpłatne

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
koło Jaworzno zaprasza
na spotkanie w dniu 10.03.08 
tj. poniedziałek o godz. 16.00 

ul. Grunwaldzka 35 (siedziba koła PSD).
Tematem spotkania będzie: Hipoglikemia (niedocukrze-

nie)-przyczyny i sposoby zapobiegania
za zarząD Prezes marek nowak
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SZCZAKOWA

PODŁęŻE

Dzielnicowy kalejdoskop

Co dzień media donoszą o różnych 
mutacjach genetycznych – w skle-
pie owoce kuszą nas soczystością, 
kolorem, wielkością . Niestety, 
naukowcom przestało wystarczać 
ulepszanie już tylko istniejących 
odmian roślin (i zwierząt oczy-
wiście). 

Tworzenie now ych gatunków 
lub sosen, które dawałyby śliwki, 
czy wierzby obsypanej gruszka-
mi przestało być już chyba tylko 
nielogiczną rymowanką z jednej 
z piosenek dla dzieci. My znaleź-
liśmy jeden taki „okaz” mutacji  
w Jaworznie, (pewna część codzien-
nego użytku „wyrosła” na drzewie) 
– ciekawe tylko czyjej: jego „twór-
cy” czy samego drzewa?

Jedna z lamp stojących przy konte-
nerach nieopodal Szkoły Podsta-
wowej nr 7 wymaga interwencji. 
Tym razem nie chodzi o zepsutą 
żarówkę czy też klosz, ale o nie-
zabezpieczone kable, które z niej 
wystają. 

Co prawda, chyba każdy z nas 
pamięta słowa babci, która prze-
strzegała nas przed wkładaniem rąk 
do kontaktu, tj. dotykania wszel-
kich urządzeń elektrycznych, ale 
takie rzeczy zawsze powinny być 
zabezpieczone. Zwłaszcza, że wokół 
znajdują się dzieci.

Ten znak przy bloku nr 23 na Wilczej atakuje kierowców z ukrycia. Mały i niepozorny, 
dostrzegliśmy dopiero… od tyłu. odczytanie tabliczki z informacją, do kogo należy droga 
wewnętrzna to efekt raczej naszej dedukcji aniżeli samego napisu. Znak wymagałby małego 
odświeżenia i przycięcia nieco gałęzi, które rosną wokół.

Czy to jeden ze skutków wichury? 
Bardziej prawdopodobne, i nieste-
ty smutne, wydaje się, że to rezul-
tat zwykłej zabawy znudzonych 
nastolatków. 

Tylko jakiej siły lub jakiego sprytu 
potrzeba do tego, aby przewrócić taki 

Do ostatniego numeru wydania „Dzielnicowego kalejdoskopu” 
wkradł się błąd. Zdjęcie w artykule pt. „Ciemna strona osiedla” 
zrobione zostało w Ciężkowicach. odpowiednie zdjęcie drukujemy 
powyżej. Za tę drobną pomyłkę przepraszamy

Zapytani przez nas  
dwaj chłopcy nie potrafili 
odpowiedzieć na pytanie, 
co robią w tym miejscu. 
Za to zgodnie przytaknęli 
mówiąc, że jeszcze  
wiele osób, oprócz nich, 
urządza sobie tutaj 
„posiadówkę”. 

Mowa o miejscu naprzeciwko 
bloku przy Kolejarzy 41, tuż za 
dworcem kolejowym. Pełnym śmie-
ci, odpadków, i wszelkich śladów 
działalności człowieka, ale na pew-
no nie tej pozytywnej. Zaraz obok 
stoi opustoszały dom, z którego, 
jak powiedzieli nam nasi rozmów-
cy, pewna rodzina niedawno się 
w yprowadziła. Zachęcamy więc 
odpowiednie służby do częstszego 
zaglądania w te okolice.

Niby jest, a jakby nie było... Komunikaty podawane przez stacje 
meteorologiczne nie napawały nas w tym 
tygodniu zbytnim optymizmem. Silne 
podmuchy wiatru dawały się we znaki 
mieszkańcom całej Europy.

Skutki wichury?

kosz? Przewrócone kosze na śmieci 
czy inne mienie publiczne – zdewa-
stowane, zniszczone bądź przewró-
cone to nie nowość, ale dzwon do se-
gregacji odpadów potraktowany w ten 
sposób zauważyliśmy po raz pierwszy. 
I mamy nadzieję, że ostatni.„Gruszka” na wierzbie

Bez ochrony

Ciemna strona osiedlaObraz nędzy i rozpaczy
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Wyślij e-mail 

dzielnice@ct.jaworzno.pl

 Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22

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

na temat dzielnicy, 
w której mieszkasz.

Widzisz coś, 
czego nie widzą inni.

od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 8.00 – 16.00

Przyjedziemy na miejsce! 
Dla nas każda sprawa 

jest ważna

DąBROWA N.

NASZE MIASTO

OSIEDlE STAłE

OSIEDlE STAłE

Idąc w kierunku kontenerów 
z daleka zauważyliśmy, 
że cokolwiek sprawiało 
kłopot lub raziło w oczy 
mieszkańców pobliskich 
bloków, znikło jak kamfora. 

Problem wypalania traw 
jest chyba tak stary, jak 
sama uprawa roli przez 
człowieka, odkąd ten 
zerwał z koczowniczym 
trybem życia. Czy od tego 
czasu się coś zmieniło? 

W mentalności ludzkiej nie-
wiele, bowiem, jak pokazują te-
goroczne statystyki podane przez 
rzecznika prasowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Jaworznie, An-
drzeja Filipczaka, od 17 lutego, 
kiedy strażacy interweniowali po 
raz pierwszy, do piątku 29 lutego, 
tak ich interwencji było już 19. 
Czy to dużo? Z uwagi na pogodę, 
jaką mamy tej zimy, wydaje się, 
że sezon na wypalanie zaczął się 
wcześniej. Brak śniegu i dodatnie 
temperatury dały zielone światło 
głodnym wrażeń podpalaczom. 
Czy udaje się złapać sprawców? 
– Oczywiście, że nie, to zazwyczaj 
dzieci lub dorośli, którzy potem 
przyglądają się rozwojowi sytuacji, 
bądź zwyczajnie uciekają z miejsca 
zdarzenia, a Straż Pożarną wzywa 
ktoś inny – tłumaczy Filipczak. 
„Wiosenne zagrożenie pożarowe”, 

Najpierw przez długi 
czas stał prosto, owinięty 
taśmą izolacyjną, 
sprawiając wrażenie, że 
dopiero czeka na swoją 
kolej. Mowa o jednym 
ze słupów sygnalizacji 
świetlnej ustawionym przy 
Katowickiej. 

Teraz też prawie nic się nie zmie-
niło, może poza kątem nachylenia do 
podłoża. Ale obliczenie tego ostat-
niego, będzie należało już, miejmy 
nadzieję, do specjalistów. 

Do wyprostowania
Wykonujący renowacje 
budynków znaleźli  
nowy, znacznie 
wygodniejszy i chyba 
łatwiejszy sposób  
na swoje odpadki, aniżeli 
kontener. „Mobilny”  
kosz na śmieci zawsze 
można w każdej  
chwili opróżnić, nie 
czekając na odpowiednie 
służby. 

Kontener na kółkach

Stan chodników w naszym 
mieście nie należy do 
najlepszych. Większość  
z nich swoje lata świetności 
ma za sobą. Przekonał się 
o tym każdy, kto choć raz 
wybrał pieszo na spacer 
po Jaworznie. Część z nich 
remontuje się na bieżąco, 
część wymienia. 

Ale nie sposób przecież wymie-
nić wszystkich, tak jak tego przy 
Langego, zaraz za targowiskiem, 
a prowadzącego do kontenerów na 
śmieci. Czas zrobił swoje i teraz 
wytworzyły się na nim naturalne 
„progi zwalniające”, których łatwo 
nie zauważyć, ale niestety nie tak 
trudno poczuć.

Palący problem w polach

jak strażacy określają ten problem, 
potrwa do momentu, aż się nie „za-
zieleni”. Ale i tak liczba pożarów 
co roku się zmniejsza: – Rolnicy 
dostają dodatki europejskie, a żeby 
je otrzymać, muszą coś na swoich 
polach robić – wyjaśnia rzecznik 
prasowy. A jak udowodnili na-
ukowcy, ta forma „użyźniania” 
gleby jest najgorszą z możliwych. 
Ekolodzy z kolei bili na alarm: dla 

środowiska to ogromna katastrofa 
ekologiczna. Gleba jest wyjało-
wiona i bezwartościowa, g inie 
odżywiająca ją wszelka mikrof lo-
ra i mikrofauna. Pożar to także 
bezpośrednie zagrożenie dla ludzi  
i zwierząt, poza tym dodatkowe 
koszty samej akcji pożarniczej. 
Zanim więc bezmyślnie sięgniemy 
po zapałki, zadajmy sobie pytanie: 
Czy warto?

Śmieci w ukryciu

Kosze były opróżnione, nie licząc 
oczywiście gołębi, które kłębiły się 
wokół. Ze zwykłej ciekawości zaj-
rzeliśmy jednak dalej, i tamte widoki 
okazałe się dla nas znajome, czyli 
typowe dla jaworznickiej codzienno-
ści. Okazało się bowiem, że to, co za 
koszami i ogrodzeniem, nie należy już 
do niczyich obowiązków

Próg zwalniający?
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Informator Kulturalny

o g ł o s z e n i a

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

WYBRANE OFERTY:
Działki:
6000 m2 Warpie 230 tys zł
Domy:
Centrum 147m2 270 tys zł
Ciężkowice 167 m2 520 tys zł
Wynajem pom. biurowe w centrum Jaworzna

Mieszkania:
Centrum 3 pok. 60 m2 – 170 tys.
Grunwaldzka 1 pok. 31m2 90 tys.
OFERTA SPECJALNA - kupujący nie ponosi 
kosztów prowizji. Dom 200 m2 – 440 tys zł 
www.domnet24.pl
Tel. 602 737 900, 032 616 23 32

o g ł o s z e n i e

Marzec w Bibliotece:
Języki w Bibliotece:

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

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

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

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

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

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

dw

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

113/d/08

Zdecydowanie wynajmę długotermi-
nowo 2 lub 3-pokojowe mieszkanie 
– umeblowane lub nie (Podłęże, 
Gigant, Olszewskiego). Możliwość 
zapłaty z góry za cały rok. Dla eme-
rytów tel. 0 600 094 051

164/d/08 

Sprzedam kawalerkę po remoncie 
Podłęże tel. 0 509 990 415, 
0 505 404 838

152/d/08

Sprzedam dom z ogrodem 
tel. 0 696 098 750

167/d/08

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

88/02

Sprzedam kiosk 
tel. 0 692 869 843

188/d/08

Do wynajęcia M-4 Podłęże 
tel. 0 781 030 897

181/d/08

Do wynajęcia kawalerka Podłęże 
tel. 0 605 93 93 33

170/d/08

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

176/d/08

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

184/d/08

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

191/d/08

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

199/01

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

dw

Zatrudnię do tynków gipsowych 
maszynowych tel. 0 603 422 822

127/01

Zatrudnię barmankę 
tel. 0 603 422 822

127/01 

Przyjmę mechanika 
tel. 0 504 226 620

205/01

Firma Nowinex ul. Grunwaldzka 164 
zatrudni techników elektroników i 
pracownika fizycznego tzn. „złotą 
rączkę”, i pracowników ochrony

131/02

Zatrudnię osobę do obsługi klienta 
oraz organizacji produkcji w zakładzie 
meblowym tel. 032/ 616 11 28

34/02

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

89/02

Producent styropianu zatrudni osobę 
na stanowisko mistrza zmianowego 
i stróża (dozorcy). Oferty prosimy 
kierować na adres 
e-mail: biuro@domstyr.pl

142/02

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

dw

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

dw

Zatrudnię samodzielną fryzjerkę 
tel. 0 603 715 902

180/d/08

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

dw

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

122/02

Magazyn firma budowlana. Praca 8 h 
na dwie zmiany. Tel. 0 604 648 800

dw

Przyjmę do pracy kucharza 
tel. 0 601 539 445

dw

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

dw

Zatrudnię kelnerkę, osobę do pracy  
w kuchni tel. 032/ 751 90 09

174/d/08

Anglia – Inżynierów i Technolo-
gów procesu, operatorów maszyn, 
odlewników; przemysł metalurgiczny/
chemiczny, doświadczenie, dobry 
angielski
tel: 022 855 42 35, 032 206 82 65, 
cv: anglia@jobs.pl

dw

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

dw

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

dw

Księgową na 1/2 etatu zatrudni spółka 
z o.o. tel. 0 501 363 846

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

ZAKŁAD  SZKLARSKI tel. 032/ 
615 02 27, www.galas.pl

91/09

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

46/10

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

dw

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

dw

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

Dekoracje ślubne i balowe sal. Tanio, 
solidnie tel. 032/ 616 18 59, 
0 602 124 231 po 15.00

84/d/08

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

Remonty profesjonalnie 
tel. 0 698 062 038

134/d/08

Malowanie, gładzie, panele, flizy 
tel. 0 511 676 246

187/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

15/d/08

Budownictwo, ocieplenia, tynki 
maszynowe P.P.U.H. „ULINEX” 
tel. 0 603 422 822

127/01

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

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 

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

dw0

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

148/02

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

dw

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

6/01

Złomowanie samochodów 
tel. 0 509 303 507

39/d/08

Kupię motocykl WSK 125 
tel. 0 504 708 203

168/d/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam akwarium 125 l, 
tel. 032/ 751 17 68

156/d/08

Tanio sprzedam 2 sofy jednoosobowe 
rozkładane tel. 032/ 616 38 81

166/d/08

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

185/d/08

Kupię sztangi, handelki 
tel. 0 698 850 589

173/d/08

Sprzedam pianino 
tel. 0 600 734 402 po 17.00

177/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

Aerobic Osiedle Stałe Gimnazjum nr 
5 pon, śr, czw  godz. 19.00

124/02

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

dw

Matura podstawowa – angielski 0,5 h 
– 10,00 (Szkoła Podstawowa, Gimna-
zjum) tel. 0 696 956 682

171/d/08

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

179/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 łańcuszkową 
obrożę. Uczciwego znalazcę czeka 
nagroda. Ktokolwiek wie o losie 
Dropsika proszony jest  o kontakt  
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

Unieważniam legitymację stu-
dencką WSH 13514

175/d/08

Zagubiono odznakę Zasłużony 
Działacz Kultury. Czeka nagroda. 
Tel. 032/ 617 70 68

182/d/08

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

TAXI
TAXI!!! 0 601 431 749

131/d/08

CENTRUM KULTURY ul. Mickiewicza 2
7 marca  godz. 13.00 – „Spotkanie z.... nauką”– dr biologii Beata Węgrzynek 
 godz. 18.00 – recital Eweliny Zięby – wstęp wolny

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. Biletów brak.

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 Łukaszewicz Bilety – 25 zł

16 marca godz.18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 „Małe Zbrodnie Małżeńskie” 
Erica Emanuela Smitt’a Magdalena Zawadzka Leonard Pietraszak. Biletów 
brak. Bilety do nabycia w Dziale Imprez Kulturalnych MCKiS ul.Mickiewi-
cza 2, tel. (032) 616 28 79 wew.212. Informujemy, że istnieje możliwość 
rezerwacji internetowej biletów na www.sokol.jaw.pl

Galeria „Kameralna” MCKiS ul. Mickiewicza 2.
Wystawa fotografii Roberta Rajskiego „Natura”. Prace można oglądać od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00 – 18.00 do 8 marca br. Wstęp wolny.
 

Dom Kultury „Jeleń”
5 marca godz. 10.00 Klub Miłośników Książki „My kobiety”. Spotkanie z poetkami 

Panią Janina Wodniak i Alicja Dudek. 
8 marca godz. 8.00 – Hala sportowa w Jeleniu – Zabawy i gry sportowe
 godz 10.00 – Gry i zabawy świetlicowe. Klub zabaw i gier planszowych. Gra 

w piłkarzyki.
10 marca godz. 16.00 – Podróżujemy po Wyspach Wielkanocnych – Klub Obieży-

świata dla dzieci i młodzieży
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”
5 marca godz. 18.00 – „Kobiety niezwykłe” – montaż poetycki organizowany 

wspólnie z filią MBP Szczakowa.
7 marca godz. 18.00 – Przedstawienie teatralne w wykonaniu młodzieży z Ama-

torskiego Teatru Młodego Aktora „Miś” oraz występ taneczny Grupy Tańca 
Nowoczesnego „Bumerang” działających w Domu Kultury „Szczakowa”

8 marca godz. 9.00 – „Ciekawa pisanka– propozycje na zdobienie” otwarte zajęcia 
pracowni plastycznej.

11 marca godz. 18.00 – Świąteczno –wiosenna „nietypowa” wystawa prac plastycz-
nych i wyrobów ceramicznych.

 
Klub „Dobra” 

7 marca godz. 17.00 – „Spotkanie Kobiet” z udziałem zespołu „Dobrzanki”.
 

Klub „Kasztan”
8 marca godz. 18.00 – „Babski wieczorek przy okazji” – impreza z okazji Dnia Kobiet.
 

Klub „Niko”
6 marca godz. 16.00 - Dzień Kobiet z zespołem śpiewaczym „Byczynianki”.
 

Klub „Podłęże”
7 marca godz. 16.00 - Karaoke- konkurs muzyczny dla dzieci i młodzieży do lat 15
12 marca godz. 16.00 - „Wyczarowanie wiosny” – wystawa prac plastycznych.
Codziennie od godziny 12.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych – pomoc w odrabianiu 

lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.
 

Klub „Pod Skałką” 
5 marca godz. 16.00 – „Wiosenny collage”- praca zbiorowa z użyciem różnych 

technik plastycznych.
10 marca godz. 18.00 – Wieczornica z okazji Dnia Kobiet.
11 marca godz. 10.00 – „Moja pisanka” – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

organizowanego wspólnie z Przedszkolem nr 6.
 

Klub „Strażak”
6 marca godz. 16.00 – „Mini zgadula - kobieta w literaturze” – spotkanie w bibliotece. 
8 marca godz. 17.00 – „ Wspomnij mnie -te szalone lata sześćdziesiąte”- spotkanie 

dla kobiet, uczestniczek zespołu śpiewaczego i klubu.
12 marca godz. 16.00 – Czy znasz tradycje wielkanocne? – szukamy odpowiedzi w bibliotece
 

Klub „Szczak”
5 marca godz. 17.00 – Dzień Kobiet w zespole śpiewaczym „Szczakowianki”.
7 marca godz. 15.00 – „Koszyczek wielkanocny” – wyjazd na zajęcia z wikliny do 

klubu „Pod Skałką”.
11 marca godz. 15.30 – Konkurs ortograficzny dla dzieci z klas IV – VI organizowany 

wspólnie z filia MBP Góra Piasku.
 

Klub „Wega”
7 marca godz. 17.00 – Kulinarna– delicje na talerzu.
11 marca godz. 17.00 – Klubowy Dzień Kobiet.
 

Świetlica Środowiskowa „Szczakowa”
7 marca godz. 17.00 – Program artystyczny w wykonaniu uczestników świetlicy  

z okazji Dnia Kobiet – wybory miss świetlicy.
 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.
Zajęcia zespołów i kółek zainteresowań odbywają się według tygodniowego harmonogramu 

pracy placówek. Codziennie w godzinach otwarcia placówek można korzystać  
z gier świetlicowych, telewizyjnych, tenisa stołowego, bilarda, darta, itp.



�1Co tydzień nr 10/858
5 marca �008 roku
Miasto Jaworzno Historia

Losy Sybiraków – deportacja na Wschód (cz. 5)

63. rocznica wyzwolenia 
miasta Jaworzna (cz. 5)

Styczniowe dni 1945 roku w Jaworznie – wspomnienia świadków

Pierwsza masowa deportacja na Wschód – 10 lutego 1940 roku

Apolonia Smalcerz

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

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

Od 22 stycznia największe dzia-
łania wojenne rozgrywały się w cen-
trum miasta w rynku, wokół kościoła 
św. Wojciecha, na Pańskiej Górze oraz 
na ul. Grunwaldzkiej w rejonie kon-
sumu i kopalni Kościuszko.

Centrum miasta
Wspomina pani Apolonia Smal-

cerz mieszkanka ul. Świstackiego 
w pobliżu Pańskiej Góry: „Walka 

o w yzwolenie Jaworzna t r wa ła 
głównie przez 3 dni od 22 do 24 
stycznia . Pamiętam dok ładnie, 
że już 20 stycznia w sobotę w go-
dzinach południowych nastąpiło 
bombardowanie. Bomby spadły 
w okolicy Pańskiej Góry i obecnej 
kopa lni Pi łsudsk i .  Pier wszy mi 
ofiarami śmiertelnymi byli górni-
cy, powracający z pierwszej zmiany 
do domu. Jak dowiedzieliśmy się 
potem, śmierć ponieśli: Jan Żak z 

Wilkoszyna, którego dobrze zna-
łam, Aleksander Grzybek, który 
był blisko swojego domu i Nowak. 
Wszyscy byli młodymi ludźmi, oj-
cami rodzin.

W niedzielę, tj. 21 stycznia, było 
w miarę spokojnie lecz od czasu 
do czasu słychać było pojedyncze 
strzały. Starsi mieszkańcy miasta 
informowali rodziny, że wojsko ra-
dzieckie zbliża się do centrum od 
strony Ciężkowic.

Przypominam sobie również, mia-
łam wtedy 10 lat, do naszego ogrodu 
weszli żołnierze radzieccy w nocy  
z niedzieli na poniedziałek. Noc była 
mroźna i jasna od księżyca i dokładnie 
było widać przez okno jak żołnierze 
lokowali się w szopie ze słomą.

22 stycznia rozpoczęła się strze-
lanina i ostra walka, która trwała do 
środy włącznie.

Cała rodzina schroniła się do 
piwnicy, nasz dom był otoczony od 
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej  
i Skotnicy wojskiem rosyjskim, a od 
obecnej ulicy Świstackiego i Koper-
nika w stronę Pańskiej Góry wojskim 
niemieckim. Już w pierwszym dniu 
walki poniosło śmierć maleńkie 
dziecko sąsiadki. Ofiarą śmiertelną 
w drugim dniu walk była 12-letnia 
Marysia Jakubik przy obecnej ulicy 
Obrońców Poczty Gdańskiej.

W wielkim niebezpieczeństwie 
znajdował się nasz drewniany dom 
narażony w każdej chwili na pożar od 
lecących pocisków przez wjazd sąsia-
da, z którym graniczył bezpośrednio 
szczyt naszego domu.

Obawa mineła, gdy Rosjanie trafili 
z działa w silnik czołgu niemieckiego, 
który był ustawiony przy ul. Koperni-
ka z lufą skierowaną wprost na nasz 
dom. Część załogi zdążyła uciec, po-
zostali ponieśli śmierć w czołgu.

Przypominam sobie także, że 
z naszego okna było widać wieżę 

kościelną i w pewnym momen-
cie widzieliśmy spadający krzyż  
z wieży i kłęby unoszącego się dymu  
z okien wieży.

Na wieży znajdowali sięNiemcy, 
gdzie mieli punkt obserwacyjny. Ro-
sjanie wytropili znajdujących się żoł-
nierzy niemieckich w wieży, którzy od 
wystrzału ich pocisku zginęli.

Wiele informacji uzyskałam od 
swojego taty, który w czasie dzia-
łań zbrojnych na ile było możliwe, 
obserwował co się działo w okolicy 
naszego domu.

aPolonia smalcerz

zeBrała zofia Żak

Rok 1956. Podczas wizytacji kanonicznej parafii św. Wojciecha 
przez bp. Franciszka Jopa. W tłumie wiernych A. Smalcerz  u góry 
ogrodzenia kościoła

W tajdze
Pokonując dalszą drogę sania-

mi, które ciągnęły małe syberyj-
skie konie, stanęli na odpoczynek  
w jakiejś świetlicy, odpoczywali na 
gołej podłodze. Nad ranem ruszyli 
w drogę w głąb tajgi, mijając co kil-
ka kilometrów zamieszkałe baraki. 
Ok.40 km od Tomska były puste 
baraki, do których przeznaczono 
kilkanaście rodzin, m.in. brata ojca 
z rodziną. Pozostałych transporto-
wano dalej.

Rodzina Kurzawów i jeszcze  
15 rodzin jechali nieprzetartym 
szlakiem dalej na północ przez cały 
dzień. Konie tonęły w śniegu po 
brzuch. Wieczorem dotarli do bara-
ku nr 130, który był przeznaczony 
dla nich. Był dzień 2 marca, ok. 
70 km od Tomska. Podróż do celu  
w skrajnie prymitywnych warun-
kach w ostrym syberyjskim klima-
cie trwała około miesiąca.

Barak
Posiadał 7 podwójnych kaju-

tek przeważnie 2 m szer., dł. 3 m.  
W każdej kajucie była prycza z sien-
nikiem do spania wypchanym wió-
rami, stół z deski na skrzyżowanych 
nogach, okno z małymi szybkami, 
często rozbitymi, mnóstwo pluskiew. 
Przez środek baraku biegł korytarz, 
w którym stał żelazny piec ogrzewa-

Rok 1936. Pracownik przy wykonywaniu nacięcia sosny. 
(fot. podarowana autorce wspomnień)

jący wszystkie kajuty. W tym baraku 
zamieszkało 16 rodzin.

W pierwszych dniach po przyby-
ciu, mężczyźni poszli do lasu wycinać 
sosny na budowę baraku, gdyż ten nie 
mógł pomieścić wszystkich. Kobiety 
i młodzież od lat 13 kopali tunele  
w śniegu (śnieg było ponad 2 m) 
wydobywali mech, który trzeba było 
suszyć. Drewno na budowę baraku  
i na opał mężczyźni nosili z lasu na ple-
cach. Przed nastaniem ciepłej wiosny 
barak dla 4 rodzin był ukończony.

Niedaleko baraku stał domek dla 
majstra, który nazywał się Bilkiewicz, 
mieszkał z rodziną. Jego dziadek był 
Polakiem, ale on sam był bezwzględ-
ny, nieludzki, w niczym nie przypo-
minał pochodzenia polskiego.

W kwietniu przypadły święta 
Wielkanocne, pierwsze w tajdze. 
Jedna z mieszkanek postarała się 
od żony majstra o 2 jajka, oczywi-
ście bez jego wiedzy. Ugotowane na 
twardo podzielono na 16 cząsteczek 
dla każdej rodziny, w rodzinach zaś 
po okruszynce dla każdego członka. 
Ze łzami w oczach składano sobie 
wzajemnie życzenia przetrwania  
i powrotu do kraju.

Sezon ciężkiej pracy
W połowie maja, słońce grzało 

mocniej, drzewa puszczały soki, 
rozpoczął się sezon zbierania ży-

wicy. Trzeba było wcześniej przy-
gotować sosny do ściekania żywicy 
i przymocować pojemniki do sosen, 

aby do nich mogła sączyć się żywi-
ca. Każdy odcinek lasu miał ok. 6 
tysięcy sosen, które mężczyzna mu-

siał w 3 dniach obejść i naciąć tzw. 
„wąsy”, z których wyciekała żywica 
do pojemników. Te same sosny ko-
bieta musiała obejść w tym samym 
czasie i zlać żywicę do wiader bla-
szanych. Wiadro napełnione żywi-
cą ważyło ok. 20 kg. Pełne wiadra 
odnosiło się do beczek, które stały 
na każdym odcinku lasu. Wiadro 
dźwigało się na odcinku ok. 2 km. 
Obowiązkowa norma była trudna 
do wykonania. Ilość żywicy zale-
żała od wieku sosny i od pogody, 
im bardziej gorące dni, tym bar-
dziej ciekła. Sezon trwał do poło-
wy września. Na lato dostawali do 
chodzenia w las gumowe grube ka-
losze, wszystkie jednakowe i o kilka 
rozmiarów większe. Nogi owijano 
szmatami, wiązało się sznurkiem 
lub drutem znalezionym w lesie 
i w tym chodziło się cały dzień. 
Na twarz nakładano gęste siatki, 
uszyte w rodzaju kapelusza aby nie 
przylegały bezpośrednio do twarzy, 
pod szyją szczelnie wiązane przed 
komarami, muchami, muszkami 
wszelkiego rodzaju a była ich moc, 
gryzły dotkliwie. Kto nie mógł cho-
dzić w siatce z powodu duszności, 
był mocno pogryziony, puchnął,  
w niedługim czasie umierał”.

Ze wspomnień pani Wandy Mlecz-
ko z d. Kurzawa

c.D.n. zofia Żak
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Miasto JaworznoNasze sprawy

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

2 dzień: 14 V (środa)
Śniadanie, przyjazd do Parku Naro-
dowego Plitwickie Jeziora - znajduje 
się tutaj 16 kaskadowo położonych 
jezior, połączonych malowniczymi 
wodospadami. Zwiedzanie. Przejazd 
do Tichaliny (figura Matki Bożej) - 
Msza Święta w kościele, dalszy prze-
jazd do Medjugorie, 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, mo-
dlitwa w kościele św. Jakuba - czu-
wanie, nocleg.

4 dzień: 16 V (piątek)
Śniadanie, Medjugorie, droga krzy-
żowa na Kriżevac w godzinach po-
rannych, wyjazd do Dubrownika 
– miasta św. Błażeja, nazywanego 
perłą Adriatyku – mury miejskie, Pa-
łac Rektorów, Katedra Wniebowzię-
cia NMP z relikwiami św. Błażeja, 
Studnia Onufrego, kolacja, wieczo-
rem udział w modlitwie różańco-

wej 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 Makar-
ską,  Vepric - Msza Święta w grocie Ma-
karskiego Lourdes, przejazd do Splitu, 
miasto św. Dujama: Pałac Dioklecjana 
(jednego z największych prześladow-

ców Chrześcijan): Wieża, Katedra  
św. Dujama w byłym mauzoleum Dio-
klecjana – miejsce które odwiedził Jan 
Paweł II w 1998 r., Bramy Miejskie, 
Pomnik Biskupa Grgura z Ninu popie-
rającego 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 Par-
ku Narodowego – Wodospady Krka. 
Przejazd w kier. Polski

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

Świadczenia:
– 6 noclegów (2 noclegi w Chorwacji 

w hotelu, pokoje 2, 3 osobowe z ła-
zienkami, 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 – polsko-

języczni
– ubezpieczenie NNW, KL
– bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów

UWAGA!!! 
Nie pobiera się żadnych dodatko-
wych 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

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

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

W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej 22 lutego br. 
odbył się wieczór poezji 
satyrycznej i lirycznej 
znanego w środowisku 
miasta poety i felietonisty 
Stanisława Mikłasa.

Licznie zebranych na spotkaniu 
miłośników poezji  na Sali wykła-
dowej nowego obiektu biblioteki, 
powitała Katarzyna Pokuta pra-
cownik tej placówki oświatowej, 
k tóra zaprezentowała sylwetkę 
autora i jego twórczość.

Stanisław Mikłas pochodzi z 
Chrzanowa, a od roku 1953 mieszka 
w Jaworznie. Po przerwanych stu-
diach na Politechnice Krakowskiej, 
podjął pracę zawodową w budow-
nictwie energetycznym „Energo-
żelbet” południowej Polski, gdzie 
nieprzerwanie pracował do uzy-
skania uprawnień emerytalnych. 
Od roku 1983 jako jeden z współ-
inicjatorów i założycieli, związany 
jest z działalnością Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w Jaworznie.

W latach 80-tych zadebiutował 
w arkuszu poetyckim „Pomiędzy 
szybami”. Swoje wiersze prezen-
tował na wielu spotkaniach autor-
skich, publikował w katowickim 
„Animatorze” oraz w prasie lo-
kalnej „Gwarku”, „Co Tydzień”, 
„Jawor zno 20 0 0”,  „Tyd z ień w 
Jaworznie”. Do chw i l i  obecnej 
zamieszcza także felietony z dzia-
łalności kulturalnej STK oraz inne 
ważne wydarzenia w miejscowych 
czasopismach.

Jego twórczość to poezja saty-
ryczna i l iryczna o różnorodnej 
tematyce, utwory krótkie i dłuższe 
oraz miniatury, tradycyjnie rymo-
wane, proste, dosadne w wyrażaniu 
najważniejszych myśli. Poprzez 
wyrazistą obserwację otaczającej 
rzeczy w istości ,  t ra f ia w sedno 
sprawy.

Wiersze satyryczne, niekiedy 
kąśliwe dotyczą sfery społeczno-
obyczajowej i politycznej, znaleźć w 
nich można delikatną ironię przeja-
wów współczesnego życia. Odważ-
nie  podejmuje aktualną tematykę, 
w ytykając przejaw y w ypaczeń i 
nieprawidłowości. Trudno oprzeć 
się urokowi trafnie wyrażonych 
myśli i dowcipnego sensu.

W trakcie prezentacji utworów 
satyrycznych nie zabrakło powo-
dów do śmiechu czy do ref leksji. 
Stanisław Mikłas zainaugurował 
spotkanie własnym wierszem.

„O poetach i o sobie” – fragment:
Wielka dla twórcy podnieta,
Jeśli wiersz wejdzie na strony, 
Raduje się wierszokleta, 
Że trud taki – doceniony

W czasie spotkania wiersze prezen-
towali Bożena Owczarek – STK, Maciej 
Pierzchała –MCKiS i autor, będące 
przekrojem całokształtu twórczości, 
najwięcej z ostatniego okresu: „Wy-
ręka”, „Sąd niezawisły”, „Gwarancja”, 
„Szmal i mamona”, „Nie te czasy”, „Nie-
zaradność”, „Jak się załapać”, „Słaba 
płeć”, „Odmieniec”, „Przeobrażenie”,

„O politykach”:
Wielu taką ma naturę,
Gdy kariera zagrożona,
To inną przywdziewa skórę,
Zmienia się w kameleona.

„Sprawiedliwość”
Przez luki w prawie,
Leje się bezprawie

Słuchacze nagradzali oklaskami 
czytane utwory. Z wierszy lirycznych, 
to: „Ballada o Jaworznie”, „Opamię-
tanie”, „Ojczysty dom”, „Wigilijna 
gwiazdka”, „Matczyne serce”, 

„Jaworznicka ziemia” – fragment: 
Stąd patrzę w chmury w dymie płynące
I w poszarzałe od pyłów słońce
Zawsze cię taką będę pamiętał
I zawsze dla mnie będziesz, jak święta.

Na zakończenie autor został uho-
norowany kwiatami z podziękowa-
niem, gratulacjami i słowami uznania 
od sympatyków poezji, odwzajemnia-
jąc się tomikiem „Poezji satyrycznej” 
z dedykacjami.

zofia Żak

Znalazło się jednak miejsce w Ja-
worznie, gdzie spotkały się dzieci, 
aby pożytecznie i ciekawie spędzić 
kilka godzin. W ubiegłą sobotę pa-
rafia św. Jana Kantego na Niedzie-
liskach przygotowała dla swoich 
podopiecznych Warsztaty Wokalne. 
Zajęcia trwały w godzinach poran-
nych i przygotowane były dla Oazy 
Dzieci Bożych, chórku parafialnego 
oraz wszystkich chętnych dzieci. 
Zajęcia dla ponad 30 podopiecznych 
prowadziła Pani Elżbieta Mandryka 
z Dąbrowy Górniczej. 

Na parafii już od ponad roku słychać 
dziecięcy śpiew, warsztaty były jednak 
okazją, aby poprawić umiejętności naj-
młodszych adeptów sztuki śpiewania. 
Były więc zajęcia z emisji głosu, dykcji, 
rytmiki i harmonii. Do śpiewających 
dołączyli instrumentaliści, aby wspól-
nymi siłami pośpiewać i poćwiczyć 
nowy repertuar. Oprócz „pokarmu” dla 
duszy było też i coś dla ciała. W przerwie 
ks. Marek przygotował dla wszystkich 
kakao, czekoladę, pierniki i słodkie 

Wieczór z satyrą

Stanisław Mikłas

W taką deszczową i wietrzną pogodę, jaką nam 
przygotowała aura w tych ostatnich dniach, 
najlepiej było siedzieć w domu. 

Warsztaty na niepogodę 
bułeczki. Mimo intensywnych warsz-
tatów dzieci chętnie będą uczestniczyć 
w kolejnych takich zajęciach. Być może 
są wśród nich osoby uzdolnione, któ-
rych umiejętności warto dalej rozwijać. 
Schola parafialna to jednak nie tylko 
muzyka, ale także okazja do wspólnych 
spotkań czy zabawy podczas różnych 
wycieczek. Dzieci najbardziej przecież 
lubią przygody i zwiedzanie ciekawych 
miejsc. Parafia na Niedzieliskach staje 
się więc miejscem odkrywania wielu 
ukrytych zdolności i spełniania różnych 
oczekiwań najmłodszych. 

Owoce pracy scholii można usłyszeć 
w każdą niedzielę podczas liturgii o 
godzinie 11.30. Natomiast próby odby-
wają się w soboty w parafialnej salce o 
godzinie 11.00. Zapraszamy wszystkich, 
którzy pragną do nas dołączyć. Mile są 
widziane kolejne dzieci do wspólne-
go śpiewu czy gry na instrumentach. 
Szukamy również osoby, która na stałe 
zaopiekuje się szlifowaniem naszych 
talentów.

ks. marek gąsiorek 

??????????
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Stać Cię na to!
Wycieczka do Francji 29.06. – 05.07.2008
Wycieczka do Lwowa 11.07. – 13.07.2008
Wycieczka do Budapesztu 18.07. – 20.07.2008
Wycieczka do Bawarii 21.07. – 26.07. 2008

ZAMKI BAWARSKIE

Biuro Turstyczne AGAMAX
tel. (32) 615-00-55; kom. 502-712-675

Sprawdź nas!

o g ł o s z e n i e

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:
– 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

Pomóż nam pomagać!

Makieta przyszłego hospicjum stacjonarnego

W dniach 20-21 lutego 
2008 r. w Gimnazjum nr 
3 odbył się kolejny dzień 
otwarty dla szóstoklasistów 
– gościliśmy uczniów Szkół 
Podstawowych nr 3, nr 6, 
nr 9 i nr 16. Tym razem 
zajęcia miały charakter 
warsztatów, goście sami 
zdecydowali, w których 
zajęciach chcą uczestniczyć. 

Uczniowie klasy wspinaczkowo-
obronnej zademonstrowali techniki 
uderzeń i tarczowania, techniki 
rzutów oraz techniki w parterze. 
Po przedstawieniu technik podsta-
wowych można było zobaczyć jak 
wykorzystać je podczas obron przed 
uchwytami, uderzeniami i atakami 
przy użyciu broni. Później szósto-
klasiści mieli możliwość sprawdze-
nia swoich możliwości na macie.

Szczególnie przypadły im do gustu 
walki w parterze, gdzie mogli spróbo-
wać swoich sił, rywalizując ze sobą. 
Wielu z nich wykazało predyspozycje, 
by stać się od września uczniami klasy 
wspinaczkowo-obronnej. 

Inna grupa uczniów miała oka-
zję skorzystać ze sztucznej ściany 
wspinaczkowej w naszej szkole. 
Wspinaczka przysporzyła im wiele 
wrażeń. Próbowali swoich sił na 
ściance, a asekurowali ich uczniowie 
klasy wspinaczkowo-obronnej.

Warto dodać, że jest to pierwsza 
taka klasa w Polsce. Wspinaczka na 
tyle zainteresowała młodzież ze szkół 
podstawowych, że niektórzy pojawili 
się na sobotnich zajęciach tej sekcji.

Klasy dziennikarsko-medialne 
wraz z nauczycielami przygotowały 
warsztaty z reklamy i budowy gaze-
ty. Uczniowie klas szóstych poznali 
podstawowe fachowe dziennikarskie 
określenia na poszczególne elemen-
ty stanowiące gazetę, szczególnie jej 
pierwszą stronę. Na początku me-
todą oglądową wprowadzono nowe 
pojęcia, potem przy wykorzystaniu 
multimedialnego programu „Me-
diastarter” opracowanego dla gim-
nazjów, uczniowie mogli utrwalić 
podaną wiedzę i wzbogacić ją, oglą-
dając przykładowe winiety innych 
gazet, w tym szkolnych czasopism. 
Jak szybko zmieniają się decyzje ze-
społu redakcyjnego dotyczące tzw. 
„gorącej kolumny” i jakiej mobil-

ności wymaga się od dziennikarza, 
przekonali się czytając przygotowa-
ny komiks „Z życia redakcji”. Na-
stępnie wszystkie elementy budowy 
gazety musieli odnaleźć w archi-
walnych numerach gazetki szkolnej 
naszego gimnazjum „Gimmedia” i w 
końcu tak przygotowani przystąpili 
do konkursu. Polegał on na tym, że 
dwie losowo wyłonione grupy miał 
zaplanować pierwszą stronę nume-
ru gazetki, operując jednocześnie 
fachowym słownictwem. Końcowy 
efekt pracy został uwieczniony na 
pamiątkowym zdjęciu i członkowie 
każdej z grup otrzymali wydanie 
specja lne „Gimmediów” wraz z 
własną fotografią. Inna grupa zaj-
mowała się reklamą. 

Po teoretycznym wstępie nasi 
goście sami tworzyli reklamy ulu-
bionych produktów  i prezentowali 
je swoim kolegom.

Szóstoklasiści wzięli również 
udział w Spotkaniu z historią, któ-
re miało charakter starożytnych 
igrzysk, ale zamiast konkurencji 
sportowych, uczestnicy odpowia-
dali na pytania związane z Unią 
Europejską. Każda poprawna od-
powiedź nagradzana była liściem 
laurowym, a zwycięzca otrzymał 
wieniec laurowy.

Klasa matematyczno-informa-
tyczna zorganizowała zajęcia z 
matematyki. Uczniowie poznawali 
tajniki matematyki poprzez zagad-
ki, zabawy i ciekawostki. Jest to 
dobry początek nauki logicznego 
myślenia. Duże zainteresowanie 
wzbudziło układanie tangramów. 
Przekonali się, że z siedmiu części 
jednego kwadratu można ułożyć 
niewyobrażalnie wiele kształtów. 

Gimnazjaliści zaprezentowali go-
ściom wykonane przez siebie mo-
dele wielościanów.

Były również zajęcia artystyczne. 
Członkowie Koła Teatralnego przy-
gotowali warsztaty teatralne. Szó-
stoklasiści wzięli udział w zabawach 
integrujących zespół, poznali wybra-
ne ćwiczenia oddechowe, dykcyjne, 
ruchowe, ułatwiające kontakt aktora 
z widzem. Uczestnicy przygotowali 
pod kierunkiem starszych kolegów 
krótkie etiudy teatralne.

K lasa a r t yst yczna z aprosi ła 
chętnych na przedstawienie – Po-
dróż z Małym Księciem – przygoto-
wane na podstawie książki Antoin’a 
de Saint-Exupery’ego „Mały Ksią-
żę”. Wraz z głównym bohaterem 
odbyli kosmiczną podróż, zagościli 
na różnych planetach, jak również 
poznali pewien sekret, który zdra-
dził lisek - dobrze widzi się tylko 
sercem. Najważniejsze jest niewi-
doczne dla oczu.

Ci, którzy mają talent malarski, 
wykazali się na zajęciach plastycz-
nych. Uczniowie doskonalili swoje 
umiejętności manualne. Mieli przy-
gotowaną kompozycję – martwą 
naturę, którą malowali, stosując 
różną technikę, między innymi: 
tusz, węgiel, ołówek, farbę. Z wy-
konanych prac została utworzona 
mini-galeria.

Myślimy, że zajęcia spodobały 
się naszym gościom. Warsztaty były 
różnorodne i każdy wybrał to, co go 
interesowało. Szóstoklasiści opusz-
czali nasze gimnazjum z uśmiechem 
na twarzach więc sądzimy, że się nie 
nudzili ale wręcz przeciwnie – do-
brze bawili.

a. myrlak

Ten „Dzień otwarty” był okazją do 
poznania szkoły. Dzieciaki mogły 
usiąść w szkolnych ławkach i przez 
chwilę poczuć się jak prawdziwi 
uczniowie. Szkolna Rada Uczniow-
ska witała w progach szkoły swoich 
przyszłych kolegów i koleżanki. 

W programie artystycznym za-
prezentował się zespół taneczny, 
szkolni recytatorzy, gimnastyczki 
artystyczne. Samorząd Uczniowski 
oprowadzał dzieci po całej szkole. 
W salach lekcyjnych przygotowane były 
dla małych gości niespodzianki. Dzieci 
mogły uczestniczyć w zajęciach poza-
lekcyjnych, przygotowanych przez na-
uczycieli. A co mogły 6-latki zobaczyć 
w SP 6? Dużo, bardzo dużo...

Dzieci mogły pobawić się w sali 
gimnastycznej. Brały udział w zajęciach 
sportowych, grach i zabawach rucho-
wych, podobnych do tych, które odby-
wają się w ramach kółka sportowego. 
Mali goście mogli usiąść przy kompu-
terach w naszej nowoczesnej pracowni 

Otwarli swoje podwoje 27 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 6 był 
nietypowym dniem. Zawitali tu bowiem wyjątkowi 
goście. 6-latki wraz ze swoimi rodzicami.

Dzień otwarty w SP 6

Gimnazjaliści zaprezentowali wykonane przez siebie wielościany

informatycznej. Przygotowano dla nich 
obrazki, które samodzielnie kolorowali 
na ekranie. W sali przyrodniczej dzieci 
oglądały okazy roślin i zwierzęta, który-
mi opiekują się starsi uczniowie. Mogły 
zobaczyć mapy, globusy, kompasy itp. 
Przy pomocy mikroskopu oglądały 
różne preparaty. Starsi koledzy przepro-
wadzili dla nich ciekawe doświadczenia. 
Dzieci z kółka plastycznego pokazały 
swoje prace i wytwory plastyczne. 
Z pomocą pań i starszych kolegów 
6-latki wykonały własne prace.

W bibliotece czekało ich niezwykłe 
spotkanie między półkami pełnymi 
kolorowych książek. Na zakończenie 
w świetlicy czekał dla miłych gości 
słodki poczęstunek.

Przez ponad 2 godziny dzieci zwie-
dzały szkołę. Oczywiście szkoła mo-
głaby pokazać jeszcze więcej, ale czas 
niestety mijał bardzo szybko. 6-latki 
wychodziły ze szkoły uśmiechnięte, 
zadowolone i pełne wrażeń.

(iw)

Duże zainteresowanie wzbudzał szkolny mikroskop
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Miasto JaworznoZ życia szkół

Z nałogu starego redaktora obej-
rzałem to nowe pismo i z zadowole-
niem zauważyłem, że jest znacznie 
lepsze od poprzedniego, wydawa-
nego przez II LO. Przede wszyst-
kim ma już zarys koncepcji, działy 
i dość przewrotną – z pedagogicz-
nego punktu widzenia – strukturę 
redakcyjną (bardzo dobr y po-
mysł!). Również tytuł pisma jest 
dobry przez swą wieloznaczność, w 
tym także ze skojarzeniem z „mar-
ginesem” mniejszości kulturalnej 
(intelektualnej). To wiele mówi o 
ambicjach zespołu redakcyjnego. 
Skoro „wyżej podnosicie strop cie-
śle” – jakby powiedział Faulkner 
– nie wypada przykładać kryteriów 
uczniowskiej gęby – jakby powie-
dział Gombro.

Oczywiście jest to pierwszy nu-
mer i zapewne będzie ewoluował i 
doskonalił się. Doradzałbym więc 
młodzieży, aby wzmocniła dział 
kulturalny o rzeczywiste wartości 
kultury wysokiej (zamiast propozycji 
łatwych i pozornie atrakcyjnych, np. 
fascynacje Frankensteinem. Nieko-
niecznie przez kalkę omawianych w 
„dorosłej” prasie bestsellerów; miej-
cie swoje zdanie, wybierajcie to, co 
wam się podoba, ale wybierajcie!  Nie 
róbcie uników , ani nie dołączajcie 
do owczego pędu kolorowej maku-
latury, bo wstyd! Niebezpieczeństwo 
widać na przykładzie oglądania 
świata przez film, jaki widać w tym 
numerze - to jest odbicie odbicia, bo 

przecież film bez literatury jest tylko 
środkiem przekazu, niczym więcej. 
Tu także zachęcałbym do odwagi 
redaktorów, aby zdobywali się na 
własne oceny, nawet jeśli dotyczą 
mecenasa i wydawcy, np. wystawy 
plastycznej, która jest raczej swoiście 
ozdobna, aniżeli artystycznie istot-
na; warto więc napisać że białe jest 
białe a czarne jest czarne. Nie uczcie 
się konformizmu – do tego i tak kie-
dyś zmusi was tzw. życie.

Następny problem to relacje z 
mecenasem, czyli MBP. Dobry i uza-
sadniony na początek wywiad z dy-
rektorem biblioteki, ale już ilość mate-
riałów jest mało roztropna, jeśli pismo 
ma nieco dłużej wychodzić. To po-
winno być dawkowane w odpowied-
nich porcjach, także objętościowych; 
mniej wartościowe imprezy wystar-
czy odnotować informacją, bardziej 
istotne - większym materiałem itd., 
z wyraźną selekcją z puntu widzenia 
wartości, aby nie tworzyć wrażenia, 
że pismo jest organem dworskim. To 
psuje wrażenie wszystkim, nie wyłą-
czając mecenasa. Wiecie jaki głos od 
Boga usłyszał pewien malarz: „Styka 
ty mnie nie maluj na kolanach – Ty 
mnie maluj – dobrze!”

Na zakończenie przegląd: ciekawa 
inicjatywa Danuty Chwirut, banalne 
niestety uwagi o fotografii Marcina 
Wójcika (więcej do powiedzenia 
na ten temat miałby np. fotografik 
Jakub Byrczek, więc po co ta ama-
torska pretensjonalność?). Monika 

„Voyage, Voyage”, „Joe le taxi” 
oraz wiele innych francuskich 
piosenek wybrzmiało 22 lutego 
w sali teatralnej MCKiS w 
Jaworznie podczas X Festiwalu 
Piosenki Francuskiej, którego 
organizatorkami były Maria 
Nowakowska – nauczyciel 
języka francuskiego w II LO oraz 
Renata Kudzia – romanistka 
z SP 16, przy współpracy z 
MCKiS oraz Urzędem Miasta 
Jaworzna. Honorowy patronat 
nad festiwalem objęli: Poseł 
Rzeczypospolitej Polskiej 
– Wojciech Saługa, Prezydent 
miasta Jaworzna – Paweł 
Silbert oraz Śląski Kurator 
Oświaty – dr Marian Drosio.

Festiwal z roku na rok cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem, 
o czym świadczy rekordowa liczba 
uczestników. Usłyszano 27 różnorod-
nych utworów w wykonaniu uczniów 
ze szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz liceów, nie tylko z Jaworzna, 
ale również Sosnowca, Mysłowic i 
Chrzanowa. 

Rywalizacja odbywała się w dwóch 
kategoriach szkoły podstawowe oraz 
gimnazja i licea. Wszyscy uczestnicy 
prezentowali naprawdę wysoki po-
ziom. Nie zabrakło oczywiście utwo-
rów wielkiej francuskiej piosenkarki 
Edith Piaf. Pojawiły się także przeboje 
współczesnych gwiazd muzyki jak 
Kate Ryan, Alizée czy Céline Dion. 

Niespodzianką była wykonana przez 
Katarzyne Machul pierwsza w histo-
rii festiwalu aria. Całość uświetniała 
konferansjerka Katarzyny Stachow-
skiej i Niny Wojciechowskiej- uczen-
nic II LO. 

W przerwie na obrady jury pu-
bliczność oddała głosy na swojego 
ulubieńca. Głosy podzieliły się równo 
pomiędzy Monikę Chrapek i Jakuba 
Biela z SP 16 w Jaworznie za urocze 
wykonanie piosenki „Natalie” oraz 
Marcina Szremskiego i Wojciecha 
Lichtańskiego z II LO w Jaworznie za 
muzykę, który skomponowali samo-
dzielnie do tekstu J.Préverta – „Qu-
and tu dors” i aranżację piosenki. 

Jury w składzie: Marzena Synowiec 
– nauczyciel szkoły muzycznej, Mał-
gorzata Nieużyła – nauczyciel języka 
francuskiego w Alliance Française 
oraz Katarzyna Miler- nauczyciel II 
LO, po półgodzinnych obradach wy-
typowało zwycięzców. Jak powiedziała 
przewodnicząca jury – p. Synowiec 
wybór był naprawdę ciężki. I tak wśród 
szkół podstawowych miejsce III zajął 
duet Monika Chrapek, Jakub Biel – SP 
16, miejsce II- Paulina Cudak – SP 3, 
natomiast miejsce I przypadło Klaudii 
Nowak z SP 16 i towarzyszącym jej 
koleżankom, które zapewniały oprawę 
artystyczną do prześlicznego utworu 
Vanessy Paradis „Joe le taxi”. 

Delikatna jak płatek róży,
wstaje co rano jak słońce po burzy.
Świeci w rodzinie przez dzień cały,
swym spojrzeniem ogrzewa nam domek mały.

Lecz pracy jej nigdy nie brakuje,
ileż zawodów kobieta wykonuje.
Jest nianią i matką,
piekarzem i szwaczką.
Gdy dzieci się zbrudzą
musi być praczką.

W dzisiejszym świecie kobiety są wszędzie,
w kosmosie, sądzie, szkole i urzędzie.
I również one swe rodziny mają,
jak to kobiety o wszystko zadbają.

W tym dniu szczególnym życzenia składamy,
dla żony, siostry, babci i mamy.
Bo wszystkie kobiety chcą być doceniane.
Są wytrwałe, piękne, nasze kochane.

aleksanDra haŚnik

Autorka jest uczennicą kl. V d w SP nr 5. Nauczycielką języka polskiego Oli 
jest Elżbieta Romańska, a wychowawczynią Dorota Zięba.

W kategorii gimnazjów i liceów 
przyznano aż trzy wyróżnienia, któ-
re trafiły do Marty Bodzak z I LO 
w Jaworznie, Marcina Szremskiego 
i Wojtka Lichtańskiego z II LO oraz 
Karoliny Fedak i Magdaleny Wrony z 
ZSO Gimnazjum z oddziałami dwu-
języcznymi z Mysłowic. Na miejscu 
trzecim Paulina Kasza z Gimnazjum nr 

7 w Jaworznie, miejsce drugie ex aequo 
Joanna Pieprzny z Gimnazjum nr 7 oraz 
Małgorzata Kręcichwost z tego samego 
gimnazjum. Pierwsze miejsce również 
ex aequo zajął zespół z I LO w Jaworznie 
w składzie: Olga Wrona, Marcin Szeląg, 
Maciej Nowotarski, Bartłomiej Klich, 
Piotr Guja Tomasz Grzybowski oraz 
Katarzyna Rębisz z II LO w Jaworznie. 
Grand Prix, czyli nagroda specjalna, 
dla osoby, która zrobiła największe 
wrażenie na jury przyznana została 
bezapelacyjnie Agnieszce Piecuch z II 
LO za poruszające wykonanie utworu 
Edith Piaf „La vie en rose.

Jednak festiwal nie odbyłby się 
bez sponsorów, dlatego organizato-
rzy kierują gorące podziękowania do 
posła RP Wojciecha Saługi, Urzędu 
Miasta w Jaworznie, właściciela skle-
pu Reporter w Jaworznie, właściciela 
sklepu papierniczego KASS, Renault-
Głowacz, Foto Witalińska, Fundacji 
Mediów i Kultury im. Krudzielskiego, 
oraz pani Barbary Loch i Krystyny 
Wojciechowskiej.

Podziękowania należą się również 
samym organizatorkom, które wy-
trwale od 10 lat tworzą festiwal i sze-
rzą popularność języka francuskiego 
wśród młodzieży, a także dają szanse 
utalentowanej młodzieży pokazać się 
w szerszym gronie. Mamy nadzieje, 
że ten dziesiąty, jubileuszowy festiwal 
nie będzie ostatnim. 

joanna zielińska, ii lo

X Festiwal Piosenki Francuskiej

Brandys podjęła niezwykle ambitny 
temat globalizacji, jednak konkluzje 
są cokolwiek naiwne, a styl jawnie 
propagandowy. O sprawach społecz-
nych, w tym przypadku nauce jazdy 
- sprawnie napisane teksty Anny Szer-
szeń, podobnie jak i Barbary Stanek o 
przeszłości miasta. Tu warto pochwa-
lić inicjatywę przywracania historii 
do świadomości młodego pokolenia, 
ostatnio bezmyślnie rugowanej nie 
tylko z programów szkolnych. Do-
brym przykładem jest  solidny tekst 
Adriana Ramsa, a także wspomniany 
wywiad z dyrektorem Jackiem Maro 
autorstwa Agnieszki Piecuch. Dobre 
możliwości warsztatowe zapowia-
da także Bernadetta Marzec, tym 
bardziej warto zachęcić autorkę do 
zmiany pola obserwacji z: a u nas w 
Pekinie na nieco trudniejszy punkt 
widzenia: a u nas!

Reasumując: dobry początek dla 
tego pisma. Życzyć wypada tylko 
więcej odwagi i szczerości w opisie 
tego co was dręczy. I ostatnia rada 
starego redaktora: do numeru warto 
dawać tylko takie teksty, o których 
chciałoby się rozmawiać prywatnie. 
Jeśli tego kryterium tekst nie spełnia 
– do kosza. I druga uwaga: im dłużej 
się pisze – tym krócej się czyta; a więc: 
nie ma takiego tekstu, którego nie da-
łoby się skrócić do istoty rzeczy. Tyle 
na początek – z najlepszymi życzenia-
mi: aby pozostałe gazety w naszym 
mieście zaczęły się Was bać!

stanisław Piskor

Recenzja nowego czasopisma „Margines”

Aby się was inne gazety bały

POLSKI ZWIĄZEK LOGOPEDÓW 
i PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

W JAWORZNIE, ul. Grunwaldzka 235, 
43 -600 Jaworzno, tel. 032 616 28 47

oraz logopedzi:
mgr Maria Kaszuba pedagog – logopeda
mgr Urszula Pazdan pedagog – neurologopeda
mgr Katarzyna Witosińska surdopedagog – logopeda

ZAPRASZAJĄ NA 
Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych 

który odbędzie się w dniu 08.03.2008 roku (sobota)
Wszystkich zainteresowanych konsultacją i badaniem logopedycznym 
prosimy o zgłoszenia telefoniczne do sekretariatu Poradni w dniach 
od 03.03.2008 do 07.03.2008 w godzinach od 8:00 do 15:00; tel. 032 616 28 47

Kobiety

Uczestnicy X Festiwalu Piosenki francuskiej

Z okazji Dnia Kobiet


