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Zapraszamy do programu telewizji CTv 
Jaworzno, gdzie mogą Państwo obejrzeć 
audycję motoryzacyjną „AutoExpert”, 
której sponsorem jest Stacja Kontroli 
Pojazdów PKM. W tym tygodniu 
prezentacja nowego Renault Clio oraz 
porady jak zmienić koło.
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Pani Maria Walewska z d. Zięba, 
pochodząca z dzielnicy Robak,  
19 lutego 2008 roku obchodziła 
szczególny jubileusz - 100 lat życia.

We wtorek w jaworznickim Domu 
Opieki Społecznej Szanowną Jubi-
latkę powitali wiceprezydent miasta 
Mariusz Rechul, przewodniczący 
RM Janusz Ciołczyk, przedstawiciel 
ZUS, bliscy i rodzina, wręczając wią-
zanki pięknych kwiatów.

Ze wzruszeniem, lecz w dobrym sa-
mopoczuciu Jubilatka odbierała gratula-
cje i życzenia od gości, członków rodziny 
– synowej, wnuków, prawnuka, kadry 
kierowniczej placówki, która troskliwie 
opiekuje się nestorką.

Do 99 roku życia pani Maria miesz-
kała samodzielnie w swoim domu w 
dzielnicy Robak, dopóki wystarczała 
pomoc ze strony bratanicy Kazimiery 
i Jana Dulębów. Od ostatniego roku 
opiekę całodobową mógł zapewnić tylko 
Dom Opieki Społecznej.

Jubileusz 
Pani Marii

Pani Maria już swoich najbliższych 
nie ma. Pierwszy mąż Franciszek Smo-
lik zmarł młodo w wieku 53 lat. Jedyny 
syn Bolesław Smolik był wybitnym lot-
nikiem. Mieszkał w Warszawie. Bardzo 
dbał o matkę, przyjeżdżał, zapewniał 
pomoc, pozdrawiał matkę, mieszkań-
ców miasta z powietrznej przestrzeni 
błękitnego nieba, zniżając lot nad Ja-
worznem, dawał znak, że jest „swój”. 
Płk. pil. dypl. Bolesław Smolik pilotował 
odrzutowe samoloty wojskowe Lim-5, 
Iskra. Był akrobatą o wysokich kwalifi-
kacjach, służył w pułku lotniczym WP 
w Warszawie. Z lotnictwem związany 
był ponad 40 lat. Brał udział w pokazach 
akrobacji indywidualnej i zbiorowej,  
o których pisała warszawska prasa 
i czasopisma „Żołnierz Wolności”, 
„Skrzydlata Polska”.

W roku 1979 pani Maria wyszła po 
raz drugi za mąż za Feliksa Walewskie-
go, męża swojej zmarłej przyjaciółki  
z sąsiedztwa.

Rok 1996 był dla niej najbardziej 
trudnym, dramatycznym. W lutym 
przeżyła bardzo głęboko i boleśnie 
śmierć jedynego syna Bolesława,  
w lipcu śmierć męża Feliksa.

Od najmłodszych lat do późnej 
starości wielkim hobby i zarazem 
pasjonującym zajęciem pani Marii 
było szycie konfekcji damskiej oraz 
garniturów męskich. Zajęcia te bar-
dzo lubiła, dawały jej wiele satys-
fakcji. Piekła także wspaniałe torty 
orzechowe. Nie lubiła plotkować, jak 
wspomina jej dobra znajoma Lucja 
Janczarowa. Zawsze cechowało ją 
pogodne usposobienie, uśmiech na 
twarzy, życzliwość dla ludzi, czym 
zjedny wała sobie przychylność 
otoczenia.

Szanownej Jubilatce życzymy zdro-
wia na dalsze lata, uśmiechu na twarzy, 
wielu radosnych dni, dobrego samopo-
czucia i następnego jubileuszu.

Zofia Żak

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne otwarte  
w budynku NZOZ GZLA przy ul. Gwarków,  
to w strukturach jaworznickiej Elvity kolejna, 
nowocześnie wyposażona jednostka medyczna. 
Laboratorium w ciągu doby potrafi obsłużyć 400 
pacjentów. Podczas wczorajszego oficjalnego 
otwarcia laboratorium przecięcia wstęgi dokonał 
m.in. poseł Wojciech Saługa.

Na zdj. od lewej: poseł Wojciech 
Saługa, prezes spółki Krzysztof 
Lehnort, kierownik laboratorium 
Agnieszka Szymiec. 

Z myślą o naszym zdrowiu

50 lat temu związek małżeński zawarli: 
Janina i Mieczysław Baranowie, 
Ludwika i Stanisław Buła, Wanda  
i Władysław Czopik, Halina i Bolesław 
Grodnikowie, Irena i Józef Kałuża, 
Janina i Edward Kondoszkowie, 
Wilhelmina i Bronisław Korlaccy, 
Zuzanna i Władysława Łażniowie, 
Danuta i Stanisław Mazurowie, 
Kazimiera i Zygmunt Ptak, Krystyna 
i Ryszard Radomscy, Genowefa i 
Edward Rakoczy, Maria i Andrzej 
Sadkiewiczowie, Anna i Jan Skrzypek, 
Józefa i Władysław Szwagrzyk, 
Władysława i Józef Tkacz, Janina 
i Kazimierz Wojciechowscy oraz 
Irena i Józef Wrońscy. Jubileuszowe 
uroczystości odbyły się 11 lutego  
w sali obrad Urzędu Miasta. Jubilaci 
zostali odznaczeni medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie 
przyznawanymi przez Prezydenta RP.
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Wzruszona Jubilatka odbierała gratulacje i życzenia od gości
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W oparciu o art. 31 ustawy z dnia 
26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe 
Dz. U. z dnia 7 lutego 1984 r. Miej-
skie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą  
w Jaworznie wnosi o sprostowanie 
nieprawdziwych i nieścisłych infor-
macji podanych w artykule, który 
ukazał się w tygodniku lokalnym 
„Co tydzień” w dniu 23 stycznia br. 
pod tytułem „Pod pozorem prze-
strzegania procedur”.

Nasze uwagi odnośnie wspomniane-
go artykułu są następujące:

1. Nikt z „Ct” nie zadzwonił do 
MPGK, ani nie skontaktował się z nami 
w jakikolwiek inny sposób odnośnie 
tej sprawy.

2. MPGK nie było właścicielem 
lokali użytkowych i wynajmowało je 
na zasadach określonych przez Radę 
Miasta. MPGK nie miało także swo-
body w wynajmowaniu tychże lokali 
i umowę mogło podpisać wyłącznie  
z podmiotami skierowanymi przez 
Gminę. Umowa najmu lokalu użyt-
kowego nie jest „dziedziczna”, więc 
nie ma znaczenia pokrewieństwo, ja-
kie łączy osoby chcące wynająć lokal  
z bieżącym wynajmującym. MPGK nie 
mogło więc „dogadać się”, ponieważ 
działa zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa (można sobie zadać pyta-
nie: co by napisała gazeta gdybyśmy się 
„dogadali się” w tej sprawie?)

Artykuł „Pod pozorem przestrzegania procedur” doczekał się 
zainteresowania ze strony prezesów MPGK sp. z o.o., którzy domagają 
się sprostowania zamieszczonych w artykule informacji. I choć zawarte 
w piśmie spółki uwagi nie spełniają wymogów sprostowania, bo w 
istocie niczego nie prostują, to publikujemy je w całości traktując treść 
pisma jako wyjaśnienie do artykułu. 

Sprostowanie 
bez sprostowania

3. Zarzut o stratach gminy jest 
bezpodstawny. Niegospodarnością 
byłoby wynajmowanie lokalu, za który 
można uzyskiwać wpływy 80zł (po tyle 
mniej więcej są wynajmowane lokale 
w tej lokalizacji) za metr kwadratowy 
po 17 zł za metr kwadratowy. Mając 
na uwadze zadłużenie najemcy oraz 
sytuację na rynku, umowa zosta-
ła wypowiedziana w październiku  
2005 r. przez MPGK na pisemny wnio-
sek Zastępcy Prezydenta.

4. MPGK po zdaniu lokalu dopiero 
w lutym 2007 (po skierowaniu sprawy 
o eksmisję - do sądu, wcześniej najemca 
nie chciał zdać lokalu), przekazało go  
1 kwietnia 2007 roku do MZNK.

5. MPGK sp. z o.o. zwraca uwagę, 
że to nie MPGK doprowadziło do za-

dłużenia najemcy lecz sam najemca, 
który nie płacił w terminie należności 
czynszowych.

6. Nie ma też żadnej winy po 
stronie MPGK, iż lokal nie był przez 
właściciela wynajęty po 1.04.2007 
r., gdyż nie leżało w gestii spółki 
kompletowanie dokumentów, doty-
czących lokalu znajdującego się (u 
nowego administratora).

Bardzo bliska nam jest misja 
tygodnika „Aby nasze miasto było 
lepsze” i dokładamy starań, aby 
wszelkie nasze działania szły w tym 
kierunku. Stąd też mamy nadzie-
ję, że Redakcji zależy na tym aby 
przedstawiać sprawy takimi jakie 
są i zamieści nasze wyjaśnienia  
w tej sprawie.

Myślę, że jeśli nic nie zależało od 
MPGK, bo to sam najemca – bez ni-
czyjej kontroli – zadłużył się, po czym 
bez niczyjej wiedzy oddał lokal innym 
osobom, a ci, także bez niczyjej wiedzy  
i zgody, wykonali całkiem solidny w nim 
remont, to po co gminie taka spółka?

Ze zdziwieniem przeczytałam za-
wartą w piśmie MPGK definicję straty: 
„Niegospodarnością byłoby wynajmo-
wanie lokalu, za który można uzyski-
wać wpływy 80 zł za metr kwadratowy, 
po 17 zł za metr kwadratowy”.

Dla nas jednak niegospodar-
nością jest fakt, że rezygnuje się 
z potencjalnych przychodów do 
kasy spółki. I nie o „dogadywanie 
się” tu chodzi, lecz o ustalanie ta-
kich zasad, aby nie przeszkadzały 
rozsądnie dbać o gminne, czyli 
wspólne mienie.

Ale co się dziwić, taka spółka 
to socjalistyczny model gospoda-
rowania, jak powiedziałby nasz 
redakcyjny kolega.

GraŻyna Haska

Od autora:

Jak donosi jaworznicka policja po-
pularnym ostatnio wśród złodziei 
sposobem działania są kradzieże  
w przedpokojach mieszkań. Jeden  
z takich przypadków policjanci od-
notowali 13 lutego na Gigancie.

W środę, 13 lutego, około 19.00, 
przez pozostawione otwarte drzwi 
wszedł do mieszkania w osiedlu Gi-
gant wszedł złodziej. Wykorzystując 
nieuwagę lokatorów skradł damską 
torebkę z dokumentami i pieniędz-
mi. Straty mieszkańców wyniosły 
200 złotych.

Mechanizm działania takiego 
złodzieja jest taki sam. Grasuje po 
klatkach schodowych blokowisk. Po 
cichu podchodzi do drzwi i delikatnie 
naciska na klamki. W wielu przypad-
kach się nie myli, bo roztargnieni 
mieszkańcy zostawiają drzwi otwarte 
i nie zauważają wejścia nieproszonego 
gościa.

Najczęstszą porą takich odwie-
dzin są godziny przedpołudniowe, 
kiedy dom nie tętni życiem, dzieci są 
w szkole, któryś z rodziców w pracy. 
Złodziej, decydując się wówczas na 
wejście do mieszkania, czuje się pew-
nie. Wie, że w środku może zastać 
tylko jednego domownika i zazwyczaj 
jest to kobieta.

– Rejestrujemy również zgłoszenia, 
z których wynika, iż złodziej działał 
w godzinach popołudniowych, wy-
korzystując wówczas ruch panujący  
w domu. Kiedy rodzice oglądają tele-
wizje, dzieci w swoim pokoju słuchają 
głośno muzyki, praktycznie nikt nie 
słyszy wejścia do mieszkania przez 
sprawcę. Znane są przypadki, że na-
wet pies nie zareagował na wizytę 
nieproszonego gościa. Wtedy, gdy  już 

Złodzieje  
w przedpokojach
Policjanci przypominają – zawsze zamykaj drzwi 
od mieszkania na zamek

jest wewnątrz mieszkania kradnie 
wszystko, co znajduje się w zasięgu 
ręki. A wiadomo, że w przedpokojach 
pozostawiane są torebki, dokumenty, 
portfele, pieniądze, karty do ban-
komatu czy kluczyki do samochodu 
– mówi sierżant sztabowy Tomasz 
Obarski.

W przypadku, gdy któryś z do-
mowników nakryje nieproszonego 
gościa zwykle ma on przygotowaną 
wcześniej wymówkę. Na przykład, 
że właściwie, to przyszedł do sąsiada 
z naprzeciwka, ponieważ go nie ma 
chce zostawić mu wiadomość, dlatego 
przyszedł, by pożyczyć kartkę i długo-
pis. Osoba taka zapewnia, że pukała 
do drzwi i po usłyszeniu „proszę” 
weszła do środka.

Policjanci podają sposób na złodziei. 
Dobrze jest wyposażyć drzwi w tak zwa-
ny ogranicznik otwarcia. Najprostszym 
rozwiązaniem jest zapora łańcuchowa. 
Są jednak w sprzedaży zamki z takim 
ogranicznikiem – jako częścią składo-
wą zamka, jak również sprzedawane są 
pojedyncze ograniczniki działające na 
zasadzie zasuwy bezkluczowej, możliwej 
do otwarcia tylko od wewnątrz. Urzą-
dzenia te pozwalają nam bezpiecznie 
uchylić drzwi i sprawdzić, kto za nimi 
stoi. Dużą wygodą w tym przypadku 
mogą być zamki posiadające mechanizm 
zatrzaskowy. – Jeżeli jednak nie możemy 
pozwolić sobie na taki wydatek najprost-
szym sposobem jest każdorazowe zamy-
kanie drzwi wejściowych do mieszkania 
na zamek, co stanowić będzie równie 
skuteczną przeszkodę dla złodzieja. Pa-
miętając o tym oszczędzimy sobie niepo-
trzebnych strat i kłopotów – przypomina 
Tomasz Obarski.

jim

W tygodniu, w którym odbywała 
się akcja krwiodawcza wielu miesz-
kańców Jaworzna otrzymało sms  
o treści, w której zawarta była proś-
ba o oddanie krwi dla umierającego 
dziecka. Okazało się jednak, że sms 
był fałszywy.

Zwróciliśmy się do prezesa Polskie-
go Czerwonego Krzyża, aby wyjaśnić 
zaistniałą sytuację. Ten natychmiast 
zainteresował się sprawą. Pierwszym 
krokiem podjętym przez prezesa było 
sprawdzenie numeru telefonu, który jak 
przypuszczano – okazał się fałszywy. 

Kilka dni temu zakończył się prze-
targ na firmę, która mogłaby do-
konać wycinkę drzew w naszym 
mieście. Firma, która przedstawiła 
najkorzystniejszą propozycję i tym 
samym zwyciężyła przetarg to Re-
zbud z Janowic.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
zdecydował, że w tym roku wycinką 
drzew zajmie się tylko jedna firma. 
Prędkość podjętych prac związa-
nych z wycinką będzie uzależniona 
przede wszystkim od warunków 
atmosferycznych. Jeżel i pogoda 

Wygodny Manhattan
Ponad 2 miliony złotych – to koszt 
budowy nowego targowiska miej-
skiego w dzielnicy Podłęże. Prace 
prowadzi Przedsiębiorstwo Robót 
Instalacyjno – Inżynier yjnych 
„Skawex” z Jaworzna

Już w 2006 roku z propozycją 
wybudowania nowego zadaszone-
go placu handlowego wyszła gmi-
na. To dobry krok w zapewnieniu 
mieszkańcom lepszych warunków 
handlu – podkreślają członkowie 
Stowarzyszenia Prywatnych Kup-
ców „Manhattan – Podłęże” Sam 
moment przebudowy targowiska 
był jednak trudny – Wszystkim 
wydawało się, że miejsce jest to 
likwidowane – mówi  Andrzej Ko-
ściański, prezes Stowarzyszenia 
Kupców. – Szybko jednak doszliśmy 
do ładu, rozstawiając kioski obok 
placu budowy, co nie odstraszyło 
naszych stałych klientów – dodaje 
Kościański.

Budowa nowoczesnego pasa-
żu handlowego ma zakończyć się 
już we wrześniu. Na powierzchni  
1. 700 m kwadratowych znajdzie-
my 61 punktów handlowych, każdy  
o powierzchni ponad 27 metrów 

– Koszt jednego obiektu handlowego 
wynosi 50 tysięcy złotych – tłumaczy 
prezes. – Nie jest to jednak koszt 
całkowity, jaki poniosą handlowcy, 
dochodzą do tego jeszcze koszty wy-
stroju i zaopatrzenia w towar – do-
daje Kościański.

Ważnym aspektem pozostają miej-
sca parkingowe wokół Manhattanu,  
a tych utworzonych zostanie blisko 
100. Powstanie także strona interne-
towa, na której każda firma będzie 
miała szanse na rozreklamowanie 
swoich produktów. ŁukasZ GryGiel

Wycinka drzew 
na to pozwoli prace rozpoczną się 
już w tym miesiącu. Usuwane będą 
drzewa, które znajdują się przy pasie 
dróg i mogą powodować niebezpie-
czeństwo dla kierowców i pieszych. 
Na miejsce wycinanych drzew zo-
staną posadzone nowe, szlachetne 
gatunki. W zeszłym roku zostało 
usuniętych 159 drzew, a posadzo-
nych 115 sadzonek. Pierwsze ulice, 
przy których będą wykonywane pra-
ce to: Azot, Ks. Mroczka, Tuwima, 
Krakowska i Budowlana.

P.DŁuGajcZyk

Następnie sprawdzono, czy któryś ze 
szpitali w województwie śląskim bądź 
też z okolicznych województw zgłaszało 
do Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa zapotrzebowa-
nie na krew o grupie ARH-. Jak się oka-
zało, żaden ze szpitali nie kontaktował 
się z Centrum Krwi w tej sprawie. Ktoś 
dla kawału wysłał sms o takiej treści, 
co było dla nas wielkim zdziwieniem. 
– Prawdopodobnie policja zajmie się tą 
sprawą i dotrze do osoby, która nadała 
ten sms jako pierwsza – komentuje Wła-
dysław Witek. P. DŁuGajcZyk

Fałszywy sms!
Tak będzie wyglądało nowe targowisko na Podłężu
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Na Pszczelniku dwie spółki miej-
skie wspólnie remontują drogi.  
W ulicach Chemików, Wrzosowej, 
Jarzębinowej i Świerkowej wodocią-
gi wymieniły starą kanalizację i na-
prawiają nawierzchnię, a drogowcy  
z MZDiM robią nowe chodniki.

MPWiK wymienia rury i nawierzchnię ulic, a MZDiM robi nowe 
chodniki przy remontowanych ulicach

Dogadali się

Remont kanalizacji w tym rejo-
nie był niezbędny. – W każdej chwili 
mogło dojść do niedrożności kana-
lizacji ściekowej, pęknięć rur oraz 
niekontrolowanych wycieków. Mieli-
śmy świadomość zagrożenia dlatego 
nie zwlekaliśmy z rozpoczęciem prac 
– mówi Józef Natonek, prezes Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji.

Prace rozpoczęły się w kwietniu 
ubiegłego roku. Zakres inwestycji, 
oprócz w ymiany kanalizacji na 
odcinku 720 mb, obejmował także 
wymianę i osadzenie nowych kra-
wężników i położenie nowej na-
wierzchni asfaltowej. Łączna suma 

wydatków MPWiK-u na to zadanie 
wyniosła 500 tysięcy złotych. Prace 
przy wymianie sieci kanalizacyjnej 
zakończyły się we wrześniu.

Z inicjatywy prezydenta miasta 
zdecydowano jednak rozszerzyć za-
kres prac i dodatkowo wybudować 

zupełnie nowe chodniki przy ul. Ja-
rzębinowej i Świerkowej. Pierwotnie 
Miejski Zarząd Dróg i Mostów miał 
wymienić tam jedynie stare i znisz-
czone płyty chodnikowe. MZDiM 
swoimi siłami położy kostkę brukową 
o łącznej powierzchni 1200 metrów 
kwadratowych. Nowe chodniki zo-
staną zbudowane po obu stronach 
ulic i będą również odpowiednio 
wyprofilowane wjazdy do posesji 
mieszkańców.

W poniedziałek, 18 lutego stan za-
awansowania prac ocenili na miejscu 
szefowie MPWiK i MZDiM oraz pre-
zydent. – Bardzo dobrze, że najpierw 
wymieniona została sieć kanalizacyj-

na, czyli mówiąc obrazowo coś, co jest 
w ziemi, a dopiero potem budowane są 
chodniki i nawierzchnia drogi. Wszyst-
kie inwestycje mamy dobrze przemy-
ślane, a ta na Pszczelniku jest tego 
najlepszym dowodem – powiedział 
Paweł Silbert.

Obecne warunki atmosferycz-
ne nie są zbyt przyjazne, ale prace 
przy wykonaniu chodników trwają, 
bo drogowcy chcą jak najszybciej 
oddać je na użytkowanie mieszkań-
ców. – Na pewno pracownicy trochę 
marzną,ale przy pracach brukarskich 
taka pogoda nie przeszkadza, a myślę, 
że za kilka dni pogoda się poprawi  
i będzie można jeszcze bardziej przy-
spieszyć pracę i zakończyć roboty 
przed czasem – wyjaśnił Przemysław 
Gardoń dyrektor MZDiM.

Jeśli prace potoczą się bez prze-
szkód, to ich zakończenie planowane 
jest na przełom marca i kwietnia.

P.jamroZ

Do redakcji naszej gazety zgłosił 
się mieszkaniec Jaworzna z dość 
kontrowersyjną sprawą. Twierdzi, 
iż przy ulicy Inwalidów Wojennych 
została pomyłkowo postawiona ta-
bliczka z nazwą Wita Stwosza. 

Pomyłka ta zdecydowanie utrud-
nia dostanie się na ulicę Inwalidów 
Wojennych, gdzie znajduje się pro-
kuratura. Jak nas poinformowali 
mieszkańcy – ul. Wita Stwosza jest 
przedłużeniem Inwalidów Wojen-
nych i nie ma wjazdu od ulicy głów-
nej. Mieszkaniec kontaktował się już 
z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów. 
Niestety, nie uzyskał on żadnego 
odzewu w tej sprawie. Po rozmowie  
z rozżalonym mieszkańcem Osiedla 
Stałego udaliśmy się do MZDiM. Na 
miejscu zapewniono nas, że do po-
myłki nie doszło. Twierdzono także, 
że ul. Inwalidów Wojennych zaczy-
na się od jednego z zakrętów ulicy  
W. Stwosza, a co z tego wynika nigdy 
nie była połączona z główną ulicą. 
– Ulica Wita Stwosza przechodzi  
w ulicę Inwalidów Wojennych, która 
ciągnie się do ulicy Wojska Polskiego 
– mówi Sebastian Kuś z Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów. 

Pomyłka?!
MZDiM umywa ręce od jakie-

gokolwiek błędu. Zarząd ten dodaje 
także, iż podczas pracy związanej ze 
stawianiem tabliczek z nazwami ulic 
posługują się dokumentami otrzyma-
nymi z geodezji. 

W Wydziale Geodezji dowiedzieli-
śmy się, że wydział ten odpowiada za 
numerację adresową nieruchomości 
na poszczególnych ulicach, prowadzi 
także rejestr ulic na terenie naszego 
miasta. W ich zasobach znajdują się 
wyłącznie uchwały określające ofi-
cjalną nazwę ulicy natomiast brak 
jest jakikolwiek dokumentów do-
tyczących przebiegu ulic, który zaś  
z kolei został pozyskany z Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów. Jak nas poin-
formowano w wydziale geodezyjnym 
– stawiając tabliczki z nazwami ulic 
mogą wystąpi pewne rozbieżności 
z faktyczną nazwą ulicy, a tym co 
jest zapisane w metrykach. Sytuacja, 
która zaistniała na Osiedlu Stałym 
zostanie  w trybie natychmiastowym 
rozwiązana – w miejsce tabliczki  
z nazwą Wita Stwosza zostanie posta-
wiona tabliczka z nazwą Inwalidów 
Wojennych.

P.DŁuGajcZyk

Niszczejąca cementownia na Pie-
czyskach stała się miejscem wykra-
dania złomu z tamtejszych zrujno-
wanych budynków. – Policja i straż 
miejska nie robią z tym faktem nic 
– skarży się jeden z mieszkańców 
Pieczysk. Cała sprawa jest jednak 
bardziej złożona. 

20-hektarowy teren, na który 
znajduje się cementownia nie jest wła-
snością gminy. Miasto już w kwietniu 
ma szansę przejąć byłą cementow-
nię od likwidatora będzie to koszt 
około 800 tysięcy złotych, wszystko 
w ramach projektu rewitalizacji  
i rozwoju zdegradowanych obszarów 
poprzemysłowych Jaworzna „Park 
Północny”. Projekt rewitalizacji 
podzielony jest na 2 pakiety, jeden 
z nich dotyczy północnej części ul. 
Sobieskiego – Praktycznie wszystkie 
budynki będą wyburzone. Teren zo-
stanie zrekultywowany, zostaną także 
przywrócone, wymagane prawem, ja-
kości gruntów – mówi Tomasz Tosza, 
koordynator projektów kluczowych  
z wydziału inwestycji miejskich. To-
sza tłumaczy, że obecnie teren znaj-

Łap łup – cementownia
duje się pod opieką syndyka, który 
nie zadbał o ograniczenie dostępu 
osobom postronnym, a sam problem 
nie polega na braku osoby pilnującej, 
lecz na ogólnym stanie społecznym tej 
dzielnicy i biedzie, która niewątpliwie  
jest tam widoczna. Grabież więc trwa, 
a złomiarze czują się bezkarnie. My 
pytamy, czy słusznie?

Prawo jest prawem 
Na tym terenie straż miejska poja-

wia się niemal codziennie, jednak na 
czas pojawienia się funkcjonariuszy 
sprawcy skutecznie uciekają i równie 
skutecznie powracają po odjeździe 
patrolu. – Nie można tego zadania, 
tej odpowiedzialności przerzucić na 
organy publiczne – komentuje sprawę 
Artur Zięba p.o komendanta straży 
miejskiej. Podobnego zdania jest 
również jaworznicka policja, która 
także zdaje sobie sprawę z zaistnia-
łego problemu – Policja nie może być 
prywatnym ochroniarzem żadnego 
podmiotu prywatnego – informuje 
nadkomisarz Jacek Sowa z Komendy 
Miejskiej Policji. Pozostaje jeszcze 

aspekt bezpieczeństwa. W razie ja-
kiegokolwiek wypadku do odpowie-
dzialności zostanie pociągnięty likwi-
dator zakładu, bo to na nim spoczywa 
obowiązek zabezpieczenia terenu. Do 
nieszczęśliwych wypadków, miejmy 
nadzieję nie dojdzie. A złomiarze do-
strzegą niebezpieczeństwo w grabieży 
i pójdą po rozum do głowy. 

ŁukasZ GryGiel

Jaworzno wraz z 6 samorządami bierze 
udział w Grupie Wymiany Doświad-
czeń. Zadanie jakie stoi przed miastem 
opiera się głównie na zebraniu infor-
macji dotyczących jaworznickich dróg, 
a także usług transportowych.

Ankiety, które jaworznianie mogą 
wypełnić, są jednym z elementów 
zbierania informacji o stanie dróg  
i efektywności usług transportowych. 
Ankieta ta odgrywa role szerokiej 
sondy. Odpowiedzi na pytania, które 
znajdują się w ankiecie pozwolą pod-
sumować jak mieszkańcy Jaworzna 
odbierają usługi komunikacyjne. 

Informacje, które zostaną uzyska-
ne dzięki tej ankiecie będą obrazować 
obecny stan, na mocy którego będzie 
można w ypracować ewentualne 
zmiany. Samorządy podczas specjal-
nego spotkania opracują wspólnymi 
siłami rozwiązania, które poprawia 
realizowanie usług publicznych oraz 
pozwolą na lepsze zarządzanie środ-
kami publicznymi. 

Projekt ten jest częściowo sfinanso-
wany z Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego na lata 2007- 2011. cześć zaś 
sfinansuje Związek Miast Polskich. 

P.DŁuGajcZyk

Pracownicy Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów od zeszłego tygo-
dnia wykonują prace w kierunku 
montowania nowych znaków dro-
gowych. Znaki te powstały już na 
Borach i w Byczynie. Głównym ce-
lem oznakowania jest planowanie 
wyznaczenia tzw. korytarza dla 
transportu ciężkiego.

Z inicjatywy prezydenta miasta pra-
cownicy MZDiM opracowali projekt 
trasy, którym będą mogły poruszać 
się pojazdy ciężkie udające się głównie 
do kopalni. Wielu kierowców skraca 

Dla transportu ciężkiego

Polepszenie komunikacji 
już niebawem?

sobie drogę jeżdżąc przez dzielnice, 
których ulice nie są przystosowane 
do dużego ciężaru. Co doprowadza do 
naruszenia nawierzchni takich ulic.

Korytarz, który już wkrótce ma po-
wstać ma uchronić przed ewentualnymi 
zniszczeniami jaworznickich dróg. 

Ideą tego korytarza jest także, aby 
kierowcy ciężarowych samochodów 
omijali Śródmieście, prawdopodobnie 
będzie to już możliwe w marcu, kiedy 
korytarz dla transportu ciężkiego bę-
dzie  już całkowicie oznakowany.

P. DŁuGajcZyk

Klub Inteligencji Katolickiej 
zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na 
wykład ks. prof. Józefa 
Kozyry pt. „Egipt w historii 
zbawienia”, który odbędzie 
się w sali teatralnej 
Kolegiaty św. Wojciecha  
i św. Katarzyny we środę, 
20 lutego o godz. 17:00.

o g ł o s z e n i a

Obecne warunki atmosferyczne nie są zbyt przyjazne, ale prace przy wykonaniu chodników trwają

Rozbierany dach



P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S k A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O R M A T O R

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

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
dw

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

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

Całodobowy Czynny
dw

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

dw

7

7

128/D/08

Z okazji 60. urodzin Władysława 
Janarka – Z serca płyną te życzenia: 
w datę Twego urodzenia zdrowia, 
szczęścia, pomyślności, sto lat ży-
cia, moc radości! Zdrowie wiecznie 
niech Ci służy, uśmiech stale miej 
na twarzy! Niech się spełni, o czym 
za marzysz! Niech Ci towarzyszy 
zgoda wieczna, tak jak Twa uroda. 
Dni w radości niech Ci płyną, z serca 

życzą Ci córka Bożena, zięć Robert, 
wnuczka Karolinka. 

Władysławowi Janarek z okazji 
60. urodzin – Wszystko co piękne  
i wymarzone niech w Twoim życiu 
będzie spełnione. Niech życie słod-
ko płynie, a wszystko co złe niech 
szybko minie. Życzy kochająca 
żona Krystyna.

Wyrazy współczucia  
dla Pani Joanny Gaweł  
Notariusz w Jaworznie  

z powodu śmierci 

Matki 
składają Zarząd i Pracownicy PCC RAIL

Serdeczne podziękowania dla 
Hospicjum,  

a szczególnie dla Pani dr Marii Bryły  
oraz Joanny Faron  

za piękne prowadzenie chorej 

Cecylii Koczur
 w ostatnim okresie Jej życia 

siostry Anna i Brygida

138/D/08

Serdeczne podziękowania  
Księżom, Krewnym, Sąsiadom, 

Koleżankom i Znajomym  
za pomoc i udział  

w ostatnim pożegnaniu 

Śp. Cecylii Koczur
składają siostry Anna i Brygida

129/D/08

138/D/08

Najbliższym i Rodzinie wyrazy 
głębokiego żalu i współczucia z powodu 

śmierci 

Śp. Władysławy Pierzchała 
długoletniej przewodniczącej Koła 

Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego 
w Ciężkowicach składają członkinie Koła 

Gospodyń Wiejskich Jaworzno – Centrum

Najbliższym i Rodzinie wyrazy 
głębokiego  współczucia z powodu śmierci 

Śp. Władysławy Pierzchała 
długoletniej przewodniczącej Koła 

Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego  
w Ciężkowicach składa Miejski Związek 

Kół i Organizacji Rolniczych w Jaworznie

Wyrazy głębokiego współczucia  
Pani Notariusz mgr Joannie Gaweł  

z powodu śmierci 
Mamy 

składają Rada Nadzorcza i Zarząd  
PKM sp. z o.o.  
w Jaworznie

dw

Serdeczne podziękowania  
Przyjaciołom, Kolegom, Znajomym  
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli  

w ostatniej drodze 

Śp. Kazimiery Gaweł
składa córka

144/D/08

dw

12 lutego
W jednym z nocnych lokali 
w centrum Jaworzna złodziej 
skradł z pozostawionej przy 
stoliku kurtki telefon komór-
kowy. Czynności jaworznickiej 
policji w toku.

W nocy z 8 na 9 lutego, w 
dzielnicy Podłęże 21-letni 
nietrzeźwy mężczyzna został 
pobity przez trzech sprawców, 
którzy następnie skradli mu 
telefon komórkowy wartości 
około 450 zł.

13 lutego
Przed godz. 18.00 oficer 
dyżurny otrzymał informację 
od 9-letniego chłopca, 
mieszkańca dzielnicy 
Długoszyn, że jego ojciec 
awanturuje się w mieszkaniu 

i bije matkę. Przybyli na 
miejsce policjanci zatrzymali 
48-letniego, nietrzeźwego 
sprawcę, który następnie 
został osadzony w policyj-
nym areszcie.

14 lutego
W nocy z piątku na sobotę, 
do punktu skupu złomu 
mieszczącego się w dzielnicy 
Dąbrowa Narodowa włamał 
się nieznany sprawcy, który 
skradł akumulatory oraz elek-
tronarzędzia o wartości około 
10.000 zł.

Kieszonkowiec w autobusie 
PKM linii „E” wykorzystując 
nieuwagę pasażerki z kieszeni 
kurtki dokonał kradzieży 
telefonu komórkowego o 
wartości około 1.000 zł. 

Na popularnej Kociej po 
raz kolejny dał o sobie znać 
kieszonkowiec. Sprawca 
wykorzystując nieuwagę 
przechodnia skradł portfel z 
zawartością dokumentów oraz 
pieniędzy. Suma strat - 40 zł.

15 lutego
Policjanci Sekcji Prewencji, 
o godz. 1.15, na ul. św. 
Wojciecha zatrzymali do 
kontroli drogowej samochód 
osobowy marki „Fiat 126p”. 
Czynności kontrolne wskazały, 
iż młody kierowca z Jaworzna 
był nietrzeźwy (2,5 promila). 
Mężczyznę umieszczono  
w policyjnym areszcie.

16 lutego
Tuż po północy, o godz. 00.05, 
na ul. Grunwaldzkiej, poli-

cjanci zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód osobowy 
marki „Fiat 126p”, którego 
42-letni kierowca, mieszkaniec 
Jaworzna był stanie nietrzeź-
wym (0,6 promila alkoholu). 
Sprawcę osadzono w policyj-
nym areszcie.

17 lutego
Na szlaku kolejowym Jaworz-
no Długoszyn - Sosnowiec 
Jęzor, w rejonie ul. Nadbrzeż-
nej, nieznani sprawcy skradli 
20 metrów kabla na szkodę 
Śląskich Linii Kolejowych. 
Straty w toku ustalania.
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Jej ojciec, jaworznianin Paweł 
Kępka, brał udział w I wojnie 
światowej jako legionista 2. puł-
ku piechoty II Brygady Legionów 
Polskich.

Uczestniczył w trzech Powsta-
niach Śląskich, w III Powstaniu 
Śląskim w roku 1921 był współpra-
cownikiem Wojciecha Korfantego, 
przydzielonym z powiatowego Ko-
mitetu Plebiscytowego w Wadowi-
cach na Górny Śląsk z 12. pułku pie-
choty, jako ppor. pełnił obowiązki 
dowódcy kompanii technicznej.

Od roku 1920 osiadł na stałe w 
Wadowicach, w posiadłości żony, 
gdzie przyszła na świat ich jedyna 
córka Kazimiera, która całe swoje 
dorosłe życie do końca swoich dni 

związała z Jaworznem. Uczestniczy-
ła w spotkaniach okolicznościowych 
rodzin żołnierskich i legionistów, 
służyła radą, informacjami.

Uroczysta ceremonia pożegnal-
na śp. Kazimiery Gaweł odbyła się 
16 lutego 2008 roku w bazylice p.w. 
Ofiarowania Najświętszej Marii 
Panny w Wadowicach. Spoczęła 
na cmentarzu parafialnym w ro-
dzinnym grobowcu, ziemi swojego 
pochodzenia.

Pani notariusz Joannie Gaweł,
wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu

z powodu śmierci Mamy
składają członkowie rodzin 

byłych żołnierzy i legionistów

Z całego serca dziękuję Wszystkim 
przybyłym na pogrzeb Zdzisława 
Koziarza za uczestnictwo w tej smut-
nej ceremonii i za słowa współczu-
cia, pociechy oraz te, które świadczy-
ły o tym, że mój mąż pomógł wielu 
ludziom. Sam fakt, że aż tyle osób 
przybyło, niektórzy z zagranicy, inni 
z odległych miejscowości, jeszcze 
inni zwalniając się z pracy, świadczy 
o tym, że Jego odejście wywołało 
w wielu sercach poruszenie. 

Dziękuję księdzu za wzruszające, 
ciepłe słowa, grającym na mszy za 
dar serca, przyjaciołom za napisanie 
i wygłoszenie przy grobie wielu nie-
sztampowych wspomnień.

Odeszła na zawsze z grona rodzin jaworznickich 
żołnierzy i legionistów.

Śp. Kazimiera Gaweł z d. Kępka

Podziękowania
Dziękuję wszystkim składającym 

mi kondolencje pisemne oraz tym, 
którzy ściskali mnie bez słów czy 
mówili: „trzymaj się”, „zadzwonię” 
lub składali deklaracje: „jak tylko 
będziesz czegoś potrzebowała, mów, 
dzwoń” 

Szczególnie wzruszające 
były słowa:

– „nigdy nie zapomnę, jak mi po-
mógł w trudnej sytuacji, wspomaga-
jąc finansowo”

– „nie zapomnę, że pozwolił mi 
mieszkać w waszym domu, gdy nie 
miałem się gdzie podziać”

– „dopłacał mi do studiów”
– „wymyślał, co mógłbym robić”
– „woził do lekarzy”
– „podarował”
– „ofiarował”
– „wymyślił”
– „bawił”
Dziękuję pracownikom firmy za 

lojalność wobec pracodawcy i pełne 
zaangażowanie w pracę w tych trud-
nych chwilach, a klientom za zrozu-
mienie i wsparcie.

Dziękuję też wszystkim, którzy 
pomogli przy organizacji poczęstun-
ku pogrzebowego i przyjaciołom, 
znajomym przybyłym na wieczór 
wspomnień o Zdzichu.

lucyna koZiarZ 

Nagła informacja o l ikwidacji 
Szkoły Podstawowej nr 6 postawiła 
na nogi wszystkich rodziców dzie-
ci, które się tam uczą. Prezydent 
chce aby dzieci chodziły do nowo-
cześniejszej szkoły jaką jest SP 7, 
a rodzice chcą, żeby dzieci chodziły 
do starszej szkoły, ale bezpiecz-
niejszej i z tradycjami.

Gorąca informacja
W piątek zadzwonił do nas jeden 

z członków Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej nr 6 z informacją o tym, 
że szkoła ma zostać zlikwidowana, a jej 
budynek przejmie Górnośląska Wyż-
sza Szkoła Handlowa z Katowic. Dzieci 
z szóstki miałyby zostać przeniesione 
do Szkoły Podstawowej nr 7. Zostaliśmy 
zaproszeni na poniedziałkowe spotkanie 
Rady, na którym miał być obecny prezy-
dent miasta.

Rechul przekonywał
Na spotkaniu zebrało się około 50 ro-

dziców. Ponieważ było normalne zebra-
nie Rady Rodziców, jej przewodniczący 
ustalił na początku porządek spotkania. 
Najpierw głos oddano wiceprezyden-
towi Mariuszowi Rechulowi, który na 
początku zaznaczył, że woli nazywać 
to połączeniem szkół, a nie likwidacją 
jednej z nich.

Mówił o tym, że połączenie szkół 
będzie dobre dla dzieci i dla miasta, bo 
w pustym budynku będzie mogła się 
usadowić szkoła wyższa. Powiedział, 
że gwarantuje to, że dzieci będą mogły 
uczyć się w takich samych klasach i nie 
będzie łączenia uczniów z różnych szkół 
w jedną klasę. Zapewniał, że zagwa-
rantuje pracę wszystkim nauczycielom 
zatrudnionym w SP 6. Mówił o tym, 
że siódemka jest oddalona od szóstki 
tylko o 250 metrów i we wrześniu bę-
dzie można do niej bezpiecznie dotrzeć 
przejściem podziemnym. Na koniec po-
wiedział, że SP 7 jest szkołą nowoczesną 
i lepiej wyposażoną, a uczelnia wyższa 
jest miastu potrzebna.

A rodzice nie dali się przekonać
Rada Rodziców wystosowała list 

otwarty do prezydenta miasta, który 
podczas spotkania został odczytany 
i przekazany na ręce Mariusza Rechula. 
Rada zarzuca w nim między innymi 
złamanie umowy z kampanii wybor-
czej Pawła Silberta, w której obiecywał, 
że nie zlikwiduje żadnej szkoły przez 
najbliższe cztery lata.

Według danych Miejskiego Zakładu 
Obsługi Placówek Oświatowo-Wycho-
wawczych z początku roku szkolnego 

Szkoła Podstawowa nr 6 liczy 282 
uczniów, a SP 7 616.  Po połączeniu liczba 
uczniów siódemki wzrosłaby do blisko 
900 osób. – Czy pan wie, co się w takich 
dużych szkołach, gdzie jest 1000 dzieci, 
dzieje? – pytali rodzice.

Obawiają się, że w takiej dużej szkole 
ich dzieci będą się gubić, będą anonimo-
we i grozi im przemoc. W małej szkole, 
jaką jest szóstka wszyscy nauczyciele 
znają dzieci, klasy są małe i zdobywanie 
wiedzy oraz kontakt z nauczycielem jest 
lepszy. Dodatkowo zarzucali władzom, 
że chcą sprzedać atrakcyjny budy-
nek, w który włożyli sporo pieniędzy 
i wysiłku na remonty i odnawianie sal 
lekcyjnych.

Rodzice nie przyjęli argumentu, 
że w siódemce jest sala gimnastyczna 
i stołówka. Obecnie dzieci z szóstki cho-
dzą na lekcje WF-u do sali gimnastycz-
nej MCKiS-u na Leopoldzie, a świetlica 

i stołówka jest w małym budynku obok 
szkoły. – Ja sama chodziłam na WF-y 
na Leopold i na złe mi to nie wyszło. 
A jak będzie w siódemce 900 dzieci to 
i tak nie wszystkie będą mogły mieć 
lekcje na sali gimnastycznej – mówiła 
jedna z matek.

Co dalej
Na spotkaniu z prezydentem była 

obecna trójka radnych z klubu Wspól-
nie dla Jaworzna, którzy 28 lutego na 
Radzie Miejskiej będą głosowali w spra-
wie projektu uchwały o likwidacji SP 6 
zaproponowany przez prezydenta. Jeśli 
zostanie przyjęta trafi do Kuratorium 
Oświaty w Katowicach. Po jego opinii 
likwidacja szóstki może stać się faktem 
i od nowego roku szkolnego uczniowie 
tej szkoły będą się uczyć w SP 7.

P.jamroZ

Mariusz Rechul, zastępca 
prezydenta:

- Widzimy same korzyści połączenia. 
Dzieci , całe środowisko, dana klasa jest 
przeniesiona do nowoczesnej szkoły, 
o bardzo dobrym zapleczu, natomiast stary 
budynek może zostać budynkiem, w którym 
będzie miała siedzibę szkoła wyższa.

Grzegorz Pluta, członek Rady 
Rodziców SP 6:

- Nie widzimy osi porozumienia z władzami. 
My myślimy o dobru dzieci, a prezydent 
o prestiżu miasta i o wynikach 
ekonomicznych. Podejmujemy decyzję z dnia 
na dzień i nie mogę teraz powiedzieć jaki 
będzie nasz kolejny krok. Jesteśmy bardzo 
zdeterminowani i zobowiązani do działania, 
żeby móc w przyszłości z czystym sumieniem 
spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, że 
zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy.

Krzysztof Werner, rzecznik 
prasowy GWSH:

- My nie dlatego rozmawiamy z Urzędem, 
bo chcemy tę szkołę zlikwidować, tylko 
Urząd sobie zaplanował taką rzecz i w tej 
sytuacji my pojawiliśmy się pewnie jako 
jedna z wielu szkół zainteresowanych.

Ilona Janus, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 7:

- Jeszcze ta decyzja ostateczna nie zapadła, 
więc jak na razie ja nie mam informacji 
żadnej konkretnej od pana prezydenta, czy 
też od kogokolwiek innego, żeby do takiego 
połączenia się przygotowywać. Owszem 
biorę to pod uwagę. Mogę powiedzieć 
tyle, że kiedyś nasza szkoła mieściła 
1000 uczniów, teraz mamy ich 600. Takie 
były sytuacje w momencie, kiedy szkoła 
podstawowa była ośmioklasowa.

Być może od września Szkoła Podstawowa nr 6 przestanie istnieć - rodzice 
zapowiadają walkę.

Trudne słowo – likwidacja

Tydzień Pomocy Ofiarom 
Przestępstw

W związku z akcją prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie „Tydzień Pomocy 
Ofiarom Przestępstw” wraz z Sądem Rejonowym w Jaworznie proszę o nieodpłatne umieszczenie 
w Państwa gazecie informacji:
W związku z trwającym od 22-29 lutego 2008 r. TYGODNIEM POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW 
pod hasłem „Prawo – karne, psychologiczne i społeczne aspekty przemocy emocjonalnej. Jak 
zapobiegać przemocy i pomagać ofiarom?”, informuję, iż w każdy dzień od 22 lutego (piątek) do 29 
lutego (piątek) w Sądzie Rejonowym w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28 oraz przy ul. Inwalidów 
Wojennych 14 w godz. od 9.00 do 14.30 sędziowie oraz kuratorzy będą pełnić dyżury mające na celu 
udzielanie informacji o prawach jakie służą ofiarom przestępstw i pokrzywdzonym.
Informacja, który z sędziów i kuratorów oraz w jakim pokoju pełni dyżur w poszczególne dni będzie 
znajdowała się na drzwiach wejściowych do budynków Sądu.

PreZes sĄDu rejonoWeGo W jaWorZnie

Argumenty Mariusza Rechula nie przekonały rodziców
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Losy Sybiraków – deportacja na Wschód (cz. 3)

63. rocznica wyzwolenia 
miasta Jaworzna (cz. 3)

Styczniowe dni 1945 roku w Jaworznie – wspomnienia świadków

Pierwsza masowa deportacja na Wschód – 10 lutego 1940 roku

Rok 1936. Wieliczka. Od lewej 12-letnia Wanda ze swoimi krewnymi

Dzielnica:  
Galmany – Warpie.
Wspomnienia  
i relacje mieszkańców 
miasta, świadków 
wydarzeń wojennych  
i sytuacyjnych, związanych 
z wkroczeniem wojsk 
radzieckich w dniach 
styczniowych 1945 roku 
wygłoszone podczas 
historycznego spotkania, 
zorganizowanego przez 
MBP w Jaworznie  
22 stycznia 2008 roku.

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

Po  w y z w o l e n iu  C i ę ż k ow i c  
w dniu 21 stycznia 1945 r. wojska 
radzieckie zajęły pozycje bojowe 
na polach Pieczysk, Dobrej oraz 
Wilkoszyna, skąd najbliżej było 
do szybu rud Galmany w dzielnicy 
Galmany. Inne oddziały z Góry 
Piasku przechodziły przez zamar-

znięte pola i drogą Szczakowską do 
sąsiedniej dzielnicy Warpie.

Wspomina pani Józefa A. Szcze-
pańska zd. Hezner: „Mieszkali-
śmy wówczas przy ul. Galmany 
16 nieopodal dawnej kopalni rud 
galmanu p.n. »Galmany«. Żołnie-
rze armii radzieckiej nadeszli od 
strony Wilkoszyna. Tam natrafili 
na Niemców. Pamiętam strzelaninę 
w okolicy kopalni, kiedy siedzieli-
śmy w piwnicy.

Do naszego domu przyszli ofi-
cerow ie rad ziecc y na k waterę , 
zajęli pokój i kuchnię. Byli zajęci, 
w ydawali rozkazy, rozpracow y-
wali mapy. Na podwórku urządzili 
kuchnię polową, z której korzy-
stał sztab i liczna grupa młodych 
żołnierzy. Nam do piwnicy także 
przynosi l i zupę. Inni grza l i się 
przy ognisku na podwórku i dalej 
w polach. Ciągle przybywali nowi. 
Jeden z oficerów nazwiskiem Mi-
kołaj Stiepan Stpiepanowicz był 
seminarzystą, bardzo inteligent-
nym, rozumiał język polski i nawet 
rozmawiał łamaną polszczyzną. 
Do mojej mamy powiedział aby 
chroniła »krasiwoją diewoczkę«, 

czyli mnie, bo jest niebezpiecznie, 
miałam wtedy 15 lat. Siostra i brat 
byli młodsi. Mama przebrała mnie 
za staruszkę i kazała udać się do 
babci Ludwiki Łagowskiej, miesz-
kającej przy ul. Mickiewicza i tam 
pozostać. Był to dzień – chyba śro-
da 24 stycznia.

Wychodząc, spotka łam koło 
sąsiedniego domu dwóch zabitych, 
dalej po drodze widoki przerażające, 
kryłam głowę w chustę, aby nie wi-
dzieć, leżące zwłoki, kamienie, zwoje 
drutów, nieład, czołg w poprzek na 
ul. Sławkowskiej, bardzo się bałam, 
chcia łam jak najszybciej dojść. 
Wkrótce oficerowie opuścili nasz 
dom i wyjechali do Katowic. W nie-
długim czasie jeden najwyższy rangą 
powrócił do domu naszego, gdyż nie 
zabrał wszystkich dokumentów i rze-
czy. Dowiedzieliśmy się od niego, że 
Stiepan zginął w walkach na przed-
mieściach Katowic, a z pozostałymi 
stracił zupełnie kontakt. Pozostawił 
tylko dla mnie pamiątkową czapkę 
lotniczą, która mi się podobała po 
bracie Stiepana, który był lotnikiem 
i także zginął. Czapkę tę nosiłam po 
zakończeniu wojny.

Z Wieliczki do Berdówki
Przed wybuchem I wojny świa-

towej Zygmunt Kurzawa był miesz-
k a ńcem Wiel icz k i ,  cz łon k iem 
Związku Strzeleck iego. Na po-
czątku wojny zaciągnął się jako 
ochotnik do tworzonego Legio-
nu Piłsudskiego, który wyruszył  
z krakowskich Oleandrów z I Ka-
drową w sierpniu 1914 roku do 
Kielc. Walczył na frontach wojny, 
powrócił po zakończeniu wojny 
z f rontu włosk iego. Ożeni ł się  
w roku 1919, pracował w kopalni 
soli w Wieliczce.

Od roku 1925 rodzina Zygmun-
ta i Julii Kurzawów z dziećmi za-
mieszkali na Kresach Wschodnich  
w woj. nowogródzkim 14 km od Lidy  
w miejscowości Berdówka. Była tam 
szkoła powszechna, szkoła rolnicza, 
kościół, poczta, sklepy i Państwowa 
Stadnina Ogierów, obsługiwana 
przez masztalerzy, zamieszkałych  
w pobliskim osiedlu. Wokół Ber-
dówki mieszkało kilkanaście ro-
dzin wojskowych osadników, m.in. 
rodzina Kurzaków.

W Berdówce życie płynęło spokoj-
nie do 1 września 1939 roku. Później 
zakłóciły niemieckie naloty na Lidę 
i bombardowanie lotniska. Gehenna 
wojenna zaczęła się od 17 września 
1939 roku ok. godz. 21.00, gdy wojska 
radzieckie wjechały do Berdówki.

Rodzina Kurzaków już tej nocy 
opuściła dom, nocowali u miej-
scowej ludności, która dała schro-
nienie i tak ukry wali się przed 
Rosjanami przez tydzień czasu. 
Kiedy powrócili do swojego domu, 

dochodziły niepokojące wiadomo-
ści z terenu, m.in. to, że rozpoczy-
nają się aresztowania legionistów 
i osadników wojskowych. Na taką 
ewentualność ojciec rodziny był 
przygotowany.

Sytuacja pogarszała się z dnia 
na dzień, potęgował się lęk i oba-
wa o los całej rodziny. Najstarszy  
z rodzeństwa, 18-letni wówczas 
Marian, postanowił zbiec przez zie-

loną granicę do Krakowa, udało mu 
się zaraz po świętach Bożego Naro-
dzenia 1939 roku. Tymczasem coraz  
dramatyczniejsze wieści krążyły  
w całej osadzie.

Koszmar nocy  
z 9 na 10 lutego 1940 roku
Dom został otoczony przez żoł-

nierzy Armii Czerwonej, obudzili 
nocą mieszkańców o godz. 2.00. Po 

otwarciu drzwi wpadło kilkunastu 
żołnierzy radzieckich z bagnetami 
skierowanymi na ojca i matkę. Rozka-
zali oddać broń. Broni nie posiadali. 
Zaczęła się rewizja w poszukiwaniu 
broni od piwnic po strych. Po skoń-
czonej rewizji, jeden z nich rozkazał 
wszystkim ubierać się i pakować do 
drogi, bo wczas rano przyjadą sanie 
w drogę do Polski. Na straży został 
jeden żołnierz, reszta rozeszła się do 

Drugim miejscem walk w dziel-
nicy Warpie był szyb wentylacyj-
ny i szyb podsadzkowy »Warpie«  
z zajezdnią lokomotywy, wagonami.  
W niedalekiej odległości stała wie-
ża triangulacyjna na najwyższym 
terenie miasta i stanowiła dobry 
punkt obserwacyjny na całą okoli-
cę. W tym rejonie doszło do starć 
z armią radziecką idącą od strony 
Szczakowej. Ucierpiała przy tym 
ta k że ludność c y w i lna , miesz-
kająca w pobliżu. Pocisk wleciał 
przez okno do mieszkania, ugo-
dził śmiertelnie młodą 23-letnią 
Anastazję Krupińską w zaawan-
sowanej ciąży, a dwuletni synek, 
którego trzymała na rękach ocalał. 
W sąsiednim domu na podwórku 
odłamek trafił młodą kobietę Jani-
nę Bajtel w rękę. Rękę trzeba było 
amputować. Takich i podobnych 
przypadków zdarzyło się dziesiąt-
ki. Pod wpływem moich głębokich 
przeżyć jako młoda dziewczyna 
w 1945 roku napisałam wiersze: 
»O nieznanym żołnierzu« i »Moje 
miasto Jaworzno«.”

jóZefa antonina sZcZePańska

ZebraŁa Zofia Żak

innych osadników. Strażnik, który 
został w ich domu nie pozwolił się 
nigdzie ruszyć. Ojciec siedział nieru-
chomo na krześle z rękoma na stole 
aż do rana.

W tych warunkach nie było możli-
wości cokolwiek spakować. Gdy rano 
zajechały sanie po całą rodzinę Ku-
rzawów z sześciorgiem dzieci w wieku 
od 4 do 17 lat, Wanda wówczas miała 
ukończone 15 lat, wtedy pozwolono się 
ojcu ubrać. Kiedy wszedł inny żołnierz  
i kazał wychodzić z domu, zobaczył, 
że wychodzili zupełnie bez bagażu, 
spytał dlaczego tak wychodzą. Matka 
odpowiedziała, że strażnik nie zezwo-
lił na pakowanie rzeczy. Skrzyczał 
więc tego tępego strażnika, wyzwał 
od durni, sam zaś wrócił do miesz-
kania, wyniósł pierzynę, poduszki  
i co jeszcze mu wpadło w ręce i rzucił 
na sanie. I tylko tyle mieli własnych 
rzeczy. Z wielkim bólem serca i żalem 
opuścili dom, nie wiedząc o tym, że 
już na zawsze. Pod eskortą żołnierzy 
jechali do Lidy, stacji kolejowej na 
dworzec towarowy. Za nimi biegł 
wierny pies Nero przez kilka kilo-
metrów, wypatrując bystrym lecz 
obłędnym wzrokiem swoich gospoda-
rzy, jednak bezwzględnie odpędzany 
przez żołnierzy, musiał pozostać  
w mijanej okolicy.

Po południu dotarli do Lidy, gdzie 
wciąż zajeżdżały sanie, z których wy-
rzucali ludzi, kazali ładować się do 
wagonów. Byli to liczni wysiedleńcy 
ze wszystkich okolic Lidy, wśród nich 
osadnicy wojskowi, cywilni, leśnicy, 
gajowi, nauczyciele, urzędnicy.

c.D.n. Zofia Żak

Józefa A. Szczepańska
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Zakłady usługowe
meChAnIkA POJAZdOWA nAPrAWA AGd nAPrAWA rtV remOntOWO-BUdOWLAne LPG Inne USŁUGI

dw

WULKANIZACJA – sprzedaż opon
komputerowe wyważanie kół Łubowiec

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

tel.032/752 98 17

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

dw

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

dw

www.tynkowanie.com.pl

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

dw

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”
dw

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
dw

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

Rolety zewnętrzne aluminiowe 
175 zł/m2 brutto.

Żaluzje, rolety wewnętrzne, pomiar i montaż gratis.
Bramy – automatyka. Usługi wod.-kan., c.o., gaz. Remonty.

FACHBUD, Jaworzno ul. Sienkiewicza 4c (za Agorą)
tel. 616 47 00, 0 601 435 839

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

176/12

dw

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

Czynne 10.00-17.00; 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

201/01

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
dw

dw

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

dw

ogłoszenie własne

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

Wydawnictwo GM sp. z o.o. 43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7 tel. (032) 751-91-30

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

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

4/01

FRB „IZAR” 
wykonuje wykończenia wnętrz, 

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

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

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
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Miasto JaworznoNie tylko reklama

dw

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

Ogłoszenie bezpłatne

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

ogłoszenie bezpłatne

dw

BIURA 
RACHUNKOWE
Biuro Rachunkowe Anna Kurek 

poleca kompleksowe usługi 
księgowe: ewidencja VAT, 

deklaracje podatkowe, 
składki ZUS, wynagrodzenia, 

prowadzenie ksiąg 
rozrachunkowych, zwrotu VAT-u 

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

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

dw

Sporządzanie zeznań 
podatkowych, prowadzenie 

podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów, prowadzenie 

ryczałtu ewidencjonowanego, 
pełna obsługa 

kadrowo – płacowa. 

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

ul. Klonowa 13/�6 Jaworzno

dw

Zatrudnię księgową 

ze znajomością zagadnień 
podatkowych i księgowych

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

Zatrudnię kierowcę 

samochodów ciężarowych, 
prawo jazdy kat. C+E, 

kurs na przewóz rzeczy

Tel. 604 159 620

ogłoszenie bezpłatne

Dyrekcja SP ZOZ Szpitala 
Wielospecjalistycznego 
w Jaworznie, informuje 

że pacjenci lub osoby 
upoważnione mogą 

odbierać dokumentację 
medyczną – historię 

choroby z 1976 r. 

Dokumentację można odbierać w:
składnicy akt Szpitala w Jaworznie ul. 

Chełmońskiego 28, od poniedziałku do 
czwartku w godzinach od 8.00 do 12.00. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 032/ 616 44 82 

wew. 297 lub wew. 124.
Dokumentację można odbierać 

do 28.02.2008 r. Po upływie tego terminu 
zostanie ona zniszczona zgodnie

 z obowiązującymi przepisami prawa.

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)

W i c e p r z e w o d n i c z ą c y  M i a s t a 
T A D E U S Z  K A C Z M A R E K 

zaprasza mieszkańców Jaworzna na dyżury 
w I i III czwartek miesiąca do Biura Rady Miasta 

w godz. 10.00 - 13.00 dodatkowo pełni dyżur w każdy piątek 
od 16.00 w Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej

NASI  RADNI  DYŻURUJĄ

dw

dw

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

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 Jaworzno”. 

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

– LEKARZ OTOLARYNGOLOG 
– wykształcenie wyższe medyczne, 
staż pracy mile widziany,

– LEKARZ RADIOLOG – wykształ-
cenie wyższe medyczne, staż pracy 
mile widziany,

– LEKARZ REHABILITACJI ME-
DYCZNEJ – wykształcenie wyższe  
medyczne, staż pracy mile widziany,

– LEKARZ KARDIOLOG – wy-
kształcenie wyższe medyczne, staż 
pracy mile widziany,

– LEKARZ CHIRURGII DZIECĘ-
CEJ – wykształcenie wyższe me-
dyczne, staż pracy mile widziany,

– LEKARZ GINEKOLOG – PO-
ŁOŻNIK – wykształcenie wyż-
sze medyczne, staż pracy mile 
widziany,

– LEKARZ NEONATOLOG LUB 
PEDIATRA – wykształcenie wyż-
sze medyczne, staż pracy mile wi-
dziany,

– LEKARZ STOMATOLOG – wy-
kształcenie wyższe, wymagany 
staż pracy 1 rok, mile widziana 
specjalizacja w zakresie stomato-
logii ogólnej,

– LEKARZ - STARSZY SPECJA-
LISTA CHORÓB WEWNĘTRZ-
NYCH – wykształcenie wyższe, 
wymagany staż pracy 5 lat, specja-
lizacja z chorób wewnętrznych lub 
medycyny rodzinnej,

– LEKARZ - STARSZY SPECJALI-
STA OKULISTA – wykształcenie 
wyższe, specjalizacja II stopnia  
z okulistyki,

– RATOWNIK MEDYCZNY – wy-
kształcenie wyższe lub średnie 
policealne (ratownik medyczny), 
doświadczenie w pracy w Zespo-
łach Wyjazdowych „R”, „W” lub 
w Oddziale Ratunkowym, upraw-
nienia do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanym,

– ZASTĘPCA OR DY NATOR A 
ODDZIAŁU NEONATOLOGII 
– wykształcenie wyższe medyczne, 
mile wdziany staż pracy,

– LEKARZ W ODDZIALE NEU-
ROLOGII – wykształcenie wyż-
sze medyczne, mile wdziany staż 
pracy,

– LEKARZ MEDYCYNY RATUN-
KOWEJ – wykształcenie wyższe 
medyczne, mile wdziany staż pracy, 
specjalizacja w zakresie medycyny 
ratunkowej lub chorób wewnętrz-
nych lub chirurgii ogólnej,

– KIEROWNIK DZIAŁU INFOR-
MATYKI – wykształcenie wyż-
sze informatyczne, staż pracy 
minimum 3 lata na stanowisku 
informatyk, bardzo dobra obsługa 
komputera,

– SPECJALISTA INFORMATYK 
– wyższe informatyczne, staż pra-
cy minimum 3 lata na stanowisku 
informatyk, bardzo dobra obsługa 
programów komputerowych,

– TECHNIK INFORMATYK – wy-
kształcenie minimum średnie in-
formatyczne, staż pracy wymagany, 

bardzo dobra obsługa programów 
komputerowych.

– OSOBA DO POMIARÓW TE-
R ENOW YCH W GEODEZJI 
– wykształcenie średnie technicz-
ne, mile widziane geodezyjne, staż 
pracy wymagany na stanowisku do 
pomiarów terenowych w geodezji, 
minimalne znajomości z zakresu 
pomiarów terenowych – geodezyj-
nych, 

– PR ACOW N IK BIU ROW Y – 
GEODETA – wykształcenie wyż-
sze techniczne geodezyjne, staż 
pracy mile widziany, znajomość 
środowiska: Auto Cad, C-geo, 
mogą byś osoby studiujące,

KONTAKT: 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Jaworznie
ul. Północna 9b, pokój 118

Tel. 032 618-19-18
(iW)

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

Ogłoszenie własne
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

Tekst płatny

Zaproszenie 
Zapraszamy	do	skorzystania	z	bezpłatnych	porad		

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

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

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

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

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

czynna: poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 14.00 – 20.00

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

Niedaleko od Koźmina

Wydma od północy

Zemsta konkurenta

Olsza szara

Poszkodowany nie miał szans na 
ucieczkę. Zginął na miejscu. Pija-
ny kierowca w ten sposób zemścił 
się na mężczyźnie, który śmiał 
rywalizować z nim o przychyl-
ność pań. To był jak się okazało 
w trakcie śledztwa tragiczny finał 
całodniowej balangi. Zdarzenie 
to utkwi w pamięci mieszkańców 
gminy na długo. – Ja ci pokażę 
– krzyczał Rafał T. zanim z dużą 
prędkością wjechał samochodem 
w Ireneusza Cz. Osiemnastolatek 
został schwytany kilka godzin póź-
niej. Najprawdopodobniej jeszcze 
w tym roku rozpocznie się w sądzie 
proces o zabójstwo.

Rafał T. mieszkał wraz z rodziną 
w zaniedbanym domku za miastem. 
Nie uczył się, nie pracował. Utrzymy-
wali go rodzice. Mimo młodego wieku 
mężczyzna nie stronił od alkoholu. 
Tego dnia wraz z kolegą naprawiał 
samochód. Podczas remontu mło-
dzieńcy wypili kilka piw. Pod wieczór 
udali się do dyskoteki, na zabawę 
taneczną. Jak ustaliła prokuratura, 
Rafał T. wypił tam siedem piw. Pijany 
mężczyzna postanowił wybrać się na 
przejażdżkę. Nie miał samochodu. 
Zdecydował jednak tę przeszkodę 
sprytnie ominąć. Pieszo dotarł do po-
bliskiej miejscowości, gdzie mieszkał 
jego brat. Było już po północy, kiedy 
Rafał T. wsiadał do Opla Kadetta. 
Wyrwał przewody ze stacyjki i jak 
złodzieje samochodów uruchomił 
pojazd. Odjechał nim bez wiedzy  
i zgody właściciela samochodu. Wró-
cił samochodem na dyskotekę. Tam 
spotkał Dariusza S. Mężczyźni wpa-
dli na pomysł, by pojeździć trochę  
i sprawdzić gdzie można jeszcze się 

zabawić. Po drodze zatrzymali się na 
stacji benzynowej, gdzie wypili po 
piwie. Mocno już pijany Rafał T. cały 
czas prowadził auto. Zanim pojawił 
się na dyskotece, zdążył wypić już 
dziesięć piw. W tym czasie z dys-
koteki wracały trzy młode kobiety: 
siostry Magdalena i Anna W. oraz 
Anna G. Idąc wzdłuż szosy spotkały 
Ireneusza Cz. Znały go i wiedziały, 
że tym czasie pracował w sąsiednim 
mieście, a do dyskoteki przyjeżdżał 
tylko w weekendy. Mężczyzna wra-
cał ze spotkania towarzyskiego. Był 
pod wpływem alkoholu. Ireneusz 
Cz. zaproponował dziewczynom, że 
załatwi samochód, który zawiezie 
je do domu. Niestety, nie udało mu 
się zatrzymać samochodu jadącego 
w ich kierunku. W tym momencie 
nadjechał Opel Kadett z pijanymi: 
Rafałem T. i Dariuszem S. w środku. 
Dochodziła czwarta w nocy. W tym 
czasie Ireneusz Cz. dzwonił jeszcze 
do barmanki pubu, w którym odby-
wała się dyskoteka, aby ta wezwała 
taksówkę. Kierowca opla uprzedził 
jego działania i natychmiast zapro-
ponował dziewczynom podwiezienie. 
Słysząc taką propozycję ze strony 
Rafała T., Ireneusz Cz. zaprotestował. 
Pomiędzy mężczyznami wywiązała 
się sprzeczka. W jej trakcie oczeku-
jący na przyjazd taksówki Ireneusz 
stwierdził, że dziewczyny nie wsiądą 
do samochodu z takim podejrzanym 
typem. Wtedy T. zdenerwował się. 
Ruszył gwałtownie samochodem. 
Zrobił kilka szybkich nawrotów.  
W końcu stanął naprzeciw grupki 
ludzi. Wcisnął gaz. Początkowo opel 
jechał wprost na trzy dziewczyny. 
Kilka metrów przed nimi skręcił 

jednak i gwałtownie wpadł wprost na 
Ireneusza Cz. Kierowca wykrzyknął 
jeszcze „Ja ci pokażę”. Poszkodowany 
nie zdążył zareagować. Siła uderzenie 
wyrzuciła go w górę. Ireneusz Cz. 
spadł na ziemię kilka metrów dalej. 
Uderzył głową o asfalt. Zmarł przed 
przybyciem karetki. Rafał T. zbiegł 
z miejsca zdarzenia. Kilka godzin 
później samochód, którym kierował, 
policja znalazła w lesie za miastem. 
Zatrzymano też samego sprawcę. 
Prokurator podczas śledztwa ustalił, 
że oskarżony przez cały czas działał 
celowo. Został też poddany badaniom 
sądowo-psychiatrycznym i psycholo-
gicznym, które nie wykazały u niego 
choroby psychicznej ani upośledzenia 
umysłowego. W momencie popeł-
nienia zabójstwa Rafał T. był więc 
poczytalny. Podczas prokuratorskich 
przesłuchań sprawca początkowo 
przyznał się do potrącenia człowieka. 
Kiedy jednak poinformowano go, 
że stanie przed sądem za zabójstwo, 
stwierdził, że nie pamięta wydarzeń 
jakie rozegrały się na ulicy, a tak  
w ogóle to odmawia zeznań. Proku-
rator w akcie oskarżenie zarzucił Ra-
fałowi T. trzy przestępstwa. Pierwsze 
dotyczy zabrania samochodu. Drugie 
– naruszenia zasad ruchu drogowe-
go. Oskarżony prowadził samochód  
w stanie nietrzeźwości, miał 2,9 
promila we krwi. Ustalono, że tego 
wieczora wypił dziesięć piw. Nie 
posiadał też prawa jazdy. Ostatni  
i najcięższy zarzut dotyczy zabój-
stwa. Prokurator nie miał tu wąt-
pliwości, że Rafał T. działał celowo  
i że powinien stanąć przed sądem za 
zabójstwo Ireneusza Cz.

PitaWal

Warto walczyć o swoje własne 
mieszkanie (cz. III)

Podkreślam raz jeszcze, że – w 
razie utrudniania albo uniemoż-
liwiania przez zarząd spółdzielni 
przekształcenia prawa – aby to 
skutecznie uczynić trzeba zwrócić 
się do sądu cywilnego z pozwem o 
zawarcie umowy ze spółdzielnią. Jak 
wspomniałem poprzednio – korzy-
stamy z trybu art. 49 (ze znaczkiem 
1) znowelizowanej Ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. – O spółdzielniach 
mieszkaniowych (nowelizacja z dnia 
14 czerwca 2007 r., data wejścia w ży-
cie i obowiązywania to 31 lipca 2007 
r.). Jednakże nigdy nie możemy mieć 
gwarancji, że koszty nie powstaną. 
Pozew składamy na podstawie art. 
64 k.c. (ze znaczkiem 36), który 
stanowi, że prawomocne orzeczenie 
sądu, stwierdzające obowiązek danej 
osoby (fizycznej albo prawnej) do 
złożenia oznaczonego oświadczenia 
woli, zastępuje to oświadczenie (tzw. 
orzeczenie zastępujące). Art. 1047 
k.p.c. podkreśla: Jeżeli dłużnik jest 
obowiązany do złożenia oznaczone-
go oświadczenia woli, prawomocne 

orzeczenie sądu, zobowiązujące do 
złożenia oświadczenia zastępuje to 
oświadczenie dłużnika (tzw. zastęp-
cze oświadczenie woli). To oznacza, że 
jeżeli sąd przyzna nam rację, to wów-
czas wspomniane powyżej orzeczenie 
może zastąpić umowę ze spółdzielnią. 
W przypadku, gdy spółdzielca, bądź 
najemca, wypełni wszystkie swoje 
zobowiązania wobec spółdzielni, 
orzeczenie może być podstawą do 
dokonania zmian (lub po prostu zało-
żenia) Księgi Wieczystej. Wtedy koń-
czy się nasz kłopot i nie musimy już 
o nic prosić zarząd dotychczasowego 
właściciela lokalowej nieruchomości. 

Okaże się również, że koszty wpisu 
od pozwu oraz postępowania sądo-
wego zobowiązana będzie pokryć 
spółdzielnia mieszkaniowa. Pozew 
trzeba jednak poprawnie sformu-
łować i rzetelnie uzasadnić. Dobrze 
jest zwrócić się z tym problemem do 
prawnika, choć oczywiście w niniej-
szym postępowaniu cywilno-sądo-
wym nie ma obowiązku korzystania 
z zastępstwa procesowego. To znaczy, 
że przed sądem możemy sami dowo-
dzić swoich racji i bronić się przed 
ewentualnymi zarzutami ze strony 
spółdzielni mieszkaniowej.

c.D.n.

W sobotę, 16 lutego, odbyłem kolej-
ną wycieczkę w gronie kilku osób. 
I tym razem rzecz obyła się w stylu 
tajne łamane przez poufne i dlatego 
w naszym gronie był również jeden 
mieszkaniec Jaworzna. Celem na-
szej wyprawy był przede wszystkim 
ponor w nurcie Łużnika. Po drodze 
zaliczyliśmy również piaskownię 
Jeziorki, która o czym zapewne 
niewielu wiadomo znajduje się na 
terytorium Chrzanowa. 

Tajemnice wydmy
W tej okolicy Jaworzna znajdu-

je się sporo wydm. Wielokrotnie 
zastanawiałem się nad ich genezą. 
Wiadomo, że powstały na tym te-
renie krótko po epoce lodowcowej.  

W jednym z artykułów zastanawia-
łem się, czy przypadkiem nie utwo-
rzyły się one po tym, kiedy w wyni-
ku intensywnej eksploatacji lasów 
teren ten stał się niemalże pustynią. 
Tak właśnie powstały wydmy u stóp 
Czubatki w Kluczach. Wbrew pozo-
rom, ruchomy piasek przemieszcza 
się dość szybko, o czym doskonale 
wiedzą miłośnicy Słowińskiego Par-
ku Narodowego.

Problemem zasadniczym był kie-
runek, z którego przybył piasek. Kiedy 
podeszliśmy do przeciętej w wyniku 
eksploatacji pozostałości wydmy  
i zauważyliśmy co następuje. Od stro-
ny południowej, czyli drogi piasek 
tworzy cienkie, niemalże równoległe 
warstewki, zaś od strony północnej 
warstwy piasku radykalnie załamują 
się. Tu też da się zauważyć warstwo-
wanie przekątne w dużej skali. I w 
związku z tym wszystko jest jasne. 
Piasek przybył tutaj z kierunku po-
łudniowo-zachodniego, znaczy się od 
strony centrum Jaworzna. Szkoda, że 
wkrótce i ta resztka piasku zniknie. 
Na szczęście sporządziłem dokumen-
tację fotograficzną.

Olsza przyłapana
Tego dnia zima przy puści ła 

pierwszy w odpowiedzi na niespo-
dziewany atak wiosny poważny 
kontratak. Mróz był dość si lny. 
W każdym bądź razie na wąsach 
miałem sople. Wędrując przez las 
mijaliśmy liczne w tej okolicy sosny 
i brzozy. Ciekawostką było jednak 
pylenie olszy szarej. Dopiero co od-
notowane zostało pylenie leszczy-
ny, która zwiastuje przedwiośnie.  
W mieście k w itną waw rzy nk i .  
W kilku miastach Polski północ-
nej zakwitły nawet ziarnopłony 

wiosenne. Szereg innych gatunków 
ochoczo wychodzi z podziemia. 
Tym nie mniej do 16 lutego nikt nie 
przyłapał kwitnącej olszy. W Polsce 
jak wiadomo rosną trzy gatunki tego 
rodzaju, ale w Jaworznie tylko dwa, 
znaczy się olsza czarna i olsza szara. 
Obydwa są okazałymi drzewami, 
aczkolwiek druga jest zazwyczaj 
mniejsza. Pierwsza z nich ma liście 
owalne, nieco wycięte na wierzchoł-
ku. Druga ma liście lancetowate, 
zaostrzone, o piłkowanych brzegach. 
Obydwa gatunki mają kwiaty żeńskie 
skupione w małych szyszkach, zaś 
kwiaty męskie w długich, czerwo-
nych kotkach. 

Tego dnia kilkaset metrów na pół-
noc od piaskowni olsza szara wręcz 

powiewała licznymi silnie rozluź-
nionymi kotkami kwiatów męskich, 
zaś olsza czarna nad Łużnikiem 
nawet nie podejmowała próby ich 
rozluźnienia. Znaczy się walka zimy 
z wiosną jeszcze trochę potrwa. W tę 
sobotę już po godzinie pierwszej po 
południu śnieg rozpoczął topnieć. 
Niespodziewany atak zimy spowo-
dował, że przyłapanie ponoru w akcji 
nie powiodło się. W miejscu, gdzie 
rzeka przekracza linię kolejową na 
południe od niej znajduje się spory 
dół, gdzie wsiąka większość wody 

docierającej tutaj od źródeł w Górach 
Luszowskich. Aby nie przedłużać 
tematu powiem, że stwierdziliśmy 
dopływanie wody do miejsca, gdzie 
powinna ona wsiąkać, ale cały proces 
odbywał się pod taf lą lodu. Dlatego, 
ja tam jeszcze wrócę i dopiero wtedy 
rzecz cała opiszę dokładnie.
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CB radio ALAN 100+

krótkofalówka 
COBRA MT200

do komunikacji na 
krótkie odległości 

(do 5 km). 
Nie wymaga 
pozwolenia 

i opłat. 

P.P.U.H. Black Electronics
Jaworzno ul. Grunwaldzka 96

Tel. sklepu 032 615 63 51
Tel. serwisu 032 752 16 81

C B  R A D I A

Szeroki asortyment: 
uchwytów, anten i CB Radia

dw

www.blackelectronics.com.pl

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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PIŁKA NOŻNA

9 medali indywidualnych, 
tytuł dla najlepszego 
pięściarza turnieju  
i pierwsze miejsce  
w klasyfikacji drużynowej 
– to łup jaki przywiozła 
Victoria Jaworzno  
z Mistrzostw Śląska 
Juniorów, które odbyły się  
w Myszkowie.

Dużo, ale mało
Jaworzniccy pięściarze zrzeszeni 

w Victorii Jaworzno po raz kolejny 
pokazali, że są główną siłą na Śląsku. 
Po zaprezentowaniu świetnego boksu, 
i twardego charakteru, zdystansowali 
w prestiżowej klasyfikacji drużyno-
wej 17 innych śląskich klubów, sięga-
jąc po prymat na Śląsku. Wyższość 
jaworznian uznać musiały uznane 
w kraju pięściarskie firmy jak druga 
klasyfikacji ekipa Kleofasa 09 Katowi-
ce, czy uzupełniający podium zespół 
Startu Częstochowa. 

– Z pewnością trzeba być zadowo-
lonym, szczególnie z zespołowego tytu-
łu. Indywidualnie zdobyliśmy 2 złote, 
3 srebrne i 4 brązowe medale, to na 
pewno dużo, ale jest pewien niedosyt, 
gdyż liczyliśmy, że tych złotych krąż-
ków będzie 4-5. Niestety, w Myszkowie 
mieliśmy sporo pecha – relacjonuje 
Włodzimierz Kromka, kierownik 
bokserskiej sekcji Victorii.

Gorgoń i Młodziński  
w blasku złota

 Szczęścia nie zabrakło Kamilowi 
Młodzińskiemu i Przemysławowi 
Gorgoniowi, czyli zdobywcą złotych 
medali dla Jaworzna. Nie w pełni za-
dowolony może być tylko Młodziński 
– Mistrzostwa Śląska miały być dla 
niego porządnym przetarciem przed 
Mistrzostwami Polski. Niestety, naj-
pierw ślepy los, a potem decyzja by-
tomskich trenerów o niewystawianiu 
do walki w finale swojego zawodnika 
Wojciecha Ramsa, zdecydowały, że 
Kamil mógł stoczyć tylko jedną wal-
kę – półfinałową. – Kamil jest już na 
całkiem innym poziomie boksu, dlate-
go musimy liczyć się z tym, że kolejni 
trenerzy będą bali puścić się zawodni-
ków na ring z Kamilem. Szczególnie  
w naszym okręgu o kogoś do sparo-
wania może być trudno – przyznaje 
kierownik Kromka. Przeciwnikiem 
Kamila w walce o finał był Martin 
Helik z drużyny Carbo Gliwice. Ry-
wal był to bardzo ciekawy, gdyż całe 
dzieciństwo mieszkał w Niemczech  
i tam też uczył się boksu. W poje-
dynku z reprezentantem niemieckiej 
szkoły boksu Młodziński był jednak 
faworytem, gdyż wcześniej dwu-
krotnie pokonał zawodnika Carbo. 
Martin postawił wysoko poprzeczkę, 
marząc by za trzecim razem w końcu 
udało mu się pokonać naszego zawod-

nika, jednak Kamil nic sobie z tego nie 
robił pewnie punktując. Po ciekawej 
walce, sędziowie orzekli pewne zwy-
cięstwo reprezentanta Victorii. 

O żadnym pechu nie można mówić 
w przypadku Przemysława Gorgona, 
który został zgodnie wybrany naj-
lepszym pięściarzem całego turnieju. 
Takie wyróżnienia nie może dzi-
wić, biorąc pod uwagę styl, w jakim 
boksuje Przemek – konsekwencja, 
siła i twardość to jego główne atuty.  
W drodze po tytuł Mistrza Śląska, 
musiał stoczyć trzy ciężkie, lecz 
wygrane walki. Receptą na sukces 
Przemka oprócz wspomnianej konse-
kwencji i siły fizycznej, jest doskonałe 
przygotowanie kondycyjne. Dzięki 
niemu jaworznicki pięściarz może być 
przez cały czas w ataku. Tak długo 
kruszyć mur, aż pęknie. Trzy kolejne 
wygrane walki, Mistrzostwo Śląska  
i tytuł dla najlepszego boksera w tur-
nieju, to kolejne wpisy do imponują-
cego bokserskiego CV juniora Vici.

Myszkowski pech
Ze złotego medalu prawdopo-

dobnie cieszyliby się również Adrian 
Wróbel i Krzysztof Włodarczyk, jed-
nak ich właśnie dopadł „myszkowski 
pech”. W przypadku Krzysztofa pech 
może okazać się szczególnie groźny 
– utalentowany zawodnik w półfi-
nałowym pojedynku z Dariuszem 
Grajdkiem (reprezentującym właśnie 
Myszków) odniósł kontuzję prawej 
ręki. Sam pojedynek z Grajdkem, 
był dla Krzysztofa bardzo udany. Po 
pierwszej w miarę wyrównanej run-

dzie, w następnej zawodnik Victorii 
zmiótł rywala z ringu. Mocne ciosy 
podopiecznego Roberta Kopytka 
posłały wywalana deski, i po dwóch 
liczeniach sędzia ogłosił RSC. Druga 
runda, przez RSC – czyli niepisana 
tradycja została zachowana. Nieste-
ty, kontuzja uniemożliwiła naszemu 
zawodnikowi podjęcie walki w finale, 
z brązowym medalistom Mistrzostw 
Europy kadetów sprzed roku- Mar-
cinem Siwym. – Krzysiu wystąpił  
w finale na własną prośbę, bo chcieli-
śmy oddać walkę z powodu kontuzji. 
Niestety, brak możliwości silnego ude-
rzenia z prawej ręki, czyli najważniej-
szego atutu w ostatecznym rozrachun-
ku przesadził o tym, że mimo dobrego 
boksu, jaki pokazał w tym starciu, po  
4 rundach przegrał z rywalem na 
punkty – opowiada Włodzimierz 
Kromka. Adrian Wróbel inny z fi-
nalistów Mistrzostw Śląska, musiał 
pogodzić się z finałową przegraną  
z Kamilem Wybrańcem, mimo tego, 
że z przebiegu całego starcia z pew-
nością nie wynikało, że był gorszy. 
Jeszcze raz dał jednak o sobie znać 
elektroniczny system sędziowania, 
który przez wielu w bokserskim 
środowisku uznawany jest za system  
w znacznej mierze losowy. Gorycz 
nie do końca zasłużonej porażki 
musiał przełknąć również Sylwester 
Piotrowi, najlepszy z brązowych 
medalistów, który w półfinałowym 
starciu z Rafałem Mrozem zremiso-
wał, a o tym, że odpadł zadecydowały 
małe punkty. Decyzje sędziów w tym 
wypadku, również można delikatnie 

nazwać „dyskusyjną”. Wątpliwości 
nie było, przy finałowej porażce Jac-
ka Kopiela, który na swoim poziomie 
boksował dopiero w ostatniej rundzie. 
Tylko jedna bardzo dobra runda nie 
pozwoliła na odrobienie strat, i nie-
jako na własne życzenie Jacek musiał 
pogodzić się z tylko srebrnym krąż-
kiem. Listę medalistów uzupełniają 
ponadto Miłosz Górecki, Bartłomiej 
Nowatkowski i Tomasz Ślusarczyk,  
w komplecie z brązowymi medalami.

Teraz Elbląg??
Mistrzostwa Śląska były wspa-

niałym sukcesem Victorii Jaworzno. 
Mistrzowskie tytuły dla Przemysła-
wa Gorgonia i Kamila Młdzińskiego 
otworzyły im przepustkę do Elbląskie-
go finału Mistrzostw Polski, który od-
będzie się od 26 lutego do 2 marca. Jeśli 
zdrowie pozwoli to na turnieju wystar-
tuje również Krzysztof Włodarczyk, 
który najpierw będzie musiał zrobić 
dokładne badania ręki, która póki, co 
jest bardzo spuchnięta. Czynione będą 
również starania by na imprezie mógł 
wystartować Adrian Wróbel, który 
z pewnością od finałowego rywala 
w Myszkowie gorszy nie był. Wiele 
wskazuje na to, że w Elblągu pięściarz 
Victorii będzie mógł woja wyższość 
udowodnić. W optymistycznym wa-
riancie kadra liczyłaby około 5-6 osób. 
I tu rodzi się problem natury finan-
sowej. Klub z swojej strony na pewno 
będzie robił, co mógł, ale obawiam się, 
że może zabraknąć środków na sfinan-
sowanie wyjazdu na finał Mistrzostw 
Polski- nie ukrywa Włodzimierz 
Kromka, po czym dodaje Pojedynki  
z najlepszymi w kraju to jedyna szansa 
na to, by najlepsi w regionie pięściarze 
podnieśli swój poziom sportowy, a na 
Mistrzostwach Polski mieliby szanse 
udowodnić, że są najlepsi w całej Pol-
sce. Dlatego zwracam się z prośbą do 
życzliwych o finansową pomoc dla 
sekcji bokserskiej Victorii Jaworzno, 
która pozwoli chłopcom powalczyć 
o Mistrzostwo Polski. Każda kwota 
będzie dla nas cenna.

My również przyłączamy się do 
apelu kierownika klubu, nie mo-
gąc doczekać się takiego nagłówka  
w sportowym dodatku: „Bokser Vic-
torii Jaworzno Mistrzem Polski” Oby 
taki tytuł widniał w „Co tydzień” już 
w pierwszym marcowym wydaniu 
naszej gazety.

krZysZtof rePeć

Victoria rządzi na Śląsku

Kolejny tydzień przerwy w ligowych 
rozgrywkach to czas przygotowań  
i kolejnych sparingów drużyn pił-
karskich z naszego miasta.

Victoria Jaworzno bezbramkowo 
zremisowała z drużyną Zagłębia 
Sosnowiec, grającą w Młodej Ekstra-
klasie. Cieszy, że w dwóch pierwszych 
sparingach drużyna trenera Romana 
Madera nie straciła bramki. Z infor-
macji podanych przez ogólnopolskie 
media wynika, że Wojciech Szwed  
(w ubiegłej rundzie, na wypożyczeniu 
Rozwoju Katowice) i Daniel Niedziel-
ski, od nowej rundy będą występować 
właśnie w barwach ostatniego spa-
ring-partnera Vici. 

W kolejnym sparingowym spo-
tkaniu zwycięstwo odniosła pią-

toligowa ekipa Górnika Jaworzno. 
Sparingowe spotkanie przeciwko 
IV-ligowemu Fablokowi Chrzanów 
zakończyło się zwycięstwem 4:3, po 
dwóch bramkach Jaromina i jednej 
Mateusza Radosza.

Nie próżnują również piłkarze 
i działacze KP Jaworzno. Drużyna 
Andrzeja Sermaka wygrała kolejny 
test mecz, tym razem 4:0 z zespołem 
Grabarze Zembrzyce. Bramkowym łu-
pem podzielili się Radomir Jarzynka i 
Paweł Sermak, obaj z dwoma golami na 
koncie. Cieszy fakt, że golkiperem KP 
został Rafał Polański, (ostatnio MKS 
Trzebinia) który powinien okazać się 
cennym nabytkiem, na newralgiczną 
do tej pory pozycję bramkarza.

k.rePeć.

Sparingi ligowców

Robert Kopytek gratuluje swojemu podopiecznemu tytułu Mistrza Śląska i wyróżnienia  
dla najlepszego pięściarza turnieju
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Miasto Jaworzno

SiATKóWKA –KArPATy KrOSnO - MCKiS JAWOrZnO 3:0 SiATKóWKA – GWArDiA WrOCłAW - MCKiS EnErGETyK JAWOrZnO 3:0 (25:20, 25:18, 25:14)

KOSZYKóWKA – AZS KATOWICE - MCKIS AND BUD JAWORZNO 81:64 

Sport

Zaledwie kilka dni od 
fatalnej porażki siatkarzy 
Energetyka w Spale, 
włodarze klubu postanowili, 
że do pracy powróci 
Mariusz Łoziński, który po 
dwutygodniowej przerwie 
ma za zadanie pomóc 
drużynie w zachowaniu 
pierwszoligowego statusu. 
Decyzja ta ma w środowisku 
siatkarskim zarówno swoich 
przeciwników jak  
i zwolenników, jednak jedno 
po sobotnim spotkaniu 
jest pewne – zespół jak 
przegrywał tak przegrywa.

Tym razem siatkarzy z Jaworzna 
czekało o wiele trudniejsze spo-
tkanie niż wspomniana wpadka  
w Spa le .  Wrocławsk a Gwa rd ia  
w tym sezonie to zespół, który wy-
raźnie zawodzi, jednak niejedno-
krotnie udowodnił, że przedsezo-
nowe głosy o powrocie do Polskiej 
Ligi Siatkówki nie były typowym 
przysłowiowym wróżeniem z fu-
sów. Zespół gra poniżej oczekiwań, 
zajmując zaledwie piątą lokatę, jed-
nak poniżej pewnego poziomu nie 
schodzi, co można było zobaczyć 
choćby w sobotnie popołudnie.

Energetyczni pojechali do Wro-
cławia z zaledwie dwoma zdrowy-
mi środkowymi oraz bez Krzysz-
tofa Szopy, którego po raz kolejny 
w pierwszym składzie zastąpił Da-
mian Parkitny. Początek pierwszej 
partii był dla wielu zaskoczeniem, 
nasz zespół grał pewniej i skutecz-
niej niż gospodarze, osiągając już 
nawet czteropunktową przewagę 
(15-11). Po ataku w antenkę Mar-
ka Nowaka, zespół momentalnie 
przesta ł grać i po chwi l i wro-
cławianie prowadzili 22-17. Czy 
po takim sezonie, jaki mają nasi 
siatkarze czy kogokolwiek może 
dziwić taki scenariusz? Wątpliwe. 
Zwłaszcza, że to był jedyny mo-

Wciąż to samo

ment tego spotkania gdzie moż-
na powiedzieć coś pozytywnego  
o grze jaworznickich siatkarzy.  
W kolejnych partiach z każdą mi-
nutą było co raz gorzej. Porażka  
w drugiej partii do 18, a w trzeciej 
do 14 mówią same za siebie. Po 
raz kolejny zespół Mariusza Ło-
zińskiego był w stanie w zaledwie 
kilka minut pokazać, że drzemie  
w nim solidny potencjał, który 
szybko został rozwiany przez rów-
ną i mądrą grę wrocławian.

Kolejna porażka bez zdobytego 
seta już nikogo nie może dziwić. 
Zespół osiadł na dnie ligowej tabeli 
borykając się z co raz to nowymi 
problemami. Kolejny pojawił się 
tuż po zakończeniu spotkania, kie-
dy to po nieszczęśliwym wypadku 
w szatni, urazu stawu skokowego 
doznał Maciej Rzędzicki, który, 
przypomnijmy, dopiero kilka tygo-
dni temu powrócił do gry, po długo 
ciągnącej się kontuzji pleców. Tym 
razem uraz nie jest na tyle poważny, 
jednak prawdopodobnie zawodnik 
będzie mógł grać dopiero za dwa 
lub trzy tygodnie.

Lista kontuzjowanych w zespole 
wciąż się wydłuża, podobnie jak ta  
z porażkami, głównie 0-3, i nie 
może dziwić fakt, że atmosfera wo-

kół zespołu z tygodnia na tydzień 
staje się coraz nerwowa. Nerwowo 
musi być również w gabinetach 
włodarzy k lubu, którzy szukają 
sposobu na w ydobycie zespołu  
z kryzysu. Na zaledwie dwa tygodnie 
powierzono zespół drugiemu do-
tychczas trenerowi, Jackowi Sowie, 
który jednak przez fatalną wpadkę w 
Spale nie dostał szansy na dłużej. Do 
zespołu przywrócono Łozińskiego co 
może dziwić, jednak na komentarze 
odnośnie całej sytuacji nie przyszła 
jeszcze pora. Czy była to słuszna 
decyzja dowiemy się po sezonie, 
lecz póki co, oczekiwanie na baraże 
może jedynie spędzać sen z powiek 
jaworznickich kibiców.

W sobotę do Jaworzna przyjeż-
dża kolejny zespół, który w obecnym 
sezonie zawodzi i który czeka na 
przełamanie fatalnej passy, która  
z każdym tygodniem oddala zespół 
od upragnionej pierwszej czwórki w 
tabeli. KS Poznań prowadzony przez 
słynnego Sławomira Gerymskiego 
to kolejny niezwykle niewygodny 
rywal energetycznych, miejmy na-
dzieję, że nie trzeba będzie po raz 
kolejny powiedzieć: jeśli chodzi  
o naszych pierwszoligowych siatka-
rzy, to u nich wciąż to samo.

reD1.

Grupę C drugiej ligi koszykówki 
mężczyzn można w skrócie scha-
rakteryzować w sposób następujący: 
dwa pierwsze zespoły w tabeli czyli 
MMKS Dąbrowa Górnicza oraz AZS 
AWF Katowice wyraźnie odstają od 
reszty. Każda ich porażka z niżej 
notowanymi zespołami to wielka 
sensacja, na którą mogą sobie po-
zwolić tylko nieliczni. 

W sobotę koszykarze AND-BUD-
u rozegrali swoje spotkanie w Katowi-
cach, gdzie nie sposób było już przed 
meczem uciec od stwierdzenia, ten 
mecz jest nie do wygrania. Mimo, że 
podopieczni Marcina Lichtańskiego 
są wyraźnie na fali, o sensacji mowy 
być nie mogło. Celem nr jeden w tym 
spotkaniu było walczyć dzielnie do 
końca i przekonać się jak daleko  jeste-
śmy za wspomnianymi drużynami.

Można powiedzieć tu o sporym 
pechu. Trzy kolejne zwycięstwa  
i awans na piątą lokatę to wielka ra-
dość dla fanów basketu w naszym 
mieście. Szkoda więc, że w tym 
momencie przyszło naszym koszy-
karzom jechać właśnie do Katowic, 
ale mimo wszystko trzeba głośno 
powiedzieć: choć ani przez moment 
katowiczanie nie byli zagrożeni nasz 
zespół wstydu nie przyniósł.

Przypomnijmy, że w dziewiątej 
kolejce jaworznianie podejmowali 
na własnym parkiecie ówczesnych 
liderów rozgrywek i spotkanie wyglą-

dało jak przysłowiowy mecz do jednej 
bramki. Wynik 54-85 był swoistym 
nokautem naszego zespołu, dlatego 
sobotnia porażka 81-64 może zostać 
zaliczona do małego kroku w przód, 
choć wciąż trzeba pamiętać o różnicy 
klas, jakie dzielą obie drużyny.

Przepaść dzieląca drużyny z Dą-
browy i Katowic od reszty zespół ma 
wiele przyczyn, główna do zaplecze 
finansowe i cele obu zespołów. AND-
BUD na tle tych zespołów wciąż 
przypomina kopciuszka, który musi 
skupiać się na tym, by w spotka-
niach z innymi drużynami walczyć  
o punkty i póki co z zadania wywią-
zują się doskonale.

O meczu w Katowicach trzeba 
jak najszybciej zapomnieć, czeka 
naszych koszykarzy walka o pią-
tą lokatę do ostatniej kolejki. Za  
tydzień nasz zespół czeka ciężki 
w yjazd do Przemyśla, jeśl i jed-
nak zespół Lichtańskiego utrzyma 
formę ze wcześniejszych spotkań 
można mieć nadzieję na kolejne 
dwa punkty. Każdy zespół ma swoje 
cele, katowiczanie walczą o awans,  
a AND-BUD o piątą lokatę. Musimy 
wszyscy o tym pamiętać i skupić 
się by cel udało się osiągnąć. Ze-
spół Lichtańskiego z pewnością ma 
na to spore szanse. Kto wie, może  
w przyszłym roku zespół zrobi ko-
lejny krok na przód.

reD1.

Podobnie jak o drużynie Energe-
tyka, tak i o drugoligowych rezer-
wach MCKiS-u można powiedzieć 
jedno – u nich wciąż to samo. 
Długi i męczący wyjazd do Krosna 
zakończył się krótkim „dostarcze-
niem” trzech punktów gospoda-
rzom, którzy ani przez moment nie 
pozwolili podopiecznym Zbignie-
wa Błaszczaka uwierzyć, że może 
dojść do takiej sensacji jaka miała 
miejsce w pierwszej rundzie, kiedy 
to w Jaworznie padł zaskakujący 
wynik, 3:2 dla krośnian.

Z powodu rozgrywania w tym sa-
mym terminie spotkania pierwszoli-
gowców, Zbigniew Błaszczak nie mógł 
skorzystać z udziału trzech zawod-
ników Energetyka, którzy wystąpili 
w poprzednim spotkaniu z MOS-em 
Wola. Bez wzmocnień zespół po raz 
kolejny nie miał na parkiecie nic do 
powiedzenia. Tylko w trzecim secie 
nasz zespół przekroczył granicę dwu-
dziestu punktów, co znów bliźniaczo 
przypomina wynik energetycznych 
we Wrocławiu.

Przykro się robi, gdy patrzy się 
w tabelę grupy czwartej drugiej ligi. 
Nasz zespół to wyraźnie najsłabszy 
zespół, odstający od reszty zespołów, 
zespołów przecież jeszcze nie tak 
dawno zespół ten był praktycznie 
nie do pokonania na trzecioligowych 
parkietach. Przeskok na stopień cen-
tralny okazuje się jednak zbyt trudny, 
dla większości zawodników obecny 
sezon jest brutalną odpowiedzią, na 

jakim poziomie znajdują się obecnie, 
a zbliżający się wielkimi krokami po-
wrót do trzeciej ligi może niektórym 
już raz na zawsze zamknąć karierę na 
krajowych parkietach.

Wciąż jednak nie wolno zapomi-
nać, że przed sezonem tylko najwięksi 
optymiści mogli pozwolić sobie na 
wiarę w utrzymanie. Grupa czwarta 
to zdecydowanie najsilniej obsadzona 
grupa w drugiej lidze. W wielu zespo-
łach można zobaczyć zawodników, 
którzy swoje najlepsze lata spędzali 
w najlepszych klubach naszego kraju 
co sprawia, że za każdym razem kiedy 
nasi siatkarze wychodzą na parkiet, 
trudno odpędzić się od myśli, że 
czeka nas wszystkich walka Dawida 
z Goliatem. 

Z pewnością zespołowi nie poma-
ga również sytuacja ze wzmocnienia-
mi z zespołu Energetyka. Trudno się 
dziwić, że w sytuacji w jakiej znajdują 
się nasze rezerwy nikt nie skorzysta 
z możliwej pomocy znacznie bar-
dziej doświadczonych zawodników, 
jednak, ich pomoc „raz na miesiąc” 
powoduje, że właściwie zespół ma 
problemy na wykreowanie swojego 
własnego stylu gry, który mógłby być 
receptą na ewentualny sukces. 

Za  tydzień zawodnicy Błasz-
czaka jadą do Krakowa, z którym  
w pierwszej rundzie udało się na-
szemu zespołowi wygrać. Miejmy 
nadzieję, że nasz zespół powalczy  
i nie będzie trzeba było pisać, w dru-
giej lidze wciąż to samo. reD1.

Pisząc o dwóch męskich zespołach siatkówki  
w naszym mieście trudno oprzeć się wrażeniu,  
że zespoły te mają wspólny scenariusz 
rozgrywek i honorowo trzymają się ustalonego 
przebiegu wydarzeń.

Męki rezerw

Przedstawiamy kolejność 
2. turnieju szachowego 
rozegranego z cyklu GP 2008 
(VII edycja) dnia 16 luty br.  
w Bochni – Uzdrowisko 
Kopalni Soli Bochnia:
1. Zbigniew Kądziołka 7,0 pkt
2. Jarosław Marzec 5,5 pkt
3. Janusz Jeleń 5,0 pkt
4. Sergiusz Palion 4,0 pkt
5. Zbigniew Wiecheć 4,0 pkt
6. Adrian Moryson 3,5 pkt
7. Dariusz Olej 3,0 pkt
8. Grzegorz Zaprzałka 1,5 pkt
9. Andrzej Adamajtis 1,5 pkt
10. Romuald Łasak 1,0 pkt

Klasyfikacja OPEN  
po 2 turniejach:

1. Janusz Jeleń 30,89 pkt
2. Jarosław Marzec 30,36 pkt
3. Zbigniew Kądziołka 29,85 pkt
4. Sergiusz Palion 21,64 pkt
5. Stanisław Stachańczyk 16,92 pkt
6. Dariusz Olej 14,29 pkt
7. Krystian Krzempek 12,08 pkt
8. Paweł Herich 12,08 pkt
9. Grzegorz Zaprzałka 9,87 pkt
10. Zbigniew Wiecheć 9,56 pkt
11. Tomasz Burek 8,62 pkt
12. Adrian Moryson 7,22 pkt
13. Romuald Łasak 5,15 pkt
14. Artur Pludra 3,77 pkt
15. Andrzej Adamajtis 3,33 pkt
16. Adam Pludra 2,38 pkt
17. Robert Ściechura 1 pkt

Klasyfikacja juniorów:
1. Krystian Krzempek 10 pkt
2. Adam Pludra 9 pkt
3. Robert Ściechura 8 pkt

Klasyfikacja zawodników  
„bez kategorii” (amatorów):

1. Dariusz Olej 19 pkt
2. Romuald Łasak 15 pkt
3. Zbigniew Wiecheć 10 pkt
4. Tomasz Burek 9 pkt
5. Andrzej Adamajtis 8 pkt
6. Artur Pludra 7 pkt
7. Adam Pludra 6 pkt
8. Robert Ściechura 5 pkt

Sędziowali i prowadzili zawody 
Leszek Kilian i Roman Czeleń. Zapra-
szamy na 3. turniej, który odbędzie 
się 9 marca od godziny 10.00 w Alibi  
ul. Pocztowa 13.        iW.

SZACHY

2. Grand Prix w Bochni

Katowice zbyt mocne

Kolejny mecz Energetyka i kolejna porażka. Kiedy to się skończy?
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Plebiscyt na 
sportowca roku 2007

regulamin

Lista 
kandydatów

Paweł Cygnar
Radosław Jarzynka

Gabriel Kuprewicz
Bartłomiej Pieczonka

Wojciech Szwed
Kamil Młodziński
Sebastian Balner

Grzegorz Remin
Daniel Goldammer

Bogdan Szczotka
Mariusz Grochowski

Lucjan Fudała
Piotr Deszcz

Jarosław Tepling
Monika Pielecka

Piotr Czarnota
Tomasz Śnieg

Mariusz Suwaj
Krzysztof Włodarczyk

Dariusz Boś

Sportowiec Roku 2007
– dziś ostatni kupon. 
Drodzy fani! Dziś drukujemy 
już ostatni kupon dzięki 
któremu możecie 
zagłosować na swoich 
ulubionych sportowców, 
i bezpośrednio wpłynąć 
na wynik plebiscytu. 
Kupony przyjmujemy 
do środy 27 LUTEGO, 
do godziny 12:00. Wynik 
plebiscytu zostanie 
ogłoszony już za dwa 
tygodnie, oczywiście 
w „Co tydzień”. Kto zostanie 
Sportowcem Roku? To 
zależy już tylko od Was. 
Zapraszam do zabawy! 

1. Organizatorem plebiscytu jest redak-
cja gazety „ Co tydzień”.

2. Kandydaci zgłoszeni do udziału po-
winni mieć na swoim koncie znaczne 
sukcesy sportowe z roku 2007. Powin-
ni również, być mieszkańcami Jaworz-
na, lub ewentualnie reprezentować 
barwy jaworznickiego klubu, sekcji, 
stowarzyszenia sportowego etc.

3. 15 kandydatów nominują redaktorzy 
sportowi gazety „Co tydzień” i telewi-
zji CTv.

4. 5 kandydatów nominują czytelnicy.
5. Kandydatów można wybierać bez-

pośrednio w redakcji, listownie lub 
telefonicznie: Redakcja „ Co tydzień”, 
ul. św. Barbary 7, 43-600 Jaworzno, 
tel. 032-751-91-20.

6. Czytelnicy spośród 20 kandydatur, 
wybierać będą 5 sportowców. Osta-
teczna kolejność ustalona zostanie 
na podstawie ilości punktów, które 

otrzymają poszczególni kandydaci. Na 
podstawie poprawnie wypełnionego 
kuponu sportowcom przysługiwać 
będzie za pierwsze miejsce – 25 pkt, 
za 2. – 20 pkt, za 3. – 15 pkt, za 4. – 10 
pkt za 5. – 5 pkt.

7. Jedna osoba może dostarczyć dowol-
ną liczbę kuponów.

8.  Organizatorzy powołają specjalną 
komisję, której zadaniem będzie 
przeliczenie głosów i na tej podstawie 
wyłonienie laureatów plebiscytu.

9. Wyniki imprezy zostaną opublikowa-
ne na łamach gazety „Co tydzień”.

10. Zwycięzca konkursu zostanie uho-
norowany specjalną nagrodą, ufun-
dowaną przez redakcję „Co tydzień” 
i telewizję CTv – f ilm o laureacie 
plebiscytu.

11. Nagrody otrzymają także czytelnicy 
„Co tydzień,” którzy zostaną wyło-
nieni w losowaniu kuponów.

PAWEŁ CYGNAR 

Piłka nożna. Wiosną jego gra w III lidze 
była nieustannie nagradzana brawami 

kibiców Szczakowianki. Jesienią w I-ligo-
wym Zagłebiu Sosnowiec.

RADOMIR JARZYNKA

Piłka nożna-Strzelał w III lidze, miał pro-
pozycję gry w II lidze, lecz ostatecznie 

został w Jaworznie, strzelając w A-klasie 
na potęgę.

GABRIEL KUPREWICZ

Narty wodne. Zdobywca 3. miejsca w Eu-
ropie U-19, mistrzostwa i 3 wicemistrzostw 

Polski Juniorów

BARTŁOMIEJ PIECZONKA

Zdobywca 1. miejsca w Europie U-19, Mi-
strzostwo i wicemistrzostwo Polski Junio-

rów. Reprezentant kraju.

WOJCIECH SZWED

Piłka nożna. Wiosną jeden z tych, którzy 
przyczynili się do pozostanie Victorii 

w IV- lidze. Na jesień podstawowy zawod-
nik Rozwoju Katowice.

KAMIL MŁODZIŃSKI

Boks. Zwycięzca �5 walk z rzędu, zdobyw-
ca wielu tytułów i złotych medalów 

w tym roku. Reprezentant Polski 
o wielkim talencie.

SEBASTIAN BALNER

Sporty siłowe. Zwycięzca klasyfikacji 
z roku �005 roku nadal w świetnej formie. 

Każde kolejne zawody, to pewny medal 
dla Jaworzna.

GRZEGORZ REMIN

Koszykówka. Od lat najlepiej i najrówniej 
grający koszykarz drugoligowego 

AND-BUD-u.

DANIEL GOLDAMMER

Koszykówka. Srebrny medal juniorskich 
Mistrzostw Polski. Reprezentant Polski na 

Mistrzostwach Europy w Sofii.

BOGDAN SZCZOTKA

Kulturystyka. Wrócił po 3 latach do zawo-
dów, wygrywając prestiżowe zawody 

w Opawie i Wiedniu, oraz zajmując 5. miej-
sce w Mistrzostwach Świata.

MARIUSZ GROCHOWSKI

Siłowanie na rękę - Zwycięzca Pucharu 
Polski w kategorii 95 kg zarówno na prawą 

i lewą rękę.

LUCJAN FUDAŁA

Siłowanie na rękę. Wychowanek Tytana 
Jaworzno i trenera Grochowskiego. Najsil-
niejsza lewa ręka w Polsce. Zwycięzca Pu-
charu Polski w kategorii lewej i prawej ręki 

PIOTR DESZCZ

Siatkówka. Przyjmujący i lider siatkarskich 
rezerw, które w tym roku wywalczyły 

awans do I ligi.

JAROSŁAW TEPLING

Siatkówka. Najrówniej grający siatkarz 
słabo spisującego się w tym roku zespołu 

Energetyka. Środkowy bloku.

MONIKA PIELECKA

Siatkówka. Liderka drugoligowego MCKiS, 
który w ubiegłym sezonie był rewelacją 

rozgrywek.

KUPON KONKURSOWY

Moi kandydaci do tytułu Sportowca 2007

1. ...........................................................................................

2. ...........................................................................................

3. ...........................................................................................

4. ...........................................................................................

5. ...........................................................................................

Imię i nazwisko ...........................................................................

Adres ...........................................................................

Telefon ...........................................................................

KUPON KONKURSOWY

Moi kandydaci do tytułu Sportowca 2007

1. ...........................................................................................

2. ...........................................................................................

3. ...........................................................................................

4. ...........................................................................................

5. ...........................................................................................

Imię i nazwisko ...........................................................................

Adres ...........................................................................

Telefon ...........................................................................

2. ...........................................................................................

4. ...........................................................................................

oPrac. V.i.P.
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reklama

W miejscowości Skała pod 
Krakowem, 9 lutego, po raz 
pierwszy w Polsce rozegrane 
zostały zawody w ramach 
oficjalnej ligi Shooto,  
czyli najstarszej  
w historii organizacji MMA 
na świecie. Na historycznych 
dla dyscypliny sportów 
walki MMA w Polsce 
zawodach złotymi zgłoskami 
wpisał swoje nazwisko 
jaworznianin – Marek 
Chwalibogowski, który 
stoczył i wygrał swoją walkę 
w klasie profesjonalnej.

Unikatowy turniej
Turniej w Skale, unikatowy ze 

względu na to, że odbywający się  
w ramach ligi Shooto, i te właśnie 
rozgrywki inaugurujący, zgromadził 
na starci wielu zawodników coraz 
bardziej popularnej w Polsce dyscy-
pliny, jaką jest MMA. Marek Chwa-
libogowki, jaworznicki wicemistrz 
świata amatorów, któremu przyszło 
zmierzyć się z Danielem Krakowia-
kiem (rodem z Ostrowa), wystartował 
w klasie dla profesjonalistów. – Ogólnie 
zawody były podzielone na dwie kate-
gorie- klasę C, dla amatorów, i klasę B 
– profesjonalną. W klasie C startowało 
wielu zawodników, a zawody przebiegły  
w formie turnieju. W klasie B, czyli 
profesjonalnej zorganizowano kilka 
pojedynczych walk – opowiada nam 
Marek Chwalibogowski. Dość po-
wiedzieć, że łącznie przeprowadzono 
około 80 walk, a przeciw sobie stawali 
zawodnicy z najlepszych polskich 
ośrodków treningowych, wychowan-
kowie polskich sław Łukasza „Jurasa” 
Jurkowskiego, Krzysztofa Kułaka, To-
masza Drwala czy Jacka Buczko.

Wagowe perypetie
Zanim jednak Marek mógł zmie-

rzyć się z ostrowskim przeciwnikiem, 
musiał stoczyć istną walkę przed 
walką – przeciwnikiem były kilogra-
my. W MMA podobnie jak i w wielu 
innych dyscyplinach walki, nie ma 
mowy o jakimkolwiek pobłażaniu  
w sprawach wagowych. Boleśnie 
przekonał się o tym również nasz 
zawodnik. – Dużo czasu przed walką 
spędziłem na pozbycie się tych zbędnych 
kilku kilo, jak się jednak okazało, pod-
czas rutynowego ważenia zawodników 
brakowało mi kilkudziesięciu deko do 
upragnionych 76 kg na  których zbicie 
miałem 1,5 h. Najgorsze w tym, że nie 
było już praktycznie, z czego zbijać 
– ze śmiechem wspomina zawodnik. 
Po intensywnych ćwiczeniach, i nie-
odzownej pomocy skakanki oraz tre-
nera, waga wskazała równo 76 kg, czyli 
graniczną dopuszczalną wartość i tym 
oto sposobem można było zaczynać 
prawdziwy pojedynek.

Walka 
Na oczach licznie zgromadzonej 

w hali publiczności, jaworznicki 
wicemistrz świata wraz z Danie-
lem Krakowiakiem stoczyli bardzo 
ciekawy i emocjonujący pojedynek, 
w którym szala zwycięstwa co rusz 
przechylała się na jedną ze stron. 
Zaczęło się od kilku bardzo udanych 
i robiących wrażenie na rywalu low-
kicków jaworznianina. – Przeciwnik 
był niższy ode mnie więc moją strate-
gią była walka na dystansie, jednak 
rywal umiejętnie przeniósł walkę do 
parteru – relacjonuje sam zawod-
nik. Szybko okazało się, że niższy  
i przez to bardzo zwinny przeciwnik 
nie jest zawodnikiem z przypadku. 
Marek, mimo że kontrolował prze-
bieg walki, to dwa razy znalazł się 
w obliczu bezpośredniego zagro-
żenia z pozycji kończącej, dźwigni 
na nogę i na łokieć. Tak, rywal miał 
swoje okazje, ale celnie uderzałem 
i w końcu udało mi się wykręcić  

z jego chwytu. – Ja również miałem 
swoje szanse jak choćby duszenie zza 
pleców, czyli tzw „mate leao” – przy-
znaje jaworznianin. Ewentualne 
wątpliwości rozwiała już kolejna 
runda, w której rywal był zmuszony 
poddać się po udanym zastosowaniu 
przez Marka duszenia gilotynowe-
go. – Trener mówił, że wygrywam 
na punkty, ale samemu ciężko było 
mi to wtedy określić czy wygrywałem 
– stwierdził sam zawodnik zapytany 
o możliwość zwycięstwa na punkty. 
Tak przynajmniej żadnych wątpli-
wości nie było.

Gilotyna i po sprawie

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

ii LiGA SiATKóWKi KOBiET
MCKiS Jaworzno – Gaudia Trzebnica, �3 lutego (sobota) – godz. 16.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe) wstęp wolny!!!

i LiGA SiATKóWKi MĘŻCZyZn
MCKiS Energetyk Jaworzno – KS  Poznań, �3 lutego (sobota) - godz. 18.00
hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80, bilety: 8 zł normalny, 4 zł ulgowy

MEMOriAł MirOSłAWA STADLErA
Turniej piłki nożnej halowej z udziałem drużyn: KP Jaworzno, Zgoda Byczyna, LKS Ciężkowian-
ka, Victoria Jaworzno, Górnik Jaworzno. �4 lutego (niedziela) hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80, 
godz. 1�.00 – 16.45 Mecze turniejowe, godz. 17.00 Ogłoszenie wyników Plebiscytu na sportow-
ca roku �007. Godz. 18.00 Mecz pokazowy z udziałem gwiazd jaworznickiej piłki nożnej.
Impreza biletowana od godz. 1�.00 - bilety: � zł !

MECZ KOSZyKóWKi JUniOróW
MCKiS Jaworzno – MMKS Rybnik, �7 lutego (środa) godz. 16.30
hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 – wstęp wolny!!!

nArCiArSKiE MiSTrZOSTWA SZKół MiASTA JAWOrZnA 
POD PATrOnATEM PrEZyDEnTA MiASTA JAWOrZnA

�9 lutego (piątek). Wyciąg narciarski w Wiśle. Zgłoszenia i wszelkie informacje na temat uczest-
nictwa w imprezie w biurze PTTK ul. Grunwaldzka 35 tel. (03�) 616-39-5�

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 – 15.45 – 17.30 - hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18
Lodowisko MCKiS: czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 - 13.45 (cena biletów 
� zł - normalny, 1 zł – ulgowy), od 15.00 - �1.45 (cena biletów 4 zł – normalny, � zł – ulgowy),
soboty i niedziele od 9.00 – 13.45 (cena biletów � zł - normalny, 1 zł – ulgowy)
od 15.00 - �1.45 (cena biletów 4 zł - normalny, � zł – ulgowy)
informujemy o rozpoczynającym się okresie naboru do klas sportowych funkcjonujących 
w szkołach podstawowych i gimnazjach. Siatkówka dziewcząt: IV klasa SP5, SP7 i SP16, I klasa 
Gimnazjum nr 1. Siatkówka chłopców: IV klasa SP5 i SP16, I klasa Gimnazjum nr 1. Koszyków-
ka chłopców:   IV klasa SP1, SP7 i SP15, I klasa Gimnazjum nr 4. Wszelkich informacji udzielają 
sekretariaty wymienionych szkół.

Cel – Francja
Po udanej walce w okolicach Krako-

wa teraz jaworznianina czeka dłuższa 
wyprawa, bo aż do Francji. – Zgadza 
się, dostałem zaproszenie na stoczenie 
walki w Francji. Walka ma odbyć się 15 
marca. O przeciwniku nie wiem nic poza 
tym, że będzie ważył 70 kilogramów 
– mówi sam zainteresowany. Walka 
na terenie Francji jeszcze raz pokazuje 
jak międzynarodowy, i zarazem pre-
stiżowy charakter ma MMA w świecie 
sportów walki. Jednocześnie wyjazd na 
walkę za granicę wiąże się z kosztami 
podróży, a póki, co Marek ciągle zmaga 
się z problemem braku pieniędzy na 
odpowiednią suplementację. – Tak, 
wydatków nie brakuje, ale ciągle liczę, 
że znajdzie się osoba chętna wspomóc 
mnie w jakimś stopniu. Na pewno te 
środki pomogłyby mi w kontynuowaniu 
i rozwoju swojej przygody z Shidokan 
– podkreśla Marek. Trudno nie zauwa-
żyć również tego, że występy na zagra-
nicznych arenach są doskonałą inwe-
stycją promocyjną, gdyż na zachodzie 
Shidokan jest dyscypliną powszechnie 
cenioną i popularną. Promocja to tylko 
jeden aspekt, ale nader wszystko środki 
przeznaczone na pomoc dla młodego, 
utalentowanego i ambitnego sportowca 
w Jaworznie, dodatkowo wicemistrza 
świata, są funduszami dobrze i szla-
chetnie zlokalizowanymi. 

Dla osoby, firmy, czy instytucji, 
zainteresowanych pomocą sportow-
cowi zamieszczamy adres mailowy 
i kontakt telefoniczny z samym za-
wodnikiem.

k. rePeć

Marek Chwalibogowski 
tel: 501-223-364
e-mail: marek.emers@interia.pl

Uwaga, uwaga wszyscy 
chętni do przeżycia 
sportowej przygody! Szkółka 
bokserska Roberta Gortata 
ogłasza nabór do swojej 
sekcji bokserskiej.

Jeżeli masz 10 - 15 lat i chęć do 
rozpoczęcia przygody ze sportem 
Muhammeda Ali, to oferta utytuło-
wanego pięściarza Roberta Gortata 
jest skierowana wprost do Ciebie. 
– Ogłaszamy nabór dla dzieci w wie-
ku 10 - 15 lat, z chęcią przyjmiemy 
zarówno chłopców jak i dziewczęta 
– mówi nam Robert Gortat. Treningi 
odbywają się w poniedziałki, wtorki  
i czwartki, od godziny 16:30 do 18:30. 
Udział w bokserskiej sekcji pozwa-
la zarówno na rozwój fizyczny jak  
i wzmocnienie tak ważnej dzisiaj ce-
chy jak pewność siebie. Sekcja działa 

już półtora roku, a najlepszym przy-
kładem efektywności działań i starań 
Roberta Gortata są wyniki Pawła 
Zelka, jednego z podopiecznych, 

Nabór u Energetyka

który wygrał prestiżowy turniej im. 
Leszka Błażyńskiego w Bytomiu. 
Serdecznie zachęcamy do zapisania 
się na treningi. k.rePeć. 

Dominik Krakowiak okazał się wymagającym przeciwnikiem, jednak nie na tyle, by pokonać  
Marka Chwalibogowskiego
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Co roku to samo. Grudzień 
w Polsce nie jest zbytnio 
wesołym miesiącem. Zimno, 
wszędzie mokro i do tego 
jeszcze ciągle pada śnieg. 
I jak taka pogoda ma 
motywować człowieka do 
pracy?! Co innego wylegiwać 
się na leżaku, na pięknej 
plaży np. w spokojnym 
Dahab w 25-stopniowym 
upale. To dopiero jest życie.

Hmm, od czego by tu zacząć i gdzie 
właściwie był początek?

Tradycyjnie kontrolne nurkowa-
nie na basenie, przezorne octopusy 
sprawdzają niezawodność swojego 
sprzętu i  pow tarzają n iezbęd-
ne elementy techniki nurkowania. 
Większość z nas pakując walizki  
w przedwyjazdowym szale, nie wzięła 
pod uwagę tego, że samoloty zwykle 
mają ograniczoną pojemność i budo-
wane są z mało rozciągliwego mate-
riału. W końcu bagaż przekraczający 
dopuszczalne limity to dzisiaj stan-
dard) Nawet obsługi lotniska nic już 
nie zdziwi i gdy waga po wskazaniu 
kolejno 20, 27 i 32 kg (przy tym sa-

Dotarła do nas informacja, że w Jaworznie można uczyć się nurkowania, bez względu na wiek. Zajęcia odbywają się raz  
w tygodniu, a wytrwali uczniowie mogą po zdaniu egzaminu wyruszyć na podobną wyprawę, jaką opisujemy poniżej.

Wspomnienia z wyprawy 
nurkowej na półwysep Synaj

mym bagażu!) resetowała się w akcie 
kapitulacji, miły pan zza lady przyj-
mował to z uśmiechem i wzrusze-
niem ramion. Ale udało się! Samolot  
z oporami (powietrza) wzbił się w górę  
i za moment stąpaliśmy już po ziemi 
faraonów, trochę zabetonowanej, ale 
co zrobić taki dzisiejszy świat.

Nasza trasa to ok. 14 godzin po-
dróży – Chrzanów, Jaworzno, Ka-
towice, Warszawa, Taba i nareszcie 
Dahab.

Dahab. Czarowne miejsce, któ-
rego nie da się zapomnieć i do 
którego chce się wrócić Niektórzy 
uczestnicy tej wyprawy, słysząc 
o magii i niesamowitym uroku 
tej egipskiej wioski postanowili 
sami sprawdzić , i le było praw-
dy w zasłyszanych opowieściach  
i nie rozczarowali się. Dahab i jego 

przepiękne miejsca nurkowe usytu-
owane wzdłuż wybrzeża przyciągają 
nurków z całego świata. Um Sid, 
Islands, 3 Pools, Ras Abu Helal, 
Canyon, Caves, a przede wszystkim 
Bells i Blue Hole to i tak tylko nie-
które z nich.

Już od niedzieli pierwsze dwa 
nury na rafie Lighthouse. No do-
brze, na tej rafce do bajki daleko: 
dużo ludzi i mało rybek. Na po-
budzenie apetytu wystarczyło. Bo 
potem było już tylko więcej i lepiej 
jak obiecał nasz instruktor Piotrek 
Wyobraźcie sobie: Three Pools 
– trzy piaszczyste baseny, które 
przez wąskie przejścia wprowadzają 
w czarodziejski świat podmorskiego 
życia. Ras Abu Helal – piękne bloki 
koralowców, wokół których roją się 
tysiące złotych rybek, zamieniając 
je w podwodne złociste monumen-
ty. Tajemnicze i fascynujące Islands 
będące prawdziwym labiryntem 
pełnym zakamarków, zakrętów, śle-
pych zaułków i zdradliwych prądów. 
Wreszcie Canyon – wyobraźcie so-
bie podwodny tunel, w który wpły-
wasz przez niewielki otwór i nagle 
ze wszystkich stron otacza cię skała, 
wąskie przejścia, jaskinia i korytarz, 
który prowadzi gdzieś daleko w głąb 
(może kiedyś i Ty tam wpłyniesz?).  
Jakby tego było mało opadliśmy  
w dół przez Bells – rodzaj pionowe-
go tunelu, który na 30 metrach wy-

puszcza na otwarte morze i tam pły-
nie się wzdłuż pionowej ściany rafy 
do najsłynniejszej egipskiej dziury 
Blue Hole (a z dołu, z głębokości 
ponad 100 metrów woła Wielki Błę-
kit). Na deser, dla tych, co kochają 
podwodne życie, wyprawa do Gabr 
El Bint. Co z tego, że trzeba półtorej 
godziny jechać na wielbłądzie, co  
z tego, że z nieba leje się żar, wody 
w butelce zaczyna brakować, a kość 
ogonowa przypomina o nieskończo-
nej jeszcze ewolucji? Gdy udało się 
wejść do wody, gdy zobaczyliśmy to 
dziewicze miejsce z jego bogactwem 
życia, kolosalnymi, nietkniętymi 

gorgoniami to wiedziel ismy, że 
przeżyjemy to wszystko jeszcze raz 
byle tu wrócić.

Tydzień w Dahab dobiegł końca. 
Szkoda. Dlaczego czas płynie najszyb-
ciej właśnie wtedy, gdy chcemy go za-
trzymać? Dlaczego najcudowniejsze 
chwile tak szybko mijają? Trudno 
znaleźć odpowiedź na takie pytania. 
Na szczęście pozostają w nas zawsze 
wspomnienia, które warto zachować 
i pielęgnować. Pamięć o cudownych 
miejscach i wspaniałych ludziach, 
którzy nam towarzyszyli instruktor 
Piotrek, przewodnicy nurkowi Zbysz-
ko (Polska), Karina (Włochy), Barbi 
(Niemcy), Paulina (Holandia), Sati 
(Japonia), Mohammed (Egipt).

– Moim zdaniem wyjazd był bar-
dzo udany. Ci, którzy nie byli w Egipcie 
nawet nie zdają sobie sprawy z tego, 
jak słoneczko, nurkowanie i uśmiech-
nięci ludzie (próbujący namówić cię 
na kupno koszulki lub na wstąpienie 
na rybkę) mogą poprawić humor  
i zmienić nastawienie człowieka. Egipt 
diametralnie różni się od naszego kra-

ju - tam nikt się nie śpieszy, bo i po co? 
Ludzie chodzą uśmiechnięci wszędzie 
mają znajomych (których pozdrawiają 
nawet, gdy jadą samochodem) – mówi 
Kasia, uczestniczka wyprawy.

– Tych, którzy jeszcze nie byli  
w Egipcie gorąco zachęcam do od-
wiedzenia tego magicznego miejsca,  
a tych zaś, którzy już tam byli nawet 
nie muszę zachęcać, bo na pewno ma-
rzą o tym, żeby tam wrócić – mówi 
Piotrek Wojtyś, kierownik szkolenia 
w Centrum Nurkowym Octopus 
i organizator wszystkich wypraw 
nurkowych.

(iW)

Ekipa nurków pod wodą

Kolorowe koralowce i ich mieszkańcy

Pamiątkowa tablica na dnie zalanego kamieniołomu

Wszyscy uczestnicy wyprawy byli bardzo zadowoleni
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Miasto JaworznoReklama

Reklama w telewizji 
już od 300 zł netto

Telewizja CTv Jaworzno sprzedaje 
archiwalne audycje na płytach DVD 

o czasie trwania do 2 godzin – 35 zł brutto
Ogłoszenie własne dw

dw

dw

Mogłoby się wydawać, że 
docieplenie domu to prosta 
sprawa. Panuje nawet pogląd, 
że docieplenia systemami 
termomodernizacyjnymi może 
dokonać zręczny majsterkowicz, 
a przy zakupie materiałów 
można łączyć elementy kilku 
producentów. nic bardziej 
mylnego. Podobnie, jak w silniku 
samochodu trudno użyć części 
z różnych typów wozów, po 
amatorsku je łączyć i oczekiwać 
znakomitych osiągów, także w 
systemach izolacji termicznych 
trzeba nabyć cały system jednego 
producenta i zachować właściwą 
technologię przy instalacji. 

Firma STOMIX® powstała w 1993 
roku. Jest wiodącym czeskim pro-
ducentem oraz dostawcą wysokiej 
jakości systemów dociepleń (ETICS), 
mas tynkarskich, farb zewnętrznych 
i wewnętrznych, systemów naprawy 
i ochrony betonu, mas klejowych 
i szpachlowych. 

Doskonałą jakość produktów za-
wdzięczamy nie tylko precyzyjnemu 
wyborowi dostawców surowców, kon-
troli produkcji końcowej, badaniom i 
rozwojowi nowych technologii produk-
cji, lecz także całej organizacji spółki.

Warto zaznaczyć, że w przypadku 
zewnętrznych zespolonych systemów 
dociepleń (ETICS) najważniejszą rolę 
odgrywają umiejętności firmy bu-
dowlanej, która wykonuje docieplenie. 
Dlatego też, wszyscy nasi Klienci otrzy-
mują nie tylko sam produkt, ale przede 

wszystkim fachowy serwis i bezpłatną 
pomoc w trakcie realizacji projektu.

Na czeskim rynku systemów docie-
pleń firma STOMIX®	zajmuje czołowe 
miejsce. Spółka prowadzi swoją działal-
ność również na rynkach innych krajów, 
do których należą Polska, Słowacja, 
Litwa, Ukraina i Rosja. Sieć handlową 
tworzą 22 spółki, natomiast zakłady pro-
dukcyjne znajdują się w Czechach i Rosji. 
Wszystkie oddziały są wyposażone we 
własne urządzenia do barwienia. 

Sprzedaż produktów jest realizo-
wana wyłącznie za pośrednictwem 
własnej sieci handlowej STOMIX®. 
Taka struktura pozwala zaoferować 
szereg dodatkowych usług w postaci 
bezpłatnego doradztwa, kalkulacji ce-
nowej, przeszkolenia firm budowlanych 
i montażowych, nadzór technologiczny, 
pomoc przy opracowaniu ofert, a przede 
wszystkim - indywidualne podejście do 
każdego Klienta.

Nagrody, normy, certyfikaty
O jakości tworzonych przez fir-

mę STOMIX® produktów świadczą 
liczne nagrody i wyróżnienia, między 
innymi:
– Złota	nagroda	THERMIZO	Brno	
1996

– Złoty	medal		IBF	Brno	2001
– Nagroda	GRAND	PRIX	Banská	
Bystrica	2003.
Produkty STOMIX® spełniają ry-

gorystyczne normy Unii Europejskiej. 

Spółka posiada Certyfikat Systemu 
Jakości zgodnie z wymaganiami ÈSN 
EN ISO 9001 i ÈSN EN ISO 14001 oraz 
Europejską Aprobatę Techniczną (ETA), 
co wraz z pozostałymi dokumentami, 
pozwala używać nam oznakowania CE 
1020-CPD-060022153 i CE 1020-CPD-
060023097.

Firma STOMIX® Polska Sp. z o.o.  
jest także członkiem Stowarzyszenia Na 
Rzecz Systemów Dociepleń.

Kilka powodów, 
dla których warto docieplać
Korzyści wynikające ze stosowania 

systemów dociepleń, w dzisiejszych 
czasach są niepodważalne, niezależnie 
od tego, czy docieplamy nowe, czy też 
starsze budynki.	Zewnętrzne systemy 
dociepleń obniżają wydatki na ogrzewa-
nie, poprawiają skuteczność akumulacji 
cieplnej murów, zmniejszają wymaga-
nia mocy urządzeń grzewczych oraz 

powstrzymują proces przemarzania 
murów zewnętrznych.	Zaletą docieple-
nia jest także wydłużenie żywotności 
konstrukcji w efekcie mniejszego nara-
żenia na zmiany temperatur.	Nie moż-
na również zapominać o podniesieniu 
komfortu termicznego, ochronie przed 
hałasem (docieplenie odpowiednią masą 
izolacyjną), jak również nowocześniej-
szym wyglądzie docieplonego domu. 
Elementem systemu dociepleń jest też 
ostateczne wykończenie powierzchni. 

Jakość i długa żywotność
Przewidywana żywotność ETICS 

z oznakowaniem CE to minimum 25 
lat. Optymalne współdziałanie po-
szczególnych elementów ETICS może 
zagwarantować wyłącznie jego produ-
cent, który ponosi odpowiedzialność za 
system wprowadzany na rynek.	System 
ten jest określany jako jeden produkt, 
który musi odpowiadać parametrom 
europejskim. Za poszczególne kompo-
nenty, które są jego częścią składową, 
odpowiada ten, kto wyprodukował 
system i jednoznacznie kładzie nacisk 
na projekt budowlany i końcową firmę 
wykonawczą. 	

Systemy Dociepleń 
Spółka	STOMIX®	proponuje	dwa	

rodzaje	systemów	dociepleń:
– stomixTHERM®alfa	 -	 system	 z	
płytami	izolacyjnymi	z	polistyrenu

– stomixTHERM®beta	 -	system	na	
bazie	włókien	mineralnych.
Oba systemy spełniają rygorystyczne 

wymogi europejskie i  charakteryzują się 
optymalnymi wskaźnikami długiego 
okresu użytkowania.	Poszczególne ele-

menty ETICS można dobrać i zapro-
jektować wg potrzeb inwestora, np. w 
zależności od położenia domu, wieku, 
typu, rodzaju i jakości konstrukcji ob-
wodowych, wielkości i kształtu budowli 
lub według indywidualnych wymagań 
dotyczących ostatecznego wyglądu wy-
kończonej powierzchni.

Tynki
Proponujemy tynki:
– AlfaDEKOR®– tynki ozdobne o 

strukturze mozaikowej, stosowane 
przede wszystkim do podkreślenia 
niektórych powierzchni typu: coko-
ły, ościeżnice, narożniki, itp.

– BetaDEKOR®– cienkowarstwowe 
tynki rustykalne o strukturze roz-
cieranej oraz rowkowanej.
Tynki zewnętrzne firmy STO-

MIX®	 są doskonale dopasowane do 
pozostałych elementów systemów 
dociepleń stomixTHERM®alfa lub 
stomixTHERM®beta, tym samym 
gwarantując długą żywotność i funk-
cjonalność całego docieplenia.

STOMIX® proponuje również:
– specjalne tynki elastyczne
– tynki o właściwościach samo-

oczyszczających i wysokiej odpor-
ności na wpływ warunków atmos-
ferycznych, nadające się szczególnie 
do domów w miastach i miejscach 
o zanieczyszczonym środowisku 
naturalnym.

System dociepleń, który proponuje 
firma STOMIX® jest gwarancją 

najwyższej jakości. 
Zadowolenie naszych Klientów jest 

widoczne przez kolejnych �5 lat.

Systemy dociepleń najwyższej jakości

Salon: Jaworzno ul. Grunwaldzka � tel. 032 614 22 22, fax. 032 614 22 23
Serwis: Jaworzno ul. Grunwaldzka �74 tel. 032 616 81 00; fax. 032 616 32 80

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

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

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

SUKNIE ŚLUBNE

dw

dw

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

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

w tym świadectwo kwalifikacji.

98/05

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

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

dw

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

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

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

ENDOKRYNOLOG

dw

Ceragem 
Życie bez bólu
Gabinet Masażu Kręgosłupa 

zaprasza wszystkich ze schorzeniami 
kręgosłupa (rwa kulszowa, dyskopatie, 
zwyrodnienia, bóle szyjne, piersiowe, 

lędźwiowe) 
na 40-minutowe masaże 
kamieniami nefrytowymi 
na specjalistycznym łóżku 

CERAGEM
od poniedziałku do piątku 9.00-17.00 

Jaworzno Al. Piłsudskiego 58/12 (Podłęże) 
tel. 032/ 616 57 15, kom. 0 603 941 504
2 masaże gratis dla każdej nowej osoby

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
41/01

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

40/01

43/01

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. 

44/01

STOMATOLODZY

53/01

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
48/01

ORTOPEDZI

42/01

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. 

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.
46/01

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
100/10

CHIRURDZY

45/01

OPTYCY

54/01

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

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

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

50/01

PEDIATRZY

28/01

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.
46/01

INNE

34/01

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw. 
17.00-19.00 

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

dw

Gabinet kosmetyczny Lorin 
zaprasza na mikrodermabrazja diamentowa 135 zł 

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

Jaworzno ul. Piłsudskiego tel. 608476405

55/01

URODA

Szkoła Modelowania Sylwetki 
i Promocji Zdrowego Stylu Życia

Iwona Wrzesień 
mgr rehabilitacji ruchowej

Gabinet masażu 
czynny codziennie godz. 17.00

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

Zapisy na gimnastykę odchudzającą
oraz Nordic Walking

ogłoszenie bezpłatne

Klasyczny masaż leczniczy
mięśni pleców, kręgosłupa i mięśni kończyn

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

Wykonuję masaż także w domu klienta

Zlecony przez lekarza powoduje:
– ustąpienie bólów mięśni powstałe w wyniku nadmiernego wysiłku,
– relaksuje
– usuwa naprężenie mięśni,
– poprawia kondycję mięśni i jędrność skóry,
– eliminuje tkankę tłuszczową 
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PODłĘŻE PODWALE

SZCZAKOWA OTK

– A komu pani robi zdjęcie? 
– Nie komu, tylko czemu. 
Robię zdjęcie słupa.  
– A czemu pani robi zdjęcie 
słupa? – Bo jest krzywy. 
– Aha. Ale on tak ma już od 
10 lat – krótka rozmowa 
na Koszarowej z jednym  
z mieszkańców stojącej 
przy niej kamienicy 
wyjaśniła wszystko. 

Po bliższym przyjrzeniu się sieci 
sznurków wokół rzeczonego słupa 
można dojść do wniosku, że to dosyć 
solidna prowizoryczna sieć zabezpie-
czeń, która w tym przypadku stała się 
standardem. Jak długo jeszcze wy-
trzyma? Wydaje się, że długo, bo nie 
zdołał jej zniszczyć i przewrócić słupa 
nawet ten samochód. A nie wygląda 
na to, aby stał tam już 10 lat.

Przejeżdżając tamtędy ostatnio 
zauważyliśmy, że wreszcie możemy 
mówić o jakimś rozwiązaniu pro-
blemu, a nie tylko o jego „zasypa-
niu”. Tymczasem, jak się okazuje: 
– Ubytek na ulicy Tuwima był już 
kilkakrotnie usuwany – wyjaśnia 
Sebastian Kuś z Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów.

Przyczyna jego ciągłego powsta-
wania leży głębiej: – Pojawia się on 
nie z powodu źle czy też niestarannie 
przeprowadzonych prac, ale z uwagi na 
nieszczelność znajdującej się obok ka-
nalizacji. Woda systematycznie wypłu-
kuje podbudowę i w efekcie pojawia się 
dziura. Zadanie zlecone przez MZDiM 
Miejskiemu Zakładowi Drogowemu, z 
którym firma podpisała umowę na bie-
żące utrzymanie dróg, zostało wykonane. 
Dalsze prace, jeśli chodzi on naprawie-

nie przyczyny, a nie tylko zaistniałych 
skutków nie należą już do MZDiM: 
– MZDiM nie może przeprowadzić na-
prawy rury kanalizacyjnej, gdyż sieć nie 
jest naszą własnością. Zatem dopóki rura 
będzie nieszczelna, nie można mówić 
o całkowitym rozwiązaniu problemu. 
Czy w takim razie mieszkańców czeka 
powtórka z rozrywki? 

Zabliźniona rana

Temat tej maleńkiej dziury poruszaliśmy już kilka 
razy. Była bowiem niczym niezabliźniona rana, 
mieszkańcy sąsiedniej ulicy Bulgi walczyli o jej 
naprawę od zeszłego roku.

Ten typ tak ma

Nie byłoby pełnego obrazu rzeczywistości w naszym mieście, 
gdyby nie choć jeden krzywy znak. Tych jest u nas pod 
dostatkiem, w każdej dzielnicy znajdzie się przynajmniej jeden 
odchylony od pionu znak drogowy. Tej prostej „konstrukcji” 
znakiem byśmy nie nazwali, ale nawet jako „znaczek osiedlowy” 
powinien spełniać swoją rolę

Kolejną krzywizną jaką wypatrzyliśmy, choć raczej 
naturalną, jest to średnich rozmiarów drzewo na Podłężu, 
przy Piłsudskiego 68 zaraz obok placu zabaw. Może warto 
sprawdzić czy to naturalne skrzywienie nie stanowi zagrożenia 
dla przechodzących tuż pod nim? Dodajmy, że aby pod nim 
czmychnąć, co niektórzy muszą się sporo schylić. Lub po prostu 
ominąć przeszkodę szerokim krzywym łukiem

W tym wydaniu zajmiemy 
się wszelkimi prostymi, 
krzywymi, odchylonymi  
od normy  
i niewyprostowanymi. 

Nawet parę centymetrów robi 
dla nas dużą różnicę. Czujne oko 
naszego aparatu fotograficznego 
tym razem wypatrzyło lampę, nie 
jedyną zresztą w galerii „kalejdo-
skopu”, lekko pochyloną nad zbo-
czem przy ulicy Licealnej. Ciekawe 
tylko, komu w tej pozycji bardziej 
przyświeca?

„Kto spotyka w lesie dzika 
(…)” – wszyscy znają chyba 
dalszy ciąg popularnego 
wiersza Jana Brzechwy. 
Wydaje się, że w dzisiejszych 
czasach nabrał on nowego 
znaczenia. 

Odchylony od normy

Krzywym łukiem

Krzywa wieża na Podwalu

KOźMin

„Dzik jest dziki, dzik jest zły...”

Kolejne wersy mogłyby mówić 
o telefonie na Straż Miejską lub 
nawet osobistej próbie upomnienia 
niepokornego zwierzęcia. Co kryje 
się pod jego maską? Przecież kogoś, 
kto w XXI wieku nie nauczył się 
jeszcze wyrzucać śmieci do kosza, 
człowiekiem cywilizowanym na-
zwać nie można.
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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

JELEń

PSZCZELNIK

GiGAnT

DąBrOWA n.

Wyjątkowa bezczelność cechowa-
ła autora tego kiepskiego żartu. O ile 
wiadome jest, że w centrum miasta 
śmieci nie wyrzuca się nigdzie poza 
koszami, to na jego obrzeżach nie ma 

W przeciwieństwie do mieszkań-
ców OTK, ci z Pszczelnika, kon-
kretnie z Jarzębinowej i Świerko-
wej, nie mogą narzekać na nie-
szczelną kanalizację. 

Wymieniona w zeszłym roku przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji działa bez zarzutu. Wkrót-
ce zapomną także o uciążliwościach 
związanych z wymianą nawierzchni  
i pobocza. O komplikacjach z tym 
związanych pisaliśmy w zeszłorocznych 
wydaniach gazety. Roboty, rozpoczęte  
w zeszłym roku, zostały przerwane wraz 
z nadejściem zimy. A że ta nie była tym 
razem sroga, postanowiono już teraz 
dokończyć prace. Ponadto materiał po-
trzebny do ich wykonania zakupiono już 
w zeszłym roku. Jeśli więc i tym razem 
nic nie stanie na przeszkodzie, to, jak na 
swojej stronie zapewnia Miejski Zarząd 
Dróg i Mostów, nowa nawierzchnia  
i chodniki po obu stronach drogi staną 
już na przełomie marca i kwietnia. 

Nie wiemy tylko, czy ktoś zrobił tę 
ławeczkę, bo na pozostałych brakuje 
miejsca, czy nawet na osiedlu chciał 
pozostać na uboczu. Jedno jest pew-
ne, ławeczka między Diamentową  
a Granitową, stojąca przy garażach, 
jest w o wiele lepszym stanie niż nie-
jedna postawiona tam „z urzędu”.

Tuż obok ławeczki „domowej roboty”, a zaraz za śmietnikiem, 
leży stosunkowo duża ilość ściętego drzewa. Szkoda, że nie 
odpowiedniej grubości, bo takich jak ta przy garażach, ławeczek 
mogłoby być więcej

Sprawa priorytetowa dla MZDiM

Sprzątanie świata odbywa się raz w roku, zaśmiecanie go cały rok. I to pełną parą, bo jak widać, 
topniejący śnieg odkrył to, czego na dłuższą metę i tak nie dałoby się ukryć. Kontenery przy końcu 
ulicy Podwale, już na Gigancie, stoją puste, zaraz obok natomiast, adekwatnie chyba do nazwy 
osiedla, tworzy się śmietnisko – gigant

Umieszczenie tych słupów na Dąbrowskiej jest oczywiście 
konieczne, ale dla kierowców wyjątkowo niefortunne. Przy 
tym skrzyżowaniu jedna z odnóg stoi już całkiem na jezdni. 
Na szczęście droga w tym miejscu jest szeroka, więc ominięcie 
przeszkody nie powinno sprawiać problemu, pod warunkiem,  
że kierowcy zachowają rozwagę i czujność

Zachowajcie ostrożność

Kiepski humor  
czy analfabetyzm?

już co do tego takiej pewności. W tym 
celu stawia się tabliczki informujące  
o zakazach wyrzucania śmieci w da-
nym miejscu, takie jak to przy Celni-
ków w drodze na Dziećkowice. Spraw-

Coroczne „Sprzątanie świata”

Szkoda, że nie grubsze

Własnej roboty

Oto przykład 
niezwykłej zaradności 
jaworznian. Konstrukcja 
nieskomplikowana,  
a taka praktyczna. 
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o g ł o s Z e n i e

o g ł o s Z e n i A

Agencja nieruchomości DOMnET 24
 zmiana siedziby firmy Jaworzno ul. Farna 12

WYBRANE OFERTY:
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 A

Luty w Bibliotece:
Języki w Bibliotece:

Poniedziałki (godz. 17.00; 18.00)- język angiel-
ski – 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) – język niemiecki – pro-
wadzi  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

Spotkania – imprezy:
07.02 (godz. 16.30) – Klub Filmowy - prowadzą 
– Bernadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk
07.02 (godz. 18.00) – Metoda błazna czyli lustro 
Johna Lennona - prowadzi Maciej Szczawiński
12.02 (godz. 18.00) – Klub Książki – prowadzą 
– Anna Chebel, Katarzyna Pokuta
12.02 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: Piękna 
skóra, a racjonalne odżywianie – prowadzą: mgr 
farmacji A. Kurek-Górecka, mgr kosmetolog  R. 
Szpala, lek. med. E. Meszyńska
13.02 (godz. 18.00) – Spotkania z nie-Filozofią 

– Człowiek istota miłosna – prowadzi Marek 
Niechwiej
14.02 (godz. 16.00) – Akademia Filmowa dla 
Dzieci - prowadzi dr Ewa Sałużanka
14.02 (godz. 18.00) – Spotkanie autorskie z 
Leszkiem A. Wierzchowskim 
15.02 (godz. 18.00) – Wielcy nieobecni – syl-
wetki pisarzy: Witold Gombrowicz – spotkanie 
prowadzą uczniowie II LO
19.02 (godz. 13.00) – Spotkanie z psychologiem 
Magdaleną Dziedziak-Wawro pt. „Rób to do 
czego jesteś stworzony”.
19.02 (godz. 18.00) – „Góry Polski” – spotkanie 
autorskie z Tomaszem Rzeczyckim
20.02 (godz. 18.00) – Salon autorski – spo-
tkanie z Andrzejem Szubą – prowadzi dr 
Stanisław Piskor
21.02 (godz. 13.00) – Spotkanie z psychologiem 
Magdaleną Dziedziak-Wawro pt. „Rób to do 
czego jesteś stworzony”.
21.02 (godz. 16.30) – Klub Filmowy - prowadzą 
– Bernadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk
21.02 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie – Cukrzyca 
choroba cywilizacyjna –prowadzi lek. med. 
Alicja Telega
22.02 (godz. 18.00) – Wieczór poezji satyrycznej 
Stanisława Mikłasa
26.02 (godz. 18.00) – Spotkanie na temat kultu-
ry żydowskiej – prowadzi Jarosław Banyś
27.02 (godz. 18.00) – Malarstwo nowoczesne 
– Postimpresjonizm – prowadzi dr Stanisław 
Piskor
29.02 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariuszowe 
– prowadzi dr Ewa Sałużanka

Auto Serwis WAMER 
zatrudni mechaników i elektromechaników 

samochodowych z min. 3-letnim doświadczeniem 
zawodowym oraz sprzedawcę 

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

kwalifikacji i zdobywanie certyfikatów. 

Kontakt: 0 696 160 144 
Jaworzno ul. Katowicka 19 D

Firma AJP 
zatrudni kierowców kat. C+E, 

operatorów sprzętu 
ciężkiego i mechaników. 

Tel. 032/ 615 50 97 
Jaworzno – Osiedle Stałe, 

ul. Wojska Polskiego �

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

dw

Centrum	przedwojenna	willa	350/740	
m2	tel.	0	601	81	57	19

1064/d/07

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

Kupię	parcelę	rolno	–	budowlaną 
tel.	032/	751	55	55,	0	602	603	486

45/d/08

Zamienię	35	m2	na	dwu,	trzy-	poko-
jowe	(Podwale)	tel.	0	600	608	604

151/d/08

Sprzedam	działkę	w	Rynku	(Cen-
trum)	z	dwoma	domami.	Działka	
pod	inwestycje	tel.	0	602	10	55	38

67/d/08

Sprzedam	dom	murowany	wraz	z	
zabudowaniami	 gospodarczymi.	
Cena	do	uzgodnienia	Stryszawa	
237	koło	Suchej 
tel.	0	506	024	928

132/d/08

Sprzedam	kiosk	
tel.	0	692	869	843

130/d/08

Sprzedam	działkę	1335	m2	Ciężko-
wice	tel.	0	513	156	853

125/d/08

Sprzedam	mieszkanie	63	m2	–	Pod-
łęże	tel.	032/	616	58	24

136/d/08

Sprzedam	kiosk	z	lokalizacją 
tel.	0	509	398	976

146/d/08

Centrum	 lokal	biurowy	34	m2	do	
wynajęcia		tel.	0	660	744	582

137/d/08

Do	wynajęcia	mieszkanie	50	m2	
–	Centrum	tel.	0	510	539	716

139/d/08

Mieszkanie	31	m2	osobie	samotnej	
wynajmę	tel.	0	516	924	115

142/d/08

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

143/d/08

Pracującemu	mężczyźnie	wynajmę	
pokój	tel.	032/	616	33	41

145/d/08

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

dw

Sprzedam	dom	stan	surowy	Stara	
Huta	tel.	0	693	930	106

149/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

Przyjmę pracownika do myjni 
ręcznej  ul. Martyniaków 8 
tel. 0 694 896 778

39/01

Zatrudnię	barmankę 
tel.	0	603	422	822

127/01 

Zatrudnię:	kierowcę	–	handlowca	
tel.	0	604	47	00	38

33/02

Firma	zatrudni	pracowników	budow-
lanych,	 cieśli,	 dekarzy,	murarzy,	
tynkarzy	tel. 0	662	016	559,	
600	357	258

13/02

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

dw

Przyjmę	mechanika	
tel.	0	504	226	620

205/01

Zatrudnię	mechanika	 do	 obsługi	
maszyn	produkcyjnych. 
Tel.	032/	616	27	44

dw

Zatrudnimy	kelnerkę	do	 restauracji.	
Tel.	032/	758	48	71

1/02

Zatrudnię	 sprzedawcę	 na	 stoisko	
firmowe	na	pasażu	w	C.H.	„3	Stawy”	
w	Katowicach	tel.	032/	616	27	44

dw

Zatrudnię	kierowcę	kat.	D	na	cały	lub	
1/2	etatu tel. 0	603	457	100

12/02

Zatrudnię	krawcową,	szwaczkę	 lub	
osobę	do	przyuczenia.	Atrakcyjne	
zarobki!!!	Tel.	032/	616	27	44

dw

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

dw

Firma	AJP	zatrudni	piekarzy tel.	032/	
615	50	97	Jaworzno	–	Osiedle	Stałe	
ul.	Wojska	Polskiego	2

dw

PILNIE!!! zatrudnię gosposię. 
Tel. 0 792 393 663

86/d/08

Zatrudnię	 fotografa	z	wykształcenia	
lub	pasjonata	Foto	Image	Jaworzno	
tel.	0	515	134	717

dw

Przedsiębiorstwo	Handlowe	poszu-
kuje	osobę	do	pracy	w	dziale	sprze-
daży	stolarki	 okiennej	 i	 drzwiowej.	
Wymagania:	 doświadczenie	 w	
sprzedaży,	wykształcenie	minimum	
średnie,	wysoka	 kultura	 osobista,	
umiejętność	sprawnego	posługiwania	
się	aplikacjami	Word,	Excel,	prawo	
jazdy	kat.	B.	Zainteresowanych	pro-
simy	o	przesłanie	CV	wraz	z	 listem	
motywacyjnym	na	adres:	pocztowy	
PHU	„OLMAR”	43-600	Jaworzno	
ul.	Grunwaldzka	258	Informacja	
tel.	0	606	817	567	lub	elektroniczny	
jaworzno@olmar.com.pl 

dw 

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

dw

Firma	finansowo	–	prawnicza	zatrudni	
osoby	 do	 działu	 obsługi	 klienta	
(Jaworzno)	tel.	0	508	178	554

133/d/08

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

26/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
1072/d/07

Naprawa	pralek,	lodówek,	zmywarek 
tel.	032/	752	53	81,	0	503	703	972

1036/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

73/10

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

Docieplamy budynki BUDMAX 
tel. 0 502 38 50 23

183/01

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

73/10

Budowa	domów	remonty,	usługi	wod-
kan,	co, tel.	0	667	112	760

46/d/08

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

150/07

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

148/d/08

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

84/d/08

Remonty	profesjonalnie 
tel. 0	698	062	038

134/d/08

Adaptacja poddaszy  BUDMAX 
tel 0 502 38 50 23

183/01.

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	porządkowe	dla	wspólnot	
tel.	0	501	848	200

140/d/08

Usługi	remontowo	–	budowlane	
tel. 0	696	222	894

150/d/08

Więźby,	pokrycia	dachowe,	wykoń-
czenia,	 płyty	 karton	–	gips,	 prace	
ogólnobudowlane,	montaż	 okna	
dachowe	tel.	0	792	013	569

dw

FHU „JURGAZ” dostawa gazu 
propan – butan 11 kg najwyż-
szej jakości. Podłączanie insta-
lacji tel. 0 501 549 187, 
696 062 068

130/01

BUD-TECH	kompleksowe	 remonty 
tel.	0	504	041	497,	752	10	32

73/d/08

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

dw

Usługi	ogólnobudowlane	wykonuję 
tel.	0	516	250	980,	032/	615	54	80

77/d/08

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

Kupię	każde	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	naj-
lepiej.	Tel.	0	501	172	900,	032/	249	
53	03

dw

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

Peugeot	307,	2.0,	XS,	90	KM,	diesel,	
2004	rok	prod.,	72	tys	km,	I	właściciel,	
gwarancja	fabryczna	do	marca	2009r,	
tel.	0	502	607	130

dw

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam	meble	biurowe	
tel.	0	880	838	848

106/d/08

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

dw

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

dw

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

dw

Chemia	tel.	0	604	850	668
63/d/08

Matematyka	–	korepetycje	
tel.	0	662	392	944

126/d/08

JĘZYKI OBCE
Angielski,	 korepetycje,	 tłumaczenia	
tel.	0	602	838	118

111/D/08

Lekcje	Angielskiego	!	Profesjonalnie.	
Tłumaczenia.	Tel.	 0	692	223	739,	
032/	7	444	752	Zapraszam!

35/02

INNE
Dam	ziemię,	gruz	tel.	0502	150	710

bezpl

Oddam	szczenięta	za	darmo 
tel.	0	609	684	751

bezp

UWAGA!!!	27.01.2008r	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

Szybka dostawa gazu w butlach 
11 kg cena 46 zł tel. 032/ 616 17 
19, 0 696 675 251

4/02

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

dw

W	związku	ze	sprawą	VI	K	338/04	
przepraszam	 pokrzywdzonego	
Damiana	Szymiec;	 	Rafał	Mało-
dobry

127/d/08

SZUKAM PRACY
Kierowca	kat.	B	i	brukarz	poszukuje	
pracy tel.	0	696	347	918

59/d/08 

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
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” 

23 lutego godz. 8.00 - Hala sportowa w Jeleniu – Turniej gry w piłkę 
halową - Klub gier i zabaw planszowych.

28 lutego godz. 17.00 - Kółko folklorystyczne – układamy bukiety z kwia-
tów i suszek. Kółko języka angielskiego - zajęcia odbywają się: 
środa godz. 15.00 do 18.30, czwartek 15.00 - 18.00, sobota 10.00 - 
15.00. Kółko matematyczne - każdy poniedziałek od 16.00-17.00. 

Klub „Dobra”
22 lutego godz. 16.00 - Zimowe zabawy w plenerze.
29 lutego godz. 17.00 - „Popołudnie z książką” - poezja Marii Konopnickiej.

Klub „Gigant” – Os. Gigant
23 lutego godz. 12.00 - „Decoupage na przedwiośnie” – motywy wiosen-

ne z liści i kwiatów.
28 lutego godz. 17.00 - „Decoupage na Dzień Kobiet” – zdobienie szkatułek.

Klub „Kasztan” – Jeziorki
27 lutego godz. 17.30 - Wewnątrzklubowy turniej tenisa stołowego

Klub „Niko” – Byczyna
23 i 24 lutego godz. 9.00 - Drużynowe Mistrzostwa Śląska w szachach.
26 lutego godz. 16.00 - „Barwna impresja” – otwarte zajęcia plastyczne

Klub „Podłęże” – Os. Podłęże
22 lutego godz. 14.00 - Turniej piłkarzyków dla dzieci do 12 roku życia. 

Codziennie od godziny 12.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych 
- pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zaba-
wy świetlicowe, wydawanie posiłku.

Klub „Strażak” - Dąbrowa Narodowa
20 i 27 lutego godz. 17.00 - „Ucz się z nami, gospodyniami” – szydełkujemy 

pod opieką pań z zespołu śpiewaczego „Dąbrowianki”.
28 lutego godz. 16.00 - Kącik Miłośników Poezji – rozbudzamy zaintere-

sowanie literaturą wspólnie z Filią MBP.

Klub „Szczak” – Góra Piasku
25 lutego godz. 16.00 - Zimowe warsztaty taneczne dla dzieci. 
21,28 lutego godz. 16.00 - Doskonalimy swoje zdolności – zajęcia plastyczne 

i rzemiosła artystycznego.

Klub „Wega” - Ciężkowice 
20 lutego godz. 16.00 - Welonki i molinezie – zajecia akwarystyczne.
22 lutego godz. 16.00 - Rozmowy w kuchni – szczypta psychologii.
24 lutego godz. 12.00 - Z cyklu „Bliżej zdrowia” – Biała Niedziela –spiro-

metria, dentysometria.
29 lutego godz. 16.00 - Palce lizać – kulinarna

Świetlica Środowiskowa „Szczakowa” 
Codziennie od godziny 13.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych - pomoc w od-

rabianiu lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.

Godziny i terminy zajęć w placówkach mogą ulec zmianie.
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Historia ratownictwa górniczego w jaworznickich kopalniach w latach 1906-2006 (cz. III)

Zastęp ZGE Sobieski Jaworzno III podczas Zawodów 
Ratowniczych – Prievidza Słowacja 2003 r.

Zastęp ratowniczy prezentuje swoją  sprawność 
podczas 5-lecia ZGE Sobieski Jaworzno III

Zastęp z Jaworzna tuż po pokonaniu toru (od lewej): 
Robert Kania, Michał Masiarczyk, Krzysztof Bigaj, 
Paweł Barański, Tomasz Drozd i Wiesław Kmiecik

Ratownicy ZG Sobieski otrzymują puchar za zajęcie II miej-
sca w świecie w konkurencji symulowana akcja ratownicza

Ratownicy ZG Sobieski podczas zawodów – udzielanie 
pomocy poszkodowanemu

Mistrzowie Świata  
w udzielaniu pomocy 
przedmedycznej  
(od lewej): Wojciech Żak, 
Tomasz Drozd i Paweł 
Barański

Nagrodą za sukcesy w mistrzostwach świata był spacer po słynnym Chińskim Murze

Pobyty na Słowacji (zjazdy 
na dół i udział w turniejach) 
pozwoliły przeszkolić ratow-
ników w odmiennych warun-
kach geologiczno - górniczych, 
poznać inne metody ratowania 
ludzi i likwidacji zagrożeń, 
stworzyły możliwość pracy na 
innym sprzęcie ratowniczym 
oraz umożliwiły udoskonalić 
współpracę i koordynację dzia-
łań pomiędzy ratownikami 
różnych narodowości. 

Jako zwycięzcy zawodów 
centralnych w 2003 r. nasi ra-
townicy zostali po raz pierwszy 
zaproszeni do udziału w Mię-
dzynarodowych Zawodach  
Ratowniczych, gdzie wśród 
najlepszych drużyn świata za-
jęli dziewiąte miejsce.

W 2006 roku ratownicy  
z Południowego Koncernu Wę-

Drużyna ratownicza w ZGE Sobieski 
Jaworzno III (lata 1999-2005) 

glowego SA Zakładu Górnicze-
go Sobieski okazali się na arenie 
międzynarodowej prawdziwą 
rewelacją, plasując się wśród 
najlepszych w świecie! W dniach 
od 15 do 16 września w centrum 
chińskiego górnictwa węglowe-
go w mieście Pingdingshan od-
były się V Międzynarodowe Za-
wody Zastępów Ratowniczych. 
Impreza ta, posiadająca rangę 
mistrzostw świata ratowników 
górniczych, rozgrywana jest cy-
klicznie co dwa lata, począwszy 
od roku 1998. Głównym celem 
rywalizacji jest porównanie wie-
dzy ratowniczej i praktycznych 
umiejętności likwidacji zagro-
żeń oraz wymiana doświadczeń 
pomiędzy ratownikami z róż-
nych krajów, co przekłada się 
bezpośrednio na podniesienie 
bezpieczeństwa załóg pracują-

cych na dole kopalni. Na zawo-
dy przyjeżdżają najlepsze ekipy 
ratownicze z kilku kontynentów. 
W tym gronie znaleźli się też, po 
zwycięstwie w ostatnich krajo-
wych Centralnych Zawodach 

Ratowniczych, reprezentanci 
Południowego Koncernu Wę-
glowego z Zakładu Górniczego 
Sobieski.

W zawodach tych wzięło 
udział 10 drużyn z 8 państw: 
po dwie drużyny z Chin i Pol-
ski (oprócz ratowników z PKW 
SA startowała również utytu-
łowana drużyna ratowników  
z KGHM Polska Miedź SA) 
oraz Australia, Indie, Peru, 
Rosja, Ukraina i USA.

Główną konkurencją za-
wodów było przeprowadzenie 
na specjalnie przygotowanym 

torze symulowanej akcji ra-
towniczej. Zadanie polegało 
na udzieleniu pomocy przed-
medycznej poszkodowanym 
i wyprowadzeniu  ich przez 
zastęp ratowniczy ze strefy 

zagrożenia. Ratownicy musieli 
pokonać wszelkie możliwe nie-
bezpieczeństwa występujące 
na dole kopalni – zagrożenia 
wodne, wybuchowe, pożaro-
we, zawałowe oraz ze strony 
niebezpiecznych dla życia 
gazów. W tej rywalizacji ol-
brzymi sukces odnieśli ratow-

Zastęp ZGE Sobieski Jaworzno III podczas IV Międzynarodowych Zawodów Zastępów Ratowniczych – Głogów 2004 r.

nicy Południowego Koncernu 
Węglowego SA z Zakładu Gór-
niczego Sobieski, zdobywając 
wicemistrzostwo świata. Nasz 
zespół występował w składzie: 
kierownik bazy ratowniczej 
Michał Masiarczyk, kapitan 
Wiesław Kmiecik oraz po-
miarowiec Krzysztof Bigaj, 
mapmen Paweł Barański, spe-
cjalista od pierwszej pomocy 
Tomasz Drozd i zastępca ka-
pitana Robert Kania. Wygrali 

reprezentanci Chin, natomiast 
obrońcy tytułu mistrzowskie-
go, ekipa KGHM Polska Miedź 
SA, zajęła szóstą lokatę.

W kolejnym drużynowym 
współzawodnictwie – udzie-
laniu  pomocy przedmedycz-
nej poszkodowanym – nasza 
drużyna w składzie: Tomasz 
Drozd, Paweł Barański i Woj-
ciech Żak nie znalazła godnych 
siebie rywali, zdobywając złoty 
medal!!! Konkurencja ta pole-
gała kolejno na ratowaniu życia 
i zdrowia jednemu, później 
dwóm, a w końcu jednocześnie 

trzem poszkodowanym. Za-
bieg reanimacji opisywany był 
na wydrukach przez komputer, 
które wymiernie i precyzyjnie 
obrazowały poziom wyszkole-
nia ratowników z poszczegól-
nych ekip. Osiągnięcie jaworz-
nickich zawodników jest tym 
bardziej godne podkreślenia, 
że w tej konkurencji byli abso-
lutnymi debiutantami. Drugie 

miejsce zajęły Indie, a stawkę 
medalistów uzupełnili ratow-
nicy z KGHM Polska Miedź 
SA, najlepsi w poprzednich 
mistrzostwach.

Na zakończenie oceniano 
indywidualne umiejętności 
mechaników sprzętu ratow-
niczego i ich wiedzę dotyczącą 
roboczego aparatu ratowni-
czego. Przedstawiciel naszej 
drużyny, Szczepan Szabla, 
debiutując w współzawod-
nictwie usuwania usterek  
w aparacie BG 4, zajął za-
szczytne 4. miejsce w gronie 

13 najlepszych specjalistów  
w tej dziedzinie.

Do odniesienia powyższych 
sukcesów przyczyniło się rów-
nież kierownictwo ekipy: Zdzi-
sław Kania, Jan Bucza, Ryszard 
Mlostek, Wojciech Chyła oraz 
Jerzy Kaczmarek i ratownicy 
rezerwowi: Janusz Burliga, 
Mateusz Lis i Jerzy Judasz.

rysZarD mlostek, krZysZtof kWaDrans
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31 III (poniedziałek) 
wyjazd z Jaworzna – Szczakowej: 
godz. 5.00; przejazd przez Czechy 
i Austrię do hotelu Lido di Jesolo, 
obiadokolacja.

1 IV (wtorek)
śniadanie, Padwa: Bazylika św. Anto-
niego, (Msza św. w intencji Pielgrzy-
mów), Piazza delle Erbe, Uniwersytet; 
przejazd do hotelu, obiadokolacja.

2 IV (środa) 
śniadanie, Monte Cassino: zwiedza-
nie Bazyliki i Cmentarza Wojennego 
Żołnierzy Polskich, Msza św., prze-
jazd do hotelu, obiadokolacja.

3 IV (czwartek)
śniadanie Rzym: Msza św. o rychłą 
beatyfikację Jana Pawła II w koście-
le św. Stanisława Kostki – Ośrodku 
Duszpasterstwa Polonii, Bazylika 
św. Piotra, grób Jana Pawła II, Za-
mek Anioła, Pałac Sprawiedliwości, 
Panteon, Piazza Navona, przejazd do 
hotelu, obiadokolacja.

4 IV (piątek)
śniadanie, Asyż: Bazylika Matki 
Bożej, Kościół Porcjunkuli, Ogród 

Różany, Bazylika św. Franciszka, 
przejście ulicami miasta do Bazyliki 
św. Klary; przejazd do hotelu w Lido 
di Jesolo, obiadokolacja.

5 IV (sobota)
śniadanie, wyjazd w kierunku do 
Polski przez Austrię. Wiedeń: Kah-
lenberg: polski Kościół św. Józefa, w 
którym modlił się Jan III Sobieski, 
(Msza św. dziękczynna w intencji 
Pielgrzymów). 

6 IV (niedziela)
Powrót do Kraju we wczesnych godzi-
nach rannych.

ŚWIADCZENIA
– przejazd autokarem o najwyższym 

standardzie 
– 5 noclegów w hotelach **/***  

w pokojach 2, 3-osobowych
– 5 śniadań (tzw. wzmocnionych), 
– 5 obiadokolacji (kuchnia włoska)
– ubezpieczenie NNW/KL

„TERAZ WY PRZYSZLIŚCIE DO MNIE”
Pielgrzymka do grobu Jana Pawła II 

w III rocznicę  śmierci – 31 III – 6 IV 2008 r.
– opieka pilota – duszpasterza
– polskojęzyczny przewodnik
Uwaga!!! Brak przejazdów nocnych 
gwarantuje komfort i wypoczynek 
podczas zwiedzania! Nie pobiera się 
żadnych dodatkowych opłat od uczest-
ników w trakcie Pielgrzymki!!!  
Zapisy: do 2 marca 2008 r. 
Decyduje kolejność zgłoszeń! 
Cena: 1390 PLN  

Ks. Rafał Małecki, 
Jaworzno-Szczakowa, 

ul. Sobieskiego 1, 
tel. +48/692 335 729; 

rafmaly@interia.pl, 
www.parafiaszczakowa.pl 

(kontakt we Włoszech:
+39/3347953335)

Przypomina się zarządcom,  
że zgodnie z rozporządzeniem 
ministra środowiska (28.09.2004, 
szczególnie § 1, 2, 6, 10), ustawą 
o ochronie przyrody (16.04.2004, 
szczególnie art. 2, 3, 4, 5), ustawą 
o ochronie zwierząt (21.08.1997), 
Konwencją Bońską (Polska 
ratyfikowała ją w 1996) ponoszą 
pełną prawną odpowiedzialność 
za zachowanie siedlisk jerzyków 
i innych ptaków objętych 
ścisłą ochroną gatunkową, 
gniazdujących na budynkach 
wielorodzinnych. 

Ponoszą odpowiedzialność za 
ochronę tych siedlisk, a w przypad-
ku ich wcześniejszego zlikwidowa-
nia, za ich odtwarzanie. Zgodnie  
z Konwencją Bońską, zobowiązani 
są do zapewnienia bezpieczeństwa 
ptakom w trakcie wędrówki oraz 
do ochrony ich siedlisk lęgowych. 
To spółdzielnie mieszkaniowe przy-
czyniły się do powstania siedlisk 
ptaków wędrownych, jak imi są 
szczególnie jerzyki, bo od czasu wy-
budowania osiedli, nie dbały o to, by 
otwory wentylacyjne stropodachów, 
pełniły tylko rolę wentylacyjną. 
Teraz w pełni ponoszą odpowie-
dzialność ustawową za ochronę tych 
ptaków i ich siedlisk.

• Przypominamy, że zbliża się okres 
lęgowy „osiedlowych” ptaków, ob-
jętych ścisłą ochroną gatunkową. 
Należy ten okres wykluczyć z har-
monogramów prac budowlanych, 
remontowych, a szczególnie prac 
termomodernizacyjnych na budyn-
kach, na których gniazdują te ptaki, 
mówi o tym ww. rozporządzenie. 

• Przypominamy, że jerzyki to ptaki  
niezwykle pożyteczne, czyszczące 
osiedla z much i komarów, bo to 
ich jedyne pożywienie. Wymagają 
szczególnego potraktowania bo 
nie potrafią one, jak inne ptaki, żyć  
w środowisku poza wysokimi bu-
dynkami (wśród okolicznych drzew 
i krzewów oraz na ziemi). Wyklu-
czają to ich wyjątkowe cechy ana-
tomiczne, oraz fakt przystosowania 
się do życia w otworach wentyla-
cyjnych od ponad czterdziestu lat. 
Przyjmuje się, że ich okres lęgowy 
jerzyków trwa od 20 kwietnia do 
20 sierpnia.

Komunikat Towarzystwa Opieki  
nad Zwierzętami w Jaworznie

• Przypominamy, że najprostszym 
sposobem zachowania siedlisk 
jerzyków podczas termomoder-
nizacji budynków, jest rezygnacja 
z kratowania i zaklejania styro-
pianem otworów wentylacyjnych 
do stropodachów i poddanie tych 
otworów prostej obróbce tynkar-
skiej. Wystarczy zrezygnować ze 
stosowania z plastikowej kratki 
wartości 3 zł w każdym otworze 
o średnicy do (8 – 10) cm. Sposób 
jest sprawdzony i zastosowany  
w innych miastach. Opisane jest 
to w programie ochrony jerzyka  
i innych ptaków chronionych zwią-
zanych z budynkami wielorodzin-
nymi w Jaworznie, opracowanym 
przez TOZ. 

• Przypominamy, że na budynkach 
już ocieplonych, na których zli-
kwidowano siedliska jerzyków, 
najpóźniej do kwietnia br., należy 
odtworzyć te siedliska przez za-
montowanie skrzynek lęgowych. 
Przypominamy, że na budynkach 
nieocieplonych, w których są sie-
dliska jerzyków, do kwietnia br. 
należy zdjąć wszelkie materiały 
(styropian, siatki z tworzywa, 
blachę itp.) zamykające wloty do 
stropodachów,

• Przypominamy, że należy zrewido-
wać coroczne wycinki i przycinki 
osiedlowych drzewostanów. Prze-
prowadzane w dotychczasowy spo-
sób, likwidują miejsca lęgowe, a także 
pozbawiają pożywienia na zimę 

(nasion i owoców) wielu gatunków 
ptaków związanych z naszymi osie-
dlami. Powoduje to wzmożone zain-
teresowanie wielu gatunków ptaków, 
gniazdowaniem wśród osiedlowych 
budynków. Na drzewach pozba-
wionych miejsc lęgowych, należy 
doraźnie powiesić skrzynki lęgowe 
dla ptaków, które tam gniazdowały. 
Jako TOZ, będziemy monitorować 

sytuację jerzyków i innych osiedlo-
wych ptaków chronionych, ponieważ 

na reakcję Zarządców czekamy od 
początku ubiegłorocznego sezonu 
lęgowego. Będziemy informować  
w mediach, nie tylko lokalnych,  
o działaniach Zarządców osiedli  
w zakresie ochrony tych ptaków. 

Wystąpiliśmy do prezydenta Ja-
worzna, Pawła Silberta z prośbą 
o patronat nad naszą akcją ekolo-
giczną „Zielona Karta dla ptaków  
w Jaworznie”.

jaWorZno, 11.02.2008. 

Pilne!!! Do wszystkich zarządców osiedli wielorodzinnych

Prosimy o informacje o jerzykach 
i o innych ptakach chronionych, 
gniazdujących w budynkach osie-
dlowych. Prosimy o informacje co 
dzieje się z ptakami podczas prac 
na budynkach, zwłaszcza podczas 
ich ocieplania. To Mieszkańcy są 
najbliżej. 
Nie możemy pozwolić na to, by na 
naszych oczach, ptakom działa się 
krzywda, by likwidowano ich siedli-
ska, które istnieją w otworach wen-
tylacyjnych stropodachów odkąd 
wybudowano osiedla.   
Prosimy o informowanie nas  
o liczebności jerzyków na Państwa 
blokach. 
Wg ornitologa, liczenia dokonuje 
się w pogodne dni, w połowie 

maja, przed zmrokiem, gdy jerzyki 
najliczniej krążą wokół budynków 
a także wykonuje się je przez 3 ko-
lejne dni, w III dekadzie lipca, gdy 
już z dorosłymi osobnikami latają 
młode jerzyki.  
Przypominamy, że przylatują one 
co roku z Afryki, z końcem kwietnia 
i są w Jaworznie do drugiej połowy 
sierpnia. 
Prosimy o składanie informacji bez-
pośrednio do siedziby TOZ-u, ul. 
Grunwaldzka 35, środy i czwartki 
w godz. 17 – 19. W inne dni można 
wrzucać kartki z informacjami do 
skrzynki pocztowej TOZ-u. 
Można przekazywać je też na ad-
resy internetowe: pulp@interia.pl  
oraz rywet@onet.pl

Apel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  
do Mieszkańców osiedli

Jerzyki w locie
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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

„My, uczniowie pierwszej 
klasy, Tobie Książko 
przyrzekamy, że szanować 
Cię będziemy, krzywdy 
zrobić Ci nie damy. 
Obowiązków czytelnika 
będziemy przestrzegać 
pilnie i z Twych rad i Twych 
mądrości korzystać od dziś 
zawsze.’’

Uroczystość pasowania uczniów 
klas pierwszych na czytelnika biblio-
teki szkolnej weszła na stałe do kalen-
darza wydarzeń szkolnych w Szkole 
Podstawowej nr 22 w Jaworznie.

Pasowanie organizowane jest co-
rocznie, gdy uczniowie znają cały 
alfabet i potrafią czytać. Celem uro-
czystości jest zainteresowanie uczniów 
wartościami książek i kształtowaniem 
nawyku stałego kontaktu z nimi oraz 
ukazaniem właściwego sposobu spę-
dzania wolnego czasu.

8 lutego 2008 r. na zaproszenie 
nauczycieli przygotowujących całą 

uroczystość Sylwii Obacz oraz Haliny 
Frączek uczniowie klas pierwszych 
wraz z wychowawcami Krystyną 
Humenicką i Anitą Bielą odwiedzili 
bibliotekę szkolną. 

Bibliotekarka Sylwia Obacz za-
poznała uczniów z zasadami pracy, 
rozmieszczeniem zbiorów oraz regu-
laminem biblioteki. W uroczystości 

Grupa uczniów Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 im. Kazi-
mierza Wielkiego pod kierunkiem 
mgr Ewy Sierpowskiej w ramach 
akcji „Pomóż bezdomnym zwierzę-
tom i ptakom przetrwać zimę” zor-
ganizowała wystawę fotograficzną 
pt. „Nasi ulubieńcy”. 

Prezentowane na wystawie zdjęcia 
przedstawiały podopiecznych ich au-
torów. Zdjęcia zostały opatrzone pod-
pisami, zaczerpniętymi z utworów 
zwierzętom poświęconym. Wystawa 
wzbudziła duże zainteresowanie 
całej społeczności szkolnej i wywo-
łała spontaniczną potrzebę pomocy 

zwierzętom. W odpowiedzi na hasło 
ks. Jana Twardowskiego „Zwierzę jest 
nam bliższe niźli anioł, choć bardziej 
niepojęte” uczniowie zorganizowali 
na terenie szkoły zbiórkę karmy dla 
psów i kotów. 

I ty możesz polubić czytanie

Zima, nawet tak łagodna jak tegoroczna, dla 
zwierząt zawsze jest wyzwaniem. Trudno im 
znaleźć wystarczającą ilość pokarmu, liczą więc 
na naszą pomoc. 

Bliższe niźli anioł
W walentynki postanowili po-

dzielić się sercem nie tylko z ludzkim 
obiektem sympatii, lecz okazać uczu-
cie również „braciom mniejszym”. 
Udali się zatem do siedziby TOZ-u 
w Jaworznie i przekazali zebraną 
karmę na ręce działaczy tego koła. 
Podczas wizyty młodzież zapozna-
ła się z działalnością koła i sposo-
bami rozwiązywania problemów 
bezdomności zwierząt. Entuzjazm 
i empatia to znakomity zaczyn, 
z którego powinna wykiełkować 
stała współpraca młodzieży ZSP nr 1 
z Towarzystwem Opieki nad Zwie-
rzętami – dla wspólnego dobra, bo-

wiem według Pitagorasa: „Wszystko 
to, co człowiek zwierzęciu wyrządził, 
spadnie z powrotem na człowieka”. 
Lepiej zatem zadbać o zwierzęta dla 
własnej korzyści.

mGr eWa sierPoWska 

pasowania ważną rolę odegrali starsi 
uczniowie z klasy II a i V a, którzy 
w niezwykły sposób przedstawili 
scenki teatralne przybliżające pierw-
szoklasistom właściwy sposób po-
stępowania z książką. Starsi koledzy 
pięknie recytowali wiersze związane 
z książką i biblioteką. 

Był to szczególny dzień, gdyż 
w tym dniu pierwszoklasiści mogli 
wypożyczyć swoją pierwszą książ-
kę. Następnie uczniowie złożyli 
ślubowanie, że będą książki zawsze 
szanować i o nie dbać, a tym samym 
zostali pasowani na czytelników bi-
blioteki szkolnej. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowy dyplom pasowania na 
czytelnika Szkoły Podstawowej nr 22 
w Jaworznie.

Uczniowie w tym dniu mogli rów-
nież obejrzeć przygotowaną dla nich 
wystawę książek, które przybliżyły 
im tematykę wyboru swojej pierw-
szej książki.

Bibliotekarka szkolna Sylwia 
Obacz ma nadzieję, że biblioteka bę-
dzie dzieciom kojarzyła się z miejscem 
radosnym i bezpiecznym, które będą 
chętnie odwiedzać.

s. obacZ, D. PorWit

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

Uczniowie z klasy Ia z dumą prezentują swoje dyplomy

Uczniowie i zwierzęta były zadowolone z wizyty

Uczniowie z klasy Ib otrzymali pamiątkowy dyplom pasowania na 
czytelnika Szkoły Podstawowej nr 22
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Zbigniew Rutkowski odbiera gratulacje i życzenia

Czytelnia Naukowa Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Jaworznie zaprasza 
na kolejne spotkanie z cyklu „Obrzędy 
i obyczaje na świecie”, które odbędzie 
się  26 lutego 2008 r. o godzinie 18:00. 
Prelekcję na temat tradycji żydowskich, 
zatytułowaną „Szabat – Królowa Świąt 
– obrzędowość i tradycje domowe”, 
wygłosi Jarosław Banyś z Fundacji Or 
Chaim w Katowicach.

Spotkanie z żydowskimi tradycja-
mi będzie miało formę interaktywną  
– z aktywnym udziałem słuchaczy. Prze-
kazywane informacje wzbogacone będą 
prezentacją licznych oryginalnych przed-
miotów rytualnych, do użycia których an-
gażowani będą uczestnicy spotkania. 

Niestety prawdą jest, że młode pokolenia 
Izraelczyków mają tendencje do traktowania 

Obrzędy i obyczaje na świecie 
– tradycje żydowskie

Polski jedynie jako ziemi, na której dokona-
no zagłady, a społeczność polskich Żydów 
zmniejsza się – stanowią ją głównie ludzie 
starsi, których dzieci nie znają już języka 
polskiego. Jednak widoczne są zmiany na 
lepsze. W żadnym europejskim kraju trady-
cje żydowskie nie są tak żywe, jak w Polsce. 
Tutaj powstaje najwięcej filmów i spektakli 
poświęconych tematyce żydowskiej, orga-
nizuje się najwięcej wystaw, pisze najwięcej 
tekstów. Warto wierzyć w możliwość praw-
dziwego dialogu między naszymi kulturami 
oraz wzajemnie otwierać się na siebie.

Organizowane przez Czytelnię Na-
ukową spotkanie – mamy nadzieję – po-
zwoli przywołać fascynującą, tysiącletnią 
tradycję żydowską. To właśnie pamięć 
umożliwia istnienie przeszłości w naszych 
myślach. Serdecznie zapraszamy! re

Zbigniew Rutkowski, na co 
dzień instruktor teatralny, 
kompozytor i muzyk.  
Prywatnie człowiek niezwykle 
skromny i przyjazny. Przygodę  
z muzyką zaczął w wieku  
16 lat. I choć od tego momentu 
upłynęło trochę czasu,  
on zawsze pozostaje młody. 

XXVI dni muzyki Jeunesses Musi-
cales stały się dobrą okazją do obcho-
dów jubileuszu 40-lecia pracy artystycz-
nej Zbigniewa Rutkowskiego. „Teatrzyk 
piosenki Zbigniewa R.” przyciągnął 
jego wiernych przyjaciół, znajomych 
oraz wdzięcznych za okazane artystycz-
ne serce wychowanków – tych byłych, 
jak i obecnych, którzy wspierali go tego 
wieczoru na scenie. 

Jubileusz swoim barwnym i cie-
kawym komentarzem umilał Jan 
Poprawa, dziennikarz, publicysta  
i wieloletni przyjaciel Zbigniewa Rut-
kowskiego. To  właśnie on przybliżał 
zebranym, zarówno postać samego 
jubilata, jak i jego 40-letni dorobek ar-
tystyczny, o którym i tak można było 
mówić o wiele, wiele więcej... 

Nie sposób jednak przy tej okazji nie 
wspomnieć o podopiecznych, bo to dzię-
ki nim muzyka Zbigniewa Rutkowskie-
go nabiera pełnowymiarowego kształtu. 

Teksty autorstwa: Miry Szawińskiej, 
Andrzeja Błaszczyka, Ewy Sałużanki, 
czy choćby tych wielkich – księdza Jana 
Twardowskiego i Rafała Wojaczka śpie-

Tylko jeden taki człowiek

wali: Beata Banasik, Roksana Jarzynka, 
Martyna Knot, Mira Szawińska i Do-
minik Socha. Warto wspomnieć także 
o Weronice Florkiewicz i Pawle Pastu-

szaku. To najmłodsze talenty odkryte 
przez jubilata. Każdy ich występ wspie-
rali zaprzyjaźnieni muzycy: Agnieszka 
Dzióbak, Sonia Koryczan, Teresa Szopa, 
Karolina Szpak, Jacek Cichocki, Roman 
Jońca, Janusz Klich, Wojciech Lichań-
ski, Marek Szopa, Maciej Talaga oraz 
Grzegorz Wąchała. Na scenie pojawił 
się także sam jubilat, który nie pozostał 
bierny wobec śpiewu. Wykonał dwa oso-
biste utwory: „Zanim zastukam” i „Tak 
najłatwiej”, co spotkało się z niezwykle 
serdecznym przyjęciem. 

Po uroczystości nie zabrakło 
łez wzruszenia, prezentów i cichej 
nadziei, że to nie ostatnie przed-
stawienie wyreżyserowane przez 
Zbigniewa Rutkowskiego. Redakcja 
gazety składa jubilatowi życzenia 
niezwykłej pomyślności, siły i wiary 
w piękno tego świata.

Przywróć mi, Panie, z dawnych lat
herbatę gorzką, łyk w manierce
i umarłego ojca list, sweter 
od siostry, matki serce (...)

ks. Jan Twardowski

ŁukasZ GryGiel

PS Koncert został zarejestrowany 
kamerami CTv i od dzisiaj można 
go oglądać w telewizji.

Dobra szkoła prowadzona 
przez dobrych i godnie 
wynagradzanych nauczycieli to 
przewodnia myśl spotkania pani 
minister MEN Krystyny Szumilas 
i przewodniczącego komisji 
krajowej „Solidarność” Stefana 
Kubowicza z nauczycielami, 
dyrektorami szkół jaworznickich 
oraz wojewódzkimi i miejskimi 
władzami oświatowymi.

Zebranie, które odbyło się 15 lute-
go br. w CSK PKE, zaszczycili swoją 
obecnością wszyscy zaproszeni goście: 
kurator oświaty Marian Dronio, dy-
rektor OKE Roman Dziedzic, dyrektor 
delegatury kuratorium w Sosnowcu 
Dariusz Wilczak, przewodniczący Sekcji 
Oświaty Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności L. Ordon wraz z delegacją 
działaczy związkowych, jaworznic-
ką oświatę reprezentował naczelnik  
Z. Mika. Honorowy patronat nad ze-
braniem objęli: gospodarz miasta pre-
zydent Paweł Silbert i poseł na Sejm RP 
Wojciech Saługa.

Licznie przybyli pracownicy oświaty 
wzięli udział w społecznej dyskusji na 
tematy nurtujące to środowisko zawo-
dowe. Dotyczyły one wynagrodzenia 
nauczycieli w bieżącym roku szkolnym 
i w latach następnych, zamierzeń słu-
żących dokończeniu reformy systemo-
wej i programowej w polskiej szkole, 
przystąpienia Sekcji Krajowej Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” do 
sporu z Rządem RP, z włączeniem do 
tych rozmów innych reprezentantów 
związków zawodowych w oświacie.

Płace dla nauczycieli
Pani minister poinformowała zebra-

nych, że negocjacje w sprawie rozporzą-
dzenia płacowego odbyły się 16 stycznia 
i 3 lutego 2008 r. MEN zaproponowało 
wzrost płac zasadniczych dla nauczy-

cieli dyplomowanych o 8,3% 185 zł, dla 
nauczycieli stażystów 10% 200 zł brutto, 
inne podwyżki nie są przewidziane.  
Z tymi ustaleniami nie zgadza się NSZZ 
„Solidarność”, który podejmując walkę 
o godziwą płacę nauczycieli domaga się 
radykalnej poprawy zarobków pracow-
ników oświaty.
 MEN „Solidarność”
stażysta 1.701 2.074
kontraktowy 2.126 3.111
mianowany 2.977 4.667
dyplomowany 3.827 6.222

Na spotkaniu uzyskali następują-
ce zapewnienia podsekretarza stanu 
MEN, że:
– trwają prace nad opracowaniem aktów wykonaw-

czych i rozporządzenia w sprawie nadania przez 
Kapitułę od roku 2010 wybitnym nauczycielom 
honorowego tytułu „profesora oświaty” (przewi-
dywane jednorazowe gratyfikacje w wysokości 
trzech zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych) 

– każdy nauczyciel, który do dnia 31.12.2008 r. 
nabył uprawnienia emerytalne może przejść na 
wcześniejszą emeryturę na dotychczasowych 
warunkach.

Zmiany ustawowe
– stopniowe objęcie edukacją przedszkolną wszyst-

kie dzieci w wieku 5 lat,
– wprowadzenie obowiązku szkolnego od 6 roku 

życia,
– rezygnację z obecnego 18-godzinnego pensum. 

Proponuje się nauczycielom określoną liczbę 
godzin 20, 24, 28. Nauczyciel sam decydowałby 
czy chce pracować krócej za mniejsze pieniądze, 
czy dłużej za większe,

– prowadzenie bonu edukacyjnego wymy-
ślonego przez Chiltona Friedmana w celu 
zwiększenia konkurencyjności na wyniku 
edukacyjnym. Zdaniem Prezydenta miarą 
konkurenc yjności jest już zapewniona 
poprzez funkcjonujące subwencje, a wpro-
wadzenie bonu edukacyjnego jak zaznaczył 
przew. NSZZ „Solidarność” prowadziłoby do 
prywatyzacji i likwidacji szkół. 

Założenia reformy 
programowej

Rok 2009 wskazany został jako rok 
przełomowy dla reformy programowej. 
Minister proponuje więc:
– rozpoczęcie prac nad zmianami w podstawie pro-

gramowej w związku z planowanym obniżeniem 
wieku szkolnego ,

– modyfikowanie ramowych planów nauczania, 
– korekta prawa w sprawie lektur szkolnych,
– eliminowanie niektórych treści, bo programy są 

przeładowane a nauczyciele akademiccy zwłasz-
cza studiów technicznych twierdzą, że studenci w 
szkołach nie są właściwie przygotowani,

– zreformowanie szkoły ponadgimnazjalnej (2012),
– zindywidualizowanie kształcenia tak, aby podob-

nie jak w liceach z maturą międzynarodową uczeń 
mógł pogłębiać wiedzę z tych przedmiotów, które 
go interesują, 

– uczeń, który przygotowuje się do matury oprócz 
obowiązkowych podstaw będzie musiał reali-
zować 2-3 przedmioty w kursie rozszerzonym  
i przystąpić do matury z przynajmniej jednego wy-
branego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Druga odsłona
W drugiej części spotkania na-

uczycieli z przewodniczącym Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność” postulo-
wano odbiurokratyzowanie szkół, doin-
westowanie szkolnictwa zawodowego.  
H. Kubowicz zapoznał także zebranych 
z apelem obywatelskim powstałym  
w związku z pogarszającą się sytuacją 
pracowników oświaty. Następnie prze-
wodniczący Krajowej Sekcji Oświaty  
i Wychowania H. Kubowicz zaapelo-
wał do zebranych o składanie podpi-
sów pod referendum protestacyjnym 
i obywatelskim projektem ustawy  
o zmianie ustawy – Karty Nauczyciela 
w celu niezwłocznej poprawy zarobków 
nauczycieli.

Przedstawiony projekt po zebraniu 
podpisów (conamniej 100 tysięcy) ma 
trafić bezpośrednio do Sejmu. Organi-
zatorem spotkania nauczycieli z władza-
mi oświatowymi była przewodnicząca 
nauczycielskim „Solidarności” T. Smyl 
i członkowie Zarządu. Zs

Minister MEN w Jaworznie

Krystyna Szumilas przedstawiła projekty zmian w szkolnictwie


