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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 na 
prośbę widzów powtarzamy nadawane 
już odcinki „AutoExperta”.

Nowa 
organizacja 
ruchu 
ciężkiego

czytaj na str. 2

Telewizja w Internecie www.ctv.jaworzno.pl

czytaj na str. 2

czytaj na str. 3

9 lutego 
wielka impreza 

z okazji 5-ciu lat 
CHU Manhattan!

przy ul. Mostowej 1
Moc atrakcji 

Zapraszamy 
Szczegóły za tydzień

o g ł o s z e n i e

Żona prezesa Bogusława Wojcie-
chowskiego nie potwierdziła, ani nie 
zaprzeczyła informacjom, iż odsprze-
dała majątek Victorii, który kupiła od 
klubu w połowie ub. roku. 

O kolejnej umowie notarialnej, 
tym razem odsprzedającej Victorii jej 
majątek, informacje przekazały nam 
nieoficjalnie osoby zainteresowane 
sprawą. Chcieliśmy sprawdzić u źródła 
prawdziwość tych wiadomości. – Nie 
udzielę takiej informacji i nie będę roz-
mawiała na ten temat – oświadczyła 
nam wczoraj Wojciechowska. 

Udaliśmy się zatem do Urzędu 
Miasta. – Jeśli rzeczywiście doszło do 
tej transakcji, to akt notarialny zostanie 
dostarczony także do jednego z wydzia-
łów Urzędu Miasta – usłyszeliśmy od 
wiceprezydenta Mariusza Rechula. 

Szu k ając nat ychmiastowego 
potwierdzenia faktu odsprzeda-
ży majątku klubu rozmawialiśmy  
z Włodzimierzem Kromką, który 
jest k ierownik iem sekcji boksu 
Victori i . Poinformował nas, że 
sekcja nie płaci za korzystanie  
z hali w Jeleniu. – Zgłaszam tylko 
prezesowi Wojciechowskiemu, że 
potrzebuję skorzystać z hali, bo bę-
dzie sparing i dostaję zgodę. Zawsze 
mamy też przygotowane coś do pi-
cia i jedzenia. Kanapki albo nawet 
kiełbaski – mówi Kromka. – Nie 
jestem członkiem zarządu, więc nie 
wiem jak wygląda sprawa majątku 
– dodaje Kromka.

Dokonanie odwróconej transakcji 
potwierdza jednak wiceprezes Karwe-
ta. – To prawda, Victoria ma znów swój 
majątek – odpowiada Karweta.

Choć odwróconą transakcję za-
warto jeszcze w ubiegłym roku, legal-
ność transakcji sprzedaży klubowego 
majątku, jakiej dopuścili się człon-
kowie zarządu klubu, nadal bada 
jaworznicka prokuratura. Prowa-
dzenie czynności dochodzeniowych 
powierzyła policji. Sprawą zajmuje się 
Wydział Przestępstw Gospodarczych. 
Dochodzenie w sprawie sprzedaży 
majątku klubu żonie B. Wojciechow-
skiego bez zgody Walnego Zgroma-
dzenia, prowadzone przez podko-
misarza Grzegorza Czerniaka trwa. 
– Przesłuchaliśmy już kilkudziesięciu 
świadków. Prokuratura dała nam trzy 
miesiące na zakończenie dochodzenia 
– mówi podkom. Czerniak.

– Powierzenie policji dochodzenia 
w tej sprawie to rutynowe postępowa-
nie. Sprawa jest wielowątkowa, więc 
wymaga czasu – poinformowała nas  
w poniedziałek prokurator Liliana So-
bańska. – Trzy miesiące to ustawowy 
termin. Jeśli jednak okaże się, że to nie-
wystarczający czas, by odpowiedzieć na 
wszelkie pytania, to termin zostanie prze-
dłużony – dodaje prokurator Sobańska. 

Wątek miejski
Jaworznicka policja zajmuje się też 

zgłoszoną przez Urząd Miasta spra-
wą nadużyć przy rozliczeniu przez 

zarząd Victorii miejskich pieniędzy, 
przyznanych klubowi na wypoczy-
nek młodzieży. Tu zakwestionowana 
została legalność przedstawionych 
do rozliczenia faktur i rachunków,  
w szczególności zaś załączony do nich 
wykaz osób uczestniczących w letnim 
wypoczynku zorganizowanym przez 
zarząd Victorii.

Przekazane prokuraturze przez 
Urząd Miasta w ub. roku dokumenty 
rozliczeniowe wróciły do magistra-
tu. – Prezes Bogusław Wojciechowski 
poprosił o możliwość przejrzenia do-
kumentów rozliczeniowych. Według 
kodeksu postępowania administracyj-
nego ma do tego prawo, bo jest stroną  
w sprawie – powiedziała nam Krystyna 
Bojęś, pracownik Wydziału Edukacji 
UM. Jeszcze w tym tygodniu doku-
menty wrócą do prokuratury, która 
przekaże je ponownie policji.

Co dalej?
Tymczasem sezon sportowy coraz 

bliżej i sprawa właściciela majątku 
Victorii powinna zostać jednoznacznie 
wyjaśniona publicznie. Zwłaszcza, że 
dotyczy urzędującego prezesa klubu  
i jego małżonki. Jak się bowiem okazu-
je, tylko jawność poczynań daje szansę 
na przestrzeganie prawa, a także na 
przywrócenie jego stosowania, po 
jego złamaniu. Tak bowiem rozumie-
my poczynania związane ze zwrotem 
klubowi zagarniętego majątku.

Grażyna Haska

We czwartek, tj. 31 stycznia,  
w Urzędzie Miasta odbędzie się 
pierwsza w tym roku sesja RM. 
Radni będą obradować m.in. nad 
regulaminem określającym dodatki 
do pensji nauczycieli. Zajmą się 
również projektem uchwały  
w sprawie wyłapywania bezdomnych 
zwierząt i sposobie postępowania  
z padłymi zwierzętami. Relację z sesji 
będą mogli Państwo przeczytać  
w kolejnym numerze „Co tydzień”.

Blanka Bakowicz

Nagły zwrot 
dla Victorii
W ubiegłym roku dwukrotnie pisaliśmy o przejęciu majątku 
wielomilionowej wartości klubu sportowego Victoria przez rodzinę 
prezesa klubu za przysłowiowe „grosze”. Prawdopodobnie, na skutek 
prokuratorskiego dochodzenia oraz naszych publikacji, doszło do zwrotu 
klubowi zagarniętego majątku.

Mamy nadzieję, że stadion Victorii oraz hala sportowa w Jeleniu na zawsze wrócą na własność klubu 

Zaproszenie  
na sesję

PKW przyjazny 
pracownikom

czytaj na str. 3

W niezwykły a zarazem  
w piękny sposób brać górnicza 
uczciła urodziny swojego kolegi. 
80 lat skończył we wtorek Czesław 
Kowalczyk, wieloletni działacz 
Związku Zawodowego Górników, 
który obecnie jest przewodniczącym 
Komisji Emerytów i Rencistów 
tego związku. O godzinie 8.30 pod 
jego oknem przy ulicy Gwarków 
zagrała orkiestra górnicza pod 
kierownictwem Jana Ostrowskiego. 
Koledzy solenizanta przygotowali 
wszystko w tajemnicy,  
o niespodziance wiedziała jedynie 
rodzina pana Czesława. My 
przyłączamy się do życzeń.

redakcja „ct”

Z wielką 
pompą

Długość 
naszego życia 
– Biblia  
a nauka

czytaj na str. 3

Jubilat – Czesław Kowalczyk
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Samochody Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2007!
Salon: Jaworzno ul. Katowicka 19b tel. 32/753-00-85

Do redakcji naszej gazety 
zgłosiły się zrozpaczone 
kobiety, które skarżą się 
na jaworznicką służbę 
zdrowia. Mieszkanki 
chciały wykonać badania 
mammograficzne. 
Niestety, jak twierdzą,  
w naszym szpitalu to jest 
niemożliwe. 

Badania, jak się dowiedzieliśmy 
są wykonywane, ale w ograniczo-
nym zakresie. Powodów jest kilka. 
Jednym z nich jest brak miejsc. Do 
kwietnia jest już zapisanych 500 ko-
biet, a szpital nadal realizuje zapisy 
z zeszłego roku. 

Kolejnym powodem, dla których 
badania wykonywane są w zmniej-
szonym zakresie to kłopot związany 
z personelem w zakładzie radiologii. 
Nowa ustawa unijna spowodowała 
duże zamieszanie. – Zdecydowano, 
że radiolog może w jednym miejscu 
pracy przebywać tylko 5 godzin na 
dobę. Z tego wynika, że radiolog, 
który pracował dotychczas 70 godzin 
w tygodniu, teraz pracuje 25 godzin. 
To jest bardzo poważne utrudnienie 
dla szpitala, gdyż taki radiolog jest  
3 razy krócej w pracy – mówi Kurek, 
dyrektor szpitala. Jak się dowiedzie-
liśmy radiologów spełniających wa-
runki do wykonania mammografii w 

Chora służba zdrowia

naszym szpitalu jest niewielka liczba. 
Osoby takie przy wykonywaniu ba-
dań mammograficznych są niezbęd-
ne. To one oceniają wyniki badań. 
Stwierdzają, czy występują zmiany i 
czy leczenie jest konieczne. Pozyska-
nie takich ludzi jest dużym kłopotem, 
gdyż wiedza potrzebna do interpreta-
cji wyników badań mammograficz-
nych jest wynikiem wieloletniej pracy 
i wielu lat doświadczenia. 

Kolejnym dużym problemem 
związanym z badaniami mammo-
graficznymi jest brak dofinansowa-
nia. – Narodowy Fundusz Zdrowia 
„zapomniał” o płaceniu za tego typu 
badania – żali się dyrektor wielospe-
cjalistycznego szpitala w Jaworznie. 

Badania te można rozliczać jako po-
radę kompleksową jednak trzeba za 
nią zapłacić 70 zł. Na dodatek przy 
takim rozliczeniu badanie jest moż-
liwe raz w roku.

Narodowy Fundusz Zdrowia pora-
dził szpitalowi, aby badanie wykonywał 
w ramach zwykłej porady, przy czym 
musiałby dokładać do każdej pacjentki 
po 50 zł. Jednak przy budżecie naszego 
szpitala to nie jest takie proste. 

Mimo zgłoszenia tego problemu 
do NFZ nie rozwiązano go. – Mam 
nadzieję, że ktoś znowelizuje rozporzą-
dzenie prezesa NFZ i dojdzie do tego, że 
zmienią się zasady rozliczenia mam-
mografii – dodaje dyrektor szpitala.

P. dłuGajczyk 

W ubiegłym tygodniu informo-
waliśmy o zaginięciu mieszkańcu 
Jaworzna. Mieszkanka, która za-
dzwoniła na policję z informacją 
na ten temat została wypytana  
o wszystko tylko nie o miejsce jego 
pobytu. Okazuje się, ze nic mu nie 
jest, ale sprawa jeszcze nie została 
zakończona.

Jerzy Garścia, 47-letni miesz-
kaniec Borów wyszedł z domu 10 
stycznia i od tamtej pory nie wró-
cił i nie kontaktował się z rodziną. 
Informację o tym opublikowaliśmy 
w poprzednim numerze, pokazała 
je również telewizja Ctv. Każdy, 
kto posiadał informację na temat 
zaginionego miał kontaktować się 
z Komendą Miejską Policji w Ja-
worznie.

I znalazła się mieszkanka, która 
widziała Jerzego Garścia. W środę, 
23 stycznia, około 21.00 zadzwoniła 
na policję, na alarmowy numer 997. 
Według niej oficer dyżurny po ode-
braniu wypytał ja dokładnie tylko o 
dane i numer telefonu, a następnie 
poinformował, że policja skontak-
tuje się z nią. Nie zadawał pytań 
dotyczących zaginionego.

Nieco inaczej ta sprawę widzi 
komendant miejski policji Zyg-
munt Jaromin. Według niego ofi-
cer dyżurny odebrał telefon, przez 
który jaworznianka powiedziała, 
że widziała zaginionego w Katowi-
cach. Poprosił ją o dane, czyli adres 

Policjant wypytał dzwoniącą kobietę o jej dane,  
a nie o konkrety w sprawie.

Rutynowa procedura
zamieszkania i numer telefonu,  
w razie, gdyby chciel i się z nią 
skontaktować policjanci z komórki 
poszukiwań. – Na to pani, już z lek-
kim oburzeniem powiedziała, że ona 
nie chce być gdziekolwiek wzywana 
– relacjonuje szef policji.

Komendant zaznaczył, że dzwo-
niąc pod numer 997 nie trzeba 
podawać swoich danych, a le ta 
pani sama na wstępie rozmowy się 
przedstawiła.

Okazało się, że policjanci z sekcji 
poszukiwań wcześniej spotkali się 
z innym mieszkańcem Jaworzna, 
który przekazał im szczegółowe in-
formacje na temat poszukiwanego. 
Rozmawiał z nim w Katowicach, 
dowiedział się, że czuje się dobrze 
i nic mu nie jest, tylko nie wie, jak 
teraz wrócić do rodziny. – My, na 
tym etapie tej sprawy zakończyć nie 
możemy. Z tą osobą musimy poroz-
mawiać, musimy być przekonani że 
wszystko jest w porządku – powie-
dział Zygmunt Jaromin.

Policjant odbierający informację 
mógł w zasadzie przekazać dzwo-
niącej kobiecie, że już wszystko 
wiedzą o zaginionym i skontaktują 
się jeśli będą potrzebowali jej in-
formacji. – Dlaczego tego nie zrobił, 
no trudno go tłumaczyć teraz, raczej 
zachował się zbyt rutynowo i chyba 
w tym cały błąd jest – przyznał ko-
mendant.

P.jamroz

Miejski Rzecznik Konsumentów 
informuje, że na terenie miasta 
Jaworzna działa przedsiębiorca do-
puszczający się nieuczciwych prak-
tyk rynkowych. Działanie przed-
siębiorcy polega na odwiedzaniu  
w domach wielorodzinnych miesz-
kań starszych osób i nakłanianiu ich 
do zawarcia umowy sprzedaży drzwi 
wraz z montażem. 

Pracownicy przedsiębiorcy kłam-
liwie powołują się na administrację 
budynków, w rzeczywistości nie 
działając w jej imieniu ani nie mając 
jej upoważnienia. Przedsiębiorca 
– wbrew ustawowemu obowiązkowi 
– nie informuje konsumentów o przy-
sługujących im prawach związanych 
z zawarciem umowy poza lokalem 
przedsiębiorstwa. Wszystkie zgłasza-
jące się osoby oprócz umowy sprzeda-
ży i montażu drzwi zawarły również 
umowę kredytu. Montaż drzwi wyko-
nany jest nienależycie, również cena 
określona w umowie sprzedaży jest 
inna niż strony uzgodniły. 

Nakłaniam Konsumentów do 
dokładnego przeczytania umowy i 
wnikliwego zapoznania się z treścią 
dokumentu, pod którym Konsument 
składa swój podpis. Konsumencie 

jeżeli nie rozumiesz treści postano-
wienia umownego zażądaj od przed-
siębiorcy wyjaśnienia, jeżeli takiego 
wyjaśnienia nie otrzymasz lub co-
kolwiek wzbudzi Twoją wątpliwość 
nie podpisuj umowy. Pamiętaj podpis 
złożony pod jakimkolwiek dokumen-
tem (umowa, regulamin) oznacza, 
że zapoznałeś się z dokumentem  
i akceptujesz jego treść. 

Przypominam Konsumentom, 
którzy zawarli umowę poza lokalem 
przedsiębiorstwa (np. w mieszkaniu), 
że służy im prawo odstąpienia od 
umowy sprzedaży. Aby skutecznie 
odstąpić od umowy należy złożyć 
stosowne oświadczenie w ciągu  
10 dni od daty zawarcia umowy. Jeżeli 
Konsument skutecznie odstąpi od 
umowy zawartej poza lokalem przed-
siębiorstwa jest zwolniony z wszelkich 
zobowiązań. 

Miejski Rzecznik służy pomocą 
Konsumentom i wszystkie zaintere-
sowane osoby prosi kontakt osobisty 
bądź telefoniczny 

Krystyna Banasik 
Miejski Rzecznik Konsumentów
Jaworzno, Plac Górników 5 
nr telefonu 6181777.

(iw)

Uwaga 
konsumenci

Już od dłuższego czasu możemy 
zaobserwować prężną pracę Miej-
skiego Zarządu Dróg i Mostów, 
który stara się doprowadzić do 
jednolitego i estetycznego obrazu 
jaworznickich ulic. 

Oznakowanie

Korzystając z nienagannej aury po-
godowej pracownicy Działu Wykonaw-
stwa przystąpili do montażu tabliczek, 
które mają służyć jako oznakowanie ulic 
Jaworzna. Jest to kontynuacja zadania, 
które zostało rozpoczęte dwa lata temu. 
Wówczas zamontowano 126 oznako-
wań na głównych ciągach komunika-
cyjnych miasta. 

Obecnie prace dotyczą oznakowania 
tras mniej uczęszczanych. – Ten etap 
prac zostanie zakończony zamontowa-
niem 322 tabliczek. Docelowo chcemy, 
aby każda ulica była oznakowana ta-
bliczką ze swoją nazwą – mówi rzecz-
nik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów. Takie oznakowanie ulic  
w dużym stopniu ułatwia poruszanie się 
po Jaworznie zwłaszcza osobom przy-
jezdnym. P.dłuGajczyk

Na jaworznickich ulicach wykonywa-
nych jest kilka robót drogowych, które 
utrudniają poruszanie się nie tylko 
kierowcom, ale także i pieszym. Dział 
Wykonawstwa prowadzi prace z bieżą-
cym utrzymaniem ulic. Są to głównie 
naprawy awaryjne. Przede wszystkim 
łatanie dziur i innych ubytków powsta-
łych poprzez okres zimowy. 

Kierowcy jadący ulicami naszego miasta mogą 
napotkać na swojej drodze przeszkody, jakimi są 
prace drogowe.

Remonty na drogach

Oprócz drobnych napraw w Ja-
worznie występują dwa poważniej-
sze utrudnienia ruchu. Jedno z nich 

występuje na trasie śródmiejskiej 
na odcinku pomiędzy skrzyżowa-
niem ulicy Chopina i ulicy Matejki.  
W tym miejscu jeden z pasów ruchu 
jest wyłączony z użytku. Trwające 
tam prace związane są ze wzmac-
nianiem gruntu. 

Kolejne utrudnienia występują na 
ulicy Kolejowej w miejscu skrzyżowania 

z ulicą Towarową. Prace tam są związane 
z przebudową drogi krajowej 79.

P.dłuGajczyk

Roboty drogowe skutecznie utrudniają jazdę kierowcom

Badanie mammograficzne wykrywa zmiany nowotworowe już 
we wczesnym stadium
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Dzięki nowej organizacji ruchu, w 
niektórych dzielnicach Jaworzna 
nie zobaczymy już ciężarówek wy-
ładowanych po brzegi ładunkiem, 
na przykład węglem. Miejski Zarząd 
Dróg i Mostów zamierza tak ozna-
kować ulice, aby tiry przejeżdżały 
wyznaczonymi trasami. Montaż 
znaków ma ruszyć w lutym.

Pisaliśmy niedawno o Zofii Kie-
res  (n r 1/2 0 0 8),  k tór a u leg ła 
wypadkowi w styczniu ubiegłego 
roku. Kobieta stara się o odszko-
dowanie od odpowiedzialnego za 
utrzymanie chodnika, na którym 
się poślizgnęła. Już wiemy, że nie 
będzie to MPO.

Ciąg dalszy walki o odszkodowanie.

MPO tam nie odśnieża

Zofia Kieres uległa wypadkowi 
27 stycznia 2007 roku. Po kilkumie-
sięcznej hospitalizacji i ciągłej reha-
bilitacji nie wróciła nadal do pełnej 
sprawności. Od sierpnia ubiegłego 
roku Zofia Kieres ubiega się o wypłatę 
odszkodowania, ponieważ jej sytuacja 
jest ciężka, a winą za wywrócenie się  
i złamanie nogi obarcza odpowie-
dzialnych za odśnieżanie chodnika.

Na okres od listopada 2006 do 
kwietnia 2007 umowę na zimowe 
utrzymanie miasta Urząd podpisał  
z Miejsk im Przedsiębiorstwem 
Oczyszczania. Ale nie oznacza to, 
że MPO odpowiada za odśnieżanie 
każdego chodnika w mieście. – Mamy 
konkretnie wypisane w aneksie do 
umowy, jaki ciąg pieszy, jaki chodnik 

i na jakim odcinku mamy odśnieżać 
– wyjaśnia dyrektor MPO, Leszek 
Pieczara.

Za chodnik wskazany, jako miejsce 
wypadku, przez Zofię Kieres, MPO aku-
rat nie odpowiada. Tak stwierdził pra-
cownik spółki, po przeprowadzonych  
z nią oględzinach miejsca wypadku. 

Zdarzenie miało miejsce w okolicach 
budynku PZU w centrum, ale nie na 
chodniku przy jezdni ul. Grunwaldzkiej, 
tylko na ciągu pieszym biegnącym do 
bloku Grunwaldzka 38, po drugiej stro-
nie pasa zieleni, który tam się znajduje.

Tę wersję potwierdziła Zofia Kieres. 
– To jak to jest, jeden chodnik odśnieża 
MPO, a zaraz obok już nie? Zawsze 
widziałam tam ludzi sprzątających ten 
chodnik – powiedziała.

Nie byli to jednak pracownicy MPO. 
Zofia Kieres wystosowała pismo do 
Urzędu Miejskiego o określenie kon-
kretnej instytucji lub osoby odpowie-
dzialnej za chodnik, na którym uległa 
wypadkowi. Walka o odszkodowanie 
zaczyna się od początku.

P.jamroz

Ciężarówki puszczą korytarzem z pominięciem centrum.

Nowa organizacja 
ruchu ciężkiego

Na ulicach pojawią się znaki zakazu 
wjazdu dla ciężarówek do 10 i 30 ton. 
Przez to zostaną wyznaczone trasy, po 
których najcięższe samochody będą 
mogły się poruszać z pominięciem 
centrum miasta i dzielnic nieprzy-
stosowanych do ruchu ciężkiego, na 
przykład Borów.

Największym problemem jest do-
jazd samochodów ciężkich do takich 
zakładów jak ZGE Sobieski Jaworzno 
III. Od strony Krakowa ciężarów-
ki jadące po węgiel będą kierowane 
nowym śladem drogi krajowej 79 do  
ul. Chopina, skąd bez problemu dojadą 
do kopalni lub dalej w kierunku Kato-
wic. Powrót natomiast ma przebiegać  

ul. Fabryczną i Matejki. Od strony Ka-
towic trasa jest rozwiązana lepiej, dzięki 
ulicy Martyniaków i istniejącemu odcin-
kowi obwodnicy do ul. Młynarskiej.

Oznakowanie wskaże kierowcom 
ciężarówek najszybszą trasę. Najpierw 
ustawione są znaki zalecające trasę 
przejazdu, dopiero potem pojawiają się 

zakazy wjazdu na dane ulice. Należy 
jednocześnie podkreślić, że planowa-
ne zmiany nie spowodują znaczących 
utrudnień dla zakładów przemysłowych 
i firm działających na terenie miasta. Ko-
rytarz chroni jedynie te części Jaworzna, 
w których ruch pojazdów o masie całko-
witej powyżej 30 ton nie jest niezbędny 
i jednocześnie wskazuje kierowcom 
najszybszy i najłatwiejszy przejazd przez 
Jaworzno. – Przedsiębiorcy, zwłaszcza 
dziś prowadzący działalność w Śród-
mieściu, nie powinni mieć powodów do 
obaw. Z naszych obserwacji wynika, że 
zaopatrzenie do sklepów jest dostarczane 
pojazdami, których masa nie przekracza 
10 ton – twierdzi Sebastian Kuś.

Jak zapewniają specjaliści, to jest 
pierwszy etap projektu, który ma unor-
mować ruch samochodów ciężkich  
w Jaworznie. – Organizacją ruchu można 
kierować tylko po drogach już istniejących 
– mówi Daniel Jach, kierownik Działu 
Zarządzania Pasem Drogowym i Inży-
nierii Ruchu MZDiM. – Dlatego trzeba 
pamiętać, że wprowadzane zmiany mają 
charakter tymczasowy i będą na pewno 
modyfikowane po oddaniu do użytku 
kolejnych odcinków projektu MTdA.

Znaki mają być zamontowane przez 
MZDiM w lutym, jeśli tylko pogoda 
pozwoli. Sprawdzeniem czy kierowcy 
respektują przepisy będzie zajmować 
się policja i Straż Miejska. MZDiM 
będzie natomiast obserwować zacho-
wanie kierowców i w miarę rozwoju 
infrastruktury drogowej w Jaworznie 
modyfikować organizację ruchu.

P.jamroz

Południowy Koncern Węglowy, 
spółka z Grupy PKE, otrzymał pre-
stiżowy tytuł „Pracodawca Przyja-
zny Pracownikowi”. W konkursie 
organizowanym przez NSZZ „So-
lidarność” certyfikaty otrzymało  
15 przedsiębiorstw z całego kraju,  
w tym dwa ze Śląska. Rozdanie 
certyfikatów odbyło się 21 stycznia 
w Sali Kolumnowej Pałacu Prezy-
denckiego w Warszawie. Nagrody 
wręczał Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej Lech Kaczyński.

PKW zatrudnia obecnie 6051 
pracowników (w tym 5360 na czas 
nieokreślony) – jest tym samym 
największą z wyróżnionych w tym 
roku firm. 

Konkurs jest elementem zorgani-
zowanej przez Komisję Krajową NSZZ 
„Solidarność” kampanii informacyj-
nej „Polska Przyjazna Pracownikom”. 
Stanęło do niego 50 przedsiębiorstw 
ocenianych przez Komisję Certy-
fikacyjną, nagrodzono 15, kolejne  
26 otrzymało wyróżnienia.

„Wysoko oceniana zarówno przez 
załogę, jak i Państwową Inspekcję 
Pracy, Państwa firma osiąga do-
bre wyniki gospodarcze i tworzy 
nowe miejsca pracy. Świadomość 
ścisłej wspólnoty interesów załogi 
i zakładu buduje dialog społeczny,  

a dzięki niemu tworzy się atmosfera 
współpracy i poczucie współodpo-
wiedzialności za przyszłość firmy” 
– czytamy w liście Prezydenta RP do 
prezesa PKW Andrzeja Szymkiewi-
cza. Południowy Koncern Węglowy 
otrzymał certyfikat jako pracodaw-
ca, który stosuje dobre praktyki  
w zakresie przestrzegania prawa pra-
cy, a tym samym realizuje założenia 
kampanii „Polska Przyjazna Pracow-

nikom”, i dla którego poszanowanie 
praw i godności pracowników jest 
wartością nadrzędną. (iw)

***
Południowy Koncern Węglowy SA 
powstał w 2005 roku z połączenia 
dwóch spółek z Grupy PKE: ZGE 
„Sobieski Jaworzno III” i ZGE „Janina”. 
Większościowym właścicielem firmy jest 
Południowy Koncern Energetyczny SA.

PKW przyjazny 
pracownikom

W piątek, około 21.00, na Pieczy-
skach wtargnął na jezdnię, prosto 
pod koła nadjeżdżającego samocho-
du, pieszy. W wyniku odniesionych 
obrażeń zginął na miejscu.

39-letni mieszkaniec Chrzanowa 
jechał samochodem marki „BMW” 
ulicą Sobieskiego na Pieczyskach. 
Przed maskę samochodu wtargnął 
nagle pieszy, 63-letni jaworznia-
nin, aktualnie bez stałego miejsca 

Policja bada przyczyny śmiertelnego wypadku.

Zginął pieszy

Takich samochodów nie zobaczymy na niektórych ulicach naszego miasta

Zofia Kieres uległa wypadkowi na chodniku biegnącym  
w kierunku bloku

W tym samym dniu, kiedy Prezydent RP Kaczyński wręczał nagrodę 
dla PKW, Minister Skarbu Aleksander Grad odwiedził jeden  
z zakładów PKW – kopalnię „Janina” w Libiążu. Na zdjęciu prezes 
Bożek zaprasza ministra Grada. To chyba dobry okres dla PKW

zamieszkania. W wyniku odnie-
sionych w wypadku obrażeń pieszy 
poniósł śmierć na miejscu.

Policja na razie bada sprawę. Na 
miejscu wypadku funkcjonariusze 
sprawdzili czy uczestnicy zdarze-
nia byli trzeźwi. Wynik badania 
kierowcy wykazał, że był trzeźwy. 
Czy denat był w chwili wypadku 
trzeźwy okaże się dopiero po zba-
daniu jego krwi. jim

Zaproszenie
Organizacje katolickie przy 

Kolegiacie św. Wojciecha i św. 
Katarzyny zapraszają wszystkich 

zainteresowanych na kolejny 
wykład ks. dr. Lucjana Bielasa 

pt. „Rodzina wczoraj, dziś i ...?”, 
który odbędzie się 31 stycznia we 

czwartek o godz. 18:00  
w budynku  Miejskiej Biblioteki 

Publicznej – Rynek 17.
(iw)



P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S k A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O R M A T O R
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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

69/D/08 70/D/08

21 stycznia
Około godziny 12.30 do miesz-
kania przy ul. Powstańców Ślą-
skich weszło dwóch mężczyzn 
pod pretekstem sprzedaży 
koców. Osoby te wykorzystując 
nieuwagę właściciela mieszka-
nia włamały się do szafy, skąd 
skradły pieniądze w kwocie ok. 
1.500 zł.

22 stycznia
Około godziny 19.00, właściciel 
posesji przy ul. Śląskiej zatrzy-
mał mieszkańca Jaworzna (lat 
23), który włamał się do domu 
będącego w budowie i skradł z 
wnętrza 4 blachy aluminiowe, 
wartości ok. 300 zł.

Około godziny 11.00, na  
ul. Sienkiewicza nieznany 
sprawca skradł portfel 
z dokumentami i pieniędzmi 
w kwocie 1.200 zł na szkodę 
mieszkanki Jaworzna.

23 stycznia
W okresie od 15 do 23 stycz-
nia nieznany sprawca skradł 
z samochodu dostawczego 
„Lublin”, zaparkowanego przy 
ul. Krakowskiej akumulator  
o wartości 520 złotych.

Około godz. 17.00, na  
ul. Wiśniowej nieznany spraw-
ca włamał się do domu jed-
norodzinnego wybijając szybę 

w oknie, i skradł z wnętrza 
biżuterię i pieniądze o łącznej 
wartości około 300 zł.

24 stycznia
Około godziny 13.00, na przy-
stanku autobusowym przy  
ul. Solskiego miał miejsce 
rozbój. Do stojącego na przy-
stanku mieszkańca Jaworzna 
(lat 16) podeszło dwóch 
mężczyzn, którzy wykręcili mu 
ręce do tyłu i uderzyli pięścią 
w okolice żeber, po czym 
skradli mu telefon komórkowy 
wartości ok. 400 zł.

W nocy z 23 na 24 stycznia 
nieznani sprawcy dokonali 

włamania do baru przy  
ul. Katowickiej i skradli bilon 
z automatów do gier zręczno-
ściowych.

25 stycznia
W okresie od 23 do 25 
stycznia nieznany sprawca 
uszkodził elewację apteki przy 
ul. Bogusławskiego poprzez 
pomalowanie lakierem oraz 
uszkodził reklamę świetlną. 
Suma strat - około 6.000 zł.

Nieznany sprawca włamał się 
do piwnicy bloku mieszkalne-
go przy ul. Starowiejskiej, skąd 
skradł rower górski wartości 
około 1.700 zł.

Mieszkaniec Jaworzna zgło-
sił, że w okresie od listo-
pada do grudnia 2007 roku 
nieznany sprawca 
z terenu działki budowlanej 
przy ul. Modrzejewskiej 
skradł cztery drewniane 
belki stropowe o wartości 
300 złotych.

26 stycznia
Około godziny 11.40 nieznany 
sprawca skradł z otwartego 
samochodu zaparkowanego 
przy ul. Zegadłowicza portfel 
z zawartością dokumentów i 
pieniędzy w kwocie  
ok. 20 zł na szkodę mieszkań-
ca Jaworzna.

71/D/08

75/D/08

Lucynie, Justynie i Martynie  
wyrazy szczerego współczucia  

i głębokiego żalu z powodu nagłej, 
niespodziewanej śmierci  

Męża i Ojca 

Zdzisława 
składają: Ania i Jurek z Rodziną

Serdeczne podziękowania księdzu  
za odprawienie ceremonii pogrzebowej, 

krewnym, przyjaciołom, znajomym,  
sąsiadom i wszystkim, którzy okazali nam  

wiele pomocy, życzliwości, serca  
oraz uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu 

Śp. Dominika Przystałka 
składa: Rodzina

dw dw

Serdeczne podziękowania  
rodzinie, sąsiadom, znajomym  

oraz wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze 

Śp. Adeli Paczyńskiej 

składają: córki, synowie z rodzinami

Serdeczne podziękowania dla księdza 
Gerarda, Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Dąbrowie Narodowej, rodzinie, sąsiadom, 
znajomym za udział w ceremonii 

pogrzebowej 

Śp. Zbigniewa Dziubka 
składa: Rodzina 

Podziękowania również dla Zakładu 
Pogrzebowego Orfeusz.

Składamy gorące podziękowania  
Pani dr Marii Bryle, Joannie Faron, 

pielęgniarkom: Małgosi,  
Usi, Kazi, Ewie, za fachową i troskliwą 

opiekę podczas choroby nad

Eugeniuszem Kwarcińskim 
Żona, dzieci z rodzinami

Serdeczne podziękowania dla rodziny, 
sąsiadów, znajomych, koleżanek,  

kolegów za udział  
w ostatnim pożegnaniu 

Śp. Eugeniusza Kwarcińskiego

za złożone wieńce, kwiaty  
składa: żona, dzieci z rodzinami

Wyrazy głębokiego współczucia 
Katarzynie i Dariuszowi  

Kwarcińskim  
z powodu śmierci Ojca 

śp. Eugeniusza Kwarcińskiego 

składają: pracownicy redakcji gazety  
„Co tydzień” i telewizji CTv Jaworzno

dw

Serdeczne podziękowania 
za pomoc w organizacji 
wypoczynku dla dzieci 
w ramach akcji „Zima 
w mieście 2008” dla 

Pana Prezesa Mariana 
Krawczyka i MGSM  

w osiedlu Gigant, radnej 
Pani Teresy Smolarczyk, 
oraz radnego Pana Pawła 
Kaczmarczyka, a także 

dla wszystkich, którzy 
czynnie uczestniczyli  

w tychże 
przygotowaniach 
składają: dzieci i 

pracownicy z Klubu 
Młodzieżowego „Gigant” 

MCKiS

Serdeczne podziękowania 
Panu Kamilowi 

Świątczakowi za 
wzorową obywatelską 

postawę. Poprzez 
ostrzeżenie zapobiegł 

pożarowi.
Wdzięczny sąsiad M.A.P

Wyrazy szczerego i głębokiego 
współczucia rodzinie zmarłego 

śp. Zdzisława Koziarza 

składają: zarząd i pracownicy  
redakcji gazety „Co tydzień”  

i Telewizji CTV Jaworzno

dw
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Z konferencji prasowej prezydenta

Aktualności

Konferencję prasową prowadził z-ca prezydenta Mariusz Rechul

Psie problemy
O projekcie uchwały, która 
ma wreszcie uregulować 
problem bezpańskich psów 
i o dopłatach miasta do 
wywozu azbestu z domów 
prywatnych oraz budynków 
wspólnot mieszkaniowych 
mówił na konferencji 
prasowej wiceprezydent 
Mariusz Rechul.

Psy do uregulowania
Na sesji, 31 stycznia, radni po-

chylą się nad projektem uchwały 
„w sprawie zasad i warunków wy-
łapywania bezdomnych zwierząt, 
rozstrzygania o dalszym postępo-
waniu z nimi oraz sposobie postę-
powania z padłymi zwierzętami na 
terenie miasta Jaworzna”. Do tej 
pory tą sprawą zajmowała się Straż 
Miejska, ale nie było tak na prawdę 
jednoznacznego zapisu prawnego, 
który regulował tę kwestię.

Według zapisu uchwały Straż 
Miejska będzie całodobowo inter-
weniować na zgłoszenia mieszkań-
ców dotyczące zauważenia bezpań-
skich psów, lub działać z własnej 
inicjaty w y. Psy będą następnie  
w odpowiednich warunkach prze-
wożone do schroniska, z którym 
miasto ma podpisaną umowę. Zna-
my problemy, jakie miały władze  
z dogadaniem się ze schroniskiem  
w Mysłowicach. W tym roku umowa 
jest już podpisana. Musi ją jeszcze 
zatwierdzić zarząd Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami w Warsza-
wie, czyli zarządca schroniska. We-
dług umowy będzie można oddać 
5 psów miesięcznie. – Wydaje nam 
się, że ten limit powinien wystarczyć. 
Ponadto schronisko w Mysłowicach 
również boryka się z możliwościami 
technicznymi, co do ilości. Ustalili-
śmy, że tyle wystarczy, po rozmowach 
ze Strażą Miejską – wyjaśnił wice-
prezydent Mariusz Rechul.

W przypadku podejrzenia, że 
zwierzę jest ranne lub chore będzie 
musiał je zbadać lekarz weteryna-
rii, który zdecyduje o jego lecze-
niu, przewiezieniu do schroniska 
lub uśpieniu.

Uchwała rozwiązuje również 
problemy padłych zwierząt. Za 
t ranspor t i  ut yl izację pad łego 
zwierzęcia odpowiedzialny będzie 
zarządca terenu, na którym zosta-
ło znalezione. Co w przypadku, 

gdy nikt nie będzie chciał zabrać 
zwłok? – Te zapisy mówią o tym, 
że jeżeli będzie na terenie gminy 
to gmina się tym zajmie i odpo-
wiedniej f irmie powierzy zwłoki 
tego zwierzęcia, jeśli zaś będzie na 
terenie prywatnym, to rzeczywiście 
w grę wchodzi możliwość taka, że 
wykona to gmina i obciąży właści-
ciela – mówi Rechul.

Prezydent wspomniał również 
o możliwości wybudowania kiedyś 
schroniska na terenie Jaworzna, 
ale na razie jest to pomysł w fazie 
rozważań i szukania możliwości 
finansowania.

Dopłaty do wywozu azbestu
Szósty rok z kolei gmina bę-

dzie dopłacać do wywozu azbe-
stu na składowiska. Na tę akcję 
miasto zabezpieczyło w budżecie 
300 tysięcy złotych ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Nowością w tym roku są dopłaty 
do wywozu niebezpiecznych ma-
teria łów również d la wspólnot 
mieszkaniowych.

Na razie nie wiadomo ile mia-
sto będzie dopłacać do wywozu. 
– O samych konkretach, jaka to 
będzie firma, ile będziemy płacić 
za tonę wywozu i utylizacji azbe-
stu, dowiemy się tego wszystkiego 
po przetargu, który już w styczniu 
będzie ogłoszony – powiedział Ma-
riusz Rechul.

Warunkiem uzyskania dopłaty 
jest przeprowadzenie w ymiany 
pokrycia dachu, bądź elewacji bu-
dynku przez uprawnioną firmę, po 
dokonaniu zgłoszenia w wydziale 
architektury. Następnie niebez-
pieczny materiał jest wywożony 
przez firmę, z którą miasto podpi-
sało umowę. Mieszkańcy, którzy we 
własnym zakresie wywiozą odpady 
nie otrzymają zwrotu kosztów.

W ubiegłym roku dopłaty mia-
sta do wywozu wynosiły 80% kosz-
tów. Skorzystało z nich 151 osób  
i unieszkodliwiono ponad 324 tony 
niebezpiecznego materiału. Miasto 
zlikwidowało również na swoich 
terenach dwa dzikie wysypiska.

Zapytaliśmy czy niebezpieczny 
azbest lub eternit występuje w ja-
worznickich szkołach i placówkach 
urzędu. Okazuje się, że jest jeszcze 
w 5 przedszkolach i 3 szkołach.  
W ramach remontów planowane 
jest w tym roku usunięcie azbe-
stu w Przedszkolu Miejskim nr 5  
i Szkole Podstawowej nr 19.

jim

Za nami Nowy Rok, wiele 
serdecznych życzeń 
składanych rodzinie i 
znajomym. Wśród nich 
bezpośrednio lub pośrednio 
wyrażone życzenia, 
niezależnie od wieku 
adresata, aby ten rok 
przeżył w zdrowiu  
i pomyślnie. 

W ostatnim felietonie wskazy-
wałem biblijne sposoby – zapewne 
nie wszystkie – dożycia „swoich lat”. 
Dziś proponuję przyjrzeć się co bioge-
rontologia, czyli nauka zajmująca się 
procesami starzenia się organizmów, 
ma w tej kwestii do powiedzenia. 

Poznanie czynników, które sprzy-
jają długowieczności człowieka nie 
jest proste, choćby z tego powodu, 
że ludzi nie można traktować jak 
przysłowiowe króliki doświadczal-
ne. Z kolei wyników eksperymentów 
prowadzonych na różnych gatunkach 
zwierząt nie można w prosty sposób 
przełożyć na człowieka. Można jed-
nak przeprowadzić badania długo 
żyjących osób w różnych regionach 
świata w poszukiwaniu sekretów ich 
długowieczności. Takie badania były 
oczywiście prowadzone przez różne 
zespoły naukowców, w tym i w Polsce. 
Przekrojowe wyniki jednego z nich 
zamieścił magazyn National Geo-
graphic w listopadowym numerze  
z 2005 r. Badaniami tymi objęto 
mieszkańców Okinawy, włoskiej 
Sardynii oraz Loma Lindy w stanie 
Kalifornia. W każdym regionie super-
seniorzy wymieniali różne przyczyny 
długiego życia a wśród nich ważne 
miejsce zajmowały i te, które wymie-
nia Biblia (zob. tabelę). 

Tab. 1 Zestawienie biblijnych zaleceń 
na długie życie z ustaleniami gerontolo-
gów, badających długowiecznych miesz-
kańców w kilku regionach świata.

Rady biblijne Seniorzy 
z Okinawy

Seniorzy 
z Sardynii

Seniorzy 
z Loma Linda

Szacunek dla 
rodziców Tak

Tak (dożywotnia 
opieka nad star-

szymi)

Tak (duże zna-
czenie rodziny)

Zgodne pożycie 
małżeńskie Tak Tak (wzajemne 

wspieranie się)
Tak (duże zna-

czenie rodziny)

Przestrzeganie 
przykazań Bo-
żych

? (praktykowanie 
zwyczajów religij-

nych)
?

Tak (rodzinne 
świętowanie 

dnia świętego)

Radość i pogoda 
ducha

Tak (podtrzymywa-
nie długoletnich 

przyjaźni)

Tak (ograniczona 
ilość stresów u męż-

czyzn)

Tak – wypływają 
z zaufania Bogu

Umiarkowane 
spożywanie 
wina

? codziennie kieliszek 
czerwonego wina

unikanie alko-
holu

Umiarkowanie w 
jedzeniu

dieta niskokalo-
ryczna, bogata  

w warzywa, mało 
mięsa

tradycyjna dieta 
bogata w warzywa, 
owoce, nabiał i ryby

wegetarianizm 
– produkty zbo-
żowe, warzywa, 

owoce

Roztropność i 
samoopano-
wanie

kierowanie się ce-
lem w życiu

skromny, aktywny 
tryb życia

unikanie nało-
gów ustalony 

tryb życia

? – wskazana cecha nie została wymieniona przez badaczy jako wpływająca na 
wydłużenie życia

Długość naszego życia 
– Biblia a nauka

Maurycy Trębacz: Starzec 
błogosławiący Sukkot etro

Z tabel i widać w yraźnie, że 
n iez a le żn ie  od uwa r u n kowa ń 
kulturowych różniących te dłu-
gowieczne grupy ludzi, mają one 
cechy wspólne a są nimi, zdaniem 

badaczy, przede wszystkim pogod-
ne nastawienie do świata i ludzi, 
aktywny, zorientowany na cel tryb 
życia, zaangażowanie społeczne  
i umiarkowana dieta. Okazuje się 
także, że u przedstawicieli mło-
dego pokolenia, którzy przejmują 
zachowania lansowane przez me-
dialną popkulturę masową obser-
wuje się znaczący odsetek nieko-
rzystnych zmian zdrowotnych, 
które raczej przekreślają szanse 
t ych młodych ludzi na d ług ie  
i zdrowe życie. 

Stopniowo zaczy namy rozu-
mieć, dlaczego te konkretne prak-
tyki i zwyczaje w istocie mogą mieć 
wyraźny wpływ na jakość i długość 
naszego życia. Jednak warto zauwa-

żyć, że pomimo upływu tysiącleci 
niewiele możemy dzisiaj dodać do 
tego, co autorzy biblijni zalecali  
w kwestii długiego życia.

andrzej kędziorski

Ochotnicza Straż Pożarna Ciężko-
wice nie zawiodła swoich podopiecz-
nych i tym razem, organizując im 
Ferie 2008. Nad całością czuwały 
Joanna Szymiec i Ewa Nowotny, 
rękę na pulsie trzymali także mło-
dzi strażacy ochotnicy i przychylny 
działaniom ciężkowickiej młodzie-
żówki, Prezes Bogdan Ciołczyk.

Zajęcia trwały od 21 do 25 stycznia 
2008 roku. Zorganizowane zostały na 
terenie OSP Ciężkowice, a także dzię-
ki gościnności Szkoły Podstawowej 
nr 18, która udostępniła salę gimna-
styczną oraz szkolne korytarze. Dwa 
pierwsze dni to zajęcia świetlicowe, 
bogate w gry edukacyjne, logiczne 
oraz ruchowe. Najchętniej młodzież 
sięgała po ołówki, żeby zagrać w „Gu-
cia”, wśród gier planszowych triumfy 
święcił „EuroBussiness”, rozchwyty-
wany był także popularny „Twister”. 
Kolejny dzień to dwugodzinny pobyt 
na basenie, podczas którego młodzi 
ludzie mogli się wyszaleć w wodzie  
i w yładować ruchowo. Również 
czwartek poświęcono zajęciom ru-
chowym, ale na wesoło, ponieważ 

uczestnicy musieli się zmagać z grami 
gazetowymi i balonowymi, klamerko-
wym berkiem oraz torem przeszkód. 
Na jego trasie organizatorki nie tyl-
ko pochowały pytania, ale również 
słodycze. Wygrała ta drużyna, która 
odpowiedziała poprawnie na osiem 

Ferie z uśmiechem

pytań ukrytych w kopertach oraz 
zebrała większą ilość pomadek. Na 
zakończenie ferii w strażnicy odbyła 
się dyskoteka, która zgromadziła nie 
tylko młodzież biorąca udział w fe-
riach, ale też młodych ludzi z terenu 
Ciężkowic.  asia

Uczestnicy chętnie grali w gry planszowe
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22 stycznia jest datą 
przełomową, historyczną 
Jaworzna, dniem 
wyzwolenia spod okupacji 
niemieckiej przez Armię 
Radziecką. Od dnia 
wyzwolenia miasta po raz 
pierwszy w Jaworznie odbył 
się wspomnieniowy wieczór 
styczniowych dni sprzed  
63 lat z udziałem świadków 
tamtych wydarzeń. 

Spotkanie prowadziła Zofia Żak, 
która zainicjowała bezpośredni udział 
mieszkańców oraz nowa formę prze-
biegu relacji i tematyki wspomnie-
niowej. Wystawiony w programie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej wie-
czór wspomnień z udziałem świad-
ków wydarzeń tamtych dni, spotkał 
się z dużym zainteresowaniem osób, 
zwłaszcza starszego pokolenia. Wielu 
mieszkańców już wcześniej zgłosiło 
chęć udziału w spotkaniu.

– Głównymi bohaterami dzisiej-
szego wieczoru są mieszkańcy miasta, 
świadkowie styczniowych wydarzeń 
1945 roku. Sami będą opowiadać  
o ważnych faktach, przeżyciach, wal-
kach żołnierzy obu armii. Musimy 
wszystkich wysłuchać, gdyż każdego 
roku ubywa ludzi starszych, a pamięć 
również zaciera się upływem czasu. 
Obecni świadkowie są bardzo ważni 
dla upamiętnienia i utrwalenia tej 
części historii miasta – podkreślała 
inicjatorka spotkania.

Zaproszeni zostali także miesz-
kańcy różnych dzielnic miasta, pa-
miętający tamte dni, co także było 
nowością dla całościowego ujęcia 
tematyki wspomnieniowej.

Wieczór wspomnień z udziałem świadków wydarzeń styczniowych 1945 roku.

63. rocznica wyzwolenia Jaworzna

Rys historii
Największe działania zbrojne 

i starcia obu armii miały miejsce 
w centrum miasta na Rynku obok 
kościoła p. w. św. Wojciecha, Małym 
Rynku i na głównej ulicy Grun-
waldzkiej obok konsumu (wówczas 
centralnego domu zaopatrzenia)  
w dniach od 22-24 stycznia, ale rów-
nież i na obrzeżach miasta o mniej-
szym znaczeniu strategicznym.

Prowadząca spotkanie nakreśliła 
krótki rys historii Polski po klęsce 
wrześniowej 1939 roku, po której 
naród polski znalazł się pod twardą 

okupacją hitlerowską, trwającą 5 lat 
i 4 miesiące.

Represyjna polityka okupanta 
zniewoli ła ca łkowicie życie go-
spodarcze, społeczne, kulturalne, 
oświatowe, co oznaczało: przejęcie 
polskiego przemysłu i instytucji 
publicznych, przymusową pracę 
od 14 czy 15 roku życia na terenie 
Polski lub w głębi Rzeszy, godzinę 
policyjną od 20.00, głodowe racje 
żywnościowe, proces germanizacji, 
rozwiązanie wszystkich organiza-
cji społecznych i partii politycz-
nych, tworzenie obozów koncen-
tracyjnych, czyli fabryk śmierci.  
W Jaworznie utworzono filię obo-
zu oświęcimskiego „Neu Dachs” 
w czerwcu 1943 roku, na terenie 
obecnego Os. Stałego.

Zgodnie z doktryną hitlerowską 
ludność żydowska nie miała żad-
nych praw, gromadzona w gettach 
była systematycznie uśmiercana. 
W Jaworznie ok. 3500 osób, czyli 
ok. 15 % ogółu do roku 1942 zostało 
straconych.

W czerwcu 1941 roku Niemcy za-
atakowali dotychczasowego sojusz-
nika Związek Radziecki. Klęska ar-
mii hitlerowskiej pod Stalingradem 
zimą 1942/43 stanowiła moment 
przełomowy w działaniach zbroj-
nych na froncie. Armia Czerwona 
przeszła do kontrofensywy, zmusiła 
armię niemiecką do odwrotu.

Terror hitlerowski w Jaworznie  
w tym okresie trwał nadal, 1 grudnia 
1943 r. Niemcy dokonali masowej 
egzekucji członków ruchu oporu AK,  
10 młodych osób rozstrzelano koło 
ich domów, 90 osób odesłano na 
śmierć do obozu w Oświęcimiu. Do 
sierpnia 1944 roku dokonali likwi-
dacji ostatnich ogniw ruchu oporu 
w Jaworznie.

Latem 1944 roku front cofających 
się wojsk zbliżył się do wschodnich 
granic Polski, przygotowując operację 
berlińską. W styczniu 1945 roku ru-
szyła wielka ofensywa sił radzieckich 
na ziemie polskie.

I Front Ukraiński pod dowódz-
twem marszałka Iwana Koniewa 
wyzwolił ziemię krakowską i region 
śląsko-dąbrowski.

Działania zbrojne
Szczegóły wejścia do Jaworzna 

60. armii pod dowództwem gen. 
Pawła Kuroczkina i 59. armii pod 
dowództwem Iwana Korowniko-
wa wg książki „Jaworzno – zarys 
dziejów w latach 1939-1990”: „21 
stycznia pododdziały 286. dywizji 
piechoty, dowodzonej przez gen. 
Michaiła Griszina, pokonując opór 
obrony niemieck iej,  w yzwol i ł y 
Ciężkowice i zajęły pozycje bo-
jowe na polach Pieczysk, Dobrej, 
Wilkoszyna i obok starego szybu 
na Galmanach.

W nocy z 21 na 22 stycznia bate-
ria dział przeciwpancernych 76 mm 
osłaniana przez piechotę, dotarła do 
jaworznickiego rynku. Następnego 
dnia straciwszy wszystkie działa, 
walczyli oczekując posiłków.

W południe 22 stycznia inny od-
dział radziecki dotarł do Szczakowej, 
skąd silnym kontratakiem niemiec-
kim od strony Maczek został wyparty 
na Górę Piasku. Po nadejściu następ-
nych pododdziałów walki toczyły się 
w centrum miasta przez cały dzień 
23 stycznia.

Następnego dnia przesunęły się 
w rejon Podwala, Pechnika i Łęgu. 
Opór niemiecki osłabł 25 stycznia, 
bowiem do obrońców Jaworzna do-
tarła wiadomość, że padł Chrzanów 
i grozi im oskrzydlenie od południa. 
Ostatni żołnierze niemieccy walczą-
cy w Jaworznie przeprawili się przez 
Przemszę w Jeleniu 26 stycznia.

O zaciętości walk w mieście świad-
czyły starcia na bagnety w walce  
o budynek kopalni „Kościuszko” i w 
okolicach konsumu. Używano dział, 
moździerzy, granatów, czołgów.

Przygotowane były również moź-
dzierze bezlufowe BM-13 i BM-31 
zwane „katiuszami”, budzące strach 
wśród wojsk niemieckich nie dyspo-
nujących bronią rakietową.

Dowództwo radzieckie celowo 
oszczędzając miasto i jego przemysł, 
użyło katiusz dopiero do ataku na 
umocnienia niemieckie na zachod-
nim brzegu Przemszy.”

Tematem spotkania były wspo-
mnienia i relacje świadków wyda-
rzeń wyłącznie kilku dni stycznio-
wych 1945 roku w aspekcie militarno 
- wojskowym i sytuacyjnym, tzn. 
widziane na ulicach i usytuowane w 
różnych miejscach czołgi niemiec-
kie i radzieckie, samochody, wozy, 
przelatujące samoloty niemieckie, 
radzieckie, ewentualnie zestrzelone 
w okolicach, przejścia wojsk na te-
renie miasta.

Ponadto częste były kontakty 
mieszkańców z żołnierzami niemiec-
kimi czy radzieckimi na kwaterach.

Zima tamtego okresu była bardzo 
mroźna, temperatura dochodziła 
do -20ºC i niemal w każdym domu 
znajdowali kwatery, krótkie 1 dniowe,  
2, 3 dniowe lub nieco dłuższe. Goście 
opowiadali również o sytuacjach  
z tym związanych.

Wspomnienia
Relacje zaproszonych świadków 

przebiegały według koncepcji szlaku 
przejścia i posuwania się armii radziec-
kiej od wschodu, począwszy od Ciężko-
wic, wyzwalając 21 stycznia i dalej do 
Szczakowej, od Wilkoszyna na Galma-
ny – Warpie 22 stycznia i na południe  
w stronę centrum miasta 22 -24 stycznia 
z jednoczesnym oskrzydleniem w stro-
nę zachodnią przez Podwale – Pechnik 
– Leopold i na wschód przez Rogatkę, 
Byczynę, która wyzwolona została  
24 stycznia i dalej przez Bory, Stara Hutę, 
osiedle fabryczne „Azot” w stronę Jele-
nia, wyzwalając 25 stycznia oraz na teren 
dzisiejszego Os. Stałego i Dąbrowę Naro-
dową, wyzwalając także 25 stycznia.

Wspomnieniami dzielili się miesz-
kańcy dzielnic: Ciężkowic – p. Alojzy 
Chechelski, Szczakowej – p. Maria 
Jarzynka – mieszkanka Góry Pia-
sku, Galmany – Warpia – p. Józefa 
Antonina Szczepańska z d. Hezner 
(z powodu choroby nieobecna – tekst 
odczytała Z. Żak).
1. Centrum – p. Stanisław Nowakowski miesz-

kaniec wówczas dz. Lonty, miał kontakty ze 
śródmieściem. P. Apolonia Smalcerz – miesz-
kała niedaleko Małego Rynku, p. Janina 
Brożek z d. Kucharska – mieszkanka ul. św. 
Barbary, obok kościoła, p. Krystyna Dziur-
dzikowska z d. Medoń, mieszkanka wów-
czas ul. Królowej Jadwigi, p. Adam Jędrusik 
– mieszkaniec kolonii fabr. „Azot”, będący  
w służbie porządkowej w centrum (nie-
obecny z powodu choroby – tekst odczytała  
Z. Żak). Śp. Leszek Ochmański – fragment Jego 
wspomnień z gazety „Ct” odczytała Z. Żak.

2. Podwale – p. Agnieszka Stanisława Górska z d. 
Lechowicz, mieszkanka wówczas Podwala. Pech-
nik – Leopold – p. Bronisław Guzik mieszkaniec  
dz. Jerozolima.

3. Rogatka – p. Alicja Dudek z d. Siedlińska.
4. Byczyna – p. Jan Leś.
5. Bory – p. Kazimierz Saługa – mieszkaniec dz. Bory 

k. Pastwisk.
6. Stara Huta – p. Tadeusz Żak.
7. Kolonia fabr. „Azot” – p. Jerzy Larysz.
8. Jeleń – p. Stanisław Hacuś – mieszkaniec tej 

dzielnicy od strony Byczyny, p. Leon Banasik 
– mieszkaniec centralnej dz. Jelenia – nieobecni 
z powodu choroby, tekst odczytała p. Małgorza-
ta Stokłosa prac. MBP.

9. Os. Stałe – Dąbrowa Narodowa – fragment 
publikacji dotyczącej wyzwolenia obozu oświę-
cimskiego „Neu Dachs” odczytała Z. Żak.
Podczas spotkania wysłuchano  

19 wspomnień od zaproszonych świad-
ków oraz 3 relacji od chętnych słuchaczy 
z sali: p. Kazimierza Matusika – dz. Sta-
rej Huty, p. Wiesławy Głowacz – wów-
czas mieszkanki ul. Chełmońskiego oraz  
p. Edwarda Mazura – wówczas miesz-
kańca ul. Krótkiej z centrum.

Świadkowie ówczesnych wyda-
rzeń nakreśli li fragmentaryczny 
obraz walk na terenie Jaworzna, 
jakkolwiek bez użycia niszczących 
bomb i rakiet, jednakże z wieloma 
wątkami okrucieństwa i tragicz-
nych losów żołnierzy oraz ludności 
cywilnej. Wieczór wspomnień trwał 
2,5 godziny, cieszył się żywym za-
interesowaniem osób starszych, jak 
również młodszego pokolenia.

Serdecznie podziękowania należą 
się organizatorowi spotkania Bibliotece 
Miejskiej p. Małgorzacie Stokłosie, dy-
rektorowi MBP Jackowi Maro za wzru-
szające słowa uznania dla przybyłych 
świadków, uczestników spotkania na 
sali oraz prowadzącej Zofii Żak. Wspo-
mnienia świadków wydarzeń stycznio-
wych 1945 roku będziemy publikować 
w następnych wydaniach.

mirosława matysik 

Od prawej prowadząca spotkanie Zofia Żak, przy stole zaproszeni świadkowie i część słuchaczy

Jan Leś z Byczyny w czasie relacji wspomnień
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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
101/12

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

Kupon

rabatowy

5%

dw

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

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

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

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

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

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

dw

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. całodobowo: 625 09 22; 0 691 188 112

Udzielamy gwarancji na naprawy.
1082/D/07

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 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

176/10

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

Kompleksowe wykończenia wnętrz, 

malowanie, panele, gładzie, flizy itp. 
Solidnie, tanio 

tel. 0 662 129 657

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

33/01

ogłoszenie własne

Cyfryzacja płyt winylowych 12,20 zł brutto
Cyfryzacja kaset magnetofonowych przerzucanie na CD

60 min. – 15,00 zł brutto; 90 min. – 20,00 zł brutto
Cyfryzacja kaset video VHS – przerzucanie na DVD 30,00 zł brutto

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

38/01

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42
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dw

Kursy zawodowe: 
wózki widłowe
Biuro: Jaworzno, 

ul. Grunwaldzka 35, 
tel/fax: 751 56 65, 751 73 55

pon.-pt. 8:00 - 18:00

Ośrodek 
szkolenia 

kierowców 

„Cargo”

dw dw

Firma MAG-
BUD 

Sp. z o.o.
zatrudni:

►	 pracowników  
budowlanych

►	 murarzy
►	 tynkarzy
►	 fliziarzy
►	 monterów  

płyt gipsowych
Ofertę prosimy 

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

tel.	032/	627	61	12
dw

Firma
zatrudni:

mistrza produkcji

Wymagania:
–	 realizacja	planów	

produkcyjnych
–	 rozliczanie	i	kontrola	

procesów	produkcyjnych
–	 organizacja	pracy		

i	kierowanie	podległym	
zespołem

Ofertę prosimy 
kierować na adres:

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

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 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.
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

Tekst płatny

Zaproszenie 
Zapraszamy	do	skorzystania	z	bezpłatnych	porad		

Marka	Niechwieja	

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

w	każdą	środę	w	godz.	15.00	-	19.00	i	czwartek		

w	godz.	8.00	-	11.00.	Z	konsultacji	może	korzystać	każdy,		

kto	zapisze	się	wcześniej,	

dzwoniąc	pod	numer	telefonu	032	751-91-30.

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

�3-�00 JAWORZNO (Stara-Huta) tel. (0-3�) 753 05 �7; tel. kom. 0 ��1 91� �9�
e-mail: kancelaria@e-legis.pl; www.e-legis.pl 

czynna: poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 1�.00 – �0.00

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

Omszały pień

Pamiętliwy krewny Mrożący temat
To historia z gatunku, 
który rzadko pojawia się  
w kronikach kryminalnych. 
Jest jednak bulwersująca  
i warta odnotowania.  
Z rodzinnego grobowca 
ktoś wykopuje szczątki 
zmarłej przed 9 laty 
staruszki i wyrzuca je 
na śmietnik. Policja 
podejrzewa, że mógł to 
uczynić krewny zmarłej za 
pominięcie go w zapisie 
testamentowym. 

Szczątki kobiety znalazł w koń-
cu października zbieracz złomu 
przekopując kontener ustawiony  
nieda leko od cmentarza. Kiedy 
przedarł duży, czarny worek wy-
sypały się z niego kości i ludzka 
czaszka. Ogromnie się tym wido-
kiem przeraził. Początkowo strach 
był tak wielki, że pozostawił swój 
wózek ze złomem i uciekł. Po chwili 
wrócił. Chyba żal mu się zrobiło 
puszek zgromadzonych na wózku. 
Chciał jak najszybciej zabrać swój 
pojazd i oddalić się od miejsca 
pechowego znaleziska. Szczęście  
w tym dniu jednak mu nie sprzyja-

ło, bo kiedy tylko doszedł do konte-
nera pojawili się przy nim osobnicy 
podobnej jak on profesji. Oni też 
zobaczyli kości i czaszkę leżącą 
obok worka. Widząc przerażenie 
w oczach kolegi nie omieszkali go 
zapytać skąd ten strach. Później 
już wspólnie podjęli decyzję o po-
wiadomieniu policji. Początkowo 
badania przeprowadzone przez 
bieg łego wsk a z y wa ł y,  ż e są to 
szczątki osoby zmarłej mniej więcej 
20 lat temu. Policja wszczęła więc 
rutynowe dochodzenie w sprawie 
zbeszczeszczenia zwłok i miejsca 
pochówku. Po kilkunastu dniach 
funkcjonariuszom udało się ustalić 
dane zmarłej osoby. Okazała się 
nią zmarła w wieku 89 lat i pocho-
wana 9 lat temu na miejscowym 
cmentarzu kobieta. Któż chciałby 
po tylu latach zak łócić miejsce 
spoczynku staruszki i zbeszcześcić 
jej szczatki?

Jeden z licznych tropów policyj-
nego śledztwa prowadził do dalsze-
go krewnego zmarłej. Mężczyzna 
miał już od dawna wielkie żale do 
staruszki o rzekome pominięcie 
go w zapisie spadkowym. Ponoć 
groził, że odegra się na niej nawet 
po śmierci. Tak zeznawali pozo-
stali krewni zmarłej. Pojawili się 
też świadkowie, według których 
domniemany sprawca zbeszczesz-
czenia zwłok był widziany w oko-
licy cmentarza. Najprawdopodob-
niej wówczas rozkopał grobowiec  
i wyrzucił szczątki do kontenera 

na śmieci. – To starszy człowiek, 
ma około 70 lat, mieszka na drugim 
końcu Polski. Jest podobno mocno 
schorowany. Jak ustaliliśmy, jest 
dalszym krewnym zmarłej. Wyko-
nujemy w tej bulwersującej sprawie 
intensywne czynności śledcze przy 
współpracy z funkcjonariuszami 
pracującymi w miejscu zamieszka-
nia podejrzanego. By ostatecznie 
potwierdzić dotychczasowe usta-
lenia funkcjonariusze otworzyli 
sprofanowany grobowiec. W środku 
nie znaleziono ciała, tylko resztki 
zbutwiałej trumny. Zabezpieczono 
ślady pozostawione przez sprawcę. 
Zbierane są materiały, które teraz 
trzeba będzie opracować proce-
sowo. – O domniemanym sprawcy 
profanacji nie będę się wypowiadać.  
W przypadku udowodnienia prze-
stępstwa, sprawcy tego barbarzyń-
skiego postępku grozi kara do dwóch 
lat pozbawienia wolności. To jednak 
nie kara jest w tym przypadku naj-
istotniejsza. To, czy ten człowiek 
otrzyma rok, czy dwa, jest najmniej 
ważne. Najbardziej bulwersują-
ce jest zdziczenie sprawcy. Bo jak 
można wyrzucać z grobowca czyjeś 
ciało, jakim trzeba być człowiekiem, 
żeby się czegoś podobnego dopuścić? 
I tu nie tłumaczy przestępcy ani 
podeszły wiek, ani żal jaki miał 
do zmarłej z powodu zapisów te-
stamentowych. W swej policyjnej 
karierze nie spotkałem się jeszcze 
z podobnym przypadkiem – mówił 
jeden z policjantów.

WNIOSEK 
O SKAZANIE

Zostałem przyłapany na jeździe 
samochodem „pod w pły wem”. 
Przebadano mnie na zawartość 
a lkoholu we krwi z w ynik iem 
pozytywnym. Zostałem przesłu-
chany. Ponadto zabrano mi prawo 
jazdy i spisano notatkę na tę oko-
liczność. W tej sytuacji wszystkie 
dowody świadczą przeciwko mnie, 
włącznie z protokołem zatrzyma-
nia. Słyszałem, że aby zmniejszyć 
wyrok mogę dobrowolnie poddać 
się karze. Czy (i k iedy) jest to  
w ogóle możliwe?

Jest to tzw. wniosek o skazanie, 
w myśl art. 335 kpk. W tym trybie 
prokurator może umieścić w akcie 
oskarżenia wniosek o wydanie 
wyroku skazującego i orzeczenie 
uzgodnionych z oskarżonym kary 
lub środka karnego za występek, 
zagrożony karą nie przekraczają-
cą 10 lat pozbawienia wolności bez 
przeprowadzenia rozprawy. Jest 
to możliwe, gdy okoliczności po-
pełnienia przestępstwa nie budzą 
wątpliwości, a postawa oskarżo-
nego wskazuje, że cele postępowa-

nia zostaną osiągnięte. Głównymi 
celami, o których mówi kodeks, 
to funkcja represyjna sankcji, re-
socjalizacyjna, prewencyjna i wy-
równawcza. Funkcja represyjna ma 
czynić zadość poczuciu sprawiedli-
wości, w myśl której sprawca ma 
ponieść karę. Resocjalizacja winna 
przestępcę naprawić, przywrócić 
spo łecz eńst w u.  Prewenc ja ma 
gwarantować, że skazany więcej 
nie złamie prawa. Funkcja wyrów-
nawcza powinna zaspokoić poczu-

cie tego, że proporcjonalnie do 
szkody u ofiary – przestępca rów-
nież ponosi dolegliwość. Wniosek  
o skazanie jest przyznaniem się 
do winy i sprawca zostanie ska-
zany. We wniosku proponuje on 
dla siebie karę, na którą musi się 
zgodzić prokurator. Przyznanie 
się do winy musi nastąpić przed 
wniesieniem aktu oskarżenia do 
sądu i stanowi swego rodzaju 
okoliczność łagodzącą w świetle 
jednoznacznych wyjaśnień.

Zima jest, a jakoby jej nie było. 
Styczeń tego roku, chociaż nie zmro-
ził nas wcale nie był najcieplejszym 
spośród tych, które minęły w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat. Brak 
śniegu to kłopot dla organizatorów 
ferii, które dla Jaworzna dopiero co 
się skończyły. A kiedy nie ma śniegu, 
warto pomimo wszystko zastanowić 
się nad jakością kształcenia.

Rozpaczliwe pytanie
Kiedy 18 stycznia odwiedziłem je-

dyny jaworznicki obszar chronionego 
krajobrazu uwieczniłem przy tej oka-
zji kilka ciekawych gatunków mchów. 
Kiedy później w sieci zacząłem po-

szukiwać informacji o znalezionych 
gatunkach natrafiłem na rozpaczliwe 
pytanie. Padło ono 3 września 2006 
roku, a zadała je osoba skrywająca się 
pod kryptonimem Mszak Noworodek 
z Rybnika, wiek 18 lat, wykształcenie 
prawie żadne. Oto jego treść: „Wi-
tam! Mam pytanie. Muszę napisać 
pewną pracę, w której muszę ozna-
czyć trwałość m.in. mszaków. I mam  
z tym problem, bo nigdzie nie umiem 
tego znaleźć. Jak to jest... mszaki są 
bylinami, są jedno lub dwuroczne 
czy z różnymi gatunkami różnie to 
bywa? Gdzie znaleźć informację na 
ten temat? Może znacie jakieś strony 
WWW gdzie to znajdę albo sami zna-
cie odp. Proszę pomóżcie!!!!!!!!”.

Kiedy przeczytałem tę rozpacz-
liwą prośbę zmroziło mnie. Musicie 
przyznać, że tak zadane pytanie nie 
stawia najlepszej opinii obowiązują-
cemu obecnie modelowi kształcenia. 
Nie jestem z nim obecnie na bieżąco, 
przerabiam dopiero drugą klasę na-
uczania zintegrowanego, ale kiedy 
mnie edukowano, już w szóstej kla-
sie omawialiśmy po kolei wszystkie 
grupy systematyczne, wówczas roślin. 
Mszaki poznawało się na przykładzie 
mchu płonnika.

Delikatny mech
Od ciągu ostatniego ćwierćwiecza 

poglądy na systematykę uległy rady-
kalnej zmianie. Dawno, dawno temu 
królestwo roślin rozciągało się od 
bakterii przez glony, grzyby, mszaki 
do roślin naczyniowych. Dziś ostały 
nam się jeno mszaki i naczyniowe. Na 
czym polega istotna różnica pomię-
dzy nimi. Otóż mszaki jako pierw-
sze rośliny wyszły na ląd i chociaż 
zrobiły to już w dewonie od tej pory 
nie wykształciły takich organów jak 
korzenie czy łodygi. Większość roślin 
lądowych posiada tkankę ułatwiają-
cą im dostawę wody do najdalszych 
zakątków organizmu, która zarazem 

pełni rolę zbrojenia, co ułatwia im 
osiąganie gigantycznych rozmiarów. 
Nierzadko po śmierci owo zbrojenie 
pozostaje jako jedyny ślad istnienia, 
co w zimie daje niesamowite efekty.

Mszaki zamiast korzeni posiadają 
chwytniki, w ich łodyżkach i liściach 
próżno poszukiwać elementów kon-
strukcyjnych, chociaż z drugiej strony 
posiadają ciekawą i bogatą budowę 
anatomiczną. Istotna różnica po-
między mszakami a resztą roślin 
polega na proporcji gametofitu do 
sporofitu. U mszaków to zielone jest 
gametofitem, a brązowe łodyżki są 
sporofitem. U pierwszych roślin na-
czyniowych gametofit jest odrębnych 

organizmem, zaś u roślin nasiennych 
został zredukowany do paru komórek 
w środku kwiatu. 

Wróćmy do lasu. Tu na zmurszały 
pień porastał delikatny widłoząbek 
jednoboczny. Gatunek ten często 
tworzy mszystą opaskę u podstawy 
pni drzew. Może też rozwijać się na 
cienistych stokach, brzegach dróg  
i wąwozów. Jest dość pospolity. Przez 
środek jego nitkowatego liścia bie-

gnie pasemko wąskich komórek, ale 
nie jest to nerw, taki jaki występuje  
u roślin naczyniowych. Ważną cechą 
systematyczną są tu również słabo 
zagięte, odwrotnie jajowate puszki 
zarodnionośne. 

Mchy pełnią bardzo ważną rolę. 
Porastając jako epifity pnie drzew są 
swoistą maseczką nawilżającą, tak 
jak to widać w środku lasu. Magazy-
nując spore ilości wody zapobiegają 
powodziom, a w swojej najbliższej 
okolicy zabezpieczają dostawy wody 
dla swych większych sąsiadów. 

W tym artykule pojawiło się wie-
le terminów, które trudno objaśnić  
w prosty sposób. Szereg z nich moż-
na będzie zrozumieć, zwiedzając  
w Chrzanowie wystawę pt. „Zielony 
zawrót głowy, czyli przygoda z bota-
niką”. Startujemy 21 marca. 

Widłoząbek jednoboczny
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Ogłoszenie własne
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USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

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

dw



SportCo tydzieńNr 122 (853) 30 stycznia 2008 r.

Jak wszyscy wiedzą sytuacja 
jaworznickich siatkarzy 
nie należy do najlepszych. 
Przedostatnia pozycja 
w tabeli, w praktyce 
oznaczająca zamykanie 
stawki pierwszoligowców, 
oznacza, że zawodników 
Energetyka czeka 
niezwykle trudne zadanie, 
utrzymanie się w gronie 
pierwszoligowców. 

Przed sezonem za będącego już wiele 
sezonów trenera Zbigniewa Błaszczaka 
zastąpił odnoszący znaczące sukcesy  
w juniorskiej siatkówce Mariusz Łoziń-
ski. Po kilkunastu kolejkach obecnego 
sezonu realia seniorskiej siatkówki oka-
zały się dla Łozińskiego zbyt trudne, 
zespół grał bardzo słabo, a sam trener nie 
potrafił dogadać się ze swoimi zawod-
nikami. W tygodniu poprzedzającym 
mecz z liderem tabeli, Treflem Gdańsk, 
włodarze klubu postanowili zareagować 
na fatalną sytuacje w zespole. Łoziń-
skiego od środy na treningach zastępuje 
dotychczasowy drugi trener, Jacek Sowa, 
który sobotnim meczem zadebiutował 
na ławce trenerskiej. Sytuacja Łozińskie-
go wciąż nie jest wyjaśniona, wiadomo 
jednak, że póki co to Sowa jest teraz 
najważniejszą osobą w zespole.

Mecz z Treflem to nie szczyt marzeń 
dla debiutującego trenera, ale z pew-
nością po ostatnim gwizdku sędziego, 
dawny filar jaworznickiej drużyny mógł 
zejść z parkietu z podniesioną głową.  
Po raz kolejny zespół nie wywalczył 
punktów, jednak mecze z takim ry-
walami jak gdańszczanie są niezwykle 
trudne i to spotkanie miało jedynie 
pokazać, czy decyzja o zmianach ma 
szansę okazać się efektywna.

Mecz rozpoczął się bardzo dobrze, 
jaworznianie po bardzo dobrym secie 
wygrali zaciętą końcówkę i wyszli na 
prowadzenie 1-0. W tej partii jak przez 

całe spotkanie na parkiecie błyszczał 
Szymon Kostecki, który po raz kolejny 
potwierdza, że przedwczesne skreślenie 
go było zwykłą pomyłką. 

Kolejne sety, niestety, nie były już 
tak owocne, siatkarze Trefla to w koń-
cu zespół złożony z wielkich gwiazd, 
nazwiska Stancelewski, Serafin, Kocik 
czy Winnik są znane we wszystkich 
zakątkach siatkarskiej Polski i moż-
na było się spodziewać, że porażka  
z pierwszego seta nie będzie dla nich 
problemem, by mogli wykonać swój 
plan, czyli zgarnięcie trzech punktów 
na jaworznickim parkiecie.

Kibice zgromadzeni w sobotę  
w hali przy ulicy Grunwaldzkiej oprócz 
śmietanki pierwszoligowych gwiazd 
gdańskiego zespołu, mieli również oka-
zję zobaczyć nowe oblicze Energetyka. 
Aż trudno pomyśleć, że niegdyś słynący  
z atomowej zagrywki Krzysztof An-
tosik, a w tym sezonie wręcz mizernie 
spisujący się w tym elemencie, raz po 
raz serwował na drugą stronę siatki 
piłki nie do odbioru. To właśnie jego 
wspaniała seria pozwoliła w pierwszym 
secie na odrobienie strat i doprowadze-
nie do zaciętej końcówki, która, została 
wygrana przez Energetycznych.

To co od razu można zauważyć, 
zmiana na stanowisku trenera przynio-
sła niesłychany spokój i determinację  

w grze naszych siatkarzy. Ci sami siat-
karze, którzy jeszcze kilka tygodni temu 
nie wierzyli w swoje umiejętności okazali 
się pełnowartościowymi zawodnikami, 
którym wielkie nazwiska gdańszczan 
nie napędzają strachu. 

Jedyne, czego tego dnia zabrakło to 
zdobytych punktów, które przywróciły-
by nadzieję na poprawienie fatalnej sy-
tuacji w tabeli. Można jednak przypusz-
czać, że jeśli tylko sobotnie spotkanie 
nie okaże się przypadkiem już wkrótce 
możemy zobaczyć zespół, na który wszy-
scy czekali już przed sezonem.

Pomysł o daniu szansy właśnie So-
wie najlepiej ocenić już po sezonie. Na 

Po zmianach, jakie zaszły w ubie-
głym tygodniu w sztabie szkolenio-
wym zespołu Energetyka i po dość 
obiecującym spotkaniu z Treflem 
Gdańsk postanowiliśmy porozma-
wiać z jednym z zawodników, któ-
rych postawa w sobotnim spotkaniu 
pokazała, że zmiany przyniosły 
świeży oddech do drużyny. Poniżej 
przedstawiamy krótką rozmowę  
z  pier wsz y m rozg r y wając y m, 
Krzysztofem Antosikiem.

W sobotnim spotkaniu wypa-
dłeś zdecydowanie lepiej niż 
dotychczas. Powróciłeś do 
szalenie skutecznej zagrywki, 
którą prezentowałeś zaraz po 
przyjściu do Energetyka. Jak 
wiadomo, doszło do zmian na 
ławce trenerskiej i czy taka wła-
śnie sytuacja miała wpływ na 
twoją metamorfozę?

– Rzeczywiście sobotni mecz różnił 
się od poprzednich i nie ukrywam było 
mi znaczniej łatwiej niż do tej pory. Ze 
strony trenera Sowy nie miałem żadnej 
presji, mogłem skoncentrować się tyl-
ko i wyłącznie na wykonaniu danego 
elementu najlepiej jak potrafię i jak się 
okazało, to klucz do sukcesu. Nie można 
jednak zapomnieć, że to dopiero pierw-
szy taki mecz, w dodatku przegrany, nie 
można popadać w euforię. Cieszy mnie 
jednak taka sytuacja, że coś idzie do 
przodu, to od razu motywuje do pracy, 
która, miejmy nadzieję wkrótce przynie-

sie pierwsze efekty w postaci punktów i 
poprawieniu sytuacji w tabeli.

Ten sezon póki co jest niezwykle 
słaby w wykonaniu waszej dru-
żyny, wygląda na to, że trener 
Łoziński nie wróci już do zespołu 
więc jak twoim zdaniem wygląda 
przyszłość drużyny. Wierzysz, że 
uda się utrzymać zespół?

– Ta zmiana z pewnością wniosła 
wiele świeżego oddechu, który miejmy 
nadzieję wkrótce przyniesie oczekiwane 
efekty. Wszyscy, gdy powiedziano nam, 
że treningi będzie prowadził trener 
Sowa, wspólnie dyskutowaliśmy w szat-
ni i widziałem, że wszyscy mamy jeden 
cel – pozostać w pierwszej lidze. Do tej 
pory byliśmy z trenerem po imieniu, 
przecież kilku chłopaków grało z nim 
bodaj dwa sezonu temu, ale od razu o 
tym zapomnieliśmy. Teraz jest tylko tre-
ner, któremu się powierzamy i liczymy 
na jego wsparcie. Jak często wiadomo 
im trudniejsza sytuacja tym drużyna 
staje się silniejsza. Wydaje mi się, że 
właśnie w przeciągu kilku tak stało się 
z nami. Chcemy się utrzymać, nie pa-
trzymy już tylko z własnej perspektywy. 
Jesteśmy graczami Energetyka i mamy 
teraz tylko jedno w głowach, niech ten 
zespół za rok znów zagra w pierwszej 
lidze. Z nami czy też bez nas w składzie, 
to teraz bez znaczenia.

Nad czym trzeba popracować? I 
nad czym chciałbyś popracować?

– Jesteśmy 
na dnie tabe-
li. Nad wszyst-
kim (śmiech). 
Przede wszyst-
kim straciliśmy 
dobrą skutecz-
ność w ataku, 
mu s i my  n a d 
tym wiele pra-
cować, bo jak nie idzie w ofensywnie 
trudno walczyć z innym drużynami. 
Nasz zespół ma wiele mocnych stron 
i musimy je teraz pokazać. A co do 
mnie, to ja wciąż mam tylko braki. 
Nie mogę skupiać się nad tym, że ktoś 
po meczu powie, że dziś szalałem na 
zagrywce. Jestem rozgrywającym, 
moim zadaniem jest przede wszyst-
kim jak najlepsze dostarczanie piłek 
do naszych atakujących. Poza tym 
mam braki w szybkości, bo wciąż 
moja waga nie jest optymalna. Pra-
cuję nad tym, a teraz mam dodatko-
wą motywacje. 

Wiadomo, teraz cel jest jeden, 
utrzymanie, ale co dalej?

– Nie zastanawiałem się jeszcze, bo 
to nie pora. Trwa sezon i jemu trzeba 
się oddać. Mam ważny kontrakt w Kę-
dzierzynie, ale tam raczej nie trafię. Nie 
wiem co będzie po sezonie, będę jednak 
z pewnością szukał możliwości dalszego 
rozwoju, zespołu z trenerem, który wie-
le będzie mnie mógł nauczyć.

red1.

Łoziński zapłaci głową?

Pozostać w pierwszej lidze

Po zeszłotygodniowej wygranej  
z drużyną z Radomia nastroje  
w drużynie Zbigniewa Błaszczaka 
wyraźnie się polepszyły. Zespół miał 
jeszcze nadzieję, że z każdym kolej-
nym meczem będzie jeszcze lepiej  
i uda się ostatecznie opuścić ostat-
nią lokatę w tabeli. 

Mecz z jednym z najważniejszych 
tegorocznych rywali, zespołem Górnika 
Radlin znów sprowadził siatkarzy z Ja-
worzna na ziemię. Porażka i zero punk-
tów to jedna strona medalu, styl to druga. 
Po raz kolejny siatkarze Błaszczaka byli 
zaledwie tłem dla zespołu rywali.

Zaczęło się jednak bardzo do-
brze. W pierwszym secie, pozytyw-
nie naładowany zespół rezerw grał  
z pomysłem na grę, walcząc zawzięcie 
o każdą piłkę, co wkrótce zaprocen-

towało. Dość wyraźne zwycięstwo  
w pierwszej partii było dobry progno-
stykiem na dalsze losy spotkania.

Niestety, od tego momentu siatka-
rze Błaszczaka najzwyczajniej stanęli,  
z każdą minutą było coraz bardziej ner-
wowo, a bardzo doświadczeni gracze  
z Radlina skrzętnie to wykorzystali.

Porażka w Radlinie znów oddala 
resztę zespołów od jaworznian, którzy 
chyba już ostatecznie muszą pogodzić 
się z ostatnią pozycją w tabeli. Miejmy 
nadzieję, że takie przebłyski formy, jak 
choćby postawa w pierwszej partii poja-
wią się na dłużej w barażach, kiedy de-
cydować będą się losu spadku do trzeciej 
ligi. Póki co, nikt w zespole nie wierzy, 
że może do tego dojść. Oby tylko wiary 
nie starczyło zawodnikom Błaszczaka 
na zaledwie kilka setów. red1.

Set nadziei

samego trenera spadła wielka odpo-
wiedzialność, jego brak doświadczenia 
na takim poziomie rozgrywek może 
być wadą, jednak jak można zobaczyć  
w całym kraju, gracze, którzy jeszcze 
nie dawno święcili sukcesy na parkiecie, 
dziś bez większego doświadczenia stali 
się szanowanymi fachowcami w całym 
kraju. Jako przykład można podać choć-
by dwa nazwiska, Mirosław Zawieracz  

i Radosław Panas. Obaj jeszcze dwa lata 
temu czynnie reprezentowali barwy 
swoich klubów, dziś ich zespoły należą 
do jednych z najlepiej grających w Pol-
skiej Lidze Siatkówki.

Teraz siatkarzy Energetyka czeka 
przerwa w rozgrywkach, jest więc 
szansa na zbudowanie formy, bo wal-
ka o jak najlepszą pozycję w barażach  
o utrzymanie wciąż trwa. Jackowi 
Sowie pozostaje życzyć wytrwałości  
i znalezienia wspólnego języka ze 
swoimi, jeszcze niedawno kolegami 
z jednej szatni. Stoi przed nim wielka 
szansa, którą jeśli wykorzysta może 

mu dać paszport do wielkiej siatków-
ki. A zespół z Jaworzna ucieknie znad 
przepaści, bo tym jest ewentualny 
spadek zespołu do drugiej ligi.

red1.

Czy przygoda z I ligą trenera Łozińskiego dobiegnie końca?

Porażka z Treflem Sopot w stosunku 1:3, ujmy jaworznianom nie przynosi
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Kamil Młodziński i trener Robert Kopytek, współpraca tej dwójki 
obfituje w sukcesy. Zwycięska gala w Oświęcimiu jest tego 
najlepszym przykładem

Robert Kopytek, Dariusz Michalczewski, Grzegorz Prosa, Tomasz Adamek i młoda nadzieja Kamil Młodziński

Sport
BOKS

O Oświęcimskiej Gali 
i nie tylko

Przy okazji Młodzieżowej Gali Boksu Za-
wodowego „Szukamy Nowego TIGERA” 
porozmawialiśmy z Grzegorzem Proksą  
a także fundatorem i pomysłodawcą im-
prezy – Dariuszem Michalczewskim.

Co tydzień: W grudniu w niemieckim 
Dessau 13 wygrana na zawodowym rin-
gu. Zwycięstwo jednogłośne, na punkty  
z Ukraińcem - Andreiem Rimerą. To ko-
lejny, dobry występ.

Grzegorz Proksa: – Niewątpliwie tak, 
powiodło się zgodnie z planem, wygrałem na 
punkty po dobrej walce, a to jest najważniejsze. 
W tym roku nastąpiły zmiany, dobieram nowych 
ludzi do swojego zespołu. Rozpocząłem przy-
gotowania do kolejnej walki, która planowana 
jest na marzec. Obecnie pracujemy na siłą i wy-
trzymałością, z Bogdanem Szczotką. Chce przede 
wszystkim wzmocnić siłę ciosu. Ten etap trwać 
będzie jeszcze kilka dni, później przenoszę się na 
salę bokserską. 

Skąd pomysł na współpracę  
w duecie z Bogdanem Szczotką?

– Z Bogdanem znamy się od długiego cza-
su, to encyklopedia wiedzy nie tylko na temat 

Dariusz Michalczewski, 
Tomasz Adamek, Grzegorz 
Proksa i wielu innych 
– nie, to nie jest artykuł 
o najlepszych polskich 
pięściarzach. To tylko część 
osobistości, które w ubiegły 
weekend brały udział w gali 
bokserskiej w Oświęcimiu. 
–Z tych największych to 
brakowało chyba tylko 
Gołoty – mówi nam Robert 
Kopytek, trener bokserów 
jaworznickiej Victorii.

Młodzieżowa Gala Boksu Amator-
skiego - „Szukamy Nowego TIGERA”- 
bo tak oficjalnie nazywa się impreza, 
była bezsprzecznie ogromnym wyda-
rzeniem w boksie młodzieżowym na 
skalę ogólnopolską. Do gali zorgani-
zowanej na wzór zawodowego show, 
zaproszono tylko elitę młodzieżowe-
go boksu. – Wystąpiło 14 najlepszych 
zawodników w Polsce, organizatorzy 
wysyłali zaproszenia tylko najlepiej 
rokującym zawodnikom – mówi nam 
kierownik sekcji Włodzimierz Krom-
ka. To, że w tej grupie jako jedyny 
reprezentant Śląska znalazł się jaworz-
nianin – Kamil Młodziński mówi już 
samo za siebie. Gala w Oświęcimiu 
miała również swój cel nadrzędny 
– „siedmiu wspaniałych”, czyli zwy-
cięskich pięściarzy miało otrzymać 
od Fundacji „Równe Szanse”, Dariusza 
Michalczewskiego roczne stypendia na 
kontynuowanie i rozwój sportowych 
karier. Nie dziwi więc to, że wszyscy 
pięściarze przygotowywali się do tur-
nieju na 200% możliwości.

Przygotowania
Kamil Młodziński przygotowywał 

się do zawodów od dłuższego czasu 
pod czujnym okiem trenera Roberta 
Kopytka. Zawody u Dariusza Michal-
czewskiego były w tym czasie naj-
ważniejszym wydarzeniem nie tylko 
dla samego zawodnika, ale w ogóle 
w klubie. – Wszystkie treningi podpo-

Kamil Młodziński wygrywa na oczach mistrzów

Jadą na Mistrzostwa Śląska
W dniach 7-8-9 lutego rozegrane zostaną 

Mistrzostwa Śląska w Myszkowie. Victorie na 
tym turnieju reprezentować ma 11 zawodników: 
W kategorii junior rocznika 90: Kamil Młodziński, 
Jacek Kopiel, Krzysztof Włodarczyk, Przemysław 
Gorgoń, Bar tosz Fior, Grzegorz Filochowski,  
w rczniku 91: Miłosz Górecki, Sylwester Piotrkowski 
i Dawid Bielawski oraz w roczniku 92/93 Bartłomiej 
Nowatkowski. – Prezentujemy naszych wszystkich 
najlepszych zawodników – nie ukrywa Włodzimierz 
Kromka i dodaje – Nie ukrywamy, że po Mistrzo-
stwach Śląska zwycięzcy jadą na Mistrzostwa Polski 
a to wiąże się z kosztami- mamy nadzieję, że Urząd 
Miasta tak jak w ubiegłym roku, będzie pamiętał 
o nas, my z pewnością odpłacimy się medalami. 
Również dołączamy się w apelu do życzliwych  
w mieście, oraz do Urzędu Miasta - dajmy szansę mło-
dym bokserom na trenowanie i wyjazdy na turnieje, 
a oni zwrócą nam wszystko z nawiązką - poprzez 
rozwój sportowy, kolejne wygrane walki, turnieje  
i promocję dobrej marki Jaworzna w Polsce!

k.rePeć

treningu siłowego, ale także suplementacji i odży-
wania. Bardzo mi pomaga, jestem mu za to bardzo 
wdzięczny i liczę, że moja siła wzrośnie. 

Czy jest szansa, że w tym roku wystąpi 
Pan na ringu w Polsce?

– Nie chcę nic obiecywać, chociaż nie ukrywam, 
że bardzo bym chciał. Póki co, finalizowane są 
moje kontrakty, i wtedy dopiero będzie coś więcej 
wiadomo. Wiem, że mam sporą grupę fanów, 
dziękuję im z tego miejsca, że trzymają za mnie 
kciuki. Mogę zapewnić, że się nie zawiodą, bowiem 
trenuję, pracuję. 

Śledzi Pan na bieżąco poczynania byłego 
klubu, Victorii Jaworzno?

– Stale i na bieżąco. Jestem mocno związany 
sercem z moim klubem, i jeżeli tylko mam czas  
i okazję, to staram się przyjeżdżać na treningi junio-
rów. Muszę przyznać, że w tej chwili są dwie godne 
pochwały osoby. W tym turnieju wystąpił jeden 
z nich Kamil Młodziński. Bardzo systematycznie 
pracuje, z tego co wiem, od 4 lat nie opuścił ani 
jednego treningu. Codziennie dojeżdża, ja przecho-
dziłem tą samą drogę, i wiem, jakiego wymaga to 
poświecenia. Trzymałem za niego mocno kciuki, 
przygotowywał się bardzo sumiennie. Zakończył 
walkę sukcesem i pokazuje, że trener Robert Kopy-

tek potrafi wychowywać zdolnych bokserów. 
Dariusz Michalczewski, pomysłodawca, 
organizator młodzieżowych gali boksu, 
takich ja ta w Oświęcimiu. Fundujecie 
młodym zawodnikom stypendia, to bar-
dzo cenna pomoc.

Dariusz Michalczewski: – Tak, mnie też 
ktoś dał kiedyś szansę. Mój pierwszy czy drugi 
trener dawał mi pieniądze z własnej kieszeni, 
abym nie musiał gdzieś kombinować i zarabiać, 
ale abym mógł się skupić na własnym rozwoju. 
Dlatego wraz z fundacją „Równe Szanse” stara-
my się dać taką możliwość. Wydaje mi się, że te 
comiesięczne 500 złotych można bardzo dobrze 
spożytkować, czy zakupić sprzęt sportowy czy też 
książki do szkoły. W tych galach, w tym sporcie 
nie chodzi o same medale, zwycięstwa. Lepiej, 
żeby młodzi ludzie trafiali na salę bokserską, 
niż mieliby popadać w konflikt z prawem. Tam 
nauczą się szacunku do innych, pokory, pracowi-
tości i dyscypliny.

Jakie wymagania fundacja stawia tym 
młodym ludziom?

– Będziemy kontrolować ich wyniki  
w szkole, czy nie opuszczają lekcji a także 
treningów. Czy nie są na bakier z prawem. 
Nie dajemy stypendiów w ciemno, tylko ci, 
którzy będą wywiązywali się z tych obowiąz-
ków nieprzerwanie będą je otrzymywać. 

Prk

rządkowaliśmy pod przygotowanie się 
do tej gali, robiliśmy głównie ćwiczenia 
na szybkość, Kamil musiał być świeży, 
więc nie robiliśmy ćwiczeń pod kątem 
wytrzymałości czy nie skupialiśmy się 
na sile, o te cechy mogliśmy być spokoj-
ni a walka była priorytetem. Poza ćwi-
czeniami sparowaliśmy z zaproszony-
mi pięściarzami, trudno się dziwić ta-
kiemu ukierunkowaniu przygotowań, 
w końcu czekała nas pierwsza walka  
o pieniądze dla Kamila – mówi trener 
Kopytek. Z powodu turnieju Kamil 
nie mógł wsiąść udziału w przygo-
towaniach kadry, co można uznać za  
w pełni zrozumiałą decyzję.

Walka i gala 
– poziom zawodowy

Czas przygotowań w końcu do-
biegł końca i nastała godzina zero 
– czyli czas walki z zawodnikiem PX 
Oleśnica Radosławem Kuśmierkiem. 
– Jednak wcześniej było ważenie  
i pojedynek rywali „na spojrzenia”, 
wszystko na wzór prawdziwej, zawo-
dowej gali bokserskiej – opowiada 

trener Kopytek. Najistotniejszym fak-
tem poprzedzającym zmagania bok-
serskie były jednak słowa Dariusza 
Michalczewskiego, który zapewnił, 

że wszyscy startujący w zbliżającym 
się sezonie mogą liczyć na pomoc, 
czyli będą dostawać stypendia. To 
była miła niespodzianka, ale miało też 

swoje pozytywne skutki: zawodnicy 
nie czuli aż tak wielkiego obciążenia 
mogli pokazać ładny otwarty boks,  
a nie kunktatorstwo. – Pod wzglę-
dem poziomu walki i efektowności 
zawodów, ta decyzja była strzałem  
w przysłowiową dziesiątkę – mówi 
kierownik Włodzimierz Kromka.

W końcu doszło do wyczekiwanej 
walki, i jak się okazało cała widowi-
skowa otoczka turnieju lekko stremo-
wała jaworznianina. – Tak na początku 
w pierwszej rundzie była taka trema  
i dla tego pierwszego starcia nie zaliczę 
do udanych. Na szczęście później w 2 
rundzie i kolejnych było już wszyst-
ko normalnie, pokazałem swój boks  
i wygrałem walkę – skromnie mówi 
zwycięzca pojedynku – Kamil Mło-
dziński. Pochwal nie szczędzi zwy-
kle oszczędny w gratulacjach trener: 
– Kamil boksował naprawdę bardzo 
dobrze, poza ta pierwszą rundą kiedy 
był lekko stremowany to naprawdę 
„niszczył” przeciwnika. Boksował 
świetnie na górę i dół, pokazał sierp, 
hak, i jeden naprawdę piękny kla-
syczny podbródkowy. Uznanie Kamil 
wzbudził także wśród największych 
osobistości. – Piękna sprawa – pod-
chodzi do nas Darek Michalczewski, 

minutę po zakończeniu walki i mówi  
„Pięknie twój chłopak boksował, na-
prawdę świetny boks, świetna walka, 
pokazał komplet ciosów”. Zaraz po nim 
gratulacje składa Tomasz Adamek, nie 
mówiąc o Grzegorzu Proksie, który  
z szczęścia aż ucałował Kamila – 
wspomina chwile zwycięstwa trener. 
Zaraz po wspomnianych gratulacjach 
od mistrzów do jaworznickiego pię-
ściarza śpieszą media, wywiady w 
Radio Kraków, TVP 3, trudno nie 
poczuć się jak w centrum pięściar-
skiego świata. – Nawet nie zdążyłem 
się przebrać, ledwo wyszedłem z ringu, 
ubrałem tylko koszulkę fundacji i już 
musiałem odpowiadać na pytania 
– śmieje się Kamil na wspomnienie 
medialnego występu zaraz po walce.

Zainteresowanie mediów jest 
jednak w pełni uzasadnione – gala 
została zorganizowana przez Tigera 
z naprawdę wielkim rozmachem. 
Zawody były istnym show, z dużym 
udziałem publiczności, znanych 
postaci z świata boksu i kultury, ofi-
cjalnym ważeniem. – Organizatorzy 
naprawdę zrobili z tego fajną imprezę, 
a było by jeszcze lepiej, jednak przez 
wiadomą żałobę, program imprezy 
został zmieniony i zubożały o kilka 
artystycznych występów, jednak jest 
to dla wszystkich zrozumiałe – mówi 
trener Kopytek.

Promocja Jaworzna
Trudno nie cieszyć się z zwy-

cięstwa przedstawiciela Jaworzna 
w tak ważnej i głośnej imprezie  
o randze ogólnopolskiej. Tak, pod-
kreślam jeszcze raz Kamil wystarto-
wał jako jedyny reprezentant Śląska 
i wspaniale zaprezentował zarówno 
region jak przede wszystkim mia-
sto. Lepszej promocji niż wygranie 
turnieju i występy w ogólnopolskiej 
telewizji i radiu nie mógł naszemu 
miastu zrobić.

O tym jak bardzo służą promocji 
miasta bokserskie występy powinni 
pamiętać przedstawiciele miasta. Już 
za dwa tygodnie bokserzy wybierają 
się na Mistrzostw Śląska. – Jedziemy 
tam potwierdzić nasza dominację – nie 
ukrywa trener Kopytek. Miejmy na-
dzieję, że kwestie finansowe nie staną 
na przeszkodzie w przygotowaniach 
do późniejszego turnieju o Mistrzo-
stwo Polski, szkoda by z takiej przy-
czyny kibice boksu w Jaworznie stracili 
możliwość podziwiania medalowych 
zdobyczy swoich pupilów.

k.rePeć
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Bezpieczeństwo 
czynne

Bezpieczeństwo jazdy samo-
chodem dzieli się na czynne i 
bierne. Czynne obejmuje wszyst-
ko to, co pozwala nam uniknąć 
wypadku. Na bezpieczeństwo 
bierne składa się ogół syste-
mów minimalizujących skutki 
wypadku. Zacznijmy od bez-
pieczeństwa czynnego, którego 
jednym z elementów jest silnik, 
który potrafi żwawo przyspie-
szyć. Często pada pytanie: „Po 
co ci taki mocny silnik, przecież 
chyba nie będziesz szalał z pręd-
kością 150 km/h. po mieście?”. 
Święta racja. Tyle, że mocniejszy 
silnik ma odpowiednią rezerwę 
mocy. Zwykle może być ona cał-
kowicie nieprzydatna. Okaże się 
jednak nieoceniona w krytycz-
nych sytuacjach, kiedy potrzebne 
jest błyskawiczne przyspieszenie, 
np. kiedy w trakcie wyprzedzania 
na pasie jazdy przed nami pojawi 
się inny pojazd zbliżający się w 
naszą stronę.

Ogromnie ważnym elemen-
tem bezpieczeństwa czynnego 
jest układ hamulcowy, z którym 
współpracują takie systemy elek-
troniczne jak ABS, EBD, BAS, 
ESP i ASR. 

ABS montowany w pojaz-
dach już od 1978 r., to układ 
zapobiegający blokadzie kół 
podczas hamowania. Działanie 
tego systemu przypomina tzw. 
hamowanie pulsacyjne, serię 
szybkiego uruchamiania hamul-
ców i ich zwalniania. Dzięki ABS 
kierowca podczas hamowania 
nie traci kontroli nad sterowno-
ścią samochodu, co pozwala mu 
np. ominąć przechodnia, który 
niespodziewanie wkroczył na 
jezdnię. Poza tym na śliskiej na-
wierzchni podczas hamowania 
pojazd nie wpadnie w poślizg  
i utrzyma wyznaczony przez 
kierowcę tor jazdy.

Coraz częściej do ABS dołą-
czany jest elektroniczny korektor 
siły hamowania, zwany EBD, 
który rozdzielając odpowiednio 
ciśnienie płynu hamulcowego 
między przednią i tylną osią, 
pozwala uniknąć poślizgu i za-
pobiega nurkowaniu samochodu 
podczas nagłego hamowania. 

Mniej znanym systemem, 
istotnie zmniejszającym drogę 
hamowania pojazdu jest tzw. 
asystent hamowania (BAS). Asy-
stent hamowania rozpoznaje po 
sposobie nacisku na pedał ha-
mulca, czy mamy do czynienia 
z sytuacją zagrożenia. Jeśli tak, 
to w ułamku sekundy zwiększa 
ciśnienie w układzie hamulco-
wym, w wyniku czego następuje 
szybsze rozpoczęcie procesu 
hamowania, a tym samym skró-
cenie drogi hamowania. 

Systemem zapewniającym 
stabilność pojazdu jest układ 
ESP. Sprawdza się on szczególnie 
przy tzw. manewrach obronnych, 
wiążących się z koniecznością 

szybkiej i nagłej zmiany kierun-
ku jazdy pojazdu. W sytuacji 
zagrożenia bocznym poślizgiem 
pojazdu, dzięki odpowiedniemu 
przyhamowaniu wybranych 
kół w pojeździe, system ESP 
doprowadza do powstania mo-
mentu stabilizującego pojazd  
i zapobiega jego obrotowi wokół 
własnej osi. 

Natomiast układ ASR za-
pobiega buksowaniu kół, m.in. 
podczas ruszania lub w czasie 
jazdy na nawierzchniach o różnej 
przyczepności. Dla szpanerów 
jest to jednak tragedia - samo-
chód z tym układem nie ruszy 
już z piskiem opon spod baru 
czy dyskoteki.

Rzadziej spotykanymi syste-
mami zwiększającymi bezpie-
czeństwo czynne są system kon-
troli ciśnienia w oponach, radar 
utrzymujący stałą odległość od 
poprzedzającego pojazdu i wiele 
innych.

Bezpieczeństwo 
bierne

Jeżeli chodzi o bezpieczeń-
stwo bierne w samochodzie, to 
skupimy się na pięciu najistot-
niejszych elementach. Pierw-
szy z nich to odpowiednia 
konstrukcja nadwozia. Pod-
czas wypadku auto przejmuje 
na siebie potężne przeciążenia, 
które w przypadku sztyw-
nej konstrukcji samochodu 
przenoszone są do wnętrza 
auta na pasażerów niczym 

fala uderzeniowa. A to ozna-
cza już poważne zagrożenie 
dla ich życia. Najlepiej więc 
tak skonstruować nadwozie, 
by amortyzowało tę falę, na-
wet jeśli miałoby ulec przy 
tym całkowitemu zniszczeniu. 
Dlatego najlepiej budować sa-
mochody o odkształcającym 
się nadwoziu i sztywnej ka-
binie pasażerskiej. Fachowo 
o takiej konstrukcji mówi się: 
kontrolowana strefa zgniotu. 
Kolejnym elementem bezpie-
czeństwa biernego są, spotyka-
ne w nowych samochodach na 
porządku dziennym, poduszki 

powietrzne. Ich liczba w samo-
chodach osobowych dochodzi 
do 11 sztuk, włącznie z podusz-
kami kurtynowymi i poduszką 
chroniącą kolana kierowcy. 
Sposób działania airbagu jest 
następujący. Podczas zderze-
nia siła bezwładności pcha 
ciała pasażerów do przodu, 
prosto na deskę rozdzielczą 
i kierownicę. Nieważne, jak 
miękkim materiałem byłyby 
one wyścielone, uderzenie  
w nie głową i klatką piersiową 
nie pozostanie bez skutków. 
By temu zapobiec, instaluje 
się poduszki powietrzne, czyli 
worki, które podczas zderzenia 
w jednej chwili, w wyniku wy-

buchu małego 
ładunku piro-
technicznego 
wypełniają się 
gazem. Mo-
ment wypeł-
nienia jest tak 
wyliczony, by 
najlepiej za-
mortyzować 
u d e r z e n i e 
k lat k i pier-
siowej i gło-
wy kierowcy 
lub pasażera. 
Coraz więcej 
producentów 
decyduje się 
na w prowa-
dzenie inte-
l i g e n t n y c h 
poduszek po-

wietrznych o sile wybuchu 
dostosowanej do siły zderzenia 
i pozycji w jakiej siedzą pasa-
żerowie.

Więcej krzywdy niż pożytku 
sprawią poduszki powietrz-
ne bez zapiętych pasów bez-
pieczeństwa. Przypominamy, 
że niezapinanie pasów może 
poważnie uszczuplić portfel  
i wzbogacić kolekcję punk-
tów karnych, nie wspominając  
o poważnym zagrożeniu życia 
i zdrowia podczas wypadku. 
Najważniejszą innowacją od 
czasów wprowadzenia pasów 
biodrowo-ramieniowych były 

Zakup nowego samochodu to dla każdego ważne wydarzenie. W końcu wydając kilkadziesiąt 
lub nawet kilkaset tysięcy złotych chcemy mieć pewność, że dokonaliśmy słusznego wyboru 
modelu i marki. Jednakże podczas zakupu samochodu każdy z nas kieruje się innymi 
wytycznymi. Na co najbardziej zwraca uwagę przy zakupie samochodu większość ludzi?  
Dla większości potencjalnych nabywców priorytetem przy wyborze samochodu jest poziom 
bezpieczeństwa. Postanowiliśmy zatem pokazać Państwu, co tak naprawdę ma wpływ  
na bezpieczeństwo podróżujących.

Jak kupić bezpieczny samochód
II

mechaniczne lub pirotechniczne 
napinacze pasów. Ich zadaniem 
jest uniemożliwienie wysunięcie 
się pasażera spod pasa. Podczas 
wypadku sprężyna mechanicz-
nie lub w wyniku eksplozji mi-
kroładunku pirotechnicznego 
odciąga zapięcie pasa do tyłu 

i dociska siedzącego w fotelu 
pasażera.

Urazy kręgów szyjnych zda-
rzają się bardzo często, a szcze-
gólnie groźne są wtedy, gdy 
inny samochód uderza w tył 
naszego auta. Saab jako pierwszy 
wpadł na pomysł, jak skutecz-
nie zapobiec urazom kręgów 

szyjnych w takich sytuacjach. 
Rozwiązaniem jest aktywny 
zagłówek. Kiedy siła bezwład-
ności wbija pasażera w fotel, 
zagłówek przesuwa się do góry  
i do przodu, zbliżając się do gło-
wy i zmniejszając siłę jej uderze-
nia o zagłówek.

Bezpieczeństwo 
dzieci

Podstawowym środkiem 
bezpieczeńst wa biernego 
dzieci stosowanych w samo-
chodach jest fotelik samo-
chodowy. Pozwala skutecz-

nie zminimalizować skutki 
kolizji rozłożenie tych sił na 
jak największej powierzchni 
najsilniejszych części ciała 
dziecka. Foteliki najskutecz-
niej chronią dzieci w połą-
czeniu z systemem Isof ix 
będącym na w yposażeniu 
samochodu.

Grupy Wagowe:
Grupa 0 dla dzieci o wa-
dze do 10 kg (wiek: 6 – 9 
miesięcy) 
Grupa 0+ dla dzieci o wa-
dze do 13 kg (wiek: 12 - 15 
miesięcy) 
Grupa I dla dzieci o wadze 
od 9 do 18 kg (wiek: 9 mie-
sięcy - 4 lat) 
Grupa II dla dzieci o wa-
dze od 15 do 25 kg (wiek: 
4 - 6 lat) 
Gr upa I I I  d la  d z ie -
ci o wadze od 22 do 
36 kg (wiek: 6 - 11 lat) 

Podsumowanie
Inwestycja w urządzenia 

zwiększające bezpieczeństwo 
może okazać się najlepsza  
w całym życiu. W najgor-
szym przypadku pieniędzy 
zaoszczędzonych na t ych 
urządzeniach być może nig-
dy nie będzie dane wydać. 
Należy przy tym pamiętać, 
że nawet najlepsze systemy 
bezpieczeństwa nie zastąpią 
rozumu i zdrowego rozsądku 
kierowcy.
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Autoryzowany przedstawiciel 

akumulatorów CENTRA

ANDEX 
ul. Katowicka 34a, 43-605 Jaworzno

tel. 032 75-29-555, e-mail: biuro@andex.eu

www.skuter.andex.eu, www.andex.eu

Autoryzowany przedstawiciel skuterów  

ROMET, 
CPI, 
PEUGEOT, 
KINGWAY 
 
 
 

oraz quadów AEON

Nowo otwarta 
ręczna myjnia 
samochodowa
MR AUTO MYJNIA

ul. Martyniaków 8 zapraszamy

od poniedziałku do piątku 
9.00 - 18.00 
soboty 9.00 - 15.00
tel. 0694 896 778
myjemy samochody osobowe, dostawcze, minibusy
Wykonujemy wszelkie usługi 
dotyczące kosmetyki samochodowej

IV Auto Expert
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O zagadnieniach ruchu drogo-
wego rozmawialiśmy z nadko-
misarzem Wojciechem Głowa-
czem.

Ct: Jakie wykroczenia  w ruchu 
drogowym najczęściej  popeł-
niają Jaworznianie?

W.Głowacz: – Na terenie Jaworzna 
zdecydowanie najczęściej ujawnianym 
wykroczeniem popełnianym przez kie-
rujących jest przekroczenie dozwolonej 
prędkości.

Czy pośród otrzymujących man-
daty więcej jest kobiet czy męż-
czyzn? 

– Wśród osób otrzymujących man-
daty więcej jest mężczyzn, ale jest 
to przede wszystkim spowodowane 
przewagą mężczyzn jako kierujących 
pojazdami w ogóle. 

Kto Pana zdaniem jeździ bez-
pieczniej kobiety czy mężczyźni? 

– Nie można jednoznacznie stwier-
dzić czy bezpieczniej jeżdżą kobiety, czy 
też mężczyźni. Bezpieczne zachowanie 
się na drodze jest wypadkową wielu 
czynników, jak choćby doświadczenia, 
posiadanych umiejętności kierowania 
pojazdem, cech psychofizycznych kie-
rującego. W tym aspekcie płeć kierow-
cy jest sprawą drugorzędną i można 
spotkać zarówno mężczyzn, którzy nie 
sprawdzają się w roli kierowców, jak też 
kobiety, które kierują bardzo dobrze. 

Która z jaworznickich dzielnic 
wiedzie prym pod względem 

ilości wypadków drogowych  
i w czym upatruje Pan ten pro-
blem?

– Przy sporządzaniu analiz stanu 
bezpieczeństwa na drogach miasta 
Jaworzna Komenda Miejska Policji  
w Jaworznie nie rozpatruje liczby zda-
rzeń drogowych w rozbiciu na dzielnice 
miasta. Daleko ważniejsze z punktu 
zapewnienia bezpieczeństwa na drogach 
jest wiedza o rodzaju i kategorii drogi, na 
której doszło do wypadku. W tym ujęciu 
można stwierdzić, że do wypadków dro-

gowych, w tym również tych najcięższych 
w skutkach dochodzi na drodze krajowej 
79 biegnącej przez całe miasto ulicami: 
Krakowską, Grunwaldzką i Katowicką. 
Tutaj również, zwłaszcza na odcinku 
od centrum miasta do skrzyżowania  
z ul. Szczakowską dochodzi do znacznej 
liczby wypadków z udziałem pieszych. 
Drugą kategorią dróg, na których docho-
dzi do wypadków drogowych są drogi łą-
czące centrum miasta z przyległymi dziel-
nicami. Z uwagi na specyficzny układ 
miasta, gdzie poszczególne dzielnice są 

rozmieszczone satelitarnie w stosunku 
do centrum, na drogach dojazdowych 
z tych dzielnic panuje stosunkowo duży 
ruch pojazdów, który generuje wypadki 
drogowe. Przykładem może być tutaj uli-
ca św. Wojciecha łącząca centrum z Górą 
Piasku i Szczakową, gdzie w rejonie Re-
zerwatu Sasanek w 2007 roku doszło do 
dwóch wypadków drogowych, w których 
śmierć poniosły dwie osoby.

Gdzie najczęściej zdarzają się 
kradzieże samochodów?

– Najwięcej kradzieży pojazdów 
ma miejsce na oś. Podłęże, w następnej 
kolejności na oś. Gigant. 

Jak postrzega Pan problem ilo-
ści popełnianych wykroczeń  
w porównaniu do lat poprzednich?

– Na przestrzeni ostatnich lat liczba 
wykroczeń drogowych ujawnianych 
przez policjantów Komendy Miejskiej 
Policji w Jaworznie pozostaje na porów-
nywalnym poziomie i oscyluje wokół 8-9 
tysięcy rocznie. Biorąc pod uwagę fakt, iż 
rokrocznie zwiększa się liczba pojazdów 
poruszających się po drogach i to w spo-
sób dość znaczny, zaś liczba przewinień 
kierujących pozostaje bez zmian, w pełni 
uprawniony wydaje się być wniosek, iż 
statystycznie coraz mniejsza liczba kie-
rujących przekracza przepisy drogowe. 
Bez wątpienia wpływ na taki stan rzeczy 
ma policja, której działania skierowane są 
przecież nie tylko na ujawnianie wykro-
czeń, ale przede wszystkim na wyrobienie 
w kierujących nawyku przestrzegania 
przepisów, a co za tym idzie poprawy 
bezpieczeństwa na drogach. Temu ce-
lowi służą coraz częściej spotykane na 
drogach fotoradary, czy też realizowane 
okresowo przez policję działania wzmo-
żone, ukierunkowane na te naruszenia 
przepisów, które są najczęstszymi przy-
czynami kolizji i wypadków drogowych. 
Co do wysokości kar nakładanych przez 
policjantów, to można stwierdzić, że 
możliwości w tym zakresie są w pełni ade-
kwatne do potrzeb, zaś daleko ważniejsza 
od kwoty nałożonego mandatu wydaje się 
być świadomość nieuchronności kary za 
popełnione wykroczenie.

Okiem jaworznickiej drogówki

Nadkomisarz Wojciech Głowacz
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Salon:    Jaworzno ul Grunwaldzka 2
                tel. 032 614 22 22; fax. 032 614 22 23
Serwis:  Jaworzno ul. Grunwaldzka 274
                tel. 032 616 81 00; fax. 032 616 32 80

Stacja Kontroli Pojazdów 
Raba II
ul. Grunwaldzka 274 
tel. 032 616 82 00
Serwis: 032 616 81 00

Z a p e w n i a m y  n o w e  k o n k u r e n c y j n e  c e n y 
o r a z  2 4  m i e s i ę c z n ą  g w a r a n c j ę

Oferujemy	ponadto	
szeroką	gamę	
świadczonych	usług.	
Polecamy	także
montaż	instalacji	
gazowych.	

Zapraszamy
na	bezpłatną	
kontrolę	pojazdów	
w	ramach	akcji	
Bezpieczna	Zima	
z	Rabą	II

Co? Gdzie?
Dlaczego?  

Co? Na terenie naszego miasta 
działa Stowarzyszenie pasjonatów 
motoryzacji Automobilklub Jawor. 
Historia zaczęła się od czterech osób 
Zbigniewa Witosińskiego, Stanisła-
wa Kwiatka, Jerzego Koszowskiego 
i Piotra Mamcarza, który jest obec-
nie Prezesem Automobilklubu. Te 
cztery osoby zdołały zebrać wokół 
siebie pasjonatów motoryzacji i po 
wielu spotkaniach, 6 grudnia 2006, 
powstał klub , który od 28 czerwca 

2007 roku widnieje w Krajowym Re-
jestrze Sądowym, a w poprzednim 
roku stał się członkiem rzeczywistym 
Polskiego Związku Motorowego. Aż 
dwadzieścia osób zechciało zostać 

Członkami Założycielami Automo-
bilklubu Jawor.

Dlaczego? Członków klubu łączy 
pasja do pojazdów silnikowych za-
równo: wyścigowych, terenowych 
jak i zabytkowych. Celami klubu jest 
działanie na rzecz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, doskonalenia 
technik udzielania pierwszej pomo-
cy powypadkowej, jak również pro-
blem alkoholowy na polskich dro-
gach. Jednak głównym założeniem, 
które stało się filarem do założenia 
Stowarzyszenia jest chęć organizo-
wania imprez i popularyzowania 
sportów motorowych. Każdy, kto 
pragnie stać się członkiem Automo-

bilklubu musi wiedzieć ze klub ten 
to nie grupa piratów drogowych lecz 
ludzi, dla których jazda jest pasją, 
a członkostwo w klubie ułatwia jej 
realizację. 

Jaworznicki Automobilklub posia-
da 3 sekcje. Są to sekcja samochodów 
rajdowych, sekcja samochodów za-
bytkowych oraz sekcja samochodów 
terenowych. Każda z nich posiada 
wiedzę z danej dziedziny, a ich wspól-
na cecha to chęć doskonalenia tej 
wiedzy. Członkowie klubu mogą się 
poszczycić zarówno indywidualnymi 
jak i grupowymi osiągnięciami. 

Gdzie? Każdy może odwiedzać inter-
netową stronę klubu www.auto-jawor.
jaw.pl. A jego siedziba mieści się przy uli-
cy Dąbrowska 20A pok.19 w Jaworznie.

Na pełnym 
gazie

W październiku 2007 roku po-
wstała Komisja Sportów Samocho-
dowych przy Automobilklubie Jawor. 
W skład sekcji obecnie wchodzi jede-

nastu zapaleńców zainteresowanych 
sportem samochodowym, a konkret-
niej rajdami samochodowymi. Trzon 
Komisji tworzą obecnie: Aleksander 
Kidawa, Bartosz Pawełczyk, Marek 
Porębski oraz Szymon i Mateusz 
Adamczyk. Wszyscy oni to regularnie 
startujący w imprezach okręgowych 
zawodnicy.

Wśród członków Komisji Sportów 
Samochodowych są zarówno czynni 
zawodnicy jak i młodzi sympatycy 
rajdów. Celem sekcji jest populary-
zowanie sportu samochodowego w 
mieście oraz najbliższym regionie. 

Członkowie sekcji regularnie startują 
w okręgowych imprezach rajdowych 
ale dają tez o sobie znać w imprezach, 
o randze ogólnopolskiej, uczestniczyli 
w zabezpieczaniu odcinków specjal-
nych rajdu zaliczanego do Pucharu 
PZM - Rajdu Tyskiego lub kultowego 
rajdu Cieszyńskiej Barbórki. 

Aby móc jeszcze aktywniej brać 
udział w sporcie samochodowym  
w swoim regionie członkowie Sekcji 
zdecydowali zorganizować odpo-
wiednie szkolenie oraz wysłać grupę 
dwunastu członków klubu na egza-
min na licencje Sędziego Sportów 
Samochodowych. Po zdobyciu tej 
licencji jaworznicki klub będzie mógł 
szczycić się pokaźną grupą sędziów.

Komisja Sportów Samochodowych 
jest otwarta na nowych członków. 
Każdy, kogo interesują sportowe sa-
mochody, wyścigi lub rajdy poprzez 
wstąpienie w szeregi komisji może 
rozpocząć aktywny udział w tego 
rodzaju imprezach. I tak jak obecni 
jej członkowie mieć na koncie już nie 
jeden sukces oraz półki wypełnione 
pucharami ciężko wywalczonymi  
w okręgowych imprezach. Wstępując 
do sekcji można liczyć na rady do-
świadczonych kolegów, pomoc w tre-
ningach czy też szkolenie, które przy-
gotuje do uzyskania odpowiedniej li-
cencji. Klub oprócz wspierania innych 
klubów z okręgu ma swoim planie or-
ganizowanie rajdów samochodowych 
oraz innych imprez popularnych na 
terenie miasta Jaworzna. Członkowie 
Komisji już rozpoczęli pierwsze prace 
nad rajdem 3 ligowym oraz 

Automobilklub Jawor 
VI Auto Expert
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na drogach i w terenie
Auto Expert

AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW
Jaworzno - Dąbrowa Narodowa ul. Katowicka 19b (przy salonie PEUGEOT)
tel. 032 752 94 27, 616 48 56

oferujemy:
►	MECHANIKA • DIAGNOSTYKA • ELEKTRYKA • ELEKTRONIKA
►	 MONTAŻ	HAKÓW	HOLOWNICZYCH	I	SZYB	SAMOCHODOWYCH
►	 SERWIS	UKŁADÓW	WYDECHOWYCH
►	 KLIMATYZACJA	–	PEŁNY	SERWIS	I	OBSŁUGA
►	 MONTAŻ	ALARMÓW	I	SYSTEMÓW	ZABEZPIECZEŃ
►	 MONTAŻ	I	SERWIS	INSTALACJI	GAZOWYCH	
	 13	LAT	DOŚWIADCZENIA	(dawniej	Auto	Gaz	Kaszyca)
►	 KONTROLA	UKŁADU	ZAWIESZENIA	I	HAMULCOWEGO	NA	LINII	DIAGNOSTYCZNEJ
►	 BEZPŁATNY	TEST	PŁYNU	HAMULCOWEGO	I	CHŁODNICZEGO

OBSŁUGUJEMY SAMOCHODY WSZYSTKICH MAREK!!!

Dla	naszych	Klientów	pomoc	assistance	24h/dobę

NAJLEPSZA K ADRA,
NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SPRZĘT TO NASZ ATUT
SAMOCHODY ZASTĘPCZE NA CZAS NAPRAW Y

Serwis 
Samochodowy

ZAPRASZAMY:
7.00-20.00
SOBOTA:

8.00-13.00

Ostre podjazdy 
i karkołomne 
zjazdy, auto, 
błoto  
i frajda z jego 
wyciągania

Plener i samochód terenowy. 
Artur Kuma to szef 9-osobowej 
komisji samochodów terenowych 
automobilklubu Jawor. Przygoda i 
pasja to podstawa do ich dobrej za-
bawy. Ich doświadczenia to imprezy 
w Rumunii, Trial w Czechach, na 
Haradzie oraz 2. miejsce w rajdzie  
w Moskwie. Jak sami mówią rajdy sa-
mochodowe można podzielić na rajdy o 
charakterze zlotowo – przeprawowym  
i rajdy o charakterze szybkościowo 
– terenowym.

Rajdy o charakterze zlotowo – 
przeprawowym polegają na rywali-
zacji sportowej. Zwykle są to dwu-, 
trzydniowe wyjazdy, podczas których 
należy pokonać długą, wymagającą 
trasę z wieloma przeszkodami tereno-
wymi do pokonania. Rezultat nie jest 
zależny od prędkości pokonania trasy 
lecz od liczba zaliczonych prób.  

W rajdach o charakterze szybko-
ściowo – terenowym liczy się przede 
wszystkim szybkości pokonania tra-
sy wyznaczonej w terenie o średnim 
stopniu trudności.

Trudne technicznie trasy to zawo-
dy trialowe. Tutaj trasa jest zazwyczaj 
znacznie trudniejsza technicznie, rajd 
trwa jeden lub dwa dni, a zawody 
rozgrywane są na niewielkim ob-
szarze i polegają na obserwowanym 
przejeździe. 

Urlop członkowie naszej sekcji 
spędzają na wyjazdach krajoznaw-
czo-turystycznych. Taka impreza 
to wyjazdy kilkudniowe a nawet 
dwutygodniowe, a jej cecha to brak 
rywalizacji pomiędzy załogami oraz 
wzajemna pomoc w pokonywaniu 
trudniejszych odcinków.

Członkowie klubu zwiedzali w ten 
sposób dotychczas w Polsce Gorce i 
Beskidy, a poza granicami Karpaty 
Ukraińskie oraz Rumuńskie. Wszyst-
kie rodzaje rajdów pomimo różnicy w 
terenie, warunków i zasad łączy jedno 
- samochody terenowe, obcowanie 
z przyrodą oraz chęć doskonalenia 
jazdy przez  naszych rajdowców, 
fanatyków dobrej zabawy, ludzi, dla 
których dźwięk silnika, świadomość 
pokonania trudniejszej trasy to to co 
ich łączy w Automobilklubie.

nakreślili pierwsze plany imprezy 
rajdowej przeznaczonej dla amatorów.  
A w przyszłości mają apetyty na zawo-
dy o dużo większym prestiżu. Sekcja 
chce dać szanse młodym kierowcom, 
często winnym wypadkom na dro-
gach, aby swoje zapędy do szybkiej 
jazdy mogli realizować w odpowied-
nio przygotowanych do tego miej-
scach oraz odpowiednio zabezpie-

czonych imprezach. Doświadczenie 
starszych kolegów ma pomóc w nauce 
sportowej jazdy, tak by równocześnie 
zwiększyć bezpieczeństwo w codzien-
nej jedzie po drogach publicznych.

Za jeden z celów na 2008 rok 

Komisja Spor tów Sa mochodo-
wych wyznaczyła sobie organizację 
Konkursowej Jazdy Samochodem 
czyli imprezy amatorskiej będącej 
pierwszym krokiem w karierze każ-
dego kierowcy rajdowego w Polsce. 
W jesieni br. w odpowiednio za-
bezpieczonych miejscach zostanie 
zorganizowana impreza, na którą 
już teraz zapraszają każdego, kto 

chce spróbować swoich sił w po-
konywaniu próby sportowej nieko-
niecznie sportowym samochodem. 
Wystarczy prawo jazdy kat. B oraz 
dowolny samochód dopuszczony 
do ruchu.

Oprócz tego na jesień tego roku 
planowany jest 3 ligowy rajd sa-
mochodowy będący jedną z rund 
Mistrzostw Okręgu. Impreza ta ma 
przyciągnąć na teren Jaworzna pro-
fesjonalnie przygotowane samochody 
rajdowe, które pędząc po bocznych 
drogach i wznosząc tumany kurzu na 
długo zapadną w pamięć zwabionych 
rykiem silników mieszkańców

Czy odżyje 
Warszawa?

Stare samochody? Co zrobić, by 

stałe się nowsze? Chyba najlepiej za-
pytać o to przewodniczącego naszej 
sekcji samochodów zabytkowych 
członka założyciela Jerzego Koszow-
skiego. Restaurowanie samochodów 
takich jak Mikrus, czyli jak na nie 
mówi „aut z DUSZĄ” to coś co pa-
sjonuje wciąga i sprawia, że wciągasz 
się w tę pasję za każdym razem coraz 
bardziej tak jak trzech członków tej 
sekcji Jerzego Koszowskiego, Mariu-
sza Kadele oraz Marcina Kopacza. 
Panowie sami odnawiają zabytkowe 

auta i motocykle, tak zwane Oldtime-
ry powstałe do 1945 roku i Oldtimer 
Yuong oldtimer. Ich marzenie to od-
nowiona Warszawa.

Jeżeli uda im się zdobyć sponsorów, 
pragną na przełomie wiosny i lata 2008 
roku zorganizować zjazd pojazdów za-
bytkowych na terenie naszego miasta. 
Mam nadzieję, że im się to uda. Gdyż 
to doskonała nauka historii motoryza-
cji oraz możliwość podziwiania kunsz-
tu tworzenia nowego i pięknego auta ze 
starego i często zapomnianego.

VIIAuto Expert
bezpłatny dodatek Ct
30 stycznia 2008
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EUROSAT 
MIKOŁOWSKA 42b 

41-400 MYSŁOWICE 

TEL. 032 223 11 86

AUTORYZOWANY 
PUNKT 

SPRZEDAŻY 
TELEWIZJI 

NOWEJ 
GENERACJI N

CB RADIO 

Już od 
150ZŁ

CB RADIO, ANTENY CB  
MONTAŻ, SERWIS 
AKCESORIA TELEWIZYJNE 
PILOTY NAWIGACJA GPS  

OD 500ZŁ

ZESTAW CB RADIO 
Z ANTENĄ OD 

200ZŁ 
Z MONTAŻEM!

MOTO - MUCHA
NOWE OBLICZE

WKRÓTCE STARTUJEMY

Motocykle
Quady
Skutery
Serwis

Moto - Mucha
ul. Grunwaldzka 73

tel/fax: 032 752 01 01

NOWY SALON

NOWE MARKI

NOWY ASORTYMENT

VIII

ZAPRASZAMY: Pon.-Pt.: 8:00 - 18:00  Sob.: 8:00 - 13:00

4NAJWIĘKSZY WYBÓR CZĘŚCI I AKCESORIÓW 

    DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

4OPONY I FELGI

4KOSMETYKI I CHEMIA MOTORYZACYJNA

4NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE

43-600 Jaworzno  
ul. Olszewskiego 2a
(pawilon „Kostki” obok Urzędu Miejskiego)
tel.: 032 615-16-83/84 fax. 032 614-17-72
icjaworzno@intercars.com.pl

NOWOŚĆ W OFERCIE  

CZĘŚCI ZAMIENNE DO SAMOCHODÓW JAPOŃSKICH !!

Auto Expert
bezpłatny dodatek Ct

30 stycznia 2008
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Sport

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 
weź udział w zabawie!

Dziś prezentujemy 
sylwetki 20 kandydatów 
do tytułu Sportowca Roku 
2007 wybranych przez 
zespół redaktorów „Sport 
– Co tydzień”. Kolejnymi 
nominowanymi przez 
naszych czytelników są 
Mariusz Suwaj, Krzysztof 
Włodarczyk i Dariusz Boś. 
W ten sposób zamknęła 
się już lista sportowców 
nominowanych do tytułu 
Sportowca Roku 2007. Swoje 
głosy na zamieszczonych na 
tej stronie kuponach, mogą 
Państwo oddawać w siedzibie 
redakcji, mieszczącej się przy 
ulicy świętej Barbary 7.

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 zgłaszać 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 25 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 2005 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 ...........................................................................
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SIATKÓWKA MCKIS JAWORZNO - PŁOMIEń SOSNOWIEC 2:3 (25:19, 25:20, 18:25, 18:25, 11:15)
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PIŁKA NOŻNA KP JAWORZNO - LZS NADWIŚLANIN GROMIEC 2:1 (1:1)

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

r e k l a m a

SIATKÓWKA: 

Ogólnopolski program „Bieg po zdrowie”
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 16.00 na stadionie MCKiS-u 
ul. Moniuszki. WSPÓŁORGANIZATOR- Urząd Miejski w Jaworznie

Finałowy Turniej Mistrzostw Śląska SIATKÓWKI Juniorek
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe). 30 stycznia (środa) – mecz I: godz. 15.00 
– MCKiS Jaworzno – KS Częstochowianka mecz II: – MKS BKS Aluprof Bielsko – Biała – VC Victoria 
MOSiR Cieszyn. 31 stycznia (czwartek) – mecz I: godz. 15.00 – MOSiR I Mysłowice – KS Częstocho-
wianka mecz II: -VC Victoria MOSiR Cieszyn – MCKiS Jaworzno. 1 lutego (piątek) – mecz I: godz. 
15.00 – MOSiR I Mysłowice – MKS BKS Aluprof Bielsko – Biała mecz II: – VC Victoria MOSiR Cieszyn 
– KS Częstochowianka. 2 lutego (sobota) – mecz I: godz. 10.00 – MKS BKS Aluprof Bielsko-Biała – KS 
Częstochowianka mecz II: – MCKiS Jaworzno – MOSiR I Mysłowice. 3 lutego (niedziela) – mecz I: 
godz. 10.00 – MOSiR I Mysłowice – VC Victoria MOSiR Cieszyn mecz II: – MKS BKS Aluprof Bielsko-
Biała – MCKiS Jaworzno II. Mecze rozpoczynają się 30 minut po zakończeniu pierwszego spotkania 
na wszystkie mecze wstęp wolny – zapraszamy wszystkich sympatyków siatkówki!!!

II LIGA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
MCKiS AND-BUD Jaworzno – Alba Chorzów 30 stycznia (środa) – godz. 19.00
hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 o godzinie 16.15 przedmecz juniorów: MCKiS Jaworzno – KS 
Niwa Oświęcim. Wstęp wolny – serdecznie zapraszamy!!!

II LIGA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN
MCKiS AND-BUD Jaworzno – AZS Politechnika Radomska Radom 10 lutego (niedziela) - godz. 
18.00 hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!!!

MECZ II POLSKIEJ LIGI FUTSALU
MCKiS Dąbrovia Jaworzno – Rodakowski Ledger Tychy 10 lutego (niedziela) – godz. 19.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe )- wstęp wolny!!!

II LIGA SIATKÓWKI KOBIET
MCKiS Jaworzno – Gaudia Trzebnica 23 lutego  (sobota) - godz. 16.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe )- wstęp wolny!!!

I LIGA SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
MCKiS Energetyk Jaworzno – KS Poznań 23 lutego (sobota) - godz. 18.00
hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 bilety: 8 zł normalny, 4 zł ulgowy

FINAŁ Plebiscytu na najlepszego „Sportowca i trenera MCKiS w roku 2007”
Zawodniczki i zawodników wyróżnionych w pierwszym etapie głosowania wybierać można z 
listy umieszczonej na naszej stronie. Zapraszamy do udziału w drugim etapie internetowego 
głosowania: www.sokol.jaw.pl

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, czwar-
tek oraz piątek od godz. 16.00 do 20.00

Zajęcia z siatkówki dla chłopców rocznika 1995 i 1996
środa i czwartek – 17.00-19.00 – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 5 (Os. Stałe). Zajęcia 
z siatkówki dla dziewcząt rocznika 1995 i 1996, poniedziałek – 15.00-17.00 – hala MCKiS, ul. 
Inwalidów Wojennych 18, czwartek – 15.45-17.30 – hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18

Lodowisko MCKiS
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-13.45 (cena biletów 2 zł - normalny, 
1 zł – ulgowy) od 15.00-21.45 (cena biletów 4 zł - normalny, 2 zł – ulgowy),
soboty i niedziele od 9.00-13.45 (cena biletów 2 zł - normalny, 1 zł – ulgowy)
od 15.00 - 21.45 (cena biletów 4 zł - normalny, 2  zł – ulgowy)

W minionym tygodniu 
zespół drugoligowych 
siatkarek MCKiS-u 
rozegrał dwa bardzo 
trudne spotkania, które 
niestety zakończyły się 
porażkami. Mecze z trzecią 
w tabeli drużyną Gwardii 
II Wrocław, oraz sobotnie 
spotkanie z Płomieniem 
Sosnowiec wstydu trenerowi 
Krzysztofowi Zabielnemu  
z pewnością nie przyniosły. 

Dzięki wywalczeniu punktu na 
sosnowiczankach nasz zespół zrów-
nał się w tabeli z bielskim BKS-em, 
dzięki czemu sytuacja staje się coraz 
bardziej klarowna. Po sobotnim spo-
tkaniu zamykającym ten trudny dla 
siatkarek Zabielnego tydzień, nasz 
trener miał wyraźnie mieszane uczu-
cia. – We Wrocławiu nie zagraliśmy 
źle, ale jednak wciąż nam czegoś do 
tego zespołu brakuje. Przed dzisiej-
szym spotkaniem, dosłownie na kilka 
godzin przed samym meczem dosta-
łem wiadomość od Lipki, że grypa 
żołądkowa wyłączyła ją z gry. Taki 
wynik jaki dziś padł, przed meczem 
brałbym w ciemno. Teraz pozostaje 
jednak lekki niedosyt.

Dwa pierwsze sety to popis gry 
jaworznianek. – To były najlepsze 
dwa sety w całym sezonie . Wy-

chodziło wszystko, przyjęcie, gra 
środkiem, no dosłownie wszystko i 
aż miło było na to wszystko patrzeć 
– mówił po spotkaniu Zabielny. 
Rzeczy wiście gra jaworznianek 
imponowała, dzięki dobrej grze 
w przyjęciu do słowa doszły nasze 
środkowe Karolina Sawaniewicz, 
Iza Knapik. Zespół Płomienia był 
bez szans.

– Ten mecz powinniśmy wygrać 
nawet 3-0, ale brakło nam naszej 
atakującej Lipki. Jej zmienniczka, 
Żaba, niestety mało ostatnio grała 
i nie zaprezentowała się na tyle, ile 
by mogła. Miała niską skuteczność 
w ataku, a przecież z tego muszę ją 
rozliczać. Obecność Lipki dałaby 
nam z pewnością więcej skutecz-
nych ataków, a do zwycięstwa 3-0 

Po objęciu roli trenera w Ja-
worznie zespół rozpoczął sezon 
od bardzo słabej postawy. Na 
dzień dzisiejszy sytuacja w ta-
beli jest już ustabilizowana, czy 
miał pan momenty zwątpienia 
w tych ciężkich chwilach?

– Z pewnością, muszę to przyznać, 
było naprawdę ciężko. Na pewno nie 
zwątpiłem, jaki byłby wtedy ze mnie 
trener, jednak im dłużej trwała ta fatal-
na passa tym trudniej było mi znaleźć 
odpowiedź dlaczego tak się dzieje. Pro-
szę mi wierzyć, kibice  mogą zobaczyć 
zaledwie 2h pracy w tygodniu, czyli sam 
mecz. Ja jestem z tymi dziewczynami 
codziennie i na treningach ten zespół 
spisywał się zupełnie inaczej. Problem 
leżał w samych meczach, które nam wy-
raźnie nie wychodziły, lecz na szczęście 
mamy to za sobą. 

To w takim razie, co spowodo-
wało, że nagle po praktycznie 
samych porażkach 0-3 pana ze-
spół był w stanie pokonać MO-
SiR Mysłowice, czy też zdobyć 
punkt z Płomieniem Sosnowiec, 
co miało miejsce w sobotę?

– Jednego byłem pewien, że czas 
będzie pracował dla nas. Im więcej go 
minie, tym my będziemy musieli grać 
lepiej. Forma musiała w końcu nadejść. 
I teraz, już z perspektywy czasu, powiem 
szczerze, że gdybym miał jeszcze raz 
układać scenariusz tego sezonu chciał-
bym po prostu powtórzyć drogę, którą 
właśnie przemierzamy. Forma przyszła 
w samą porę, czyli właściwie jej początek 
to spotkanie z Bielskiem i później seria 
kilku zwycięstw, z drużynami, z któ-
rymi wygrać musieliśmy. Pamiętajmy 

przecież, że początek mieliśmy bardzo 
słaby, ale rywalki były z samej czołówki. 
Z tymi zespołami ciężko rywalizować i 
my musimy skupić się na walce z zespo-
łami z dolnej części tabeli.

A nad jakimi elementami gry 
udało wam się w trakcie sezonu 
szczególnie popracować?

– Nie powiem nic szczególnego, ale my 
musimy pracować nad każdym elemen-
tem. Nie może być tak, że stawiamy tylko 
na np. zagrywkę bo to byłoby swojego ro-
dzaju samobójstwem. Ćwiczymy solidnie, 
tak by po sezonie móc powiedzieć, ok., 
znów zrobiliśmy kolejny kroczek. A teraz 
już porównując początek sezonu do obec-
nej gry naszych dziewczyn to z pewnością 
na uwagę zasługuje wyraźna poprawa gry 
w ataku. Mieliśmy z tym wielki problem. 
Po kontuzji długo do siebie dochodziła 
Monika Pielecka i tu mieliśmy napraw-
dę wielką dziurę. Na szczęście już powoli 
mamy to za sobą. 

Na koniec jeszcze zapytam o 
współpracę z MCKiS-em. Jak to 
wszystko wygląda?

– Jeśli chodzi o sprawy organiza-
cyjne, to tylko mogę powiedzieć in-
nym trenerom, że życzę im, by mogli 
kiedyś pracować w takich warunkach. 
Mnie praktycznie obchodzi tylko 
przygotowanie zespołu do spotkań  
i walki o ligowe punkty. O resztę dba-
ją o mnie ludzie z MCKiS-u, mam 
komfort pracy czego naprawdę często 
brakuje. Przyjście do Jaworzna nie 
było z pewnością błędem.

Dziękuję za rozmowę.
red1.

Pierwszego gola  
w nowym roku dla piłkarzy 
jaworznickiego klubu zdobył 
Radomir Jarzynka. Dzięki 
jego trafieniu i swojakowi, 
jakiego wbił obrońca 
Nadwiślanina podopieczni 
Andrzeja Sermaka odnieśli 
pierwsze zwycięstwo  
w rywalizacji kontrolnej.

Mecz rozgrywany w Gorzowie,  
w to słoneczne, lecz wietrzne popo-
łudnie, mógł się podobać. Jaworz-
nianie z wyżej notowanym rywa-
lem spisywali się dobrze. Był to też 
ważny egzamin dla Ochmańskiego 
i Biskupa. Jak przyznał później An-
drzej Sermak, nie oblali go – Obaj 
muszą się uczyć naszej piłki. Poza 
tym Gromiec grał dosyć twardy fut-
bol, co myślę pokazało im, że nikt ni-
kogo nie zamierza oszczędzać. Są to 
perspektywiczni zawodnicy, którzy 
chcą podnosić swoje umiejętności. 
Rezygnujemy natomiast z Paculi. 
A wracając do samego spotkania, 
wiatr często psuł wiele podań, ale  
w tej fazie przygotowań nie chodzi  
o finezyjną grę. 

Jaworznianie prowadzenie objęli 
w pierwszej części gry, bo uderzeniu 

Jarzynki, który z bliskiej odległości 
nie dał szans bramkarzowi rywali.  
W drugiej połowie po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego Biskupa, napastni-
cy Jaworzna skutecznie „naciskali” 
obrońcę rywali, który chcąc ratować 
sytuację umieścił piłkę we własnej 
bramce. 

W sobotę jaworznianie po raz 
kolejny będą gościć na boisku w pod 
oświęcimskim Gorzowie. Tym razem 
jednak zmierzą się z gospodarzami 
trenowanymi przez Wiesława Liszkę, 

Poniżej przedstawiamy państwu krótką rozmowę 
z trenerem drugoligowego zespołu siatkarskiego 
MCKiS-u Jaworzno, panem Krzysztofem Zabielnym.

Forma musiała nadejśćCenny punkt

zabrakło nam tak nie dużo – dodaje 
Zabielny.

Niestety, w dalszej części meczu, 
zdecydowanie słabiej zaczęliśmy 
grać w przyjęciu, co wyłączyło z gry 
nasze środkowe. Nieskutecznie gra-
jąca Żaba wyłączyła się praktycznie 
w ataku i rzec można, że na placu 
pozostała tylko para Pielecka - Sa-
mul. To było zdecydowanie za mało 
jak na zespół Płomienia.

Cieszy jednak kolejny, jak że 
cenny punkt. Szesnaście punktów 
po szesnastu kolejkach to niezły 
rezultat, zwłaszcza gdy przypomni-
my sobie, jak słabo spisywał się ten 
zespół na początku rozgrywek. O 
szóste miejsce nie ma już co walczyć, 
jednak pokonanie bielskiego BKS-u 
staje się co raz bliższe. red 1.

byłego zawodnika GKS-u Bełchatów 
i Zagłębia Sosnowiec. Jego drużyna 
plasuje się na 5. pozycji w B klasie.
Składy:

I połowa: Józefiak – Boś, Praż-
mowski, Adamus, Podralski – Ma-
chaj, P. Sermak, A. Sermak, Zięba 
– Jarzynka, Bolisęga.

II połowa: Józefiak – Rapacz, Praż-
mowski, Boś, B. Struski, Ochmański, 
P. Sermak, Biskup, Zięba – Bolisęga, 
Jarzynka (60. Stachura).

Prk

Jarzynka na dobry początek

Radomir Jarzynka jako pierwszy w tym roku miał okazję cieszyć się 
z bramki strzelonej rywalowi

Siatkarki w końcu grają to do czego przyzwyczaiły swoich fanów
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o g ł o s z e n i a

1992 rok dla jednych 
jest rokiem już dawno 
zapomnianym, lecz dla 
mieszkańców Borów 
wydarzenia z tego roku 
pozostaną na zawsze 
w pamięci. Mowa tutaj 
szczególnie  
o osobach, które prawie 
16 lat temu gasili wielki 
pożar na Grodzisku. 
Uczestnicy akcji 
gaszenia pożaru to  
„12 wspaniałych”  
z dwiema kobietami  
w składzie.

– Zaczęło się od wczesnych 
godzin rannych, kiedy to dało 
się wyczuć swąd i dym, który 
z każdą chwilą był bardziej 
wyczuwalny. Wtedy doszedłem 
do wniosku, że coś musi być 
nie w porządku. I rzeczywiście 
moje przeczucia się sprawdziły 
– okolice Grodziska zaczęły 
płonąć. Sam nic nie mógłbym 
zrobić, dlatego postanowiłem 
zebrać ekipę mężczyzn chętnych 
do gaszenia. Po długich próbach 
znalazło się dwóch panów, któ-
rzy poszli ze mną ugasić pożar. 
A byli to Witold Siewor i Jan 
Nowak. Gdy dotarliśmy na 
miejsce oceniliśmy, że ogień roz-
poczyna się w okolice Jeziorek i 

rozprzestrzenia się bardzo szyb-
ko, zwłaszcza, że był to okres 
wielkiej suszy. Doszliśmy do 
wniosku, że musimy pokierować 
ogień na Grodzisko, gdyż szedł 
prosto na las, a tak dogodniej 
było go  zastopować. Polegało 
to na odsuwaniu igliwia i two-
rzeniu ścieżek z piasku. I tak w 
trzech do godzin popołudnio-
wych gasiliśmy. Następnie z po-
mocą przybyli nam inni chłopcy 

Grodzisko – wspomnienia po latach

– wspomina Stanisław Gredka, 
uczestnik a zarazem dowódca 
ekipy gaszącej pożar.

– Dosyć długo trwało gasze-
nie pożaru. Ogień był rozrzuco-
ny w różnych miejscach, paliło 
się kilka punktów, co uniemoż-
liwiało sprawne poruszanie się. 
Byliśmy rozrzuceniu po całym 
tym miejscu, gdzie pożar się 
znajdował. Każdy gasił pożar 
tym, co miał pod ręką, odrąby-

wał płonące gałęzie, a także two-
rzyliśmy wały z piasku. Wszyscy 
robili co tylko mogą – relacjonu-
je Mariusz Stolarczyk.

– Pożar musieliśmy gasić 
sami, bez pomocy straży, po-
nieważ w tym okresie panowało 
wiele pożarów, a straż miała 
zlecenie tylko interweniować 
w chwili, gdy zagrożone były 
budynki mieszkalne – dodaje 
Stanisław Gredka.

– Strachu nie pamiętam, 
zresztą nie było czasu, aby  
o tym myśleć, gdy tylko za-
uważyłem płomienie rzuciłem 
się z łopatą, aby ugasić pożar 
– mówi Adam Pindel

– Gasząc pożar zdarzy-
ła nam się taka sytuacja , 
gdy z płomieni wyskoczyły 
dwa nadpalone zające, które 
wręcz prosiły nas o pomoc. 
Pomoc ta miała polegać na 

tym, aby je dobić. Nie można 
było patrzeć na ich cierpienie. 
Determinacja była ogromna, 
chłopaki nosili piasek w swo-
ich koszulkach. Największy 
problem polegał na tym, że był 
straszny wiatr, który rozprze-
strzeniał ogień. Na szczęście 
nic nikomu się nie stało, nie 
licząc drobnych zadrapań  
i zniszczonej odzieży. Każdy  
z nas dał z siebie jak najwię-
cej. Ja nie mogłem ze zmęcze-
nia po tej całej akcji pójść do 
pracy – opowiada Stanisław 
Gredka.

– Na Grodzisku ponownie 
byliśmy popatrzeć wieczorem 
o 23:00. Wtedy było łatwo 
zlokalizować płomienie po-
żaru, które na nowo powsta-
wały w miejscach niedoga-
szonych – wspomina Mariusz 
Stolarczyk.

Ekipa ludzi prężnie ga-
szących pożar na Grodzisku 
składała się z Bartłomieja 
Zająca, Mariusza Stolarczy-
ka, Zbigniewa Walewskiego, 
Witolda Siewiora, Jarosława 
Łopaty, Piotra Łopaty, Rafała 
Brożka, Stanisława Gredka, 
Jana Nowaka, Barbary Mróz, 
Patrycji Proksy, a także udział 
w gaszeniu brał Adam Pindel. 
Osobą tym można nadać mia-
no bohaterów, gdyż narażając 
swe zdrowie i życie, własnymi 
siłami, wylewając pot bronili 
Grodziska, abyśmy dziś mogli 
podziwiać jego piękno.

oPracowała: P. dłuGajczyk

Już po raz czwarty Oddział 
PTTK w Jaworznie zorgani-
zował zimowy wypoczynek 
dla jaworznickiej młodzieży  
w Stacji Narciarskiej Wier-
chomla, gdzie panują szczególne 
warunki klimatyczne do upra-
wiania sportów zimowych.

W pierwszym tygodniu ferii 
zimowych od 12.01 do 19.01.08 r. 
odbywał się obóz narciarski 
w nowoczesnej bazie, w której 
uczestnicy mieli nieograniczo-
ny dostęp do wszystkich dobrze 
przygotowanych, oświetlonych 
i sztucznie naśnieżanych tras 
narciarskich. W zimowisku 
wzięło udział 39 narciarzy wraz 
z 4-osobową kadrą.

Młodzież szkoliła swoje 
umiejętności jazdy na nar-
tach i  snowboa rd zie pod 

Zimowe szaleństwa
nadzorem instruktorów PZN 
– Ryszarda Steca i Piotra 
Michacza oraz instruktorów 
Szkoły Narciarskiej w Wier-
chomli. W programie były 
również zajęcia na basenie, 
dyskoteki, gry i zabawy oraz 
spacery.

Podsumowaniem obozu 
narciarskiego był profesjo-
nalnie przygotowany przez 
samego szefa Szkoły Nar-
ciarskiej Wierchomla Piotra 
K apu st ia ny k a –  „ S la lom 
Gigant”. Wyniki współza-
wodnictwa przedstawiają się 
następująco:

Kategoria początkujący: I miej-
sce Magdalena Miranowicz Gim. nr 1, 
II miejsce Kaja Polańska Gim. nr 1, III 
miejsce Tomasz Chyrowicz Gim. nr 2 w 
Katowicach.

Kategoria średniozaawanso-
wani: I miejsce Jakub Zając Gim. nr 1, II 
miejsce Michał Kolat Gim. nr 4, III miejsce 
Krzysztof Rosiek SP nr 5.

Kategoria zaawansowani: I miej-
sce Tomasz Karżewicz ZSP nr 4, II miejsce 
Bartosz Banasik Gim. nr 2, III miejsce 
Mateusz Chaberka LO nr 3.

Kategoria kadra: I miejsce Ryszard 
Stec Instruktor PZN, II miejsce Jerzy Zię-
ba Prezes PTTK /o w Jaworznie.

Kategoria snowboard: I miejsce 
Kamil Czekaj LO nr 4 w Sosnowcu.

Cieszymy się, że jaworznicka 
młodzież chce aktywnie spędzać 
wolny czas i doskonali umiejęt-
ności uprawiania sportów zimo-
wych. Zapraszamy na kolejne 
imprezy organizowane przez 
Oddział PTTK w Jaworznie. 

z turystycznym Pozdrowieniem

urszula kleszcz

Tuż przed startem slalomu giganta

Oto czterech spośród „12 wspaniałych” na tle Grodziska. Po lewej Stanisław Gredka
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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

Zarząd Spółdzielni 
mieszkaniowej „GórnIk”

w Jaworznie Al. tysięclecia 85

ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący pierwszeństwa 
ustanowienia odrębnej własności  lokalu mieszkalnego  

w Jaworznie przy:
– Al. Marsz. J. Piłsudskiego 39/19 – o pow. użytk. 50,94 m² – 2 pokoje 

+ kuchnia, VI piętro, c.o., c.w., gaz 
– cena wywoławcza – 105.700,00 zł
– ul. Gagarina 7/20 – o pow. użytk. 34,50 m² – 2 pokoje + „ślepa kuch-

nia”, I piętro, c.o. 
– cena wywoławcza – 50.000,00 zł 

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy  
ul. Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 06.02.2008 r o godz. 10.00.   
Istnieje możliwość obejrzenia mieszkań w dniu 04.02.2008 r:

– Al. Marsz. J. Piłsudskiego 39/19 w godzinach 13.00 - 1400,
– ul. Gagarina 7/20 w godzinach 14.00 - 15.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
10 % ceny wywoławczej w terminie do dnia  05.02.2008 r. (data stempla) na 
konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/C Tychy nr 61 1020 2528 0000 0802 0014 
5136. Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni – Dział 
Członkowski pokój nr 2. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania miesz-
kania z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
Informacji udziela Dział Członkowski pokój nr 2 tel. 0-32 615-57-57

Ośrodek 
nauki jazdy 

„KLAKSON”

Zaprasza na kursy prawa jazdy 
18.02.08 i 03.03.08 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

mGSm w Jaworznie
ogłasza przetarg ofertowy

Na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego sprawności 
przewodów wentylacyjnych w administrowanych zasobach budynki 
wielorodzinne – 1070 mieszkań) zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie w oparciu ustawy Prawo Budowlane z 07.07.94 r. z póź. 
zmianami oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i 
przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Zakres przeprowadzonej kontroli winien obejmować:

1/ drożność przewodów od kratki wentylacyjnej do wylotu komina 
na dachu

2/ sprawdzenie stanu technicznego przewodów wentylacyjnych na 
całej długości 

3/ sprawdzenie czy pomieszczenia w których zainstalowane są 
kuchenki gazowe posiadają sprawnie działającą wentylację na-
wiewno- wywiewną

4/ sprawdzenie stanu technicznego włazów, drabin, drzwiczek re-
wizyjnych, nasad itp.

5/ pomiar siły ciągu kominowego zapewniające prawidłowe działa-
nie podłączonych przewodów wentylacyjnych

6/ naniesienie na dokumentacji ewentualnych zmian celem uaktu-
alnienia dokumentacji technicznej.

Wykonawca własnym staraniem zawiadamia użytkowników mieszkań 
o terminie wykonania kontroli zgodnie z obowiązującą ustawą kontrola 
winna odbyć się w ustalonym przez obie strony terminie.
Wykryte w trakcie kontroli usterki w miarę możliwości winny być usu-
nięte przez Wykonawcę, jeżeli dotyczą działań z zakresu obowiązków 
Spółdzielni. Usterki leżące po stronie użytkownika winny być przez niego 
wykonane na podstawie zalecenia Wykonawcy pod jego adresem. W 
ofercie należy podać cenę wykonania przeglądu do poszczególnych 
budynków. Do oferty należy dołączyć wymagane uprawnienia. 
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na przeglądy 
wentylacji” należy złożyć w siedzibie Spółdzielni pok. Nr 10 lub przesłać 
pocztą w terminie do dnia 15.02.2008 r. Informacje w siedzibie Sp-ni 
pok nr 7 tel. 032/ 751 16 78, 751 10 186 wew. 23, 29. O wynikach prze-
targu zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie. 

dw

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie w sprawie  
o sygn. akt II KM 603/07 na podstawie art. 955 § 1 kpc podaje do publicz-
nej wiadomości, że w dniu 

25 lutego 2008 r. o godz. 13.00
w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaworznie przy ul. Inwalidów 
Wojennych 14 sala nr 5 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
opisanej jako lokal nr 12 w budynku wielomieszkaniowym położonym  
w Jaworznie ul. Matejki 5 o powierzchni użytkowej 31,30 m2 posiadającą urzą-
dzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jaworznie nr KW 23593. 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 79 200,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 59 400,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce 
albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według pra-
wa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty ca-
łego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie 
rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  najpóźniej 
do chwili otwarcia licytacji.
Lokal można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację  
w porozumieniu z komornikiem zaś akta egzekucyjne można przeglą-
dać w tym terminie w Sądzie Rejonowym w Jaworznie, ul. Inwalidów 
Wojennych 14.

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

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

CENTRUM

dw

Biuro Rachunkowe
Jaworzno ul. Stara 10 

tel. 032/ 66 00 639 (po 16)
0 501 752 138

obsługa w zakresie prowadzenia:
ksiąg rachunkowych, podatko-

wych, ksiąg przychodów i rozcho-
dów, ryczałtu rejestru VAT

Sporządzanie: rocznych zeznań i 
informacji podatkowych, deklaracji 

ZUS, obsługa w zakresie kadr

Sporządzanie zeznań 
podatkowych, prowadzenie 

podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów, prowadzenie 

ryczałtu ewidencjonowanego, 
pełna obsługa 

kadrowo – płacowa. 

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

ul. Klonowa 13/26 Jaworzno

dw

dw

dw



�5Co tydzień nr 5/853
30 stycznia 2008 roku
Miasto Jaworzno

RENTGEN PANORAMICZNY

CZYNNE od 14.00 do 19.00

ORTODONCJA 
APARATY STAŁE

I RUCHOME

INNE

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.

70/11

10/01

Profesjonalny salon kosmetyczny „ANEW SKIN” 
ul. Szczakowska 92, 43-600 Jaworzno (obok „FITNESS SZOK”) 

czynne: pon, wt, czw, pt 10.00-18.00, śr, sob 9.00-13.00 
tel. 0 608 650 939 mega promocje: makijaże na studniówkę i nie tylko, 
solarium natryskowe, ultradźwięki, lifting, tipsy, body wrapping i wiele 

innych zabiegów. Przyjdź i sprawdź!!!

Zdrowie

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 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. 
Grupowa gimnastyka specjalistyczna dla pań

REHABILITACJA

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

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

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
rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

Szkoła Modelowania Sylwetki 
i Promocji Zdrowego Stylu Życia

Iwona Wrzesień mgr rehabilitacji ruchowej
Na Walentynki 

Czekoladowy masaż
Winogronowa terapia

Zwysłowy relaks
czynny codziennie godz. 17.00 43-600 Jaworzno 

ul. Paderewskiego 43 (hotel Brojan) tel. 0 516 53 40 45
20% zniżki dla zakochanych

55/01

URODA

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

64/01

Gabinet Kosmetyki Estetycznej ERJOT 
mgr Renata Szpala i Europejskie Centrum Odchudzania 

mgr Anna Kurek-Górecka zapraszają do gabinetu ul. Grunwaldzka 229 
tel. 0 607 290 420 w poniedziałki od 16.00-17.00 zapraszamy na 
porady dietetyczne, bezpieczne odchudzanie tel. 0 605 599 123

dw

Specjalistyczna Prywatna 
Praktyka Lekarska 

lek. med. 
Marta Musiał- Sieroń 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje worek, piątek 
16.00-18.00 

Jaworzno, ul. Grunwaldzka 82 
(Budynek „Cech-u” 
tel. 0 601 356 564

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
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JAN KANTY

CENTRUM

SZCZAKOwA

Niezwykła konstrukcja czeka na przyjezdnych od strony Sosnowca, na Stefana Batorego. Gdyby nie 
tabliczki (całkiem nowe) o nazwie miasta i tym, że jest monitorowane, właściwie kierowca nie miałby 
pojęcia, co to za miejsce i gdzie się znajduje. Zardzewiała tablica i równie zardzewiały herb mimo 
wszystko nie są najlepszą wizytówką Jaworzna

Wizytówka miasta

Takie eksponaty możemy spotkać już nie tylko w lesie. Jakikolwiek 
skrawek przy głównej drodze zarośnięty przez bujną zieleń to 
potencjalne miejsce pozbycia się niepotrzebnych już w domu sprzętów

Gdzie (po)padnie

Ten, kto po wyczerpującym spacerze po lesie, również przy 
Batorego, chciałby wrócić do domu autobusem, nie miałby 
łatwego zadania. Z tego, co kiedyś było przystankiem, ostał się 
tylko słupek. Bez rozkładu, bez tabliczki

Był, ale nie ma

Amatorzy mocnych wrażeń znaleź-
li sobie nową rozrywkę. Ten kosz 
z przystanku na Górnośląskiej to 
tylko jeden z przykładów. Bo zna-
leźliśmy ich więcej – podobny stoi 
na przystanku na Podwalu. 

Chuligański wybryk?

Jak mówi stare przysłowie „Nie było nas, był las, nie będzie nas, 
będzie las”. Tylko jaki. Prawie wzdłuż całej drogi prowadzącej 
do Sosnowca od strony Szczakowej rośnie piękny, bujny las. 
Niestety tam, gdzie nie ma świadków w postaci np. mieszkańców, 
najłatwiej jest coś wyrzucić

Ozdoby na skraju lasu

Nostalgia za dawnymi czasami, 
pasja historyczna czy po prostu 
zwykłe przeoczenie zmiany nazwy 
ulicy? 22 stycznia to dawna nazwa 
obecnej św. Wojciecha. 

Ta tabliczka, a właściwie to, co 
z niej pozostało, wisi na słupie 
sąsiadującym z uszkodzonym też 
na drodze dojazdowej do byłej 
kopalni. Nie ma na niej nic, za to 
wokół pełno śmieci, papierów

Czy potrzebna?

Droga nie jest raczej uczęszczana, 
prowadzi do tylnego wjazdu na teren 
byłej kopalni Jan Kanty. 

Jednak złamany wpół słup oświe-
tleniowy wiszący na kablach nie wy-
gląda na zabezpieczony w jakikolwiek 
sposób. Przy silnym wietrze, jaki mie-
liśmy ostatnio, tym bardziej należało-
by go czym prędzej naprawić.

Czy stwarza 
zagrożenie?

Co skłania młodych ludzi do pod-
palania koszy na śmieci? Rozsądne 
wydawałoby się rozszerzenie monito-
ringu tak, aby służby miejskie miały 
większą możliwość kontrolowania 
„gier i zabaw” młodzieży.

Ach, te rewolucje…

To także data wybuchu powstania 
styczniowego. Był to akt sprzeciwu 
wobec agresywnej postawy rosyj-
skiego zaborcy i poboru do rosyjskiej 
armii. Powstanie, które objęło swoim 
zasięgiem całe Królestwo Polskie, 
znaczną część Litwy oraz Wołyń, 
zostało brutalnie stłumione. Ale to 
przecież jeden z tych bohaterskich 
zrywów w historii Polski, z którego 

jesteśmy najbardziej dumni. Nic więc 
dziwnego, że ktoś postanowił tym 
jednym małym akcentem oprzeć 
się zmianie ulicy. Te bowiem, to 
często prawdziwe rewolucje. Choć 

obecna nazwa nie odbiega w swoim 
charakterze zbyt daleko od poprzed-
niej, gdyż św. Wojciech to przecież 
męczennik, jeden z katol ick ich 
świętych patronujących w Polsce. 
Być może więc to po prostu zwykłe 
przeoczenie. Jedno wiadomo na pew-
no, nikogo nie wprowadza w błąd 
– tuż obok stoi tabliczka z właściwą 
nazwą ulicy.
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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

NIEDZIELISKA

CENTRuM

WARPIE

PODWALE

W przeciągu kilku dni 
przepełnione kontenery do 
segregacji zostały opróżnione. 
To, co było niemożliwe przez 
ostatnie miesiące, jak twierdzi 
jedna z mieszkanek pobliskich 
bloków, wreszcie doczekało  
się finału. 

Pracownikom MPO życzymy 
bardziej systematycznego spraw-
dzania stanu kolorowych pojemni-
ków. Wraz z większą świadomością 
mieszkańców co do skuteczności 
segregacji, będą się one zapełniały 
jeszcze szybciej.

Ekipa, która dokonuje rozbiórki 
budynku przy ulicy św. Jana 
najpierw musiała uporać się ze 
stertą worków, śmieci i innych 
odpadków, wyrzucanych tam 
przez mieszkańców pobliskich 
bloków. Spotkani przez nas 
dwaj mężczyźni, którzy zaczęli 
pracę już w sobotę, zanim 
„wzięli się do roboty”, musieli 
oczyścić cały teren wokół. 

Widok jest przerażający – w środ-
ku sypiącego się domu śmieci sięgają 
dosłownie do samego okna na parte-
rze. Gdyby nie nakaz rozbiórki, wy-
dany przez Urząd Miasta, to miejsce 
stałoby się wkrótce dosłownie wylę-
garnią szczurów. Na szczęście każdy 
element jest starannie wybierany. 

Wycinka i przycinanie drzew 
służy bezpieczeństwu,  
a ponadto stanowi 
często niezbędny zabieg 
pielęgnacyjny dla wielu ich 
gatunków.

Niestety, ale trzeba przyznać,  
że większości naszych 
przystanków czegoś brakuje. 
Nawet te najnowsze nie są 
wolne od ubytków. 

Jak widać, modernizacja wiat 
przystankowych przebiegałaby o wie-
le sprawniej, gdyby niektórzy potrafili 
uszanować wspólne dobro. Tę ławecz-
kę na Warpiu zauważyliśmy tydzień 
temu – wątpliwe, aby ktoś zapomniał 
po prostu przykręcić dwie pozostałe 
deseczki. Pasażerom czekającym na 
autobus pozostaje podziękować zło-
dziejowi, że ten nie ukradł ostatniej, 
trzeciej deski. My nie nazwalibyśmy 
tego raczej wspaniałomyślnością.

PSZCZELNIK

Nazwa jest chyba adekwatna do widoku, jaki tam zastaliśmy. 
Śmieci wokół tego blaszanego kontenera to najlepszy przykład 
upadku morale. Pytanie tylko, czyich – mieszkańców czy służb 
porządkowych?

Upadek na Upadowej

Już byli w ogródku…
Na 11 listopada ktoś chyba za-

pomniał jednak po sobie posprzą-
tać. Osiedlowy „ogródeczek”, jak 
moglibyśmy nazwać ten niewielki 
fragmencik zieleni, w yglądałby  
o wiele ładniej, gdyby nie sterta ścię-
tych gałęzi w jednym z jego rogów. 
Dodajmy, tuż przy ulicy.

Wystarczyło kilka dni

Wspaniałomyślny złodziej

Zakamuflowany śmietnik

Miejsce oczyszczane jest nie tylko  
z worków i odpadków, ale także papa 
i okryty złą sławą eternit składowane 
są w osobnym miejscu. Jak mówi pan 
Leszek wszystko poddane zostanie 
utylizacji, szczególnie eternit, któ-
rego przecież głównym składnikiem 
jest azbest. Miejmy nadzieję, że 
również pozostałe materiały szybko 
zostaną utylizowane, a mieszkańcy 
swoje śmieci zaczną wyrzucać we 
właściwe miejsce.
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Informator Kulturalny

o g ł o s z e n i a

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

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

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

o g ł o s z e n i a

Luty w Bibliotece:

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

82/11

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

dw

Sprzedam	mieszkanie	M3	 48m2	
(Os.	Stałe) tel.	032/	616	54	56	wie-
czorem

dw

Sprzedam	M3	(Wandy) 
tel. 0	606	26	49	77

10/d/08

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

54/d/08

Sprzedam	M3	(Gigant)	51	m2 
tel.	0	664	724	505

52/d/08

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

22/01

Sprzedam	mieszkanie	60	m2	Centrum 
tel.	0	502	30	88	66

1083/d/07

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

1064/d/07

Sprzedam	kiosk	ogólnospożywczy 
tel.	0	504	093	958

1066/d/07

Sprzedam	36m2	nowe	budownictwo	
Chorzów	2 tel.	0	663	68	38	22

7/d/08

Lokal	 do	 wynajęcia	 w	 Centrum	
Jaworzna	 (Rynek)	 na	 działalność	
handlową,	usługową,	biuro,	gabinet 
tel.	0	501	417	212

19/d/08

Sprzedam	garaż	z	wyposażeniem	
(Sportowa)	tel.	032/	615	53	56

27/d/08

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

45/d/08

Giełda	wynajmie	magazyny	+	biura,	
sprzedam	pawilon	handlowy	100m2	
tel.	0	604	28	28	70

29/01

Sprzedam	działkę	budowlaną	29	
arów	–	Lipnik	 (	 za	Myślenicami,	
Małopolskie).	Tel.	508	987	893

58/d/08

Wynajmiemy	w	Centrum	Jaworzna	
na	dowolną	działalność	część	lokalu	
ul.	Moniuszki	7-130m2.	Informacje	i	
zgłoszenia	prosimy	kierować	
tel.	032/	616	30	51

dw

Sprzedam	mieszkanie	 (Centrum)	
65	m2	3-pokojowe 
tel. 032/	616	31	96

76/d/08

Zamienię	 67m2	 na	mniejsze	 w	
okolicy	Podwale,	Gigant	
tel.	0	666	038	314

66/d/08

Sprzedam	kiosk	z	lokalizacją	
tel. 0	509	398	976

68/d/08

Wynajmę	mieszkanie	66m2	
tel.	0	513	281	182,	509	370	944

60/d/08

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

62/d/08

Sprzedam	garaż	na	Podłężu	
tel.	0	604	228	009

65/d/08

Sprzedam	mieszkanie	na	Podłężu	
po	kapitalnym	remoncie	2	pokoje	z	
kuchnią	49	m2	tel.	0	606	486	929

65/d/08

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

67/d/08

Poszukuję	kawalerki	do	wynajęcia	
(Os.	Stałe) tel.	0	696	266	523

78/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

153/12

Zatrudnimy	studenta	do	prac	gospo-
darczych	w	salonie	samochodowym	
tel.	032/	614	22	10

dw

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

dw

Zatrudnię	ekspedientkę 
tel.	032/	616	40	41,	0	509	363	575

8/01

Zatrudnię	do	 tynków	maszynowych 
tel.	0	603	422	822

179/12

Zatrudnię	barmankę 
tel.	0	603	422	822

179/12 

Zatrudnię	do	składu	budowlanego	z	
doświadczeniem	i	kontaktami	
tel. 0	604	28	28	70

29/01

Przyjmę	samodzielną	fryzjerkę 
tel.	0	603	715	902

30/d/08

Zatrudnię	instruktora	nauki	jazdy	kat.	
B	tel. 0	604	287	884

25/d/08 

Zatrudnię	magazyniera	–	kierowcę	w	
hurtowni	spożywczej	z	uprawnieniami	
do	kierowania	wózkiem	widłowym	 i	
prawem	jazdy	kat.	B 
tel.	032/	61	77	033

88/01

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

42/d/08

Zatrudnimy	blacharzy	samochodo-
wych	tel. 032/	616	31	10

dw

Przyjmę	osoby	do	firmy	sprzątającej 
tel.	0	662	61	19	83

105/01

Zatrudnię	 kobietę	wiek	 do	 30	 lat	
do	sprzątania	w	sklepie	na	½	etatu	
Jaworzno	ul.	Paderewskiego	8

dw

Przyjmę	do	pracy	w	sklepie	kompu-
terowym	sprzedawcę	–	serwisanta.	
Jaworzno	Szczakowa	
tel.	032/	617	72	27

111/01

Producent	styropianu	zatrudni	pra-
cowników	produkcji	i	kierowców	kat.	
C+E.	Staż	pracy	mile	widziany.	
Tel.	032/	616	85	87	
e-mail:	biuro@domstyr.pl

dw

Przyjmę	mechanika	
tel.	0	504	226	620

dw

Przyjmę operatora koparko 
– ładowarki z doświadczeniem. 
Wysokie zarobki. Kontakt 032/ 
614 01 75, biuro@riser.pl

dw

Zatrudnimy	mechanika	ze	znajomo-
ścią	podstaw	obsługi	komputera 
tel.	032/	616	27	44

dw

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

dw

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

136/051

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

7/01

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

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

74/d/07

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. – nowe technolo-
gie. Hurtownia lakierów i klejów. 
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

Remonty,	flizy,	hydraulika	
tel.	032/	751	28	08,	0	500	70	64	32

3/d/08

Pokrycia	 dachowe	papami	 termo-
zgrzewalnymi	25zł/m2	gwarancja	10	
lat	tel.	0	792	013	569

73/10

Kafelkowanie tel.	0	664	934	189
1010/d/07

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

Serwis	komputerowy	w	domu	klienta 
tel. 0	697	701	094

dw

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

5/d/08

Kafelkowanie,	 ocieplanie,	 gładzie,	
parkiety	tel.	32/	615	63	88

1079/d/07

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

150/07

Cyklinowanie, szybko, solidnie 
tel. 0 506 101 072

dw

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

Tynki	maszynowe	
tel.	0	603	422	822

179/12

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

Flizowanie,	malowanie 
tel.	0	605	835	147

1057/d/2007

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

dw

Remonty tel.	032/	751	02	44,	
0	668	853	409

9/d/08

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

130/01

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

31/d/08

Transport	do	1	Tony.	
Tel. 0	604	133	038

58/d/08

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

73/d/08

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

77/d/08

Montaż	szaf	 z	drzwiami	suwanymi	
–	tanio.	Tel.	0604	133	038

58/d08

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

48/10

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

11/12

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

41/04

Kupię	każde	dostawcze.	Tel.	0	32/	
622	72	72;	0	605	46	63	70

41/04

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

12/12

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

11/12

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

471/d/07

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

67/03

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

100/04

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

6/01

Złomowanie	samochodów 
tel.	0	509	303	507

39/d/08

Sprzedam	Seat	 Cordoba	 1999r,	
bezwypadkowy	100%,	c.z, 
tel.	0	510	381	403

72/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

50/11

„ALEX”	 	Kursy	przygotowujące	do	
nowej	 i	 starej	matury.	Posiadamy	
oddziały	w	Katowicach,	Chorzowie		
i	Jaworznie	–	zapisy	SP	nr	16	sala		
Nr	19,	pon-pt	w	godzinach	15-17. 
Tel.	032/	782	61	68,	
kom.	0	889	346	358

31\01

Nauka	gry	–	keyboard,	fortepian 
tel.	0	510	283	022

1080/d/07

„ALEX”	średnie	wykształcenie	najkró-
cej!-	Kursy	LO.	Posiadamy	oddziały	w	
Katowicach,	Chorzowie	 i	Jaworznie	
–	zapisy	SP	nr	16	sala	Nr	19,	pon-pt	
w	godzinach	15-17. Tel.	032/	782	61	
68,	kom.	0	889	346	358

69\01

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

JĘZYKI OBCE
KURS	JĘZYKA	HISZPAŃSKIEGO.	
Rozpoczęcie	6.02.08r.	
Tel.	0	695	77	33	97,	gg	317	01	82

1049/D/2007

INNE
Dam	ziemię,	gruz	tel.	0502	150	710

bezpl

Oddam	małe	kotki 
tel.	032/	616	33	41

bezpłatne

Szukam	 właściciela	 dla	 dobrze	
wychowanego	kotka.	Wiadomość	w	
redakcji	032/	751	91	30

bezp

Szybka dostawa gazu w butlach 
11kg, cena 46zł tel. 032/ 616 17 
19, 0 696 67 52 51

11/01

Suczka	z	2	szczeniaczkami	wyrzu-
cona	szuka	domu.	Wiadomość	w	
redakcji tel.	032/	751	91	30

bezpłatne

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

TAXI
TAXI!!!	0	601	431	749

6/d/08

CENTRUM KULTURY ul. Mickiewicza 2
3 lutego godz. 18.00 - Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2. Koncert z cyklu „Świat muzyki 

– operetka i nie tylko” „Piosenka jest dobra na wszystko” – piosenki Jeremiego 
Przybory i Jerzego Wasowskiego. Wystąpią: Grażyna Bieniek – mezzosopran, 
Dagmara Świtacz – sopran, Adam Żaak – bas, baryton, Janusz Styszka – baryton.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Dziale Imprez Kulturalnych ul. Mickiewicza 2.

5 lutego godz. 13.00 - Z cyklu  „Spotkanie z ...”. Tym razem będzie to spotkanie z nauką. 
Prelekcję na ten temat wygłosi dr inż. Kamil Barczak pracownik naukowy 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Matematyczno-Fizycznym na 
kierunku nauki fizyczne. Wstęp wolny.

Do 16 lutego Wystawa fotografii i grafiki komputerowej „Kolory wyobraźni - czyli po drugiej 
stronie obrazu” autorstwa jaworznickiego artysty Mariana Folgi. Prace można 
oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 w Galerii „Kameralna”  
ul. Mickiewicza 2 do 16 lutego br. Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy.

XXVI Dni muzyki Jeunesses
14 lutego godz. 18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 „Funk-owo & Blues–owo” 

– eM Band Gościnnie: Grzegorz Kapołka – gitara, Bronek Duży – puzon, 
Dominik Koralewski – vocal. Leader – Marek Malisz. Bilety 15 zł.

15 lutego godz. 18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 „Teatrzyk piosenki Zbigniewa 
R.” 40-lecie pracy artystycznej Zbigniewa Rutkowskiego. Bilety 15 zł.

16 lutego godz. 18.00 – Hala Widowiskowo – Sportowa ul. Grunwaldzka 80 „Cztery pory roku” 
– Vivaldi na jazzowo z udziałem Wojciecha Mrozka i Konstantego Kulki Bilety 25 zł.

17 lutego godz. 1800– Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Grunwaldzka 80 „Piotr Nalepa 
breakaut tour”- najlepsze piosenki Miry Kubasińskiej. Bilety 25 zł. Karnet na 
wszystkie występy 60 zł. Bilety i karnety do nabycia od 29 stycznia w Dziale 
Imprez Kulturalnych przy ul. Mickiewicza 2 w godz. 7 – 19.

 
Dom Kultury „Jeleń”

2 lutego godz. 8.00 - Hala sportowa w Jeleniu -Turniej gry w piłkę ręczną. Klub gier  
i zabawa planszowych.

 godz. 9.30 - Matematyczne łamigłówki dla gimnazjalistów.
 

Dom Kultury „Szczakowa”
1 lutego Spektakle Narodowego Teatru Edukacyjnego
 godz. 8.15 - „Królowa Śniegu”
 godz. 10.15 - „Adam i Ewa”
 godz. 12.00 - „Pamiętniki mojego dzieciństwa” 
5 lutego godz. 10.30 - „Dzień Babci i Dziadka” – współorganizacja imprezy z Przedszkolem nr 17.
 

Klub „Gigant”
31 stycznia godz. 16.00 - „Zimowy decoupage” –zajęcia plastyczne.
2 lutego godz. 13.00 - „Z szuflady taty” – sklejanie modeli samolotów, statków…
6 lutego godz. 17.00 - „Walenty i jego od serca prezenty” – zajęcia okolicznościowe 

plastyczno-techniczne.
 

Klub „Dobra”
30 stycznia godz. 17.00 - „Wieczór z poezją” – czytamy wiersze Adama Mickiewicza.
 

Klub „Kasztan”
2 lutego godz. 19.00 - Spotkanie mieszkańców dzielnicy –„Biesiada z przytupem”.
5 lutego godz. 15.00 - Zabawa karnawałowa dla dzieci.
 

Klub „Podłęże”
Codziennie od godziny 12.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych - pomoc w odrabianiu 

lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe, wydawanie posiłku
 

Klub „Pod Skałką” 
4 lutego godz. 10.00 - Zabawa karnawałowa dla przedszkolaków.
 

Klub „Relaks”
1 lutego godz. 16.00 - Turniej tenisa stołowego o tytuł ”Mistrza Lutego”.
2 lutego godz. 17.00 - Popołudnie w Klubie Samotnych Serc.
 

Klub „Strażak” 
6 lutego godz. 11.00 - „Dzielni strażacy przy pracy” – wewnętrzny konkurs plastyczny 

dla dzieci do lat 13.
 

Klub „Szczak” 
4 lutego godz. 16.00 - Zimowe warsztaty taneczne dla dzieci.
 

Klub „Wega”
31 stycznia godz. 16.00 - Spotkanie z medycyną naturalną.
1 lutego godz. 16.00 - Młodzieżowe ostatki.
5 lutego godz. 15.00 - Ostatki na ludowo – spotkanie
 

Świetlica Środowiskowa „Szczakowa”
4 lutego Inauguracja konkursu plastycznego „Zimowa przygoda”.

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. 11.00) – język hiszpański – pro-
wadzi 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:
05.02 (godz. 17.00) – Wernisaż fotografii Sebastiana 
Brachmanna - Kierunek - Ameryka Południowa
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 - spotkanie 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 kultury 
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
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Skończył się kolejny 
pracowity rok ratowników 
górniczych, nadeszła 
więc pora na krótkie 
podsumowanie. Rok ten 
był wyjątkowy, uroczyście 
obchodzono bowiem 
stulecie zorganizowanego 
ratownictwa górniczego na 
ziemiach polskich.

Pracowity rok ratowników górniczych 
PKW S.A. Zakładu Górniczego Sobieski

Z tej okazji w dniach 13 i 14 czerwca 
2007 r. w Jaworznie odbyły się Central-
ne Zawody Ratownicze zorganizowane 
przez Centralną Stację Ratownictwa 
Górniczego w Bytomiu. Były to wła-
ściwie Mistrzostwa Polski i to w randze 
międzynarodowej, bowiem oprócz 
dziewięciu najlepszych polskich drużyn 
ratowniczych, wyłonionych w drodze 
wcześniejszych okręgowych eliminacji, 
startowali również Mistrz i Wicemistrz 
Słowacji, ratownicy z kopalń Novaky 
i Cigel. Gościnnie startowali również 
przedstawiciele drużyny ratowni-
czej KGHM Polska Miedź z Lubina.  
W pierwszym dniu zawodów ratownicy 
rywalizowali w konkursie udzielania 
pomocy przedmedycznej. Biegłość  
w tej dziedzinie jest w ratownictwie 
niesamowicie istotna. To ratownicy 
docierają przecież pierwsi do poszkodo-
wanych w wypadkach i muszą udzielić 
im skutecznej pomocy, zanim przeka-
żą ich w ręce lekarza. Najpierw trzeba 
było wykonać sztuczne oddychanie 
oraz masaż serca – manekin służący 
do tego celu połączony był czujnikami 
z komputerem, który obiektywnie oce-
niał poprawność reanimacji, bezlitośnie 
wychwytując każdy błąd. Na następ-

nym stanowisku oczekiwało trzech 
poszkodowanych, którym pięcioosobo-
wy zastęp ratowników udzielić musiał 
równoczesnej i skutecznej pomocy. 
Klasą dla siebie byli ratownicy z Za-
kładu Górniczego Sobieski z Jaworzna 
(w składzie: Tomasz Drozd, Paweł Ba-
rański, Wojciech Żak), którzy wyraźnie 
wyprzedzili konkurentów. Byli zresztą, 
jako aktualni mistrzowie świata w tej 
dyscyplinie, murowanymi faworytami. 
Drugie miejsce zajęli ratownicy z KWK 
Budryk, a trzecie zastępy z KWK Ha-
lemba i KWK Jas-Mos. W drugim dniu 
zawodów przeprowadzono symulowa-

ną akcję ratowniczą. Był to niezwykle 
widowiskowy, ale i morderczy wyścig 
na specjalnie przygotowanym torze 
przeszkód. Obejmował on forsowanie 
niskiego przejścia i przepustu tamo-
wego, przeciąganie wozu kopalniane-
go, wykorzystanie sprzętu pneuma-
tycznego i hydraulicznego, wymianę 
butli tlenowej w aparacie ratowniczym  
W – 70  oraz  ewakuację poszkodowa-
nego. Panujący upał oraz celowe spię-
trzenie trudności przez organizatorów 
sprawiły, że symulacja akcji była być 
może trudniejsza od niejednej prawdzi-
wej akcji prowadzonej na dole kopalni. 
Również w tej konkurencji zwyciężyli 
ratownicy Zakładu Górniczego So-
bieski, choć trzeba przyznać, że nie 
przyszło im to łatwo, ich przewaga nad 
następną drużyną z KWK Krupiński 
wyniosła zaledwie 5 sekund. Trzecie 
miejsce zajęli ratownicy z KWK Piast. 
O sukcesie jaworznickich ratowników, 
oprócz wiedzy, umiejętności i olbrzy-
miej ambicji, zadecydowało przede 
wszystkim doskonałe współdziałanie 
w zespole – bowiem w zastępie ratow-
niczym nawet największa indywidual-
ność w pojedynkę niewiele może zdzia-
łać. Wielkie brawa należą się jednak 

wszystkim ekipom, które przygotowały 
się do zawodów wyjątkowo solidnie, 
prezentując bardzo wysoki, wyrówna-
ny poziom umiejętności.

Kolejne zawody, X Spartakiada Dru-
żyn Ratowniczych OSRG Jaworzno, 
przeprowadzone w dniach 5 i 6 wrze-
śnia 2007 r. w Jaworznie, również były 
popisem ratowników z Południowego 
Koncernu Węglowego. Konkurencje 
zespołowe wygrali zgodnie z oczeki-
waniami ratownicy z ZG Sobieski. Na 
torze, gdzie rozgrywano symulowaną 
akcję ratowniczą, wręcz zdeklasowa-
li rywali, uzyskując rekordowy czas  
w historii tej imprezy – 6 minut 18 se-
kund. Nieoczekiwanie, ale całkowicie 
zasłużenie, druga lokata przypadła 
zespołowi ZG Janina (przypomnijmy, 
że to właśnie kopalnia z Libiąża wespół  
z kopalnią z Jaworzna wchodzą w skład 
Południowego Koncernu Węglowego). 
W indywidualnym konkursie wiedzy 
ratowniczej, który tym razem ze wzglę-
du na jubileusz obejmował zakresem hi-
storię ratownictwa górniczego w Polsce 
i na świecie, zwyciężył reprezentant ZG 
Sobieski Krzysztof Kwadrans. Niewiele 
niżej sklasyfikowano w konkurencji 
mechaników sprzętu ratowniczego re-
prezentantów Południowego Koncernu 
Węglowego – Marek Put z ZG Janina 
zajął II, a Krzysztof Bigaj z ZG Sobieski 
III miejsce.

Obydwie nasze drużyny w nagrodę 
reprezentowały Polskę na zawodach na 
Słowacji - VIII Międzynarodowych Mi-
strzostwach Ratowników Górniczych. 
Odbyły się one 21 września 2007 r.  
w Prievidzy, będącej stolicą słowackiego 
przemysłu węglowego. Walka w konku-
rencji drużynowej była niesamowicie 
zażarta, a różnice pomiędzy czołową 
czwórką nieznaczne. Nasze zespoły 
okazały się minimalnie gorsze od go-
spodarzy, zajmując odpowiednio III 
(ZG Sobieski) i IV (ZG Janina) lokatę. 
Zrekompensowali to sobie w turnieju 
indywidualnym, gdzie Tomasz Drozd 
okazał się najlepszy, a tuż za nim sklasy-
fikowano Wiesława Kmiecika (obydwaj 
z drużyny ZG Sobieski). Dla Tomka było 
to już drugie zwycięstwo w tej imprezie 
– poprzednio triumfował w 2004 roku. 
We wszystkich tegorocznych zawodach 
reprezentacja drużyny ratowniczej ZG 
Sobieski prowadzona przez kierownika 
Ryszarda Mlostka występowała w skła-
dzie: Mateusz Lis (zastępowy), Paweł 
Barański, Janusz Burliga, Tomasz Drozd, 
Wiesław Kmiecik, oraz mechanik sprzę-
tu ratowniczego Krzysztof Bigaj.

W 2008 roku, planowana jest organi-
zacja VI Międzynarodowych Zawodów 
Zastępów Ratowniczych, tym razem 
aż w dalekiej Australii. Impreza ta, po-

siadająca rangę Mistrzostw Świata Ra-
towników Górniczych, rozgrywana jest 
cyklicznie co dwa lata. Przypomnijmy, 
że w 2006 r. w Pingdingshan w Chinach 
reprezentanci Zakładu Górniczego So-
bieski odnieśli wielki sukces, zdobywa-
jąc w konkurencji udzielanie pomocy 
przedmedycznej mistrzostwo świata, a w 
konkurencji symulowana akcja ratowni-
cza – wicemistrzostwo. Szczególne słowa 
podziękowania należą się Prezesowi 
Zarządu Południowego Koncernu Wę-

glowego S.A. Andrzejowi Szymkiewi-
czowi oraz Dyrektorowi Technicznemu 
Zakładu Górniczego Sobieski Andrzejo-
wi Okoniowi za stworzenie szansy tym 
ratownikom, którzy chcieli zmierzyć się 
z najlepszymi w świecie i potrafili osią-
gnąć sukces. Ratownicy z naszego miasta 
mają nadzieję na otrzymanie możliwości 
walki w obronie zdobytych trofeów, ich 
wielkim marzeniem jest wyprawa na 
Antypody. Oczywiście wszystko zależy 
od decyzji Zarządu Południowego Kon-
cernu Węglowego S.A.

Oprócz występów w zawodach 
drużyna ratownicza ZG Sobieski 
dzień w dzień pełni ratownicze po-
gotowie. Każdej doby przynajmniej 
40 ratowników pracuje, aby uchro-
nić przed zagrożeniami podziemną 
załogę i  mienie kopalni. Nie ma  
w tej pracy przerwy na święta – służ-
ba trwa nieprzerwanie przez 365 dni  
i nocy każdego roku. Oprócz tego 
nasi ratownicy dyżurują w Okręgowej 
Stacji Ratowniczej w OSRG Jaworz-
no, niosąc w razie potrzeby pomoc 
górnikom z innych kopalń. W ub. 
roku było już tych dyżurów dziesięć. 
Ostatni,  dziesiąty spędzili na służbie 
w Wigilię i Święta Bożego Narodzenia 
– z dala od swoich bliskich, ale takie 
są wymogi tej trudnej i niebezpiecz-
nej profesji.

ryszard mlostek, krzysztof kwadrans

PS. Od następnego numeru bę-
dziemy publikować historię ratow-
nictwa górniczego w Jaworznie.

Ratownicy z Jaworzna z pucharami i medalami zdobytymi w Chinach. 
Czy otrzymają szansę walki w obronie zdobytych trofeów?

Krzysztof Kwadrans – najlepszy 
historyk wśród ratowników  
(i odwrotnie)

Polscy ratownicy na Słowacji – na zdjęciu ratownicy z ZG Sobieski i 
ZG Janina oraz z KWK Budryk

Radość po wygraniu Spartakiady Drużyn Ratowniczych OSRG 
Jaworzno

Zwycięzcy Centralnych Zawodów Ratowniczych 2007 – drużyna 
ZG Sobieski (od lewej): Paweł Barański, kierownik KSRG 
Ryszard Mlostek, zastępowy Mateusz Lis, Wiesław Kmiecik, 
Janusz Burliga i Krzysztof Bigaj

Najlepsi w udzielaniu pomocy przedmedycznej - zastęp 
ratowników ZG Sobieski
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Miasto JaworznoNasze sprawy

Najszybsze ptaki świata, jerzyki, 
zagrożone w Jaworznie (część II)

Młody jerzyk na ścianie. Rys. J. Makowska

Pożyteczne, fascynujące 
ale bezbronne w Jaworznie. 
To te cechy jerzyków, 
przylatujących do nas 
z końcem kwietnia, 
powodują, że już teraz, 
w styczniu, szukamy 
rozwiązań zapobiegających 
likwidacji ich siedlisk. 

Szeroko prowadzona akcja ocie-
plania naszych bloków pozostawia 
po sobie zakratowane otwory wen-
tylacyjne stropodachów, w których 
od ponad czterdziestu lat gniazdują 
rokrocznie jerzyki. 

Wiemy już, że musimy chronić jerzy-
ki, bo są objęte ścisłą, prawną ochroną 
gatunkową. Wiemy też, że są niestru-
dzoną armią sanitariuszy oczyszczają-
cych nasze osiedla z much, komarów  
i innych owadów fruwających. Te owady 
są ich jedynym pożywieniem i to one są 
przyczyną zainteresowania jerzyków 
naszymi osiedlami.

Powinniśmy chronić jerzyki też  
z uwagi na ich szczególne cechy anato-
miczne, wyróżniające je wśród ptaków. 

Jerzyki nie mogą, jak inne ptaki, żyć 
wśród osiedlowych drzew, siadać na ga-
łęziach i poruszać się sprawnie po ziemi. 
Na ziemi, pełzają tylko nieporadnie, są 
bezbronne. Ich krótkie, mocne nogi są 
zaopatrzone tylko w cztery, skierowa-
ne do przodu palce, z bardzo ostrymi 
pazurami. Dzięki nim, mogą zawieszać 
się i wspinać po pionowych ścianach  
i murach. W otworach wentylacyjnych 
stropodachów wychowało się już kilka-
dziesiąt pokoleń jerzyków i tam tylko 
potrafią teraz żyć i wychowywać pisklę-
ta. Poza nimi są zupełnie bezbronne. 
Likwidacja ich siedlisk, przez kratowanie 
otworów wentylacyjnych w czasie akcji 
ocieplania wysokich budynków, skazuje 
te ptaki na śmierć. 

Jerzyki fascynują ludzi na całym 
świecie. Na Uniwersytecie w Oxfordzie 
powstało Muzeum Jerzyka. Na wieży 
biblioteki uniwesyteckiej są zainstalo-
wane specjalne systemy do obserwacji 
licznie gniazdujących tam kolonii 
jerzyków. Poświęcone jest wyłącznie 
jerzykom, specjalistyczne czasopismo 
„Apus life”. Powstało wiele towarzystw 
miłośników jerzyków, w Niemczech,  
w Anglii, Holandii i wielu innych kra-
jach. W Internecie omal codziennie po-
jawiają nowe  informacje, wyniki badań 
nad życiem i lotami jerzyków.  

Co tak urzeka i fascynuje 
miłośników i badaczy 

jerzyków?
Jerzyki są niezrównanymi mistrza-

mi przestworzy. Osiągają prędkości lotu 
do 200 km/godz i wysokość do 3 tysięcy 
metrów. Konstruktorzy samolotów, 
niejednokrotnie wykorzystują wnioski 
z obserwacji i badań nad lotami jerzy-
ków. Jerzyki są niezwykle precyzyjne 
w swych lotach. Wokół ich skrzydeł 
tworzą się zawirowania pozwalające bez 

większego wysiłku dokonywać nagłych, 
zaskakujących zwrotów, przyspieszeń, 
zahamowań. W locie ślizgowym ich 
ciała podobne są kształtem do tor-
pedy. Często w swych podniebnych 
ewolucjach przypominają myśliwskie 
odrzutowce. 

W długich lotach, na dużych wy-
sokościach, kierują się położeniem 
gwiad, słońca oraz ziemskim polem 
magnetycznym. Potrafią korygować 
obrany kurs, uwzględniając prądy 
powietrzne, kierunek wiatru, a nie 
naziemne punkty odniesienia, jak są-
dzono jeszcze do niedawna. Potrafią 
też wykorzystywać prądy powietrza do  
wypoczynku, nawet do drzemki. Jako 
jedyne wśród ptaków mają zdolność 
obracania głowy o 180º. Zdolność ta, 
wykształciła się w wyniku 20 milio-

nów lat ich ewolucji, pozwala im na 
doskonałą obserwację otoczenia, gdy 
zawieszone są na ścianach. 

Jerzyki tworzą pary, trwałe na całe 
życie. Oboje rodzice, z jednakowym 
zaangażowaniem, wychowują pisklęta, 
zwykle dwoje na rok. Dla nich wytrwa-
le łowią owady, jak małe odkurzacze, 
latając z bardzo szeroko otwartymi 
dziobami. Gromadzą w gardle roją-
ce się owady, zlepiając je gęstą śliną  
w „pigułki” (naliczono w takiej „pi-
gułce” 100 do 300 owadów). Te „pi-
gułki” przeznaczone są właśnie dla 
piskląt. Gdy przychodzi pora deszczowa  
i owady znikają, jerzyki oddalają się 
od swoich gniazd daleko, nawet na 
odległości do 2 tysięcy km, na tereny 
gdzie owadów jest pod dostatkiem. 
W tym czasie młode zapadają w stan 

odrętwienia, hiberncji. Polega ten stan 
na tym, że ich ciało osiąga temperaturę 
otoczenia, a serce bije wielokrotnie rza-
dziej. Potrafią wytrzymać bez pokarmu 
nawet kilka dni. Taką zdolność mają 
też dorosłe jerzyki gdy następuje dra-
styczny brak pożywienia. Zdolność do 
hibernacji znana jest u wielu gatunków 
ssaków. Wśród ptaków tylko jerzyki  
i spokrewnione z nimi kolibry, posia-
dają taką zdolność. Pisklęta jerzyków, 
najdłużej ze wszystkich ptaków, pozo-
stają w gniazdach, zwykle 38 – 55 dni. 
Jak u żadnych innych ptaków, pierwszy 
lot z gniazda równa się pełnemu usamo-
dzielnieniu w łowieniu owadów. Inne 
ptaki długo jeszcze dokarmiają młode, 
gdy te opuszczą gniazda. 

Zdarza się, że znajdujemy zdrowego, 
dorosłego jerzyka na ziemi. Możemy 
mu pomóc podrzucając go delikatnie 
w górę, by wzleciał w powietrze. Zda-
rza się, że podczas wielkich upałów, 
młode jerzyki, nieloty, wyskakują  
z gniazd ratując się przed uduszeniem. 
Możemy je uratować, karmiąc zgodnie 
z zaleceniami, podanymi w literaturze 
lub w Internecie. Często nie wiemy 
jak zachować się, gdy jerzyk wpadnie 
do naszego mieszkania. Jeśli nie jest 
okaleczony, wystarczy delikatnie wy-
puścić go z otwartych dłoni na wolną 
przestrzeń, by bezpiecznie wzbił się  
w powietrze. W przypadku okaleczeń 
lub wyczerpania należy szukać pomocy 
u lekarza weterynarii.

Są miasta, w których zastosowano 
proste i tanie rozwiązania, dzięki któ-
rym nie likwiduje się siedlisk jerzy-
ków (i innych ptaków chronionych)  
w wyniku ocieplania budynków. Mo-
żemy skorzystać z ich doświadczeń. 
W następnym wydaniu „Co tydzień”, 
przedstawię te rozwiązania. 

oPracowała BarBara makowska, toz, 

Wędrowanie uczniów i nauczycieli 
ZSP nr 2 zaprowadziło nas tym 
razem do Warszawy. Przygotowa-
nia do tego wyjazdu rozpoczęły się 
już w maju, kiedy to pojawiła się 
informacja o programie wycieczek 
„Podróże historyczno-kulturowe 
w czasie i przestrzeni”. Najpierw 
napisaliśmy projekt wycieczki do 
stolicy, który został zaakceptowany 
przez Komisję Śląskiego Kuratora 
Oświaty. Spirytus movens tej pracy 
była pani Anna Maciaszek, która 
kierowała pracami uczniów klas 
wtedy – pierwszych. 

Dzięki dotacjom Kuratora i Rady 
Rodziców ZSP nr 2, 18 października 
2007 45 uczniów pod opieką czworga 
nauczycieli (Anny Maciaszek, Ryszarda 
Rokowskiego, Bartłomieja Nocunia i 
Zbigniewa Szustra) wyruszyła o godzi-
nie 6.30 do Warszawy. Gdy dojechaliśmy 
do stolicy, zaczęliśmy realizować pro-
gram. Warszawę otwarła nam Brama 
Straceń warszawskiej Cytadeli. Po chwili 
zadumy nad losem polskich patriotów 
weszliśmy do X pawilonu. Budowa ta po-
wstała, aby upokorzyć Warszawę i trzy-
mać ją w szachu (car groził zburzeniem 
miasta) wybudował wojskową twierdzę, 
skąd mógł kontrolować niepokorne 
miasto. W X pawilonie zobaczyliśmy, jak 
żyli więźniowie w XIX wieku. Po historii 

przyszedł czas na geografię. Weszliśmy 
na dach uniwersyteckiej  biblioteki, skąd 
rozciąga się rozległy widok na Warszawę. 
Zachwycaliśmy się zarówno panoramą 
jak i samym dachem, który przypomina 
literacki ogród z miejscem dla Petrarki  
i Laury. Jesienią nie tylko góry są najpięk-
niejsze, o czym mogliśmy się przekonać 
spacerując po królewskich Łazienkach. 
Oczarowała nas przyroda, a dopomogły 
jej szopenowskie dźwięki, które towa-

rzyszyły nam nie tylko przy pomniku 
tego wybitnego kompozytora. Tak przy 
okazji: Warszawa to miasto pamiątek 
– oprócz pomnika Chopina zobaczyli-
śmy m.in. Jana III Sobieskiego, Józefa 
Piłsudskiego, Bolesława Prusa, Adama 
Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Jana 
Kilińskiego i kilka innych.

Ale w trakcie zwiedzania stolicy, 
interesowały nas nie tylko pomniki. 
Największe wrażenie wywarła wizyta  

w muzeum! Ponad dwie godziny mi-
nęły za szybko, nie zdążyliśmy posma-
kować (nawet dosłownie – w muzeum 
działa kawiarenka, oferująca przysmaki 
przedwojennej Warszawy) wszystkich 
eksponatów, które można dotykać! 
Przeładowywaliśmy stena, korzystali-
śmy z dagerotypów, chodziliśmy ka-
nałami. Fantastyczna, młoda przewod-
niczka opowiadała nam prawdziwe, 
mrożące serca opowieści o bohaterstwie 
i cierpieniach uczestników powstania 
warszawskiego. Uświadomiliśmy sobie, 
że losy naszych przodków, poprzed-
ników w peletonie Polaków były tak 
tragiczne. Szczególnie utkwiła nam  
w pamięci opowieść o matce, która 
straciła troje dzieci, została postrzelona  
w szyję, rzucona na stos trupów wy-
trwała trzy dni, ukryła się i urodziła 
syna – a była w dziewiątym miesiącu 
ciąży, gdy Niemcy zostawili ją wśród za-
bitych Polaków. Koniecznie, koniecznie 
każdy powinien odwiedzić Muzeum 
Powstania Warszawskiego.

Po wyjściu z muzeum udaliśmy się 
na długi spacer po Starym Mieście. 
Wykorzystując świetną pogodę zoba-
czyliśmy Zamek Królewski, Barbakan, 
mury, pomodliliśmy się w Archikate-
drze św. Jana, złożyliśmy kwiaty pod 
Pomnikiem Powstania Warszawskiego 
oraz Pomnikiem Małego Powstańca.

Czy należy się dziwić, gdy po za-
kwaterowaniu na Wiśle (!) młodzież 
zasnęła niczym aniołki? Przemęczone 
aniołki. To jest metoda: atrakcyjny, 
intensywny program i ... spokojna 
noc opiekunów. 

Po spokojnej nocy nowa duża daw-
ka adrenaliny. Byliśmy w muzeum ka-
tyńskim, gdzie zobaczyliśmy nie tylko 
pamiątki po tej straszliwej zbrodni  
(a w pamięci mieliśmy film Andrzeja 
Wajdy opowiadający o katyńskich 
kłamstwach), ale również zobaczyli-
śmy wystawę różnych rodzajów uzbro-
jenia, co bardzo nas zainteresowało 
nie tylko ze względu na profil klasy! 
Następnym etapem poznawania hi-
storii naszego kraju był cmentarz. Na 
Powązkach przypomnieliśmy sobie o 
ludziach, którzy kształtowali Polskę 
oraz oddaliśmy cześć bohaterom. Bo-
haterom, którym zawdzięczamy życie 
w wolnym kraju, możliwość zwiedza-
nia stolicy Polski oraz poczucie dumy, 
że jesteśmy Polakami.

Zwiedzanie Warszawy zakończyli-
śmy wizytą w Pałacu Kultury (już nie 
noszącym imię Józefa Stalina, hurra!) 
oraz zakupami w „Złotych tarasach”.

Warszawa wywarła wielkie wrażenie 
na wszystkich uczestnikach wyjazdu. 
Serdecznie namawiamy do wizyty w ser-
cu Polski. z. BiG

Kratka wartości 3 zł stanowi  
o „być albo nie być” jerzyków

Warszawa – stolica Polski

Przy pomniku Fryderyka Chopina
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Pomóż nam pomagać!
Przekazując 1% swojego podatku pomagasz chorym z Hospicjum 
Homo-Homini im. Św. Br. 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

Nasze sprawy

Stać Cię na to!
o g ł o s z e n i e

Wycieczka do Francji 29.06. – 5.07.2008
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!

Kilkudniowe warsztaty 
plastyczne zorganizowane 
przez Stowarzyszenie 
Twórców Kultury w klubie 
„Relaks” zakończono  
we wtorek, 15 stycznia br., 
wernisażem. Wszystkie 
możliwe do wykorzystania 
ściany klubu zostały 
ozdobione namalowanymi 
przez uczestników obrazami  
i rysunkami.

Ilość i różnorodność wyekspono-
wanych prac okazała się imponująca. 
Aż trudno sobie wyobrazić, że w tak 
krótkim czasie, w ciągu kilkunastu 

Takie słowa 16 stycznia 
skierował Andrzej Kalinin 
– prozaik i publicysta 
– do mieszkańców Jaworzna. 
Spotkanie z udziałem 
zaproszonych gości oraz 
wolnych słuchaczy odbyło się  
w sali konferencyjnej 
Biblioteki Miejskiej w 
Jaworznie. Pisarz opowiadał  
o tajnikach swojej profesji oraz 
historii swojej rodziny.

Nazwisko Kalinina wskazuje na 
rodowód.  Jego ojciec  bowiem przybył 
z Rosji do naszego kraju i osiedlił się w 
Jędrzejowie, koło Kielc. Sprawy przy-
szłości Polski stały mu się tak bliskie, 
że w 1920 roku przystąpił do walki 
Polaków z bolszewikami, a za zasługi 
odniesione na froncie otrzymał od Mar-
szałka Piłsudskiego Krzyż Walecznych. 
Na wychowanie syna wpływ miała 
matka, która wywodziła się ze starego 
patriotycznego rodu Woynarowskich. 
Rodzice stworzyli synom dom pełen 
patriotycznych tradycji i zwyczajów. 
Rodzina zawsze wspierała go w rozwo-
ju – z literaturą piękną obcował, kiedy 
był jeszcze dzieckiem. To sprawiło, że 
będąc dorosłym człowiekiem Kalinin 
zaczął pisać, robił to jednak niezwykle 
nieśmiale i zazwyczaj w tajemnicy przed 

Był czas na przyrządzanie 
potraw w klubowej kuchni pod 
wodzą szefa kuchni Danuty 
Jaśko. Działka artystyczna 
stanowiła domenę tegorocznej 
maturzystki Ewy Kasprzyckiej.

Pisanie nie jest 
taką łatwą robotą

najbliższymi. Pierwsze opowiadanie pod 
pseudonimem Antoni Tuchowski wydał 
w prasie wrocławskiej dopiero w wieku 
dojrzałym, bo jak stwierdza, ważne py-
tania stawia się z perspektywy czasu. 

Przełomowym okresem w życiu 
Kalinina był stan wojenny w Polsce, 
wtedy zmarł jego najwierniejszy przy-
jaciel, który opowiadał mu o sowiec-
kich łagrach. Chcąc więc ocalić od 
zapomnienia dramatyczne zdarzenia 
z naszej historii postanowił pisać i dać 
świadectwo prawdzie. Istniejąca wów-
czas cenzura do tekstów pisanych przez 
autora pod pseudonimem odnosiła się 
nieprzychylnie. Kalinin zdobył uznanie 
dopiero dzięki Odojewskiemu, który 
przedrukował w prasie fragmenty jego 
powieści. Po nawiązaniu kontaktu z 
autorem zdecydował o tym, że teksty 
opowiadające o życiu skazańców na 
Syberii były czytane we fragmentach w 
radiu Wolna Europa. W 1994 na wniosek 

Jana Józefa Szczepańskiego przyznano 
Kalininowi za książkę „… i Bóg o nas 
zapomniał” Nagrodę im. Czesława Mi-
łosza. To sztandarowe dzieło Kalinina 
doceniło także Ministerstwo Edukacji 
ustanawiając je lekturą szkolną. Mass 
media rozpowszechniają tę twórczość. 
Książki pisarza są odczytywane w radiu 
i wydawane  w formie mówionej na ka-
setach. Sylwetkę pisarza i jego twórczość 
przybliżają odbiorcy filmy dokumental-
ne oraz prace magisterskie i doktoranc-
kie. W 1998 r. Prezydent RP uhonorował 
autora Złotym Krzyżem Zasługi za jego 
wkład w kulturę narodową.

Laureat licznych nagród, m.in. Na-
grody Literackiej „Solidarności” za 
książkę pt. „W cieniu złych drzew” i 
Nagrody im Karola Miarki za całokształt 
twórczości, żyje skromnie w niewielkiej 
wiosce Kusięta w okolicach Częstocho-
wy, gdzie pracuje nad swoją następną 
książką pt. „Ze sztambucha starego ko-
mucha”. Odwiedza go tam wielu znanych 
ludzi kultury i sztuki, jak to uczynił przed 
laty Czesław Miłosz. Kalinin nie unika 
dialogu z czytelnikami i odpowiada na 
nurtujące ich pytania, o czym mogliśmy 
się przekonać uczestnicząc w spotkaniu z 
pisarzem w Bibliotece Miejskiej. Miejmy 
nadzieję, że te odbywające się w Jaworz-
nie spotkania wejdą do lokalnej tradycji 
i będziemy mieli okazję przybliżenia ob-
razu innych literatów tak wybitnych jak 
Andrzej Kalinin. Autorowi serdecznie 
dziękujemy za wizytę i życzymy dalszych 
sukcesów literackich.

natalia żelicHowska oPP w lo i

W tym roku w czasie ferii klub „Wega” 
przygotował dla dzieci i młodzieży otwarte 
zajęcia popołudniowe. Powodzeniem cieszyły 
się gry świetlicowe, gry na PlayStation2, zajęcia 
komputerowe i akwarystyczne. 

Ferie w „Wedze”

Taniec współczesny „wykładała” 
w  zimowej akademii tańca Karolina 
Ślusarczyk. Sport i rekreację koordy-
nował Janusz Ciołczyk. Nad zajęciami 
akwarystycznymi pieczę sprawował 
Sylwester Pawlikowski. Jednak naj-
większą atrakcja sezonu okazało się 
karaoke. Śpiewali i sześciolatkowie  
i siedemnastolatkowie. 

Na uczestników czekał słodki 
poczęstunek i gorące napoje. Trium-
fatorzy  konkursów i turniejów na za-
kończenie otrzymali okolicznościowe 
nagrody. Oto zwycięzcy poszczegól-
nych konkurencji:

Karaoke
dziewczęta:
1. Karolina Gawlik;
2. Justyna Maj;
3. Kinga Jelonek.
Chłopcy:
1. Wojciech Likus;
2. Piotr Chechelski;

3. Dawid Pstraś.
Turniej ping- ponga:
1. Wojciech Likus;
2. Damian Radomski;
3. Dawid Pstraś.
Turniej piłkarzyki:
1. Mateusz Maj i Kamil Duda;
2. Mateusz Radomsk i i  Daw id 

Pstraś;
3. Damian Radomski i Michał Likus.

W zmaganiach plastycznych na 
specjalne wyróżnienia zasłużyli: Ka-
rolina Radomska, Kacper Radomski 
i Paulina Grabania.

w.
Malarskie pokłosie

godzin można było tyle wykonać. 
Warsztaty były prowadzone przy 
profesjonalnym doradztwie pani mgr 
Kaji Reukas i pani mgr Marii Piotrow-
skiej, pracowników naukowych ASP 
w Katowicach. Być może ich obec-
ność była powodem zgłoszenia się do 
udziału w warsztatach tylu chętnych, 
którzy chcieli ujawnić bądź udo-
skonalić swoje zdolności plastyczne  
i skonfrontować je z pracami innych 
uczestników.

W warsztatach mógł uczestni-
czyć każdy, bez względu na wiek  
i wcześniejsze doświadczenia ze 
sztuką. Mimo tego, że tematy prac 
plastycznych były narzucone (martwa 
natura i portrety), to, jak się okazało, 
ich postrzeganie i wykonanie przez 
wielu uczestników było bardzo różne. 
Każdy autor pokazał własny sposób 

tworzenia obrazu, doboru kolorystyki 
oraz techniki. Dlatego też każdy obraz 
jest inny i niepowtarzalny.

Przybyli na otwarcie goście gło-
śno wyrażali uznanie i podziw dla 
twórców.

Mimo niewielkiego nagłośnienia 
przedsięwzięcia w warsztatach wzięło 
udział około trzydziestu osób. Może-
my się cieszyć, że w naszym mieście 
mamy tylu zdolnych i chętnych do 
malowania, którzy chcieli się zapre-
zentować w „Relaksie”. Szkoda jed-
nak, że prace nie będą wystawione dla 
szerszej publiczności z powodu braku 
odpowiedniego miejsca (galerii). 
Mimo to, wszystkim twórcom życzy-
my dalszego rozwoju ich zamiłowań 
artystycznych, a także sukcesów  
i satysfakcji z malarstwa.

stanisław mikłas

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

o g ł o s z e n i a

Konkurs karaoke cieszył się dużą popularnością 

Andrzej Kalinin
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WOŚP od kuchni
WOŚP gra już od  
16 lat. Przygotowania 
corocznie trwają 
już od września, 
biorą w nich udział 
liczne organizacje, 
zespoły oraz 
prywatni darczyńcy. 
Przedstawiamy 
najciekawsze 
momenty 
tegorocznego finału 
uchwycone okiem 
reportera. 

Zrobię wam fajne zdjęcie

Magia Harry,ego Pottera udzieliła się także jaworznickiej licytacji

Gram z wami od zawsze i dalej grać będę

Pączki z Domu Chleba były pyszne

Uważajcie tam jest kamera

Cieszę się ,że w Jaworznie się tak świetnie bawięSchody to dobre miejsce do pracy

Dzięki panu Jackowi było nas świetnie słychać nie tylko w Jaworznie Były też nowoczesne improwizacje taneczne przy dobrej muzyce

Czuwam nad wszystkim13.01.08 r. godzina 20.00 – XVI Finał zakończony światełkiem do nieba Wielkie dzięki – do zobaczenia w XVII Finale. Sie ma!

Bez nich nie byłoby licytacji

Szef realizacji programu przy swoim pulpicie miksera


