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Z okazji Dnia Matki ogłaszamy konkurs dla wszyst-
kich dzieci. Konkurs adresujemy do dzieci, dla których 
słowo Mama jest najważniejsze. Wystarczy złożyć Ma-
mie życzenia w formie wierszyka, laurki czy portretu 
i przysłać lub przynieść do redakcji gazety „Co Tydzień”. 
Prace należy dostarczyć do 20 maja.

W 21. numerze gazety „Co Tydzień” opublikuje-
my wyniki. Konkurs zorganizowany jest wspólnie z ja-
worznicką telewizją CTv i portalem www.jaw.pl.

Prace pokażemy mieszkańcom Jaworzna, a najlep-
sze zostaną nagrodzone.

Redakcja

Wielki Jubileuszowy Konkurs

CO TYDZIEŃ
z okazji 20-lecia gazety rozstrzygnięty 
– nagroda wręczona
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Jury rozstrzygnęło 
konkurs 
na koncepcję 
architektoniczną 
jaworznickich 
plant. Architekci 
z Krakowa chcą, 
by na terenie 
po Kościuszce, 
obok galerii 
handlowej był 
park linowy, oczko 
wodne i dużo 
zieleni.

Minifelieton

Właściciel Jaworzna
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Specjalna Komisja 
Energetyki Jądrowej, 
kierowana przez 
jaworznickiego posła 
Wojciecha Saługę, 
zakończyła pierwszy 
etap swoich prac.

Jest szansa na wybu-
dowanie bloku elektrow-
ni atomowej do 2022 
roku. Rozważanych jest 
27 lokalizacji, więk-
szość na północy Polski. 
Budowa bloku na Ślą-
sku nie wchodzi w grę. 
Do roku 2030 15% zu-
żywanej energii ma po-
chodzić z atomu. – Pra-

ce nad energetyką jądro-
wą w żaden sposób nie 
zmniejszą zapotrzebowa-
nia na energię pochodzą-
cą z węgla – ogłosił pod-
czas wtorkowej konfe-
rencji poseł Saługa.

Franciszek Matysik

Energia atomowa nie 
zagrozi energii węglowej

u-
w-
2
st ce nad energetyką jądro

Poseł Saługa podczas 
konferencji 
prasowej w Katowicach
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�� W niedzielę po południu 
policja otrzymała informację 
o tym, że w Przemszy, w oko-
licach Jelenia zostały zauwa-
żone zwłoki. – Na miejsce zo-
stał wysłany patrol. Policjanci 
dzięki pomocy strażaków wy-
łowili ciało. Było w znacznym 
stopniu rozkładu, na tę chwilę 
wiemy, że był to mężczyzna. 
– relacjonuje podkomisarz 
Tomasz Obarski. Prokuratura 
nakazała zabezpieczyć zwłoki 
w celu przeprowadzenia sek-
cji. Ma ona dać odpowiedź 
na pytanie, dlaczego doszło 
do zgonu mężczyzny. Czyn-
ności identyfikacyjne pro-
wadzi KMP w Mysłowicach, 
ze względu na właściwość 
terenu.
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�� Na ulicy Jaworznickiej 
w Szczakowej doszło do wy-
padku z udziałem motocykli-
sty. Zdarzenie miało miejsce 
w sobotę około 16.00. Według 
ustaleń 23-letni kierowca mo-
tocykla marki honda podczas 
wyprzedzania doprowadził 
do zderzenia z dostawczym 
Citroenem Jumperem, który 
wykonywał manewr skrętu. 
Motocyklista trafił z poważny-
mi obrażeniami ciała do szpita-
la. Według danych policji jego 
życiu w tej chwili nie zagraża 
niebezpieczeństwo.

Aby św. Florian miał  
w opiece wszystkich 
jaworznickich strażaków, 
aby się żadnemu z nich  
nie zdarzyło nie powrócić 
do domu
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Cóż takiego może się kryć 
pod wyrażeniem „moje Ja-
worzno”? – pytam, bo posiada 
ono dwa znaczenia. Jedno ta-
kie, że zaimek „moje” przy rze-
czowniku „Jaworzno” wyraża 
szczególną miłość osoby do te-
goż rzeczownika (przedmio-
tu). Drugie, że zaimek „moje” 
w sąsiedztwie rzeczownika „Ja-
worzno” oznacza posiadania 
na własność tegoż rzeczow-
nika (przedmiotu) przez oso-
bę używającą tego wyrażenia. 
Tyle wstępu.

Najlepiej robić interesy pod 
osłoną nocy – tym pewnie kie-
rowali się dwaj dyrektorzy ja-
worznickich placówek, którzy 
wykombinowali akcję „Noc 
w Muzeum”. Nie było by w tym 
nic zdrożnego, gdyby nie chęć 
skoszenia kasy przy tej okazji. 
Otóż jeden z drugim, jako ele-
ment tej akcji, ogłosili konkurs 
SMS-owy. Sęk w tym, że udział 
w konkursie jest płatny, a kasa 
płynie do kieszeni jednego 
z dyrektorów bezpośrednio 
lub do kieszeni członków ro-
dziny. Tego dokładnie nie wie-
my, bo choć – jak mówi prezy-
dent – miasto jest przejrzyste, 
to nie wiadomo, czy w każdym 
aspekcie.

Dyrektor izby wytrzeźwień, 
bo o nim mowa, udziela się 
osobiście przy tworzeniu por-
talu „mojejaworzno.pl”, pro-
wadzącego „farmę” SMS-ową. 
Pewnie myśli, że mówi tam 
do ciemniaków, którzy zaimek 
„moje” zinterpretują jako jego 
miłość do miasta.

Ja, może i jestem ciemnia-
kiem, ale umiem do trzech zli-
czyć. Facet dostaje dyrektorską 
pensję z naszych podatków, 
a do przybytku, który prowa-
dzi, musimy ciągle dopłacać 
kilkaset tysięcy rocznie. Jak 
mamy nie dopłacać, kiedy za-
miast izbą wytrzeźwień, zajmu-
je się trzepaniem kasy na SMS-
ach, bo dyrektorska pensja mu 
– jak widać – nie wystarcza. Je-
śli zatem czerpie korzyści z nas 
– z Jaworzna, to można uznać, 
że jest – w pewnym sensie  
– właścicielem Jaworzna oraz 
jego mieszkańców.

Józef Matysik

PS W 3. numerze CT wniosko-
wałem do prezydenta, aby sta-
nowisko dyrektora izby wytrzeź-
wień oddać innej osobie, któ-
ra jest może bezrobotna i nie 
ma za co wyżywić rodziny, a i wy-
kształcenie ma bardziej solidne.

W CTv na żywo o godz. 
16.00 w czwartek spotkają 
się przedstawiciele 
spółdzielni mieszkaniowej 
Gigant z mieszkańcami 
tego osiedla, w obecności 
redaktor Grażyny Haskiej.

Spółdzielnię reprezentować będą: 
przewodniczący RN Wiesław Dym oraz 
jego zastępca Piotr Gutkowski.
Mieszkańców: Mieczysław Długosz 
i Zdzisław Boroński.
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13 maja odbędą się oficjalne obchody Dnia Strażaka w Jaworznie

Dokończenie ze strony 1

Koncepcje na zago-
spodarowanie plant 
oceniał sąd konkur-

sowy, w skład którego 
wchodziło wielu znanych 
i docenianych architek-
tów. Zgłoszone zespoły 
miały za zadanie opra-
cowanie koncepcji zago-
spodarowania części tere-
nu po szybie Kościuszko 
w centrum, który pozostał 
po sprzedaży w rękach 
gminy. Obok powstanie 
galeria handlowa.

Najlepsza zdaniem oce-
niających koncepcje zapro-
ponował zespół z krakow-
skiej firmy GPP Grupa Pro-
jektowa. Naczelnik wydzia-
łu architektury i urbanisty-
ki, Teobald Jałyński w po-
niedziałek otworzył koper-
tę, w której znajdowały się 
dane autorów.

Architekci widzieliby tu-
taj przede wszystkim alejki 
do spacerowania wśród du-
żej ilości zieleni. Znalazło 
się miejsce na oczko wod-
ne, mały amfiteatr i park 
linowy umieszczony kilka-

naście metrów nad ziemią 
na wieżach.

Zwycięzcy otrzymali  
5 tysięcy złotych i zaprosze-
nie do prac nad koncepcją 
programowo-przestrzenną 
zagospodarowania terenu 
razem z miastem.

Teobald Jałyński z wy-
działu architektury zazna-
cza, że pieniędzy na wyko-
nanie plant na razie nie ma, 
ale to był konkurs na po-
mysł, a nie projekt tech-
niczny.

– Konkurs dotyczył kon-
cepcji zagospodarowa-
nia. Zależało nam na tym, 
aby pojawił się nośny po-
mysł, który dawałby szansę 
na zrealizowanie tych plant, 
tak jak sobie to wyobraża 
miasto – wyjaśnia Jałyński.

Za około 2 tygodnie 
ma się odbyć dyskusja 
publiczna na temat plant. 
Również mieszkańcy będą 
mogli gminie i architektom 
podpowiedzieć, co w tym 
programie może się jesz-
cze znaleźć.

p.jamróz

Blisko 1.100 
jaworznian przystąpiło 
w tym roku do matury. 
Egzaminy rozpoczęły 
się 4 maja, tradycyjnie 
od języka polskiego. 
Abiturienci jednak 
najbardziej obawiali 
się obowiązkowej 
matematyki.

Matura z polskiego rozpoczę-
ła się 4 maja punktualnie o 9.00. 
Każdy abiturient otrzymał arkusz 
liczący 15 stron. W ciągu 170 mi-
nut musieli wykazać się umie-
jętnością rozumienia czytanego 
tekstu oraz napisać wypracowa-
nie związane z utworem literac-
kim zamieszczonym w arkuszu.

Do wyboru była analiza po-
równawcza wierszy „Gdy mój 
trup...” Adama Mickiewicza 
oraz „Światło w ciemnościach” 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej lub charakterystyka boha-
terki powieści „Granica” Zofii 
Nałkowskiej.

Na gorąco po egzaminie py-
taliśmy o wrażenia zdających 
z Liceum Ogólnokształcącego  
nr 1 i 2. – Tematy były przyja-
zne, wydaje mi się, że poszło 
nam dosyć dobrze. „Granica” 
była troszeczkę trudna, dlate-
go od razu zrezygnowałem bez 
czytania. Stres był na początku, 
później już spokojnie – mówili.

Tego samego dnia, o 14.00, 
rozpoczął się egzamin roz-
szerzony z polskiego. 5 maja 

wszystkich czekała obowiązko-
wa matematyka. Tego egzami-
nu najbardziej obawiali się ma-
turzyści.

Królowa nauk jest na matu-
rze w zestawie obowiązkowym 
od ubiegłego roku. Egzaminy 
próbne z tego przedmiotu nie 
wypadły dobrze. – Zdawalność 
egzaminu maturalnego z mate-
matyki jest rzeczywiście słab-
sza niż z innych przedmiotów, 
wynosi około 80% – komentuje 
Roman Dziedzic, dyrektor Okrę-
gowej komisji Egzaminacyjnej.

6 maja rozpoczęły się 
egzaminy z przedmiotu 
dodatkowego. Do wybo-
ru były języki obce, hi-
storia, biologia, chemia, 
geografia i inne. Kolejne 
dni to egzaminy ustne.

Cała matura zakończy 
się 27 maja. A potem absol-
wentów szkół ponadgimna-
zjalnych czekają najdłuższe 
wakacje życia. Redakcja 
trzyma kciuki za tegorocz-
nych maturzystów.

p.jamróz

Konkurs na jaworznickie 
planty rozstrzygnięty

Łatwy polski, trudna 
matma – matura 2011

Radni zebrali  s ię 
5 maja o 8.30, żeby 
przeprowadzić eks-

presową sesję. Trwała  
15 minut i jedynym zada-
niem rady było przegłoso-
wanie zmiany w budżecie 
miasta. Wszystko przez 
drobny błąd.

Obrady sesji składały się 
z dwóch punktów. Pierw-
szy, to uchylenie zmian 
w budżecie przyjętych 28 
kwietnia. A drugi, podjęcie 
nowej uchwały zmieniają-
cej budżet.

Mimo że sesja została 
zwołana naprędce, prawie 
wszyscy radni stawili się 
w wyznaczonym terminie 
w urzędzie. Z 23-osobowe-
go składu rady brakowało 
tylko dwóch osób.

Całe zamieszanie spo-
wodował drobny błąd po-
pełniony przez skarbnika 
miasta. W dziale pomoc 
społeczna uchwały budże-
towej dochód w wysokości 

112 złotych został zapisa-
ny do niewłaściwej rubryki.

To niewielka pomyłka 
i dotyczy małej kwoty, ale 
przez nią cała uchwała mo-
gła zostać zakwestionowa-
na przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową.

– To istotnie jest nie-
wielka zmiana, ale sko-
ro ja ją znalazłam, RIO też 
by ją znalazła. W związku 
z tym wezwałaby nas do re-
asumpcji, ale to by nastąpi-
ło po miesiącu. W budżecie 
nie można czekać tak dłu-
go, więc poprosiliśmy o ta-
kie działanie i jeszcze raz 
serdecznie przepraszam – 
wyjaśniła Wiesława Osu-
szek.

Radni jednogłośnie od-
rzucili wadliwą uchwałę 
budżetową i przyjęli po-
prawną. Po 15 minutach 
mogli spokojnie wrócić 
do swoich obowiązków za-
wodowych.

p.jamróz

Nie była to pierwsza 
wizyta tego cyrku 
w Jaworznie. Na arenie 
cyrkowej artyści dali 
z siebie wszystko, 
aby porwać widzów 
do wspólnej zabawy. 
Doskonale pomogły im 
w tym wytresowane 
zwierzęta.

8 maja w parku na Podłężu 
mogliśmy oglądać tę trudną 
i emocjonującą formę sztuki, 
co zagwarantował nam między 
innymi duet Waldek i Paweł, 
którzy zademonstrowali nam 
jedyny w Polsce pokaz akro-
batyczny na batucie. Poza tym 
w programie na „kołach śmier-
ci” zaprezentował się duet Turk, 
który również jest jedynym po-
kazem w Polsce. Nie mogło za-
braknąć oczywiście wspaniale 
wytresowanych zwierząt: koni, 

węży, lam i wielu innych. Dla 
najmłodszych wystąpił Kubuś 
Puchatek i Ogr, a nutkę zaba-
wy i śmiechu otrzymaliśmy 
od clowna Picaro. 

Od 1998 roku cyrk pod kie-
rownictwem Krzysztofa Ma-
zura i Juliana Madeja stał się 
jedną z najciekawszych tego 
typu imprez w Polsce. Wszyst-
ko to przez wspólną zabawę, 
do której są wciągani widzowie. 
Jest to rozrywka dla każdego bez 
względu na wiek. Podczas trwa-
nia przedstawienia występowa-
li czołowi artyści zarówno are-
ny polskiej, jak i zagranicznej 
z Frankfurtu, Mińska i Kijowa. 
Dając popis swojego talentu, 
cieszą się uznaniem nawet poza 
granicami państwa. Cyrk to nie 
tylko praca, ale także rodzina 
i w rodzinnej atmosferze prze-
biegało całe spotkanie. Cyrk Ar-
lekin otrzymał w 2006 r. nagrodę 
za zajęcie 3. miejsca w Plebiscy-
cie Top Cyrk w Kaliszu.

J.Grzesik

Cyrk Arlekin zaprezentował swój 
repertuar jaworznickiej publiczności

Ekspresowa sesja

Ta sesja trwała tylko 15 minut

Pokaz akrobatyczny na batucie

Od ubiegłego 
roku matura 
z matematyki jest 
obowiązkowa
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obchody 10-lecia OSP Osiedle Stałe odbędą się 14 maja

Pięć samochodów 
osobowych wzięło 
udział w kolizji 
na skrzyżowaniu 
ulic Szczakowskiej 
i Grunwaldzkiej.

Do karambolu doszło w pią-
tek, 6 maja, około 15.00. Całe 
zdarzenie zostało zapoczątkowa-
ne przez kobietę, która skręcając 
w ul. Szczakowską, jadąc od stro-
ny Osiedla Stałego, nie ustąpiła 
pierwszeństwa kierowcy prawidło-
wo jadącemu od strony Leopoldu.

Doszło do kolizji. Nadjeżdżający 
kierowca samochodu Lancia zatrzy-
mał się, widząc zablokowaną jezd-

nię. Zaraz za nim wyhamował także 
kierowca Forda. Kolejny samochód 
nie zdążył już się zatrzymać i z im-
petem dobił do stojących aut.

Uderzenie było na tyle silne, 
że spowodowało uszkodzenie 
wszystkich pojazdów stojących 
w korku. Na miejscu pojawiła się 
policja i straż pożarna, która za-
bezpieczyła jezdnię. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało, ucierpiały 
tylko samochody.

Policjanci ukarali mandatami 
300-złotowymi kobietę, która spowo-
dowała pierwszą kolizję, wymuszając 
pierwszeństwo oraz mężczyznę, któ-
ry nie zachował szczególnej ostroż-
ności i bezpiecznego odstępu przez 
co uderzył w stojące samochody.

p.jędrusik/p.jamróz

Karambol na Grunwaldzkiej

Towarzystwo Przyjaciół 
Miasta Jaworzna, ucznio-
wie szkół oraz żołnie-

rze AK 8 maja złożyli kwiaty 
w Szczakowej pod pomnikiem 22 
kolejarzy powieszonych w stycz-
niu 1942 roku.

Wszyscy kolejarze zostali ska-
zani na śmierć przez Niemców 
za działania dywersyjne na nie-
mieckich pociągach.

Co roku pod pomnikiem w Szcza-
kowej oddajemy hołd bohaterom, 
którzy polegli za nasz kraj. Dzięki 

takim działaniom zakorzeniamy hi-
storię Polski w młodych ludziach 
i uświadamiamy im to, jakich zbrod-
ni dopuszczali się hitlerowcy.

Pomnik w Szczakowej jest 
uznawany za miejsce pamięci na-
rodowej. J.Grzesik

Oddali hołd kolejarzom

Jak co roku uczczono pamięć pomordowanych kolejarzy

W Jeleniu powstaje 
kolejna hala chińskiego 
centrum handlu 
hurtowego. Będzie 
większa od już 
działającej i zaoferuje 
300 miejsc handlowych. 
Wraz z nią do Jaworzna 
przyjadą kolejni 
przedsiębiorcy 
z państwa środka.

Hale SCC Poland Internatio-
nal Trade Center ponumerowane 
są w odwrotnej kolejności do tego 
w jakiej powstają. Oddana w lip-
cu ubiegłego roku hala przy uli-
cy Wygoda nosi numer 3. Obecnie 
po drugiej stronie ulicy powstaje 
hala nr 2, a w perspektywie jest 
budowa hali nr 1.

Firma SCC oferuje powierzch-
nię do prowadzenia handlu i po-
wierzchnię magazynową. Uloko-
wane w halach firmy prowadzą 
sprzedaż hurtową, z której korzy-
stają głównie sklepikarze i sprze-
dawcy prowadzący drobny handel 
detaliczny.

Hala nr 2 zajmie 80 tysięcy me-
trów kwadratowych. Po jej otwar-
ciu zarząd SCC planuje przepro-
wadzić segmentację sprzedaw-
ców. W hali nr 3 będzie prowa-
dzona sprzedaż galanterii skórza-
nej, torebek, artykułów przemy-
słowych, AGD oraz dekoracji do-
mowych.

– W hali, która w tej chwili po-
wstaje, czyli hali nr 2, planowane 
jest ulokowanie najemców, któ-
rzy będą prowadzić sprzedaż bie-
lizny, odzieży oraz obuwia. Bę-
dzie tu około 200 obiektów go-
spodarczych. Ogólna suma bok-
sów to 304, natomiast cześć na-
jemców często wybiera nie poje-
dynczy boks, tylko połączone kilka 
boksów – wyjaśnia Tingting Liu, 
asystentka zarządu SCC.

Otwarcie drugiej hali planowa-
ne jest w październiku tego roku. 
Będzie równie huczne jak hali nr 
3. Do Jaworzna przyjedzie około 
500 kolejnych Chińczyków.

Nowe podmioty gospodarcze, 
to także wzrost możliwości za-
trudnienia dla jaworznian. Śred-
nio w każdej firmie zatrudniony 
jest jeden Polak.

j.grzesik/p.jamróz

Będzie więcej 
Chińczyków

Przypominamy kierowcom, że skręcając w lewo należy ustąpić pierwszeństwa 
wszystkim jadącym z przeciwka na wprost i skręcającym w prawo

Znany i lubiany w całej Pol-
sce Kabaret Moralnego 
Niepokoju rozbawił do łez 

jaworznicką publiczność.
Artyści wystąpili 6 mają w hali 

widowiskowo-sportowej z nowym 
programem pt. „Galaktikos”. Ich 
skecze łączą wszystkie charakte-
rystyczne dla kabaretów cechy – 
piosenki, monologi i skecze. Swo-
ją karierę rozpoczęli w 1996 roku, 
jeszcze na studiach. Obecnie KMN 
składa się z czterech artystów: Ro-
berta Górskiego, Przemysława 
Borkowskiego, Mikołaja Cieślaka 
i Rafała Zbiecia.

Ich występy są ubarwione mu-
zyką w wykonaniu Bartłomieja 
Krauza i Wojciecha Orszulaka. 
Artyści stworzyli szereg znanych 

postaci, dzięki którym zyskali po-
pularność. Wystarczy tu wymie-
nić choćby Spikerkę i Pana Karo-
la. W rolę Spikerki wcielała się nie 
występująca już w KMN Katarzyna 
Pakosińska, natomiast w rolę Pana 
Karola Robert Górski. Byli także 
Gwidon i Romek, Wujek i Ciotka, 
czy choćby znany skecz pt. „Opo-
wieści Dziadka Barnaby” w wyko-
naniu Przemysława Borkowskie-
go. Kabaret Moralnego Niepokoju 
ma już na swoim koncie 12 pro-
gramów kabaretowych, które pre-
zentuje w całej Polsce na najwięk-
szych festiwalach i przeglądach 
kabaretów. Ich działalność była 
wielokrotnie nagradzana. Tym ra-
zem przyszedł czas na Jaworzno.

J.Grzesik

Mieliśmy już wystawę 
królików w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej, 

podczas której odbył się także 
konkurs na te najładniejsze.

W sobotę i niedzielę jaworznia-
nie mogli oglądać króliki Bogdana 
Jaworka oraz członków Jaworznic-
kiego Stowarzyszenia Hodowców 
Drobnego Inwentarza. Mogliśmy 
zobaczyć króliki najróżniejszej 
maści. Wśród zaprezentowanych 
dwudziestu różnych ras były tak-
że czempiony doceniane podczas 
wystaw w całym kraju. 

Moralny niepokój w Jaworznie 

Kabaret Moralnego Niepokoju

Króliki pod Halą

Podczas dwóch dni wystawę 
obejrzało kilkaset osób. Możemy 
więc stwierdzić, że Jaworznia-
nom przypadły do gustu te miłe 
„futrzaki”. 

Paweł Jędrusik

Bogdan Jaworek hodowca królików
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I N F O R M A T O R
P O L I C J A

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

S T R A Ż  P O Ż A R N A

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

S T R A Ż  M I E J S K A
Straż Miejska – Plac Górników 5 .......................................................... tel. 32 61-81-618

P O G O T O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Jaworzno, ul. Matejki 33 ..................................................... tel. 992
Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2 ................................... tel. 616-35-05
Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34 ................................................ tel. 994
Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7.......................................................... tel. 993
Karetka „R” ..........................................................................................tel. 999, 615-11-11
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22 ...tel. 32 61-81-890

P R Z E W O Z Y ,  P O S T O J E  T A X I
Pomoc drogowa –holowanie ................................................................. tel. 504 551 959
Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis ...................................................tel. 801-84-56
TAXI Centrum, ul. Pocztowa, dojazd gratis ...........................tel. 793-71-71, 615 03 00
Osiedle Stałe, dojazd gratis .......................................................................tel. 801-88-95
Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd gratis ....................................................tel. 801-80-93
Radio Taxi bezpłatne zamawianie ..............................................................tel. 32 191 91
Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis ................................................... tel. 801-84-64
TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis  ...........................tel. 0607-258-227, 801-84-55
TAXI – HALA ................................................................................................tel. 793 83 83

U R Z Ę D Y
Urząd Miejski  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala ....tel. 32 61-81-500
 ................................................................................................................fax. 32 61-81-501
strona internetowa:  .............................................................................www.jaworzno.pl
strona biuletynu Informacji publicznej (BIP):  ............................www.bip.jaworzno.pl
Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5  ................. tel. 32 61-81-716
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ..........................tel. 32 61-81-503
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33  ..................................... tel. 32 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 .......................................tel. 32 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 .................................. tel. 32 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33 ................... tel. 32 61-81-511
MOPS świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b ................................. tel. 32 61-81-786
MOPS świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ........................tel. 32 61-81-940
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 .......................... tel. 32 61-81-777
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ............tel. 616-54-94, 618-80-04, 616-80-20
                                              616-80-52, 616-80-36, 616-80-68, 616-80-74, 616-80-90
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b .............................. tel. 618-19-00
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ................................................................. tel. 616-39-70
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ............................... tel. 615-56-38
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ............................ tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 .......................................................... tel. 75-86-157
ZUS Jaworzno, ul. Grunwaldzka 524 ..................................... tel. 616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 ........... tel. 614-23-00, fax 614-23-10

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

Z D R O W I E
Centrum Promocji Zdrowia, ul. Paderewskiego 43 ............tel. 752-24-64, 615-64-06
ELVITA JAWORZNO III CMT, ul. Promienna 51. ................................... .tel. 715-10- 96
ELVITA JAWORZNO III – GZLA , ul. Gwarków 1 ................ tel. 754-93-91, 754 93 92
Promocja Zdrowia, ul. H. Sawickiej 2 ....................................................... tel. 615-57-52
Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 .....................................................tel. 616-44-82
ZOZ, ul. Grunwaldzka 235 .........................................................................tel. 616-40-63

C E N T R A L E  Z A K Ł A D Ó W  P R A C Y
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51 ........................... tel. 615-50-71
91–plus Huta Szkła Szczakowa, ul. Kolejarzy 81 .....................................tel. 617-74-41
PCC Rail Szczakowa .................................................................tel. 758-47-11, 617-74-61
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 .............................................. tel. 318-60-30, 318-60-64
Netia Informacja ..................................................................................tel. 0 801-801-913
PKM, ul. Krakowska 9 ............................................................................... tel. 753-55-00
Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena..........................tel. 616-44-42
Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37 ......................tel. 618-50-00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Galmany 1 ...................tel. 32 616 35 51

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

K A S Y 

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

M I E J S K I E  I N S T Y T U C J E
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek Główny 17 ............................... tel. 751-91-92
Biblioteka Pedagogiczna ............................................................................tel. 751-99-06
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Pocztowa 5 ...............................................tel. 618-19-50
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80 .......................tel. 616-44-91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b ............ tel. 618-18-40
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 ............................... tel. 61-81-777
Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39 .......................................tel. 614-11-95

S P O Ł E C Z N E  I N S T Y T U C J E
Hospicjum, ul. Górniczej 30, 8.00 - 16.00............................................... tel. 616 -74-44 
Hospicjum 24h/dobę .......................................................................... tel. (601) 51-91-02
Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; ........751-73-28
Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 14.30 - 18.30 ..........................tel. 616-27-79
Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek 15.30-19.30 ................. tel. 509 97 33 18

A P T E K I 
Damian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do 22.00 ........................... tel. 616-32-42
Apteka Gnom pn-sob 7.00-20.00, nd 9.00-20.00 ul. Pocztowa 13  ............. tel. 616-61-36
Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b ...... tel. 616 61 17, 751 25 08
Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka 204 .................................tel. 616 88 88

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

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

„Życzeń moc”
Majowe imieniny Zoś – to dzień 
radosny,
pełen kwiatów, zapach wiosny.
Święto Wasze jest raz w roku,
niech będzie pełne szczęścia 
i uroku.
Wszystkiego co piękne 
i upragnione,
niech będzie w waszym życiu 
spełnione.
Chociaż skromne słowa w tym 
wierszu ułożone,
są dla wszystkich jaworznickich 
Zoś przeznaczone.
Tego życzą w Wasze imieniny 
jaworznickie Krystyny

Krystyna Dziurdzikowska 
i Krystyna Gałązka

Wspaniałej redaktor „Co ty-
dzień” Pani Zofii Żak z okazji 
Imienin dużo zdrowia, szczę-

ścia i spełnienia wszystkich 
marzeń

życzą zawsze życzliwe
Krystyna Dziurdzikowska 

i Józefa Szczepańska

Z okazji Imienin Pani Prezes 
Zofii Orzechowskiej samych 
wspaniałych dni, pomyślności 
oraz dalszego uśmiechu, któ-
rym obdarowuje nas codzien-
nie. W życiu rodzinnym wiele 
szczęścia i radości

przesyłają pracownicy ZLO

Zofii Żak z okazji imienin 
samych pięknych, słonecznych 
dni, radości i zadowolenia. 
W pracy dziennikarskiej lekkie-
go pióra i satysfakcji

życzenia kierują wszyscy 
pracownicy i współpracownicy 

redakcji „Co Tydzień” i telewizji

Serwis informacyjny

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

ul. Łukasiewicza 2 (Os. Stałe) 
telefony całodobowe 32/ 752 60 75, 

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

tel. 32/ 616 22 68, 032/ 751 95 92
Czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna

Z notatnika policmajstra

Zapisy uczestników w Oddziale PTTK w Jaworznie ul. Grunwaldzka 35 
(wejście od ul. Zacisze), tel. 32-6163952, 6163908, 0-603275115, 

w godz. 10.00 – 17.00, www.pttk.jaw.pl. Ilość miejsc ograniczona!!! 

UWAGA! By uczestniczyć w wycieczkach nie trzeba być członkiem PTTK
14.05.11 r. Beskid Śląski – Czantoria (dwie trasy). Cena: 25, 32, 35, 38 zł.
26-29.05.11 r. VIII Rajd Spełnione Marzenia – Bieszczady. Baza w Mucznem. 
 Cena: 320, 350, 370, 380 zł
29.05.11 r. 45. Wiosenny Zlot Turystów Pieszych – Korzkiew. Cena: 26, 28, 30 zł.
23-26.06.11 r. Góry Izerskie – zaliczka 50 zł

Koło 4 PTTK
14.05.11 r. Wielka Fatra – Ostredok (Słowacja). Cena: 35, 40, 45 zł.
21.05.11 r. Beskid Żywiecki – Hala Rysianka, Hala Lipowska. Cena: 20, 25, 30 zł.

2 maja
�
���������������� 
21-letni jaworznia-
nin zgłosił, że zo-
stał oszukany na in-
ternetowym portalu 
aukcyjnym Allegro. 
Za 3.000 złotych za-
kupił telefon komór-
kowy od kobiety po-
dającej się za Mar-
lenę R. zamieszkałą 
w Szczecinie. Postę-
powanie prowadzi 
Komenda Miejska Po-
licji w Jaworznie.

3 maja
��D$������	���� 
W nocy na ul. Jagiel-
lońskiej policjanci 
Pogotowia 997 za-
trzymali do kontro-
li drogowej samo-
chód osobowy marki 
Opel Astra, którym 
kierował 22-letni ja-
worznianin. Podczas 
kontroli okazało się, 
że mężczyzna znajdo-
wał się pod wpływem 
środków odurzają-
cych – wynik badania 
testerem pozytywny. 
Od kierowcy pobra-
no krew do analizy. 

Sprawę bada jaworz-
nicka policja.

��	���	E����	��@
�� Przed południem, 
na obwodnicy w re-
jonie Dąbrowy Naro-
dowej, funkcjonariu-
sze ruchu drogowego 
zatrzymali 21-letnie-
go mieszkańca My-
słowic, który będąc 
w stanie nietrzeźwym 
(0,6 promila) kierował 
samochodem osobo-
wym marki Volkswa-
gen Polo. Mężczyzna 
stracił prawo jazdy 
kategorii B.

4 maja
���$�������� �@
��	 W godzinach po-
rannych, na ul. Pił-
sudskiego policjanci 
drogówki zatrzyma-
li 24-letniego miesz-
kańca Jaworzna, któ-
ry kierując samocho-
dem Peugeot, znaj-
dował się w stanie 
po spożyciu alkoho-
lu. Badanie trzeźwo-
ści wskazało prawie 
0,5 promila w wy-
dychanym powie-

trzu. Ponadto w cza-
sie kontroli policjanci 
ustalili, że kierowca 
na swoim koncie po-
siada wyrok sądowy 
zakazujący prowadze-
nia wszelkich pojaz-
dów mechanicznych.

����������������@
�� Policjanci wy-
działu kryminalnego 
w trakcie wykonywa-
nia czynności służ-
bowych zatrzymali 
19-latka, który posia-
dał i udzielał innym 
osobom środki odu-
rzające oraz psycho-
tropowe w postaci 
marihuany. Teraz mło-
dy człowiek odpowie 
z art. 58 ust. 1 oraz 58 
ust. 2 Ustawy o prze-
ciwdziałaniu narko-
manii, za co grozi mu 
do 8 lat więzienia. Po-
stępowanie prowadzi 
KMP Jaworzno.

7 maja
�������
�������!��F 
40-letnia mieszkan-
ka Jaworzna zgłosi-
ła, że jej o 10 lat star-
szy mąż od około 14 

lat znęca się nad nią 
w sposób fizyczny 
i psychiczny. Postę-
powanie prowadzi 
KMP w Jaworznie.

����������������� 
Po południu, na ul. 
Jagiellońskiej miał 
miejsce wypadek dro-
gowy. 23-letni kie-
rowca motocykla 
marki Honda podczas 
wyprzedzania uderzył 
w bok skręcającego 
w lewo samochodu 
osobowego. W wyni-
ku zdarzenia motocy-
klista z obrażeniami 
ciała został odwiezio-
ny do Szpitala Miej-
skiego w Jaworznie, 
gdzie pozostał na le-
czeniu. Trwają czyn-

ności zmierzające 
do wyjaśnienia przy-
czyn zdarzenia.

8 maja
��	���	E�������@
����	��	 W środku 
nocy, na ul. Jaworznic-
kiej patrol policji za-
trzymał do kontroli dro-
gowej motorower, któ-
rym w stanie nietrzeź-
wym (2,5 promila) kie-
rował 43-letni miesz-
kaniec Jaworzna. Do-
datkowo w czasie kon-
troli policjanci ustalili, 
że pod numerem reje-
stracyjnym, umieszczo-
nym na motorowerze, 
w bazie danych figuru-
je zupełnie inny jedno-
ślad. Mężczyzna trafił 
do aresztu.

Panu Mariuszowi Pawelcowi-Śląskiemu 
Komendantowi Wojewódzkiemu OHP  

oraz najbliższym  
wyrazy najgłębszego współczucia  
i zrozumienia z powodu śmierci 

Ojca
składa Janusz Ciołczyk 

Prezes LKS „Ciężkowianka” Jaworzno

ZAPROSZENIE
Zbliżają się imieniny ZOFII, które 

przypadają w dniu 15 maja.
Z tej okazji organizujemy już po raz 
piąty wspólne spotkanie Imienniczek 

naszego miasta.
Zapraszamy mieszkanki miasta 
noszące imię ZOFIA, wszystkie 

panie dorosłe, młodsze i małe Zosie 
wraz z mamami. Do grona ZOFII 

zapraszamy gościa honorowego panią 
Krystynę Dziurdzikowską.

Imieninowe spotkanie odbędzie 
się w czwartek 19 maja o godz. 
18.00 w kawiarni I piętro w hali 
widowiskowo-sportowej przy ul. 

Grunwaldzkiej.
Redakcja „Co tydzień”
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W budynku Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 3 przy ul. 
Północnej trwa adaptacja pomiesz-
czeń oraz modernizacja instalacji 
elektrycznej, internetowej i telefo-
nicznej pod kątem potrzeb dwóch 
zespołów szkół.

Podpisana między miastem 
a PKE umowa gwarantuje, że dla 
uczniów będzie przeznaczony do-
datkowy budynek w zespole szkół 
przy Promiennej. Dzięki temu nie 
będzie konieczności wykorzysty-
wania pomieszczeń warsztatów 
szkoleniowych na potrzeby zajęć 
dydaktycznych szkół.

Dyrektorzy się dogadują

Obecnie dyrekcje szkół przygoto-
wujących się do przeniesienia spo-
rządzają wykaz sprzętu, który musi 
znaleźć się w nowych siedzibach. 
W miarę upływu czasu i przygoto-
wywania kolejnych sal sprzęt dydak-
tyczny będzie przewożony. Musi się 
to zakończyć w sierpniu.

Dyrektorzy zespołów szkół, któ-
re będą funkcjonować wspólnie 
w budynkach, cyklicznie spotykają 
się, żeby dograć szczegóły. Tadeusz 
Kaczmarek zapewnia, że uda się tak 
wykorzystać budynki szkolne, żeby 
nie było potrzeby prowadzenia za-
jęć na zmiany.

Rekrutacja po staremu

9 maja rozpoczął się nabór 
do szkół ponadgimnazjalnych. Choć 
3 szkoły zmienią swoją siedzibę 
i uczniowie od września będą cho-
dzić na zajęcia do innych budynków, 
rekrutacja do nich prowadzona jest 
normalnie.

Kandydaci do ZSP nr 1, ZSP 5 
i ZSP 6 w trakcie procesu rekrutacji 
składają dokumenty w dotychczaso-
wych siedzibach tych szkół.

Rekrutację do miejskiego Techni-
kum Energetycznego i miejskiego Li-
ceum Profilowanego (obydwie szko-
ły przy ul. Promiennej 51) przepro-
wadzi, na podstawie umowy między 
PKE a prezydentem, Zespół Szkół 
Zawodowych Elektrowni na takich 
samych zasadach jak do pozosta-
łych jaworznickich szkół ponadgim-
nazjalnych.

p.jamróz

Przypomnijmy. Nowy rok szkol-
ny dla części uczniów jaworznickich 
szkół to zmiana dotychczasowego 
miejsca nauki. Budowlanka (ZSP 1) 
przeprowadzi się do budynku szkoły 
na górce (ZSP 3, ul. Północna). Tech-
nikum górnicze (ZSP 6) i szkoła przy 
ul. Darwina (ZSP 5) wraz z Centrum 
Kształcenia Praktycznego przenoszą 
się do budynków Zespołu Szkół Za-
wodowych Elektrowni Jaworzno III.

Dodatkowo ZSZ Jaworzno III 
przechodzi z władania Południowe-
go Koncernu Energetycznego w ręce 
miasta. W związku z tym zmie-
ni nazwę na powołane przez Radę 

Miejską Technikum Energetyczne 
i Liceum Profilowane. Nowe szkoły 
będą dokładnymi odpowiednikami 
zlikwidowanego Zespołu. Elektrow-
nia nie będzie już wykładała pienię-
dzy na szkołę.

Dlaczego zmiany?

Zastępca prezydenta Tadeusz 
Kaczmarek podaje trzy argumenty 
przemawiające za podjętymi decy-
zjami o przeniesieniu szkół.

Budynki szkół ponadgimnazjal-
nych nie są w pełni wykorzysta-
ne, bo za mało absolwentów gim-
nazjów wybiera technika i szkoły 
zawodowe. Poza tym uczniów jest 
co raz mniej z powodu niżu demo-
graficznego.

Miasto dzięki przeniesieniu 
trzech szkół tnie koszty utrzymania 
budynków. Obecnie trwają rozmo-
wy z prywatnymi podmiotami za-
interesowanymi budynkami szkol-
nymi. Jednym z nich jest prywat-
na uczelnia wyższa, ale prezydent 
nie chciał na tym etapie zdradzać 
szczegółów.

Trzeci argument przemawiają-
cy za zmianami to odstąpienie Po-
łudniowego Koncernu Energetycz-
nego od utrzymywania szkoły przy 
elektrowni.

Przygotowania w budynkach

Trwają prace przygotowaw-
cze do przeniesienia wyposaże-
nia, sprzętu i pomocy dydaktycz-
nych trzech zespołów szkół oraz 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
do nowych siedzib.

Aktualności

Z konferencji prasowej prezydenta

tradycja edukacji dzieci specjalnej troski ma w Jaworznie prawie 50 lat

Konferencję prasową prowadził Tadeusz Kaczmarek

Przygotowania do 
przenoszenia szkół trwająZapomniani, niedoceniani, 

często odrzuceni 
przez środowisko, 
w jakim wzrastają. Tak 
w skrócie wychowawcy 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
(SOSW) im. Jana Pawła II 
w Jaworznie charakteryzują 
dzieci przybywające 
do ośrodka.

Placówka od ponad 40 lat kształ-
ci i wychowuje dzieci upośledzo-
ne umysłowo w stopniu lekkim 
i umiarkowanym. Przez ten czas 
w ośrodku schronienie i pomoc 
znalazły setki dzieci. Często trafiają 
do placówki wychowankowie, któ-
rzy przynoszą ze sobą bagaż ne-
gatywnych doświadczeń i emocji 
szkolnych. Jest to największy pro-
blem, z jakim stykają się nauczy-
ciele i wychowawcy. Opóźnienie 
szkolne, brak systematyczności 
w pracy, brak sukcesów, porażki 
utrudniają start i funkcjonowanie 
w szkołach masowych. 

W SOSW nie zdarzają się wagary 
– z prostej przyczyny – szkoła i inter-
nat znajdują się w tym samym bu-
dynku. Ścisła współpraca nauczycie-
li z wychowawcami nastawiona jest 
przede wszystkim na pomoc dziec-
ku i odnalezienie jego pozytywnych 
stron. Z tego względu dzieci mają 
możliwość odniesienia sukcesu i sa-
morealizacji w dążeniu do wytyczo-
nych celów.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy im. Jana Pawła II w Ja-
worznie dysponuje bogatą bazą dy-
daktyczną. W skład placówki wcho-
dzi Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kie-
runku kucharz malej gastronomii 
oraz pomocnik obsługi hotelowej. 
Ośrodek prowadzi także Zespo-

ły Edukacyjno-Terapeutyczne oraz 
Szkołę Przysposabiającą do Pracy 
dla uczniów mniej sprawnych inte-
lektualnie. W Ośrodku od dwóch lat 
funkcjonuje Liceum Ogólnokształcą-
ce Uzupełniające. Oprócz dydaktyki 
ośrodek oferuje także miejsca w in-
ternacie, gdzie dzieci objęte są opie-
ką wychowawczą przez cały rok.

Codzienny rozkład zajęć nie roż-
ni internatu od zwykłej, normalnej, 
polskiej rodziny. Dzieci otrzymu-
ją obowiązki, z których wykonania 
są rozliczane. Wychowawcy pilnu-
ją, by w atmosferze bezpieczeństwa 
mogły nadrobić braki w swojej edu-
kacji i umiejętnościach szkolnych. 
Atmosfera sprzyja zwierzeniom 
i rozmowom z dziećmi, które często 
po raz pierwszy doświadczają zro-
zumienia i akceptacji. Po zajęciach 
szkolnych wychowankowie przeby-
wający w internacie korzystają z bo-
gatej oferty zajęć pozaszkolnych: wy-
jazdy na basen, hipoterapia, zajęcia 
sportowe na pobliskim boisku OR-
LIK. W ośrodku pomocą dzieciom 
służy także higienistka szkolna, pe-
dagog, logopeda, psycholog.

Opieka nad dziećmi nie kończy 
się z chwilą ukończenia przez nie 

szkoły. Wychowawcy pomagają 
im uzyskać zatrudnienie, miesz-
kanie, niezależność. Każdemu 
udzielane jest wsparcie i pomoc. 
Z tego też powodu wychowanko-
wie wracają do ośrodka, czując 
się w nim jak w domu.

Patronem SOSW od 2003 roku 
jest papież Jana Paweł II. Wszy-
scy pracownicy i  wychowan-
kowie są zgodni – taki patron 
do czegoś zobowiązuje. Wzoru-
ją się na jego przesłaniu. W co-
dziennej pracy widać życzliwość, 
szczerość i otwartość na proble-
my osób niepełnosprawnych. 
Dlatego SOSW można nazwać 
domem i szansą na normalne ży-
cie dla wielu, wielu dzieci.

12 maja 2011 r. o godzinie 16.00 
Specjalny Ośrodek  

Szkolno–Wych. im. Jana Pawła II 
w Jaworznie przy ulicy Wolności 11 

organizuje DZIEŃ OTWARTY. 
Serdecznie zapraszamy rodziców 
z dziećmi, aby mogli poznać nas  

i naszą bogatą ofertę  
dydaktyczno-wychowawczą.

Grono pedagogiczne ośrodka

Szansa na normalne życie

Wejście do ośrodka im. Jana Pawła II w Jaworznie przy ulicy Wolności 11

We wrześniu trzy szkoły ponadgimnazjalne 
zmienią swoje siedziby. Już teraz trwają 
przygotowania do przeniesienia sprzętu i całego 
zaplecza dydaktycznego do nowych budynków.

Z okazji Dnia Bibliotekarza 
wszystkim jaworznickim 

bibliotekarzom życzliwości, 
cierpliwości i satysfakcji 

w codziennej cichej i mrówczej 
pracy oraz wiele wytrwałości 

w realizacji misji, jaką jest 
szerzenie wiedzy i informacji, 

a w życiu prywatnym spełnienia 
marzeń i wszelkiej pomyślności
składają dziennikarze z „Co Tydzień”

Dzień 
Bibliotekarza
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Z okazji jubileuszu gazety

50 lat Jan Drąg jest mieszkańcem Jaworzna

GG�:<7��
Co Tydzień

Pierwsza strona gazety 
jest najważniejsza, od niej 
zależy w dużej mierze 
sprzedaż każdej gazety  
– mówi pan Stanisław Berny 
z kiosku As przy ulicy 
Sienkiewicza 12 potocznie 
zwanej Kocią.

Pan Stanisław od 2004 roku 
sprzedaje w kiosku wraz z żoną 
Marią. Jaworznianie przyzwycza-
ili się już do tego punktu. Od dwu-
dziestu lat można w tym miejscu 
kupić gazety, papierosy, widoków-
ki i inny asortyment. Kiosk czynny 
jest już od godziny 6.00 do 17.00 
i ma swoją klientelę. Kiosk znany 

jest także z kotki, którą wszyscy 
znają i zowią Misią.

Kotka wyleguje się na ladzie, pil-
nując gazet, a gdy jest zimno, śpi 
w kiosku. – Kot jest z nami od po-
czątku, opiekujemy się nim. Ja bar-
dzo lubię swoją pracę, spotykam się 
z ludźmi, przyglądam się mieszkań-
com Jaworzna. Czasy się zmieniły, 
dziś każdy ma swój pogląd na ży-
cie – radośnie mówi pan Stanisław. 
Z uśmiechem i życzeniami dobre-
go dnia obsługuje każdego klienta.

M. Matysik

Korzystając z okazji, składamy Panu 
Stanisławowi najlepsze życzenia 
imieninowe, zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym 
i zawodowym.

Wszystkim 
znany kiosk

Pan Stanisław Berny ze swą kotką Misią

W Miejskim Centrum 
Kultury przy ul. 
Mickiewicza, 5 maja została 
otwarta wystawa Jana 
Ryszarda Drąga, założyciela 
i zarazem wieloletniego 
prezesa obecnie 
członka jaworznickiego 
Stowarzyszenia Twórców 
Kultury, poety, rzeźbiarza, 
malarza, grafika.

Otwarcia wystawy dokonała Ur-
szula Warszawska z MCKiS wraz 
z gratulacjami dorobku twórczego 
autorowi wystawy, powitaniem licz-
nie przybyłych miłośników sztuki 
i przedstawicieli instytucji kultural-
nych miasta.

Podczas wernisażu o autorze i za-
prezentowanych jego pracach wy-
powiadali się profesjonalni znawcy 
sztuki. Jacek Gąsior artysta plastyk 
MCKiS, podkreślając wyjątkową 
osobowość autora, wielki potencjał 
twórczy, reprezentujący bardzo in-
dywidualną sztukę, z przybliżeniem 
zróżnicowanej tematyki prac, w któ-
rych na każdej można „odnaleźć 
pana Jana”. Autor życie rodzinne 
związał z Jaworznem, życie zawodo-
we z tutejszym górnictwem a upra-
wianie wielu dziedzin sztuki jest jego 
wielkim hobby.

– W wyeksponowanych pracach 
widać drogę życia i pracy twórczej 
autora, nasyconych ładunkiem oso-
bistych emocji i przeżyć w plastycz-
nej transformacji. Jest przedstawi-
cielem sztuki art. Brut, bliskiej ba-
rokowemu grafikowi Edmundowi 
Mosielowi z charakterystycznym 
przepychem drobnych elementów 
wizji, gdzie rzadko występuje per-
spektywa. Bogata ikonografia na-
cechowana jest dramatyzmem i ta-
jemniczością. Można wejść w świat 
pełen doznań, nastrojów, wewnętrz-
nych przeżyć, bliskich wyłącznie au-
torowi – mówi Iwona Brandys histo-
ryk sztuki Muzeum Miasta Jaworzna.

Wyeksponowane prace pochodzą 
z ostatniego okresu twórczości auto-

Twórczość Drąga

Corocznie Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) 
wybiera jeden kluczowy 
problem dotyczący zdrowia, 
zachęcając do działania 
ludzi w różnym wieku 
i różnych społeczności. 
W 2011 roku działania 
dotyczą narastającego 
problemu oporności 
na antybiotyki.

Choć oporność na antybiotyki nie 
jest nowym zagadnieniem, staje się 
coraz bardziej niebezpiecznym pro-
blemem w ochronie zdrowia. Więk-
szość z nas żyje dziś dłużej i zdro-
wiej, między innymi dzięki dostępo-
wi do skutecznych leków zwalczają-
cych choroby zakaźne, określanych 
jako leki przeciwdrobnoustrojowe. 
Zanim w latach 40-tych ubiegłego 
wieku odkryto i wprowadzono pierw-

sze z nich – antybiotyki, choroby za-
kaźne i zakażenia były powszech-
ną przyczyną śmierci. Obecnie nikt 
z nas nie wyobraża sobie życia bez 
dostępu do tych leków.

Dzisiaj jesteśmy bliscy utraty sku-
teczności tego nieocenionego zaso-
bu leków. Używanie i nadużywanie 
środków przeciwdrobnoustrojowych 
w medycynie oraz hodowli zwierząt 
przez ostatnie 70 lat spowodowa-
ło wzrost różnorodności i częstości 
występowania drobnoustrojów le-
koopornych, co z kolei podwyższyło 
śmiertelność, przysporzyło cierpień 
i spowodowało inwalidztwo wielu 
chorych, a także zwiększyło koszty 
opieki zdrowotnej.

Rozwojowi oporności na antybio-
tyki sprzyja niewłaściwe stosowanie 
leków, np. przyjmowanie niepełnych 
dawek lub przerywanie przepisanej 
kuracji. Leki złej jakości (pochodzące 
z niepewnych źródeł) lub niewłaści-
wie dobrane, jak również niewystar-

czająca kontrola zakażeń, sprzyjają 
rozwojowi i rozprzestrzenianiu się 
lekooporności. Także brak zaanga-
żowania niektórych krajów w dzia-
łanie na rzecz powyższych proble-
mów ochrony zdrowia, słabe moni-
torowanie oraz zbyt ubogi arsenał 
wykorzystywanych narzędzi diagno-
stycznych, terapeutycznych i profi-
laktycznych utrudniają panowanie 
nad lekoopornością.

Mając na uwadze konieczność 
dotarcia do środowiska medycz-
nego oraz do ogółu społeczeństwa 
Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Jaworznie zorganizo-
wał przy współpracy z Młodzieżo-
wym Domem Kultury wystawę te-
matyczną naświetlającą problem 
antybiotykooporności.

Wystawę można obejrzeć w Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Ja-
worznie, ul. Inwalidów Wojennych, 
w dniach 11.05. – 27.05.2011 r.

Informacja prasowa PSSE – Jaworzno

Oporność na antybiotyki

ra lat 2000 – 2011 o różnej tematyce 
i zróżnicowanej technice z zastoso-
waniem kolorów. Wszystkie grafiki 
są w kompozycjach rysunkowych, 
wyrażone w formie symboliki, haseł, 
wizerunków postaci uwydatnionych 
w większości prac z elementami de-
koracyjnymi.

Ułożone w cyklach tematycz-
nych i rodzajach techniki, jak: 
grafiki olejne w żywych kolorach, 
olejne w technice gwasz grafiki 
czarno-białe, ołówkowe, kredka-
mi świecowymi, pastele, cykl gra-
fik sakralnych z symbolami reli-
gijnymi, jak: pieta, upadły anioł, 
Chrystus Zmartwychwstały, paste-
le z uwidocznionym podziałem re-
gionalnym Polski, akwarele oraz 
poezję wspomnieniową o zmarłej 
żonie „Pamięć”, „Brzoza na cmen-
tarzu”, „Mój krzyż”, ponadto „Bia-
ły Pielgrzym” i z dziedziny górnic-
twa „W świątyni węgla”, wszyst-
kie poparte grafikami. Swoje pra-
ce autor określa „słowem malowa-
ne”, gdyż wiele utworów poetyc-
kich wzbogaca rysunkiem, grafiką 
i odwrotnie do już namalowanych 
tworzy wiersze.

W grafikach pokazał swoje oso-
biste doznania, refleksje, nastrój, 
wypracowując własny styl wyrazu. 
Interpretację swoich grafik pozosta-
wia indywidualnie każdemu z oglą-
dających.

Nie pochodzi z Jaworzna, od po-
nad pół wieku jest mieszkańcem na-
szego miasta, któremu służy swoim 
talentem, pracą, sztuką, cieszy się 
powszechnym szacunkiem i uzna-
niem, wnosząc znaczący wkład 
w rozwój życia społecznego i kultu-
ralnego miasta.

Na zakończenie, na ręce autora 
wystawy zostały przekazane kwiaty, 
podziękowania, gratulacje z życze-
niami dalszej kontynuacji swojej pa-
sji twórczej od kierownictwa MCKiS, 
licznych sympatyków sztuki, przyja-
ciół, uczestników wystawy m.in. Zo-
fii Babisz i członków Stowarzyszenia 
Twórców Kultury.

Wystawa potrwa do 28 maja 
i ma charakter komercyjny, każ-
dą z prac wyeksponowanych moż-
na nabyć na własność w godzinach 
od 8.00 do 18.00 w Miejskim Cen-
trum Kultury przy ul. Mickiewicza 2.

Zofia Żak

Św. Barbara
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Zakłady usługowe

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

firm i ogrodów przydomowych
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ CATERPILLAR

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

Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO
Do wynajęcia hale magazynowe i garażowe i miejsca 

parkingowe dla samochodów ciężarowych
Jaworzno ul. Dąbrowska 22a tel. 32/ 615 51 25, 0 502 687 330

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

ANTYKI SOFII & KAZ
Renowacja starych mebli – skup

ul. Wielki Dół 13 (Jeleń) tel. 0 696 545 772
32 660 10 57

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

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

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

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

„PAT-DAM” – PRODUCENT 
Poleca: żaluzje, rolety, moskitiery, markizy, plisy, 

folie ochronne przeciwsłoneczne
Promocje z okazji 20-lecia firmy

Jaworzno ul. Słowackiego 1, tel. 32 751 95 47

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

Tel. 32 615 50 47; 625 09 22; 0 691 188 112
Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy.

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

Tel. 501 722 754; (32) 622 72 12

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

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

www.strus-bud.pl

Tłumiki, katalizatory, 
strumienice, złącza elastyczne, sportowe, 

układy wydechowe. 
Balin, ul. Zaułek 11 

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

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

ul. Grunwaldzka 236 
(przeniesione z ul. Matejki 59)

tel. 0 504 226 620, 32/ 753 08 51

SERWIS OPON 
Pompowanie kół azotem

Sprzedaż i montaż opon TIR. ul. Matejki 43, 
tel. 32 753 11 72;

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

AUTOHOLOWANIE 

Jarosław Gregorczyk ul. Wolności 14,
tel. 0 603 121 798, 32 617 75 64, Szczakowa 

Autokonserwacja 
Promocja

Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola
tel. 616 35 20, 0 602 738 065

GAZ W BUTLACH
Promocja – cena 39.99 zł

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

Gazy techniczne: tlen acetylen, CO2 i inne. 

ul. Krakowska 9 tel. 32 751 83 83, 32 753 44 44

MIR-GAZ
Czynne 7 dni w tygodniu pn – pt 8.00 – 20.00 

niedzielę i święta 8.00 – 17.00 propan – butan do kuchenek 
gazowych w butlach 11 kg + gazy techniczne, skup butli

tel. 32/ 61 77 114; 501 431 939 www.mir-gaz.pl

STACH GAZ 
dostawa gazu na telefon propan – butan 

w butlach 11 kg 
tel. (32) 615 55 85,  696 16 70 51 ul. Piaskowa 68

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

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

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

Próby szczelności instalacji gazowych

roczne i sezonowe, konserwacja i naprawy. 
Projektowanie montaż instalacji gazu, co, wody, 

kanalizacji. 
Ekspertyzy kotłów, gaz, węgiel

Montaż wkładów kominowych kwasoodpornych 
i węglowych. 

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

Zakład Krawiecki damsko-męski
Wszelkie przeróbki – wszywanie zamków.

ul. Mickiewicza 2 B 
tel. (32) 751 97 48

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

Transport wszystko od 1t – 12 t 
HDS – załadunek, rozładunek, łyżką, hakiem, piasek,  

ziemia, kamień, żwir, skalniaki.
Kostka brukowa – sprzedaż, układanie, ażury, transport

Koparka wyburzenia, wywóz: gruzu, śmieci
Drewno opałowe cięte z dowozem.
Sprzątanie posesji, wycinka drzew

Tel. 502 150 710

MEBLE KUCHENNE

Jaworzno Rzemieślnicza 15A, tel. 32 753 05 33

SZAFY ZABUDOWY DRZWI PRZESUWNE

Rzemieślnicza 15A, tel. 32 753 05 33

USŁUGI REMONTOWE – „MAL-BUD”
Wykonujemy: gładź, malowanie, remonty łazienek, panele, 
instalacje wod-kan, regipsy, tynki ozdobne. Wykształcenie 

budowlane umożliwia nam realizację zleceń zgodnie  
z sztuką budowlaną. Tel. 600 660 208; 660 320 621

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

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

Zakład elektroniczny 
ul. Mały Rynek 1

tel. 615 58 82, kom. 
0 696 947 321

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm 
Ułożenie 1m2 kostki już od 110 zł 

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

układanie kostki brukowej. Własne maszyny. 
Największe rabaty. Gwarancje. 

Tel. 32 615 16 54, 0 501 988 116

NAGROBKI GRANITOWE 
Jaworzno ul. Martyniaków 8 

tel. 0 501 066 253, 0 600 334 658

Dostawa gazu w butlach 11 kg. Najkrótszy czas realizacji 
zamówienia. Siedem dni w tygodniu, również w święta

Bezpłatna Infolinia
800-215-878

tel. stacjonarny (32) 326 38 33
tel. kom. 502 074 709; 506 107 580

Promocja!!!
Cena 48 zł (cena może ulec zmianie)

Przy każdej dostawie prezent!!!
Zamawiaj tylko u nas

Zaprasza KA-TER Twój partner w rejonie

ALARMOWE SYSTEMY 
– ANTENY RTV, SAT

domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna 
montaż, naprawa.

tel./fax 32 757 18 84, 0 502 86 34 71
Z.I.A. i A. „PREWEN”

Gaz w butlach 
Najkrótszy czas realizacji. 

Bezpłatna infolinia 800-212-537 lub SMS 506-107-614
Promocja!!! 48 zł + płyn gratis (cena może ulec zmianie)

Z kuponami rabatowymi do 10 zł taniej. 
Liczba kuponów ograniczona. 

Szczegóły przy dostawie.
Polski Gaz Twój Partner w Rejonie

Usługi koparko – ładowarką 
elastyczne ceny 50 – 100 zł

ul. Jaworznicka 44, 43-602 Jaworzno
tel. 504 241 473

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

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

Serwis AGD 
podłączanie piecy elektryczno – gazowych, 

gwarancja 12 m-cy 
tel. 666 126 999

Kompletne wykończenia wnętrz od podstaw, 
płyty gipsowe, malowanie, gładzie gipsowe, układanie 
glazury, adaptacja poddaszy, zabudowa wnęk, meble 

na wymiar, INSTALACJE ELEKTRYCZNE DO 1 kv, instalacje 
wodne, instalacje automatyki i sterowania. Tel. 788 340 888
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Miasto JaworznoNasz konkurs

Wielki Jubileuszowy Konkurs

CO TYDZIEŃ
z okazji 20-lecia gazety
pod patronatem Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia 

Elvita – Jaworzno III sp. z o.o. 
ńń ZZZZZZZZZdddddddddrrrrrrroooooooooooooowwwwwwwwoooooooootttttttttnnnnnnnnnych i Promocji Zdrowia ��
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14-dniowy pobyt  
w sanatorium „Elektron”

w dwuosobowym pokoju wraz z osobą towarzyszącą,  

wygrał

Pan  

Władysław Zych

Sanatorium „Elektron” w Ustroniu, którego właścicielem jest jaworznicka 
firma Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita 
– Jaworzno III sp. z o.o.

Prezes „Elvity” Krzysztof Lehnort wręcza panu Władysławowi Zychowi specjalny paszport, podpisany przez członków 
Zarządu Spółki, który uprawnia go do 14-dniowego pobytu w sanatorium „Elektron” wraz z osobą towarzyszącą, z prawem 
do kompletu zabiegów leczniczych
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Z szafy prokuratora P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S

Piotr Grzegorzek – Kustosz Muzeum w Chrzanowie
www.muzeum.chrzanow.pl

Dla koneserów
obszary leśne w Polsce zajmują ok. 29% pow.

mgr Marek Niechwiej Kancelaria Prawna w Jaworznie przy ul. Mikołaja Reja 47, 
43-600 Jaworzno (Stara Huta) tel. kom. 661 914 296 e-mail: kancelarialegis@interia.eu 

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

Zaproszenie
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad mgr Marka Niechwieja do 
siedziby redakcji „Co Tydzień” przy ul. św. Barbary 7 w każdą środę w godz. 
14.30 – 16.30 i czwartek w godz. 8.00 – 10.00. Z konsultacji może skorzystać 
każdy, kto zapisze się wcześniej dzwoniąc pod numer telefonu 32 751-91-30.

BLIŻEJ PRAWA

Niedaleko od Ciężkowic

Mokradło przy torach

Taki sobie śmietnik

Skrzyp zimowy

PS. Najbliższa wycieczka już w sobotę 
14.05. Tradycyjnie czekamy w Muzeum 

w Chrzanowie do 9.00 

Za namową matki
Wyjaśniło się po wielomie-

sięcznym dochodzeniu 
co stało się z rzekomo 

zaginionym Janem W. Został on 
zamordowany i to przez własnego 
syna za namową matki. Morder-
stwo dokonane zostało za pomocą 
siekiery.

Pewnego dnia robotnik kolejo-
wy Jan W. opuścił swą rodzinę skła-
dającą się z żony i ośmiorga dzieci 
i słuch o nim zaginął. Według zezna-
nia żony miał on wyjechać do swej 
kochanki, którą poznał podczas po-
bytu w sanatorium. Nie podejrzewa-
no wówczas nic, gdyż sytuacje takie 
się zdarzają i z reguły po kilkunastu 
dniach pomyślnie kończą. Tak prze-
szło kilka miesięcy. Do czasu kiedy 
funkcjonariusz policji podsłuchał 
wersję puszczoną przez znajomych 
Jana W., że ten wcale nie wyjechał 
do kochanki, a raczej został zamor-
dowany przez jego żonę i syna, któ-
ry liczył wówczas 17 lat. Na podsta-
wie tych wiadomości, na których 
zupełnie nie można było polegać, 
rozpoczęto skrupulatne dochodze-
nie. Mając pewne dowody, areszto-
wano żonę rzekomego zaginionego, 
a także syna. Aresztowani podczas 
przesłuchań wypierali się całkowicie 
zarzucanego im czynu. Tymczasem 
świadkowie będący sąsiadami rodzi-
ny przypomnieli sobie o mężczyźnie, 
który w krytycznym czasie pracował 
u zaginionego. Rozpoczęto poszuki-
wania za owym Józefem. Prokurator 
postanowił go tymczasowo areszto-
wać. Początkowo do niczego się nie 
przyznawał. Przyciśnięty do muru 
i wzięty w krzyżowy ogień pytań 

przyznał się wreszcie, że wie, gdzie 
się znajduje Jan W. Natychmiast 
we wskazane miejsce, w którym za-
kopano W. po zamordowaniu, udał 
się prokurator. Po trzygodzinnych 
poszukiwaniach natrafiono na kości 
zamordowanego. Miejsce zakopania 
znajdowało się w stodole. Żona i syn 
skonfrontowani z mężczyzną począt-
kowo zaprzeczali. Andrzej W. wzięty 
w krzyżowy ogień pytań przyznał się, 
że zamordował swojego ojca. Nato-
miast jego matka i żona zamordowa-
nego kategorycznie zaprzeczała, ja-
koby wiedzieli o miejscu mordu. Oj-
cobójca szczegółowo nakreślił prze-
bieg zabójstwa.

Był wieczór. Zamordowany wypił 
kilka kieliszków alkoholu. Był więc 
w stanie podchmielonym. Te okazje 
wykorzystał Andrzej. Po dłuższej roz-
mowie z żoną spożył kolację i ułożył 
się do snu. Spał sam jeden w poko-
ju. Wszystkie dzieci zamknięto w in-
nym pokoju. W kuchni znajdowała 
się żona. Plan był już uprzednio uło-
żony. Gdy się przekonano, że Jan 
W. mocno już śpi, udał się z siekie-
rą w ręku do jego pokoju syn. Przez 
pewną chwilę wahał się czy uderzyć 
ojca, lecz podsycany ze strony mat-
ki, która dodawała synowi odwagi, 
podniósł siekierę w górę i silnie ude-
rzył ojca w głowę tępą stroną. Czasz-
ka pękła, krew się rozprysła po ścia-
nach. Ofiara jednak żyje, podnosi 
ociekającą krwią głowę i szepcze  
– Co robicie łajdaki? – Potem głowa 
opada na poduszkę i zalega cisza.

Morderca po dokonaniu tego 
strasznego czynu udał się do kuch-
ni, gdzie z największym spoko-

jem oznajmił, że ojciec już gotowy 
i spokojnie zapalił papierosa. Matka 
tymczasem radziła nad usunięciem 
zwłok. Jako miejsce ukrycia wybra-
no chlew, dokąd zwłoki wyniesio-
no. Trupa przechowano tam dzień 
i noc, później wykopano dół w sto-
dole i tam zakopano zwłoki. Pozosta-
łe po morderstwie ślady krwi żona 
ofiary skrzętnie usunęła. Pozostał 
jednak jeden ślad i to na suficie. Ślad 
ten usunął przez zamalowanie oskar-
żony o pomoc mężczyzna.

Żona ofiary nad grobem zamor-
dowanego męża bezczelnie kłama-
ła, wypierając się współudziału przy 
zamordowaniu. Na pytanie prokura-
tora oświadczyła, że po raz pierwszy 
stoi w tym miejscu. Zamiast okazać 
skruchę za tak potworny czyn, bez-
czelnie się wypiera. Zaprzeczała też 
uporczywie jakoby usunęła ślady 
krwi. Dopiero gdy wydobyto z dołu 
głowę zamordowanego, załamała się 
i przyznała do zbrodni.

Co do współoskarżonego męż-
czyzny, to przyznał on, że zama-
lował sufit, lecz twierdzi, że nie-
wiedział o zamordowaniu Jana W. 
Stoi to w sprzeczności z zeznania-
mi mordercy. Twierdził on, że tak 
matka jak i Stefan C. namawiali go 
do zbrodni. W każdym razie obcią-
żał w większym stopniu mężczyznę 
aniżeli matkę. Tłumy ludzi oczeki-
wały na miejscu wizji lokalnej, aby 
ujrzeć zbrodniarzy. Padały pod ich 
adresem złowrogie okrzyki. Ojco-
bójca zachowuje zupełny spokój. 
Tak jak on i jego matka nie okazują 
żadnej skruchy.

Pitawal

Jestem osobą w podeszłym 
wieku. Posiadam status oso-
by niepełnosprawnej. Nie 

poruszam się o własnych siłach 
poza moim mieszkaniem. Mam 
wnuczkę, która mi pomaga. 

Dotychczas była ona w stanie po-
móc mi również w zakresie zakupu 
leków. Ponieważ jest to osoba zna-
jąca się na informatyce, zakupywa-
ła mi leki – które lekarz zapisywał 
mi na receptę – przy pomocy in-
ternetu. Kurier dowoził mi przesył-
ki z lekami, na mój adres zamiesz-
kania, a ja jedynie płaciłam za me-
dykamenty. Słyszałam, że aktualnie 
nie będzie już to możliwe i po leki 
na receptę będzie trzeba udać się 
bezpośrednio do apteki. Mam py-
tanie, czy rzeczywiście jest taka no-
welizacja i czy dotyczy ona zakupu 
wszystkich możliwych leków, czy tyl-
ko niektórych?

To prawda, że sprzedaż wysył-
kowa medykamentów przy pomocy 
drogi elektronicznej została w znacz-
ny sposób ograniczona. Stało się 
to na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r., która weszła w życie 1 maja 

Leki na receptę już nie przez internet
2011 r. Dotychczas Prawo farmaceu-
tyczne było tak sformułowane, że za-
kaz sprzedaży leków na receptę przez 
internet udawało się obejść. Czynio-
no to np. w ten sposób, że lek naby-
wał kurier jako pełnomocnik osoby 
uprawnionej do odebrania lekarstwa. 

Aktualnie definicja sprzedaży wy-
syłkowej medykamentów została tak 
sformułowana, że apteki nie będą 
już w stanie świadczyć takich usług. 
W tej chwili umowę kupna-sprzeda-
ży leku opisanego na recepcie będzie 
trzeba zawrzeć bezpośrednio w ap-
tece. To znaczy, że po prostu należy 
pójść z receptą do apteki i takiego le-
karstwa nie można już zakupić przez 
internet. Być może będzie to pew-
nym utrudnieniem dla osób, które nie 
są w stanie udać się do apteki i będą 
musiały poprosić o to osoby postron-
ne. Dla przykładu – np. w Niemczech 

nie istnieją tego typu restrykcje praw-
ne i sprzedaż wysyłkowa leków nie 
jest niczym ograniczona, a Ustawo-
dawca nie widzi w tym zakresie żad-
nego niebezpieczeństwa ani naduży-
cia ze strony aptek. 

Natomiast leki bez recepty nadal 
możemy kupować przy pomocy in-
ternetu. Dowozi je specjalny kurier. 
Warto jednak kontrolować pacz-
ki, które otrzymujemy. Pamiętajmy, 
że przewożone leki muszą być spe-
cjalnie zapieczętowane w opakowa-
niach, które m. in. zapewniają im 
przewóz w odpowiedniej tempera-
turze, jednocześnie zabezpieczając 
je przed urazami mechanicznymi. 
Na paczce powinna znajdować się 
pieczątka nadawcy z wyraźnym ad-
resem placówki, jak również osobisty 
adres zamieszkania odbiorcy prze-
syłki poleconej.

Dwudziestego kwietnia 
odwiedziłem północno-
wschodnie opłotki Ja-

worzna. Dokładniej rzecz biorąc, 
przejechałem się między innymi 
wzdłuż linii kolejowej od ponoru 
w Łużniku przy granicy z Chrza-
nowem do Ciężkowic. Później 
jeszcze poszedłem do centrum 
Jaworzna, gdyż znalazłszy się 
w głównej drodze, zorientowa-
łem się, że złapałem gumę. Ale 
to nie jest aż takie ważne.

Coś skrzypiącego

Droga wzdłuż linii kolejowej 
na odcinku od ponoru do mostku 
jest stosunkowo szeroka, doskonała 
do wyprawy rowerowej. Część znaj-
dującego się tutaj kompleksu leśne-
go nosi nazwę Cis. 

Drzewostan jest tutaj miesza-
ny. Teren zasadniczo przez większą 
część roku podmokły. Być może mię-
dzy innymi dlatego to tutaj znajdu-
je się najobfitsze spośród znanych 
mi osobiście stanowisko skrzypu 
zimowego – Equisetum hyemale. 
W każdym bądź razie w płatach, 
które oglądałem, rósł gęsto niczym 
trawa na łące.

Nie tak dawno, bo w poświątecz-
ny czas podczas konkursu z okazji 
Dnia Ziemi odpytywałem między 
innymi ze znajomości jaworznic-
kiej flory. W sumie kazałem się na-
uczyć wyglądu 50 gatunków na po-
nad 1000 występujących na obsza-
rze miasta a spytałem o zaledwie 25. 
Jednym z bohaterów tego zestawu 
był ściśle chroniony skrzyp pstry wy-
stępujący w niecce wyrobiska kamie-
niołomu Sodowa Góra. Gatunek ten 
należy do grupy skrzypów pozbawio-
nych bocznych odgałęzień o pędach 
zawsze zielonych, zakończonych kło-
sem zarodnionośnym. Wspomniany 
skrzyp zimowy jest przeciętnie 3 – 4 
razy większy od swego poprzednika. 
Roślina ma pewne zastosowanie. Jej 
pędy trafiają jako stroisz do kwiaciar-
ni. Jest to również niezłe ziółko, sprzy-
jające między innymi absorpcji wap-
nia przez organizm oraz gojenie ran. 
Teoretycznie jest to gatunek wszędzie 
dość pospolity, ale ja w to nie wierzę, 
ponieważ w swoich stronach rodzin-
nych zupełnie go nie znam. Na zie-
mi chrzanowskiej i w Jaworznie także 
nie występuje często.

Widziane po drodze

Jedziemy dalej. Droga to zbli-
ża się to nieco oddala od linii kole-
jowej. Czasami przypomina zielny 

tunel. Tuż przed kolejnym niskim 
mostkiem teren staje się na tyle 
podmokły, że powstał tutaj niewiel-
ki zbiornik wodny. Miejsce to dość 
uroczo zdobią kępy turzycy – Carex 
elongata. Do tego dochodzą zielone 

pędy sitowia leśnego – Scirpus sy-
lvaticus. Całość ocieniają okazałe ol-
sze czarne. Niższe piętro drzew two-
rzy czeremcha zwyczajna. Tego dnia 
była soczyście zielona. Dla ułatwie-
nia orientacji w tej okolicy krzyżują 
się czarna ścieżka rowerowa nr 472 
z niebieską ścieżką rowerową nr 483

Podążając dalej konsekwentnie 
jechałem w osi linii kolejowej. Te-
raz we fragmentach lasu większość 
zdobyły sosna zwyczajna oraz brzo-
za. Tu i ówdzie utrzymują się jesz-
cze otwarte, trawiaste przestrzenie. 
Chociaż wyglądają na nie zagospo-
darowane nie cieszą się zaintereso-
waniem ze strony drzew. Teoretycz-
nie każda łąka w warunkach nasze-
go klimatu to tylko las przejściowo 
pozbawiony drzew i brak presji go-
spodarczej powinien sprzyjać jej za-
rastaniu.

Po przejechaniu kilkudziesię-
ciu metrów docieramy do miejsca, 
w którym ciek przecinający Pola 
Mostki, a wypływający z Suchego 
Stawu podąża dalej w stronę Łuż-
nika. Jest to obecnie jeden z waż-
niejszych prawobrzeżnych dopły-
wów jej rzeki. Rzeczka jak rzecz-
ka. Tutaj niestety nie ma charakte-
ru naturalnego, ponieważ została 
wpuszczona w kanał. Tym niemniej 

jej otoczenie jest dość urocze. Aby 
zachować miłe wspomnienia o tej 
okolicy, nie powinno się wnikliwie 
penetrować jej brzegów oraz za-
glądać w okoliczne krzaki. W każ-
dym bądź razie i tutaj znajdziemy 
bez trudu kilka przypadków ostrej 
akcji protestacyjnej przeciwko wy-
sokim kosztom legalnego pozbywa-
nia się odpadów.
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Tylko u nas 
nowoczesne żarówki 

energooszczędne 

LED

Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa jazdy 

09.05. 23.05.2011 r.

TOYOTA YARIS x7
kat. A, B, C, D, E 

Biuro: Jaworzno ul. Farna 2a 
czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00
tel. 32 616 33 55, 509 721 745

www.klaksonjaworzno.prawojazdy.com.pl

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

�
OŚRODEK 
SZKOLENIA 
KIEROWCÓW

zaprasza na kursy 
prawa jazdy kat. B

PROMOCJA WIOSENNA
Biuro: Jaworzno ul. Farna 6
czynny: pon. – pt. 10.00 – 17.00

Tel. 32 616 34 62, 691 515 380 

SKUP SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH LUB USZKODZONYCH 
– cena do uzgodnienia

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
ZAŚWIADCZENIA

MOŻLIWOŚĆ ODBIORU WŁASNĄ LAWETĄ
Sprzedaż części i opon samochodowych
Skup złomu stalowego i kolorowego
Likwidacja obiektów przemysłowych

PUNKT SKUPU w Jaworznie:
43-600 Jaworzno ul. Waryńskiego 9, tel. 32/616 33 21

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW w Chełmku:
32-660 Chełmek, ul. Przemysłowa 6b, 

tel./Fax: 33/846 32 26, tel. kom. 513-414-378, 507 090 390 
E-mail: zlommet@interia.pl, www.zlom-met.pl

PŁACIMY 

GOTÓWKĄ
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Zakład 
fotograficzny 

ŻBIK 

zaprasza na profesjonalną 
sesję zdjęciową 

Osiedle Stałe 
ul. M.C. Skłodowskiej 1 

tel. 614 14 49

Nie mogę dzisiaj zasnąć
Wiedząc, że wszystko jest nie tak.
To jest w gazetach, w telewizji, 
wszędzie gdzie pójdę.
Dzieci płaczą,
Żołnierze giną,
Niektórzy ludzie nie mają domu.
Zamykam oczy i widzę lepszy dzień
Zamykam oczy i modlę się.

To słowa piosenki Justina 
Bieber’a pt. „Pray”. Mówi się, 
że dzisiejszy świat mediów, 
reklamy, troski o sukces i po-
pularność nie pasuje do Jezu-
sowych realiów. I oto, 17-sto-
letni artysta nakręcił teledysk 
do pięknej nastrojowej pio-
senki, która mówi o ludziach 
chorych, bezdomnych, opusz-
czonych, zapomnianych. 
Tymże teledyskiem w posta-
ci prezentacji multimedialnej 
w SP6 (20.04.2011) rozpo-
czął się spektakl pt. „Pomię-
dzy piekłem a niebem”. W do-
borowej obsadzie nauczyciele 
i uczniowie szkoły.

Uczniowie poprzez grę ak-
torską ukazali najkrótszą dro-
gę do piekła – uleganie poku-
sie. W ciężkich momentach ży-
cia może przecież pojawić się 
pokusa lub bunt: „Panie Boże, 
dlaczego”? „Jak długo jesz-
cze”? „Dlaczego mnie to spo-
tyka”? „Czy ja to wytrzymam”? 
A właśnie przez pokusę czło-
wiek pozbawia się „skrzydeł”, 
czyli tego, co prowadzi do zba-
wienia. Nauczyciele swoją grą 
opowiedzieli publiczności hi-
storię życia człowieka po jego 
śmierci – jednym słowem 
usłyszeć i zobaczyć można 

było Sąd Boży. Żywy i praw-
dziwy Bóg przyjmuje człowie-
ka do siebie, kiedy ten wyra-
ża skruchę i uznaje swój błąd. 
Człowieka cały czas broni żywy, 
prawdziwy i oddany mu Anioł 
Stróż. Ale nie ma łatwo. Po le-
wej stronie Boga stoi szatan. 
Jest sprytny i przekonywują-
cy. Wyciąga z rękawa argu-

menty przeciw człowiekowi.  
Waży się jego los.

W atmosferze piose-
nek Blue Cafe („Do nieba, 
do piekła”; „Czas nie będzie 
na nas czekał”) w wykonaniu 
uczniów widzowie przeżywa-
ją czas wewnętrznego sku-
pienia, wyciszenia i refleksji 
nad swoim życiem. Przedsta-

wienie zawiera trzy prezenta-
cje multimedialne ukazujące 
niebo i piekło (sceny z filmu 
„Constantin” i „Pomiędzy pie-
kłem a niebem”) oraz obrazy 
ukazujące „mocowanie się” 
diabła z Jezusem.

Światła, mrok, barwny 
ogród, tron Boga sprawiły, 
że na chwilę można się było 
przenieść w inny świat i za-
pomnieć o elementach dru-
gorzędnych, „przyjemnościo-

wych”, zewnętrznych zbliża-
jących się świąt wielkanoc-
nych. Gorliwość apostolska 
i troska o zbawienie człowie-
ka popychała Jezusa do kon-
taktów z ludźmi. Otwierajmy 
się więc i my na sprawy Boże 
i duchowe, a także na potrze-
by bliźnich – a gdy zabraknie 
nam sił – szukajmy pomocy 
i wsparcia w cichej modli-
twie u stóp Mistrza z Naza-
retu. Z okazji zbliżających 

się świąt pani dyrektor złoży-
ła wszystkim życzenia. W kli-
macie radości, ale i zamyśle-
nia uczniowie i nauczyciele 
opuścili salę. Wrócą za rok! 
Może nie tacy sami?!

„Gdy do Pana odejdzie-
my, niech nie płacze po nas 
nikt, bo my przecież z Nim 
żyć chcemy, w Jego chwale 
wiecznie trwać”. Wesołego 
Alleluja!

Janina Lazur

Pomiędzy piekłem a niebem

Przedstawienie

Szkoła Podstawowa Nr 6 wychowuje młodzież już od 97 lat
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Chrzanów, ul. Oświęcimska 46 b
Tel./fax 32 623 46 16,        0 510 136 465

 Rynny PCV i metalowe
 Okna dachowe
 Folie dachowe
 Gonty bitumiczne

PODZIĘKOWANIE

Mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej w Jaworznie 

pragną serdecznie 
podziękować rodzicom, 

dzieciom i wychowawcom 
klasy 5 i 6 Pani: Marzenie 
Jakóbik-Głowacz i Alicji 

Wolskiej oraz Pani 
dyrektor Lilianie Sowisło 

Szkoły Podstawowej nr 19 
w Jeziorkach za pamięć 
o nas, która wyraziła się 

tak jak każdego roku przez 
zaproszenie nas na uroczyste 

śniadanie wielkanocne 
do szkoły. 

Dziękujemy także w imieniu 
podopiecznych, którzy nie 
mogli uczestniczyć w tej 
uroczystości, ale dzięki 

hojności i zaangażowaniu 
rodziców dzieci 5 i 6 klasy, 

mogli poczęstować się 
prawdziwie świątecznymi 

smakołykami przygotowanymi 
specjalnie dla nas. 

Serdecznie dziękujemy!

APP – Serwis Autoryzowany 
Dealer i Serwis

43-603 Jaworzno, ul. Katowicka 19b, 
tel. 32 753 00 85, www.appserwis.pl
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14.05.2011 r. (sobota)
godz. 13.00 – uroczyste otwarcie turnieju
godz. 13.15 – walki półfinałowe

15.05.2011 r. (niedziela)
godz. 10.00 – walki półfinałowe kadetów
godz. 12.30 – walki półfinałowe juniorów

Sponsor
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16 zwycięstwo w tym sezonie odnotowała Szczakowianka Zgoda Byczyna zdołała do tej pory wygrać na wyjeździe tylko 1 mecz

Prawdziwy horror 
i nie lada huśtawkę 
nastrojów musieli 
przeżyć ciężkowiccy 
kibice podczas 
hitowego spotkania 
II grupy śląskiej 
klasy okręgowej 
w Ciężkowicach. 
W dotychczasowych 
meczach z Unią 
Ciężkowianka 
dwukrotnie 
przegrywała 
z rywalami 
z Dąbrowy Górniczej 
do przerwy 0:2, 
by w końcowym 
rozrachunku 
zwyciężyć 3:2.

W 2007  roku  s ta ło  s i ę 
to po hat-tricku Marcina Wrony, 
zaś w rundzie jesiennej obecne-
go sezonu łupem bramkowym 
podzielili się Radomir Jarzynka 
oraz Kamil Kądziołka. Tak samo 
zakończył się i sobotni mecz 
w Ciężkowicach. Ale ab ovo. 
Od pierwszych minut widać było, 
że ciężkowiccy gracze są nie-
samowicie zmotywowani, aby 
zrehabilitować się za doznaną  
3 maja porażkę w Piaskach 1-3.

Początek spotkania należał 
do ciężkowickiej armady. Jed-
nak to goście w 20. minucie 
za sprawą precyzyjnego ude-
rzenia Taraszkowskiego z rzu-
tu wolnego cieszyli się z pro-
wadzenia. Gdy w 30. minu-
cie po popisowej akcji przy-

jezdnych znany z występów 
w Szczakowiance Kamil Głośny 
uderzeniem w długi róg poko-
nał po raz drugi Dawida Koco-
ta, niewielu było na stadionie 
w Ciężkowicach kibiców wie-
rzących w Ciężkowiankę. Nie 
wiem, co w przerwie powie-
dział trener Piotr Szczotka swo-
im podopiecznym, ale w drugiej 
odsłonie zobaczyliśmy Ciężko-
wiankę, jaką chcielibyśmy oglą-
dać na co dzień.

W 49. minucie po akcji Toma-
sza Ciołczyka (którego ciężko-
wicki coach przesunął po prze-
rwie do przodu) najsprytniej-
szym w polu karnym okazał się 
Kamil Kądziołka, który podob-
nie jak jesienią zdobył kontakto-
wego gola. Po tej bramce Cięż-
kowianka pokazała prawdziwy 
charakter. Jednak długo ich de-
terminacja nie przynosiła efek-
tu, gdyż w bramce gości klasę 
pokazał Bartosz Muc, broniąc 
w nieprawdopodobnych sytu-
acjach, a gdy był bezradny, trzy-
krotnie w sukurs przyszedł mu 
słupek.

W tym czasie na boisku trwa-
ła walka na całego, a o ambicji 
ciężkowickich graczy świad-
czy fakt, że Pieczka oraz Praż-
mowski, mimo kontuzji, nie po-
zwolili, aby ich trener zmienił 
i wytrwali na boisku do końca. 
Wreszcie w 79. minucie ząbko-
wicki golkiper okazał się bezrad-
ny wobec uderzenia Radka Ja-
rzynki. Remis nie zadowalał żad-
nej z drużyn. Zdeterminowana 
Ciężkowianka, chcąc za wszelką 
cenę zdobyć zwycięską bramkę, 
nadziała się na kontrę. Na szczę-
ście Kocot wygrał pojedynek 
z napastnikiem gości. Wreszcie 
w 88. minucie Jarzynka zdobył 
zwycięską bramkę, wywołując 

euforię wśród miejscowych ki-
biców. W doliczonym czasie gry 
klasą był Marcin Psioda, który 
niczym Włodzimierz Smolarek 
w meczu z ZSRR podczas hisz-
pańskiego mundialu potrafił zy-
skać dla swojego zespołu cenny 
czas w rogu boiska.

Sobotnia powtórna wygrana 
z najpoważniejszym kandyda-
tem do awansu do IV ligi jaki-
mi są gracze z Dąbrowy Górni-
czej potwierdza tezę, iż w cięż-
kowickich zawodników warto 
inwestować. Tym bardziej, 
że oprócz dobrej gry w lidze 
awansowali oni w tym sezo-
nie po raz pierwszy do półfi-
nału Pucharu Polski na szcze-
blu Podokręgu Sosnowiec. 
Ich ambicja jest godna pod-
kreślenia, mimo że finansowo 
nie zaliczają się do krezusów 
i nie mają takiego budżetu jak 
większość rywali w tej klasie 
rozgrywkowej.

Sobotni mecz mistrzowski 
odbywał się w ramach realiza-
cji zadania publicznego współ-
finansowanego z budżetu mia-
sta Jaworzna w ramach reali-
zacji zadania publicznego pn. 
„Sportowa Alternatywa”. Za ty-
dzień „ciężkowicki walec” za-
wita do Świętochłowic na mecz 
mistrzowski z tamtejszym „Ślą-
skiem”. Tylko czy po sobotnim 
sukcesie okupionym kontuzjami 
oraz kartkami będzie on praw-
dziwym „walcem”?

Bramki: 49’ Kądziołka, 79’,88’ Ja-
rzynka
Skład: Kocot- Bolisęga, Adrian 
Prażmowski, Milewski, Tomasz 
Ciołczyk- Biel ( od 46’ Mateusz 
Ślusarczyk), Pieczka, Bujakiewicz, 
Psioda- Kądziołka, Jarzynka

Jancio Wodnik

Ciężkowianka Jaworzno – Unia Ząbkowice 3:2 (0:2)

Historia lubi się powtarzać

Radomir Jarzynka znowu uratował „ciężkowicki walec”

Zwycięska passa 
Szczakowianki 
trwa. Tym razem, 
po zwycięstwie nad 
LKS Kamienica Polska 
2:0, podopieczni 
Sermaka odnotowali 
dziesiąte zwycięstwo 
z rzędu! Niestety 
kolejna wygrana naszej 
drużyny nie pozwoliła 
„uciec” wiceliderowi 
Skrze Częstochowa, 
która pokonała Slavię 
Ruda Śląska 1:0, 
strzelając zwycięską 
bramkę w 87. minucie 
meczu.

Mecz nie był porywającym wi-
dowiskiem. Jeśli jednak podobne 
mecze mają się kończyć zgarnię-
ciem pełnej puli punktów, to nie 
mamy nic przeciwko ich ogląda-
niu. Wpływ na mniej efektow-
ną grę biało-czerwonych miała 
na pewno absencja dwójki czo-
łowych skrzydłowych, Madrina 
Piegzika, który pauzował za kart-
ki i Marcina Kondzielnika, który 
nie grał ze względu na niegroźną 
kontuzję. Sygnał do ataku dał roz-
grywający znakomite zawody Ra-
fał Łybyk, którego strzał z 8. mi-
nuty gry minimalnie minął spoje-
nie bramki Kuczery. Po tej sytu-
acji bramkowej ciężko już jednak 
było dopatrzyć się jakiś składnych 
akcji z którejś ze stron. W 25. mi-
nucie niespodziewanie bardzo 
groźny kontratak przeprowadzi-
ła drużyna gości. Po dużym błę-
dzie grającego z konieczności 
w linii obrony Chojnowskiego 
i w konsekwencji bardzo groź-
nego strzału z okolic pola karne-
go Czerwińskiego, genialną pa-
radą popisał się Sławomir Jezio-
rek, ratując swoją drużynę przed 
utratą bramki. Na kolejną „partię 
emocji” musieliśmy czekać znów 
bardzo długo, bo aż do 43. mi-
nuty meczu. Wtedy to powalony 
w polu karnym został, stanowiący 
każdym meczu ogromne zagroże-
nie dla defensywy rywali, Grze-
gorz Kmiecik. Sędzia bez waha-
nia wskazał po tym przewinieniu 
na jedenasty metr, a rzut kar-
ny wykorzystał Daniel Małkow-
ski, wyprowadzając swój zespół 
na prowadzenie.

Druga część gry to „wejście 
smoka” w wykonaniu całej dru-
żyny, a zwłaszcza Kmiecika. Dwie 
minuty po pierwszym gwizd-
ku w drugiej połowie, świetne 
dośrodkowanie Sierczyńskiego 
na gola zamienił właśnie rosły 
napastnik Szczakowianki, który 
w swoim szóstym meczu zaliczył 
ósme trafienie! Kolejne minuty 
meczu to już popis Rafała Łyby-
ka, który zdobył nawet bramkę, 
ale w chwili oddawania strzału, 
sędzia słusznie dopatrzył się spa-
lonego. Niedługo potem po do-
graniu piłki w pole karne przez 
Wasilewskiego, wspomniany po-

Szczakowianka Jaworzno – LKS Kamienica Polska 2:0 (1:0)

Dziesiąta wygrana z rzędu

mocnik „Szczaksy” huknął z ca-
łej siły, jednakże na drodze sta-
nęło spojenie słupka z poprzecz-
ką, które wybawiło LKS Kamieni-
cę Polską przed stratą kolejnego 
gola. W końcówce meczu swo-
ją szansą ponownie miał Łybyk, 
ale techniczny strzał byłego pił-
karza Skałki Żabnica, z najwyż-
szym trudem wybronił bramkarz 
gości, Kuczera. Kilka minut po-
tem swoją szansę miał też ofen-
sywnie usposobiony Sylwester 
Dębowski, którego strzał ponow-
nie wybronił bramkarz przyjezd-
nych. Ostatnie sekundy meczu 
to już ostrzał na bramkę Jeziorka, 
jednakże nasz golkiper dał pokaz 
swoich umiejętności i skutecznie 

zatrzymał rozpaczliwie próbują-
cych atakować gości i mecz za-
kończył się pewnym choć niezbyt 
efektownym zwycięstwem Szcza-
kowianki 2:0, czym zrewanżowa-
ła się za porażkę z ubiegłej run-
dy. Teraz podopiecznych Serma-
ka czeka zaległy mecz wyjazdowy 
z Olimpią Truskolasy, który odbę-
dzie się dziś, w środę, 11 maja br. 
o godzinie 18:00.
Bramki: Małkowski 43’k, Kmie-
cik 47’
Skład: Jeziorek – Dębowski, Bi-
zoń, Chojnowski, Małkowski – Dy-
lowicz (Radosz), Biskup, Łybyk, 
Sierczyński (Kantek) – Wasilew-
ski, Kmiecik (Byrski)

Rafał Jarząbek

7 i 8 maja w Hali Widowisko-
wo-Sportowej MCKiS odbył 
się Puchar Polski Ju-Jitsu 

Seniorów i Juniorów w odmianie 
fighting oraz duo system oraz 
Ogólnopolskie Zawody Ju-Jitsu 
dla Dzieci.

Zawody organizowane przez 
Polską Federację Ju-Jitsu i Kobu-
do z Jaworzna, Urząd Miejski w Ja-
worznie, Miejskie Centrum Kultu-
ry i Sportu w Jaworznie ma zlece-
nie Polskiego Związku Ju-Jitsu.

Honorowy patronat mistrzostw 
objął prezydent Jaworzna Paweł 
Silbert.

Zawody otworzył Prezes Pol-
skiego Związku Ju-Jitsu pan Stefan 
Andrzej Badeński. Jaworzno było 
reprezentowane przez Klub Spor-

towy „Energetyk”, którego zawod-
niczka Klaudia Dąbek w Pucha-
rze Polski wywalczyła złoty medal 
w kategorii – 62 kg odmiany figh-
ting oraz Klub Walki Wręcz „Part-
ner 2”, którego zawodnicy w za-
wodach dzieci wywalczyli: Łukasz 
Sroka, złoty medal, Szymon Nie-
dzielan, srebrny medal. W zawo-
dach startowało łącznie 189 za-
wodników z 22 klubów

Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce KS Budowlani 
Sosnowiec
II miejsce Olsztyńskie 
Stowarzyszenie Ju-Jitsu i Judo
III miejsce KS Gwardia Bielsko 
Biała

IW

Byczyńska Zgoda 
ma już przysłowiowy 
nóż na gardle. 
Ta sytuacja 
zmobilizowała drużynę 
Piotra Dobrzańskiego, 
która w ostatnich trzech 
meczach zainkasowała 
aż 7 punktów. Sobotnim 
rywalem Zgody było 
wojkowickie Milenium, 
które podobnie jak 
jaworznianie gra w tym 
sezonie o utrzymanie.

Mecz był zacięty i zakończył 
się remisem 1:1, który jak się 

okazuje jest bardzo dobrym wy-
nikiem dla Zgody. Gola dla Zgo-
dy zdobył Łukasz Przebindow-
ski. Goście wyrównali po ka-
tastrofalnym błędzie Ochmań-
skiego.

Dzięki zgarniętemu jednemu 
punktowi nasza drużyna zmniej-
szyła dystans do pozycji gwa-
rantującej utrzymanie do czte-
rech punktów. Swój mecz prze-
grał bowiem MKS Siemianowice 
Śląskie, który został rozgromio-
ny przez Gwarek Tarnowskie 
Góry 6:1. Szansę na zmniejsze-
nie straty do jednego „oczka” 
Zgoda ma już w następnej ko-
lejce. Naszym rywalem będzie 
najsłabszy zespół w lidze, czy-
li Orkan Dąbrówka Wielka. Na-
pocieszenie dla jaworznickich 

Życzenie prezesa Jawor 
Teamu, Włodzimierza 
Kromki spełniło się nie-

mal w 100%. Przed XVII Ogól-
nopolską Olimpiadą Młodzieży 
oczekiwał bowiem wywalczenia 
przynajmniej dwóch medali 
przez swoich podopiecznych. 
Na Olimpiadę pojechało czte-
rech bokserów, którzy przygo-
towywali się do niej pod okiem 
trenera Arkadiusza Małka.

Do Sokółki pojechali Mate-
usz Marzec, Michał Bułat, Daniel 

Szczepanik i Dominik Dubiel. Bu-
łat i Marzec przegrali swoje poje-
dynki, ale z lepszej strony pokaza-
li się Szczepanik i Dubiel, którzy 
wywalczyli srebrne medale. Te-
raz Jawor Team przygotowuje się 
do VI Międzynarodowego Turnie-
ju Bokserskiego im. Roberta Ko-
pytka o Puchar Prezydenta Miasta 
Jaworzna. Początek zawodów już 
w sobotę od godz. 13 w Hali-Wi-
dowiskowo-Sportowej w Osiedlu 
Stałym.

Paweł Jędrusik

piłkarzy inne zespoły broniące 
się przed spadkiem mają rywali 
z „czuba” tabeli. MKS Siemia-
nowice Śląskie podejmą na wła-
snym obiekcie lidera, Unię Ząb-
kowice, a Milenium Wojkowi-
ce zagra z czwartym w tabeli 
Gwarkiem.

Bramki: 55’ Przebindowski Ł.
Skład: Ryszka – Ochmański, Ka-
dłuczka, Krzyśko, Zieliński, Szrem-
ski K., Przebindowski Ł., Przebin-
dowski D., Siemek, Szalek, Szrem-
ski M.
Po przerwie: Skoczylas, Dobrzań-
ski, Warzecha

Paweł Jędrusik

Zgoda Byczyna – Milenium Wojkowice 1:1 (0:0)

Zgoda już tylko cztery „oczka” od utrzymania 

Z meczu na mecz jest coraz lepiej

Puchar Polski w Ju-Jitsu
JU-JITSU

W sobotę walczyli dorośli, w niedzielę dzieci

Daniel Szczepanik po zwycięskiej walce

Jawor Team 
przywiózł srebra

Kamil Młodziński pokonał 
w 1. rundzie przez no-
kaut Zoltana Borovisca 

i zanotował tym samym drugie 
zwycięstwo w swojej zawodowej 
karierze.

Rywal Kamila nie był wy-
magający. Rodowity Mysłowi-
czanin potrzebował na powale-

nie rywala tytułującego się re-
kordem 0-10-1 zaledwie jednej 
minuty. Pojedynek odbywał się 
w Komarnie na Słowacji. Przy-
pomnijmy, że swoją pierwszą 
walkę Młodziński wygrał w Bu-
dapeszcie z Karolem Lakatosem 
z Węgier.

Paweł Jędrusik

Młodziński wygrał

Sebastian Dylowicz (z lewej) i Sylwester Dębowski w walce o piłkę
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PIŁKA NOŻNA 

TABELE

WSPINACZKA

PIŁKA NOŻNA 

9 minut potrzebował Jarzynka, żeby zapewnić zwycięstwo Ciężkowiance

IV liga gr. śląska I
1. Szczakowianka Jaworzno 22 51 51-16
2. Skra Częstochowa 22 50 50-17
3. KS Częstochowa 23 45 52-23
4. Wyzwolenie Chorzów 23 42 46-27
5. Górnik Wesoła 23 40 40-23
6. Sarmacja Będzin 23 40 42-29 
7. Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 22 32 39-37
8. Unia Rędziny 22 30 34-56 
9. Olimpia Truskolasy 22 30 36-37
10. Czarni Sosnowiec 23 26 32-35
11. Przyszłość Ciochowice 23 26 30-35
12. LKS Kamienica Polska 22 26 24-39
13. Górnik 09 Mysłowice 23 24 40-43
14. Slavia Ruda Śląska 22 23 27-36
15. Zieloni Żarki 22 14 17-48
16. Victoria Jaworzno 23 6 5-64

22. kolejka 3 maja
Unia Rędziny – Slavia Ruda Śląska*
Skra Częstochowa – Zagłębiak Dąbrowa Górnicza*
Górnik Wesoła 4–1 Przyszłość Ciochowice
Victoria Jaworzno 0–3 KS Częstochowa (wo)
LKS Kamienica Polska – Zieloni Żarki*
Olimpia Truskolasy – Szczakowianka Jaworzno*
Wyzwolenie Chorzów 3–1 Górnik 09 Mysłowice
Czarni Sosnowiec 1–2 Sarmacja Będzin
*odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych. 
Nowy termin: 11 maja

23. kolejka 7-8 maja
Czarni Sosnowiec 2–2 Unia Rędziny
Sarmacja Będzin 2–1 Wyzwolenie Chorzów
Górnik 09 Mysłowice 7–1 Olimpia Truskolasy
Szczakowianka Jaworzno 2–0 LKS Kamienica Polska
Zieloni Żarki 3–0 Victoria Jaworzno (wo)
KS Częstochowa 4–0 Górnik Wesoła
Przyszłość Ciochowice 0–1 Skra Częstochowa
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 0–3 Slavia Ruda Śląska

24. kolejka 14-15 maja
Unia Rędziny – Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
Slavia Ruda Śląska – Przyszłość Ciochowice
Skra Częstochowa – KS Częstochowa
Górnik Wesoła – Zieloni Żarki
Victoria Jaworzno – Szczakowianka Jaworzno (wo)
LKS Kamienica Polska – Górnik 09 Mysłowice
Olimpia Truskolasy – Sarmacja Będzin
Wyzwolenie Chorzów – Czarni Sosnowiec

V liga gr. Katowice II
1. Unia Ząbkowice 23 55 69-17
2. Górnik Piaski 23 54 53-18
3. Ciężkowianka Jaworzno 23 49 54-30
4. Gwarek Tarnowskie Góry 22 48 63-18
5. Piast Ożarowice 23 41 40-27
6. Wawel Wirek 23 37 50-41
7. Unia Dąbrowa Górnicza 23 36 41-27
8.  AKS Niwka Sosnowiec 23 32 39-36
9. Śląsk Świętochłowice 22 30 33-34
10. MCKS Czeladź 23 27 29-28
11. Podlesianka Katowice 23 24 35-47
12. Milenium Wojkowice 23 23 28-33
13. MKS Siemianowice Śląskie 23 23 26-39
14. Zgoda Byczyna 23 19 21-52
15. Andaluzja Brzozowice-Kamień 23 14 22-57
16. Orkan Dąbrówka Wielka 23 3 9-105

22. kolejka 3 maja
Piast Ożarowice 4–0 Milenium Wojkowice
Andaluzja Brzozowice-Kam. 1–3 MCKS Czeladź
Orkan Dąbrówka Wielka 0–2 Podlesianka Katowice
MKS Siemianowice Śląskie 1–2 Zgoda Byczyna
Śląsk Świętochłowice – Gwarek Tarnowskie Góry*
Unia Ząbkowice 5–2 Unia Dąbrowa Górnicza
Górnik Piaski 3–1 Ciężkowianka Jaworzno
AKS Niwka Sosnowiec 1–1 Wawel Wirek
*odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych.

23. kolejka 7-8 maja
AKS Niwka Sosnowiec 5–0 Andaluzja Brzozowice-Kam.
Wawel Wirek 1–2 Górnik Piaski
Ciężkowianka Jaworzno 3–2 Unia Ząbkowice
Unia Dąbrowa Górnicza 2–0 Śląsk Świętochłowice
Gwarek Tarnowskie Góry 6–1 MKS Siemianowice Śląskie
Zgoda Byczyna 1–1 Milenium Wojkowice
Piast Ożarowice 3–0 Orkan Dąbrówka Wielka
Podlesianka Katowice 4–1 MCKS Czeladź

24. kolejka 14-15 maja
Piast Ożarowice – MCKS Czeladź
Andaluzja Brzozowice-Kam. – Podlesianka Katowice
Orkan Dąbrówka Wielka – Zgoda Byczyna
Milenium Wojkowice – Gwarek Tarnowskie Góry
MKS Siemianowice Śląskie – Unia Dąbrowa Górnicza
Śląsk Świętochłowice – Ciężkowianka Jaworzno
Unia Ząbkowice – Wawel Wirek
Górnik Piaski – AKS Niwka Sosnowiec

Bartek Długajczyk

Bartek Długajczyk: Za nami 
rewanżowe spotkanie z LKS 
Kamienica Polska, czyli druży-
ną, która „jesienią” po bram-
ce w 90. minucie jako pierwsza 
w IV lidze pokonała Szczako-
wiankę. Domyślam się, że chęć 
rewanżu była ogromna?

Michał Biskup: – Wiadomo 
przed sobotnim meczem chodzi-
ło nam tylko o zwycięstwo, nie 
powiem teraz nic zaskakującego, 
ale w każdym meczu liczą się dla 
nas tylko i wyłącznie 3 punkty. 
Chcemy grać dla naszych kibiców 
a przy tym ogrywać się i podno-
sić swój piłkarski poziom. Jeżeli 
chodzi o mecz w Kamienicy Pol-
skiej, to był on nie najlepszy nie 
tylko dla drużyny, przez straconą 
w końcówce bramkę, ale także 
dla mnie przez indywidualne na-
pomnienia, które wyeliminowały 
mnie z udziału w derbach.

Bez wątpienia prezentowa-
liście się dużo lepiej niż prze-
ciwnik, jednak odnoszę wraże-
nie, że czegoś w Waszej grze 
brakowało, może osoby Madri-
na Piegzika bądź Marcina Kon-

dzielnika? Czy we znaki dało się 
zmęczenie spowodowane ilością 
rozgrywanych meczy ligowych 
przeplatanych z pucharowymi?

Wspomniani wyżej to na-
prawdę świetni piłkarze, którzy 
sporo wnoszą do drużyny. Zbu-

W dniu 30.04.2011 r. w Ja-
worznie odbyły się za-
wody we wspinaczce 

sportowej dzieci i młodzieży z cy-
klu Pucharu Polski Uczniowskich 
Klubów Sportowych we wspi-
naczce sportowej. Zawody 
były bardzo mocno obsadzone  
– w każdej kategorii wystartowa-
ło kilku/kilkunastu zawodników 
i zawodniczek. Łącznie w za-
wodach wystartowało blisko 50 
dziewcząt i chłopców.

Zawody zdominował Rafał Bąk, 
który nie tylko „zatopował” (tzn. 
ukończył) wszystkie drogi w swojej 
kategorii wiekowej, ale również „za-
liczył” drogę finałową młodzików. 
Warto podkreślić, że w zawodach 
wzięły udział osoby z całego kraju- 
z Lublina, Warszawy, Łodzi, Białe-
gostoku, Strzegomia, Krakowa, By-
tomia i wielu innych miast. Organi-
zatorami turnieju było Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Polski Związek 
Alpinizmu, Uczniowski Klub Sporto-
wy K-2 oraz Młodzieżowy Dom Kul-
tury w Jaworznie. Partnerami zawo-

dów było Biuro Promocji i Informa-
cji Urzędu Miejskiego oraz Urząd 
Miasta w Jaworznie. Sponsorem za-
wodów była firma Lhotse. 3. edy-
cja Pucharu odbędzie się 4 czerwca 
w Strzegomiu.

G. Tucki

dowana na rundę wiosenną eki-
pa jest bardzo dobra. Mogę za-
pewnić o tym, że wszyscy chcą 
dawać z siebie w każdym spo-
tkaniu ile tylko mogą.

Powróćmy wspomnieniami 
do konfrontacji z Wyzwole-
niem. Około 63. minuty przy 
stanie 1-0 dla chorzowian, spi-
ker podał wiadomość o remisie 
Skry ze Slavią. Czy ta informa-
cja miała swój udział w osta-
tecznym rezultacie spotka-
nia (2:1 dla Szczakowianki 
– przyp. red.)?

– Myślę, że kluczowym mo-
mentem w tym meczu było zej-
ście do szatni na przerwę, pod-
czas której trener przelał w nas 
potężną dawkę nadziei i mobili-
zacji przed kolejnymi 45 minu-
tami gry. Na druga połowę wy-
szliśmy z duża wiarą w korzyst-
ny dla nas wynik i oczywiście 
w swoje umiejętności. Na resz-

7 maja w słowackiej Żylinie 
odbył się WUAP Internatio-
nal Benchpress Cup, czyli 

Międzynarodowy Puchar w Wy-
ciskaniu Sztangi Leżąc.

Startowali zawodnicy ze Słowacji, 
Czech i Polski. Miło nam poinformo-
wać, że zawodnik jaworznickiego Eu-
ro-Gym, Sebastian Balner (sponso-
rowany przez firmę Elgór + Hansen) 
w kategorii do 110 kg Submasters 
zajął 1. miejsce i został uhonorowa-
ny medalem. Polacy przywieźli z tych 
zawodów łącznie 7 złotych, 1 srebrny 
i 1 brązowy medal. IW

Liga Saleziańska powo-
li zmierza ku końcowi. 
W niedzielę na boisku przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 5 odbyła się 13. kolejka 
ligowa. Oto wyniki niedzielnych 
meczów:
Czarni Łubowiec – JKS Strażak 2:2
AB-Tech – Czerwone Diabły 2:2
Oldboye Dąbrowa – PSV Podłęże 2:1
Jaw-Rem Bory – Przemsza Jaworzno 1:1
JagoPro Jaworzno – Puchatek 3:3

Aktualnie liderem tabeli jest 
zespół Jaw-Rem Bory, ale może 
tę pozycję stracić już w następ-
nej kolejce, bowiem druga dru-
żyna, Oldboye Dąbrowa, ma tylko 
jeden punkt straty i jedno zaległe 
spotkanie do rozegrania. Na trze-

W sobotę 7 maja w So-
pocie odbyły się VIII 
Mistrzostwa Polski 

Weteranów Lekkiej Atletyki 
w Rzutach. 

Na starcie stanęła ponad 100-oso-
bowa grupa lekkoatletów polskich 
oraz kilkunastu przedstawicieli Li-
twy. Wśród tak zacnego grona zna-
lazł się przedstawiciel KS Energetyk 
PKE, trener sekcji lekkoatletycznej 
– Józef Bednarczyk, który w kate-

gorii +55 startował w rzucie dys-
kiem antycznym, trójboju rzutowym 
oraz w rzucie cegłą 10 kg. W dwóch 
pierwszych konkurencjach Bed-
narczyk zdobył mistrzostwo Polski, 
a w cegle wicemistrzostwo Polski. 
Zawody te miały wyłonić najlepszych 
zawodników, którzy mają szansę wy-
jazdu na Mistrzostwa Świata Wete-
ranów, które odbędą się w sierpniu 
na Węgrzech.

IW

Rafał Bąk zdominował Puchar Polski

W zawodach brały udział z całego kraju

Balner ze złotem

Sebastian Balner

13. kolejka Salosu za nami

cim miejscu plasują się Czerwo-
ne Diabły.

Paweł Jędrusik

Józef Bednarczyk mistrzem Polski

tę nie zwracaliśmy uwagi,chcie-
liśmy po prostu z całych sił wy-
grać ważny ligowy mecz.

Teraz czas na „egzotyczne” 
Truskolasy i pojedynek z tam-
tejszą Olimpią. Ta, choć uległa 
przeciętnemu Górnikowi 09 
Mysłowice aż 7:1, na własnym 
obiekcie może okazać się trud-
nym kompanem do gry.

– Rzeczywiście. Wyjazd do Tru-
skolasów będzie na pewno cięż-
kim meczem, ponieważ takie ze-
społy dobrze wykorzystują atut, 
jakim jest ich własne boisko. Do-
datkowo nasi przeciwnicy zawsze 
są podwójnie zmotywowani, gdyż 
za wszelką ceną chcą wygrać 
ze Szczakowianką. Mogę zapew-
nić, że nasz zespół na pewno w tej 
lidze nie będzie nikogo lekceważył 
i w każdym meczu będziemy grać 
na 100% możliwości.

Z Michałem Biskupem rozmawiał 
Bartek Długajczyk

Wszyscy chcą dawać z siebie 
w każdym spotkaniu ile tylko mogą 
Rozmowa z Michałem Biskupem

Michał Biskup (z prawej)

Jaw-Rem zremisował z Przemszą
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pierwsza wzmianka o Litwie pochodzi z 1009 roku

Miastem, do któ-
rego od zawsze 
tęsknił Czesław 

Miłosz, jest stary gród 
nad Wilią. Jednak uczucie 
to było znane nie tylko 
jemu. Wcześniej, litew-
skie tęsknoty nabiera-
ją poetyckiego wymiaru 
w „Panu Tadeuszu” Ada-
ma Mickiewicza. Z dale-
kiego Paryża poeta błagał 
Pannę Świętą, by prze-
niosła jego „duszę utęsk-
nioną” w rodzinne strony. 
Co składa się na fenomen 
tego kraju? My już wiemy. 
Uczniowie II LO zbadali 
wiele zakamarków Litwy, 
by poznać odpowiedź.

Ta wycieczka na pewno 
była inna. Zwiedzaliśmy 
bowiem nie tylko stolicę, 
ale także wiele ciekawych 
miejsc. Pierwszym naszym 
celem był kościół w Pożaj-
ściu, będący najcenniej-
szym klejnotem architek-
tury barokowej na Litwie. 
Wraz z klasztorem Kame-
dułów, świątynia tworzy 
wspaniały zespół architek-
toniczny. Po obiekcie opro-
wadziła nas siostra Edyta, 
Kazimierzanka zamiesz-
kująca tereny klasztorne. 
Opowiedziała ona nam nie-
zwykłą historię tego miej-
sca, która sięga aż do roku 
1667, kiedy to rozpoczęto 
jego budowę.

Wkrótce powitało nas 
Kowno – drugie co do wiel-
kości miasto na Litwie. 
Wybraliśmy się na spa-
cer po mieście, mijając 
po drodze odbudowany za-
mek przy zbiegu rzek Wilii 
i Niemna. Zamek ten, zbu-
dowany w XIV wieku, bro-
nił miasto przed Krzyża-
kami. A kiedy dotarliśmy 
do rynku, podziwialiśmy 
piękny ratusz. Zaciekawiło 
nas Muzeum Poczty z do-
rożkami, którymi kiedyś 
wożono listy i paczki. Zaj-
rzeliśmy do szkoły jezuic-
kiej, w której kiedyś wykła-
dał sam Adam Mickiewicz. 
Ostatnim naszym celem wy-
cieczki w Kownie było mu-
zeum diabłów, które po-
wstało dzięki malarzowi A. 
Żmuidzinawicziusowi.

W całej Litwie warto 
zwrócić uwagę na kościoły. 
Pierwszym, jaki zobaczyli-
śmy, była, w Kownie, go-
tycka świątynia z XV wie-
ku. Drugim natomiast był 
modernistyczny kościół 
Zmartwychwstania Pań-
skiego wybudowany z oka-
zji odzyskania przez Litwę 
niepodległości. Wiele jest 
również świątyni w Wilnie, 
które przykuwają uwagę 
przybyłych. Na miano naj-
piękniejszej zdecydowanie 
zasłużył Kościół pw. Św. 
Piotra i Pawła. Jest to nie-
zwykle urzekająca baroko-
wa budowla ufundowana 
przez Michała Paca, het-
mana litewskiego. Deko-
racje naścienne zapierają 

dech w piersiach – misterne 
rzeźby i płaskorzeźby, zdo-
biące ściany, jak i sklepie-
nie, są nie do opisania. Po-
nadto w pamięci pozostaną 
na pewno kościół Św. Anny, 
gotycka budowla zbudo-
wana z 12 rodzajów cegły, 
Św. Kazimierza, patrona 
Litwy, stojący „płot w płot” 
ze świątynią Św. Anny, 
a także liczne cerkwie, które 
pozwalają nam poznać kul-
turę wschodnią jeszcze le-
piej. Nie można zapomnieć 
o neoklasycystycznej Kate-
drze Wileńskiej, stworzonej 
z niesamowitą delikatno-
ścią. Ta katedra to miejsce 
pamięci Jagiellonów, któ-
rych grobowce spoczywa-
ją w tamtejszych kaplicach. 
Największym jednak miej-
scem kultu religijnego jest 
kaplica w Ostrej Bramie. 
Przez otwarte okno Matka 
Boska Ostrobramska patrzy 
na ludzi, błogosławiąc im. 
Powieszony w kaplicy ob-
raz inspiruje, zupełnie tak, 
jak kiedyś Mickiewicza…

Wilno – stolica Litwy 
i niewątpliwie urokliwe mia-
sto. Odwiedziliśmy w nim 
starą nekropolię na Rossie, 
by zadumać się przy gro-
bach: Władysława Syrokom-
li, Euzebiusza – ojca Juliusza 
Słowackiego – oraz Augusta 
Becu, jego ojczyma. Pomo-
dliliśmy się także przy gro-
bach przyjaciół Adama Mic-
kiewicza: Onufrego Pietrasz-
kiewicza i Joachima Lelewel, 
który był przede wszystkim 
wybitnym profesorem Uni-
wersytetu Wileńskiego. Do-
tarliśmy też na Antokol. Jest 
to miejsce pochówku żoł-
nierzy polskich i litewskich 
walczących podczas wojny 
bolszewickiej w 1920 r. Te 
miejsca przypomniały nam 
o naszej historii i pozwoliły 
poznać ją jeszcze lepiej.

Postacią, z której i Litwa 
i Polska mogą zdecydowa-
nie być dumne, jest Adam 
Mickiewicz. Jego histo-
rię zgłębialiśmy niemalże 
na każdym kroku, począw-
szy od muzeum założonym 
w jego domu, w którym zre-
dagował poemat „Grażyna”, 
przez więzienie, w którym 
przebywał Adam podob-
nie jak Konrad z 3. czę-
ści „Dziadów”, aż do miej-
sca, gdzie mieszkał bezpo-
średnio przed zesłaniem 
do Rosji. Byliśmy również 
na Uniwersytecie Wileń-
skim, w którym studiował 
poeta, podobnie jak Juliusz 
Słowacki czy Joachim Le-
lewel. Dowiedzieliśmy się, 
co musiał przejść, by go do-
ceniono i zauważono. W na-
szych oczach stał się przez 
to kimś więcej niż tylko au-
torem lektur.

My, podobnie jaki ci, któ-
rzy odwiedzają Wilno, obej-
rzeliśmy pałac prezydenc-
ki, Górę Trzech Krzyży, gó-
rująca nad miastem. Skła-
niającym do przemyśleń 

miejscem jest na pewno las 
w Ponarach. I tu także widać 
odbicie historii naszego kra-
ju. W tym lesie zginęło tysią-
ce Polaków. Ponary to litew-
ski Katyń.

Ostatnim punktem naszej 
wyprawy był zamek w Tro-
kach. Warownia kryje wiele 
komnat, w których wysta-
wione są liczne eksponaty, 
takie jak zbroje rycerskie, 
meble z tamtej epoki, na-
rzędzia czy stroje regional-
ne. Dodatkowo zwiedzanie 
urozmaicały liczne efekty 
dźwiękowe i wizualne.

W czasie wycieczki prze-
konaliśmy się, że Litwa po-
siada swoje skarby, takie jak 
bursztyny, drewniane i weł-
niane rękodzieła. A anioł-
ki to przewodni motyw 
tamtejszej sztuki ludowej. 
Ma również swoją historię, 
tak bliską naszemu narodo-
wi, a zarazem tak odrębną. 
Podróż w tamte strony po-
zwala spojrzeć na nasz kraj 
z innej perspektywy. My, 
uczniowie II LO, jesteśmy 
bardzo szczęśliwi, że mogli-
śmy poznać tak wiele nie-
znanych nam faktów, zapi-
sać w naszej pamięci nowe 
wspomnienia. Taka lekcja 
polskości jest potrzebna każ-
demu Polakowi. Za zorgani-
zowanie tak pouczającej wy-
cieczki serdecznie dziękuje-
my paniom profesor Marii 
Nowakowskiej, Katarzynie 
Dorynek, Jolancie Barań-
skiej i Urszuli Nowotarskiej 
oraz pani sekretarz szkoły – 
Ewie Sobel.

Tym, którzy wybierają się 
w najbliższym czasie do na-
szych północnych sąsiadów, 
podpowiadamy, że warto zo-
baczyć „Republiką Zarze-
cza” i udać się w kierunku 
mostu, na którym nowożeń-
cy zawieszają kłódki, będą-
ce wyrazem ich trwałej mi-
łości. Odwiedźcie tamten te-
ren. Naprawdę warto.

Małgorzata Kręcichwost, 
II LO/MDK w Jaworznie

Śladami polskości – Litwa

Troki – pod zamkiem 
w Trokach

Kłódki wiszące 
na moście 

w Zarzeczu

Kościół pw. Św. 
Piotra i Pawła 

w Wilnie

Grupa – pod 
pałacem 
prezydenckim 
w Wilnie
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Weterynarz radzi

Nie tylko reklama

Autoryzowany Dealer HYUNDAI
Salon: poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00, sobota 10.00 – 14.00

Jaworzno ul. Grunwaldzka 2; 
tel. (32) 614 22 22, fax. (32) 614 22 23

już 3,5 tys. lat temu Egipcjanie udomowili koty

Pod takim hasłem przebiegły 
rekolekcje wielkopostne 
w Szkole Podstawowej nr 6. 

Ktoś powiedział: ekonomiczne py-
tanie. Porzućmy jednak ekonomię i po-
szukajmy odpowiedzi. W pierwszy dzień 
rekolekcji tj. 18 kwietnia 2011 roku po-
mógł poszukiwać odpowiedzi ksiądz Pa-
weł Pielka, który uczył w SP6 osiem lat 
temu. Uczniowie i nauczyciele usłyszeli: 
to zależy. Od czego? Nie od czego, tylko: 
kiedy? Kiedy otrzymaliśmy w darze życie, 
niebo przyszło samo do każdego z nas 
i nic nas to nie kosztowało. Kiedy wspo-
minamy Jana Pawła II, zamach na jego 

życie, choroby, to wydaje się, że wiemy, 
ile kosztowało niebo tego Wielkiego Po-
laka. Jeśli uzmysłowimy sobie sens świąt 
wielkanocnych, to od razu wiemy – Jezus 
za niebo zapłacił życiem.

Zaproszony ksiądz Paweł przeszedł 
sprawnie przez polecenia i pytania od pu-
bliczności. Pytania były różne: czuje się 
ksiądz czasami „jak w niebie”? „Kiedy 
ksiądz postanowił zostać księdzem”? 
„Ile ksiądz ma lat”? „Jak się ksiądz uczył 
w szkole”? „Czy ksiądz się spowiada”? 
„Co ksiądz ma w plecaku”?

Na brak humoru nie można było 
narzekać. W drugim dniu rekolekcji 
(19.04.2011) do refleksji nad pytaniem 
zmusiła uczniów projekcja filmów. Każ-

dy z bohaterów prezentowanych historii 
zasłużył bądź stara się zasłużyć swoim 
życiem na niebo. I tak uczniowie poznali 
postać: Matki Teresy z Kalkuty, Edmun-
da Wojtyły, proroka Elizeusza, królowej 
Estery i Kasi Rogowiec. Kto nie był pe-
wien odpowiedzi na zadane na począt-
ku rekolekcji pytanie, mógł ją poznać 20 
kwietnia na spektaklu „Pomiędzy pie-
kłem a niebem”.

To były rekolekcje! I kto powiedział, 
że rekolekcje to nudy?! Nasze były cie-
kawe i chociaż tytuł zawierał elementy 
matematyki nie straciły one religijnego 
znaczenia, bo rekolekcje to droga powro-
tu do Boga!

Organizator Janina Lazur

Ile kosztuje niebo?

Badanie moczu jest pod-
stawowym elementem 
diagnostycznym, głów-

nie w przypadku chorób ukła-
du moczowego. Jest to proste 
i ekonomiczne badanie, które 
powinno być przeprowadza-
ne okresowo, w celu wykrycia 
nieprawidłowości we wcze-
snym stadium.

Badanie nie jest skompli-
kowane, jednak pobranie ta-
kiej próbki do badań od zwie-
rzęcia stwarza problemy wielu 
właścicielom. Ponad to, po po-
braniu należy odpowiednio się 
z nią obchodzić, aby wyniki 
były miarodajne.

Na wynik moczu, oprócz bio-
logicznych aspektów, ma wpływ 
metoda pobrania próbki oraz 
czas, w którym ta czynność na-
stąpiła. Ważną informacją jest 
również stosowanie leków.

Mocz oddawany 
w sposób naturalny

W tym celu należy zaopa-
trzyć się w sterylny pojemni-
czek na mocz, najlepiej kupio-
ny w aptece. Posiada on wszyst-
kie wymogi, jest niedrogi i łatwo 
dostępny, dlatego też warto za-
opatrzyć się w taką probówkę. 
Rano, po zebraniu moczu, nale-
ży od razu udać się do laborato-
rium, ponieważ jest on idealną 
pożywką i po kilku godzinach 
namnożą się w nim bakterie.

Jest kilka sposobów pobrania 
w naturalny sposób moczu. Naj-
wygodniejszą metodą jest wy-
korzystanie specjalnego żwir-
ku. Zazwyczaj, oprócz żwirku 
z opakowaniem dołączany jest 
pojemnik oraz urządzenie do ze-
brania moczu z kuwety. Żwirek 
ten nie pochłania ani nie absor-
buje żadnych składników, zaś 
koty dobrowolnie oddają mocz. 
Wieczorem należy wydezynfe-
kować kuwetę i wsypać specja-
listyczny żwirek. Rano wystar-
czy zebrać odpowiednią ilość  
do pojemnika.

Jeśli kot jest nauczony od-
dawać mocz bez żwirku, nale-
ży w tym celu wydezynfekować 
kuwetę, np. wyparzyć. Na noc 
nie wsypywać żwirku, zaś rano 
zebrać mocz z dna za pomocą 
strzykawki. Ta metoda rzadko 
się sprawdza, ponieważ zakłó-
ca to ich naturalny odruch za-
kopywania zanieczyszczeń i nie-
chętnie oddają mocz do pustych 
kuwet. W tym celu dobrze jest 
posiadać kuwetę z podwójnym 
dnem lub na dno kuwety poło-
żyć torebkę foliową.

Można również pobrać mocz 
bezpośrednio ze strumienia. 
Taka próba będzie najbardziej 

miarodajna. Zminimalizuje ry-
zyko zakłócenia paramentów 
przez czynniki zewnętrzne. Po-
nad to, mocz powinien pocho-
dzić ze środkowego strumienia, 
w przypadku bezpośredniego 
pobrania można to regulować. 
Gdy rano będzie chciał skorzy-
stać z kuwety, jeśli tylko zauwa-
żymy ciecz, szybko wkładamy 
pojemnik pod strumień. Nie-
które koty niechętnie się prze-
konują do tej metody, więc w ta-
kim wypadku można skorzystać 
z innych sposobów.

Zaletą łapania moczu, wyko-
rzystując fizjologię, jest jej pro-
stota, dzięki czemu każdy wła-
ściciel może sam pobrać próby 
do badań. Ponad to jest meto-
dą nieinwazyjną, w porówna-
niu do pozostałych metod, więc 
wyklucza się wystąpienie krwio-
moczu w wyniku pobrania.

Cewnikowanie jest użytecz-
ną metodą, jeśli pacjent ma już 
założony cewnik. Pobranie mo-
czu w taki sposób może wyko-
nać tylko lekarz weterynarii. Jest 
to kontrowersyjne rozwiązanie, 
ponieważ istnieje bardzo duże 
ryzyko zranienia nabłonka i za-
nieczyszczenia próby krwią.

Nakłucie pęcherza moczo-
wego inaczej zwane cystocen-
tezą jest przeprowadzane przez 
lekarza weterynarii. Jest najlep-
szą metodą pobrania moczu 
do badań mikrobiologicznych, 
ponieważ pozyskuje się próbę 
bezpośrednio z organizmu, za-
nim zanieczyści się dolną czę-
ścią układu moczowego lub mo-
czowo-płciowego i czynnikami 
pozaustrojowymi. Jest to zabieg 
lepiej tolerowany przez zwierzę-
ta w porównaniu do cewnikowa-
nia. Minimalizuje się również 
wystąpienie krwiomoczu.

Czas pobrania moczu jest 
równie istotnym czynnikiem, 
warunkującym prawidłowe 
wyniki. Na parametry moczu 
wpływa ilość spożytych płynów 
i karmy przez kota, a także okres 
jego zalegania w organizmie.

Najlepiej przeprowadzić ba-
dania w ciągu dwóch godzin 
od zebrania moczu. Wówczas 
będą zachowane wszystkie na-
turalne parametry. Jeżeli nie 
ma takiej możliwości, należy po-
jemnik z moczem umieścić w lo-
dówce i dostarczyć kilka godzin 
później, jednak nie dłużej niż 
12 h. Są preparaty konserwu-
jące mocz, przedłużające jego 
użyteczność, lecz mogą wpły-
wać na niektóre związki w nim 
zawarte.

lek. wet. Izabella Kopacz
Izabella.kopacz@gmail.com

Pobieranie moczu  
do badań od kota
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STUDIO 
KOSMETOLOGICZNE

Mysłowice –  Br zęczkowice ul.  G en.  J .  Ziętka 74c,  w w w.mini-k l inika.com.pl

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
Jeśli chcesz zachwycać idealną skórą. Gładką, promienną 
i wygładzoną. Zastosuj nowoczesny zabieg mechanicznego 
złuszczania warstwy rogowej naskórka przez urządzenie 
wyposażone w głowice pokryte kryształkami diamentu. 
Luksusowa terapia dla wszystkich. W każdym wieku. Dla 
poprawy kondycji skóry. Aby skutecznie walczyć z rozsze-
rzonymi porami, zaskórnikami, przebarwieniami, trądzi-
kiem, rozstępami czy cellulitem.

PEELING KAWITACYJNY
Aby mieć nadzwyczajnie odmłodzoną, odświeżoną 
i zregenerowaną skórę. Oczyścimy Twoją cerę za pomocą fal 
ultradźwiękowych. Jeśli masz bardzo wrażliwą, delikatną oraz 
cienką skórę skłonną do podrażnień. Jeśli masz dość prze-
tłuszczającej się i trądzikowej cery – ten zabieg jest dla Ciebie!

EKSFOLIACJA KWASEM MIGDAŁOWYM
Jeśli Twoim celem jest osiągnięcie efektu młodo wyglądającej 
skóry z wygładzonymi zmarszczkami, rozjaśnionymi przebar-
wieniami, bez krost i zaskórników. Wybierz doskonały peeling 
kwasem migdałowym. Zaufaj sile gorzkich migdałów w sku-

tecznym starciu przeciw fotostarzeniu, nieregularnym prze-
barwieniom, zmianom trądzikowym.

MEZOTERAPIA IGŁOWA i BEZIGŁOWA
Dla pozyskania młodej i jędrnej skóry! Doskonały efekt liftingu, 
redukcji cellulitu, tkanki tłuszczowej i rozstępów. Zapobieganie 
wypadaniu włosów, leczenie łysienia. Zapraszamy na innowacyj-
ny zabieg odmładzania skóry za pomocą fal elektromagnetycz-
nych w postaci impulsów (mezoterapia bezigłowa) oraz na nie-
chirurgiczną, naturalną metodę regeneracji i poprawy wyglądu 
skóry poprzez bezpośrednie wstrzykiwanie w miejsca zmienio-
ne chorobowo odpowiednich substancji leczniczych (mezo-
terapia igłowa). Szczupłe, jędrne i młode ciało w zasięgu ręki!

BOTOX
Sposób na wygładzenie zmarszczek! Stosowany w medycynie 
i dermatologii estetycznej. Jeśli chcesz pozbyć się zmarszczek 
mimicznych: między brwiami, poprzecznych czoła, wokół 
oczu (kurze łapki), powieki dolnej, wokół ust, na brodzie czy 
nawet szyi – jest to zabieg dla Ciebie!

POWIĘKSZANIE UST
A także: manicure, pedicure, henna, depilacja woskiem itp.

„Uroda to weksel honorowany na całym świecie za okazaniem” 
Giovanni Giacomo Casanova.

Zainwestuj w siebie mądrze!
Przyjdź do nas i dowiedz się, jak zwiększyć swój kapitał urody:

Pamiętaj! Sam krem nie wystarczy.
Wspieraj urodę dawką efektywnych zabiegów!

Zapraszamy do nowoczesnego Studia Kosmetologicznego! Zadzwoń po poradę, umów się!!!  Telefon 32-318-12-94
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RADNI
zapraszają

Zaproszenie na wycieczkę 
rowerową po Długoszynie 

z Prezydentem Pawłem 
Silbertem.

Wycieczka odbędzie się 
w najbliższą niedzielę 
15.05.2011 r. Zbiórka 

uczestników o godz. 14.00 
przy Klubie „Pod Skałką” 

w Długoszynie.

Organizatorzy wycieczki – radni 
Jerzy Nieużyła i Grzegorz Piętak 
– zapraszają każdego chętnego 
z własnym rowerem, zapasem 

sił i bagażem dobrego humoru.

W razie złej pogody wycieczka 
odbędzie się w terminie 

późniejszym.

LACOBEL 
27 

KOLORÓW
27
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Zdrowie

INFORMATOR 
ZDROWIA I URODY

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

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

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44

Lek. stom. Piotr Lorenc – Pełen zakres usług. Wybielanie metodą 
Beyond. Znieczulenie komputerowe. Korony i mosty porcelanowe.

Gabinet czynny w ramach NFZ - od poniedziałku do środy
Poniedziałek: 9.00-16.00. Wtorek: 13.00-18.00. Środa: 14.00-19.00
Pozostałe dni prywatnie po uzgodnieniu terminu. ul. Tylna 32 os. 
Podłęże (dojazd od ul. Leśnej). Rejestracja telefoniczna 616 32 30

Protezy elastyczne
Naprawa protez. Wykonuje ekspresowo 

Gabriela Kwaśniewska-Fornalik Tel. 751-12-41, 0-694-245-071
ul. Grunwaldzka 225/54 (Leopold – II klatka)

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

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

porcelanowe, protezy szkieletowe i akrylowe.
ul. Nosala 4/2, 43-600 Jaworzno, tel. 32/ 615 07 89
rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

Poradnia urologiczna, poradnia chirur. ogólnej, 
por. chorób piersi, biopsji, USG, najnowsza metoda 

wybielania zębów – piaskowanie, leczenie stomatol. 
w pełnym zakresie.

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

Medica – Mysłowice ul. Strumieńskiego 10.

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych przyjmuje 

pon., czw., pt. 
17.00-19.00 Rejestracja tel. Pn., 

Czw.,Pt., od 16.00 do 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

STOMATOLODZY

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

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

Dr Andrzej Maj 
specjalista chirurg

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

a Towarową). Pt. 15.00 – 17.00. tel. grzecz. 32 616 37 41

CHIRURDZY

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

Badania po uprzednim ustaleniu tel. rej. tel. 0 694 809 708 
lub 32/ 751 58 85 pon, śr. 10.00 – 14.00. Badania: piersi, szyi, tarczycy, 

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

GABINET USG

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

Specjalista chorób dzieci
Tel. (32) 616 25 06, tel. kom. 0 601 897 470

PEDIATRZY

CEZ CARGO ul. Krakowska 9, Jaworzno tel. 32/751 56 65
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

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

INNE

PROTETYCY

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia dorosłych i młodzieży
Mediacje rodzinne w konflikcie małżeńskim.

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

PSYCHOTERAPIA

PSYCHOLOG CENTRUM ROZWOJU 
OSOBISTEGO I PSYCHOTERAPII SELF 

diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna, terapia 
rodzin i małżeństw www.self.jaworzno.pl 

tel. 517 95 94 35 ul. Przechodnia 5

NEUROLOG

lek. med. Alicja Zgrzebnicka 
specjalista neurolog

przyjmuje wtorek, czwartek od 17.00-19.00, środa od 10.00 – 12.00,
Jaworzno (Dąbrowa Narodowa) ul. Katowicka 19d 

tel. 0 601 539 412; www.neurolog.jaworzno.pl

URODA

Studio Kosmetyki Nowoczesnej Lorin i Studio Vacu Well 
zaprasza na gorące promocje cenowe. Nowość opalanie 

natryskowe światowej firmy SUN FIX w promocyjnych cenach. 
Z okazji wiosny promocyjne ceny opalania natryskowego 60 zł 
całe ciało oraz mezoterapia igłowa twarzy 200 zł. Wypełnianie 

zmarszczek kwasem hialuronowym – 400 zł, elektrostymulacja – 
odchudzanie 

10 wejść – 250 zł peeling kawitacyjny – 30 zł. Trwałe przedłużanie 
rzęs 180 zł Nie przegap okazji zajrzyj do Nas i na naszą stronę 

www.studiourodylorin.jaworzno.pl 
Jaworzno Szczakowska 2b tel. 32 6155250

Dr n.med. Iwona Orczyk
specjalista stomatologii ogólnej

� Leczenie
� Protetyka
� Wybielanie

� Implantacja
� Rentgen
� NFZ Protetyka 

Jaworzno, ul. Jaworznicka 27A
tel. 32 66-00-535, 602-115-161

www.orczyk.pl

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

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

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

ENDOKRYNOLOG

Praktyka dentystyczna dr.n.med. Tatiana Jamróz-Szłapa
Świadczymy profesjonalne i bezbolesne usługi w zakresie: stomatologii 
zachowawczej, protetyki, endodoncji, chirurgii szczękowo-twarzowej 

(ekstrakcje zębów zatrzymanych, podcinanie wędzidełka, pobieranie wycinków 
histopatologicznych itp.), implanty, medycyna estetyczna. 

Tel. (32) 715 10 89 lub 609 956 057. Jaworzno, ul. Promienna 51 (siedziba Elvita)

Studio Urody Body Space Jaworzno-Kryta Pływalnia 
www.bodyspace-jaworzno.pl

tel. 516 109 217 zapraszamy pon. 13–20, wtorek – niedziela 10–20 
Promocja karnet 10 wejść na Body Space 99 zł. 

Solarium leżące nowe lampy 1 minuta -1 zł. 
Promocje w gabinecie kosmetycznym mikrodermabrazja 

diamentowa z maską 85 zł

Przegrywanie 
taśm VHS 

i magnetofonowych
na płyty DVD i CD

Cyfryzacja płyt winylowych

12,20 zł brutto

cyfryzacja kaset 
magnetofonowych 60/90 min.

15,00/20,00 zł brutto

cyfryzacja kaset video VHS

30,00 zł brutto

Chcesz zachować nagranie dla 
potomnych skorzystaj z okazji 

usuwanie szumu z nagrania z płyt 
winylowych cena negocjowana. 

tel. 32/ 751 91 30

OPTYCY
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To nie jest kraj dla starych ludzi

Bez odzewu

Stary człowiek to tylko rupieć. Płaszcz zatknięty

Na kiju, w strzępach cały, aż do chwili,

Gdy dusza klaśnie w ręce i śpiewem przejęta

Wysławiać będzie strzępy śmiertelnej koszuli;

Tytuł oraz cztery wersy 
powyżej to fragmenty 
wiersza irlandzkiego 
poety Williama 
Butlera Yeats’a. Sam 
tytuł bardziej znany 
jest z filmu braci 
Coen, który w 2007 
roku uzyskał osiem 
nominacji do Oskara, 
zdobywając statuetki 
w czterech kategoriach.

Kluczem do tej interwencji 
są słowa tytułu. To, że całe na-
sze społeczeństwo się starze-
je, jest faktem bezspornym. 
Są jednak dzielnice w mie-
ście, gdzie jest przewaga lu-
dzi starszych. Czytelnik z ulicy 
Zacisze Boczna zwraca uwagę 
na stan oświetlenia tego zakątka.  
– Jestem starszym człowiekiem 
i wynosząc wieczorem śmieci, 
czuję się zagrożony, choć wi-
dzę, że patrole policji tu zagląda-
ją. Idąc, spotykam młodzież, któ-
ra przeklina, krzyczy, czasem się 
awanturuje – mówi czytelnik. Po 
prostu się boję. Wszystko przez 
to, że brakuje tutaj lamp, a dwie 
ustawione na drodze do śmietni-
ka przesłonięte są liśćmi drzew. 
Pochwalić muszę – kontynuuje 
– nowo wykonane schody, choć 
przydałaby się poręcz. Jest ciem-
no, a bez poręczy możemy sobie 
połamać kończyny.

Kiedy w dzień podąża tym 
traktem młody człowiek, wyglą-
da to nieźle. Sęk w tym, że trze-
ba pomyśleć również o starszych 
mieszkańcach Jaworzna. ������������	������ Schody bez poręczy. A kto znajdzie na fotografii lampę? ������������	������ Widok od strony schodów. Znajdź drugą lampę

Na zdjęciach po prawej 
kikuty lamp w okolicach 
bloku przy ulicy Zacisze 

Boczna

tłum. L.Dorn

– Od miesiąca dzwonimy 
do urzędu, aby doprowadził 
do wymiany zawartości 
piaskownicy będącej 
pomiędzy blokami 4 i 6 przy 
ulicy Licealnej na piasek. 
Pełno tu gałęzi, psich kup, 
a są także druty. Możecie 
nam pomóc? – zakończył 
wypowiedź mieszkaniec 
jednego z bloków.

Możemy. Dołączamy się do proś-
by mieszkańców bloków przy uli-
cy Licealnej, aby miejskie służby, 
bo do gminy podobno należy ten te-
ren, zmieniły „to coś” (pierwsze zdj. 
po prawej) w piaskownicę.

Ponadto zwracamy uwagę 
na dziurę przy wyjeździe z uli-
cy Licealnej, co widać na drugim 
zdjęciu.

Służbom miejskim również po-
możemy, zachęcając je do pracy  
– DACIE RADĘ!
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Od 
poniedziałku 
do piątku 
w godz. 
8.00 – 16.00 
Przyjedziemy  
na miejsce. 

Dla nas 
każda 
sprawa jest 
ważna.

albo wyślij e-mail na adres:

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Zadzwoń do nas
tel. 32 751 91 22 

kom. 602 693 821

Masz problemy i nie 
wiesz do kogo się z nimi 
zwrócić? Masz uwagi na 
temat dzielnicy, w której 
mieszkasz? Widzisz coś, 
czego inni nie widzą?
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„
Gratulujemy autorowi, którego zapraszamy po odbiór 
kuponu na pyszną pizzę dla dwóch osób z Pizzerii 2-ka. 

Zapraszamy do naszego konkursu wszystkie osoby, którym w ostatnim czasie udało 
się sfotografować jakieś ciekawe zjawisko. Zdjęcia prosimy wysyłać na adres:

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Sponsorem 
konkursu jest

www.pizzeria2-ka.pl

„Zrób zdjęcie” – konkurs

Witam!
Zdjęcie przedstawia 

napis na bramie 
wejściowej 

do ogródków 
działkowych 

na os. Podwale. 
Zarząd niestety 
wziął przykład 

z Prezydenta 
Polski i nie popisał 

się znajomością 
pisowni niektórych 

polskich słów:)

Pozdrawiam, 
Paweł Ćwiląg

(P)rezydencja

Jak schwytać 
śmieciarzy?

Azbestowe 
inhalacje

Prestiżowa dziura

Na to śmietnisko 
trafiliśmy przy okazji 
dokumentowania 
dużej akcji 
gaśniczej. Stojący 
obok wysypiska 
(w odwodzie) 
strażacy przekazali 
nam ciekawostkę, 
którą usłyszeli 
w jakiejś audycji 
radiowej.

Otóż leśnicy, w jednym 
z rejonów lasów państwo-
wych, zamiast szybko usu-
nąć śmietnisko, zamonto-
wali zamaskowane kame-
ry. Dziś nie jest proble-
mem takie małe kamery 
z zapisem na kartę kupić.

Cierpliwie nagrywali 
okolice wysypiska, co w re-
zultacie się opłaciło. Mogli 
bowiem zidentyfikować 
śmieciarzy, którzy, prócz 
grzywny, ponieśli koszty 
likwidacji wysypiska.

To, że azbest jest rakotwórczy, wie 
prawie każdy rozgarnięty człowiek. 
Wie również, że najbardziej szkodzi, 
kiedy jest zwietrzały i połamany, bo 
wtedy pyli.

Akcja usuwania azbestu potrwa jeszcze kilka 
lat, trzeba jednak zaczynać od tych miejsc, gdzie 
stanowi on największe zagrożenie. Mieszkańcy 
okolic ulicy Górniczej i Dwornickiego są prze-
rażeni koniecznością wdychania azbestowego 
pyłu z elewacji budynku przy ul. Dwornickiego 9.

Centrum, środek 
miasta – Rynek. 
Co jeszcze można 
dodać?

Gdyby ta dziura była 
w chodniku na Cezarówce 
Górnej, zauważyło by ją kil-
ka osób. Tu widzą ją tysiące. 
Choć na Cezarówce też 
trzeba łatać dziury, to ta 
– na Rynku – jest szczegól-
nym powodem do wstydu 
dla naszych służb miejskich.
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Tniemy ceny o 51%
Od kolejnego numeru cena za jedno słowo wynosi 

0,49 zł netto plus 23 % VAT, tj. 0,60 zł
Przykładowo za 8 słów zapłacisz 4,80 zł zamiast 

9,84 zł, czyli 5,04 zł zostaje Ci w kieszeni

Jeśli jednak nie masz czasu do nas przyjść, aby dać 
ogłoszenie, możesz skorzystać z nowego sposobu

wysłania ogłoszenia przez 
�

instrukcja na sąsiedniej stronie
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Ogłoszenia przez SMS
Przykład:

ctj.ms Fiat Panda 
2005 r, pierwszy 

wlasciciel, 
tel. xxx xxx xxx

Ze względu na możliwości operatorów, SMS nie może zawierać więcej niż 160 znaków 
liczonych łącznie ze znakami interpunkcyjnymi, graficznymi oraz odstępami pomiędzy 
znakami lub wyrazami i prefiksami. SMS nie może zawierać także polskich znaków.
Ogłoszenia wysłane najpóźniej do każdego poniedziałku do godz. 14.00 zostaną 
umieszczone w środę w gazecie „Co tydzień” wydawanej w Jaworznie.
W przypadku braku numeru telefonu w treści ogłoszenia, zostanie w nim umieszczony 
numer, z którego ogłoszenie wysłano. 

Od następnego numeru dodatkowy sposób zamieszczania ogłoszeń drobnych

Jeśli ogłoszenie zawiera do 9 słów – max 120 znaków – koszt SMS 11,07 z VAT

wysyłamy SMS pod nr    79567
Ogłoszenie ma od 10 do 20 słów – max 160 znaków – koszt SMS 23,37 z VAT

wysyłamy SMS pod nr   91983

najpierw wpisz ctj (co oznacza gazetę „Co tydzień” w Jaworznie),
potem kropkę (.),
po kropce kod rubryki z informacji obok,
wbij spację,
a po spacji treść ogłoszenia, co w całości wygląda tak:

ctj.ms Fiat Panda 2005 r, pierwszy wlasciciel, tel. xxx xxx xxx

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych 
ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do niepublikowania ogłoszeń, 

które są niezgodne z Regulaminem dostępnym w biurze 
ogłoszeń „Co tydzień” w Jaworznie przy ul. św. Barbary 7.

NIERUCHOMOŚCI
ns – nieruchomości sprzedam
nk –k nieruchomości kupię
nw – nieruchomości wynajem
nz – nieruchomości zamienię
sn – szukam nieruchomości do wynajęcia
np – nieruchomości pośrednictwo, zarządzanie

MOTORYZACJA
ms – motoryzacja sprzedam
mk –k motoryzacja kupię
cm – części motoryzacyjne
um – usługi motoryzacyjne

JARMARK
js – jarmark sprzedam (rzeczy różne)
jk –k jarmark kupię (rzeczy różne)

PRACA
dp – dam pracę
sp – szukam pracy

tx – taxi

zd – zdrowie, uroda, relaks

ub – ubezpieczenia

tu – turystyka

kr – kredyty

in – inne

Kody SMS 
poszczególnych rubryk ogłoszeniowych

Jak zamieścić ogłoszenie przez SMS?

#�:����	��
�3�`
�5�a>	��	�
	�
����	5,
���
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Miasto JaworznoAktywni
41 lat temu pierwszy raz obchodzono Dzień Ziemi

Pod takim hasłem 27 
kwietnia br. odbyły 
się obchody Dnia 
Ziemi przygotowane 
wspólnie przez 
Towarzystwo opieki 
nad Zwierzętami – koło 
w Jaworznie i ZSP nr 1 
im. Kazimierza Wielkiego.

Program uroczystości obejmo-
wał prezentację multimedialną 
„Święto Ziemi – Jaworznickiej Zie-
mi”, prelekcję Piotra Grzegorzka, 
kustosza Muzeum w Chrzanowie – 
znawcę i miłośnika przyrody, której 
tematem była fauna i flora Jaworz-
na, program artystyczny w wykona-
niu dzieci z Przedszkola nr 15 pod 
kierunkiem pań: Anny Malec i Bar-
bary Trojanowskiej oraz uczniów 
kl.  III SP nr 15 przygotowanych 
przez Renatę Piecyk.

Głównym punktem spotkania 
był konkurs wiedzy na temat fau-
ny i flory ziemi jaworznickiej, przy-
gotowany przez Piotra Grzegorzka 
w ciekawej formie testu pisemnego 
opartego na prezentowanych prze-
źroczach. W części ustnej drużyny 
musiały wykazać się wiedzą z zakre-
su historii i działalności TOZ.

W konkursie wzięły udział druży-
ny ze szkół: LO nr 1, LO nr 2, ZSP 
nr 1, nr 5, nr 5. Jury w składzie: P. 
Grzegorzek, R. Czerwonka, B. Pieprz-
ny wyłoniło laureatów: I m. LO nr 2 

w składzie: M. Wiorek, G. Wąsacz, S. 
Koziarz; II m. LO nr 1 w składzie: B. 
Krasoń, K. Kasprzycka, K. Osowska; 
III m. Gimnazjum nr 5 w składzie: K. 
Kotasiński, Ł. Uroda, M. Wszołek.

Podsumowano również konkurs 
plastyczny pt. „Ziemia – nasza pla-
neta”, w którym wzięli udział ucznio-
wie szkół podstawowych.

Spośród 30 prac nagrodzono: 
I m. M. Gryc SP nr 22; II m. K. Wilk 
ZSP nr 1; III m. I. Chacuś Oddz. 
Przedszk. przy SP nr 3.

Wyróżnienia: K. Ćwik – ZSP nr 1, 
W. Oddz. Przedszk. przy szk. nr 3, A. 
Stróżak SP nr 16.

Wszyscy uczestnicy konkursów 
otrzymali nagrody rzeczowe, dyplo-
my i drobne gadżety TOZ-u.

Wśród zaproszonych gości byli: 
Dyrektor MCKiS w Jaworznie Mi-
rosław Ciołczyk oraz przedstawiciel 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa UM Bożena Pieprzny.

Nagrody dla uczestników zostały 
ufundowane przez Wydz. Edukacji, 
Kultury i Sportu UM J-no, ZLO Ja-
worzno. Drobne upominki ufundował 
UM wydz. Promocji i Informacji J-no. 
Za wszystko serdecznie dziękujemy.

Zarząd TOZ składa podziękowania 
dyrekcji ZSP nr 1 za pomoc w zorga-
nizowaniu Dnia Ziemi, a szczególne 
podziękowania kierujemy na ręce p. 
D. Niemczyk, która wraz z uczniami 
przygotowała program i czuwała nad 
jego przebiegiem.

TOZ – członkowie zarządu

Ziemia to nasza planeta 
– nasz świat. Żyją 
na niej ludzie, rośliny 
i zwierzęta.

Ludzie jednak stworzyli zagro-
żenie dla całej przyrody. Często 
niszczą środowisko, w którym 
żyją. Ścieki z zakładów przemy-
słowych i gospodarstw domo-
wych zatruwają wodę w rzekach 
i jeziorach. Dym z kominów za-
nieczyszcza powietrze. Wysypi-
ska śmieci powodują skażenie 
gleby. A my oddychamy zatrutym 
powietrzem, pijemy zanieczysz-
czoną wodę, jemy żywność, która 
nam szkodzi, toniemy po prostu 
w śmieciach. W zatrutym środo-
wisku chorują ludzie, giną rośli-
ny i zwierzęta.

Po raz pierwszy Dzień Ziemi 
obchodzono w Stanach Zjedno-
czonych w dniu 22 kwietnia 1970 
roku. Ludzie w ten sposób chcie-
li wyrazić protest przeciwko dal-
szemu zatruwaniu otaczającego 
nas świata. W końcu ludzie zro-
zumieli, że niszcząc Ziemię nisz-
czą siebie.

Z okazji tego święta nasza SP 
nr 14 już po raz kolejny przygo-
towała przedstawienie o tematy-
ce ekologicznej propagującej ideę 
życia z Ziemią w zgodzie poprzez: 
zbieranie makulatury, segrego-
wanie śmieci, oszczędzanie wody 
i światła itp.

Przedstawienie pod hasłem: 
„Chcesz żyć zdrowo – szanuj 

świat”, przygotowała klasa IV 
a i IV b pod kierunkiem pani 
Stanisławy Wiśniewskiej i pani 
MarzenyStankiewicz. Wierszy-
ki, piosenki ekologiczne i de-
koracja na pewno uwrażliwiły 
dzieci na problemy środowiska 
naturalnego. Pozwoliły zrozu-
mieć znaczenie przyrody w ży-
ciu człowieka i skłonić do dzia-
łań ekologicznych. Ochrona Zie-
mi to obowiązek każdego z nas.

Powinniśmy chronić naszą 
Ziemię codziennie pamięta-
jąc o tym, aby nie łamać drzew 
i krzewów, nie śmiecić i nie 

hałasować w lesie, nie deptać 
trawników, nie wycinać roślin, 
nie zabijać zwierząt. Przypo-
mnieliśmy uczniom jakie zwie-
rzęta i rośliny objęte są w Pol-
sce ochroną, wyświetlając ich 
zdjęcia.

Przedstawienie ekologiczne 
było dla nas wszystkich niezwy-
kłą lekcją przyrody, która uwraż-
liwiła nas na piękno naszej pla-
nety i którą długo będziemy pa-
miętać. Przypomniała nam rów-
nież, że rośliny i zwierzęta, jak 
i ludzie żyją tylko raz.

M. Stankiewicz

Gwarno,  weso ło  i  l in -
gwistycznie zrobiło się 
w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych nr 3. Uczniowie 
naszej szkoły dołączyli do pro-
jektu AIESEC. W skrócie, jest 
to międzynarodowa organiza-
cja studencka, licząca ponad 
50 000 członków.

AIESEC działa w ponad 110 
krajach, na ok. 1100 uniwersy-
tetach. Organizacja umożliwia 
młodym ludziom odkrywanie 
własnego potencjału, m.in. dzię-
ki udziałowi w praktykach zagra-
nicznych oraz licznych konfe-
rencjach, seminariach i projek-
tach tworzących globalne środo-
wisko edukacyjne. AIESEC po-
maga studentom i uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych rozwijać 
wrażliwość kulturową, zdolność 
aktywnego uczenia się, przed-
siębiorczość i odpowiedzialność 
społeczną.

Organizatorzy projektu po-
stawili sobie za cel rozwój zro-
zumienia międzykulturowe-
go wśród polskiej młodzieży, 
by przyczynić się do przełamy-
wania stereotypów wśród mło-
dych ludzi oraz sprawić, iż będą 
bardziej otwarci na to, co dzie-
je się na świecie. Wolontariusze 
podróżują po Polsce i podczas 
interaktywnych lekcji prezen-
tują w polskich szkołach swoje 
kraje, prowadzą zajęcia na temat 
tolerancji.

I tak już w poniedziałek za-
witały do nas dwie student-
ki, Mariam Niebieridze z Gru-

zji i Tamami Yamada z Japonii. 
Prowadziły one zajęcia z geo-
grafii, kultury i obyczajów ja-
pońskich oraz gruzińskich. 
Uczniowie poznali też muzy-
kę, zainteresowania i różnice 
kulturowe. Atrakcyjności wy-
kładom dodało to, że były one 
prowadzone w języku angiel-
skim! Uczniowie na szczęście 
bez problemu rozumieli każde 
słowo naszych gości, nie mu-
sieliśmy więc martwić się o ko-
munikację między nimi. Dziew-
czyny nauczyły też nas, jak wy-
powiedzieć w ich języku pod-
stawowe zwroty. Na kolejnych 
zajęciach praktykantki włączyły 
uczniów do zabawy w odwróce-
nie stron. To nasi mieli im opo-
wiedzieć o polskiej historii, kul-
turze, tradycji. Wszystko to słu-
żyło przełamywaniu stereoty-
pów. A niektóre są zaskakują-
ce i wręcz niemożliwe do zro-
zumienia.

Nasi uczniowie z wielkim za-
interesowaniem podchodzili 
do zajęć. Dla niektórych z nich 
było to pierwsze spotkanie z ob-
cokrajowcem, co zarazem wią-
że się z pierwszą próbą wykorzy-
stania umiejętności językowych 
w praktyce.

Był to też wielki sprawdzian 
tolerancji i gościnności naszych 
wychowanków, który zdali zde-
cydowanie celująco!

Cały projekt zakończył się 
wielką galą podsumowującą, 
która odbyła się w Katowicach.

Joanna Bednarek, ZSP3

Japonka i Gruzinka

Ziemia – Wyjątkowa Planeta

Dzień Ziemi w SP 14

Od kilku lat w Szkole 
Podstawowej nr 19 w ramach 
cyklu „Uczymy się od rodziców 
i dziadków” odbywają się 
niezwykłe lekcje prowadzone 
przez naszych najbliższych.  
29 marca mieliśmy okazję 
spotkać się z panią Barbarą 
Wójcik–Wiktorowicz, 
scenografem Teatru Dzieci 
Zagłębia w Będzinie, która jest 
ciocią Izy Tempki z klasy V.

W pierwszej części prelekcji pani 
Barbara opowiedziała nam o tajni-
kach swojego zawodu. Niezwykle 
zajmująco wyjaśniła nam, jak po-
wstają projekty kostiumów i re-
kwizytów niezbędnych do stworze-
nia spektaklu. Dowiedzieliśmy się, 
że zrobienie scenografii do jedne-
go przedstawienia trwa około trzech 
miesięcy. Pani Barbara pracuje wte-
dy nieomal przez całą dobę, bo naj-
ciekawsze pomysły najczęściej 
przychodzą jej do głowy, kiedy wła-
śnie siada do posiłków lub przygo-
towuje się do snu. Dlatego też za-
wsze ma pod rękę kawałek kartki 
i ołówek. Następnie pani scenograf 
zaprezentowała nam kilka rodzajów 
lalek, m.in. sycylijkę, kukiełkę i ma-
rionetkę. Nam najbardziej spodo-
bał się kostium Czerwonego Kap-
turka, który miała okazję przymie-
rzyć nasza pani nauczycielka, Sonia 

Spotkanie  
ze scenografem

Kozub. Pani Barbara opowiedziała 
nam wiele zabawnych anegdot, któ-
re związane są z jej codzienną pra-
cą w teatrze. Na koniec każdy z nas 
mógł zadać naszemu gościowi py-
tanie. Na wszystkie uzyskaliśmy wy-
czerpujące, a czasami bardzo zaska-
kujące odpowiedzi.

Spotkanie z gościem bardzo nam 
się podobało. Najlepiej świadczyły 
o tym spontaniczne, gromkie bra-
wa, które słychać było chyba w całej 
szkole. Mamy nadzieję, że pani Wój-
cik–Wiktorowicz jeszcze kiedyś nas 
odwiedzi. Już nie możemy się do-
czekać kolejnej tak zajmującej i fa-
scynującej lekcji. Pani Basiu, dzię-
kujemy i zapraszamy!
Weronika Kasprzyk i Grzegorz Worwa,

uczniowie klasy V SP 19

Przedstawienie w SP nr 14

Konkurs wiedzy na temat fauny i flory ziemi jaworznickiej
Prelekcja Barbary Wójcik
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Drogi Gimnazjalisto! Kończąc 
szkołę gimnazjalną, stoisz 
przed kolejnym w swoim 

życiu wyborem. Zastanawiasz 
się nad możliwościami dalszego 
kształcenia. Chcesz wybrać dro-
gę, która pozwoli Ci w przyszłości 
realizować wybraną i wymarzoną 
ścieżkę rozwoju w ramach studiów 
wyższych. II LO w Jaworznie pro-
ponuje Ci bogatą ofertę edukacyj-
ną, gwarantując rzetelne i solidne 
przygotowanie do matury, a tym 
samym do podjęcia studiów na wy-
branych kierunkach.

O profilach w skrócie

Klasa biologiczno-chemiczna; 
z rozszerzonym programem na-
uczania biologii i chemii dla tych, 
których pasjonują nauki przyrodni-
cze, a swoją przyszłość wiążą z me-
dycyną, ochroną środowiska, bio-
technologią.

Klasa matematyczno-informa-
tyczna; z rozszerzonym programem 
nauczania matematyki i informaty-
ki, gwarantuje nie tylko wysiłek in-
telektualny (co docenią ścisłe umy-
sły), ale i wiedzę, która przygotuje 
Cię, Gimnazjalisto, na późniejsze 
wyzwania stawiane przez uczelnie 
takie jak: Politechnika, Uniwersytet 
Ekonomiczny, AGH i inne

Klasa matematyczno-geogra-
ficzna; z rozszerzonym programem 
nauczania matematyki i geografii, 
to profil stworzony z myślą o tych, 
którzy chcą się uczyć, poznawać 
świat, rozwijać zdolności językowe. 
Ta klasa da Ci możliwość studiowa-
nia ekonomii, turystyki, kierunków 
matematycznych i menadżerskich.

Klasa humanistyczna; z rozsze-
rzonym programem nauczania języ-
ka polskiego i historii otwarta jest 
dla wszystkich humanistów, tych, 
którzy chcą na co dzień obcować 
z literaturą, historią, sztuką a nawet 
polityką. Proponowane rozszerze-

nia przedmiotów maturalnych po-
zwolą zdobywać umiejętności, po-
głębią wiedzę nie tylko teoretyczną. 
W roku szkolnym 2011/2012 w tej 
właśnie klasie realizowana będzie 
innowacja pedagogiczna w zakre-
sie zajęć dodatkowych. W ramach 
innowacji zajęcia artystyczne odby-
wać się będą w Miejskim Domu Kul-
tury (warsztaty plastyczne, ruch sce-
niczny), w Muzeum Miasta Jaworz-
na (wybrane kulturowe aspekty ży-
cia współczesnego człowieka), pasje 
muzyczne można będzie realizować, 
śpiewając w chórze, bądź uczestni-
cząc w koncertach Miejskiej Orkie-
stry Kameralnej „Archetti”.

A to nie wszystko....

Oferta edukacyjna jest napraw-
dę szeroka, każdy znajdzie możli-
wość, by rozwijać swoje zaintere-
sowania i pasje. Jednak nie samą 
nauką człowiek żyje; II LO to miej-
sce, gdzie spotykają się fantastyczni 
młodzi ludzie, pełni pomysłów, ener-
gii i marzeń. Tacy jak Ty! To oni po-
wodują, że szkoła tętni życiem rów-
nież po lekcjach: na zajęciach do-
datkowych (koła, warsztaty, debaty), 
w czasie wyjazdów (obozy, wycieczki 
krajowe i zagraniczne, udział w spek-
taklach, koncertach), w ramach wła-
snych działań artystycznych (festiwa-
le, pokazy). Oferta ta skierowana jest 
więc do wszystkich – pasjonatów, 
oczekujących nowych wyzwań, ak-
tywnych i kreatywnych.

„Dwójka” szkołą dla Ciebie?

Jeśli chcesz, by te trzy lata były 
czasem twórczego, rzetelnego, 
efektywnego działania, jeśli liczysz 
na mądrych, wykwalifikowanych 
pedagogów, jeśli lubisz otaczać się 
ludźmi nietuzinkowymi , to zdecy-
dowanie jest to miejsce dla Ciebie.

(iw)

Już niedługo, coraz 
bliżej… – te słowa 
prześladują nas, 
maturzystów, coraz 
częściej. W końcu 
nadszedł maj – miesiąc, 
w którym stajemy 
przed ogromnym 
wyzwaniem, jakim jest 
matura. Pożegnaliśmy 
się już ze szkołą, aby 
wykorzystać jeszcze 
ostatnie chwile przed 
najważniejszym 
egzaminem w życiu. 
Egzaminem dojrzałości.

Matura – każdy z nas wspomina 
ją jako najbardziej stresujący czas 
w życiu, bo to właśnie wtedy podej-
mujemy decyzje dotyczące całej na-
szej przyszłości. Wybieramy uczel-
nię, w której będziemy uczyć się 
kolejne kilka lat. O wszystkim jed-
nak decyduje wynik egzaminu ma-
turalnego. Szkoła nie zostawia nas 
jednak samych w tym czasie. Jak 
co roku klasy drugie szykują nam 
niespodziankę w postaci akademii 
i programu artystycznego, który 
ma nam przypomnieć najszczęśliw-
sze chwile w szkole, rozbawić i cza-
sem wzruszyć. Tak było i tym razem. 
Klasa 2a, której wychowawcą jest 
pani profesor Klaudia Prokop, napra-
cowali się, by ten dzień był dla nas 
niezapomniany. Udało się! Ucznio-
wie przygotowali fragmenty zna-
nych audycji telewizyjnych, takich 
jak „Taniec z gwiazdami” czy tele-
noweli argentyńskich. Uśmiech go-
ścił na naszych twarzach przez cały 
czas. Zanim jednak do głosu doszli 
drugoklasiści, wręczono wyróżnie-

nia najzdolniejszym uczniom. Nie 
była to mała grupka – takich matu-
rzystów było około 40 osób! Potem 
głos oddano pani dyrektor, która, tra-
dycyjnie już, wspominała każdą klasę 
w cyklu „ z pamiętnika Dyrektora LO 
II”. Wybrzmiała również pieśń szkoły 
–wykonała ją Karolina Kawala. Bar-
dzo chętnie przyłączyli się do śpie-
wania i absolwenci. Była to niezwy-
kle wzruszająca chwila nie tylko dla 
nas, ale i dla nauczycieli, którym ewi-
dentnie łezka w oku zakręciła się nie 
raz. Na koniec akademii przemówi-
liśmy my, przedstawiciele klas trze-
cich, śpiewając samodzielnie przy-
gotowaną piosenkę i dodając od sie-
bie krótkie podziękowania.

Jesteśmy bowiem bardzo 
wdzięczni za trud, jaki włożyliście 
Wy, drodzy nauczyciele, by w naszą 
głowę upchnąć jak najwięcej wiedzy, 

a co najważniejsze, z powodzeniem. 
Jestem przekonana, że tegoroczna 
matura dzięki Waszej pomocy bę-
dzie o wiele prostsza. Dziękujemy!

Ten apel, jak i wiele innych 
chwil w tej szkole, zapamięta-
my na bardzo długo. W imieniu 
wszystkich maturzystów mogę 
śmiało zabrać głos: choć bywa-
ło różnie, nasze wspomnienia 
dotyczące tej szkoły nie znik-
ną tak łatwo. Z pewnością Wasz 
trud, drodzy nauczyciele, nie pój-
dzie na marne, bo damy z siebie 
wszystko, by zdać egzamin doj-
rzałości jak najlepiej. Odpowiada-
jąc na pytanie naszej pani profe-
sor: gdybym miała wybrać jeszcze 
raz, wybrałabym, z pełną odpowie-
dzialnością, II LO.

Małgorzata Kręcichwost, II LO/ MDK 
w Jaworznie\

To był maj… Pożegnanie 
absolwentów w II LO

Absolwentka Roku – Klaudia Starzycka

Oferta edukacyjna II LO

W dniach 11 – 15 kwietnia 
2011 r. grupa uczniów 
z III LO przebywała 

w Granadzie w Hiszpanii na dru-
gich warsztatach programu Co-
menius. W warsztatach brały 
również udział grupy ze szkół 
partnerskich z Danii, Niemiec, 
Czech i Hiszpanii. Uczniowie 
realizowali projekt „The Spirit of 
European (Re)Invention – Tools, 
Gadgets and Visions”. Spotkanie 
w Hiszpanii poświęcone było 
odkryciom i wynalazkom epoki 
Renesansu do roku 1500.

W ramach projektu uczniowie 
przygotowali grę planszową z py-
taniami dotyczącymi historii odkryć 
XV i XVI wieku oraz wzięli udział 
w quizie internetowym również po-
święconym tej tematyce, wykorzy-
stując internet do znalezienia in-
formacji na pytania przygotowane 
przez nauczycieli ze szkół partner-
skich. Całość warsztatów była pro-
wadzona w języku angielskim.

Uczniowie mieli także okazję zo-
baczyć największą atrakcję tury-
styczną Hiszpanii: pałac sułtanów 
mauretańskich Alhambra i letnią re-

Hiszpańska przygoda LO 3

zydencję Generalife wraz z pięknymi 
ogrodami i fontannami.

Dzięki udziałowi w tym progra-
mie uczniowie rozwijają swoją zna-
jomość języka angielskiego, zawie-
rają znajomości ponad granicami, 
zwiedzają Europę i poszerzają wie-
dzę z historii, geografii czy fizyki 
i astronomii. Dzięki przebywaniu 
u rodzin partnerskich poznają zwy-
czaje i kulturę krajów europejskich. 
Jest to bardzo cenne doświadczenie 

i uczestniczy projektu już zaczynają 
pracę nad następnymi warsztatami, 
które odbędą się w Czechach w przy-
szłym roku szkolnym.

Anna Kamińska, LO 3
Wsparcie finansowe uzyskane z Ko-

misji Europejskiej w ramach programu 
„Uczenie się przez cale życie”. Wyłącz-
ną odpowiedzialność za treść publikacji 
ponosi wydawca. Komisja Europejska 
nie odpowiada za wykorzystanie tych 
informacji w jakikolwiek sposób.

Zwiedzanie kompleksu zamkowego Alhambra

Wystawa prezentuje 
jego historię od czasu 
jego budowy, 
przez udział w II 
wojnie światowej 
aż do momentu 
zbombardowania.

W tym roku mi ja  ko le j -
ne, siódme już dziesięciolecie 
od zatonięcia „Gromu w fior-
dzie Rombaken. Okręt wszedł 
do służby w roku 1936, a zato-
nął w 1940. Kuratorowi wysta-
wy Lechowi Trawickiemu, który 
jest pracownikiem Muzeum Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni uda-
ło się zgromadzić imponującą 
kolekcję materiałów archiwal-
nych dotyczących historii nisz-
czyciela. 

Zostaną zaprezentowane wy-
niki pierwszej ekspedycji nurko-
wej na wrak okrętu, którą zorga-
nizował Polak – Mirosław Stan-
dowicz.

Wystawa składa się z dwu-
dziestu jeden plansz, na któ-
rych prezentowane są fotogra-
fie i liczne materiały archiwalne 
związane z przebiegiem służby 
okrętu. Pokazuje też jak obec-
nie wygląda wrak ORP „Grom”. 
Projekt plastyczny wystawy wy-
konał Krzysztof Godlewski. Cie-
kawostką jest to, że bosmanem 
na okręcie był jaworznianin Jó-
zef Pniak – brat słynnego pilo-
ta Karola.

Wystawę można oglądać 
w Muzeum Miasta Jaworzna 
od 19 kwietnia 2011 r. do 15 
czerwca 2011 r.

(iw)

Dyrektor Muzeum Miasta 
Jaworzna zaprasza  
na wystawę o polskim 
niszczycielu ORP „Grom”
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