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Zapraszamy 
do telewizji 
CTv Jaworzno
Zapraszamy do programu telewizji 
CTv Jaworzno, gdzie mogą Państwo 
obejrzeć audycję motoryzacyjną 
„AutoExpert”, której sponsorem jest 
Stacja Kontroli Pojazdów PKM 
Sp. z o.o. oraz Raba II. W tym 
tygodniu testujemy skutery 
i quady oraz zapraszamy na relację 
z Targów Motoryzacyjnych.
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Bogu na 
chwałę, 
ludziom na 
pożytek

– To jest zagrożenie nie tylko 
dla dzieci, ale i dla wszystkich 
mieszkańców. Mieszkamy 
tu 50 lat, a największa 
wylęgarnia jest teraz, bo nie 
są koszone parcele – mówi 
jeden z mieszkańców Borów, 
który w okolicy swojego 
domu widział kilkakrotnie 
w ostatnim tygodniu 
żmiję. Powiatowe centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
podjęło już działania w tej 
sprawie.

Ob ok o s ie d l a  domów pr z y 
ul. Krakowskiej położonego niedaleko 
autostrady nie są koszone od dłuższego 
czasu łąki. Właściciele posesji wiele 
razy interweniowali w tej sprawie. 
Teraz mają dodatkowy argument. Na 
łąkach pojawiły się żmije i zaczęły 
niebezpiecznie zbliżać się do domów. 
– Sami stwarzamy pewnym gatunkom 
zwierząt dobre wa-
runki pobytu, na 
przykład nie ko-
sząc, nie uprawia-
jąc ugorów. Żmija 
zawsze przebywa 
tam gdzie jest cie-
pło i jest dosta-
tek pożywienia 
w okolicy, czyli my-
szy – wyjaśnia Piotr Grzegorzek.

Mieszkańcy nie wiedzieli co ro-
bić w przypadku zauważenia węża 
w pobliżu domu. Zaczęli wzywać 
regularnie Straż Pożarną. – Osoba, 

po podwórku której spaceruje sobie 
żmija ma prawo zgłosić to do straży 
pożarnej. Ale załóżmy taką sytuację, 
że ktoś mieszka przy lesie i ta żmija 
pojawia się i znika, to jak sobie to 
wyobrażacie? Straż pożarna będzie 
tak jeździła, bo pan zgłosi „proszę 
państwa, jest żmija”, my przyjeż-
dżamy, ale mówi „już uciekła”, po 
15 minutach znowu „jest żmija”, my 
znowu przyjeżdżamy, ona znowu 
uciekła – mówi kapitan Andrzej 
Filipczak.

Jednocześnie strażak zaznacza, 
że interwencje są podejmowane, 
ale sprawa wymaga kompleksowe-
go działania, czym powinno zająć 
się Powiatowe Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego. Bartosz Nowak 
z Wydziału Zarządzania Kryzy-
sowego Urzędu Miejskiego, pod 
który podlega Powiatowe Centrum 
w poniedziałek zapewnił nas, że 
interwencja w tej sprawie została 
podjęta. – Osobiście dzwoniłem do 
Nadleśnictwa w Chrzanowie, do Po-
gotowia Leśnego w Mikołowie, tam 
próbowaliśmy jakiś rad dobrych za-
sięgnąć. Sprawa jest taka, że żmije 
w Polsce są pod ochroną, nie ma żad-
nych preparatów odstraszających te 
gady i w związku z tym właściwie 
tylko koszenie traw może się okazać 
skuteczne, jako wyniszczenie tych 
lęgowisk. Nawet nie wyniszczenie, 
tylko po prostu przegonienie tych 
żmij – wyjaśnia Nowak.

Łąki, na których mieszkańcy 
st w ierdzi l i  w ystępowanie żmi i 
mają zostać na dniach wykoszone. 
Jaki to przyniesie efekt? – Oczy-
wiście, jeżeli trawa jest wysoka, to 
te żmije czują się tam doskonale. 
Skoszenie jej do minimum utrudni 
im nieco życie, ale wcale nie ozna-
cza, że one się stamtąd wyprowadzą 

Za Byczyną, niedaleko autostrady A4, pojawiły się jadowite żmije

Uwaga żmije!

Vipera berus – żmija zygzakowata

– mówi Ryszard 
Czerwonka, le-
karz weterynarii 
i dodaje: – Sen-
sownym rozwią-
zaniem je s t  to, 
żeby mieszkając 
w pobl iżu l a su 
wziąć pod uwagę, 

że te żmije mogą się tam pojawić. 
Prosta rada, jeżeli się widzi żmiję, 
trzymać się od niej z daleka.

P.jamroZ

Jak wygląda żmija
Ma około 60 cm długości i charakterystyczną 
czarną, zygzakowatą wstęgę ciągnącą się 
przez całe ciało. Jest jedynym jadowitym 
wężem w Polsce.

Gdzie ją spotkamy
Żmiję zygzakowatą najczęściej można spotkać 
na nasłonecznionych leśnych polanach 
i przecinkach, na odsłoniętych pagórkach 
i łąkach, gdzie lubi się wygrzewać.

Jak uniknąć ukąszenia
Żmija atakuje tylko, gdy czuje się zagrożona, 
w obronie własnej. Najlepiej w ogóle się do 
niej nie zbliżać i pozwolić jej żyć (jest pod 
ochroną!). Na leśne wędrówki ubierajmy buty 
za kostkę, a nie sandały i uważajmy gdzie 
siadamy. Pilnujmy dzieci i wytłumaczmy im, 
żeby nie zbliżały się do węży.

Gdy żmija ukąsi
Jad jest niebezpieczny dla dzieci i osób 
starszych, chorych. Ślad po ukąszeniu to 
dwa ukłucia oddalone do siebie 10 – 15 mm. 
Należy jak najszybciej wezwać pogotowie. 
Poszkodowany musi otrzymać surowicę w 
ciągu 24 godzin. Ugryzienie obmyć, kończynę 
unieruchomić. Poszkodowanego okryć 
kocem. W żadnym wypadku nie nacinać ran 
i nie wysysać jadu!
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wodę trwa
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już na hali
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Administracja
Prace biurowe

Opiekunka środowiskowa
NISKIE CZESNE

o g ł o s z e n i e

grupa architektów 
z francuskiego konsorcjum 
odwiedziła Jaworzno, by 
z bliska przyjrzeć się terenie 
po szybie Kościuszko. Według 
nich teren po kopalni 
stwarza ogromne możliwości 
stworzenia nowoczesnego 
centrum miasta.

Trwają prace nad opracowaniem 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu pod szybie Kościusz-

ko w centrum miasta. Plan uwzględ-
niający uwagi mieszkańców będzie 
poddany pod głosowanie na majowej 
sesji Rady Miejskiej, a jeszcze w tym 
roku będzie ogłoszony przetarg dla 
inwestorów. Jednak już teraz zainte-
resowanie terenem jest duże.

W czwartek Jaworzno odwiedzili 
architekci z francuskiego konsorcjum 
Sud Architectes. – Jako konsorcjum 
francuskie, które interesuje się rewita-
lizacją centrów miast jesteśmy zawsze 
czujni, kiedy konkursy są tworzone na 

Zdaniem specjalistów z firmy Sud Architectes ten teren ma ogromny potencjał

Francuzi zainteresowani 
placem po Kościuszce

Targi motoryzacyjne już po raz 
dziesiąty odbyły się w hali MCKiS-
u przy ulicy Grunwaldzkiej. Mi-
niony weekend był okazją do za-
poznania się z ofertą większości 
dealerów samochodowych z na-
szego miasta i regionu. 

Jubileuszowy 
Salon 
Motoryzacyjny

Było w czym wybierać, od ma-
łych ekonomicznych samochodów 
do tych bardziej luksusowych. Aby 
zachęcić zwiedzających na każdym 
stoisku w ystawcy przygotowal i 
specjalne promocje targowe. Tra-
dycyjnie w trakcie targów odbywa-
ły się występy taneczne zespołów 

związanych z MCKiS, byli również 
szczudlarze i parada psów.

Jak co roku dużą atrakcją oka-
zało się stoisko Centrum Eduka-
cji Zawodowej Cargo, na którym 
młodzież mogła zdawać na kartę 
motorowerową – z tej możliwo-

ści skorzystało około 150 osób. 
Organizatorzy nie ukrywają ra-
dości z powodu dużej frekwencji 
odwiedzających, w tym roku, jak 
mówią, było to ponad 4000 osób, 
co stanowi swoisty rekord salonu 
motoryzacyjnego.

er

W poniedziałkowe popołudnie 
w Szczakowej przy ulicy Koszaro-
wej 11 wybuchł pożar. Został on 
prawdopodobnie wzniecony przez 
bawiące się dzieci.  

Pijany kierowca nie zatrzymał się 
do kontroli drogowej i w czasie 
oddalania się z miejsca zdarzenia 
wypadł z drogi.

Około 3.00, w nocy z soboty na 
niedzielę (11 maja), patrol drogówki 
na ulicy Krakowskiej postanowił 
zatrzymać do rutynowej kontroli 
samochód marki Daewoo. Kierujący 
nim 21-letni mieszkaniec Byczyny nie 
zatrzymał się w miejscu wskazanym 
przez policjanta i zaczął przyspieszać. 
Niestety w wyniku nadmiernej pręd-
kości samochód wypadł z jezdni na 
łuku drogi i przekoziołkował.

Policjanci wezwali pogotowie. Jak 
się okazało, nie dość że od kierowcy 
wyczuwalna była woń alkoholu, to 
prowadził on samochód bez prawa 
jazdy. Teraz odpowie za swoje czy-
ny, ale najpierw musi dojść do siebie 
w szpitalu, do którego trafił z ogólny-
mi potłuczeniami.

P.jamroZ

Policjanci jaworznickiej komendy 
zatrzymali dwie osoby, które okra-
dały groby na cmentarzu wilkoszyń-
skim. Poszkodowani, którzy stwier-
dzą kradzież na grobach bliskich 
powinni zgłaszać się na policję.

W środę, 7 maja, około 4.00 patrol 
policji zatrzymał 37-letnią kobietę 
i 53-letniego mężczyznę. – To zatrzyma-
nie było możliwe dzięki spostrzegawczości 
samych policjantów. Patrol jadąc ulicą 
we wczesnych godzinach rannych za-

zagospodarowanie dobrej przestrzeni 
miejskiej – mówi Nicolas Roques. 
Konsorcjum znane jest z wielu do-

skonałych projektów realizowanych 
we Francji, a także w innych kra-
jach. W Polsce Sud Architectes byli 
zaangażowani w realizację łódzkiej 
Manufaktury, wielkiej przestrzeni 
rozrywkowo - handlowej.

Francuzi widzą wiele zalet w tere-
nach po Kościuszce. – Ten teren jest 
na bardzo dobrym poziomie, bardzo 
dobra komunikacja z rynkiem, duży 
potencjał istnieje. Jak jeszcze węzeł 
komunikacyjny będzie przebudowa-
ny żeby tutaj stworzyć przestrzeń, 
prawdziwą przestrzeń miejską, gdzie 
bardziej jest priorytet dla pieszych 
niż dla samochodów, więc uważam, 
że lokalizacja i pomysł władz miasta, 
żeby nadać tutaj funkcje komercyjne 
tego obiektu jest na prawdę świetny 
– mówi Roques.

Francuzi i naczelnik wydziału 
urbanistyki i architektury Teobald 
Jałyński są zgodni, co do tego, że 
teren, aby stał się prawdziwym cen-
trum miasta powinien mieć funkcje 
kulturalne i rozrywkowe, ale także 
handlowe, biurowe i mieszkaniowe. 
W tym wszystkim specjalizują się 
Francuzi. Sprawdziliśmy na stronie 
internetowej konsorcjum zdjęcia ich 
realizacji w Europie robią ogromne 
wrażenie, gdyby zajęli się terenem po 
Kościuszce, Jaworzno z pewnością nie 
miałoby się czego wstydzić.

P.jamroZ

O krok od tragedii

O godzinie 15.55 straż pożarna 
dostała wezwanie do płonącej kamie-
nicy. W akcji oprócz czterech jedno-
stek straży pożarnej i jednego zastępu 
Ochotniczej Straży Pożarnej Długo-
szyn uczestniczyła także policja. 

W jednej z kamienic przy ulicy Ko-
szarowej zapaliło się poddasze. Cała 
interwencja prawdopodobnie została 
spowodowana przez grupkę znudzo-

uważył stojące na przystanku osoby. Ich 
zachowanie było dla policjantów co naj-
mniej dziwne. Postanowili zatrzymać się 
i sprawdzić ich tożsamość, co robią w tym 
miejscu o tak wczesnej porze – relacjonuje 
nadkomisarz Jacek Sowa.

Na widok policjantów para udała 
się za wiatę przystankową, a następ-
nie zaczęła oddalać się do pobliskie-
go lasu. Po zatrzymaniu policjanci 
stwierdzili, że torby, które niosła 
kobieta i mężczyzna wypełnione 
są po brzegi sztucznymi kwiatami 
z cmentarza. – Przypuszczamy, że oso-
by te okradły kilkadziesiąt, nawet do 
100 grobów – mówi Jacek Sowa.

Osoby, które stwierdzą kradzież 
na grobach swoich bliskich powinny 
zgłaszać to na Komendę Miejska Po-
licji, ułatwi to prowadzenie czynności 
procesowych i postawienie zarzutów 
złodziejom. P.jamroZ

Okradali groby

Jazda 
po pijaku

nych dzieci. Pozostawione bez opieki 
bawiły się na poddaszu. Ich zabawa 
polegała na podpalaniu i gaszeniu 
gazet. Niewiele brakowało, aby do-
szło do tragedii. Strop znajdujący się 

na poddaszu, gdzie bawiły się dzieci 
uległ całkowitemu spaleniu. 

Interwencja straży pożarnej pole-
gała na podaniu jednego prądu wody 
na poddasze i na strych, a następnie 
usunięciu spalonych belek i wietrze-
niu pomieszczenia.

W pożarze zniszczeniu uległo 
30 m2 pokrycia dachu.

P. DługajcZyk 

Nicolas Roques – francuskie konsorcjum Sud Architectes

Rozpoczęła się trzecia edycja akcji 
„Spełniamy marzenia” organizowanej 
przez członków Stowarzyszenia Ho-
ryzonty. Pod adresem: www.aukcja.
jaw.pl można licytować przedmioty 
zebrane przez organizatorów przed-
sięwzięcia. Dzięki pieniądzom z aukcji 
stowarzyszenie będzie mogło spełnić 
marzenia chorych dzieci. 

– Przedmioty, które udało się nam 
zebrać pochodzą od różnych osób i insty-
tucji. Zwłaszcza kibice piłki nożnej będą 
mogli znaleźć sporo prawdziwych kolek-
cjonerskich perełek – mówi Bartosz Kru-
pa, jeden z członków stowarzyszenia. 

Horyzonty spełniają marzenia
Na aukcji są wystawione koszul-

ki i piłki z Wisły Kraków i Legii 
Warszawa z autografami zawodni-
ków. Licytować można także bilety 
ma mecze Ligi Światowej. Jest też 
maskotka Górnika Zabrze. Można 
licytować drukarkę, kolekcjoner-
skie monety, porcelanową filiżankę 
z l imitowanej serii podarowaną 
przez Marsza łka Województwa 
Bog u s ława Śm ig ie l sk iego,  cz y 
długopis, pendrive 1GB, wizytow-
nik i zestaw do wina ufundowany 
przez Pawła Silberta, prezydenta 
Jaworzna. 

Dzieci, które chcą prosić organi-
zatorów akcji o pomoc w spełnieniu 
najskrytszych marzeń, mogą pisać listy 
na adres Stowarzyszenia Horyzonty 
(ul. św. Wojciecha 2, 43-600 Jaworzno, 
z dopiskiem „Spełniamy marzenia”). 
Ci, którym z racji wieku pisanie nie 
wychodzi jeszcze najlepiej, mogą na-
rysować to, o czym marzą. Aukcja 
potrwa do 25 maja. kb

W czasie targów można było dokładnie obejrzeć wnętrza aut

W pożarze zniszczeniu uległo 3 m2 pokrycia dachu
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W XV Jubileuszowym 
Przeglądzie Zespołów 
Regionalnych „Złoty Kłos”, 
zorganizowanym  
w Zebrzydowicach  
w dniach 1 – 4 maja, brał 
udział jaworznicki zespół 
„Borowiacy”.

Jubileuszową imprezę plenero-
wą Eurofolklor 2008 w amfiteatrze 
wokół zamku w Zebrzydowicach, 
barwnym korowodem zainauguro-
wały zespoły śląskie. Podczas trzech 
dni przesłuchań konkursowych od 
1 – 3 maja wzięło udział ogółem 
120 zespołów regionalnych z Polski 
i Czech, w kategoriach: śpiewaczych, 
kapel, obrzędowych, tanecznych, so-

listów i solistów instrumentalistów. 
Polskę najliczniej reprezentowały 
zespoły z woj. śląsk iego, mało-

„Borowiacy”  
w Eurofolklorze

8 maja br., w imieniny Stanisława, 
jaworzniccy ludowcy oddali hołd 
księdzu Stanisławowi Stojałow-
skiemu. Ksiądz Stojałowski, który 
w latach 70. XIX wieku współtwo-
rzył ruch ludowy na terenie Galicji 
był nierozerwalnie związany z na-
szym miastem. Jego patriotyczne 
kazania na Małym Rynku groma-
dziły tłumy jaworznian. 

W latach 1898-1911 poseł na Sejm 
Krajowy we Lwowie, założył działają-
ce do dzisiaj Stowarzyszenie Katolic-
kie „Przyjaźń Jaworznicka”. 

W Pałacu Młodzieży w Katowicach, 
podczas III Biesiady Teatralnej 
wystąpi w autorskim monodramie 
jaworznianka Agata Kopacz vel 
Gata Göttel.

Monodramem pod takim tytułem, 
opartym między innymi na tomiku 
własnych utworów poetyckich „Pół-
sen”, autorka zadebiutowała w marcu 
ubiegłego roku, inaugurując XVI Spo-

Drżącym skrzydłem motyla
tkania Teatralne organizowane przez 
MCKiS w Jaworznie. Barwne kreacje 
aktorskie z ekspresją wyrazu, dynami-
ką ruchu, tworzą spektakl nowatorski 
pod względem formy przekazu. Na za-
proszenie organizatorów Gata Göttel 
wystąpi 16 maja o godz. 18.30 w Pałacu 
Młodzieży w Katowicach. W imieniu 
autorki zapraszamy do obejrzenia 
spektaklu, wstęp wolny. Z.Ż.

Danuta Noszczyńska jest instruk-
torem teatralnym w Miejskim Cen-
trum Kultury i Sportu. Pisze sce-
nariusze, a także prowadzi Ama-
torski Teatr Autorski i warsztaty 
plastyczne.

Najnowsza powieść jaworznian-
ki nosi tytuł „Hormon nieszczę-
ścia”. Akcja powieści rozgrywa się 
w naszym mieście, w trzech wymia-
rach czasowych: w średniowieczu, 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 
spotkanie promujące najnowszą książkę Danuty 
Noszczyńskiej

Pisanie moją pasją
w czasach współczesnych oraz  
w świecie alternatywnym stworzo-
nym przez główną bohaterkę. 

„Hormon nieszczęścia” to ko-
lejna już książka w ydana przez 
tę autorkę. Poprzednia nosi tytuł 
„Blondynka moralnego niepoko-
ju”. – Akcja tej książki odbywała się 
gdzieś na Pomorzu – mówi Danuta 
Noszczyńska. 

P.DługajcZyk

Ludowcy  
pod pomnikiem

Pod pomnikiem obecne były 
pocz t y sz ta nda rowe Polsk iego 
Stronnictwa Ludowego i Miejskie-
go Związku Rolników Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych.

Głos zabrał Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Ciołczyk, który przy-
pomniał sylwetkę tego patriotyczne-
go kaznodziei. Po złożeniu kwiatów 
przez delegację i mieszkańców, pod 

pomnikiem modlitwę odmówił pro-
boszcz parafii św. Wojciecha i św. 
Katarzyny ksiądz kanonik Eugeniusz 
Cebulski. (iw)

ElEKtRonicZnE auKcJE W uRZędZiE. Jaworzno, jako jedno z pierwszych miast 
w Polsce, jeszcze w maju zapewni przedsiębiorcom możliwość uczestnictwa 
w internetowych przetargach publicznych - licytacji i aukcji elektronicznej. 
Dzięki temu samorząd może zredukować ceny ofert nawet do �0 procent.

PuP PoZysKał śRodKi na aKtyWiZacJę BEZRoBotnych. Powiatowy Urząd 
Pracy pozyskał w tym roku pierwsze środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prawie 
2,� mln zł będzie przeznaczone na realizację projektu pn. Nasze wsparcie 
- Twój sukces. Program obejmie w tym roku aż 519 osób bezrobotnych. 
Urząd Pracy pozyskał także ponad ��0 tys. zł z rezerwy samorządu 
województwa na realizację programu regionalnego Inwestycja w 
przedsiębiorczość promującego tworzenie nowych miejsc pracy.

tysiącE dZiEci uZBRoJonych W PędZlE i faRBy oPanuJE 24 maJa tEREn WoKół hali 
WidoWisKoWo-sPoRtoWEJ W JaWoRZniE. Wszystko za sprawą czwartej edycji 
Kolorowych Emocji. Patronami honorowymi imprezy zostali m. in. Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski, Prezydent Miasta Jaworzna 
– Paweł Silbert oraz Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu. (sokol)

60 tys. ucZEstniKóW, 410 BiEgóW W całym KRaJu – to Bilans ostatniEJ aKcJi 
PolsKa BiEga – oRganiZoWanEJ PRZEZ tVP sPoRt, Rmf fm i gaZEtę WyBoRcZą. Ile 
będzie biegów, ile osób weźmie udział tym razem? Odpowiedzi już wkrótce 
- 17 i 18 maja cała Polska Biega w ramach największej ogólnopolskiej akcji 
biegowej. W Jaworznie pobiegniemy w niedzielę, 18 maja na dystansie � 
km. Start godz. 10.00 stadion MCKiS Azotania. (sokol)

y

y

y

y

10 maja 2008 roku w OSP Cięż-
kowice odbył się uroczysty Dzień 
Strażaka. Zorganizowanie jego 
obchodów wiązało się nie tylko  
z dorocznym świętem wszystkich, 
którym w codziennych obowiąz-
kach patronuje św. Florian, ale tak-
że z realizacją zadania publicznego 
współfinansowanego z budżetu 
miasta Jaworzna, pt. „Na straży 
kultury”.

Uroczystość otworzył krótkim 
przemówieniem prezes OSP Ciężko-
wice, druh Bogdan Ciołczyk. Złożył 
życzenia strażakom zgromadzonym 
na sali oraz ich rodzinom. Swoją 
obecnością zaszczycił ciężkowicką 
jednostkę zastępca Prezesa Za-
rządu Miejskiego OSP RP – druh 
Stanisław Kilian. Ten ostatni wrę-
czył zasłużonym odznaki i medale 
– zarówno seniorom (wyróżnieni 
zostali druhowie – Jacek Pieczara, 
Adrian Chechelski, Maciej Glimos, 
Jarosław Ciołczyk oraz druhna Jo-
anna Szymiec), jak i Młodzieżowej 
Drużynie Pożarniczej, która otrzy-
mała srebrne odznaki. 

Stworzona przez wspomnianą 
młodzieżówkę grupa teatra lna, 
nad którą czuwa Ewa Nowotny, za-
prezentowała swoje talenty. Całość 
części oficjalnej zakończył pokaz 
aerobiku sportowego w wykonaniu 
Aleksandry Potoniec. 

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Po zamkniętej części oficjalnej 
nadeszła pora na kosztowanie spe-

cjałów kuchni, rozmowy, uśmiechy 
oraz dobrą muzykę. asia

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Mieczysława Rudzka od 25 lat 
kierownik zespołu „Borowiacy”

polskiego, kilka z mazowieckiego  
i kujawsko-pomorskiego.

Patronat honorow y imprezy 
objął Marszałek Województwa Ślą-
skiego Bogusław Piotr Śmigielski. 
W wolnej przestrzeni amfiteatru 
począwszy od godz. 10.00 z prze-
rwą obiadową do godz. 18.00, roz-
brzmiewała muzyka i śpiew.

W pierwszym dniu inauguracji  
1 maja wystąpiło 36 zespołów w 
różnych kategoriach. „Borowiacy” 
wystąpili w godzinach popołudnio-
wych pierwszego dnia przeglądu 
w kat. solistów – Władysławy Ko-
szowskiej „U młynarecki”, „Wianek 
mirtowy”. Cały zespół w kat. śpiewa-
czej: „A żeby ja miała sokołowe ocy”, 
„To ciężkowskie pole” i „Pod jawo-
rem” z przyśpiewkami w wykonaniu 

Grażyny Bartosik i Andrzeja Raka  
z udziałem kapeli: na akordeonie grał 
Wilhelm Stós, na skrzypcach Magda-
lena Tosza.

Konferansjerzy prowadzili pro-
gram w gwarze śląskiej. Ciepła, sło-
neczna pogoda przyciągnęła do am-
fiteatru wielu słuchaczy miasteczka 
i najbliższych okolic. Wszystkie ze-
społy uczestniczące w przeglądzie 
zostały uhonorowane dyplomami 
i statuetkami. W niedzielę, 4 maja, 
odbyła się Gala Finałowa i imprezy 
towarzyszące, plener rzeźbiarsko-
malarski, wystawy poplenerowe, 
wystawy kwiatów, warsztaty pod-
sumowujące „Złoty Kłos”. Patro-
nat medialny: PR Katowice, TVP3  
i „Głos Cieszyński”.

Zofia Żak

Zespół „Borowiacy” podczas występu na przeglądzie

Ludowcy oddali hołd księdzu S. Stojałowskiemu 



P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S k A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O R M A T O R

Biuro ogłoszeń przy ul. Św. Barbary 7, tel. 751 91 30 fax 752 00 50, e-mail: biuro@ct.jaworzno.pl
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druk: Drukarnia Agora Poligrafia, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 4

Adres redakcji: „Co tydzień”, 
43-600 Jaworzno, ul. Św. Barbary 7,
Red. naczelny: tel. 751-91-20
Wydawca: „Wydawnictwo GM” sp.z o.o.
http://www.wydawnictwogm.jaworzno.pl
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych 
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania w nich skrótów, 
nadawania własnych tytułów itp. 

4 Co tydzień nr 20/868
14 maja 2008 roku

Miasto JaworznoSerwis informacyjny

numer zamknięto 13 maja 2008 r.

Z notatnika policmajstra
oPrac. jim

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
dw

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

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

Całodobowy Czynny
dw

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

dw

1.06.2008 r. z okazji 
Dnia Dziecka 

na stawach w Byczynie – Makowiskach 
odbędą się zawody wędkarskie w których 
mogą uczestniczyć dzieci do 16 roku życia 

z terenu miasta Jaworzna. 
Zbiórka przy stawach 

w Byczynie – Makowiskach o godz. 8.00. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

6 maja
Około godz. 20.00, na  
ul. Kalinowej, 17-letni kierowca 
roweru znajdując się w stanie 
nietrzeźwym (1,5 promila), nie 
zachował należytej ostrożności 
i z prawej strony pobocza 
wjechał na jezdnię, gdzie 
następnie zderzył się z prawi-
dłowo jadącym samochodem 
osobowym marki Opel Astra, 
kierowanym przez 26-letniego 
mieszkańca Osiedla Stałego. W 
wyniku zdarzenia rowerzysta z 
ogólnymi potłuczeniami głowy 
został odwieziony do jaworz-
nickiego szpitala.

Około godz. 00.50, patrol dro-
gówki zatrzymał 35-letniego 
mieszkańca Osiedla Stałego, 
który kierował samochodem 
osobowym marki Honda, znaj-
dując się w stanie nietrzeź-
wym (1,7 promila). Kierowca 
został zatrzymany  
w policyjnym areszcie.

7 maja
Około godz. 22.00 policjanci 
Sekcji Prewencji, podczas 
interwencji domowej przy ul. 
Piastowskiej zatrzymali 33-
letniego mieszkańca Bukowna, 
który groził pozbawieniem 
życia swojej konkubiny, 28-
letniej mieszkanki naszego 
miasta.

25-letnia mieszkanka  
Os. Stałego zgłosiła, że niezna-
ny sprawca, w trakcie dostar-
czania przesyłki kurierskiej 
dokonał kradzieży komputera 
przenośnego marki „Exstensa 
5204”, o wartości 2.500 zł, na 
szkodę firmy „Tulik-Tech-Sys-
tem” w Jaworznie.

39-letni mieszkaniec Jaworzna 
zgłosił, że nieznany sprawca 
dokonał na jego szkodę oszu-
stwa przy doładowaniu kont 
telefonów komórkowych na 
kwotę 4.000 zł. 

Policjanci Sekcji Prewencji na  
ul. Sobieskiego, zatrzymali 
trzech mężczyzn, 43-letniego 
mieszkańca Jaworzna, 29-let-
niego mężczyznę bez stałego 
miejsca zamieszkania oraz  
43-letniego mieszkańca Kato-
wic. Osoby te skradły metalowe 
przęsła ogrodzenia byłych Zakła-
dów Dolomitowych na szkodę 
urzędu miejskiego w Jaworznie. 
Straty w toku ustalania.

8 maja
Tuż przed godz. 11.00 47-letni 
właściciel sklepu ogólnospo-
żywczego zgłosił, że nieznany 
sprawca przedstawiający się 
jako pracownik obsługi termi-
nali dokonał na jego szkodę 
oszustwa przy doładowaniu 
kont telefonów komórkowych 
sieci Heyah i Orange na kwotę 
2.800 złotych.

9 maja
Około 23.30 patrol policji, 
zatrzymał na Rynku dwóch 
mieszkańców Jaworzna (28 i 

26 lat), którzy w samochodzie 
osobowym marki Skoda, 
uszkodzili antenę CB oraz do-
konali wgniecenia karoserii na 
dachu i porysowania powłoki 
lakierniczej na szkodę 27-let-
niego mieszkańca Karniowic. 
Straty – 1.050 złotych.

Około godz. 13.20, na  
ul. Tetmajera, 9-letni chło-
piec, po wyjściu z autobusu, 
nagle wbiegł na jezdnię, pod 
jadący samochód Fiat Panda, 
którym kierowała mieszkan-
ka Mysłowic. Nieletni doznał 
złamania prawego uda oraz 
potłuczenia głowy. Obecnie 
przebywa na leczeniu szpital-
nym. Kierująca samochodem 
była trzeźwa.

10 maja
O godz. 19.00, na ul. Kosza-
rowej, patrol policji dokonał 
zatrzymania dwóch mężczyzn, 
w wieku 30 i 34 lat, którzy 
dokonali pobicia 38-letniego 
mężczyzny, jednego z miesz-
kańców budynku przy  
ul. Koszarowej. Pokrzywdzony, 
w wyniku pobicia doznał 
stłuczenia głowy, twarzy 
oraz licznych zadrapań ciała. 
Nietrzeźwi napastnicy trafili 
do aresztu.

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

ul. Grunwaldzka �5 (róg Zacisze). http://www.pttk.jaworzno.pl
Serdecznie zapraszamy!

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

 Komisja Turystyki Pieszej zaprasza
16.05.08 r. – Zlot w Trójkącie Trzech Cesarzy – Sosnowiec, Mysłowice, Jaworzno. Cena: 

14 zł, 16 zł, 20 zł, 28 zł 
07.06.08 r. – Zwiedzamy zabytki techniki województwa śląskiego – Rudy. Cena:  

2� zł, 25 zł, 28 zł, �0 zł (do �0 maja)

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
16-18.05.08 r. – V Rajd Górski – „Spełnione Marzenia” Pieniny 2008. Cena: trasy wie-

lodniowe: 120 zł, 1�0 zł, 140 zł, 150 zł. Cena: trasy jednodniowe: 28 zł,  
�0 zł, �5 zł, 40 zł  (do �0. 04. 08 r.) jest również trasa rowerowa

22-25.05.08 r. – wycieczka w Bieszczady. Cena : 180 zł 
31.05.08 r. – Beskid Średni – Koskowa Góra. Cena: 20 zł, 22 zł, 25 zł, 28 zł  

(do 28 maja)

Komisja Krajoznawcza zaprasza
01.06.08 r. – wyjazd do Teatru Sceny Stu w Krakowie na spektakl „Biesy” oraz zwie-

dzanie Muzeum Narodowego. Cena: 40 zł, 60 zł, 95 zł, 125 zł
05.06.08 r. – do Teatru Scena Stu w Krakowie na komedię Rafała Kmity: „Aj! Waj! 

Czyli historie z cynamonem”. Cena: �0 zł , 50 zł, 60 zł,  ( do 6 maja)
13.06.08 r. – do Teatru Scena Stu w Krakowie na komedię: „Sztuka kochania. Sceny 

dla dorosłych” oraz spacer na krakowską starówkę. Cena: �5 zł , 50 zł,  
55 zł, 60 zł, (do 6 maja)

9-17.08.08 r. – wycieczka historyczna - Lwów i Kresy Wschodnie. Cena: 1050 zł,  
1100 zł, 1150 zł, 1200 zł, 1250 zł (do 20 maja z zaliczką 200 zł)

11-12.11.08 r. – do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie na musical: „Upiór w ope-
rze”. Cena: zaliczka 80 zł 

Zapraszamy na półkolonie w mieście:
2�. 06. – 04. 07. 08 r. – SP 9
07. 07. – 18. 07. 08 r. – SP 5
07. 07. – 18. 07. 08 r. – SP 20
Cena: 150 zł, 100 zł

11 maja
Nieznany sprawca z terenu 
prywatnej posesji przy ul. Mi-
łej, skradł rower górski marki 
Dart Moor, o wartości 2.300 
złotych na szkodę 20-letniego 
mieszkańca Jaworzna.

Policjanci Sekcji Prewencji, na 
ul. Kolejarzy zatrzymali  
24-letniego mieszkańca 
Szczakowej, przy którym 
ujawniono i zabezpieczono  
2 szt. tabletek ekstazy. Postę-
powanie prowadzi Komenda 
Miejska Policji w Jaworznie.

Około godz. 17.30, na  
ul. Wyzwolenia, policjanci ruchu 
drogowego zatrzymali 20-
letniego mieszkańca Ciężkowic, 
który będąc w stanie nietrzeź-
wym (2,5 promila) kierował 
samochodem Opel Astra i 
doprowadził do zderzenia czo-
łowego z prawidłowo jadącym 
Renault Kangoo, kierowanym 
przez 47-letniego mieszkańca 

Szczakowej. W wyniku tego zda-
rzenia pasażer samochodu Opel, 
doznał urazu głowy i przebywa 
na leczeniu w szpitalu  
w Jaworznie. Sprawca kolizji 
trafił do aresztu.

Policjanci drogówki na ul. 
Grunwaldzkiej zatrzymali 
25-letniego mieszkańca Ja-
worzna, który będąc w stanie 
po spożyciu alkoholu (0,33 
promila) kierował samocho-
dem BMW. Po zatrzymaniu 
prawa jazdy kierowca został 
zwolniony do domu.

12 maja
Przed południem, na ul. 
Towarowej, nieznany sprawca, 
poprzez wybicie bocznej 
szyby włamał się do samo-
chodu osobowego marki 
Toyota Yaris, po czym dokonał 
kradzieży CB radia, marki 
Uniden, na szkodę 27-letniego 
mieszkańca Jaworzna. Straty 
– 1.100 złotych.
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Z konferencji prasowej prezydenta

Elektroniczna skrzynka 
podawcza

30 kwietnia na stronie interne-
towej magistratu www.jaworzno.pl 
uruchomiona została elektroniczna 
skrzynka podawcza. Na razie do-
stępne są w niej tylko 3 formularze: 
wniosek o udzielenie informacji 
publicznej, zgłoszenie działalno-
ści gospodarczej i zawiadomienie  
o zaprzestaniu działalności gospo-
darczej. W przyszłości baza formula-
rzy, które można przesyłać do urzędu 
miejskiego drogą internetową będzie 
się powiększać. Docelowo planowane 
jest umieszczenie w niej wszystkich 
dokumentów, dzięki temu sprawy  
z urzędem będzie można załatwiać 
nie wychodząc z domu.

Jest tylko jedno utrudnienie. Aby 
załatwiać swoje sprawy online, musi-
my posiadać bezpieczny podpis elek-
troniczny weryfikowany stosownym 
certyfikatem.

Magistrat planuje również wpro-
wadzenie elektronicznych licyta-
cji. Mechanizm ich działania jest 
podobny do internetowych serwi-
sów aukcyjnych, z jedną różnicą.  
W przypadku e-przetargów urzędni-
cy wybierają najniższą ofertę złożoną 
przez przedsiębiorców.

Jeżeli postępowanie przetargowe 
jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczone, ograniczonego lub 

negocjacji z ogłoszeniem można go 
przeprowadzić za pomocą aukcji 
elektronicznej, która jest dogrywką 
po dokonaniu oceny ofert. Aukcję 
można zastosować jedynie w mo-
mencie, gdy zostaną złożone mi-
nimum 3 oferty i nie zostaną one 
odrzucone przez urząd.

Przetargów w formie licytacji in-
ternetowych wpłyną na aktywność  
i konkurencyjność przedsiębiorców, 
którzy biorą udział w przetargach, 
co będzie oczywiście z korzyścią dla 
zamawiającego, czyli władz miasta. 
Elektroniczne przetargi pozwolą 
również na szybsze weryfikacje ofert 
i wychwycenie błędów. System samo-
dzielnie porównuje oferty i wybiera 
najkorzystniejsze.

Elektroniczna mapa MPWiK-u
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-

ciągów i Kanalizacji razem z pracow-
nikami wydziału geodezji urzędu 
miejskiego pracują nad stworzeniem 
cyfrowej mapy sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej w Jaworznie.

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbro-
jenia Terenu obejmuje na razie 8 tysięcy 
hektarów. Zewidencjonowano już 550 
km sieci wodociągowej i 342 kanaliza-
cyjnej. Praca polega na przeglądaniu 
map i porównywaniu ich ze stanem 
faktycznym w terenie, wykonywanie 
pomiarów i nanoszenie ich do progra-
mu komputerowego, który tworzy mapę 
sieci kanalizacyjnej. Dzięki tej mapie 
pracownicy MPWiK-u i wydziału geo-
dezji mają bieżące informacje o sieci.

Na razie opracowaniem objęto Je-
leń, Byczynę, Cezarówkę, Bory, Starą 
Hutę, Dąbrowę Narodową, Łubowiec 
i część Śródmieścia. Kolejny etap 
obejmie Ciężkowice, Długoszyn, 
Dobrą, Niedzieliska, Pieczyska, 
Szczakową i Śródmieścia. Cała ewi-
dencja ma być gotowa w kwietniu 
przyszłego roku.

PUP zdobył unijne środki
Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 

w tym roku z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego już 2,3 miliony 
złotych w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. Środki będą 

przeznaczone na realizację projektu 
„Nasze wsparcie – twój sukces”.  
W ramach tego przedsięwzięcia po-
nad 500 osób z Jaworzna objętych 
zostanie różnymi formami aktywi-
zacji zawodowej, od szkoleń po staże  
i przygotowanie zawodowe.

W ramach projektu PUP udzieli 
wsparcia 60 bezrobotnym przedsię-
biorcom, którzy będą mogli się ubiegać 
o jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w wysokości 
13 tys. zł. Do przedsiębiorców jest też 
kierowany regionalny program „Inwe-
stycja w przedsiębiorczość”, w ramach 
którego PUP pozyskał kolejne 330 
tysięcy złotych z rezerwy samorządu 
województwa.

P.jamroZ

Od początku maja na miejskiej stronie www 
funkcjonuje elektroniczna skrzynka podawcza. 
Osoby posiadające podpis elektroniczny  
i podłączenie do Internetu mogą załatwiać 
niektóre sprawy urzędowe z domu

Nowinki techniczne 
w magistracie

Spółdzielnia chce rozliczać zużywa-
ną wodę do podgrzania w oparciu 
o zamówioną moc grzania, Do-
mEl III proponuje wg ilości zużytej 
wody. Wspólnoty administrowa-
ne przez DomEl chcą oszczędzać,  
a to jest sensowne, jeśli rachunki wy-
stawiane są za faktyczne zużycie, a nie 
zamówioną moc.

– Nie będzie porozumienia z DomEl-em w sprawie rozliczenia zużycia ciepłej wody 
ze wspólnego wymiennika przy ul. Katowickiej dla wspólnot mieszkaniowych przy 
Kalinowej 7, Starowiejskiej 19 i spółdzielni – kategorycznie oświadczył Grzegorz 
Sotoła, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”

Batalia o ciepłą wodę trwa

– Zamówiona moc to nie idealna 
miara, ale jedynie możliwa, a zmiana 
wielkości mocy co pół roku, też sprzyja 
oszczędzaniu – mówi prezes Sotoła. 

Nie będziemy dopłacać 
za wodę wspólnotom

– Nie będziemy dopłacać do wspólnot 
administrowanych przez DomEl. Ich 
rachunki za wodę do podgrzania, to ich 
sprawa. Nie mam zamiaru współpraco-
wać z DomEl-em – w kategoryczny spo-
sób przedstawił Sotoła swój pogląd na ten 
temat przed kamerami CTv Jaworzno.

Konflikt postał w styczniu br., gdy 
zmieniono dotychczasowy sposób 
rozliczenia wody zimnej dostarczanej 
do wspólnego wymiennika przy Ka-
towickiej przez MPWiK dla obu grup 
mieszkańców. Spółdzielnia przez kilka 
lat otrzymywała rachunki od MPWiK 
za całość wody dostarczanej do wy-
miennika i częścią kosztów obciążała 
wspólnoty. Podstawą rozliczenia była 
wówczas ilość zużytej wody, podawana 
przez wspólnoty. Od stycznia wiceprezes 
Sotoła odmówił roli pośrednika, jaką 
pełniła spółdzielnia, i MPWiK musi wy-
stawiać rachunki za wodę każdej grupie 
odbiorców osobno.

Powstał zatem problem, jak podzie-
lić wskazania zużytej wody, liczonej 
jednym wspólnym licznikiem, jakim 
dysponuje MPWiK, bo obaj odbiorcy 
nie mogą dojść do porozumienia w tej 
sprawie. – Nie przyjmę rozliczenia w m3, 
bo za trzy lata takiego rozliczenia spół-
dzielnia dołożyła do wspólnot aż 35 tys. 
złotych i więcej dokładać nie będziemy 
– twierdzi Sotoła, rozliczając wystawione 
w przeszłości rachunki proporcją zamó-
wionej mocy.

Głos rozsądku
DomEl III swoje racje buduje o mier-

nik naturalny. – Wydaliśmy pieniądze 
na liczniki indywidualne i zbiorcze dla 
budynku, by móc stosować mierniki 
naturalne dla tego typu zużycia, jedno-
znacznie określające, za ile powinniśmy 

płacić. Nie chcemy, by spółdzielnia płaciła 
za nas, ale i nie chcemy płacić za wodę 
spółdzielców. Rozliczenie zużycia wody 
mocą zamówioną zwiększyłoby nasze 
koszty o 160% dotychczasowych. To jedy-
nie świadczy o braku oszczędności u spół-
dzielców – uzasadnia swoją propozycję 
rozliczenia wody w m3 prezes DomEl-u 
Kazimierz Walasik.

Prezes Walasik powątpiewa w ist-
nienie opomiarowania spółdzielczych 
lokali, choć deklaruje daleko idącą po-
moc dla spółdzielni w spisywaniu stanu 
liczników i ustaleniu zasad rozliczenia 
nadwyżki, wynikającej z różnicy po-
między sumą stanów indywidualnych 
a licznikiem zbiorczym. 

Dziś nie jesteśmy przygotowani 
do spisu liczników

Sotoła twierdzi, że liczników nie bra-
kuje. Jego zdaniem, suma ich zapisów 
nie może jednak stanowić podstawy 
do rozliczenia obu administratorów  
z kosztów dostarczanej wody zimnej  
do podgrzania. 

– Nie jesteśmy dziś przygotowani do 
spisania stanu liczników, w takim czasie, 
by nie narażać naszych spółdzielców na 
straty. Mamy ponad 1000 lokali miesz-
kalnych, i dziś na tę operację potrzebu-
jemy co najmniej 2 - 3 dni. To znaczy, 
że spisany stan będzie znacznie większy, 
niż rzeczywiste zużycie w ustalonym 
konkretnym dniu rozliczenia. Tymcza-
sem DomEl III, w administrowanych 
lokalach takiej czynności dokonać może 
w 2-3 godziny – wyjaśnia Sotoła.

Broni też swojej propozycji rozliczeń, 
gdzie za ich podstawę przyjmuje moc za-
mówioną. – My co pół roku zmniejszamy 
zamówioną moc i DomEl powinien też tę 
sprawę uporządkować – mówi Sotoła. 

Obiecuje też, że dopiero planowane 
inwestycje w pomiarowe urządzenia 
radiowe umożliwią dokładny w jednym 
czasie. To jednak stać się może za 2 do 
3 lat. Tak wyglądają najważniejsze po-
wody, dla którego spółdzielnia nie chce 
nawet myśleć o porozumieniu i zmianie 
sposobu rozliczenia ciepłej wody.

Racja jest po naszej stronie
– Przeanalizowaliśmy rozliczenia 

spółdzielni i na podstawie zamówionej 
mocy grzewczej obu grup odbiorców 
wyliczyliśmy średnie zużycie wody na 
osobę. Według tego wyliczenia, spół-
dzielca miałby zużywać przeciętnie  

w miesiącu 1,95 m3 na osobę, a mieszka-
niec wspólnoty 2,95 m3 na osobę. Tymcza-
sem rzeczywiste zużycie wody wg liczni-
ków, przypadające średnio na mieszkań-
ca wspólnot, wynosi 1,30 m3. To pierwszy 
dowód na to, że to wspólnoty dokładają 
do rozliczenia wody, a nie spółdzielnia 
– mówi Małgorzata Gaweł, zajmująca 
się w DomEl-u wspólnotami.

W DomEl–u podejrzewają też, że 
ciężar grzania wody do odpowiedniej 
temperatury ponoszą wspólnoty. To 
bowiem wysoki poziom ich mocy grzew-
czej uzupełnia rzeczywisty niedobór 
mocy grzewczej spółdzielni. – Nie da 
się wydzielić wiązki grzania dla jednej, 
czy drugiej strony. Nie ważne, kto dokła-
da do kotła, woda w nim jest ciepła dla 
wszystkich tak samo – tłumaczy wynik 
analiz M. Gawlik.

Wyniki analiz posłużyły DomEl-
owi do obniżenia zamówionej mocy. Od 
maja jej poziom będzie porównywalny  
z mocą zamówioną przez spółdzielnię. 
Nie oznacza to jednak, że DomEl składa 
broń i zamierza przyjąć zasady rozliczenia 
wody proponowane przez spółdzielnię. 
– Zmniejszona w ten sposób moc nadal 
fałszuje wynik rzeczywistego korzystania 
z wody, a tym samym i ciepła – mówią  
w DomEl-u, po kolejnej analizie.

Przeciąć węzeł gordyjski
W ubiegłym tygodniu w studiu te-

lewizji CTv Jaworzno gościliśmy Jacka 
Boronia, prezesa chrzanowskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej, które 
kupuje wodę zimną do podgrzania od 
wodociągów, podgrzewa ją i dostarcza 
do ich domów. Wprawdzie rachunek 
za tą usługę obejmuje wyszczególnie-
nie opłaty za wodę zimną, podgrzanie 
i opłatę stałą, ale to firma PEC jest je-
dynym dostawcą i gwarantem jakości 
usługi wobec lokatorów mieszkań. 

Zatem tarcia pomiędzy DomEle-em, 
a spółdzielnią wydają się być w świetle 
tego sztucznie wywołane przez kurio-
zalny sposób rozliczania ciepłej wody  
w Jaworznie, o czym pisaliśmy kilka tygo-
dni temu w „Ct” nr 15. Wydaje się, że po 
zastosowaniu chrzanowskiego pomysłu, 
dotychczasowi antagoniści uspokoją swe 
emocje, a lokatorzy otrzymają dobrą cie-
płą wodę oraz sprawiedliwie rozdzielone 
rachunki – wedle jej rzeczywistego zuży-
cia. Czy uda się ta sztuka w Jaworznie? 
Niebawem zobaczymy.

graŻyna Haska

Mieszkańcom wspólnot z ulic Starowiejskiej i Kalinowej trudno uwierzyć, że tak prostą sprawę jak 
zużycie wody można tak skomplikować

Gospodarzem konferencji był wiceprezydent Jacek Nowak
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Miasto JaworznoReklama

dw

Firma zatrudni:
►	PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO
Wymagania:
–	doświadczenie	–	prawo	jazdy	kat.	B	–	dyspozycyjność

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

tel.	032/	627	60	58,	032/	627	61	12
dw dw

Sprzedam: 
samochód ciężarowy 

MAN 19.372 FLT/BL 
rok produkcji 1991, 
DMC – 16.000 KG.

MAGBUD sp. z o.o 
ul. Chrzanowska 90, �2-500 Chrzanów-Balin 
Kontakt 0�2/ 627 61 12 Gajewska Elżbieta

dw
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meChAnIkA POJAZdOWA nAPrAWA AGd nAPrAWA rtV remOntOWO-BUdOWLAne LPG Inne USŁUGI

dw

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

montaż instalacji gazu, co, wody, kanalizacji. Montaż 
wkładów kominowych kwasoodpornych i węglowych. 
Inst – Gaz ul. Szelonka 1 tel. 616 29 74, 0601 520 180

dw

Nagrobki importowane 
ul. Martyniaków 8 

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

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

181/04

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

215/04

www.tynkowanie.com.pl

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

178/04

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

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

dw

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

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

dw

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

dw

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
dw

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

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

parking KWK „Jan Kanty”
78/03

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

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

fax 616 14 71, kom. 0606 537 606
dw

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
180/04

Kup
on

rab
ato

wy

5%

dw

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

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

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

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065 dw

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

170/04

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

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

94/D/08

171/04

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

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

152/03

dw

Zakład Kamieniarski Marek i Zygmunt Odrzywolscy
ul. Baranowskiego 216 tel. 032 616 16 86 wew. 28,

616 19 73, 0 602 670 921. Nagrobki z granitu i lastrika, 
elementy betonowe do piwnic

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

czynne od 8.00 – 18.00 pn. – pt., sobota 8.00 – 14.00.
168/04

72/03

AUTO GAZ – PROMOCJA
12 lat doświadczenia montaż, serwis

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

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

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

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

214/04

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
169/04

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

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

dw

dw

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

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

dw

Wejdź na 
www.motosklep.net

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

Koparko-ładowarka: wyburzenia; 
wywóz: gruzu, śmieci

Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

102/02

276/D/08

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

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

wszywanie zamków do kurtek

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów,

spodni jeansowych. Tel. 751 97 48

173/04

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

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

fabrykakoloru.eu, fabrykakoloru@o2.pl

175/03

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

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

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

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

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

ul. Krakowska 9 tel. 032 751 83 83, 032 751 83 33
194/04

156/04

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

sprzęt samochodowy, elektronarzędzia
Jaworzno ul. Paderewskiego 8 

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

dw

ANTYKI
Renowacja starych mebli – skup

ul. Wielki Dół 13 (Jeleń) tel. 0 506 144 201

STACH GAZ 
dostawa gazu na telefon propan – butan 

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

167/04

179/04

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

dw

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
naprawa, modernizacja i konserwacja sprzętu PC, 

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

Faktury VAT tel. 0 696 140 030

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

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

tel. 0 660 869 744, 0 693 129 012

8/04

172/D/08

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

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

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

22/04

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

firm i ogrodów przydomowych

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

Jaworzno ul. Dąbrowska 22a 
tel. 032/ 615 51 25, 0 502 687 330

dw

CIESIELSTWO
Więźby dachowe, budowa domów konstrukcyjnych 

TYSK-BUD 
tel. 0 888 40 52 40

Zakład Usługowy – Jaworzno Batorego 30 
oferuje usługi w zakresie: montaż pokryć dachowych, 

nadbudowa budynków, adaptacja pomieszczeń, wykończenie 
wnętrz, docieplenia budynków, budowa budynków. 

Tel. 0 601-48-20-22
163/10
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dw

dw

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

Ogłoszenie własne

dw

Firma 
zatrudni:

►	magazyniera
Wymagania:
–	 uprawnienia	do	kierowania	

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

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

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

dw

dw

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

PRODUCENT SIATKI 
OGRODZENIOWEJ 

OFERUJE:
- siatka ogrodzeniowa 

(ocynkowana, 
powlekana)

- drut naciągowy, 
kolczasty

- słupki ogrodzeniowe
- naciągi

„MARCO”
Jaworzno ul. Dąbrowska 80

tel. 752-95-58, 
600-527-802

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne

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

BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

EDUKACJA

dw

dw

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”

zaprasza na kursy prawa jazdy 
12.05. i 02.06 08 r. kat. a, B, C, D 

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

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

dw

dw

OKNA I DRZWI PCV

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

(obok stadionu Szczakowianki)

NAJKRÓTSZY 
TERMIN REALIZACJI

dw

dw

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

AJP 
zatrudni 

– operatorów 
sprzętu 
ciężkiego 

– kierowców 
kat. C+E

– piekarza, 
ciastkarza

tel. 615 50 97

dw

Hurtownia kosmetyków 
PLUS 

Jaworzno zatrudni:
osoby do pracy na stanowiska MAGAZYNIER.

Wymagania:
– wykształcenie min. średnie,
– prawo jazdy kat. B
– mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz 

znajomość branży kosmetycznej
Praca w systemie zmianowym. 

Oferty prosimy kierować na adres e-mail:

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

dw

WYROBY Z DREWNA
oferuje:	ARMET	2	

(ul.	Stojałowskiego	13,	Rynek	
obok	Banku	Spółdzielczego)

sztachety,	boazerie
schody,	tralki,	poręcze
stoły,	stołki,	półki,	regały
Prosto	od	producentów!	

Tel. 032/ 751 91 14

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie - Władysław 
M. Iwaniak zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 
955 kpc, że w dniu 2 czerwca 2 r. godz. 9: w sali nr Sądu 
Rejonowego Wydziału I Cywilego w Jaworznie przy ul. Inwalidów 
Wojennych  odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
działki zabudowanej oznaczonej nr 179, w obrębie 200, o powierzchni 
398 m2 położonej w Jaworznie, ul. Skośnej 1A; 
stanowiącej własność dłużników:

Rodzik Wanda,  Joanna Smoleńska 
31-804 Kraków,   10-844 Olsztyn, 
os. Na Lotnisku 9/45 ul. Rzepakowa 26

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Jaworznie KW nr 12154.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 108.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości 
oszacowania tj. kwotę:   81.000,00 zł.
Wartość oszacowanej nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Przystępu-
jący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny 
oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji 
w gotówce, albo na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. O/Tychy 
nr konta: 34 1020 2528 0000 0402 0106 5184 lub w postaci książeczki 
oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej 
wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego 
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu 
licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy 
tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, akta po-
stępowania egzekucyjnego znajdują się do wglądu w Wydziale I Cywilnym 
Sądu Rejonowego w Jaworznie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do 
przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez 
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż 
wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub in-
nych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie 
wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, 
jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej 
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym 
toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia 
o przysądzeniu własności.

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

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

– ul. Kalinowa 13/1 – o pow. użytk. 44,13 m², 2 pokoje + kuchnia, parter, 
c.o., c.w., gaz cena wywoławcza – 88.500,00 zł  

– ul. Klonowa 11/32 – o pow. użytk. 32,82 m², 2 pokoje + „ślepa” kuchnia, 
parter c.o. cena wywoławcza – 62.600,00 zł

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy 
ul. Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 21.05.2008 r. o godz. 10.00. 
Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania w dniu 19.05.2008 r:
– ul. Kalinowa 13/1 – w godzinach 11.00-12.00
– ul. Klonowa 11/32 – w godzinach 13.00-14.00
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 20.05.2008 r. (data 
stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/C Tychy nr 61 1020 2528 
0000 0802 0014 5136.
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni – Dział 
Członkowski  /pokój nr 2/.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu lub 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
Informacji udziela Dział Członkowski /pokój nr 2/ tel. 0-32 615-57-57.

dw



9Co tydzień nr 20/868
14 maja 2008 roku
Miasto Jaworzno

BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

Tekst płatny

Zaproszenie
Zapraszamy	do	skorzystania	z	bezpłatnych	porad		

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

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

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

mec. MAREK NIECHWIEJ KANCELARIA PRAWNA W JAWORZNIE 
przy ul. MIKOŁAJA REJA 47, 43-600 JAWORZNO (Stara-Huta) 

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

czynna: poniedziałek, piątek w godz. 15.00 – 20.00 i wtorek 15.00 – 17.00

P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S
Piotr grZegorZek – kustosZ muZeum w cHrZanowie

www.muzeum.chrzanow.pl

Jeden cios Ciężkowickie dęby

Pomnikowy dąb

Przywrotnik

Skrętek wilgociomierczy

STOSUNKI MAJĄTKOWE 
POMIĘDZY MAŁŻONKAMI (cz. I)

Wielokrotnie zadają Państwo 
pytania z zakresu majątkowego 
prawa małżeńskiego. Dzieje się 
tak zwłaszcza wówczas, gdy jeden 
z małżonków zamierza zakupić np. 
nieruchomość albo rzecz ruchomą 
o większej wartości, pozostając jed-
nocześnie w związku małżeńskim. 
Ponadto liczne spory pojawiają 
się przy ewentualnej konieczności 
podziału majątku dorobkowego. 
Informuję zatem, że małżonkowie 
samodzielnie mogą ukształtować 
między sobą ustrój majątkowy. 
Mogą go rozszerzyć , w yłączyć  
i ograniczyć.

W wyżej wymienionym zakre-
sie zastosowanie ma ustawa z dnia  
25 lutego 1964 r. – Kodeks Rodzin-
ny i Opiekuńczy (DZ. U. z 1964 r.,  
nr 9, poz. 59 (z późn. zm.)), jak rów-
nież – pomocniczo – ustawa z dnia  
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cy-
wilny (DZ. U. z 1964 r., nr 16, poz. 
93 (z późn. zm.)). Z mocy prawa  
– w przypadku nie zawierania żad-
nych umów majątkowych małżeń-
skich – wraz z momentem wstąpienia 

w związek małżeński, wywołujący 
skutki cywilne według polskiego pra-
wa – „powstaje między małżonkami 
tzw. wspólność ustawowa (majątko-
wa), obejmująca ich dorobek”. To zna-
czy, że małżonkowie mają wspólny 
majątek, który jednak nie rozciąga się 
na wszystkie bez wyjątku przedmioty 
ruchome. „Rzeczy nie objęte wspól-
nością stanowią majątek odrębny 
każdego z małżonków” (art. 31 k.r.o.). 
Dorobek stanowią przedmioty mająt-
kowe, nabycie w momencie trwania 
wspólności ustawowej przez obie stro-
ny lub przez jedną nich (art. 32, par. 1 
k.r.o.). W szczególności są to:

1) Pobrane wynagrodzenia za pra-
cę oraz inne usługi świadczone 
osobiście przez którąkolwiek ze 
stron; 

2) Dochody z majątku wspólnego, 
jak również z odrębnego majątku 
każdego z małżonków (art. 32, 
par. 2 k.r.o.). Domniemywa się, że 
oboje małżonkowie mają równe 
udziały w majątku wspólnym (art. 
43 k.r.o.). 
Kolejnym razem przedstawię, 

jakie przedmioty – pomimo wspól-
ności – stanowić tu będą jednak od-
rębny majątek z mocy ustawy.

c.D.n.

Tuż przed wjazdem na obszar zwany 
Pola Mostki, po prawej stronie ulicy 
Luszowickiej znajduje się zgrupo-
wanie dębów szypułkowych, które 
osiągnęły pomnikowe rozmiary. 
Nic dziwnego, że zostały objęte 
ochroną prawną. Zapewne nim to 
uczyniono kilka z nich zostało ścię-
tych, o czym świadczą pozostawione 
pniaki sporej średnicy. Po części są 
one spalone. 

Dąb
Występujące w tym miejscu dęby 

są zapewne pozostałością po pier-
wotnym lesie, analogicznym do tego, 
który dziś stanowi o krajobrazie Pusz-
czy Niepołomickiej. Dlatego można 
przyjąć, że jest to jej skromna cząstka 
i jakaś namiastka. Dąb szypułkowy 
chętnie wyrasta na terenach podmo-
kłych. Ci, którzy byli ze mną w ubie-
głym roku na wyprawie do rezerwatu 
Łężczok k. Raciborza mogli podzi-
wiać okazałe, kilkusetletnie drzewa 
tego gatunku, które jeszcze Cystersi 
sadzili na groblach stawów w celu ich 
ustabilizowania. Tutejsze dęby mają 
zapewne co najwyżej po 200 lat, ale  
i tak są godne zachowania.

Mały mech
W miejscu, gdzie spłonął jeden 

pniak rozwinął się mszar. Mech jest 
jasnozielony, a jego puszki zarod-
nionośne przypominające gruszki 
wdzięcznie zwisają na cienkich spo-
rogonach. Nasz bohater jest przedsta-
wicielem mchów właściwych, zwanych 
też prątnikowcami. To najliczniejsi 
przedstawiciele mchów Polski. Na 
naszym obecnym terytorium znaj-
dziemy co najmniej 620 gatunków 
zgrupowanych w 46 rodzinach. Skrę-
tek wilgociomierczy należy do rodziny 
skrętkowanych w rzędzie krętkowców. 
Proste, nieprawdaż? Nieco podobny 
jest doń czarecznik gruszkowaty, ale 
jego zarodnie są prosto wzniesione. 
Gatunek ten, jeszcze w podręcznikach 
biologii z początku drugiej połowy XX 
wieku był polecany jako element kon-

strukcyjny amatorskich barometrów. 
Ponadto warto wiedzieć, że zalicza 
się go do pirofitów, czyli gatunków, 
które jako pierwsze pojawiają się na 
wypaleniskach. 

Uroczy przywrotnik
Wśród roślin zielnych występują-

cych w tym miejscu warto wymienić 
pięknie kwitnące dąbrówki rozłogowe 
oraz fiołki Riwina. Tym nie mniej 

większe zainteresowanie może wzbu-
dzić występujący tutaj przywrotnik, 
bylina z rodziny różowatych. Daw-
no, dawno temu przyjmowało się, że  
w Polsce, ba nawet w Europie wystę-
puje tylko jeden gatunek, przywrotnik 
pospolity – Alchemilla vulgaris. Tak 
właśnie uważał ojciec współczesnej 
taksonomii Karol Linneusz. Dzisiaj 
wyróżnia się w nim, moim zdaniem, 
kilkaset gatunków drobnych. Ponie-
waż rodzaj ten, podobnie jak mniszek 
praktykuje agamospermię, pogląd 
ten jest uzasadniony. Z drugiej stro-
ny trudno znaleźć botanika, który 
bez pudła jest w stanie oznaczyć do 
mikrogatunku każdego napotkanego 
osobnika. Na szczęście dla zastosowań 
medycznych wątpliwości te nie mają 
znaczenia. Z każdego napotkanego 
przywrotnika można sporządzić lek, 
wykorzystując w tym celu kwiaty  
i liście. Surowiec ten ma działanie prze-
ciwzapalne, ściągające i moczopędne. 
Odwar z ziela hamuje rozwój bakterii 
w przewodzie pokarmowym regulując 
przy okazji pracę żołądka i jelit. 

Inną cechą przywrotników jest 
wydzielanie płynnej wody w procesie 
gutacji. Odbywa się ona przez szparki 
wodne zwane hydatodami. Zapewne 

tak wydzielona woda zgromadziła się 
w końcu u nasady ogonka liściowe-
go. Tu pod dębami na liściu każdego 
przywrotnika znajdowała się kropla 
tak wydzielonej wody. Wykonując 
zdjęcie przyłapałem chrząszcza, któ-
ry potraktował tę malowniczą kroplę 
jako wodopój.

Bogdan ch. nie był dobrym 
mężem, szczególnie kiedy 
wpadał w ciąg alkoholowy. 
Potrafił pić bez przerwy 
przez miesiąc, a w ciągu 
alkoholowym miewał 
napady agresji skierowanej 
przeciwko żonie. 

Danuta Ch. w takich chwilach 
schronienia szukała u matki. W li-
stopadzie doszło u nich do tragedii 
– żona zadała mężowi cios nożem  
w serce. Twierdzi, że niechcący. Bie-
gli ustalili co innego. Danuta Ch. 
odpowie za tę zbrodnię przed sądem. 
Grozi jej od ośmiu do 25 lat więzienia,  
a nawet dożywocie.

Tragedia z ubiegłego roku poru-
szyła mieszkańcami bloku. Sąsiedzi 
do dzisiaj dyskutują o tym morder-
stwie. Małżonkowie  mieszkali tam 
od lat. Większość sąsiadów wie-
działa o problemie alkoholowym 
męża i o tym, że zdarzało mu się 
bić żonę. Nie podejrzewała jednak, 
że domowe utarczki przybiorą dla 
tego małżeństwa tak dramatycz-
ny skutek. Tuż przed tragedią nic 
nie wskazywało, by w ich życiu 
pojawiły się nowe problemy, czy 
sytuacja domowa w znaczący spo-
sób się pogorszyła.  W mieszkaniu 
było cicho, od dłuższego czasu nie 
przyjeżdżała na interwencje poli-
cja. Także po Danucie Ch. nie było 
widać śladów pobicia.

Co więc stało się feralnego wie-
czor u? Najpier w ma ł żon kow ie 
pojechali do znajomych, gdzie Bog-
dan pomagał koledze naprawiać 
samochód. Razem z kolegą wypili 
w trakcie naprawy butelkę wódki. 
Około ósmej wieczorem małżon-
kowie wrócili do domu. Młodszy 
sy n poszed ł w y prowadzić psa ,  
a Danuta zaczęła przygotowywać 
kolację. Bogdan zaczął ją w kuchni 
wypytywać o piwo. Chciał wzmoc-
nić wietrzejący z głowy alkohol. 
Już wtedy był bardzo agresywny. 
Wyzywał żonę kiedy ta zwlekała  
z podaniem piwa. Zaczął ją szarpać, 
bo według niego nie zwracała uwagi 
na to co do niej mówi. – Robiłam 
kanapki, a on ciągle mnie ponaglał  
o to piwo. Zaczął mnie szarpać za 
ręce i popychać. W końcu gwałtownie 
się odwróciłam, by mu pokazać gdzie 
schowałam butelki. Nie wiedziałam, 
że on stoi za mną – tłumaczyła póź-
niej policjantom. – Miałam w ręce 
nóż, zrobiłam gwałtowny skręt, bo 
szarpnął mnie za rękę. I nagle po-
czułam, jak nóż zatopił się w jego 
ciele. Bogdan zaczął krwawić. Potem 
upadł na podłogę.

Mówi, że zabiła go przypadkowo. 
Ale powołany w tej sprawie biegły 
wykluczył taką wersję. Głębokość 
rany, kąt pod jakim został zadany 
cios, wykluczają – jego zdaniem 
– wersję podaną przez oskarżoną. 
Problem w tym, że oprócz samej 
oskarżonej brak jest naocznych 
świadków tego w ydarzenia. Ich 
młodszy syn nie widział zadawa-

nego ciosu, słyszał tylko relację 
matki.

starszy, dziewiętnastoletni, 
od ponad dwóch lat mieszka 
z babcią. Wyprowadził się 
tam już w 2003 roku, bo nie 
mógł dogadać się z ojcem, 
który znęcał się także nad 
nim. Zdarzało mu się oberwać 
od ojca pasem, bo za wolno 
jadł obiad. czasami dostał 
smyczą. 

Kiedy w obronie dziecka sta-
wała Danuta – obry wała i ona. 
Ju ż ja ko nastolatek z acz ą ł  s ię 
ojcu przeciwstawiać. Wspólnie  
z babcią próbowali namówić Danu-
tę, by się rozwiodła z mężem. Ona 
zawsze im jednak powtarzała, że 
Bogdan się poprawi... 

Nawet kiedy składała wyjaśnie-
nia w prokuraturze, nie potrafiła 
powiedzieć o nim złego słowa.

– Pił wprawdzie, ale wtedy nie był 
agresywny, tylko natrętny. Chodził 
za mną i cały czas mówił – wyjaśnia-
ła śledczym. – Może i bił czasami, ale 
bardziej było to klepnięcie, czasami 
tylko zdarzyło mu się mnie mocniej 
szarpnąć. Ale ja jestem ustępliwa  
i zawsze udawało mi się schodzić mu 
z drogi. Mąż był raczej nerwowy. 
Dużo wymagał od dzieci, bo chciał, 
żeby wyrosły na porządnych ludzi.

Pitawal
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ubiegłotygodniowy trening 
zdesperowanych bokserów 
Victorii Jaworzno przed 
halą na leopoldzie był 
prawdziwym ciosem dla 
środowiska sportowego 
w Jaworznie. Przez cały 
tydzień trwała dyskusja 
nad tym, kto jest winnym 
sytuacji, w jakiej znaleźli się 
młodzi pięściarze. 

Sprawa, o której jako pierwsze po-
informowało CTv Jaworzno, znalazła 
swoje miejsce również w ogólnopol-
skich mediach jak TVP3 i TVP Sport, 
czy Radio Katowice. Z całego tego za-
mieszania, jakie powstało wokół sek-
cji boksu w naszym mieście, najistot-
niejsze jest to, że znalazł się sponsor, 
który do czerwca zapewni młodym 
pięściarzom treningi na hali. 

Burza wokół Victorii
Oburzenie – to słowo najlepiej 

oddaje emocje, towarzyszące mo-
mentowi, gdy fani boksu, i ogólnie 
jaworznickiego sportu dowiedzieli 
się o losach bokserów Victorii. „Zli-
kwidujcie wszystko, bokserów, piłkę 
nożną i każdą inną sekcję, która  
z powodzeniem rywalizuje w nie-
jednych mistrzostwach. Brak słów” 
– to fragment wypowiedzi jednego 
z internatów na stronie jaw.pl., który 
oddaje nastrój i stosunek do spra-
wy, osób emocjonalnie związanych  
z miejskim sportem. – Brak mi słów, 
to jest żenujące. Nie wierzę, że coś 
takiego może mieć miejsce – to wy-
powiedź samego Grzegorza Proksy, 
który nie ukrywał rozgoryczenia 
faktem, że sekcja, w której nauczył się 
pięściarskiego rzemiosła, skończyła 
na treningach przed halą. – Prze-
cież tam są młodzi, perspektywiczni 
pięściarze. Ba, weźmy na przykład 
Kamila Młodzińskiego, reprezentant 
kraju, najbardziej uzdolniony na 
Śląsku, w czołówce krajowej, materiał 
na przyszłego olimpijczyka, któremu 
sam Darek Michalczewski pomaga, 
by miał warunki do rozwijania się, on 
ma trenować na parkingu? To jest nie-
uczciwe wobec tego chłopaka! – ko-
mentuje jaworznicki champion.

Poszukiwanie winnego
Oburzenie szybko przerodziło się 

w poszukiwanie winnych zaistniałej 
sytuacji. Ciosy oskarżeń padał mniej, 
bardziej lub w ogóle niesłusznie, na 
władze Victorii, włodarzy miasta  
i Miejskie Centrum Kultury i Sportu, 
które jest dysponentem hali.

Stanowisko Victorii…a raczej 
jego brak

Pierwszy redakcyjny krok został 
oczywiście skierowany do klubu 
Victoria, ale tam poinformowano 
nas o tym, że prezes Wojciechow-

Tak jak informowaliśmy przed 
tygodniem, na Stadionie Śląskim 
odbędą się rozgrywki o Małe Euro 
2008. W championacie wystartuje 
drużyna z Jaworzna, reprezentu-
jącą ośrodek wspierania rozwoju 
„Ex-animo”. 

W ubiegłym tygodniu, zespół wy-
brał się na losowanie drużyny, jaką 
będzie reprezentował na turnieju. 
Losowanie odbyło się w, jak przystało 
na Euro, bardzo uroczystej atmosferze 
i wywołało wiele emocji u losujących. 
Jaworznianie wylosowali zespół Szwaj-
carii, i to pod jej szyldem grać będą  
w mistrzostwach. Co to oznacza? Że 
zespół „Ex-animo” zgra inaugurujący 
mecz w rozgrywkach. Szwajcaria jako 
gospodarz jest, bowiem w grupie.  
A i tak jak na prawdziwym Euro, jak  
i jego małej kopii Helweci w pierw-
szym meczu potykają się z Czechami. 
Wydaje się, że zawodnicy z ośrodku 
wspierania rozwoju są zadowoleni  
z losowania – Kibicuję Włochom, ale 
Szwajcaria też jest dobra. Może nawet 
wygrać z Włochami – mówi 13-letni 
Patryk, w wywiadzie dla „Gazety 
Wyborczej”. Zainteresowanie mediów, 

jak przystało na turniej o Mistrzostwo 
Europy jest duże, miejmy nadzieję, 
że nie zakłóci to przygotowań naszej 
Szwajcarii do turnieju. O wynikach 

ski jest na L-4. Do prezesa udało 
się nam jednak dodzwonić, jednak 
na pytanie dlaczego dopuścił do 
takiej sy tuacji, że bokserzy tre-
nują przed halą nie udzielił odpo-
wiedzi. Powiedział za to, co myśli  
o naszej gazecie, jak i telewizji CTv, 
choć nie jest to wypowiedź godna 
cytatu. – Zajmują się tym klubem 
osoby niekompetentne , dbające  
o biznes dla samych siebie, a nie-
dbających o dobro sportu – trafnie 
podsumował opinie zarówno swo-
ją jak i wielu innych jaworznian 
Grzegorz Proksa . Jednocześnie 
dodał. – Ale gdzie w tej sytuacji 
jest miasto? Przecież miastu, też 
powinno zależeć na chłopakach, 
którzy robią ogromną promocję  
i osiągają świetne rezultaty! 

Miasto zrobiło wszystko,  
co może, czyli nic

Odpowiedzi na to pytanie szu-
kaliśmy u wiceprezydenta Mariusza 
Rechula. – Rozmawiałem z kierow-
nikiem Kromką jeszcze w listopadzie 
problemach sekcji , skierowałem 
go na możliwość dotacji z miasta 
dla nowego, odrębnego od Victorii 
stowarzyszenia. By otrzymać do-
tację, trzeba było po założeniu no-
wego stowarzyszenia wystartować  
w konkursach. Tak tylko miasto 
może dotować sport. Nie ma innej 
możliwości – powiedział wicepre-
zydent, wskazując również winnego 
całej sytuacji, czyli zarząd klubu 
Victorii Jaworzno. Miasto pozostało 
jednak głuche na fakt, że wstąpienie 
zawodników sekcji Victorii Jaworzn 
do nowego stowarzyszenia wiązało-
by się z roczną przerwą w startach 
dla zawodników walczących o Mi-
strzostwa Polski i starty w repre-
zentacji. Informowaliśmy o tym  
w zeszłym tygodniu!

MCKiS – nie można  
niczego zarzucić

Jeśli chodzi o MCKIS to tu nie było 
żadnych wątpliwości, władze tej orga-
nizacji nie mogły zrobić dla bokserów 
nic więcej. – W tej chwili zadłużenie 
Victorii wynosi 7 tysięcy złotych, je-
steśmy zmuszeni skierować sprawę do 
sądu, by w razie kontroli nie narazić 
się na zarzut o niegospodarność. Jest 

nam przykro, że bokserów i to jeszcze  
w dodatku naprawdę odnoszących 
takie rezultaty byliśmy zmuszeni wy-
prosić z hali. Nie było jednak innego 
wyjścia – tłumaczył nam dyrektor 
do spraw sportu MCKiS Mirosław 
Ciołczyk. – Nie mogę Mirkowi ni-
czego zarzucić, naprawdę ze stro-
ny MCKiS-u wszystko zawsze było  
w porządku, rozumiem całkowicie 

championatu, który rozegrany zo-
stanie 16 i 17 maja, poinformujemy  
w najbliższym numerze „Co tydzień”.

k.rePeć.

Jaworzno na inaugurację!

Zawodnicy: kapitan Patryk Szynalik, Michał Sędzielowski, Paweł 
Szpak, Adrian Zaborski, Łukasz Palus, Michał Musiał, Sebastian 
Jussak, Krystian Rosiński, Mateusz Ciołczyk

Bokserzy już na hali
sytuację i kroki, które MCKiS musiał  
w związku z nią przedsięwziąć. Za-
wsze powtarzałem, ze MCKiS napraw-
dę czuje ducha sportu i jest bardzo 
pomocne w osiąganiu jak najlepszych 
rezultatów przez sportowców – klaruje 
sytuację kierownik sekcji Włodzi-
mierz Kromka. 

Jest dobroczyńca, ale…
Na całe szczęście dla bokserów, 

zamieszanie, jakie towarzyszyło sekcji 
przez ostatni czas trochę przycichło. 
Wszystko za sprawą tajemniczego 
sponsora, który wspomógł sekcję  
i opłacił pięściarzom treningi na hali, za 
miesiące maj i czerwiec, czyli do końca 
tego sezonu startowego. – To jest rzeczą 
cudowną i jestem z tego powodu bar-
dzo szczęśliwy – mówi nam kierownik 
Włodzimierz Kromka. Sponsor, mimo, 
że hojny, na razie pragnie pozostać 
anonimowy. Pomoc tajemniczego do-
broczyńcy na najbliższe dwa miesiące 
to jedno, martwi brak szerszej perspek-
tywy dla sekcji. – Tak, do czerwca mamy 
względny spokój, choć na pewno fakt, 
że będziemy już z Robertem pracować  
5 miesiąc za darmo, może martwić na-
sze małżonki – obraca w żart nieciekawą 
sytuację kierownik Kromka i dodaje 
– Mam jednak nadzieję na odzew ze 
strony miasta, na dialog. Sytuacja nie 
jest korzystna i czeka nas dużo pracy, 
żeby boks przestał być w Jaworznie 
zagrożony – kończy kierownik Wło-
dzimierz Kromka. O kolejnych postę-
pach w sprawie, będziemy informować  
na bieżąco.

k.rePeć.

Pamiętny trening przed halą, wywołał falę oburzenia wśród fanów boksu w Jaworznie. Na szczęście, 
bokserzy wrócili już na halę
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Jest nam bardzo miło poinformować  
o tym, że wychowanek Victorii Ja-
worzno, obecnie grający w drużynie 
Zagłębia Sosnowiec – Wojciech Szwed 
zadebiutował w pierwszej lidze! 

Gdy jaworznianin przechodził  
z III ligowego – Rozwoju Katowice do 
oficjalnie ekipy Zagłębia grającej tyl-
ko w Młodzieżowej Ekstraklasie nie 
ukrywał, że tak naprawdę marzy mu 
się debiut w pierwszej lidze. Na owy 
debiut czekał długo – bo aż do przed-
ostatniej kolejki i mocno na niego się 
napracował – bo w drużynie młodej 
Ekstraklasy strzelił 4 bramki, w tym  
3 pod rząd. Takim dorobkiem nie może 
pochwalić się żaden napastnik w dru-
żynie ME Zagłebia Sosnowiec, a przy-
pomnijmy, że jaworznianin najczęściej 
występuje jako defensywny pomocnik, 
ewentualnie stoper! W końcu dobra 
forma Wojciecha został zauważona 
przez dobrze w Jaworznie znanego 
Piotra Pierścionka, który odpowiada 
za sprowadzenie Szweda do Sosnowca,  
a teraz sam dzierży ster ubiegłoroczne-
go beniaminka pierwszej ligi.

Poniżej krótka rozmowa z Wojcie-
chem Szwedem, o pierwszych wraże-
niach z pierwszoligowych muraw.

W końcu debiut! Długo się na-
czekałeś…

– Tak, ale warto było. Wydaje 
mi się, że w młodej ekstraklasie nie 
byłem taki najgorszy i doczekałem 
się swojej szansy. W końcu spełniłem 
swoje marzenie i zadebiutowałem  
w Orange Ekstraklasie. Najpierw mecz 
z GKS-em Bełchatów, i moje pierwsze 
minuty w I lidze, później już mecz  
z Wisłą w Krakowie, czyli naprawdę 
duże przeżycie.

Tak, Wisła w Krakowie to robi 
wrażenie, były miękkie nogi? 

– Nie, nogi nie były miękkie, w żad-
nym wypadku, ale rzeczywiście, grać  
z Wisłą w dniu gdy odbiera mistrzo-
stwo to cos dużego. Na trybunach było 
mnóstwo ludzi i oczywiście renomowa-
ny rywal. O to mi chodziło, gdy przy-
chodziłem do Zagłębia. Tego doświad-
czenia już nikt mi nie zabierze.

Na boisku…kto był lepszy Jir-
sak czy może Brożek? Pierwsza 
liga to taki „kosmos”?

– Nie , w ogóle nie myślałem  
o takich sprawach tylko po prostu 
grałem swoje. Nie było czasu na 
takie myślenie. A pierwsza liga, na 
pewno jakoś tam ciężej, ale przede 
wszystkim wszędzie gra się najlepiej 
jak się potrafi, ja nie miałem przed tą 

pierwszą ligą obaw, czy sobie poradzę, 
czekałem na nią.

Tak się złożyło, że teraz Zagłę-
bie będzie grało w III lidze. Jaka 
jest twoja przyszłość?

– Zobaczymy, jak to się wszystko poto-
czy. Może będzie szansa na granie wyżej 
niż III liga i gdzieś się przenosi. Sosnowiec 
też nie jest złą perspektywą, jestem wstęp-
nie umówiony na rozmowy i na pewno  
w tym klubie są ze mnie zadowoleni.  
Z tym, że w tym półroczu grałem na 
warunkach młodzieżowca z ekstraklasy, 
teraz to powinno wyglądać troszeczkę 
inaczej. W tej chwili nie ma jeszcze nic 
pewnego odnośnie następnego sezonu.

Przypomnijmy również, że Woj-
ciech Szwed to laureat nagrody na 
Sportowca Roku 2007 w plebiscycie 
naszej gazety. k.rePec.

Czekaliśmy, czekaliśmy, w końcu się 
doczekaliśmy! Bójcie się wszyscy, 
którzy mówicie, że jesteście za Gór-
nikiem, Victorią Ciężkowianka czy 
KP Jaworzno. Te skromne drużyny 
ze swoimi wątłymi zawodnikami 
nie mają racji bytu, nie w niedzielę,  
18 maja, gdy w Jaworznie pojawią się 
futboliści, przez duże „F”. 

Nie chodzi tu o Real Madryt czy 
jakąś tam Chelsea Londyn. Chodzi tu  
o przedstawicieli futbolu amerykańskie-
go w Polsce, o zespoły Silesia Miners  
i Warsaw Eagels! Tak, to co niektórzy 
widzowie potraktowali jako spóźniony 

żart na prima aprilis (a ostrzegałem, 
że nie kłamię!), jest jak najszczerszą 
prawdą! W niedzielę o godzinie 13.00 
na stadionie Moniuszki zmierzą się ze 
sobą dwie wymienione wyżej ekipy. 
Spotkanie, które jest niewątpliwym 
ewenementem w naszym mieście, nie 
wymaga większej promocji. To, co 
dzieje się na spotkaniach futbolu ame-
rykańskiego jest wprost nie do opisania. 
Sama sportowa walka wystarcza do tego, 
by każdego widza przeszły dreszcze na 
plecach. Emocje, emocje, których nie 
można opuścić. Zapraszamy!

k.rePeć.

Tak, czas rozpocząć koszykarskie zma-
gania w ulicznej koszykówce. Wszy-
scy, którzy lubią praktykować granie  
w kosza z kolegami pod blokiem, mogą 
się zapisać, ci, którzy praktykują podzi-
wianie latających do obręczy bohaterów, 
mogą przyjść popatrzyć. Sobota, 17 maj, 
– miejsce – parking przed halą MCKiS 
w Centrum. To właśnie tam, podobnie 
jak w ubiegłym roku, będą działy się 
niezwykle efektowne rozgrywki, jakimi 
są spotkania streetballowców.

W ubiegłym roku przyjechało kilka 
klasowych drużyn, liczymy, że w tym 
roku będzie podobnie. W zestawieniu 
z pierwszą edycją zmieniła się ilość ka-
tegorii; rok temu, była tylko kategoria 
mężczyźni open, teraz podzieliliśmy 
zawodników ma 3 kategorie. Zawod-
nicy rywalizować będą w kategorii 
chłopców do rocznika 1991, mężczyzn 
open i kobiety open. – Liczymy, że dzię-

ki temu zwiększy się także liczba drużyn  
z Jaworzna, które wezmą udział w naszej 
imprezie – mówi nam Sławomir Nowak 
z działu marketingu MCKiS

Na pewno do startu zachęcają po-
kaźne nagrody, przy niskiej kwocie wpi-
sowego wynoszącej ledwie 50 zł za całą 
drużynę, w co wliczane są pamiątkowe 
koszulki i obiad zapewniony przez orga-
nizatorów. Impreza, bo to najwłaściwsze 
określenie dla turnieju, ma wiele innych 
atrakcji, dla których w sobotę warto 
przyjść na parking przed halą MCKiS. 
Takie konkurencje jak konkursów rzu-
tów za 3 punkty, czy przede wszystkim 
konkurs wsadów mówią same za siebie. 
Nie obędzie się bez pokazów tańca break-
dance, tak dobrze znanych na koszykar-
skim, ulicznym betonie. Samemu można 
stać się uczestnikiem zabawy, biorąc 
udział w jednym z wielu konkursów dla 
publiczności.  k.rePeć.

W czwartkowe popołudnie siatka-
rze pierwszoligowego Energetyka 
Jaworzno prawdopodobnie po raz 
ostatni, w tym kończącym się wła-
śnie sezonie, wybiegli  na parkiet by 
w ramach meczu pokazowego zmie-
rzyć się po raz kolejny z zespołem 
BBTS-u Bielsko-Biała. Mecz odbył 
się w Chełmku, kończąc tym samym 
serię spotkań sparingowych, w któ-
rych aż trzykrotnie nasi siatkarze 
walczyli z bielskim BBTS-em

Po dwóch porażkach w Katowi-
cach-Szopienicach oraz Kętach tym 
razem prowadzeni przez Mariusza 
Łozińskiego siatkarze Energetyka 
okazali się lepsi od rywali z Bielska 
tym samym kończąc sezon 2007/2008 
zwycięstwem. Wynik 3:1 był prezen-
tem dla Michała Skrzypińskiego, 
który był pomysłodawcą spotkania 
w Chełmku. Spotkanie cieszyło się 
sporym zainteresowaniem, co tylko 
potwierdza, że udział w meczach po-
kazowych nie należy do najgorszych 
pomysłów.

W czwartkowym spotkaniu nie 
wystąpiło tylko czterech zawodników 
naszego zespołu. Piotr Deszcz, Da-
mian Parkitny oraz Szymon Kostecki 
dostali wolne, zawodnicy mają za sobą 
męczącą walkę o utrzymanie z dru-
żyną drugoligowych rezerw i trener 
Łoziński postanowił nie zabierać tych 
zawodników do Chełmka. Czwartym 
zawodnikiem Energetyka, nie bio-
rącym udziału w tym spotkaniu, był 
Krzysztof Szopa, który w czwartkowe 

popołudnie przechodził operację bar-
ku. Kontuzja, która trapiła naszego ata-
kującego przez większość sezonu oka-
zała się na tyle poważna, że jedynym 
sposobem wyeliminowania urazu był 
zabieg chirurgiczny. Miejmy nadzieję, 
że zabieg okaże się na tyle skuteczny, 
że Szopa w przyszłym sezonie będzie 
mógł w pełni zdrowia przystąpić do 
rozgrywek pierwszej ligi.

Ostatnie spotkanie Energetyka 
zakończyło praktycznie miniony 
sezon. Sami zawodnicy jednak już 
od dawna myślą przede wszystkim  
o swojej przyszłości. Wciąż jednak nie 
ma sprecyzowanych wieści z naszego 
klubu. Zawodnicy zaproszeni zostali 
pod koniec tego tygodnia na rozmowy 
o przyszłości. Władze drużyny chcą 
przedłużyć kontrakty z większością 
zawodników, rotacje mają nastąpić na 
zaledwie dwóch może trzech pozy-
cjach, jednak należy zadać pytanie, czy 
naszym władzom uda się zatrzymać 
wszystkich siatkarzy w Jaworznie?

Od kilku tygodni trwa ruch na 
rynku transferowym. Kluby mające 
już zapięte sprawy na przyszły sezon 
od razu ruszyły od ofensywy, a jak wia-
domo Energetyk wciąż na takie ruchy 
pozwolić sobie nie może. Opierając się 
na plotkach ze świata siatkówki, kilku 
naszych zawodników ma poważne 
oferty od innych klubów i może okazać 
się, że oferty z naszego klubu zostaną 
przebite przez inne, bardziej poukła-
dane kluby. Jak jednak będzie okaże 
się wkrótce.  reD1

Znane na całą Polskę wydarzenie 
sportowe w amatorskim, rekreacyj-
nym wydaniu, spore wydarzenie 
medialne, o którym w najbliższy 
weekend będzie bardzo głośno. A na 
pierwszym planie, kto? Ty!

Jaworznianinie, w najbliższy 
weekend odbędzie się wielka ogól-
nopolska inicjatywa Cała Polska 
Biega! W całym kraju, w miastach, 
miasteczkach, wsiach ludzie znani  
z ekranów, gwiazdy mediów, sportu, 
polityki jak i całkowicie anonimowi 
pobiegną razem przez 3 kilometry. 
Akcja promująca zdrowy, sportowy 

tryb życia jest dla Ciebie doskonałą 
okazją, do tego by w zapewne ciepłe 
niedzielne przedpołudnie udać się 
na przebieżkę! Pozytywów takich jak 
sympatyczna atmosfera, nagrody, czy 
trochę ruchu przed niedzielnym obia-
dem nie sposób wymienić, negaty-
wów nie doszuka się nawet największy 
sceptyk. Dlatego gorąco namawiamy 
wszystkich mieszkańców, w każdym 
przedziale wiekowym, do wzięcia 
udziału w zabawie! Start biegu o go-
dzinie 10.00, w niedzielę na Stadionie 
przy ulicy Moniuszki. 

k.rePeć.

Wojciech Szwed zadebiutował Amerykański futbol!

Czas na streetball

Jaworzno pobiegnie

Pod takim hasłem Miejski Szkolny 
Związek Sportowy w Jaworznie reali-
zuje projekt obejmujący współzawod-
nictwo szkół w zakresie sportu. Licz-
ne organizowane zawody dotowane 
są przez Urząd Miejski w Jaworznie, 
a współorganizatorami wielu imprez 
sportowych jest MCKiS w Jaworznie 
oraz jaworznickie szkoły. 

Nieodpłatną opiekę medyczną 
zapewnia startującym zawodnikom 
ELVITA spółka z o.o. ELEKTROW-
NIA III za co Zarząd MSZS serdecz-
nie dziękuje. A oto wyniki zawodów  
I etapu zmagań jaworznickich szkół:

SZKOŁY PODSTAWOWE
Mini piłka siatkowa: dziewczęta: I m. SP 5, II m. SP 7, III 
m. SP 18; chłopcy: I m. SP 5, II m. SP 22, III m. SP 7.

Tenis stołowy: dziewczęta: I m. SP 15, II m. SP 14, III m. 
SP 3; chłopcy: I m. SP 3, II m. SP 5, III m. SP 1.
Badminton: dziewczęta: I m. SP 20, II m. SP 15, III m. SP 
14; chłopcy: I m. SP 22, II m. SP 20, III m. SP 15.
Mini piłka nożna: chłopcy: I m. SP 22, II m. SP 5, III m. SP 7.

Ostatnie spotkanie

Kolejność 6. turnieju szachowego  
z cyklu Grand Prix 08‘ (7 edycja) ro-
zegranego 11 maja „Alibi”:
1. Adrian Moryson 12 pkt
2. Stanisław Stachańczyk 9,5 pkt
�. Krystian Krzempek  9 pkt

Klasyfikacja open po 6 turniejach:
1. Zbigniew Kądziołka  80,98 pkt
2. Jarosław Marzec  77,67 pkt
�. Janusz Jeleń  76,95 pkt

Klasyfikacja juniorów:
1. Krystian Krzempek  �0 pkt
2. Tomasz Wadowski  20 pkt
�. Adam Pludra  9 pkt
Klasyfikacja amatorów (zawodników 

bez kategorii):
1. Dariusz Olej  57 pkt
2. Romuald Łasak  �9 pkt
�. Tomasz Burek  �4 pkt

7 turniej odbędzie się 24 maja od 
godziny 12.00 Klub Środowiskowy „Kasz-
tan” Jeziorki ul. Kasztanowa �0.

Wojciech Szwed

KOSZYKóWKA

Uczniowie na start
Aerobic sportowy: dziewczęta: I m. SP 20, II m.  
SP 8, III m. SP 22.

SZKOŁY GIMNAZJALNE 
Badminton: dziewczęta: I m. Gim 5, II m. Gim 2, III m. 
Gim 8; chłopcy: I m. Gim 2, II m. Gim 8, II m. Gim 5.
Drużynowe zawody lekkoatletyczne: dziewczęta: I m. 
Gim 1, II m. Gim 8, III m. Gim 3; chłopcy: I m. Gim 4,  
II  m. Gim 3, III m. Gim 10.
Aerobic sportowy: dziewczęta: I m. Gim 11, II m. Gim 
1, III m. Gim 3.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Piłka nożna: chłopcy: I m. ZSP 3, II m. ZSP 5, III m. ZSP 4.
Aerobic sportowy: dziewczęta: I m. LO 3, II m. LO 1, 
III m. ZSP 2.

Wszystkim wolontariuszom pra-
cującym przy organizacji zawodów 
sportowych serdecznie dziękujemy. 

iZabela Pluta

Drużyna SP 22 zwycięzcy turnieju
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 PIŁKA NOŻNA – GóRNIK J-NO – ANDALUZJA BRZOZOWICE 0:2

PIŁKA NOŻNA – KP JAWORZNO – LKS WYSOKA 6-4 

PIŁKA NOŻNA: LKS „CIĘŻKOWIANKA” – GLKS „PODLESIANKA” K-CE 0:1

PIŁKA NOŻNA
TABELE

PIŁKA NOŻNA – VICTORIA – PNIóWEK 0:1 ROW RYBNIK- VICTORIA 4:0

Victoria bez bramek i punktów

PIŁKA NOŻNA – STRAŻAK MIERZĘCICE – ZGODA J-NO 2:1

Victoria Jaworzno walczy, Victoria 
Jaworzno przegrywa. Niestety, ale 
to właśnie ta sentencja najlepiej 
obrazuje wyniki zespołu Romana 
Madeja w IV lidze. Najmłodszy 
kadrowo zespół w IV lidze, oddaje 
na boisku ostatni oddech, walcząc 
o punkty, o utrzymanie, walcząc  
o dumę Vici. Niestety, wszystkie wy-
siłki nie przynoszą za sobą zdobyczy 
punktowych. W dwóch spotkaniach 
minionego tygodnia z Pniówkiem 
Pawłowice Śląskie i z Energetykiem 
ROW Rybnik, jaworznianie nie zdo-
byli ani punktu, ani bramki. Gonią-
ca ich w tabeli Polonia Marklowice 
wygrała swój mecz, pozostali rywale 
także nie poddają się bez walki. Sy-
tuacja zaczyna robić się trudna.

Dramat z Pniówkiem
O środowym spotkaniu z Pniów-

kiem, pisać się po prostu nie ma ocho-
ty. To było to spotkanie, które zostanie 
w pamięci zawodników na bardzo 
długi czas. Victoria mogła to spotkanie 
wygrać, miała ku temu swoje okazje, 
by wymienić choćby pamiętny słupek. 
Mogła Victoria przegrać znacznie wy-
żej niż 1:0, tracąc wcześniej 2-3 bram-
ki. Mogło w spotkaniu z Pniówkiem 
zdarzyć się wszystko, wszystko tylko 
nie to, co zawodnikom Victorii przy-
darzyło się w środowe popołudnie. 
Mijała 94. minuta meczu. Doliczony 
czas, gdy piłkarze Pniówka całą ławą 
atakują bramkę Salouhiego. Wtedy na 

bardzo długie podanie z lewej strony 
boiska zdecydował się Tomala, a piłkę 
wpakował do siatki Bujak. Co musieli 
przeżywać w tym momencie piłkarze 
Victori? Pozostaje jeszcze kwestia sę-
dziego. Nie chodzi o to, czy ktoś jest 
uczciwy czy nie, bo tego nie będziemy 
stawiać pod znakiem zapytania. Ale 
mając tak katastrofalne umiejętno-
ści, podejmując tak niezrozumiałe, 
krzywdzące decyzje (jak wyrzucenie 
Żółcińskiego, wlepienie mu pierwszej 
żółtej kartki za nic) można załamać 
ducha sportowego u nastolatków, 
którzy mieli obowiązek za swój wy-
siłek zostać nagrodzonymi punktem  
w tabeli. Sędziemu proponujemy spor-

tową emeryturę. Podkreślmy jednak, 
że Victoria pod względem sportowym 
z Pniówkiem nie przegrała.

4:0 z ROW-em
W Rybniku mocne strzelanie roz-

poczęło się już w 4. minucie, kiedy 
Kosteczki przymierzył z 15 metrów  
w poprzeczkę. 2 minuty później 
szansę miała Victoria, ale bramkarz 
gospodarzy był na posterunku. Póź-
niej Salouhi przeżywał ciężkie chwile  
w ramce, raz po raz pokazując na-

prawdę spore umiejętności. Wyda-
wało się, że nic nie uchroni już Salo-
uhiego od pogodzenia się z pierwszą 
puszczoną bramką w 34. minucie, kie-
dy to dobrze znany w Jaworznie Ma-
rek Kubisz ukąsił zza pola karnego… 
piła jednak odbiła się ponownie od 
poprzeczki! Gospodarze świętowali 
jednak bramkę, gdyż do odbijającej 
się futbolówki dopadł Kosteczki kie-
rując ją do siatki. Na miejscu był jed-
nak arbiter, który wskazał na pozycję 
spaloną. W ten sposób, dzielnie bro-
niąc się, przed potentatem ligowych 
zmagań Victoria zakończyła pierwszą 
połowę bez straty gola. Druga część 
gry, to spotkanie do jednej bramki.  
W 51. minucie po centrze Kusia, Ko-
stecki w końcu dopiął swego. W 60. 
minucie ponownie uderza Kuś, Salo-
uhi broni z najwyższym trudem, ale 
Dzięgielowski dobija i Victoria prze-
grywa już 2:0. Nie minęły dwie minuty 
i już było 3:0. Kosteczki udowodnił po 
raz kolejny, swoje nieprzeciętne umie-
jętności – pięknie przyjął piłkę, obró-
cił się z nią w naszym polu karnym  
i uderzył nie do obrony. Skończyło się 
na 4:0, gdy w 88. minucie rzut karny 
wykonał Gabriel Nowak. Victoria  
w końcówce, zaatakowała odważniej, 
ale nie starczyło to, nawet na honorową 
bramkę. k.rePeć

Nie mają ostatnio powodów do 
dumy piłkarze Górnika. Podopiecz-
ni Bolesława Wrocławka ostatnio nie 
spisują się tak dobrze jak na począt-
ku rundy. W minioną sobotę zaznali 
kolejnej ligowej porażki – tym razem 
na boisku przy Moniuszki cieszyli 
się piłkarze Andaluzji Brzozowice, 
którzy wykorzystali drugą słabszą 
połowę w wykonaniu Górników. 

Jaworznianie zdecydowanie lepiej 
zagrali pierwszą część meczu, stwa-
rzając sobie w niej sytuacje do objęcia 
prowadzenia. Warte wymienienia na 
pewno są sytuacje z 24. i 37. minuty 
gry. W pierwszej akcji, niewiele za-
brakło, by Warzecha był szczęśliwym 
strzelcem, piłka jednak wylądowała 
tylko na poprzeczce bramki rywali. 
W drugiej sytuacji dobrej okazji nie 
wykorzystał Gliński, który mając do 

wyboru całą bramkę, uderzył w bram-
karza. Z ważnych wydarzeń pierwszej 
części gry, trzeba nadmienić kontuzję 
Kamila Byrskiego, który naciągnął 
popularną „dwójkę” i 25. minucie 
musiał ustąpić miejsca na placu gry, 
wyżej wspomnianemu Glińskiemu. 
Druga połowa to już słabsza posta-
wa jaworznian, z czego dwukrotnie  
w 61. i 87. minucie potrafili skorzystać 
piłkarze Andaluzji. Górnik Jaworzno 
przegrał, teraz pozostaje martwić się o 
wyniki kolejnych spotkań. A niepokoi 
fakt, że drużynę na skutek powoła-
nia do wojska opuścił niezawodny  
w bramce Częstochowski, a Durzyń-
ski wyjechał pracować do Warszawy. 
Zobaczymy, czy któregoś z tych piłka-
rzy zobaczymy jeszcze w nieodległej 
przyszłości w barwach Górnika.

k.rePeć. Zgoda Byczyna z pojedynku ze 
Strażakiem Mierzęcice wracała na 
tarczy, czego przed meczem mimo 
wszystko, można było się spodzie-
wać. Zawodnicy Zbigniewa Siew-
niaka, pokazali po raz kolejny, że 
do wielkiej trójki – czyli zespołu 
KP Jaworzno, Strażaka Mierzęcic 
i MCKS-u Czeladź nie brakuje im 
wiele, właściwie brakuje im tylko 
jednego – skuteczności.

W pojedynku z Strażakiem w kolej-
no, 4, 11 i 18. minucie Wiatr miał szanse 
na pokonanie bramkarza Strażaka. Jed-
nak golkiper gospodarzy wygrał dwa 
pojedynki 1 na 1, dodatkowo wyciąga-
jąc strzał zza 16. W 30. minucie Zgoda 
ponownie powinna być na prowadze-
niu. Kądziołka objechał już bramkarza 
gospodarzy...po czym strzelił w boczną 
siatkę! Pierwsza połowa zakończyła się, 
więc remisem 0:0 i Strażak miał powo-
dy do obaw, bo tego dnia Zgoda osła-
biona brakiem kilku podstawowych 
zawodników, prezentowała się bardzo 
dobrze. Gospodarze chcieli odsunąć 

maksymalnie zagrożenie od własnej 
bramki i udało im się to. Na początku 
drugiej części gry katastrofalny błąd 
popełnia obrona Zgody prezentując 
bramkę rywalom. Strażak prowadzi 
1:0 i pilnuje korzystnego rezulta-
tu. Jaworznianie nacierają cały czas  
w końcu doprowadzając w 84. minucie 
do wyrównania. Atomowa główka Piec-
ki znalazła drogę do bramki rywali i w 
końcu Zgoda miała powody do radości. 
A powodów tych mogła mieć znacznie 
więcej, lecz Piecka nie wykorzystał 
szansy na strzelenia drugiej bramki,  
a następnie Pączkowski w sytuacji 
sam na sam podał piłkę bramkarzowi  
w ręce. Niewykorzystane sytuacje ze-
mściły się w 2. minucie doliczonego 
czasu gry, gdy Strażak odebrał zgo-
dzie nawet jeden punkt. – Mieliśmy 
w tym meczu naprawdę wiele dobrych 
sytuacji, jednak po raz kolejny zawodzi 
wykończenie stwarzanych przez nas 
okazji – mówił po meczu Zbigniew 
Siewniak, trudno z opinią trenera się 
nie zgodzić. k.rePeć.

Rozegrane w sobotnie popołudnie  
w Ciężkowicach najciekawsze spo-
tkanie 25 kolejki II grupy katowic-
kiej klasy okręgowej mogło się po-
dobać przybyłym kibicom. Zarówno 
„Ciężkowianka” jak i obchodząca 
w tym roku jubileusz 70-lecia po-
wstania „Podlesianka” Katowice 
udowodniły, że zajmowane przez 
nich wysokie lokaty w tabeli (przed 
tym spotkaniem odpowiednio 4 i 3) 
nie są dziełem przypadku. 

Nie brakowało sytuacji podbram-
kowych, robinsonad obu bramkarzy 
oraz walki na całym boisku. W dodatku 
przez ponad godzinę stroną dominującą 
byli zawodnicy z Ciężkowic, których 
nie wyprowadziły z równowagi nawet 
wywołujące momentami śmiech na 
widowni decyzje arbitra z Jastrzębia. 
Szczególnie żółta kartka dla Psiody 
– eliminująca go z udziału w najbliższym 
meczu z „Górnikiem” 09 Mysłowice 
była niezrozumiała. Praktycznie od 
początku spotkania ciężkowicka dru-
żyna stwarzała spore zagrożenie pod 
katowicką bramką. Cała drużyna grała 
ambitnie, ale na szczególne uznanie w 
I odsłonie zasłużyli Pieczara, Sawanie-
wicz i niemiłosiernie faulowany przez 
obrońców gości Tomek Ciołczyk. Jed-
nak golkiper przyjezdnych nie dał się 
zaskoczyć broniąc szczęśliwie strzały 
Wojtaszaka, Pieczary i Psiody, zaś w 32. 
minucie po kapitalnym uderzeniu Wyki 
w sukurs przyszło mu spojenie słupka  
i poprzeczki. W 55. minucie schodzi z bo-
iska kontuzjowany Paweł Sawaniewicz.  
7 minut później kibice po dośrodkowa-
niu Wojtaszaka i uderzeniu Mariusza 
Wyki z 8 metrów zerwali się z miejsc wi-
dząc piłkę w siatce. Niestety, futbolówka 
poszybowała kilkanaście centymetrów 
nad katowicką bramką. Przesądni za-
częli krakać, że niewykorzystane sytu-
acje mszczą się oraz iż o wygranej może 
zadecydować jedna akcja. I rzeczywiście, 
w 68. minucie po stałym fragmencie 
gry i atomowym uderzeniu kapitana 
katowickiej jedenastki, goście objęli pro-

wadzenie. Utrata bramki nie załamała 
co prawda ciężkowickiego teamu, który 
walczył do końca, jednak „Podlesian-
ka” w ostatnim kwadransie jak na tak 
doświadczoną drużynę przystało nie 
pozwoliła już podopiecznym trenera 
Musiała na wiele sama kilkakrotnie 
stwarzając sytuację do podwyższenia 
rezultatu. Paradoksalnie sobotnie spo-
tkanie było najlepszym jakie „Ciężko-
wianka” rozegrała na wiosnę, zaś punkty 
pojechały niestety do Katowic. 

jancio woDnik

Kibice, którzy przybyli na stadion 
w niedzielne dopołudnie, zadawali 
sobie pytanie jaką formę zaprezentują 
dziś piłkarze popularnej „Szczaksy” 
po wpadce w Siewierzu. Pierwsza 
połowa spotkania to przewaga KP 
Jaworzno, która została udokumen-
towana czterema traf ieniami do 
przerwy, wynik mógłby być o wiele 
wyższy lecz skuteczność naszych 
zawodników nie była najwyższa tego 
dnia. Pierwsza bramka to trafienie 
głową Dariusza Bosia w 17. min 
meczu. W 30. min we znaki dał się 
najskuteczniejszy strzelec drużyny  
z Jaworzna – Radomir Jarzynka, któ-
ry pięknym bezpośrednim strzałem  
z rzutu wolnego pokonuje bramka-

rza gospodarzy, a parę minut później 
dopisuję jeszcze jedną bramkę na 
swoje konto. Wynik do przerwy usta-
la swoim trafieniem Michał Fuchs. 
Druga połowa to mocny początek 
gości, którzy skutecznie egzekwują 
rzut karny po faulu Rafała Polań-
skiego. Jaworznianie nie pozostają 
dłużni pakując rywalom 2 bramki. 
Ich autorami byli kolejno Sebastian 
Chojnowski i powracający po kon-
tuzji Dawid Zięba. Przy wyniku 6:1 
dla gospodarzy gra nieco się zepsuła. 
Błędy w formacji obronnej podniosły 
niejednemu kibicowi ciśnienie, gdyż 
KP Jaworzno pozwala sobie strzelić  
3 bramki i mecz kończy się hokejo-
wym wynikiem 6:4.  baDł

Piłkarze Victorii dają z siebie wszystko, jednak w tym tygodniu nie 
przyniosło to punktów

Królestwo  
za napastnika

Hokejowy wynik

Górnik przegrywa
Zabrakło happy endu

tabela iV liga
1.   Energetyk ROW Rybnik  26  64  72-15
2.   Beskid Skoczów  26  63  63-13 
3.   Pniówek Pawłowice Śl.  26  63  62-22 
4.   Skałka Żabnica  26  56  51-18 
5.   BKS Stal Bielsko-Biała  26  50  48-18 
6.   Polonia Łaziska 26  50  48-3
8.   LKS Czaniec  26  33  47-35 
9.   Grunwald Ruda Śląska  26  32  37-42
10.   GKS II Jastrzębie  26  29  37-42 
11.   LKS Łąka  26  24  31-51 
13.   Victoria Jaworzno  26  17  26-63
14.   Polonia Marklowice  26  17  -62 
15.   Wawel Wirek  26  12  23-73
16.   Start Mszana  26  7  18-89
Victoria Jaworzno – Pniówek Pawłowice 0:1
Energetyk ROW Rybnik – Victoria Jaworzno 4:0
następne spotkanie:
Victoria Jaworzno - Przyszłość Rogów

tabela V liga
1.   Górnik 09 Mysłowice  25  65  68-8 
2.   Wyzwolenie Chorzów  25  64  55-8 
3.   Podlesianka Katowice  25  51  52-26
4.   AKS Niwka Sosnowiec  25  40  49-31 
5.   Unia Ząbkowice  25  39  40-22
6.   Orkan Dąbrówka Wielka  25  39  37-31 
7.   ciężkowianka Jaworzno  25  38  42-30 
8.   Czarni Sosnowiec  25  35  33-26-
9.   MKS Siemianowice Śl.  25  35  39-34 
10.   A. Brzozowice-Kamień 25  32  26-33 
11.   górnik Jaworzno  25  31  26-31 
12.   Unia Dąbrowa Górnicza  25  30  34-43 
13.   Górnik Piaski  25  23  34-58 
14.   Kolejarz 24 Katowice  25  23  26-45 
15.   Pogoń Imielin  25  13  23-66 
16.   Błękitni Sarnów  25  5  15-107
Ciężkowianka Jaworzno  - Podlesianka Katowice 0-1
Górnik J-no - Andaluzja Brzozowice-Kamień 0-2
następne spotkania:
Błękitni Sarnów -  Górnik Jaworzno
Górnik 09 Mysłowice -  Ciężkowianka Jaworzno

tabela a-klasa:
1.   KP Jaworzno  24  65  118-23
2.   Strażak Mierzęcice  24  59  72-15 
3.   MCKS Czeladź  24  58  85-18
4.   Pionier Ujejsce  24  50  69-22
5.   RKS Grodziec  24  43  66-30 
6.   Zgoda Byczyna 24  41  54-39
7.   Przemsza Siewierz  24  39  43-33
8.   Łazowianka Łazy 24  32  43-59 
9.   Zagłębiak Tucznawa  24  31  33-44 
10.   Niwy Brudzowice  24  31  39-40 
11.   LKS Wysoka  24  24  46-55
12.   Tęcza Błędów  24  21  42-83 
13.   Huragan Kocikowa  24  19  24-77
14.   Victoria II Jaworzno  24  14  25-81 
15.   MKS Poręba  24  13  19-116 
16.   Ostoja Żelisławice  24  11  17-60
KP Jaworzno - LKS Wysoka 6-4
Strażak Mierzęcice - Zgoda Byczyna 2-1
następne spotkania:
Zgoda Byczyna - LKS Wysoka
KP Jaworzno -  Pionier Ujejsce

K.Repeć
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miejskie Centrum kultury i Sportu 
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reklama

SZAChY

SPORTY SIŁOWE

Zajęcia dla sympatyków i amatorów biegania!
Interesuje Cię aktywne spędzanie wolnego czasu? Chcesz poprawić swoją kondy-
cję? Razem z nami przygotuj się do ukończenia jaworznickiego biegu na 15 km!
Zajęcia prowadzone przez trenera lekkoatletyki odbywają się w:
niedziele – godz. 10.00 i wtorki – godz. 17.00 na stadionie MCKiS przy ul. Moniuszki. 
Zajęcia otwarte dla wszystkich bez względu na kondycje i wiek!
WSPÓŁORGANIZATOR- Urząd Miejski w Jaworznie

SKOK JAWORZNO CUP 2008
Turniej koszykówki ulicznej (streetball) 17 maja (sobota)

godz. 8.00 - otwarcie biura zawodów, godz. 10.00 – rozpoczęcie turnieju
parking przed halą MCKiS ul. Grunwaldzka

Zapisy oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
www.streetball.mckis.jaw.pl

MECZ PIŁKI NOŻNEJ JUNIORÓW
MCKiS Sokół – Unia Ząbkowice 17 maja (sobota) godz. 11
Stadion MCKiS, ul. Kościuszki wstęp wolny!

OGÓLNOPOLSKA AKCJA – POLSKA BIEGA
18 maja (niedziela) godz. 10.00. Stadion MCKiS, ul. Moniuszki

Dystans biegu – � kilometry. Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek i 
umiejętności – nagrodą dla każdego uczestnika będzie pamiątkowy imienny dy-

plom z uzyskanym czasem biegu oraz drobny upominek.

Mecz futbolu amerykańskiego
AZS Silesia Miners – Warsaw Eagles 18 maja (niedziela) godz. 1�.00
Stadion MCKiS, ul. Moniuszki wstęp wolny !

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
„MATURY 2008”

20 Maja (wtorek) godz. 8.00 hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80
wstęp wolny!

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

Zajęcia z siatkówki dla dziewcząt rocznika 1995 i 1996
poniedziałek – 15.00-17.00 - Hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18

czwartek – 15.�0-17.00 - Hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18

W Charleville-Mezieres, we fran-
cuskich Ardenach, odbył się Kon-
went Światowej Federacji Sztuk 
Walki – World Kobudo Federa-
tion, w ramach którego rozegrano 
Puchar Świata w Sport Jiu-Jitsu.  
W zawodach uczestniczyli również 
reprezentanci Polskiej Organizacji 
Jiujutsu z siedzibą w Jaworznie. 

Odpowiedzialni za przeprowadzenie 
turnieju Kanadyjczycy w ostatniej chwili 
dokonali zmian w przepisach walki, co 
było dużym zaskoczeniem dla polskiej 
ekipy. Jedna runda zamiast dwóch, 
nieograniczony czas walki w parterze, 
zakaz stosowania ciosów prostych i kop-
nięć frontalnych na twarz spowodował, 
że w 80% walka prowadzona była w par-
terze w tzw. formule grappling. Techniki 
ciosów i kopnięć stały się nieprzydatne, 
tym razem liczyły się głównie umiejęt-
ności walki w parterze, w której większe 
doświadczenie posiadają przedstawiciele 
brazylijskiego Jiu-Jitsu. Punkty przy-
znawano również za trzymania, pod-
czas gdy techniki te nie są punktowane  
w oryginalnym sportowym Jujitsu 
(Sport Jujitsu). Polacy czuli się oszuka-
ni. Pozbawieni szans na zajęcie dobrych 
lokat stanęli jednak do rywalizacji. Pod-
czas eliminacji Paweł „Gilotyna” Miąsko 
z Jaworzna już w pierwszych sekundach 
pojedynku stosując kopnięcie sierpowe 
rozbił nos przeciwnikowi, który jednak 
zdołał wychwycić atakującą nogę, spro-
wadził polskiego zawodnika do parteru 
i zadał cios pięścią. Do końca spotkania 

Francuz nie był jednak w stanie wykonać 
żadnej punktowanej akcji w parterze. Po-
nieważ mocno krwawił udzielono mu 
pomocy medycznej. Starcie zakończyło 
się wynikiem 2:1 dla zawodnika gospo-
darzy. W ten sposób „Gilotyna” odpadł 
z turnieju. Tomasz Guja bez większych 
trudności przebrnął przez eliminację 
jednak stracił siły w walce z dużo cięż-
szym Hiszpanem, którego „okładał” 
kopnięciami w udo, tzw. low kickiem. 
W drugiej minucie starcia polski po-
licjant sprowadził rywala do parteru  
i „wyciągnął” dźwignię wyłamującą staw 
łokciowy. W pojedynku decydującym  
o wejściu do finału z mistrzem brazylij-
skiego Jiu-Jitsu jaworznianin pomimo 
wyraźnej przewagi punktowej po oko-

ło 90 sekundach wycofał się z walki. 
Wszyscy byli zaskoczeni, ale Guja wy-
jaśnił, że stracił rytm oddychania i nie 
miał sił na kontynuowanie pojedynku. 
W ten sposób musiał zadowolić się 
brązowym medalem. Warto dodać, że 
Tomasz Guja, który karierę sportową 
zakończył w 2004 roku po zdobyciu 
w Brazylii tytułu mistrza Świata Sport 
Jujitsu, wystartował w zawodach po 
kilkuletniej przerwie. Stając na podium 
w tegorocznym Pucharze Świata WKF 
trener Jujitsu z Jaworzna udowodnił, że 
jest w stanie nawiązać wyrównaną wal-
kę z najlepszymi. Tym razem zabrakło 
kondycji potrzebnej na udział w kilku 
kolejnych pojedynkach turniejowych.  

iw

Brąz w Jiu-Jitsu

Po raz kolejny odbył się amatorski 
rajd rowerowy. Tradycyjnie uczest-
nicy spotkali się przy ul. Polnej, 
by przejechać przygotowaną trasą 
polną dzielnicami Warpie, Dobra 
i Chrząstówka. Wystartowali o go-
dzinie 10.00. 

Wyścig Rowerów Górskich Amato-
rów na dystansie 10 km skierowany był 
do wszystkich sympatyków i amatorów 
jazdy na rowerach górskich. Uczestnicy 
startowali w siedmiu kategoriach wie-
kowych. We wszystkich kategoriach za 
miejsca I - III przewidziano okoliczno-
ściowe statuetki, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Kobiety wystartowały jako 
pierwsze. Aby wziąć udział w rajdzie 
wystarczyły chęci i rower górski. Na 
listę startującą w czternastej edycji 
rajdu wpisało się 100 zawodników.  
Zróżnicowany teren trasy pozwolił na 
wykorzystanie szerokich umiejętności. 
Trasa posiadała parę punktów o grzą-
skiej i trudnej nawierzchni, były też  
i takie,  na której można było pozwolić 
sobie na osiągnięcie znacznej prędkości. 
Jednak każdy uczestnik posiadał kask 
ochronny, by zachować wszelkie środki 
bezpieczeństwa. Start i meta usytuowa-
ne będą na rogu ulicy Sławkowskiej  
i Polowej (koło szpitala). Ci, którym nie 
wystarczyła rywalizacja, mogli wziąć 
udział w przejeździe toru przeszkód. 
Od godziny 11.00 do 14.00 przed Halą 
Widowiskowo-Sportową MCKiS, 
ustawiono  trasę, na której można było 
sprawdzić swoje umiejętności jazdy na 
rowerze. Dla zwycięzców trzech kate-
gorii wiekowych: szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, 
przewidziano nagrody. O godzinie 
14.00 na parkingu przed halą MCKiS 
wręczono nagrody zwycięzcom. Wylo-
sowano 60 upominków wśród wszyst-
kich startujących zawodników. Na-

grodę otrzymał również najstarszy  
i najmłodszy uczestnik rajdu. Miano 
najstarszego przypadło Jerzemu Du-
dzikowi, który stratuje w wyścigu po 
raz kolejny: – Cieszę się, że udało mi się 
zakończyć trasę i dojechać bez większych 
przeszkód do mety. Nie osiągnąłem naj-
lepszego czasu. Zająłem przedostatnie 
miejsce w swojej kategorii, ale i tak bar-
dzo się cieszę, że mogłem i w tym roku 
wystartować – mówi po zakończonym 
wyścigu Jerzy Dudzik. Jak podkreśla 
organizator imprezy kierownik działu 
organizacji imprez sportowych Tadeusz 
Dębski, zawody przebiegły zgodnie  
z planem, pogoda dopisała część z za-
wodników nie ukończyła trasy. – Pię-
ciu rowerzystów musiało zrezygnować  
z kontynuowania przejazdu z przyczyn 
technicznych. Osoby, które startują  
w przejeździe mają doświadczenie z po-
przednich edycji imprezy. Pojawiają się 
też młode twarze. Najwięcej  zwolenni-
ków, bo aż osiemnastu, było w kategorii 
najstarszej – podsumowuje po oficjal-

nym rozdaniu nagród i uhonorowaniu 
pucharami zwycięzców. Widać że 
seniorzy są zwolennikami czynnej re-
kreacji. Wśród startujących znalazły się 
osoby spoza Jaworzna, jeden uczestnik 
na Wyścig Rowerów Górskich Amato-
rów przyjechał aż z Żywca.

emilia knaPik

W piątek, 9 maja, odbyły się mistrzo-
stwa w aerobiku sportowym w hali 
przy Gimnazjum nr 8 w dzielnicy 
Jeleń. Swoje układy zaprezentowały 
głównie dziewczęta jednak znalazł 
się wśród nich jeden chłopak. 

Każdy przygotowany program 
musia ł zawierać w sobie uk ład 
taneczny, kroki aerobikowe oraz 
elementy obowiązkowe. Zawody 
odbywają się od 1997 roku, w tym 
roku zostały zorganizowane po raz 
jedenasty. W Jaworznie dyscyplina ta 
cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Do zawodów zgłosiło się 13 szkół: 
SP 20, SP 22, Gim 1, Gim 4, Gim 9, 
Gim 11, LO III, ZSP 2, ZSP3.  Zawo-

dy odbyły się w kategoriach: szkoły 
podstawowe, szkoły gimnazjalne 
oraz szkoły ponadgimnazjalne. Za-
wodnicy prezentowali się również  
w trzyosobowych grupach i indywi-
dualnie. Organizatorem był Miejski 
Związek Szkolny Sportu. Zawody 
były dotowane z Urzędu Miejskie-
go w ramach projektu „Uczniowie  
na start”.

Wyniki: kategoria szkoły pod-
stawowe I - SP20 II - SP8 III - SP 
22 kategoria gimnazja I - GIM 11 II 
- GIM 1 III - GIM 3 kategoria szkoły 
ponad gimnazjalne I - LO III II - LO 
I III- ZSP 2.

emilia knaPik

W dniach 09.05 – 11.05.2008 r. 
Chotowa (woj. podkarpackie) go-
ściła przedszkolaków z całej Pol-
ski na Szachowych Mistrzostwach 
Przedszkolaków P – 15 i P – 30. 
Klub JKSz-MCKiS reprezentowało 
2 zawodników. 

Występ naszych najmłodszych 
szachistów zakończył się dużym suk-
cesem. W Mistrzostwach – 15 nasi 
zawodnicy zajęli miejsca:
Guzik Tomasz 5 pkt  20. miejsce
Szymajda Kacper 4 pkt 45. miejsce

Startowało 61 zawodników.

W Mistrzostwach P – 30 Guzik 
Tomasz 7 pkt 4 miejsce, zabrakło 0,5 
punktu do 1 miejsca – jest to najwyż-
sze miejsce jakie zajął nasz zawodnik 
w historii Klubu na Mistrzostwach 
Przedszkolaków.

Szymajda Kacper 3 pkt 64 miejsce 
– zdobył V kategorię. Startowało  
76 zawodników. Miejsca, jakie zajęli 
nasi zawodnicy świadczą o dobrej 
pracy w Klubie oraz o tym, że w na-
szym mieście nie musimy się martwić  
o przyszłość Klubu. 

wł.winiarcZyk

WyniKi
i kat.1997 i młodsi 

1 miejsce Michał Bagiński 30, 45
ii kat.1996-1995

1 miejsce Mariusz Koziarz 31, 56
iii kat. 1994-1993

1 miejsce Marcin Młodzikiewicz 24,51
iV kat. 1992-1991

1 miejsce Łukasz Góra 19, 54
V kat. 1990-1983

1 miejsce Mariusz Czapla 18.41 
(najlepszy czas wyścigu)

Vi kat. 1982-1971
1 miejsce Jacek Chmielarczyk 20,07

Vii kat. 1970 i starsi
1 miejsce Bogusław Ostrowski 19,07

Viii kat. kobiet oPEn
1 miejsce Aleksandra Metryka 24, 47

Rowerowe szaleństwo

W sobotę jaworznicka młodzież tłumie zgromadziła się na 
rowerowych zmaganiach

Mistrzostwa 
w aerobiku

Mistrzostwa Polski 
Przedszkolaków! 

Guja wyciąga dźwignię na łokieć
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Z Przemysławem Sową, kierownikiem Działu Organizacji i Kontroli 
Przewozów w PKM Sp. z o.o. w Jaworznie, rozmawiał Piotr Jamrozik

Taką formą zdrowej i konstruktyw-
nej rywalizacji są organizowane  
w szkołach konkursy. Nie brak ich  
w jaworznickich gimnazjach. Moż-
na powiedzieć, że jest ich wręcz do 
wyboru, do koloru. Jednakże szcze-
gólną rolę wśród nich odgrywają 
niewątpliwie Wojewódzkie Kon-
kursy Przedmiotowe, popularnie 
nazywane „olimpiadami”. 

Laury zdobywane w tych kon-
kursach przekładają się bowiem na 
wymierne korzyści. Uczestnictwo 
w f inale gwarantuje gimnazjali-
ście dodatkowe punkty, doliczane  
w czasie naboru do szkoły śred-
niej. Ale marzeniem uczestników 
jest oczywiście zostanie laureatem 
,  co w ią ż e się  ze z wol nieniem  
z części  egzaminu gimnazjalnego 
i zapewnieniem wstępu do wybra-
nej klasy w szkole średniej. Łatwo 
powiedzieć, trudno dokonać. Bycie 
laureatem to wynik niezliczonych 
godzin nauki, dziesiątek przeczy-
tanych książek, licznych spotkań 
z opiekunem, który pomaga, ale  
i konsekwentnie rozlicza z zaanga-
żowania w pracę. Nic więc dziwne-
go, że zarezerwowane jest to tylko 
dla wybranych.

Jak się jednak okazuje, w tym roku 
laureatów nie zabrakło, zwłaszcza  
w ZSO Gimnazjum nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi i Oddziałami Dwu-
języcznymi w Jaworznie, z którego 
aż szesnastu uczniów klas drugich  
i trzecich dotarło do finałów różnych 
olimpiad.

Z matematyki, na pięciu uczest-
ników finału, aż czterech zostało 
laureatami. Są to: Martyna Gajos, 
Beata Choroba, Michał Ciołczyk  
i Bartłomiej Jodłowski. Bartek Jo-
dłowski został  jednocześnie lau-
reatem Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Fizyki. Swojego 
laureata ma również historia. Jest 
nim Tomasz Rakoczy. Uczniowie 
Gimnazjum nr 4 pojawili się rów-
nież w finałach olimpiad z języka 
polskiego i języka angielskiego.

Takie sukcesy młodzieży mogą 
autent ycznie cieszyć. Świadczą 
o jej odpowiedzia lności, zapale  
i nieograniczonych wręcz możliwo-
ściach, choć mogłoby się wydawać, 
że o nie dzisiaj tak trudno. Dlatego 
finalistom należą się  prawdziwe  
i szczere gratulacje.

Nie zapominajmy jednak, że 
współautorami uczniowskich sukce-
sów są także ich pedagodzy, którzy 
pomagają, doradzają, ukierunko-
wują i w prawdziwym tego słowa 
znaczeniu UCZĄ, poświęcając na to 
swój, nierzadko pozalekcyjny, czas. 
Ale cóż, w opinii publicznej wciąż 
tkwi przekonanie, że nauczyciele 
muszą to robić.

Stwierdzić należy jedno: w Gim-
nazjum nr 4 nazwiska pań magi-
ster: Małgorzaty Engelhardt, Marii 
Juraszek, Eleonory Popławskiej to 
już niemal firma, jeśli weźmiemy 
pod uwagę coroczne osiągnięcia 
ich uczniów.

Dc

Organizatorzy VI Konkursu Poezji 
Religijnej, pragną raz jeszcze gorąco 
podziękować przyjaciołom z So-
snowca, którzy uświetnili tegorocz-
ną edycję konkursu niebanalnymi 
aranżacjami coverów światowej mu-
zyki filmowej i instrumentalnej oraz 
utworami własnej kompozycji, aran-
żacji i instrumentacji - poświęcając 
im uwagę w niniejszym artykule.

Gośćmi w Szkole Podstawowej  
nr 14 w Jaworznie byli: Grzegorz Se-
weryn – kompozytor, aranżer, piani-
sta, organista i dyrygent pochodzący  
z Bytomia, a od 1993 roku mieszkają-
cy w Sosnowcu. Absolwent Akademii 
Muzycznej w Katowicach na kierunku 
aranżacji i kompozycji. Artysta kompo-
nuje utwory na orkiestrę symfoniczną, 
muzykę filmową, popową, wiele na Big 
Band oraz składy jazzowe. W 2006 r. 
skomponował muzykę do polskich fil-
mów niezależnych: ,,Zasada Talionu”, 
,,Dziura”, ,,Dowód” oraz ,,4Play – Gra 
wstępna”. W swej twórczości inspiruje 
się kompozycjami amerykańskich mu-
zyków, jak: John Williams, Dave Gru-
sin, Samuel Barber, Alan Silvestri oraz 
Ennio Morricone. Pracował z wieloma 
zespołami w całej Polsce, a od 2006 roku 
również z zespołem wokalnym ,,Brand 
Cameralis”z Jaworzna. 

Zespół ,,Musicam Quaero” – zespół 
instrumentalny z Sosnowca, współpra-
cujący z p.G.Sewerynem. Zespół od lat 
współpracował z ,,Brand Cameralis, 
ewoluował pod kierownictwem pana 
Łukasza Kumora i zmienił swoją nazwę 
z ,,Lutnia Band” na obecną. 

Współpraca połączonych sił pana 
G.Seweryna, ,,Musicam Quaero”  
i ,,Brand Cameralis” zaowocowała zdo-
byciem I miejsca i nagrody Grand Prix 
,,Złota Kantyczka 2008” w Jaworznie 
oraz zajęciem III miejsca w Ogólno-
polskim Konkursie Kolęd i Pastorałek  
w Będzinie w 2008 roku.

W czasie koncertu na Borach  
w SP 14, ,,Musicam Quaero” pod batutą 

Grzegorza Seweryna zaprezentował co-
very muzyki filmowej i instrumentalnej 
w aranżacji  Johna Williams’a  - Throne 
Room z filmu ,,Gwiezdne Wojny”, Geo-
rges’a Bizet - Intermezzo w instrumen-
talizacji Łukasza Kumora, oraz kompo-
zycję Ennio Morricone – Gabriels Oboe  
z filmu ,,Misja”.

Prócz wyżej wymienionych ,,Mu-
sicam Quaero” wykonał także utwory 
G.Seweryna – Kashmir i 2Spaces, które 

powstały na potrzeby festiwalu ,,Mło-
dość dla Wyspiańskiego”, zlecone przez 
Gdyńską Orkiestrę ,,Sinfonietta Nordi-
ca”. 2Spaces znajdzie się również w filmie 
,,Bal przebierańców” stworzonym przez 
Lubelską Grupę Filmową.

Dyrekcja i organizatorzy konkursu 
serdecznie dziękują panu Grzegorzo-
wi Sewerynowi i zespołowi ,,Musicam 
Quaero” za wspaniały koncert. 

(iw)

30 kwietnia br. w SP 9 uczniowie 
uczcili kolejną Rocznicę Uchwalenia 
Konstytucji Trzeciego Maja.

Z tej okazji klasa IV pod kierun-
kiem wychowawczyni – mgr Rena-
ty Marcinkowskiej przygotowała 
dla całej społeczności uczniowskiej 
uroczystą akademię. Młodzi artyści 
zaprezentowali fragmenty poezji  
i prozy przypominające nam – Po-
lakom – ten ważny fakt historyczny 
oraz odśpiewali symboliczną pieśń 
„Witaj majowa jutrzenko”. Występ 
uświetnił popis gry na pianinie ucznia 
klasy IV- Artura Brzozowskiego, któ-
ry w melodiach poloneza i mazura 

oddał ducha tamtej epoki. Pięknie 
przygotowana uroczystość podobała 
się wszystkim uczniom, a młodzież 
nagrodzono gromkimi brawami.

r. marcinkowska

Współzawodnictwo i rywalizacja między ludźmi 
są stare jak świat. Napędzają do podejmowania 
nowych działań, poszerzania własnej wiedzy, 
zmagań o to, by być lepszym niż inni

Tylu laureatów 
jeszcze nie było

Przyjaciele wspierający kulturę

Witaj majowa jutrzenko

„Musicam Quaero” pod batutą Grzegorza Seweryna 

Co czeka nas, Pasażerów, 1 
czerwca? Czy zanosi się na bile-
tową rewolucję?

– Z dniem 1 czerwca wycofujemy 
ze sprzedaży papierowe bilety i wpro-
wadzamy nową usługę na Jaworznic-
kiej Karcie Miejskiej – Elektroniczną 
Portmonetkę. Usługa ta umożliwi 
posiadaczowi kar ty zapłatę za 
przejazd przy kasowniku. Czy moż-
na nazwać to rewolucją? Owszem, 
zmiany są porównywalne do tych, 
które miały miejsce podczas wyco-
fania z autobusów sprzedaży biletów 
przez konduktorów i zastąpieniu ich 
klasycznymi już dziś papierowymi 
odpowiednikami nabywanymi w 
kioskach, ale rewolucja nastąpiła 
3 lata temu, gdy wprowadziliśmy 
Jaworznicką Kartę Miejską.

Co oznacza Państwa hasło re-
klamowe „Z kartą taniej!”? Czy 
przejazdy będą tańsze niż obec-
nie?

– Jednorazowe przejazdy w więk-
szości relacji będą tańsze niż dotych-
czas, a ceny biletów na karcie bardziej 
atrakcyjne w porównaniu z cenami 
biletów dostępnych u kierowców. 
Cała nasza kampania informacyj-
no-reklamowa ma na celu wypromo-
wanie karty miejskiej i przekonanie 
pasażerów do korzystania z tego 
udogodnienia.

Komu bardziej opłaca się bilet 
elektroniczny: pasażerom czy 
PKM-owi?

– Myślę, że korzyść jest stanowczo 
obopólna. Pasażerowie cieszyć się będą 
najtańszymi na Śląsku połączeniami, 
a PKM zdobędzie dokładną informa-
cję o przejazdach. Aby funkcjonować 
sprawnie na rynku, każdy przewoźnik 
potrzebuje informacji zwrotnej z niego 
płynącej. Dzięki karcie poznamy np.: 
wielkość i ukierunkowanie potoków 
pasażerskich lub informację o punktu-
alności wykonywanych kursów.

Co z osobami, które posiadają 
już kartę miejską? Czy muszą 
składać wniosek o kolejną?

– Nie, karta pozostaje ta sama, a 
jej posiadacze będą mogli w dalszym 
ciągu korzystać z biletów okreso-
wych. Dodatkowo, już od 26 maja, 
w wybranych punktach karty te bę-
dzie można zasilić dowolną kwotą 
pieniężną i od 1 czerwca opłacać 
przejazdy jednorazowe według no-
wych zasad. Pozostałych Pasażerów 
gorąco namawiamy do złożenia 
wniosku o wydanie karty. To nic nie 
kosztuje!

A podróżujący sporadycznie?
– W dalszym ciągu będzie można 

zapłacić za przejazd u kierowcy auto-
busu, jednakże skorzystanie z karty 
będzie tańsze.

A co z Pasażerami, którzy zgu-
bili lub zniszczyli swoją kartę? 
Czy mają ponownie wypełniać 
wniosek?

– W takim wypadku najlepiej 
jest się zgłosić do Centrum Obsługi 
Klienta (ul. Sienkiewicza („Kocia”) w 
centrum miasta) i tam zgłosić utratę 
karty. Za wydanie duplikatu trzeba 
zapłacić 10 zł. Dzięki zapisanym 
w bazie danych informacjom, Pa-
sażerowi odtwarzane są wszystkie 
informacje zakodowane na utraconej 
karcie – zarówno bilety okresowe, 
jak i doładowania Elektronicznej 
Portmonetki.

Czy można jednocześnie posia-
dać środki w portmonetce i bi-
let okresowy?

– Tak, można na przykład posiadać 
okresowy bilet ważny w Jaworznie,  
a przejazdy do Katowic opłacać z Elek-
tronicznej Portmonetki.

 
Jak należy posługiwać się 
Elektroniczną Portmonetką? 
Czy ta elektronika nie sprawi 
Pasażerom dodatkowych kło-
potów?

– Ależ posługiwanie się kartą 
nie jest trudne!  Po pierwsze trzeba 
będzie udać się do kiosku czy inne-
go punktu sprzedaży, aby zapewnić 
środki na przejazd, tak jak do tej 
pory nabywało się papierowe bilety. 
Nie trzeba od razu wpłacać na kartę 
dużo pieniędzy. Wystarczy na przy-
kład 1,30zł – tyle kosztować będzie 
najtańszy normalny przejazd po 
mieście. Po wejściu do autobusu, na-
leży na kasowniku wybrać przycisk 
„N” dla przejazdu normalnego lub 
„U” dla przejazdu ulgowego, a na-
stępnie zbliżyć do kasownika kartę  
i poczekać na sygnał dźwiękowy. 
Cała ta operacja nie trwa dłużej 
niż kasowanie tradycyjnego biletu! 
Później, przy wysiadaniu, ponow-
nie zbliża się kartę do kasownika, 
już bez wybierania dodatkowych 
klawiszy. I to już wszystko.

Jak długo należy trzymać przy-
łożoną do kasownika kartę?

– W więk szości przypadków  
w zupełności wystarczy ok. pół sekun-
dy, więc naprawdę niewiele. Kasownik 
„poinformuje” nas o przeprowadzo-
nym poprawnym kasowaniu – zarów-
no dźwiękiem („piknięcie”), jak i zapa-
leniem się czerwonej lampki na panelu 
kasownika. Na wyświetlaczu pojawi 
się również stosowny komunikat.

Pasażerowie martwią się o to, 
czy poradzą sobie z nowym 
biletem, a czy PKM nie obawia 
się początkowych dni po wdro-
żeniu Elektronicznej Portmo-
netki?

– Proszę pamiętać, że szlak sku-
tecznie przetarliśmy już trzy lata 
temu podczas wprowadzenia elek-
tronicznego biletu okresowego. Nie-
mniej doświadczenia innych miast 
pokazują, że zwłaszcza w początko-
wym okresie wdrożenia ujawniają 
się pewne niedociągnięcia, które nie 
zawsze można przewidzieć projek-
tując system.

Począwszy od 1 czerwca - umownej 
„godziny zero” zaczną funkcjonować 
nowe kasowniki, autokomputery, 
identyfikacja przystanków. To duże 
wyzwanie od strony technicznej. Czy-
nimy jednak wszystko, by ewentual-
nych potknięć było jak najmniej.

Przemysław Sowa

Akademia w SP 9
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Miasto JaworznoReklama
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ogłoszenie własne

Reklama 
w telewizji

 
CTv Jaworzno już 
od 300 zł netto

Tel. 032 751 91 30

dw

dw

dw

SZKŁO I  LUSTR A 
NA W YMIAR

Ponad 200 gatunków szkła 
i luster, obróbka w pełnym 
zakresie, akcesoria, kleje, 

usługi szklarskie, 
transport

Jawor zno ul.  Ciężkowicka 4 6
tel./fax: 032 615 02 27; w w w.galas.pl

dw

RADIA CB

Jaworzno 
ul. grunwaldzka 96
Tel. sklepu 032 615 
63 51
Tel. serwisu 032 752 
16 81
www.blackelectronics.
com.pl

dw

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Europejski
 Fundusz Społeczny

Jeśli jesteś osobą pracującą:
– powyżej 45 roku życia,
– mieszkasz na terenie miast: Jaworzna, Sosnowca lub Mysłowic,
– posiadasz maksymalnie wykształcenie średnie,
– posiadasz prawo jazdy kategorii B

Weź udział w bezpłatnych kursach na kategorie 
prawa jazdy C i E

(uprawnienia do kierowania samochodami ciężarowymi + naczepa)

W ramach projektu odbędą się bezpłatne kursy prawa jazdy C i E
oraz 2 możliwości podejścia do egzaminu.

Zapraszamy do udziału w projekcie:

„ NaKIERUJ swoją przyszłość”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Poddziałnia 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Okres realizacji projektu: 05.05.2008 r. – 30.06.2009 r.
Zapisy i wszelkie informacje:

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. 
WYDZIAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY
UL. GLINIANA 12 43-600 JAWORZNO
TEL. 032 752-17-44, 616-42-58

Rozluźniają i masują całe ciało, a jednocześnie zmusza-
ją mięśnie do pracy. Urządzenia firmy „Slender Life” 
dostępne tylko w jednym miejscu w Jaworznie – studiu 
modelowania sylwetki Vacu Klub na ul. Farnej.

Wszyscy wiemy jak trudno jest zrobić ten pierwszy krok, w celu 
zrzucenia niepotrzebnych kilogramów. Niewielu z nas też wie, że 
nieumiejętne odchudzanie i ćwiczenia mogą uczynić więcej szkód niż 
pożytku dla naszego ciała. Teraz w Jaworznie można pod okiem doświad-
czonej obsługi zrzucić zbędne kilogramy i jednocześnie zrelaksować się 
na łóżkach do ćwiczeń gimnastycznych firmy „Slender Life”.

Łóżka napędzane elektrycznie masują wybrane partie ciała, przy 
okazji zmuszają nasze mięśnie do pracy przy wykonywaniu określonych 
ruchów. Łóżka wymuszają ruchy, natomiast osoba ćwicząca napina 
mięśnie i kontroluje wykonywane ruchy.

Każdą partię ciała ćwiczymy przez 10 minut. Seans na wszyst-
kich łóżkach trwa 60 minut. W tym czasie na przykładowym łóżku 
wykonujemy ruchy odpowiadające 3 kilometrowemu marszowi. Przy 

okazji stymulujemy krążenie w okolicy nadbrzusza i wzmacniamy 
pośladki oraz wewnętrzne części ud. Na innych urządzeniach wzmac-
niamy dolne partie kręgosłupa, talię, brzuch, biodra, górne części ud 
i poprawiamy kształt pośladków.

Korzyści wynikające z ćwiczeń na łóżkach „Slender Life”, to 
przede wszystkim zrzucanie nadwagi, wzmocnienie mięśni i rozluź-
nienie ciała. Oprócz pozbycia się zbędnych kilogramów łóżka zostały 
docenione przez specjalistów, jako urządzenia rehabilitacyjne, wska-
zane przy wielu schorzeniach kręgosłupa i stawów.

Ćwiczenia w Vacu Klubie to idealna gimnastyka dla kobiet jak i 
mężczyzn w różnym wieku. Szczególnie polecana jest osobom mało 
aktywnym i z nadwagą, ponieważ nie powodują obciążenia stawów i 
kręgosłupa.

W Vacu Klubie można także ćwiczyć w kapsułach znanej mar-
ki Body space. Klub znajduje się przy ul. farnej 4 i czynny jest 

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 20.00 
i w sobotę od 9.00 do 18.00. szczegółowe informacje uzyska-

my pod numerem telefonu 509 544 550.

Vacu Klub już otwarty, tylko tutaj można ćwiczyć na nowoczesnych urządzeniach „Slender Life”

Ćwiczenie i relaks

P.P.H.U. NIRO-TECH 
Jaworzno

PRODUCENT 
WYROBÓW 

ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

Poszukuje pracowników 
na stanowiska:
- Elektryk – automatyk (upraw-

nienia SEP)
- Ślusarz – montażysta
Wymagania:
- doświadczenie na podobnym 

stanowisku,
- dyspozycyjność,

Kontakt:
032/616-49-11
032/616-49-23

e-mail: nirotech@nirotech.pl

dw

dw

dw

dw

dw
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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
dw

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

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

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

72/04

73/04

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

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

ul. Grunwaldzka 225/54

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

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

74/04

STOMATOLODZY

80/04

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

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

ORTOPEDZI

71/04

GABINET REHABILITACJI Jaworzno Przychodnia Podwale ul. Nosala
mgr Ewa Baczyńska-Lorenc rej. tel. 0 606 191 808 Indywidualna 

terapia skolioz i wad postawy, masaż, przeciwbólowa terapia 
kręgosłupa. Fizykoterapia: laser, pole magnetyczne, jonoforeza, 

diadynamic, elektrostymulacja. Grupowa gimnastyka specjalistyczna 
dla pań

REhABILITACJA

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

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

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

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

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

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

ChIRURDZY

75/04

OPTYCY

dw

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

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

rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

79/04

PEDIATRZY

92/02

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

dw

Medycyna estetyczna
poczuj energię piękna

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

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

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

www.esteuroda.pl

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

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

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

INNE

Spotkanie Grupy 
Wsparcia 

dla opiekunów chorych na chorobę Alzheimera 
odbywają się w każdy ostatni poniedziałek 

miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00 
w Dziennym Domu Opieki Społecznej nr 1 

w Jaworznie 
ul. Grunwaldzka 18� (dawne przedszkole) 

Kontakt telefoniczny: 0 698 688 307
ogłoszenie bezpłatne

36/04

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw., pt. 
17.00-19.00 

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

dw

Gabinet kosmetyczny Lorin
Pierwszy zabieg 50% taniej, zabiegi na ciało 

zaprasza na mikrodermabrazję diamentową 135 zł 
peeling kawitacyjny 50 zł + ampułka gratis, ultradźwięki oraz 

mezoterapię bezigłową w cenie 150 zł. Najniższe ceny!
Jaworzno ul. Piłsudskiego tel. 608476405

dw

URODA

Szkoła Modelowania Sylwetki 
i Promocji Zdrowego Stylu Życia

Iwona Wrzesień 
mgr rehabilitacji ruchowej

Gabinet masażu 
czynny codziennie godz. 17.00

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

Zapisy na gimnastykę odchudzającą
oraz Nordic Walking

dw

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

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

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

GABINET USG

dw

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

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

i miednicy mniejszej, tkanek miękkich.

62/02

dw

Klasyczny masaż leczniczy
mięśni pleców, kręgosłupa 

i mięśni kończyn
Stefan Koźbielak

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

dw

Podejmę współpracę 
z ORTODONTą

tel. 032/ 753 16 16
Jaworzno ul. Zegadłowicza 45

Studio Kosmetyczne
„NEFRETETE”
zaprasza na:

program pielęgnacji dłoni
paznokcie żelowe  65 zł
pedicure frezarką + żel na paznokcie  60 zł
peeling kawitacyjny  35 zł
zabieg na ciało „Hot chocolate”  od 60 zł

Jaworzno ul. Słowackiego 1 (w bramie) 
tel. 032/ 751 95 77, 0 661 509 292

dw

Zaproszenie
W dniach 13-14 czerwca 2008 roku na Placu Papieskim 

w Sosnowcu odbędą się obchody rocznicy wizyty 
apostolskiej papieża Jana Pawła II połączone 

z organizowanym przez Centrum Edukacji i Wychowania 
KANA Forum Młodych.

Organizatorzy przewidują obecność kilkudziesięciu tysięcy 
uczestników. 

Zabezpieczenie medyczne, tej ważnej dla regionu uroczystości 
organizatorzy powierzyli PŚZ i PZ Elvita Jaworzno III 

z Jaworzna. Obok punktów medycznych, zlokalizowanych 
w miejscu organizacji uroczystości wszyscy chętni będą 

mogli skorzystać z bezpłatnych badań medycznych 
przeprowadzonych w ramach tzw. Białej Soboty.

ZAPRASZAMY

ogłoszenie bezpłatne
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OS. STAŁE

W jednym z odcinków 
popularnego polskiego 
serialu kryminalnego 
dwóch przestępców, aby 
uniknąć „rozszyfrowania” 
i demaskacji, postanawia 
zadzwonić na policję z...
budki telefonicznej. 

Wiadomo przecież, że w dzisiej-
szych czasach namierzyć telefon 
komórkowy to dla funkcjonariuszy 
jak wyjść po bułki do sklepu, prze-
prowadzić staruszkę przez drogę 
czy wlepić mandat. Nic prostszego. 
Dwaj łasi na szybką kasę, nie wiedzą 
tylko, że namierzyć budkę jest...
równie łatwo. Za to mają tylko jeden 
dylemat. Ktoś ukradł słuchawkę! 
I tu pada decydujące, aczkolwiek 
wszystko mówiące: – Znowu? I da-

BYCZYNA

Z samego kabla nici

Taki sam stoi po drugiej stronie, raczej dezorientując niż 
informując pasażerów

Przystanek przy klubie „Niko” to kolejna  
z atrakcji, jakie czekają na gości, którzy 
zdecydują się zajrzeć w te rejony

Dezinformacja

lej: – Na co komu ... słuchawka? No 
właśnie, na co komu była słuchaw-
ka telefoniczna? Z samego kabla, 
jak to mówią, nici. Zwłaszcza, że  
z tej konkretnej przy klubie „Niko” 

korzystają inne grupy społeczne 
– to budka dla niepełnosprawnych. 
I nie jest to podyktowane chęcią 
pozostania anonimowym, ale ze 
zwykłej potrzeby.

To na pewno nie stanie się wizytówką dzielnicy, ale skutecznie 
może zepsuć jej obraz. I z pewnością nie jest też dobrą reklamą 
Byczyny. Przewrócony kosz na ubrania prawdopodobnie służy 
czasem za ławeczkę przystankową, ale to nie jest raczej jego 
pierwotne przeznaczenie

Antyreklama
Jak długo problem parkingów nie 
zostanie w mieście rozwiązany, 
tak długo takie widoki jak poka-
zany na zdjęciu nie będą należeć 
do rzadkości.

Kiedyś, jak mówią mieszkańcy, był 
tutaj plac zabaw, teraz została tylko 
piaskownica. Samochody stojące 
tuż obok niej szokują co niektórych 
mieszkańców osiedla, ale szczególnie 
denerwują i przeszkadzają najbar-
dziej poszkodowanym, czyli dzieci 
bawiące się w piaskownicy. Bo to im 
najbardziej ogranicza się przestrzeń 
do zabawy, czyli w tym wieku moż-
na powiedzieć, przestrzeń niemal 
życiową. Kierowców uczulamy więc, 
aby parkując w różnych miejscach, 
nawet tam, gdzie jest to szczególnie 
trudne, mieli na względzie dobro 
najmłodszych, często przecież wła-
snych pociech.

Radzimy więc maksymalnie zwolnić w tym miejscu

ten niezwykły okaz 
tulipana przyniosła do 
naszej redakcji w piątkowe 
popołudnie mieszkanka 
ulicy długoszyńskiej, teresa 
Ryba. Z zakupionych na 
targu cebulek wyrosły 
piękne kwiaty, ten widziany 
na zdjęciu ma ich aż cztery 
na jednej łodydze. i jest przy 
tym wyjątkowo wytrzymały, 
zakwitł bowiem już 1 maja. 
nie po raz pierwszy Pani 
teresa może pochwalić 
się niespodzianką, jaką 
sprawiła jej sama natura 
– w 2006 roku, pierwszego 
dnia jesieni w jej ogrodzie 
zakwitła...grusza.

O placu zabaw na poważnie

Radzimy: noga z gazu

Cztery kwiaty na jednej łodydze
DąBROWA N. Na kierowców wjeżdżających na Kościuszkowców 

i pragnących zaparkować za Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Górnik” czeka, oprócz 
prawdopodobnego braku miejsca na samochód, 
ogromnych rozmiarów dziura
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DŁUGOSZYN

Wyślij e-mail 

dzielnice@ct.jaworzno.pl

 Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22

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

na temat dzielnicy, 
w której mieszkasz.

Widzisz coś, 
czego nie widzą inni.

Od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 8.00 – 16.00

Przyjedziemy na miejsce! 
Dla nas każda sprawa 

jest ważna

PODŁęŻE

do takich widoków 
miejscowi niepokorni 
zdążyli nas już 
przyzwyczaić. 
Przejeżdżając przez 
miasto, zauważyć można, 
że każdy jest przynajmniej 
przekręcony, nie mówiąc 
już o tym, że są podpalone, 
zdewastowane, 
zmiażdżone.  
tylko w jakim celu?

Ciekawe: z nudy czy z pasji?

Remontów w mieście ciąg 
dalszy. oprócz utrudnień 
w ruchu na św. Wojciecha 
czy Krakowskiej, drogowcy 
muszą być podwójnie czujni 
na towarowej, łączącej 
centrum miasta z Podłężem. 
Prace, niezmiennie i w 
tym wypadku, wykonuje 
katowicka firma „drogopol”. 

Demontaż starego krawężnika  
i części chodnika, a następnie roz-
biórka starej nawierzchni drogi to 
plan robót, jakie mają być prze-
prowadzone na prawie półki lo-
metrowym odcinku. W każdym  
z przypadków umowa przewiduje, 
że wykonawca ma 150 dni czasu na 
wywiązanie się z niej, czyli wszystkie 
te inwestycje powinny się zakończyć 
najpóźniej do końca września tego 
roku. Ale, jak przekonuje Sebastian 
Kuś, rzecznik prasowy Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów, firmy, któ-
ra nadzoruje postęp prac: – Już dziś 
jednak można powiedzieć, że nie-
które zadania, jak chociażby remont  
ul. Krakowskiej, uda się zrealizować 

o wiele szybciej. Remont ul. Towaro-
wej to jedno z ważniejszych zadań 
zaplanowanych na bieżący rok. Naj-
ważniejszą informacją dla kierowców 
powinien być jednak fakt, że wzdłuż 
drogi powstaną nowe miejsca posto-
jowe. Teraz bowiem, żeby przejechać 
bez szwanku przez Towarową do Alei 
Piłsudskiego, trzeba się nieźle na-

machać kierownicą, jak powiedział 
nam jeden z kierowców, którzy czę-
sto zaglądają w te rejony. Ile trzeba 
będzie za ten luksus w postaci nowej, 
tak upragnionej w tym miejscu, na-
wierzchni i parkingu zapłacić? Mo-
dernizacja ul. Towarowej kosztować 
będzie 1 092 967,16 zł brutto – roz-
wiązuje zagadkę Kuś.

Nowe miejsca postojowe

O tym przystanku pisaliśmy już  
w numerze 18, jednak okazało się, że 
jego rozbiórka wzbudziła spore kon-
trowersje i odzew wśród mieszkań-
ców odwiedzających groby bliskich 
na wilkoszyńskim cmentarzu.

Nowe przystanki docierają do nawet tak odległych zakątków miasta, 
jak tu na Dąbrowskiego. Przystanek czeka jeszcze na wykończenie, 
bo zarówno kosz, jak i rozkład leżą pod drzewem

Przy tym znaku na 
dąbrowskiego można by 
powiedzieć – Wielki Brat patrzy 
– gdyż zawsze ktoś ma oko 
na tych, którzy nie dostosują 
się do przepisów i wymuszą 
pierwszeństwo. 

Jednak nie zmienia to faktu, że 
robiąc ten osobliwy, jak na sztukę 
praktykowaną na ulicznych znakach, 
rysunek, ktoś na pewno się nad tym 
nie zastanawiał. 

W odległych zakątkach

Wielki Brat patrzy
BORY

WILKOSZYN

Miejsce na nowy

Większość z nich to ludzie star-
si, dla których kawałek ławeczki to 

czasem rzecz zbawienna, zwłasz-
cza, że w kursującej na tej trasie 
popularnej S-ce nie zawsze mogą 
liczyć na wolne miejsce. Tymcza-
sem poprzedni, duży przystanek 
zdemontowano w określonym celu: 
– Przystanek rozebrano, aby prze-
nieść go w inne miejsce – wyjaśniła 

nam w piątek Katarzyna Florek  
z Biura Promocji i Informacji Urzę-
du Miejskiego w Jaworznie. Jedną 
jego część znaleźliśmy na przystan-
ku Koźmin las. Tym samym zrobił 
miejsce na nowy, świeży, taki sam, 
jakie możemy zobaczyć w innych 
częściach miasta.
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Informator Kulturalny

o g ł o s z e n i e

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

WyBRanE ofERty:
domy:
Centrum – 200 m2 – działka 761 m
Ciężkowice – 164 m2 – działka 953 m
działki:
Bory 2395 m2 – mieszk.-usługowa
Ciężkowice 2400 m2 – rolna

mieszkania:
Podwale M-2 – 29 m2 – IV piętro
Centrum M-3 – 48 m2 – I piętro
Os. Stałe M-3 – 53 m2 – II piętro

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

o g ł o s z e n i a

o g ł o s z e n i e

– KURSY J. ANGIELSKIEGO W LONDYNIE!
– TŁUMACZENIA ANGIELSKI – POLSKI,
– LEKCJE ANGIELSKIEGO!
– KURSY

E-mail: letstalk@interia.eu
tEl: 0 692 223 739 

032 744 47 52
www.angielskiwlondynie.eu

Maj w Bibliotece:

P O Ż Y C Z K I 
G O T ó W K O W E

Proste i wygodne, ekspresowo w domu 
klienta, bez zabezpieczeń

i zbędnych formalności, raty 
miesięczne spłacane w trakcie wizyt 

naszego przedstawiciela, również dla 
osób z negatywnym bik-iem

Kontakt z przedstawicielem 
0 691 116 881 lub 0 722 045 168

infolinia 0 801 16 90 16 
lub 032 219 09 15, www.Profi-net.Pl

Języki w Bibliotece:
Poniedziałki (godz. 17.00; 18.00)- język angiel-
ski – prowadzi Daniel Chećko
Wtorki (godz. 16.30; 18.00) – język włoski 
– prowadzi Joanna Pieróg
środy (godz.15.30; 16.30) – język rosyjski  
– prowadzi Tatiana Swiridowa
czwartki (godz. 16.00;17.00) – język niemiecki 
– prowadzi  Grażyna Bartczak
Piątki (godz. 16.00) – język francuski – prowa-
dzi Agnieszka Batko
soboty (godz. 10.30;12.15) – język hiszpański 
– prowadzi Dariusz Pilecki

Biblioteka dzieciom:
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czytanie – czyta-
my z radością, słuchamy z przyjemnością
środy (godz. 17.00) – Spotkania z literkami 
– nauka pięknego pisania
czwartki (godz. 17.00) – Mały artysta – zajęcia 
plastyczne
08.05 (godz. 12.00) – Spotkanie z Anną Onichi-
mowską autorką książek dla dzieci i młodzieży 

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

spotkania – imprezy:
06.05 (godz. 18.00) - „Polskie Podziemne Trasy Tury-
styczne” – spotkanie z Tomaszem Rzeczyckim
06.05 (godz. 18.00) -  Klub Książki – prowadzą 
– Anna Chebel, Katarzyna Pokuta
07.05 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie : Smukła sylwet-
ka –mgr farm. Anna Kurek-Górecka, lek. med. Elżbie-
ta Meszyńska, kosmetolog mgr Renata Szpala
08.05 (godz. 18.00) – Spotkanie autorskie z 

Danutą Noszczyńską promujące nową powieść 
„Hormon nieszczęścia”
09.05 (godz. 16.00) – Akademia Filmowa dla 
Młodzieży - Czy komiks to zatrzymany film? 
- prowadzi dr Ewa Sałużanka
09.05 (godz. 18.00) – Spotkanie autorskie z 
Andrzejem Pilipiukiem
13.05 (godz. 12.00 - 16.00) – Seminarium dla biblio-
tekarzy „Bibliotekarz we współczesnej bibliotece”
13.05 (godz. 17.00) – Malarstwo Marka Dudka
13.05 (godz. 18.00) – Spotkanie z Platonem 
– debata oxfordzka – prowadzą uczniowie I LO
14.05 (godz. 18.00) – Salon literacki – Spo-
tkanie z Janem Strządałą - prowadzi dr Stani-
sław  Piskor 
15.05 (godz. 16.30) – Klub Filmowy - prowadzą 
– Bernadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk
15.05 (godz. 18.00) – Balthasar Kłossowski de Rola-
Balthus - O najdroższym i najbardziej tajemniczym 
malarzu XX wieku mówi Maciej Szczawiński
20.05 (godz. 18.00) – Podróże: Australia – spo-
tkanie z Magdalena Motyką
27.05 (godz. 18.00) – Spotkania z nie-Filozofią 
– Człowiek w Filozofii Jana Pawła II - Evangelium 
Vitae – prowadzi Marek Niechwiej
28.05 (godz. 18.00) – Malarstwo nowoczesne - 
Ekspresjonizm – prowadzi dr Stanisław Piskor
29.05 (godz. 16.30) – Klub Filmowy - prowadzą 
– Bernadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk
30.05 (godz. 13.00) – Nauki niepotrzebne –„W 
poszukiwaniu wartości – spór Herberta z Miło-
szem” – prowadzi dr hab. B. Gutkowska
30.05 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariuszowe 
- prowadzi dr Ewa Sałużanka

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

Kupię	działkę	w	parafii	Niedzieliska 
tel. 0606-134-946

93/03

Sprzedam	 przedwojenną	 willę	
350/740	m2	Centrum 
tel.	0	601	815	719

253/d/08

Kupię	dom tel.	0	792	827	792
281/d/08

Wynajmę	magazyny,	 biura	 pod	
każdą	działalność	
tel. 0	604	28	28	70

1/04

Szukam	mieszkania	do	wynajęcia	
(Podłęże,	Leopold) 
tel.	0	602	651	854

367/d/08

Sprzedam	mieszkanie	36	m2	
tel.	0	603	119	171

17/04

Sprzedam	mieszkanie	126	m2	Pie-
czyska,	pełne	wyposażenie	cena	
200.000,00, tel.	 0	 691	515	414,	
032/	615	18	69

289/d/08

Kupię	 działkę	 budowlaną	 około	
1000m2 tel. 0	605	153	102

292/d/08

Sprzedam	 kiosk	 typu	 Ruch	 –	
Byczyna tel. 0	604	588	189

dw

Sklep	na	Podłężu	odstąpię 
tel.	0	512	320	644

69/04

Sprzedam	mieszkanie	2-pokojowe	
+	balkon	stare	Podwale	II	piętro 
tel. 0	601	48	22	68

dw

Sprzedam	garaż	murowany	z	wypo-
sażeniem	(Sportowa) 
tel. 032/	615	53	56

316/d/08

Sprzedam	63	m2	(Podłęże) 
tel.	032/	616	58	24	po	18.00

374/d/08

Sprzedam	halę	330	m2	bezpośred-
nio	przy	drodze tel.	0	607	281	231

dw

Zamienię	mieszkanie	własnościowe	
28m2	parter	(Nowa	6)	na	większe	w	
tym	rejonie	tel.	0	668	232	282

319/d/08`

Sprzedam	M-2	30	m2	Skałka 
tel.	0	607	281	231

dw

Wynajmę	pokój	 samotnej	osobie 
tel. 032/	614	12	77

368/d/08

Kupię	dom	lub	mieszkanie	do	cał-
kowitego	remontu	
tel. 0	663	089	159

326/d/08

Do	wynajęcia	lokal	70	m2	–	Podwale	
pod	każdą	działalność 
tel. 0	511	520	224

327/d/08

64	m2	ul.	Matejki	sprzedam	
tel.	0	607	281	231

dw

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

dw

Sprzedam	mieszkanie	M4	63	m2	
(Podłęże)	tel.	0	604	406	454,	
0	606	873	842

372/d/08

M-3	Podwale	38	m2	sprzedam 
tel.	0	607	281	231

dw

Sprzedam	nieruchomość	w	cen-
trum	z	domami,	posesja	budowlano	
inwestycyjna tel.	0	602	105	538

370/d/08

Sprzedam	M-2	25	m2	parter,	Cen-
trum tel.	0	607	281	231

dw

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

dw

Zatrudnię	barmankę 
tel.	0	508	918	869

350/d/08

Firma	Nowinex	ul.	Grunwaldzka	164	
Jaworzno	 zatrudni	 pracowników	
ochrony	i	techników	elektroników.

204/04

Poszukuję	chętnych	do	pracy	Klub	
Retro	tel. 0	509	010	892	po	16.00

83/04 

Przyjmę	mechanika	
tel.	0	504	226	620

205/01

Zatrudnię	 pracownika	 na	myjnię	
ręczną	ul.	Martyniaków	8 
tel.	0	694	896	778

197/04

Zatrudnię	 kucharza	 (do	 produkcji	
pizzy)	kucharki	z	praktyką	i	kierowcę	
tel.	0	507	042	487

195/04

Brukarzy	 z	 doświadczeniem	 i	 do	
przyuczenia	przyjmę 
tel. 032/	615	55	49	(7.00-14.00)

35/04

Biuro projektowe zatrudni 
absolwenta technikum budow-
lanego lub studenta wydziału 
budownictwa. (0-32)	623	00	49,	
623	50	18.

199/04

Zatrudnię murarza z doświad-
czeniem tel. 032/ 616 27 44

203/04

Zatrudnię	pracowników	budowlanych	
wykwalifikowanych,	zarobki	od	8	zł	
wzwyż. Tel.	0	601	48	20	22

196/04

Poszukuję	pracownika	na	kuchnię.	
Nie	wymagana	praktyka.	Szczegóły	
0	509	010	892,	0	512	189	364	po	
16.00

28/04

Zatrudnię do obsługi stacji 
Auto-Gaz tel. 0 601 149 372

194/04

Zatrudnię	do	pracy	–	Kebab	
tel.	0	602	74	80	49

362/d/08

Zatrudnię	piekarza	tel.	0	668	171	409,	
0	601	156	473

346/d/08

Zatrudnię	geodetę	z	doświadczeniem	
w	terenie,	atrakcyjna	praca,	wynagro-
dzenie	do	negocjacji 
tel.	0	608	288	561

4/05

Zakłady	 Mięsne	 „Unimięs”	 ul.	
Powstańców	Styczniowych	9,	Chrza-
nów	zatrudnią	mechaników	utrzyma-
nia	ruchu	oraz	hydraulików. 
Tel.	032/	625	74	29,	625	74	10	 lub	
rekrutacja@unimies.com.pl

dw

Zatrudnię	budowlańców	
tel.	0	514	988	026

356/d/08

Zlecę	wykonanie	ogrodzenia 
tel. 0	604	42	92	81

355/d/08

Pizzeria	Da	Grasso	zatrudni	kierowcę,	
dostawcę	z	własnym	samochodem,	
osobę	do	wypieku	pizzy	(zapewniamy	
szkolenie)	oraz	kasjerko	–	kelnerkę 
tel.	0	665	700	163/4

dw

Zakłady	 Mięsne	 „Unimięs”	 ul.	
Powstańców	Styczniowych	9,	Chrza-
nów	zatrudnią	pracowników	rozbioru,	
konfekcji	 (pakowanie	wędlin)	 oraz	
pracowników	magazynu	i	sprzątaczki. 
Tel.	032/	625	74	29,	625	74	10	 lub	
rekrutacja@unimies.com.pl

dw

Zatrudnię	 pracowników	ogólnobu-
dowlanych,	brygady	do	dociepleń	
tel.	0	784	760	987

359/d/08

Zatrudnię	 sprzedawcę	 do	 sklepu	
ogólnospożywczego	(może	być	renci-
sta)	tel. 632	616	38	26	do	13.00,	
668	14	25	30	od	15.00

20/05

„Fitness	Latino”	(Chrzanów)	poszukuje	
instruktora	fitness.	Osoby	zaintereso-
wane	prosimy	o	kontakt	telefoniczny:	
Barbara	Trala	0	601	52	67	21	lub	E-
mail:	barbara_trala@hotmail.com

dw

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

136/051

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

192/04

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

329/d/08

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

183/d/07

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

037/d/07

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

dw

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

366/d/08

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

45/04

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

46/10

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

dw

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

dw

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

52/04

Zdjęcia na dokumenty fachowo. 
Foto Image ul. Sienkiewicza 
(Kocia) 11

dw

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

52/04

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

dw

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

205/d/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

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

208/10

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

52/04

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

dw

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

194/d/08

Roboty	 remontowo	 –	 budowlane	
zmiana	pokrycia	dachowego	(eternit)	
tel.	0	501	096	441

54/04

D o c i e p l e n i a  b u d y n kó w 
BUDMAX tel. 0 502 38 50 23

24/04

Gładź	gipsowa,	malowanie,	kafelko-
wanie	tel.	0	600	660	208

295/d/08

Parkiety	sprzedaż,	montaż,	renowa-
cja	tel.	0	662	281	641,	
032/	751	49	87

dw

Kafelkowanie,	suche	tynki,	gładź 
tel.	0	660	320	621

295/d?08

Remonty	mieszkań	łazienek,	podda-
szy	tel.	0	696	222	894

365/d/08

Roboty	budowlane,	wykończeniowe	
tel.	0	516	250	980

309/d/08

Parkiety,	kafelkowanie,	gładzie 
tel.	032/	615	63	88

352/d/08

Remonty	od	A-Z,	specjalizacja	docie-
plenia	tel.	0	512	189	430

359/d/08

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

369/d/08

Budowlane	–	wykończeniowe	
tel.	032/	615	63	88

375/d/08

Kompleksowe	remonty,	wykończenia	
wnętrz	tel.	0	605	835	147

376/d/08

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

43/04

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

148/02

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

dw

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

56/03

Złomowanie	samochodów 
tel.	0	509	303	507

225/d/08

AUTO SKUP całe, rozbite, sko-
rodowane, gotówka tel. 032/ 
711 56 39, 0 600 507 385

325/d/08

Pilnie tanio sprzedam Peuge-
ota 405 Combi Diesel 
tel. 0 609 547 991

dw

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam	łóżko	piętrowe	metalowe	
IKEA	 cena	 do	 uzgodnienia	 stan	
bardzo	dobry	tel. 0	606	930	352

373/d/08

Sprzedam	narożnik	duży	brązowy,	
rozkładany	z	pojemnikiem	na	pościel 
tel.	0	607	810	613

364/d/08

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

dw

Poradnia	Psychologiczna	
tel.	032/	752	24	64,	0	501	701	344

dw

Herbalife	–	produkty	
tel.	032/	616	58	16

144/02

Konsultacje	specjalisty	seksuologa	
tel.	032/	752	24	64,	0	501	701	344

dw

Studio Stomatologii Estetycz-
nej i Profilaktycznej 
tel. 032/ 753 42 56, 753 31 52

dw

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

dw

INNE
Przyjmę	gruz	250	ton	Bory 
tel.	0	507	182	639

333/d/08

Dam	ziemię,	gruz	tel.	0502	150	710
bezpl

Oddam	szczenięta	za	darmo 
tel.	0	609	684	751

bezp

„SEBGAZ” szybka dostawa 
gazu w butlach 11 kg – promo-
cja 45 zł. Tel. 032/ 616 17 19, 
0 696 675 251

1/05

Poszukujemy	stałej	pomocy	z	Os.	
Stałego	do	lekkich	prac	domowych	
między	innymi	w	robieniu	zakupów	
tel. 032/	616	54	79

bezpł

Zagubiono	 legitymację	studencką	
nr	37447 tel. 0	503	137	457

371/d/08

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

bezp

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

bezp

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

bezp

Zaopiekuję	się	dzieckiem	
tel.	0	511	212	109

bezp

Zaopiekuję	się	dzieckiem	po	południu	
tel.	0	887	789	771

bezpł

Brygada	do	dociepleń	szuka	pracy 
tel. 0	506	28	48	97

359/d/08

TAXI
TAXI!!!	0	601	431	749

286/d/08

centrum Kultury 
15 maja godz. 19.00 Święto Polskiej Niezapominajki – uważane przez wielu jako polskie 

święto zakochanych. Właśnie z tej okazji zapraszamy państwa do Sali Teatralnej 
MCKiS na godz. 19.00 na koncert „Nie zapomnij o mnie…” W programie znalazły 
się utwory soulowe, jazzowe oraz przeboje polskiej muzyki rozrywkowej. Szykuje 
się wyśmienita zabawa – serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny. 

18 maja godz. 18.00 – Sala Teatralna Spektakl (przełożony) w ramach VXII Spotkań 
Teatralnych – „Małe zbrodnie małżeńskie” – brak biletów.

20-21 maja – Sala Teatralna. Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie serdecznie 
zaprasza dzieci w każdym wieku, na spektakl „Skup wierszy, snów i piose-
nek” w reżyserii Evy Sałużanki. Widowisko na podstawie tekstów J. Tuwima, 
J. Brzechwy, W. Chotomskiej i L.J.Kerna z muzyką Aleksandra Brzezińskiego 
wykona Teatralna Grupa Wielozadaniowa. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do Sali Teatralnej przy ul. Mickiewicza 2 w dniu 20 i 21 
maja na godz. 18.00. Darmowe wejściówki do odebrania w Dziale Imprez 
Kulturalnych znajdującym się w budynku „Sokoła”. 

24 - 25 maja godz. 9.00 - 19.00 – Sala Teatralna „Harmojawka” – warsztaty harmonijkowe. 
Zapraszamy wszystkich grających, lub próbujących grać na harmonijce ustnej 
miłośników bluesa i nie tylko. W dniach 24 i 25 maja jeden z najwspanialszych har-
monijkarzy w Polsce poprowadzi warsztaty harmonijkowe pod nazwą „Harmojaw-
ka”. Na warsztatach będzie można nauczyć się gry na tym instrumencie, ale także 
doskonalić dotychczasowe umiejętności pod okiem mistrza Bartosza Łęczyckiego. 
Warsztaty będą obejmowały: zajęcia teoretyczne – techniki od najprostszych 
do tych stosowanych przez mistrzów harmonijki, zagadnienia praktyczne oraz 
wieczorne blues session z udziałem warsztatowiczów i kadry pedagogicznej. 

dom Kultury „Jeleń” 
14 maja godz. 16.00 – „Podróżujemy po Grecji” – klub Obieżyświata dla dzieci i młodzieży
16 maja godz. 12.00 – „Moja mama wszystko wie, moja mama kocha mnie” – wysta-

wa prac plastycznych uczestników koła „Paleta”.
17 maja godz. 8.00 – Zabawy i gry na hali sportowej w Jeleniu. - Rozgrywki w piłkę ręczną.
 godz. 10.00 – Klub zabaw i gier planszowych. Gra w piłkarzyki. 

dom Kultury „szczakowa” 
14 maja godz. 14.00 – Zajęcia ceramiczne dla uczestników Ośrodka Szkolno Wycho-

wawczego im. Jana Pawła II.
17 maja godz. 17.00 – Sobótkowy festyn rodzinny – gry, zabawy, konkursy, przed-

stawienia, koncert zespołu muzycznego
Klub „dobra” 

16 maja godz. 16.00 – Zajęcia w plenerze, wycieczka do lasu.
Klub „gigant” 

17 maja godz. 13.00 – „Praca i zabawa” – zajęcia z form użytkowych.
20 maja godz. 16.30 – „Tajemnica kosmosu” – lekcja biblioteczna z okazji Światowe-

go Dnia Kosmosu.
Klub „Podłęże” 

19 maja godz. 16.00 – Filmowe popołudnie –projekcja filmów dla dzieci i młodzieży
Klub „Wega”

16 maja godz. 16.00 – Otwarty Turniej Tenisa Stołowego.
16 maja godz. 19.00 – Majowy seans filmowy – kino dla młodzieży.
19 maja godz. 16.00 – „Z mamą na myśli” – zajęcia plastyczne

Klub „szczak”
15 maja godz. 16.00 – „Dzień Niezapominajki” – konkurs plastyczny.

Klub „Pod skałką”   
15 maja – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na kartkę z okazji Dnia Niezapo-

minajki – konkurs organizowany wspólnie z Gimnazjum nr 6.
Klub „Relaks”

15 maja godz. 16.00 – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Niezapominajkowy 
bukiet”.

19 maja godz. 16.00 – Mecz piłki nożnej.
Klub „strażak”

14 maja godz. 16.00 - Zabawy z piłką na boisku – rozegranie meczów sparingowych
15 maja godz. 16.00 - „Czwartkowe spotkania z poezja” – wizyta w bibliotece.
19 maja godz. 16.00 - Wycieczka do lasu – zbieramy kwiaty na bukiet dla mamy.
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Pomnik poświęcony 
jest pamięci wszystkich 
Jaworznian, którzy 
bohatersko walczyli na 
polach bitew, wojen, 
uczestniczyli w powstaniach 
narodowo-wyzwoleńczych, 
żołnierzom wszystkich 
formacji zbrojnych 
na frontach wojen, 
legionistom, żołnierzom 
Wojska Polskiego, 
żołnierzom Polskiego 
Państwa Podziemnego 
– armii Krajowej.

Pomnik usytuowany będzie w pobli-
żu nowego gmachu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w obrysie dawnego Domu Le-
gionowego w Rynku przy skrzyżowaniu 
ulicy Stojałowskiego z ulicą Sądową.

Wyznaczone miejsce ma histo-
ryczną wymowę. Dom Legionowy 
zbudowany był wyłącznie siłami le-
gionistów, w latach 1928-1935. Pełnił 
funkcję usługowo-handlową ponadto 
był siedzibą związku byłych Legio-
nistów do czasu wybuchu II wojny 
światowej. W okresie okupacji hitle-
rowskiej podporządkowany został 
zarządowi władz okupacyjnych.

Drugim wymownym symbolem 
jest krwawa egzekucja członków AK  
w rynku i jego okolicach dokonana 
przez Niemców w nocy z 30 listopada na 
1 grudnia 1943 roku. Tamtej nocy tra-
giczny los dotknął 90 rodzin. Dziesięciu 
członków ruchu oporu AK rozstrze-
lano przed ich domami, pozostałych 
wywieziono do Oświęcimia. Wszyscy 

„W hołdzie Jaworznianom walczącym o niepodległą Ojczyznę” – Inskrypcja pomnika

Współtwórcom Polski Niepodległej

zginęli. W rynku, przed budynkiem 
nr 11, Wiktor Faltus lat 50 legionista, 
major rezerwy WP (inwalida wojen-
ny) jeden z pierwszych organizatorów 
konspiracji rozstrzelany był tamtej nocy 
oraz Tadeusz Janikowski młody lekarz 
dentysta, lat 29, rozstrzelany przy ul. 
Stojałowskiego blisko ulicy Sądowej. Ich 
ciała leżały kilka godzin, po zakończo-
nej akcji zostały zabrane i wywiezione  
w nieznanym kierunku.

Po zakończeniu wojny Dom Le-
gionowy był ponownie domem han-
dlowym z pasażem sklepów, upań-
stwowionym. Z uwagi na zmianę 
koncepcji przebudowy rynku w roku 
1974 został wyburzony.

Pierwsza inicjatywa postawie-
nia pomnika w rynku dla upa-
mięt nienia wa żnych w yda rzeń 
dziejowych historii miasta i po-
niesionych of ia r mieszk a ńców  
w walkach o niepodległą Ojczyznę, 
zrodziła się w Światowym Związku 
Żołnierzy AK i Stowarzyszeniu 
„Przyjaźń Jaworznicka” w połowie 
lat 90. wysunęli ją Śp. Stanisław 
Puz syn legionisty i członka AK 
w czasie okupacji hit lerowskiej  
i Stanisław Nowakowski także żoł-
nierz AK obecnie prezes Związku 
– koła w Jaworznie.

Rodziny legionistów postulowa-
ły w roku 2001 o upamiętnienie, 
wskazując na miejsce w rynku po 
byłym Domu Legionowym, gdzie 
szczególną troskę wykazały: Danu-
ta Sochacka, Stanisława Talowska, 
Grażyna Kieszek.

W roku 2004 została wykonana ta-
blica pamiątkowa poświęcona żołnie-
rzom i legionistom w I wojnie świato-
wej 1914-1918 i walkach lat 1919-1921 
u boku dowódców Józefa Piłsudskiego 
i Józefa Hallera. Odsłonięta została  
w 86. rocznicę odzyskania Niepodle-
głości Polski na budynku byłej Biblio-
teki i Muzeum Miasta.

W maju 2007 roku prezes Ś.Z.Ż. 
AK – koła w Jaworznie Stanisław No-
wakowski podjął staranie z ramienia 
Związku u władz miasta o postawie-
nie pomnika, zakończone pomyśl-
nym finałem w roku 2008.

Robocze spotkania grupy inicja-
tywnej związane z budową pomnika 

z udziałem przedstawicieli środowisk 
żołnierskich, weteranów, legionistów 
i osób sympatyzujących temu przed-
sięwzięciu prowadził Przemysław Du-
dzik, dyrektor Muzeum Miasta.

Podczas tegorocznych uroczystości 
3 Maja dokonano aktu wmurowania 
kamienia węgielnego. Akt erekcyjny 
poświęcenia kamienia węgielnego pod 
pomnik Niepodległości, upamiętnia 
udział i ofiary Jaworznian w kolej-
nych zrywach i walkach o niepodległą 
Ojczyznę. Cytujemy m.in. „Pomnik 
ten powstaje z inicjatywy środowiska 
kombatantów Światowego Związku 
Żołnierzy AK – koło Jaworzno i ro-
dzin legionistów polskich w Jaworznie  
w miejscu, gdzie stał Dom Legionistów 
dzieło i siedziba Oddziału Związku 
Legionistów Polskich posłuży miesz-
kańcom miasta dla upamiętnienia 
udziału Jaworznian w kolejnych zry-
wach przeciw zniewoleniu narodu 
polskiego w latach: 1794, 1846, 1863, 
1914-18, 1919-1920-1921, 1939-1945-
1956” (4 podpisy).

Obecnie miejsce to zostało ogro-
dzone, w centrum wieńczy je wiązan-
ka kwiatów biało-czerwonych.

Po odczytaniu aktu erekcyjnego, 
Stanisław Nowakowski w swoim 
wystąpieniu wypowiedział: „ Zebra-
liśmy się w tym szczególnym miej-
scu, na którym przez wiele lat stał 
Dom Legionistów. Siedziba zarządu 
jaworznian – żołnierzy, którym uda-
ło się powrócić z wojny. To właśnie 
historyczne miejsce, stało się dla nas 
członków Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej – Koła Jaworz-
no celem, wyznacznikiem miejsca 
na którym powinien stać pomnik, 
upamiętniać czyny i ofiary naszych 
ojców i bliskich nam osób. Członko-
wie Koła wyczuleni na krzywdę Pola-
ków, przez wiele lat czynili daremne 
starania o wykonanie i postawienie 
w naszym mieście stosownego zna-
ku – pomnika. Nieustanne dążenia 
do wytyczonego celu przyniosło dziś 
pozytywne rezultaty.

W dniu 30 maja 2007 roku jako 
prezes Koła Ś.Z.Ż.-AK w Jaworznie 
na sesji Rady Miasta, przekazałem na 
ręce prezydenta miasta Pawła Silberta 
i radnych wniosek wsparty podpisem 
ok.500 osób z prośbą o rozpatrzenie 
i zrealizowanie budowy pomnika. 
Radni propozycję zaakceptowali z 
przychylnością i przyjęli oklaskami.

Po krótkim okresie prośba trafiła 
na stół Kolegium Konsultacyjnego 

Prezydenta Miasta, po jej rozpa-
trzeniu, pomysł zaopiniowano do 
realizacji. To trudne i zobowiązujące 
zadanie polecono do wykonania dy-
rektorowi Muzeum Miasta Przemy-
sławowi Dudzikowi, który po zała-
twieniu obowiązujących formalności 

urzędowych, rozpisał konkurs na 
projekt pomnika” (fragmenty).

Przy dźwiękach pieśni patrio-
tycznych, uroczystego wmurowania 
kamienia węgielnego dokonali: Sta-
nisław Nowakowski, w imieniu władz 
miasta zastępca prezydenta Jacek 
Nowak i przewodniczący RM Janusz 
Ciołczyk. Poświęcenia miejsca doko-
nał ks.kanonik Eugeniusz Cebulski 
kolegiaty św.Wojciecha i Katarzyny.

Cząstki indywidualnego udziału 
wmurowania zaznaczyło wiele oso-
bistości miasta Przemysław Dudzik, 
przedstawiciele zakładów pracy, 
firm, członkowie rodzin żołnier-

skich, legionistów i liczni mieszkańcy 
Jaworzna.

Na konkurs rzeźbiarsko-archi-
tektoniczny wpłynęło 6 projektów. 
Zgodnie z regulaminem, kapituła 
konkursowa w ybrała najlepszy.  
Oceniano przede wszystkim prze-
słanie ideowe pomnika. Zapie-
czętowane koperty z danymi pro-
jektantów zostały otwarte przez 
Ewelinę Ciołczyk w towarzystwie 
przewodniczącego jury i odczytano 
dane wszystkich twórców.

Pracami komisji kierował archi-
tekt i artysta plastyk Jacek Budyń, 
członkami komisji byli artyści, pro-
fesorowie z Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie oraz dyrektor Muzeum 
Miasta Przemysław Dudzik i przed-
stawiciel inwestora z Urzędu Miasta 
Teobald Jałyński.

Zwyciężył projekt wspólny arty-
sty rzeźbiarza prof. Andrzeja Wo-
laka z ASP i architekta Grzegorza 
Bilińskiego.

Elementy pocisków artyleryj-
skich wykonane będą z brązu, każdy 
wys. 3,5 m, osadzone na kwadracie 
płyty dolomitowej 11 m. Na każdym 
z elementów wyryte ważne daty 
historyczne walk o niepodległą Oj-
czyznę. Zaznaczone zniszczenia na 

9 elementach rzeźb mają skłaniać 
do własnej interpretacji, artyści 
przekazali trudną drogę do nie-
podległości.

Na środku położony znicz (za-
palany paliwem) przecięty krzyżem 
z godłem Polski i herbem Jaworzna 
– u góry inskrypcja. Całkowity koszt 
wykonania – 360 tys. zł. netto.

W otoczeniu zieleni będzie stano-
wił efektowną całość. Pomnik zapo-
czątkuje proces modernizacji rynku. 

Odsłonięcie pla nowa ne jest  
15 sierpnia 2008 roku, w przypadający 
Dzień Wojska Polskiego.

Zofia Żak

Uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego i miejsca w którym stanie pomnik dokonał ks. 
proboszcz Kolegiaty św. Wojciecha Eugeniusz Cebulski 

Od lewej: wiceprezydent Jacek Nowak, Stanisław Nowakowski  
i Janusz Ciołczyk Podczas tegorocznych uroczystości 3 Maja dokonano aktu 

wmurowania kamienia węgielnego
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W ramach odbywającego się 
w Zabrzu Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego 
„Poezja i proza w języku 
goethego i schillera”,  
18 kwietnia 2008 r. ,w domu 
Kultury „szczakowa” zostały 
zorganizowane przez  
ii liceum ogólnokształcące 
im. cz. miłosza w Jaworznie 
po raz piąty eliminacje 
miejskie tego konkursu. 
głównym sponsorem 
Konkursu było Biuro 
Promocji i informacji urzędu 
miejskiego.

C e le m k on k u r s u  j e s t  up o -
wszechnianie literatury niemiec-
kojęzycznej – zarówno klasycznej, 
jak i współczesnej, przypominanie 
doskonałych tłumaczeń z języka 
niemieckiego, podnoszenie kultu-

ry słowa młodzieży oraz promocja 
uta lentowanej językowo i ar ty-
stycznie młodzieży szkolnej.

Do udziału w konkursie zgłosi-
ła się w bieżącym roku rekordowa 
ilość recytatorów, aż 32 osoby z 11 
szkół z terenu naszego miasta. 

Według regulaminu każdy z 
uczestników przygotował po dwa 
utwory : jeden utwór poetycki oraz 
fragment prozy, przy czym jeden z 
utworów prezentowany był w języ-
ku niemieckim, a jeden w języku 
polskim.

Wśród  recytowanych fragmen-
tów prozy największą popularnością 
cieszyły sie jak zawsze  „Cierpienia 
młodego Werthera” J.W.Goethego 
ale również „Blaszany bębenek ” 
noblisty G. Grassa, utwory Fr. Kaf-
ki, H. Bienka czy K. Manna. Można 
było usłyszeć również fragmenty 
bajek braci Grimm.

Jury konkursu w składzie: Wanda 
Al-Jeabory - doradca metodyczny 
języków obcych, germanistka;  Mar-
ta Siostrzonek-Bania - organizator 
konkursu, polonistka; Anna Osowska 
– organizator konkursu, germanistka; 
Mariusz Oliński – kierownik Domu 

Przez dwanaście lat impreza ta  or-
ganizowana przez Pałac Młodzieży 
im. A. Kamińskiego w Katowicach 
zyskała ogromny prestiż. W Jury 
konkursu zasiadają nie tylko pra-
cownicy Pałacu Młodzieży, ale także 
przedstawiciele świata nauki oraz 
pracownicy Katedry Literatury i Dy-
daktyki Uniwersytetu Śląskiego. 

Karolina Kowalczyk, uczennica 
klasy III b I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. T. Kościuszki w Jaworznie 
zdobyła wyróżnienie w tegorocznej 
edycji konkursu. Licealistka zdecydo-

Kamila Kozik, Agnieszka Jamrozik 
i Karolina Wójtowicz z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących – III 
Liceum Ogólnokształcącego zosta-
ły wybrane z 839 uczniów z całego 
województwa śląskiego do grupy 53 
młodych posłów, którzy będą repre-
zentować województwo śląskie na 
XIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 
w Warszawie.

Maj, czas egzaminów i podsumo-
wań. Kwitnące kasztany zmuszają 
wielu młodych ludzi do wyjątko-
wego w ysiłku intelektualnego, 
jed na k n ie wsz yst k ich.  Pr z y-
szli absolwenci Gimnazjum nr 3  
w Jaworznie nie musieli mierzyć 
się z wielostronicowymi  arku-
szami, gdyż jako laureaci woje-
wódzkich konkursów przedmioto-
wych byli po prostu z egzaminów  
zwolnieni.

Kasia Szarla i Grześ Wąchała,  
to jedyni absolwenci jaworznickich 
gimnazjów, którzy byli zwolnieni  
z obu części egzaminu. Kasia jest 
laureatką Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z języka 
polskiego, biologii i języka angiel-
skiego. Dodatkowo zdobyła 3. miej-
sce w Ogólnopolskim Konkursie 
Języka Polskiego Multitest, organi-
zowanym przez Centrum Edukacji 
Szkolnej w Warszawie. 

Grześ to laureat Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z histo-
rii i biologii.

Gimnazjum nr 3 w Jaworznie 
kształci wszechstronnie umysły, ale 
jeżeli mówimy o konkretnych, spre-
cyzowanych zainteresowaniach, 
to również na tym polu uczniowie 
osiągają sukcesy. Agnieszka Mi-
chałek to podwójna laureatka. Już 
w kasie II zdobyła tytuł finalistki 
Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Matematyki. W klasie 
III było to już tylko formalnością,  
co więcej,  dołączył do niej kolega  
z klasy,  Mateusz Radko. Agnieszka 
i Mateusz  to umysły ścisłe, a takich 
w naszej szkole jest więcej.  Tomek 
Woźniak jest laureatem Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego  
z Geografii i finalistą z chemii. 

Ewa Żabińska również nie pisała 
egzaminu gimnazjalnego w części 
matematyczno-przyrodniczej, bo 

już jako drugoklasistka zdobyła 
tytuł laureata Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z Biologii. 
Tenis stołowy to dyscyplina sportu, 
w której żadna dziewczyna w Ja-
worznie nie może się z nią mierzyć 
– Ewa  to mistrzyni Jaworzna szkół 
ponadgimnazjalnych. Sukcesy spor-
towe łączy z artystycznymi. Od lat 
zajmuje wysokie lokaty w konkur-
sach recytatorskich i literackich. 

Gimnazjum nr 3 w Jaworznie  
to szkoła otwarta i k reaty wna, 
pozwalająca realizować twórcze  
pomysły każdego ucznia, pomaga 
rozwijać wszechstronne zainte-
resowania. Gimnazjum nr 3, to 
akty wne współ istnienie ucznia  
i nauczyciela – przewodnika, kre-
atora i mistrza.

Czekamy na Was w Dniu Otwar-
tym 19 maja 2008 r. od godziny 
16:00 do 18:00.

(iw)

W ojczystym języku 
Goethego i Schillera

W roku szkolnym 2007/2008 odbyła się 
kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
na Pracę z Literatury dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych

Uczennica I LO 
nagrodzona

Gimnazjum nr 3 w Jaworznie 
– szkołą olimpijczyków

Kryterium kwalifikacji licealistek 
były ich prace napisane na temat:
1. „Poseł w wybranym okresie histo-

rycznym i współcześnie”;
2. „Kryteria, które powinien spełniać 

kandydat na posła”;

3. „Twoje wystąpienie poselskie w spra-
wie dla Ciebie najważniejszej”.
Są to uczennice, które na co dzień 

obcują z różnymi formami medial-
nych wystąpień i pracami związa-
nymi z tworzeniem  audycji radio-
wych, konferencji i artykułów praso-
wych, ponieważ uczęszczają do klas,  
w których prowadzona jest inno-
wacja pedagogiczna pt. „Podstawy 

dziennikarstwa i filmoznawstwa”. 
Mamy nadzieję, że również to wy-
różnienie będzie dla nich ciekawym 
doświadczeniem, a swoimi wrażenia-
mi podzielą się z nami po powrocie  
z Warszawy. (iw)

III LO reprezentuje 
nasze miasto

Kamila Kozik, Agnieszka Jamrozik i Karolina Wójtowicz

wała się napisać o roli literatury fanta-
sy w życiu współczesnych odbiorców 
kultury. Karolina jest pasjonatką tej 
dziedziny beletrystyki, śledzi nowo-
ści, a także sama próbuje pisać w tej 
konwencji. 

Jej pracę doceniono za oryginal-
ność ujęcia tematu, dobór materiału 
źródłowego oraz poprawność języ-

kowo-stylistyczną. W najbliższych 
dniach Karolina staje przed nowym 
wyzwaniem, jakim jest egzamin ma-
turalny. Mamy nadzieję, że i na tym 
polu odniesie sukces.  P.D.

Kultury „Szczakowa” dokonało oceny 
recytatorów w oparciu o takie kryte-
ria, jak m. in. dobór repertuaru (war-
tości literackie utworu, dostosowanie 
tekstu do możliwości recytatora), 
kultura słowa, umiejętności językowe 
oraz ogólny wyraz artystyczny.

W oparciu o powyższe kryteria, 
Jury przyznało następujące miej-
sca: I miejsce: Kamila Kozik (III 
LO); II miejsce: Katarzyna Dębska 
(ZSP nr 1); III miejsce: Sara Adam-
ska (III LO).

Ze względu na bardzo wyso-
ki poziom konkursu, Jury przy-
znało również trzy wyróżnienia: 
Agnieszka Olszewska (II LO); Karol 
Oliński (II LO); Paula Augustyn 
(ZSP Nr 4).

W kategorii szkół gimnazjalnych 
kolejne miejsca zajęli: I miejsce: 
Anna Maria Sułek (Gimnazjum  
nr 1); II miejsce: Aleksandra Proksa 
(Gimnazjum nr 4); III miejsce: Pau-
lina Nowak (Gimnazjum nr 10).

Zwycięzcy będą reprezentować 
nasze miasto w eliminacjach woje-
wódzkich w Zabrzu.

Trzymamy kciuki !
a. osowska

Uczestnicy konkursu recytatorskiego „Poezja i proza w języku Goethego i Schillera”

Karolina Kowalczyk



2�Co tydzień nr 20/868
14 maja 2008 roku
Miasto Jaworzno Z życia szkół

Budowlanka obchodzi jubileusz 40-lecia

Konkurs „Z olimpiadą na ty”
Wkrótce XXXiX letnie 
igrzyska olimpijskie. Wiele 
już wokół nich szumu, 
bo chiny nie są krajem 
najbardziej spokojnym na 
świecie, a Pekin miastem, 
w którym kwitnie ateńska 
demokracja. Jednak 
olimpiada się odbędzie 
i warto wiedzieć, jakie 
igrzyska już się odbyły  
i jakie powinny być. 

Celem konkursu „Z olimpiadą na 
ty”, organizowanego w okresie przy-
gotowań olimpijskich „Pekin 2008” 
było przybliżenie młodzieży historii 
i tradycji olimpizmu, wartości etycz-
no-moralnych, jakie niesie ze sobą ta 

Zawody zostały zorganizowane pod 
patronatem MEN oraz MON przez 
Kuratorium Oświaty w Katowicach 
i Wojewódzki Sztab Wojskow y  
w Katowicach.

Filip Bryła, Kamil Cyba i Dawid 
Czubak wytrenowani przez dyrek-
tora szkoły – dr. Dobiesława Derdę 
wystrzelali znakomity wynik: 1675  
pkt na 1800! Ten wynik w zeszłym 
roku wystarczał do zdobycia trzeciego 
miejsca w Polsce, w tym roku nasi za-
wodnicy musieli zadowolić się drugim 
miejscem w województwie. Zadowolić 
to właściwe określenie, gdyż – mimo, 
że nie awansowaliśmy do finału kra-
jowego, – to od kilku lat poprawiamy 
wynik. Dwa lata temu reprezentacja 

ZSP nr 2 zdobyło czwarte miejsce  
w województwie, rok temu byliśmy 
trzeci, w tym roku srebro w „Srebrnych 
muszkietach”, a za rok? Na koniec 
złóżmy życzenia: oby w przyszłym 
roku było jeszcze lepiej! Z.big

Po raz XLVII Kuratoria Oświaty 
i Wojewódzkie Sztaby Wojskowe 
pod patronatem Ministra Obrony 
Narodowej i Ministra Edukacji 
Narodowej organizują zawody 
strzeleckie „O srebrne muszkiety”. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 zorganizował 31 marca 2008. 
na strzelnicy sportowej MCKiS Ja-
worzno zawody międzyszkolne dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Jaworzna. 

Organizatorzy zapewnili odpo-
wiednie warunki strzelania, którymi 
są: broń (karabin sportowy, kaliber 
5,6 mm o zamkniętych przyrządach 
celowniczych, waga do 5 kg), amuni-
cja (produkcja dowolna) oraz konku-
rencja (60 strzałów w postawie leżącej, 
oddawanych z odległości 50 metrów 
do tarczy 154,4/112/4 mm).

W naszym mieście wśród chłopców 
i konkurencji dziewcząt zwyciężyli 
uczniowie reprezentujący Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2. W drużynie 
męskiej występowali: Filip Bryła, Ka-
mil Cyba i Dawid Czubak; kadrę żeń-
ską tworzą: Klaudia Morawska, Marta 
Możdżeń i Paulina Walicka. Zwycię-
ską drużynę przygotował dyrektor  
ZSP nr 2 dr Dobiesław Derda.

Za reprezentacjami ZSP nr 2 ulo-
kowali się na drugich miejscach za-
wodnicy i zawodniczki I LO; a trzecie 
miejsce wywalczyli chłopcy z ZSP nr 
3 i dziewczęta z II LO.

Drużyny z ZSP nr 2, które zajęły 
pierwsze miejsca, będą reprezentowa-
ły Jaworzno na zawodach rozgrywa-
nych na szczeblu delegatur oświaty. 
Jeżeli wygrają to kolejnymi szcze-
blami są zawody wojewódzkie i finał 
centralny. Naszym reprezentantom 
życzymy powodzenia!

Sprawni jak żołnierze
2 kwietnia 2008. zostały zorgani-

zowane zawody sportowo-obronne 

„Sprawni jak żołnierze”. W jaworz-
nickim etapie międzyszkolnym za-
wodnicy walczyli w pięciu konkuren-
cjach: tor sprawnościowy, rzut gra-
natem, strzelanie, bieg na orientację, 
pierwsza pomoc przedmedyczna. 

Zarówno w kategorii chłopców jak 
i dziewcząt zwyciężyli uczniowie or-
ganizatora zawodów - Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2. Konse-
kwentnie drugie miejsca zajęli repre-
zentanci II LO, a trzecie przypadło 
uczniom z I LO. Zwycięskie składy to: 
w kategorii chłopców – Karol Bruzdo, 
Robert Michalik i Bartłomiej Pypłacz, 
a dziewcząt – Klaudia Kołodziejczyk, 
Klaudia Morawska i Patrycja Palka. 

Zwycięskie drużyny zostały przy-
gotowane przez majora Piotra Jamro-
za i magistra Piotra Janię.

Drużynom z ZSP nr 2 życzymy 
dalszych sukcesów w kolejnych szcze-
blach rywalizacji.

Z.big

Srebrne muszkietyW XLVII zawodach strzeleckich „O Srebrne 
Muszkiety” rozegranych 29 kwietnia 2008  
w Częstochowie chłopcy z Jaworzna, uczniowie 
ZSP nr 2 zdobyli drugie miejsce! 

Strzelcy wyborowi

idea oraz historii i dorobku polskiego 
sportu. Konkurs honorowym patro-
natem objęli: Śląski Kurator Oświaty, 
Prezydenci Jaworzna, Mysłowic i So-
snowca, a także przedstawiciele władz 
politycznych poszczególnych regionów, 
bowiem adresowany był do uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych tych trzech miast usytuowanych 
w Trójkącie Trzech Cesarzy.

Organizatorem jaworznickich 
eliminacji był Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego, popularna w mieście 
„budowlanka” i właśnie w szkole przy 
ul. Chopina 30 kwietnia br. prze-

prowadzony został konkurs wiedzy 
olimpijskiej. 

W imieniu dyrekcji ZSP Nr 1 w ser-
decznych słowach przywitała wicedyrek-
tor Bogusława Hałas zaproszonych gości, 
Janusza Ciołczyka, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, Mariusza Rechula, z-cę 
Prezydenta Miasta, Henrykę Stachań-
czyk, Prezes Oddziału ZNP, Zbigniewa 
Mikę, Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury i Zdrowia, odczytała również 
list Prezydenta Pawła Silberta, któremu 
zobowiązania służbowe nie pozwoliły na 
udział w otwarciu konkursu. 

W prog ra mie a r t yst yczny m 
uczniowie w humorystycznych scen-

kach pantomimicznych przedsta-
wili genezę i niektóre konkurencje 
sportowe igrzysk olimpijskich ery 
starożytnej i nowożytnej. Pięknie 
zaprezentował się również zespół 
taneczny dziewcząt, w tańcu z okrę-
gami w kolorach symbolizującymi 
koła olimpijskie. Występy te zostały 
nagrodzone gorącymi brawami.

Po części artystycznej przyszedł 
czas na konkursowe zmagania, nad 
którymi pieczę sprawowali: przewod-
niczący jury Kazimierz Orzeł, lek-
koatleta, maratończyk, reprezentant 
Polski na Igrzyskach Olimpijskich  
w Montrealu w 1976 roku oraz Da-
riusz Chrapek, radny, członek komisji  
Kultury, Sportu i Turystyki RM, Jacek 
Sowa, inspektor Wydziału Edukacji, 
Kultury i Zdrowia UM i Franciszek 
Nadziejko, przewodniczący Mię-
dzyszkolnego Związku Sportowego. 

Pan Kazimierz Orzeł w słowach 
skierowanych przede wszystkim do 
młodzieży podkreślił rangę sportu, 
który wywarł ogromny wpływ na jego 
życie, również po zakończeniu ka-
riery sportowej. Podkreślił, iż dzięki 
temu, że miał zaszczyt reprezentować 
nasz kraj na największych światowych 
imprezach sportowych, miał okazję 
również poznać wiele osobistości  
i światowej klasy sportowców. Starty  
w zawodach i obozy sportowe pozwoli-

ły mu zwiedzić wiele zakątków świata, 
nawiązać wiele przyjaźni i udowodnić 
samemu sobie swoją wartość. 

Tematyka pytań eliminacji miej-
skich dotyczyła Zimowych i Letnich 
Igrzysk Olimpijskich ze szczególnym 
uwzględnieniem sukcesów reprezen-
tantów Polski oraz wyników Igrzysk 
Olimpijskich. Konkurs polegał na 
rozwiązywaniu zadań testowych 
przez trzyosobowe drużyny – repre-
zentacje szkół. 

Do jaworznickiego etapu konkursu 
przystąpiły reprezentacje Gimnazjów 
nr 3, 8 i 9, Liceów nr 2 i 3 oraz Zespołów 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 2 i 3.

Konkurs rozegrano w kategorii ze-
społowej oraz indywidualnej. Zespoło-
wo I miejsce zajął gospodarz eliminacji 
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1, kolejne miejsca przypadły Liceum 
Ogólnokształcącemu nr 3 i Liceum 
Ogólnokształcącemu nr 2.

W konkurencji indywidualnej:  
I miejsce – Daniel Grzywa (ZSP nr 
1), II miejsce – Łukasz Maciejak (ZSP  
nr 1), III miejsce – Sylwester Szewczyk  
(LO nr 3).

Do klasyfikacji drużynowej liczyła 
się suma punktów zdobytych przez 
zespół, natomiast w klasyfikacji indy-
widualnej liczyła się suma punków za 
test, uzyskana przez zawodnika. 

Trzy pierwsze szkoły zakwalifiko-
wały się do etapu regionalnego kon-
kursu, który odbędzie się 2 czerwca 
br. w Mysłowicach.

Wszystkim uczestnikom części 
pisemnej naszego konkursu należą się 
serdeczne gratulacje za wszechstronne 

przygotowanie i wysoki poziom pre-
zentowanej wiedzy, co na zakończe-
nie z satysfakcją podkreślili jurorzy. 
Konkurs ten był jedną z wielu imprez 
organizowanych w ramach obchodów 
jubileuszu 40- lecia powstania Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 
Kazimierza Wielkiego w Jaworznie.

Puchary dyplomy i upominki 
ufundowali: Wydział Edukacji, Kul-
tury i Zdrowia UM, Biuro Promocji 
i Informacji UM oraz Rada Rodzi-
ców przy ZSP nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego w Jaworznie. Serdecznie 
dziękujemy!

ernestyn kurka

Test pisemnyJury konkursu

Zwycięzcy konkursu

Stanowiska strzelnicze
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Miasto JaworznoTeleturniej

Konkurs „1, 2, 3 
Wygrywamy my” 
jest kontynuacją 
cyklu teleturniejów 
zorganizowanych 
przez telewizję ctv 
Jaworzno, których 
celem jest integracja 
środowisk lokalnych, 
twórczych i szkolnych 
w mieście. fundatorem 
nagród pieniężnych 
przeznaczonych na rzecz 
dzielnicy czy szkoły jest 
Prezydent miasta Jaworzna 
Paweł silbert. 

Konkurs „1, 2, 3 Wygrywamy my” 
zorganizowany został dla uczniów 
klas pierwszych, drugich i trzecich 
szkół podstawowych. Główną na-
grodą teleturnieju jest 10 tys. zł,  
za drugie miejsce – 5 tys. zł, trzecie  
– 3 tys. zł, czwarte – 2 tys. zł i piąte  
– 1 tys. zł. Wszystkie wygrane pienią-
dze przeznaczone będą na potrzeby 

1, 2, 3 Wygrywamy my 

Wyniki po pierwszej części teleturnieju

Dziedzina SP nr � SP nr 1 SP nr 14  SP nr 5 SP nr 6

Pytania 5 5 5 5 5

Zagadki 5 5 5 5 5

Układanie puzzli 1 5 � 4 2

Jaki rekwizyt 5 5 5 5 5

Układanie rozsypanki 1 � 2 5 4

Łącznie 17 23 20 24 21

szkoły. Swój akces w konkursie zgło-
siło 11 szkół, natomiast do eliminacji, 
która odbyła się w Sali Teatralnej 
MCK-u przystąpiły Szkoły Podsta-
wowe nr 1, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 19. 
Komisja w składzie: przewodniczący 
Tomasz Dudek, Zbigniew Rutkowski, 
Helena Lukacz, Renata Flak oraz Bar-
bara Zymon w protokole napisała: „Po 
przesłuchaniu dziewięciu prezentacji 
w ramach eliminacji do teleturnieju 
pod hasłem »1, 2, 3 Wygrywamy my« 
wyłoniła pięciu finalistów. Są to szko-
ły SP nr 1, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6,  
i SP nr 14”. Organizatorzy teleturniej 
podzielili na trzy etapy: bajki, baśnie , 
zagadki to pierwszy etap, wiadomości 
z wiedzy ogólnej to etap drugi i trzeci 
– zmagania sportowe. 

Pierwsze koty za płoty
Pierwszy etap teleturnieju odbył 

się w Świetlicy Środowiskowej „Pod 
Skałką” w dzielnicy Niedzieliska. 

Punktualnie o godzinie dziewiątej 
w świetle telewizyjnych ref lekto-
rów pomysłodawca, reżyser i głów-
ny prowadzący Henryk Kassube 
powitał zawodników, jurorów, na-
uczycieli i publiczność. W tej części 
uczniowie z wypiekami na buziach, 
nutką emocji i tremy zmagali się  
z py taniami z wiedzy na temat 
bajek, odgadywali zagadki, ukła-
dali puzzle, kojarzyli rekwizyty  
z bajką oraz składali rozsypanki. 
SP nr 1 wraz z nauczycielami Bar-
barą Cierniowską i Dorotą Dziadur 
reprezentowali uczniowie z klasy 
pierwszej – Ania Kalinowska, Oli-
wia Nowak, Madzia Paraszczuk, 
k lasę dr ugą :  – Nata l ia Gędek, 
Aleksandra Jurek, Aneta Słoma,  
a trzecią: Klaudia Maruszak, Kami-
la Śmietana, Weronika Wójtowicz. 
SP nr 3 z Oddziałami Integracyj-
nymi wystąpiła w składzie: Estera 
Smoliło z klasy trzeciej, Paula Pa-
sternak z drugiej, Karolina Musiał 
z pierwszej. Uczniami opiekowały 
się nauczycielki: Renata Fidytek  
i Beata Hartman. SP nr 5 wystawiła 
swoją drużynę: Karolinkę Grabow-
ską, Patrycję Kokoszkę, Marię Żak 

z klasy trzeciej, Kasię Kardas, Anię 
Poznańską i Paulinkę Flak z klasy 
drugiej, oraz Patryka Kowalczyka, 
Aleksandrę Faltus i Alicję Mędry-
gał z pierwszej klasy. Opiekunem 
drużyny była Agnieszka Żak. Za-
wodnicy, którzy pod opieką Ewy 
Pogody reprezentowali SP nr 6 to: 
Ania Kwiecińska z pierwszej klasy, 
Wiktoria Giemza z drugiej oraz 
Martyna Czerwińska z trzeciej. 
Zawodnikami rezerwowymi byli: 
Joanna Ziobro, Paulina Grabania, 
Zuza Kaszuba i Zosia Schneiderz.  
O punkty dla SP nr 14 walczyli: Pau-
linka Dubiel, Weronika Florczak, 
Madzia Poremba z pierwszej klasy, 
Julia Gonciarz, Emilia Szafran i 
Pola Hulbój z klasy drugicej oraz 
Dominik Kwadrans, Kasia Czak i 
Noemi Domagała z klasy trzeciej. 

Nad uczniami opiekę sprawowały: 
Violetta Wrona i Małgorzata Zio-
browska. W trakcie teleturnieju 
uczniowie ze SP nr 5 zaprezento-
wali swe umiejętności artystyczne. 
Marysia Żak recy towała wiersz 
Danuty Wawiłow „Szybko”, a Alek-
sandra Mucha i Kamilka Dziurdzi-
kowska wykonały cza-czę. O tym, 
że nie taki dentysta straszny, gdy 
go się często odwiedza w gabinecie 
– mówiła lekarz stomatolog Zofia 
Jaśko. Prof i laktyka, osiągnięcia  
w nowoczesnej stomatologii to te-
mat który mówiła pani doktor. Nad 
prawidłowym przebiegiem i zlicza-
niem punktów tego etapu czuwali 
jurorzy w składzie: przewodniczą-
cy Tomasz Dudek, nauczycielka 
z Przedszkola nr 27 Renata Flak i 
Barbara Zymon z Przedszkola nr 7. 
Młodym zawodnikom gratulujemy 
przejścia pierwszego etapu. Przed 
nimi kolejne dni zmagań.

Podziękowania 
Za pomoc w realizacji teleturnieju 

dziękujemy MCKiS-owi oraz kierow-
niczce świetlicy Danucie Góralczyk 
i Władysławie Ptasińskiej za ciepłe 
i przychylne przyjęcie zawodników, 
nauczycieli i ekipę telewizji CTv.

mirosława matysik

Taniec cha-cha w wykonanie uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 5

Uczniowie i nauczyciele z SP nr 3 dopingowali swoich kolegów

Teleturniej rozpoczął pomysłodawca, reżyser i prowadzący henryk Kassube

Stomatolog Zofia Jaśko 
podczas swojej prelekcji

Chwila koncentracji przed odpowiedzią


