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weekend
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Oszustwo  
na telefon

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 Suzuki 
Splash oraz przyjrzymy się 
samochodom, którymi jeżdżą 
VIP-y w Jaworznie.
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Niezbędny 
hydrofor dla 
mieszkańców 
Kalinowej
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UWAGA klienci UPC!  Telewizja CTv Jaworzno jest obecnie na kanale S 07 cz. 159,25 MHz

Obchody  
Dnia Strażaka
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PM im. Majki 
Jeżowskiej
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OFFROADziaki
Automobilklub „Jawor” organizuje 
imprezę o nazwie „Dzieciaki 
Offroadziaki”, której celem jest 
zbiórka pieniędzy dla Domu Dziecka 
w Jaworznie. Impreza odbędzie się 
31 maja w godzinach od 10.00 do 
18.00. Zapewne część osób pamięta 
przejażdżki autami terenowymi 
podczas WOŚP  
w kamieniołomie na Pieczyskach. 
Będzie to ten sam teren. Oprócz 
tego Automobilklub zaplanował 
wiele imprez towarzyszących: 
punkt gastronomiczny, strzelnicę 
paintballową, pokaz ratownictwa 
drogowego, konkursy z nagrodami. 
Cegiełka o wartości 15 złotych 
zapewnia jednorazową przejażdżkę, 
za dwie cegiełki możemy wyruszyć 
na trasą ekstremalną. Uczestnicy tej 
zabawy muszą mieć co najmniej 10 lat 
i być pod opieką dorosłych. 1 czerwca 
Automobilklub „Jawor” będzie woził 
dzieci z Domu Dziecka.

(iw)

Zaproszenie
Po raz drugi organizujemy 
spotkanie z Zofiami naszego 
miasta. Zapraszamy wszystkie 
panie noszące imię Zofia oraz małe 
Zosie wraz z mamami na wspólne 
spotkanie imienniczek do redakcji 
gazety „Co tydzień” przy  
ul. św. Barbary 7 na dzień 28 maja 
(środa), godz. 17.00.

Redakcja

W piątek mieszkańcy ulicy Górniczej 
przeżyli trzy godziny grozy, kiedy to 
wykonująca roboty koparka uszkodzi-
ła idący płytko pod ziemią gazociąg. 
Z rury wydobywała się chmura łatwo-
palnego gazu.

Około 16.00 w piątek, 16 maja, ko-
parka, która wykonuje prace ziemne na 
placu budowy hospicjum przy ulicy Gór-
ników, uszkodziła gazociąg przebiega-
jący pod chodnikiem. Jak relacjonowali 
świadkowie, gaz wylatywał z wielkim 
ciśnieniem.

– Na moich oczach 
to się stało, dostałam 
kamieniami po głowie 
i po plecach, to były 
odłamki betonu – opowiada 
kobieta, która widziała moment 
uszkodzenia gazociągu.

Na miejscu zjawi-
li się strażacy. – Na-
sze działania polegały 
głównie na wyznaczeniu 
strefy zagrożenia, któ-
ra została odpowied-
nio otaśmowana i zabezpieczo-
na, nadzorowały to jednostki policji,  
i ewakuacji ludności z okolicznych za-
budowań, w celu uniknięcia przykrych 
konsekwencji ewentualnego wybuchu 
– mówi brygadier Tomasz Zymon, za-
stępca komendanta PSP w Jaworznie.

Strażacy wezwali również Pogoto-

Mieszkańców ulicy Górniczej ewakuowano z domów

Godziny grozy

wie Energetyczne, które odcięło prąd na 
całej ulicy, w razie nastąpienia wybuchu  
i pożaru. Na miejscu była również ka-
retka pogotowia gotowa do podjęcia 
akcji. Do pracy przystąpili specjaliści  
z pogotowia gazowego, którzy wstępnie 
ustalili jakie jest zagrożenie wybuchem  
i wyznaczyli strefę niebezpieczną. – Służ-
by pogotowia gazowego przybyłe na miej-
sce zdarzenia po stwierdzeniu wycieku 
gazu zastosowały odpowiednie procedury  
i uruchomiły służby techniczne, które pod-
jęły działania natychmiastowo. Opomia-
rowanie strefy zagrożenia, stwierdzenie 
czy jest zagrożenie wybuchem, czy też nie, 
stwierdzenie gdzie są ewentualne zawory 
na rurociągach, którymi można by odciąć 
dopływ gazu i w konsekwencji działania, 
które zmierzałyby do tego, aby usunąć 
wyciek – relacjonuje Zymon.

Wszyscy mieszkańcy okolicznych 

domów zostali ewakuowani. Podczas 
ponad dwugodzinnej akcji przebywa-
li w bezpiecznej odległości od strefy 
zagrożonej wybuchem. Około 19.00 
udało się zatamować wyciek. Przybyli 
na miejsce policjanci rozpoczęli prace 
zmierzające do wyjaśnienia przyczyn 

uszkodzenia gazociągu.
Henryk Kryśko, bryga-
dzista firmy prowadzącej 
prace budowlane wyja-
śnił nam, jak doszło do 
uszkodzenia gazociągu: 

– Chcieliśmy wkopać słupek ogrodze-
niowy, żeby zrobić bramę wjazdową. 
Odsunęliśmy kostkę, były tam duże 
kawałki kamienia, operator chciał 
koparką, przesunąć ten kamień. A że 
rura jest zakopana tylko na głębokość 
23 cm, zahaczył o nią zębem koparki. 
Rura jest plastikowa i pękła.

p.jamRoz

Henryk Kryśko (po prawej) wskazuje miejsce uszkodzenia gazociągu

W ten sam piątek mieszkańcy uli-
cy Polowej zauważyli wypływającą 
spod ziemi wodę. Awaria rurociągu 
została zgłoszona do MPWiK-u. 
Jednak przedsiębiorstwo miało 
inne priorytetowe awarie do usu-
nięcia, a woda płynęła z dziury 
prosto do studzienki na ulicy przez 
cały weekend.

– Czemu nie ma pogotowia ka-
nalizacyjnego, które mogłoby awarię 
usunąć również w sobotę i niedzielę? 
Przecież to jest ogromna strata wody 
– pytał mieszkaniec ulicy Polowej  
w poniedziałek. Woda z dziurawego 
rurociągu przy jednej z posesji płynę-
ła już od piątku, 16 maja. W dniu zgło-
szenia pojawili się tam pracownicy 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji tylko po to żeby 
zobaczyć awarię. – Pooglądał dziurę 
w ziemi i powiedział że na przyjazd 
ekipy można liczyć dopiero po niedzie-
li. Woda płynie, a potem my musimy 
płacić rachunki za te ubytki, czemu też 
nikt nie myśli globalnie o tym, że na 
ziemi wody zaczyna brakować? – opo-
wiada mieszkaniec Polowej.

Ile kubików wody poszło w ziemię?

Nieszczęścia chodzą parami

Sławomir Grucel z MPWiK wy-
jaśnił nam, że akurat w tych dniach 
wystąpiło kilka awarii. Ta na Polowej 
okazała się mniej ważna od innych. 
– Obecnie usuwamy awarie na ul. Pił-
sudskiego i Kalinowej. Zdecydowaliśmy 
się na usunięcie tych awarii z racji tego, 
że dotyczy to większej liczby mieszkań-
ców, budynków wielorodzinnych i także 
mogły być zakłócenia w dostarczaniu 

wody do szkoły. W pierwszej kolejno-
ści staramy się również usuwać awarie 
kanalizacyjne, które mogą wpływać  
w pewien sposób negatywnie na środo-
wisko, obecnie także usuwamy awarię 
związaną z podmyciem szamba i to też 
ma pierwszeństwo – mówi rzecznik 
wodociągów.

Zapytaliśmy kto płaci za wodę, 
która wypływa z wodociągu prosto 
do kanału. – Robimy statystyki, są to 
statystyki roczne i chciałbym uspoko-
ić, że za tę wodę nie płaci odbiorca, 
jest to koszt przedsiębiorstwa związa-
ny z utrzymaniem całej sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej – powiedział 
Grucel. Jednocześnie zapewnił, że 
MPWiK ma odpowiednią ilość ludzi  
i sprzętu, tylko są takie okresy  
w roku, kiedy spiętrzenie wystę-
powania awarii jest duże, dlatego 
robią selekcję i wybierają najpierw 
te uszkodzenia, które powinny być 
usunięte w pierwszej kolejności.

W poniedziałek, 19 maja, rzecznik 
zapewnił nas, że następnego dnia awa-
ria będzie usunięta. Sprawdzimy.

p.jamRoz

Woda wypłynęła  
z malowniczego źródełka na 
poboczu drogi Nie-filozofia

27 maja 2008 r. o godzinie 18. 00 
w Bibliotece Miejskiej odbędzie się 
kolejna dyskusja z cyklu „Spotkania 
z nie-Filozofią”, którą poprowadzi 
mec. Marek Niechwiej. Temat 
rozmowy: „Człowiek oraz jego 
godność w filozofii Papieża Jana 
Pawła II”.

Red

Pomocna dłoń
W Szczakowej, przy ul. Szklarskiej 
8, otwarto Mieszkania Chronione 
dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży oraz kobiet 
doznających przemocy. Mieszkania 
są przeznaczone dla 12 kobiet  
z dziećmi. Okres pobytu w takim 
mieszkaniu nie może przekroczyć 
jednego roku. Mieszkanki oprócz 
noclegu mogą skorzystać z pomocy 
socjalnej, prawnej oraz poradnictwa 
specjalistycznego. Lokale zostały 
wyremontowane przez Miejski 
Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

(iw)

Zawalidroga
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Firma Wamer znana klientom ze 
sprzedaży samochodów Suzuki 
stała się w tym roku niezależnym 
importerem samochodów tej mar-
ki. 10 lat na rynku i ponad tysiąc 
sprzedanych samochodów Suzuki 
to bardzo duże doświadczenie, któ-
re przekłada się na wysoki poziom 
obsługi i zadowolenie klientów. 

Wamer przez te lata wypracował 
sobie silną pozycję na rynku dealerów 
samochodowych. Dziś jako niezależ-
ny importer posiada szeroką ofertę 
dla coraz bardziej wymagających 
klientów, zarówno pod względem 
wyposażenia samochodu jak i mocy 
silnika. Konkurencyjne są również 

ceny, które według zapewnień są naj-
niższe w kraju. Te argumenty nie po-
zwalają przejść obojętnie obok salonu 
Suzuki i każdy, kto zamierza kupić 
sobie wymarzony samochód powinien 
zapoznać się z ofertą Wamera. Oczywi-
ście wszystkie modele posiadają pełną 
międzynarodową gwarancję. 

Na targach motoryzacyjnych Wa-
mer przedstawił nowość Suzuki -  mo-
del Suzuki Splash, który, cieszył się 
wyjątkowym zainteresowaniem, a jego 
design przykuwał oczy zwiedzających. 
Oprócz Splasha w ofercie znajduje się 
Suzuki SX4 oraz Swift.

Zaletą salonu jest niewątpliwie au-
toryzowany serwis, który uzyskał cer-

tyfikat i uprawnienia do przeglądów 
gwarancyjnych od Auto Distribution 
- renomowanego ośrodka certyfi-
kującego z Belgii. Dziesięcioletnie 
doświadczenie sprawia, iż obsługa 
serwisu jest wysoko wyspecjalizowa-
na, a naprawy wykonywane są profe-
sjonalnie i w krótkim czasie. Serwis 
wykonuje przeglądy gwarancyjne 
i pogwarancyjne oraz wszystkie na-
prawy mechaniczne i elektromecha-
niczne. Ceny serwisu gwarancyjnego 
i pogwarancyjnego są konkurencyjne 
w stosunku do innych serwisów. 

Salon czynny jest codziennie w go-
dzinach od 8:00 do 18:00, w soboty od 
8:00 do 14:00. Zapraszamy.

43-600 Jaworzno, ul. Katowicka 19D
tel. 032 615 65 55, email: wamer@wamer.pl, www.wamer.pl

W minionym tygodniu dwóch miesz-
kańców Jaworzna zostało oszuka-
nych na znaczną sumę  pieniędzy. 
Nieznajomy mężczyzna telefonicznie 
wykorzystał nierozwagę osób obsłu-
gujących terminal doładowania kart 
telefonicznych.

W środę o godz. 11.35, do jednej 
z placówki handlowej mieszczącej 
się na terenie Starej Huty, zadzwonił 
mężczyzna podający się za funkcjo-
nariusza publicznego. W sklepie tym 
znajduje się terminal - urządzenie 
elektroniczne służące do doładowania 
kart telefonicznych sieci komórkowych. 
Telefon odebrała pracownica sklepu, 
która usłyszała, że terminal posiada 
wadliwe zabezpieczenia i natychmiast 
awarię trzeba usunąć. Telefonujący 
oznajmił również kobiecie, że jeżeli te-
raz z jego pomocą tego nie naprawi, to 
ona jak również właściciel sklepu będą 
mieli poważne kłopoty. Wystraszona 
ekspedientka, zaczęła wykonywać sze-
reg operacji przekazywanych ustnie 
przez telefonującego, polegających na 
doładowaniu numerów telefonicznych 
przedstawianych przez mężczyznę. 
Czynności te, według niego, miały 
usunąć awarię urządzenia. 

Oszustwo na telefon
Po wykonaniu poleceń, kobie-

ta miała niezwłocznie zniszczyć 
wszystkie wydruki z terminala, co 
też zrobiła, po czym głos z słuchawki 
się rozłączył.

Właściciel sklepu po przeanali-
zowaniu działania pracy terminala 
stwierdził, iż nielegalnie  dołado-
wano nieznane karty telefoniczne 
i suma start w tym przypadku wy-
nosi ok. 4000 złotych.

*     *     *
Podobna sytuacja miała miejsce  

w czwartek, gdzie około godz. 10.50 
do sk lepu ogól nospoż y wczego  
w rejonie Łubowca, zatelefonował 
nieznajomy mężczyzna i powia-
domił pracownicę, że jej zmien-
niczka zrobiła błąd, polegający na 
nieprawidłowym naciśnięciu przy-
cisku terminala doładowania kart 
telefonów komórkowych. Sprawca 
poprosi ł kobietę, aby w ykonała 
odpowiednie polecenia polegające 
na doładowaniu poszczególnych 
numerów telefonicznych. 

Zostały doładowane 23 numery 
telefoniczne na łączną kwotę 2800 
złotych. 

W tym przypadku zgłaszający, wła-
ściciel punktu handlowego, oświad-
czył, iż udało mu się kilka wydruków 
odzyskać, które wcześniej zostały po-
cięte i wrzucone do muszli klozetowej 
przez pracownicę sklepu. Ta z kolei 
tłumaczy swoje zachowanie tym, że 
była mocno zdenerwowana błędem 
koleżanki i chcąc to naprawić, wyko-
nała  dyspozycje uzyskane od telefo-
nującego mężczyzny.

– Trudno nam wyrokować w tych 
sprawach. Policjanci bardzo dokładnie 
wyjaśniają i analizują wszystkie aspekty 
tego oszustwa. Na pewno dużo pomoże 
nam zabezpieczony materiał w postaci 
wydruków z terminala. W tym miejscu 
chciałbym przestrzec wszystkie osoby 
które obsługują takie urządzenia, aby 
absolutnie nie wykonywali żadnych 
próśb, dyspozycji i poleceń telefonują-
cych osób, które są dla nas nieznane 
bądź co do których nie jesteśmy pewni 
kto to jest. Najlepiej skontaktować się 
z dystrybutorem lub administratorem 
takich terminali i upewnić się co do 
awarii urządzenia – przestrzega oficer 
prasowy jaworznickiej policji sierż. szt. 
Tomasz Obarski.

ob

W tym czasie również złodzieje,  
a szczególnie kieszonkowcy, będą urzą-
dzać sobie polowanie na wszystkie 
osoby pochłonięte przygotowaniami do 
długiego weekendu. Bez wątpienia przy-
czynia się do tego wszechobecne roztar-
gnienie, pospiech oraz, co z przykrością 
trzeba stwierdzić – spożywanie alkoholu 
połączone z kierowaniem samochodem 
oraz niestosowaniem się do przepisów 
zawartych w kodeksie drogowym.

Jaworznicka policja zdecydowanie 
wyjdzie naprzeciw  negatywnym zacho-
waniom uczestników ruchu drogowego 
oraz innym sprawcom wykroczeń i 
przestępstw. Na drogach, w sieciach 
handlowych, w środkach komunika-
cji miejskiej, targowiskach, miejscach 
dużych skupisk ludzkich,  pojawią się 
zwiększone siły funkcjonariuszy za-
równo w mundurach jak i po cywilu. 
– Patrole policji w maksymalny sposób 

będą wykorzystywały urządzenia do 
badania stanu trzeźwości w wydychanym 
powietrzu, narkotestery oraz przyrządy 
do pomiaru prędkości. Z konsekwen-
cją będą karani piraci drogowi, którzy 
na jaworznickich ulicach, będą chcieli 
urządzić sobie tor wyścigowy – informuje  
sierż. szt. Tomasz Obarski.  

Pamiętajcie Państwo o podstawo-
wych zasadach bezpieczeństwa, w tym 
o zapinaniu pasów oraz właściwym za-
bezpieczeniu przewożonych dzieci. Życie 
i zdrowie, które w ten sposób chronimy 
jest rzeczą bezcenną!

– Dlatego też, życząc wszystkim 
udanego wypoczynku, proszę o rozwagę  
i ostrożność oraz unikanie wszelkie-
go działania mogącego spowodować 
niekorzystne dla nas wszystkich skutki 
–  ostrzega oficer prasowy jaworznickiej 
policji sierż. szt. Tomasz Obarski.

(iw)

Po raz drugi w tym miesiącu mamy długi 
weekend. Okres ten, to czas wzmożonego ruchu 
pojazdów na naszych ulicach. Sytuacja taka, 
generując wzrost ilości pojazdów poruszających 
się po drogach, może prowadzić do zwiększonej 
liczby zdarzeń drogowych

Bezpieczny weekend

Ponad miesiąc trwały pomiary 
ciśnienia wody w budynku przy 
ul. Kalinowej 18, w lokalu na 
IX piętrze. Wyniki pomiarów 
wykonanych tak przez MPWiK 
jak i SCE są podobne i mimo,  
iż wahają się od 3,5–4,2 
atmosfer, nie zapewniają 
ciągłości odstaw wody ciepłej 
na najwyższe piętra budynku.

– Ciśnienie dostarczanej zimnej 
wody do podgrzania dla tych budynków 
jest zgodne z poziomem zagwarantowa-
nym w umowie dostawy dla wspólnot. 
Zapisany tam zakres ciśnienia wody, 
to 0,65 – 6 atmosfer. My dostarczamy 
średnio ponad 4,2 atmosfery. To wyniki 
z pomiarów – tłumaczył w redakcji Józef 
Natonek, prezes MPWiK.

– Ale to nie wystarcza, bo w okre-
sach zwiększonego poboru wody, 
ciśnienie spada i potem woda jest 
zimna w wyniku złej cyrkulacji. Dla 
tych budynków już w dokumentacji 
budowlanej przewidziano hydrofo-
ry, które były dawniej zabudowane,  
a później MPWiK je zdemontował. 
Hydrofory muszą tam wrócić – bronił 
swojego przeświadczenia Stanisław 
Gębala, prezes SCE, wspomagając się 
dokumentacją budynku. 

Emocje zdominowały dyskusję 
na temat:  do kogo powinien należeć 
obowiązek zainstalowania hydrofo-
rów w naszej redakcji.

Niezależnie jednak od tego, wykona-
ne pomiary i brak zasadniczych różnic 
co do potrzeby powrotu do hydroforów 
daje nadzieję mieszkańcom budynków 
na kolejny krok do załatwienie problemu 
znikającej ciepłej wody w kranach.

GRażyna Haska 

Jest szansa na poprawę jakości dostawy ciepłej 
wody w budynkach wspólnoty mieszkaniowej 
przy ul. Kalinowej 16 i 18 

Niezbędny hydrofor 
dla mieszkańców 
Kalinowej

Szanowni Państwo, przedsiębiorcy 
z Jaworzna, ofiarodawcy i sponso-
rzy fantów dla Hospicjum

1 czerwca od godz.15.00 do 19.00 
Hospicjum organizuje festyn z okazji 
Finału Kampanii Pola Nadziei 2008 
połączony z obchodami Dnia Dziec-
ka. W trakcie festynu planujemy 
przedstawienia teatralne dla dzieci, 
pokazy tańca, występy zespołów 
muzycznych. Przewidziane są kon-
kursy dla dzieci i rodzin prowadzone 
przez wolontariuszy naszego Hospi-
cjum. Zależy nam, aby festyn zgro-
madził jak największą liczbę osób. 
Jedną z atrakcji będzie losowanie 

fantów przez uczestników festynu. 
Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum 
Homo-Homini im. św. Brata Alberta  
w Jaworznie zwraca się z prośbą do 
przedsiębiorców z Jaworzna o włą-
czenie się do grona ofiarodawców  
i sponsorów fantów. Przykładowymi 
fantami mogą być: kosz ze smako-
łykami, zabawki, wizyta u fryzjera, 
kolacja we dwoje w restauracji czy 
pizzerii itp. Można też wpłacać do-
wolne datki na konto z dopiskiem 
„Pola Nadziei 2008”. 

Potencjalni fundatorzy nagród 
proszeni są o kontakt telefoniczny 
z biurem Hospicjum 032 616 74 44. 

Całkowity dochód  uzyskany pod-
czas festynu zostanie przekazany na 
budowę hospicjum stacjonarnego, 
którą planujemy zakończyć w przy-
szłym roku.

Lista sponsorów i darczyńców 
będzie dostępna na naszym stoisku 
w czasie festynu oraz w środkach 
masowego przekazu.

Drodzy przedsiębiorcy liczymy  
na  wasze  otwarte  serca

z poważaniem

stowaRzyszenie Hospicjum Homo-Homini 
im. św. bR. albeRta

Sierż. szt. Tomasz Obarski
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Koreańska marka Ssangyong jest 
niewątpliwie jedną z najciekaw-
szych marek obecnych na polskim 
rynku motoryzacyjnym. Odważna, 
ciekawa stylizacja nadwozia spra-
wia , że obok samochodów tej mar-
ki nie można przejść obojętnie. 

W ocenie specjalistów klasyfiko-
wane jako samochody luksusowe, jed-
nocześnie są rasowymi terenowcami 
zabudowanymi na ramie z napędem 
na 4 koła. Zastosowanie dodatkowo 
reduktora pozwala właścicielom tych 
aut na odkrywanie miejsc niedostęp-
nych dla użytkowników normalnych  
samochodów.

Połączenie niemieckiej technologii 
i podzespołów mercedesa z koreańską 
precyzją wykonania i pomysłowością 
w dziedzinie designu dało naprawdę 
doskonały efekt. Zaletą tego połą-
czenia jest również bardzo dobry 
stosunek ceny do wyposażenia. Sa-
mochody Ssangyong dostępne są już  
od 79 300 zł.

Ciekawą propozycją marki, jest 
oferta dla firm, w postaci modelu 
pick-up Actyon Sports, dająca moż-
liwość pełnego odpisu podatku VAT 
zawartego w cenie auta. Propozycja 
atrakcyjna również dlatego, że otrzy-

mujemy komfortową ciężarówkę np. 
z 6-biegową skrzynią automatyczną 
– jedyną oferowana w tym segmencie 
na polskim rynku! 

Na wszystkie modele oferowane 
w sprzedaży przez markę Ssangyong, 
firma udziela 3-letniej gwarancji mecha-
nicznej i 6-letniej na perforację nadwo-
zia. Pełna obsługa serwisowa dostępna 
jest oczywiście na miejscu.

Na jaworznickich targach moto-
ryzacyjnych, oficjalny dealer marki 
Ssangyong, firma WAMer z Jaworzna, 
zaprezentowała wszystkie aktualnie 
oferowane modele. Wystawiane samo-
chody w sposób szczególny przykuwały 
uwagę odwiedzających targi. Licznych 

odwiedzających stoisko WAMera, 
poza samochodami, oczarowały bo-
wiem śliczne modelki z wdziękiem  
prezentujące poszczególne modele. 
W zgodnej opinii, również współwy-
stawców, samochody Ssangyong, oraz 
piękne modelki, to hit tych targów.

W salonie można stale oglądać peł-
na gamę samochodów, w tym również 
flagowy model Rexton II  w atrakcyjnej 
cenie 159 900 zł, oraz odbyć jazdę testo-
wa wybranym modelem. Dla chętnych 
tuż przy salonie zbudowano minitor 
do jazdy terenowej, gdzie pod okiem 
obsługi można odczuć namiastkę 
emocji związanych z offroadem.  Salon 
czynny jest codziennie w godz. od 8:00 
do 18:00, w soboty od 8:00 do 14:00. 

43-600 Jaworzno, ul. Katowicka 19D
tel. 032 752 94 24, email: wamer@dealer.ssangyong.pl, www.wamer.pl

16 maja odbyła się uroczystość  
z okazji Dni Strażaka. Miejska 
Pa ństwowa Stra ż Pożarna ja k  
i Ochotnicze Straże Pożarne na swo-
je ręce odbierały najserdeczniej-
sze życzenia i słowa podziękowań  
z okazji ich święta. 

Strażacy przez społeczeństwo 
są nazywani „Strażnikami żywio-
łów” lub „Rycerzami św. Floriana”. 
Niejeden z małych chłopców marzy  
o tym, aby w przyszłości zostać 
tym, który walczy z żywiołami. 

Strażacy codziennie narażają 
się na różnego rodzaju niebezpie-
czeństwa. Ich akcje nie ograni-
czają się tylko do walki z ogniem, 
a le interweniują tak że podczas 
powodzi i wyjeżdżają do katastrof 
budowlanych. 

W uroczystości udzia ł bra l i 
goście, rodzina, jak i przyjaciele 
strażaków. W czasie obchodów wy-
różniono najbardziej zasłużonych 
strażaków. Otrzymali oni medale  
i dyplomy. Strażacy zostali doce-
nieni za trud ponoszony w wypeł-
nianiu swoich obowiązków. 

Pierwszą osoba wyróżnioną na 
piątkowej uroczystości był Michał 
Wierzbi k . Podczas przepust k i ,  
w czasie kursu podof icersk iego  
w Częstochowie, wyniósł on z pło-

Obchody Dnia Strażaka

nącego budynku mężczyznę, po 
czym udzielił mu pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. Za narażenie 
swojego życia otrzymał on nagrodę 
pieniężną od ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji.

Złotą odznakę „Zasłużony dla 
ochrony przeciwpożarowej” otrzy-
mał Janusz Ciołczyk, przewodniczący 
Rady Miejskiej. Brązową odznakę 
otrzymali: dh Edward Baran, dh 
Bogdan Ciołczyk, st. asp. Przemysław 
Kotulski i st. ogn. Danuta Boba. Za 
długoletnią służbę w OSP Długoszyn 

Złoty Znak Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej otrzymał dh Bronisław Dym. 
Złoty medal za zasługi otrzymał 
mł.bryg. Tadeusz Ślęczka, srebrny 
st.ogn. Bogdan Paluch.

Podziękowania i życzenia dal-
szych sukcesów na ręce wszystkich 
strażaków złożyli Paweł Si lbert  
i Janusz Ciołczyk. 

Straż pożarna jest coraz bardziej 
skuteczna. Największą jednak po-
ciechą dla strażaków jest fakt, że 
ich zawód cieszy się największym 

– Jestem zbulwersowana, 
ponieważ jesteśmy odcięci od 
miasta – mówi mieszkanka 
osiedla Fredry, do którego nie 
da się już dojść pod wiaduktem 
na ul. Mostowej. Urzędnicy 
odpowiadają, że jeśli są roboty, 
to trzeba pocierpieć.

Kilka tygodni temu rozpoczęły się 
prace drogowe związane z kolejnym 
etapem projektu „Miasto Twarzą do 
Autostrady”, w rejonie wiaduktu kolejo-
wego nad ulicą Mostową. W przyszłości 
po wiadukcie ma przebiegać nowa trasa 
Drogi Krajowej nr 79.

W związku z pracami, droga i chod-
nik pod wiaduktem zostały zamknięte. 
To powoduje duże utrudnienia w komu-
nikacji. Mieszkańcy ulicy Towarowej i 
Fredry, którzy do tej pory tędy chodzili 
do przystanka autobusowego na Pech-
niku muszą teraz nadkładać drogę i 
chodzić do centrum lub na Leopold. 
Odcięta została wygodna droga również 
w odwrotnym kierunku, do Liceum 
Ogólnokształcącego nr 3 i do przed-
szkola. – Myśleliśmy, że to pójdzie szybko 
i sprawnie, natomiast od miesiąca się tam 
nic nie dzieje. Budowa została rozgrzeba-
na, brak żadnych widoków, że to zostanie 
szybko zakończone – mówi Michalina 
Jarosz, mieszkanka ul. Fredry.

Mieszkańcy ryzykują i przecho-
dzą pod wiaduktem mimo barierek 
zagradzających przejście lub górą, po 
nasypie, na którym prowadzone są 
roboty ziemne pod przyszłą drogę. 
– Nie czujemy się bezpiecznie przecho-
dząc pod wiaduktem i przechodzimy 
mimo, że to jest zagrodzone i są znaki 
informujące, że jest zakaz przejścia, ale 
górą również nie można przejść – mówi 
Michalina Jarosz. – Nie dzieje się nic 
pod mostem, ani na moście. Miesiąc już 
stoi rozgrzebane, zostało zagrodzone  
i postawione znaki, że nie wolno prze-
chodzić i koniec.

Tomasz Tosza z Urzędu Miejskiego, 
szef projektu MTdA wyjaśnił, że została 
rozebrana konstrukcja mostu i okazało 
się, że jego stan techniczny wymaga 
poprawy. – Dwukrotnie odbywały się 
ekspertyzy projektanta, który stwierdził, 
co należy wykonać. Od jutra wykonawca 
będzie nad tymi te zaleceniami – wyja-
śnia Tosza.

Jeszcze przez najbliższe półtora 
miesiąca przejście ma być zamknięte. 
– Od czasu, kiedy wykonane zostały od-
krywki stanowi to plac budowy, nie ma 
możliwości przechodzenia w tamtym 
miejscu. Ja zdaję sobie sprawę, z utrud-
nień, bardzo przepraszamy z tego tytułu 
mieszkańców, ale nie ma innej, fizycznej 
możliwości przejścia na drugą stronę. 
Nie ma możliwości przejścia przez plac 
budowy górą, przez nasyp, ponieważ jest 
to zadanie dość karkołomne, w pewnych 
momentach to przypominałoby raczej 
wycieczki górskie, a na górze toczy się 
przecież regularna budowa. Nie ma 
możliwości przewiercenia tymczasowe-
go przejścia podziemnego ze względu na 
koszty – mówi kierownik projektu.

Cytując mieszkankę osiedla Fredry 
pytamy, może dałoby się zorganizować 
jakieś inne rozwiązanie komunikacyj-
ne na czas robót, jak mówi pani Jarosz:  
– Matki z wózkami prowadzące dzieci 
przez nasyp, to nie jest mądre rozwiąza-
nie. Ani mądre, ani bezpieczne.

p.jamRoz

Zawalidroga
1 czerwca, na parkingu przed Halą 

MCKiS, w godzinach od 15.00 do 
20.00 odbędzie się festyn z okazji Dnia 
Dziecka i zakończenia Kampanii Pola 
Nadziei 2008. Impreza ta organizowana 
jest przez: Hospicjum, MCKiS i UM. 

Już dzisiaj na festyn zapraszamy 
dzieci wraz z rodzicami, młodzież i każ-

dego, kto chce miło spędzić niedzielne 
popołudnie. Przewidujemy wiele cieka-
wych imprez, koncerty, gry i zabawy dla 
dzieci i ich rodziców.

Przedstawienia, które zaprezentuje-
my to m.in. Czerwony Kapturek, teatr  
lalek, występy młodzieżowych zespołów 
muzycznych i tanecznych, a także mnó-
stwo innych występów, w których zapre-

zentują swój talent młodzi artyści. 
Na zakończenie festynu zagra ja-

worznicki zespół „eM Band”.
Szczegółowy program podamy  

w przyszłym tygodni na łamach gazety 
„Co tydzień” oraz na plakatach. 

Jeszcze raz bardzo serdecznie za-
praszamy

stowaRzyszenie Hospicjum Homo-Homini 

Zapraszamy na festyn – Dzień Dziecka na Polach Nadziei

Matka
Gdy w łonie matki dziecię śpi,
Matka czule głaszcze je.
Cierpliwie czeka, kocha, wie
Że wkrótce dziecię w ramiona weźmie swe.
Czy jest chłopcem, czy dziewczynką,
Dla niej jest najdroższą kruszynką.
Do swej piersi dziecię czule tuli,
Jak ciepło, jak bezpiecznie u matuli.

Pierwsza kąpiel, pierwszy ząbek,
Pierwsze słowo, pierwsze kroczki.
Słodki uśmiech i zmierzwione loczki,
Łóżeczko i podusie miękkie jak obłoczki.
Dorosłeś, wziąłeś życie w ręce swe,
Znikło łóżeczko, znikły loczki,
Znikły podusie miękkie jak obłoczki,
Ona z uśmiechem wspomina twe pierwsze kroczki.

Nie zniknie miłość matki do ciebie,
Zwłaszcza, gdy jesteś w potrzebie.
Służyć radą, wspierać będzie,
Gdy jej potrzebujesz – pójdzie za tobą wszędzie.
Gdy cierpisz, cierpi jej serce,
Cóż możesz dać jej w podzięce?
My, dzieci, również o matkę zadbamy,
Bo bardzo, bardzo Ciebie Mamo kochamy.

aleksandRa Haśnik, uczennica sp nR 5

o g ł o s z e n i e

Zamknięte przejście pod wiaduktem



P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S K A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O R M A T O R

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

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
dw

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

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

Całodobowy Czynny
dw

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

dw

dw

7

388/D/08

386/D/08

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

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

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

 Komisja Turystyki Pieszej zaprasza
07.06.08 r. – Zwiedzamy zabytki techniki województwa śląskiego – Rudy. Cena:  

23 zł, 25 zł, 28 zł, 30 zł (do 30 maja)

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
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: 30 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: 35 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:
23. 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

13 maja
Mieszkanka Jaworzna 
zgłosiła, że około godz. 
11.00, na boisku szkolnym 
przy ul. Matejki, jej 14-let-
ni syn został pobity przez 
znanego im również  
14-letniego mieszkańca 
naszego miasta. W wyniku 
zdarzenia chłopiec doznał 
urazu oczu oraz ogólnych 
zadrapań na ciele.

Między godziną 00.00 a 
20.30 nieznany sprawca z 
parkingu przy ul. Klono-
wej, w rejonie bloku nr 7 
dokonał kradzieży samo-
chodu osobowego marki 
„VW Golf III” koloru gra-
natowego, rok produkcji 
1992, na szkodę 40-letnie-
go mieszkańca Os. Stałego. 
Oszacowane straty, to 
około 6.000 złotych.

14 maja
Policjanci Sekcji Prewencji, 
podczas interwencji do-
mowej na ul. Urzędniczej 

zatrzymali 43-letniego 
mężczyznę, który słownie 
znieważył będących w służ-
bie funkcjonariusza Policji 
oraz funkcjonariusza  
Straży Miejskiej.

15 maja
Patrol policji zatrzymał 
28-letniego mieszkańca 
Pieczysk, który z przed 
sklepu spożywczego ABC 
w Jaworznie, skradł rower 
górski marki „Activ”, 
na szkodę mieszkanki 
Jaworzna. Rower został 
odzyskany i przekazany 
właścicielowi.

Policjanci Sekcji Prewen-
cji, na ul. Kasztanowej 
zatrzymali 37-letniego 
mieszkańca Piaseczna, 
który będąc w stanie po 
spożyciu alkoholu (0,3 
promila), kierował samo-
chodem marki „Fiat 126p”. 
Po zatrzymaniu prawa 
jazdy kierowca został 
zwolniony.

16 maja
Patrol drogówki na ul. 
Widokowej zatrzymał 
37-letniego jaworzniani-
na, który pomimo zakazu 
sądowego obowiązującego 
go do 2010 r., kierował 
motorowerem „Daelim”. 
W trakcie jazdy sprawca 
najechał na schody posesji 
prywatnej doznając urazu 
nosa i głowy. Został prze-
wieziony do szpitala, gdzie 
pozostał na leczeniu.

Tuż przed północą patrol 
policji na ul. Mickiewicza 
zatrzymał mieszkańca Pod-
łęża, który będąc w stanie 
nietrzeźwym (1,6 promila), 
kierował samochodem 
„Nissan Navaro”. Kierowca 
stracił prawo jazdy i został 
osadzony w areszcie.

17 maja
54-letni mieszkaniec Ja-
worzna zgłosił, że w nocy 
z 17 na 18 maja, nieznany 
sprawca dokonał zniszcze-

nia elewacji jego sklepu 
przy ul. Baranowskiego 
poprzez polanie ściany 
substancją koloru czerwo-
nego i zielonego. Straty 
wycenione przez właści-
ciela placówki handlowej 
to około 1.000 złotych.

Tuż po godz. 7.00 patrol 
drogówki, na ul. Grun-
waldzkiej zatrzymał 
kierującego samochodem 
osobowym marki „Fiat 
Uno”, który znajdował 
się w stanie po użyciu 
alkoholu (0, 29 promila). 
Pojazd zabezpieczono na 
parkingu strzeżonym,  

a kierowca po wykonaniu 
niezębnych czynności 
został zwolniony.

18 maja
Tuż przed godz. 20.00 
patrol policji zatrzymał 
trzech młodych mieszkań-
ców Jaworzna oraz 20-let-
niego mężczyznę  
z Chrzanowa, którzy 
zniszczyli nowy przystanek 
autobusowy PKM na  
ul. Krakowskiej, w By-
czynie. Sprawcy dokonali 
rozbicia szyb w tablicy 
ogłoszeń na szkodę Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie. 
Straty w toku ustalenia.

Państwu Władysławie i Ka-
zimierzowi Bulakom z okazji 
Złotych Godów długich lat życia, 

dużo zdrowia, szczęścia, radości  
i pogodnych chwil życzą: córka, 
zięć, synowie, synowe oraz wnuki.

Otaczający nas świat jest nieprzewiadywalny, a śmierć, która 
dosięga naszych najbliższych, zawsze nas zaskakuje, pozostawiając 

po sobie ból, smutek i poczucie pustki

24 maja mija 19. rocznica śmierci mojego kochanego Tatusia 

śp. Kazimierza Cygan 
Wszystkich, którzy mają Go w pamięci, zapraszam na Mszę 

Świętą, która odbędzie się w Kolegiacie Świętego Wojciecha i 
Katarzyny  

w środę 21 maja 2008 roku o godzinie 18.30. Msza sprawowana 
będzie również w w intencji mojej Mamusi śp. Stanisławy Cygan.

Córka Anita

Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji, 
Pracowników, Związków Zawodowych, 

Kierownictwa Działu Remontów, 
Elektrowni Jaworzno III, Kolegom, 
Przyjaciołom z pracy, Zakładowej 

Orkiestry za liczny udział w ceremonii 
pogrzebowej, za złożone wieńce, kwiaty 

Śp. Roberta Żurka
składa: pogrążona w żałobie mama, brat, 

ojczym

Serdeczne podziękowania dla Rodziny 
bliższej i dalszej, sąsiadom, mieszkańcom 

dzielnicy Pieczyska za liczny udział  
w ceremonii pogrzebowej 

Śp. Roberta Żurka 
składa: pogrążona w żałobie mama, 

brat, ojczym

310/D/08

Msza Święta w I rocznicę śmierci 

Michała Pławnego 
odbędzie się w kościele Św. Elżbiety  

w Szczakowej 22.05.2008 r. o godz. 7.00

O czym zawiadamiają: Rodzice  
i Rodzeństwo
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Z konferencji prasowej prezydenta

O drogowych 
inwestycjach
W najbliższym czasie będzie się 
dużo działo na jaworznickich dro-
gach. Już niebawem czeka nas ko-
lejna zmiana organizacji ruchu na 
Leopoldzie. To efekt postępujących 
prac nad projektem „Miasto Twarzą 
do Autostrady”.

Postępy MTdA
„Miasto Twarzą do Autostrady”, 

to kluczowy projekt drogowy miasta, 
w ramach którego wytyczony zosta-
nie przez Jaworzno nowy przebieg 
Drogi Krajowej nr 79. Dzięki sprzy-
jającym warunkom atmosferycznym 
postępy na budowie są bardzo duże. 
W związku z tym, już niebawem, na 
przełomie maja i czerwca, czeka nas 
kolejna zmiana organizacji ruchu na 
Leopoldzie.

W poniedziałek, 12 maja, wyla-
na była pierwsza, 15-centymetrowa 
warstwa asfaltu na budowanym 
odcinku, na nią położono dwie ko-
lejne warstwy, 7 i 5-centymetrowe. 
Według specjalistów ta droga ma być 
bardzo wytrzymała.

Dzięki wybudowaniu tej dro-
gi będzie możliwy przejazd przez 
Jaworzno z pominięciem centrum 
miasta, od Leopoldu do Borów. Na 
całej trasie można jechać z maksy-
malną prędkością 70 km/h. Trady-
cyjne przejścia dla pieszych mają być 
zastąpione przejściami podziemny-
mi. Cała trasa będzie izolowana od 
budynków mieszkalnych ekranami 
akustycznymi.

Wytyczenie trasy omijającej cen-
trum umożliwi zmiany w Rynku 
i na placu po szybie Kościuszko. 
Rynek zostanie wyłączony z ruchu 
kołowego, a ulica Grunwaldzka na 
odcinku w centrum zamieniona na 
dwukierunkową. Węzeł drogowy  
w rejonie ul. Kolejowej pozwoli rów-
nież na zjazd z nowej trasy na tereny 
inwestycyjne po szybie Kościuszko.

Kolejny projekt drogowy nosi 
nazwę Droga Współpracy Regio-
nalnej. Połączy ona ul. Krakowską  
z węzłem autostrady w Jeleniu. Pro-
jekt już posiada decyzję środowisko-
wą. W Urzędzie Marszałkowskim to-
czy się postępowanie wodno – praw-
ne dotyczące odprowadzenia wód  
z projektowanej drogi. Środki na 
ten projekt mają być zabezpieczone  
w przyszłorocznym budżecie miasta.

W tym roku miasto przeznacza na 
inwestycje drogowe 72 miliony zło-
tych. Największą część tych środków 
pochłonie realizacja projektu MTdA. 

W najbliższym czasie miasto będzie 
się ubiegać o dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej.

Remonty gruntówek
W Jaworznie jest około 120 kilome-

trów dróg gruntowych. Najczęściej są 
to drogi dojazdowe do posesji i ich stan 
jest fatalny. Szczególnie w zimie dojazd 
do domów jest bardzo utrudniony. Po 
opadach tworzą się rozlewiska wody, 
grunt mięknie i drogi stają się nieprze-
jezdne dla samochodów przystosowa-
nych do jazdy po mieście.

W tym roku Miejski Zarząd 
Dróg i Mostów planuje utwardzenie 
nawierzchni sześciu ulic: Skałka, 
Botanicznej, Kruka, Małgorzaty, Pu-
łaskiego, Traugutta. Będzie na nich 
położona nawierzchnia asfaltowa lub 

kostka. Przygotowany jest też wykaz 
30 ulic, na których będzie kładziona 
mieszanka frezowo-asfaltowa. Ter-
min realizacji zależy od warunków 
pogodowych, ponieważ aby uzyskać 
najlepsze efekty, takie roboty muszą 
być wykonywane podczas słonecznej 
pogody. W pierwszej kolejności pra-
cownicy MZDiM skontrolują stan 
dróg utwardzanych w ubiegłym roku 
i poprawią powstałe tam ubytki.

MZDiM rozważa możliwość utwar-
dzania niektórych drug gruntowych 
płytami betonowymi. To rozwiązanie 
zdecydowanie poprawi jakość poru-
szania się po drodze i może być stoso-
wane na drogach, które na przykład nie 
mają odwodnienia i nie można na nich 
kłaść nawierzchni asfaltowej. Kiedy już 
gotowy będzie projekt budowy ulicy, 
płyty można demontować i przenosić 
w nowe miejsce.

Bezpieczne przejścia dla 
pieszych przy szkołach

MZDiM przygotowuje się do re-
alizacji projektu „Bezpieczne przej-
ście do szkoły”. Zakłada on budowę 
tzw. wyniesionych przejść dla pie-
szych przy szkołach i przedszkolach. 
Polega to na poprowadzeniu pasów 
na terenie podniesionym o kilka 
centymetrów powyżej powierzchni 
drogi. Przejazd przez takie przejście 
wymusza zmniejszenie prędkości 
samochodów.

Na budowę bezpiecznych przejść 
miasto przeznaczy 500 tysięcy zło-
tych. Prace mają być prowadzone na 
przełomie lipca i sierpnia, tak, aby 
przejścia były gotowe przed nowym 
rokiem szkolnym.

p.jamRoz

Po wielu dniach gorączkowych przy-
gotowań, 13 maja świętowaliśmy ju-
bileusz 20-lecia naszego przedszkola 
oraz 5-lecie nadania mu imienia Majki 
Jeżowskiej.

Przybyli licznie  zaproszeni goście: 
przedstawiciel władz miasta, wizytator 
Kuratorium Oświaty w Katowicach 
wiceprezes ZNP , dyrektorzy jaworznic-
kich szkół i przedszkoli, liczni sponsorzy 
placówki, oraz wszyscy obecni i byli pra-
cownicy. Oficjalnego otwarcia imprezy 
dokonała pani dyrektor mgr Dorota 
Pniak, serdecznie witając wszystkich 
przybyłych gości i przybliżając im krótką 
historię naszego przedszkola.

Wtorek był uroczystym dniem 
obchodów dla nas wszystkich. Zebra-
liśmy się w udekorowanej sali Domu 
Kultury w Szczakowej by obejrzeć 
program artystyczny przygotowany 
przez przedszkolaków, absolwentów  
i zespół taneczny z osiedlowej świetlicy 
środowiskowej „Podłęże”. Głównym 
gościem naszej imprezy była Pani Maj-
ka Jeżowska, która swoim występem 
uświetniła naszą uroczystość.

Ten piękny jubileusz był dobrym 
momentem do podsumowania naszego 

PM im. Majki Jeżowskiej

dorobku i podziękowania wszystkim 
pracownikom za ich trud włożony  
w pracę z dziećmi oraz wszystkim 
przyjaciołom przedszkola. Goście z za-
ciekawieniem obejrzeli piękny program 
artystyczny w wykonaniu dzieci, galerię 
prac plastycznych oraz zdjęć. Były kwia-
ty, prezenty i dużo ciepłych słów pod 
naszym adresem, za które serdecznie 
wszystkim dziękujemy. Ta uroczystość, 
pełna wspomnień i refleksji, ale też mi-
łego, radosnego klimatu na długo będzie  
w pamięci wszystkich jej uczestników. 

Wszystkim zaproszonym gościom 
z całego serca dziękujemy za uświet-
nienie swą obecnością jubileuszu 
20-lecia Miejskiego Przedszkola  
nr 27, za życzenia, kwiaty i upominki 
dla dzieci. Serdeczne podziękowanie 
składamy wszystkim sponsorom za 
przeznaczenie własnych środków 
w uświetnienie naszego jubileuszu. 
Dzięki Państwa pomocy i zaanga-
żowaniu na twarzach naszych dzieci 
zagościł uśmiech.

anna siedlaRz

W Zespole Szkół Zawodowych PKE 
S.A. Elektrownia Jaworzno III od 
2003 roku funkcjonuje System Za-
rządzania Jakością ISO 9001 : 2000. 
Priorytetowymi zadaniami szkoły 
jest zatem ciągłe doskonalenie syste-
mu zarządzania organizacją w celu 
osiągania długofalowego sukcesu oraz 
podnoszenia kluczowych wyników  
w zakresie usługi edukacyjno-wycho-
wawczej, opiekuńczej i profilaktycznej 
a tym samym budowaniu właściwego 
wizerunku szkoły w środowisku.

Rozumiejąc wagę problemu oraz 
znaczenie konkretnych i wymiernych 
działań w tym zakresie, przystąpiliśmy 
do X Edycji Konkursu Śląskiej Nagrody 
Jakości, ustanowionego przez Komitet 
Polskiej Nagrody Jakości przy Regional-
nej Izbie Gospodarczej w Katowicach. 

Konkurs ma na celu promowanie 
osiągnięć przedsiębiorstw, placówek 
edukacyjnych oraz służby zdrowia re-
alizujących ideę ciągłego doskonalenia. 
Nadrzędnym jego celem jest promocja 
nowoczesnej filozofii Zarządzania 
przez Jakość - TQM. Misją Konkursu 
jest wyłonienie spośród grona przedsię-
biorstw i instytucji tych, które system ten 
wprowadziły,  w celu polepszenia jakości 
swoich usług i produktów.

Nasza placówka - ZSZ PKE S.A. Elek-
trownia Jaworzno III dokonała zgodnie 
z regulaminem konkursu analizy pracy 
szkoły we wszystkich jej obszarach, 
określiła mocne i słabe strony organi-
zacji oraz opracowała na tej podstawie 
raport „Samooceny”. Zawierał on mię-
dzy innymi dane dotyczące: strategii  
i polityki szkoły, zarządzania zasobami, 
procesami i zmianami, charakterystyki 
pracowników i klientów (uczniów, ich 
rodziców), współpracy z organem pro-
wadzącym i otoczeniem, efektów pracy 
szkoły. Opracowanie zostało pozytyw-
nie ocenione w fazie wstępnej konkursu 
i szkoła zakwalifikowana została do 
kolejnego etapu.

9 kwietnia 2008 roku grupa eksper-
tów Śląskiej Nagrody Jakości przepro-
wadziła w szkole wizytację, której celem 
była weryfikacja otrzymanych wcześniej 
informacji o pracy szkoły zawartych 
w Raporcie „Samooceny” ze stanem 
faktycznym. 

21 kwietnia 2008 roku decyzją Kapi-
tuły, w skład której wchodzą przedsta-

wiciele władz samorządowych, jedno-
stek certyfikujących, partnerskich izb 
gospodarczych, stowarzyszeń, mediów 
oraz instytucji i osób – pomysłodaw-
ców i współtwórców  konkursu, Szkoła 
została Laureatem X Edycji Konkursu 
Śląskiej Nagrody Jakości w kategorii  
„Organizacje Edukacyjne – Sektor 
Usług Publicznych”. Tak zaszczytny 
tytuł otrzymaliśmy jako pierwsza szkoła  
w regionie. Jako placówka oświatowa je-
steśmy trzecią szkołą po dwóch wyższych 
uczelniach, które otrzymały ten tytuł we 
wcześniejszych edycjach konkursu. 

W uroczystości wręczenia nagród 
X Edycji Konkursu Śląskiej Nagrody 
Jakości, która odbyła się 9 maja 2008 r. 
w Teatrze im. St. Wyspiańskiego w Ka-
towicach, uczestniczył Wojewoda Śląski  
Z. Łukaszczyk, Marszałek Województwa 
Śląskiego B. Śmigielski, Przewodniczący  
Rady GIG w Katowicach J. Steinhoff 
i Przewodniczący Kapituły ŚNJ oraz 
Prezes RIG w Katowicach T. Donocik.  
W imieniu szkoły nagrodę odebrał 
dyrektor ZSZ PKE S.A. Elektrownia Ja-
worzno III - Stanisław Dratwiński. 

(iw)

X Edycja Konkursu Śląskiej Nagrody Jakości

5 maja br. o godz. 10.00 przed halą 
MCKIS-u rozpoczął się happening  
z udziałem dzieci i młodzieży z jaworznic-
kich przedszkoli i szkół, który zakończył 
obchody Dnia Ziemi w naszym mieście.

Już po raz siódmy imprezę przygoto-
wało Towarzystwo Opieki nad Zwierzę-
tami koło w Jaworznie przy współudziale 
UM i MCKiS-u. W tym roku uczestni-
czyło około 300 uczniów ze swoimi opie-
kunami z sześciu szkół podstawowych, 
sześciu przedszkoli, trzech gimnazjów 
i dwóch szkół ponadgimnazjalnych. 
Serdecznie dziękujemy nauczycielom  
i opiekunom za wspaniałe przygotowa-
nie swych podopiecznych, za barwne, 
bajeczne stroje, hasła i emblematy o te-
matyce ekologicznej. Podczas wspólnej 
zabawy chcieliśmy choć przez chwilę 
zadumać się nad losem naszej planety, 
przypomnieć, że Ziemię mamy tylko 
jedną, a jej przyszłość zależy od każdego 
z nas. Każdy chętny mógł zaprezento-

Podsumowanie Dnia Ziemi
wać swój talent artystyczny, szczególnie 
przedszkolaki z chęcią deklamowały 
wierszyki i śpiewały piosenki. Happe-
ning był także okazją, aby przypomnieć 
o akcjach promowanych przez TOZ: 
„Stop wypalaniu traw”, „Sprzątaj po 
swoim pupilu”, „Torbom foliowym mó-
wimy – nie”, „Segreguj odpady”. Akcjom 
tym przyświeca jeden cel - ochrona śro-
dowiska naturalnego. Na zakończenie 
spotkania z pod hali wyruszył barwny 
korowód zwany „Ekoparadą”, który 
przemaszerował ulicami miasta. Dele-
gacja dzieci udała się do UM, by wręczyć 
prezydentowi kompozycję kwiatów, ziół 
i owoców „Dary Ziemi”.

Dziękujemy policji za czuwanie nad 
bezpieczeństwem dzieci podczas ekopa-
rady. Szkoły uczestniczące w imprezie 
otrzymały pamiątkowe dyplomy, ulotki 
oraz sadzonki kwiatów i krzewów. 

Do zobaczenia za rok! Zapraszamy! 
GabRiela wRóbel toz

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu edukacyjnego Nauki 
Niepotrzebne, pod patronatem prezydenta. Poprowadzi je specjalistka  
od literaturoznawstwa dr hab. Barbara Gutkowska, absolwentka I LO  
w Jaworznie oraz studiów polonistycznych na Uniwersytecie Śląskim  
w Katowicach.

30 maja (piątek) o Godz. 13.00

Nauki Niepotrzebne

Spór Herberta z Miłoszem

Dzieci były zachwycone występem swojej patronki
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na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra 
Skarbu Państwa z dnia 19 lutego 2008 r.  
w sprawie sposobu określenia liczby akcji 
spółki konsolidującej podlegających zamianie 
 i trybu dokonywania zamiany akcji lub 
prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje  
spółki konsolidującej (Dz. U. Nr 41, poz. 250) 

wzywa uprawnionych akcjonariuszy Spółki 
Konsolidowanej Południowego Koncernu 
Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach 
zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy, którzy chcą 
skorzystać z prawa zamiany posiadanych akcji 
tej Spółki na akcje TAURON Polska Energia 
S.A., do składania pisemnych oświadczeń  
o zamiarze dokonania takiej zamiany. 

1. Na pokrycie kapitału zakładowego TAURON 
Polska Energia S.A. zostały wniesione m. in. 
akcje Spółki Konsolidowanej - Południowego 
Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą  
w Katowicach, adres: ul. Lwowska 23, 40-389 
Katowice, wpisanego do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KRS: 
0000003157, NIP: 6321792812, kapitał zakładowy: 
1 559 231 860 zł (wpłacony w całości).

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa 
akcji w procesie konsolidacji spółek sektora 
elektroenergetycznego osobami uprawnionymi 
do zamiany akcji Spółki konsolidowanej na 
akcje Spółki konsolidującej są akcjonariusze 
spółki konsolidowanej, którzy jako uprawnieni 
pracownicy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) 
lub jako spadkobiercy takich osób, nabyli przed 
dniem wejścia w życie Ustawy, tj. przed dniem 
18 listopada 2007 r., akcje spółki konsolidowanej 
nieodpłatnie od Skarbu Państwa, jak również 
pozostali akcjonariusze spółki konsolidowanej, 
którzy nabyli akcje spółki konsolidowanej zbyte 
przez takie osoby oraz spadkobiercy takich 
akcjonariuszy, o ile osoby te w przypisanym 
terminie złożą oświadczenie o zamiarze 
zamiany akcji.

3. Uprawnione osoby, które chcą skorzystać z 
prawa zamiany akcji Spółki Konsolidowanej 
wskazanej w pkt 1 na akcje TAURON Polska 
Energia S.A., powinni złożyć pisemne 
oświadczenie o zamiarze dokonania takiej 

zamiany w terminie od dnia 19 maja 2008 r.  
do dnia 19 sierpnia 2008 r. w Spółce 
Konsolidowanej. Oświadczenia można 
przesyłać listownie na adres: Południowy 
Koncern Energetyczny S.A., ul. Lwowska 23,  
40-389 Katowice lub składać w Kancelarii Ogólnej 
Południowego Koncernu Energetycznego S.A. 
w Katowicach oraz w biurach podawczych 
następujących Oddziałów Spółki: 

– Elektrownia Jaworzno III, 43-603 Jaworzno, 
ul. Promienna 51; 

– Elektrownia Łaziska, 43-170 Łaziska Górne, 
ul. Wyzwolenia 30; 

-  Elektrownia Łagisza, 42-502 Będzin,  
ul. Pokoju 14; 

– Elektrownia Siersza, 32-541 Trzebinia; 
– Elektrownia Halemba, 41-706 Ruda Śląska, 

ul. Piotra Skargi 67; 
– Elektrownia Blachownia, 47-225 Kędzierzyn 

Koźle, ul. Energetyków 11;
– Elektrociepłownia Katowice, 
 40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 60; 
– Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała,  

43-300 Bielsko-Biała, ul. Tuwima 2,

– w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze 
od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z przepisami Ustawy, jeżeli śmierć 
uprawnionego akcjonariusza nastąpi ła 
po rozpoczęciu biegu terminu do złożenia 
oświadczenia o zamiarze zamiany akcji, a przed 
złożeniem przez niego tego oświadczenia, to bieg 
terminu do złożenia oświadczenia ulega przerwaniu 
do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu 
o stwierdzeniu nabycia spadku.

Niezłożenie przez uprawnione osoby 
oświadczenia o zamiarze zamiany akcji  

w powyższym terminie powoduje 
utratę prawa do zamiany akcji Spółki 

Konsolidowanej na akcje Spółki 
Konsolidującej.

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3, 
powinno zawierać: 

1) imię (imiona), nazwisko oraz imię ojca 
osoby uprawnionej;

2) numer ewidencyjny PESEL lub podobne dane 
obywateli z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej; 

3) serię i numer dowodu tożsamości; 
4) miejsce zamieszkania i adres; 

5) zamiar zamiany akcji Spółki Konsolidowanej 
wskazanej w pkt. 1 na akcje TAURON 
Polska Energia S.A.; 

6) datę złożenia oświadczenia; 
7) informacje o liczbie akcji posiadanych  

i liczbie akcji zgłaszanych do zamiany; 
8) podpis osoby uprawnionej do zamiany 

akcji. 

Oświadczenia składane przez spadkobierców 
powinny również zawierać imię (imiona)  
i nazwisko oraz imię ojca uprawnionego 
akcjonariusza, a także imiona i nazwiska 
spadkobierców. 
Do oświadczenia osoba uprawniona do zamiany 
akcji dołącza dokumenty potwierdzające 
posiadanie akcji Spółki Konsolidowanej 
wskazanej w pkt. 1. 

5. W terminie do dnia 2 września 2008 r. Spółka 
Konsolidowana wskazana w pkt. 1 sporządzi 
listy osób uprawnionych do zamiany akcji, 
którzy złożyli oświadczenia o zamiarze zamiany 
akcji. Listy te zostaną wywieszone w siedzibie 
Spółki Południowy Koncern Energetyczny S.A. 
oraz we wszystkich jej Oddziałach wskazanych 
w pkt. 3 na okres 14 dni. 

6. Osoby, które zostały pominięte na liście osób 
uprawnionych lub którym wadliwie określono 
ich dane osobowe, w terminie 14 dni od dnia 
wywieszenia listy, o której mowa w pkt. 5 mogą 
złożyć pisemną reklamację. Reklamację składa 
się w Spółce Konsolidowanej wskazanej w pkt. 
1. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków do 
zamiany akcji Spółki Konsolidowanej na akcje 
TAURON Polska Energia S.A. Reklamację 
rozpatruje komisja powołana przez zarząd Spółki 
Konsolidowanej, w terminie 14 dni od dnia jej 
złożenia. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok 
postępowania reklamacyjnego. Niezwłocznie po 
rozpatrzeniu reklamacji Spółka Konsolidowana 
powiadamia na piśmie wnoszącego reklamację  
o sposobie jej rozpatrzenia. W razie uwzględnienia 
reklamacji Spółka Konsolidowana dokona,  
w terminie 14 dni po zakończeniu postępowań 
reklamacyjnych, odpowiedniej korekty listy osób 
uprawnionych.

7. Wzór oświadczenia osoby uprawnionej do zamiany 
akcji jest podany do wiadomości na stronach 
internetowych TAURON Polska Energia S.A. oraz 
Południowy Koncern Energetyczny S.A.

ZArZĄD tAUrOn POLSKA enerGIA SPóŁKA AKCYJnA
z siedzibą w Katowicach

adres: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KRS: 0000271562, NIP: 9542583988, 

kapitał zakładowy 13 698 645 583 zł (wpłacony w całości)
będąc Spółką Konsolidującą w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek  
sektora elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 191, poz. 1367), zwanej dalej Ustawą,
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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

dw

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

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

94/D/08

dw

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

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

dw

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.
dw

dw

AUTO GAZ – PROMOCJA
12 lat doświadczenia montaż, serwis

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

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

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

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

214/04

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
dw

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

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

dw

dw

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

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

dw

Wejdź na 
www.motosklep.net

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

Koparko-ładowarka: wyburzenia; 
wywóz: gruzu, śmieci

Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

dw

360/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

dw

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

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

fabrykakoloru.eu, fabrykakoloru@o2.pl

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

33/05

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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Miasto JaworznoReklama

dw

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

Ogłoszenie własne

dw

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
sekretariat@magbud.com.pl

tel. 032/ 627 61 12
627 60 58

dw

dw

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

dw

PRODUCenT SIaTKI 
OGRODZenIOWeJ 

OFeRUJe:
- siatka ogrodzeniowa 

(ocynkowana, 
powlekana)

- drut naciągowy, 
kolczasty

- słupki ogrodzeniowe
- naciągi

„MARCO”
Jaworzno ul. Dąbrowska 80

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

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 
23.06. i 14.07 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

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
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

dw

ZArZĄD SPóŁDZIeLnI
 mIeSZKAnIOWeJ „GórnIK”
w Jaworznie Al. tysiąclecia 85

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący najmu lokalu miesz-
kalnego w Jaworznie przy:

− Al. Marszałka J. Piłsudskiego 26/40 “a” o pow. użytk. 28.80 m², 
1 pokój + kuchnia, VII piętro, c.o., c.w., gaz. 

Stawka wyjściowa czynszu najmu – 5,00 zł/m². 
Postęp licytacji stawki czynszowej – 0.50 zł/m².

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy 
ul. Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 29.05. 2008 r. o godz. 10.00.
Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania w dniu 26.05.2008 r. w godzi-
nach 10.00-11.00
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie kaucji: 6-cio mie-
sięcznego czynszu najmu + media czyli w wysokości 1.519,00 zł, w terminie 
do dnia 28.05.2008 r. (data stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. 
O/C Tychy nr 61 1020 2528 0000 0802 0014 5136.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu lub 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacji udziela Dział Eksploatacji pokój nr 5 tel. 0-32 615-55-43.

dw

Zakład 
Ciastkarsko-Piekarski 

(Ciężkowice) zatrudni:
– ciastkarzy lub piekarzy
– pomoc ciastkarską (do przyucze-

nia w zakresie pakownia wyrobów 
gotowych)

– absolwentów szkół gastronomicz-
nych. 

Praca w godzinach nocnych
wymagania: książeczka zdro-
wia, minimum sanitarne 

tel. 032/ 616 14 18 

dw

Sprzedam: 
samochód ciężarowy 

Man 19.372 FlT/bl 
rok produkcji 1991, 
DMC – 16.000 KG.

MAGBUD sp. z o.o 
ul. Chrzanowska 90, 32-500 Chrzanów-Balin 
Kontakt 032/ 627 61 12 Gajewska Elżbieta

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

43-600 Jaworzno ul. Szelonka 1 
tel. 032/ 753 03 01, 509 942 273

oferujemy:
motoryzacja

oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, filtry, kosmetyki samochodowe
Profesjonalne narzędzia firm: YATO, COVAL, JONESWAY

artykuły budowlane
farby, lakiery, pędzle, spraye, taśmy, folie malarskie, narzędzia budowlane, tynki akry-
lowe, mozaikowe, mineralne, fugi, silikony, kleje do glazury, gipsy, gładzie

Systemy zamocowań
Przyjdź, zobacz, kup!!!
Realizujemy zamówienia indywidualnie!!!

Ręczna myjnia samochodowa 102

M. B.

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

Jaworzno ul. Martyniaków 8
(teren Giełdy Towarowej)

tel. 032 615 11 66
e-mail: biuro@jsb.jaworzno.pl
ReMOnTUJeSZ? bUDUJeSZ?

U naS TanIO KUPUJeSZ!!!
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

Tekst płatny

Zaproszenie
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad  

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

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

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

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 17.00 – 21.00

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

Ślepa sprawiedliwość Kilka opowiastek

Zadyma nad Ciężkowicami

Desant jaworów

Szczodrzeniec z Wielkanocy

Tym razem pozwolę sobie 
opisać kilka niewiążących 
się z sobą historyjek. 

Kto kogo
Na początek sprawa żmij, które za-

atakowały osiedle domków na terenie 
po starej cegielni w Cezarówce Dol-
nej. Okolica do zamieszkania wyda-
wała się znakomita. Las od południa, 

zalesione wzgórze od północy, bliska 
droga i tylko ten hałas od autostrady, 
do którego jakoś trzeba przywyknąć, 
lub wymóc budowę kolejnych ekra-
nów dźwiękochłonnych. Atak żmij 
zaskoczył wszystkich. Mamy donie-
sienia, że część mieszkańców tępi je 
bezlitośnie, po prostu zabijając. Oczy-
wiście w świetle ustawy o ochronie 
przyrody popełniają przestępstwo, ale 
to już nie moje zmartwienie. Winę, za 
ten stan rzeczy składa się na karb nie-
skoszonych ugorów, gdzie pod obfitą 
warstwą butwiejącej zieleniny czai się 
kolejna niespodzianka – krocionogi. 

Nieco bagatelizując problem po-
wiem, że każde miejsce zamieszka-
nia ma swoje plusy i minusy. Tutaj, 
są nimi żmije, gdzie indziej znany 
wszystkim chuligan, nie wykracza-
jący w swojej uciążliwej dla sąsiadów 
działalności poza niską szkodliwość 
społeczną czynu. W tym miejscu od 
zawsze była ostoja tych gadów. Wystę-
pują tu one we wszystkich odmianach 
barwnych w kilku odcieniach. Dlate-
go, muszę poddać karkołomną tezę. 
Jest wręcz przeciwnie, niż nam się 
wydaje. To osiedle zaatakowało żmije 
w ich naturalnym środowisku. 

Desant jaworów
Las bez drzew, także jest lasem. 

Tak wynika z ukutej przeze mnie 
definicji środowiskowej. Wszędzie 

tam, gdzie nie przeszkadzamy mu 
się rozwijać, powraca. Na początek 
wysyła siły powietrzno-desantowe 
jako to brzozy i sosny. Na placu przy-
szłego centrum wylądowały topole. 
Pod murem organistówki od strony 
ulica Sławkowskiej atakuje już lekka 

brygada. To jesiony. Ich latające nasio-
na są nieco cięższe i daleko nie lecą. 
Dorosłe drzewa tego gatunku rosną 
w tej okolicy, produkując zawrotne 
ilości nasion. Dlatego właściciele oko-
licznych posesji powinni starannie 
sprawdzać, czy nie pojawili się tutaj 
nieproszeni goście. W przeciwnym 
razie czeka nasz powtórka z nieodle-
głej ulicy Stojałowskiego. A jesion to 
szybko rosnące, odporne niemalże na 

wszystko drzewo. Powiada się wręcz, 
że komin fabryczny mógłby mu być 
palikiem.

Wielkanoc w maju
Ostatni film promujący walory 

przyrodnicze Jaworzna opowiadał  
o górze Wielkanoc w Ciężkowicach. 
Maj to szczególna pora. Z jednej strony 
kończy się kwitnienie tarnin, z dru-
giej strony wiele barwnych kwiatów 
lata jeszcze nie wyrosło. Będąc tamże  
z kamerą, tuż przed zmierzchem jesz-
cze zobaczyliśmy z jednej strony śniegi 
na stokach Babiej Góry, z drugiej zady-
mę nad koksownią Przyjaźń. No cóż, 
takich to mieliśmy przyjaciół. 

Sukcesywnie Wielkanoc ponow-
nie będzie stawała się biała, wszak 
teraz przypada szczyt kwitnienia 

głogów. Teraz jednak towarzysząca 
krzewom bujna zieleń zamaskuje 
nieco przejawy ostrej akcji protesta-
cyjnej przeciwko polityce cenowej 
ONYKS-u. 

Ale ponieważ na takie działania 
żółć mnie zalewa, opowiem o kilku 
żółto kwitnących roślinach, Jest tu 
wilczomlecz sosnka, jest tu pierwiosn-
ka lekarska, są krzewy szczodrzeńca 
rozesłanego. W filmie błędnie ten 
gatunek nazwałem szczodrzeńcem 
czerniejącym. Cóż, każdy może się 
pomylić. Kiedy kończyliśmy zdjęcia, 
spojrzeliśmy jeszcze raz na wieś. Teraz 
wyraźnie było widać zadymę, którą 
sobie na szkodę czynili sami miesz-
kańcy. Z niejednego komina buchały 
kłęby czarnego dymu, mieszając się  
z podnoszącymi mgłami. Pomimo 
tego, widok był niezwykle malowni-
czy. Oceńcie sami.

Bandyta, który czeka na 
wyrok za pobicie, wyszedł 
na wolność i mści się na 
swoich ofiarach. Sąd jednak 
nie chciał go ponownie 
aresztować, bo uznał, że... 
nie stanowi zagrożenia dla 
otoczenia. Pobici chłopcy  
i ich rodziny są przerażeni.

26-letni Adrian Z. jest dobrze 
znany funkcjonariuszom policji. 
Był wielokrotnie zatrzymywany  
z powodu ulicznych bijatyk. Ostat-
nio k ijem bi lardow ym połamał 
czaszkę niewinnemu człowiekowi. 
Za to przestępstwo sąd wsadził go 
na trzy miesiące do aresztu. Jednak 
po tymczasowej odsiadce wyszedł 
na wolność i czeka na wyrok. Pobyt 
w areszcie i widmo pozbawienia 
wolności na czas dłuższy niczego 
Adriana Z. nie nauczyły.

Bandyta napadł na Tomka, gdy 
ten grał na boisku. Pobił go do-
tkliwie, zabrał telefon komórkowy  
i pieniądze. Zakazał mu też „pusz-
czania pary z gęby”, straszył, że go 
zabije. Przerażony gimnazjalista  
o wszystkim powiedział rodzicom. 
Bał się donosić na osiedlowego ban-
dziora, bo ten mógłby się zemścić. 
– Długo namawiałem syna, żeby 

złożył zeznania. Przekonywałem, 
że istnieje jeszcze sprawiedliwość  
i nie należy się bać bandytów, bo to 
droga donikąd – opowiada Roman, 
ojciec Tomka. Tomek o wszystkim 
opowiedział policjantom.

Gdy zobaczył oprawcę spokojnie 
spacerującego ulicą był zdruzgota-
ny. – Bał się go bardzo – mówi ojciec. 
– Zapewniałem syna, że teraz już 
mu nic nie grozi, bo przecież ciążą 
na tym człowieku poważne zarzuty i 
będzie się bał zrobić coś niezgodnego 
z prawem.

Ba ndy ta t y mczasem nie ba ł 
się nikogo. Razem ze znajomym  
i dużym psem śledził Tomka i jego 
kolegów. Krok w krok podążał za 
przerażonymi dziećmi, wyzywał 
ich, mówił, że zabije Tomka za 
rzekome kłamstwa. Któregoś dnia 
przeszedł do czynów. Złapał chłopca 
uderzył ręką w twarz, przewrócił  
i pluł mu na głowę.

Przestraszeni koledzy uciekli do 
domu. Roman ponownie namówił 
syna do złożenia zeznań. Tym razem 
jednak nie było tak łatwo. Młodzie-
niec nie chciał uwierzyć, że jego 
kat znów trafi za kratki. W końcu 
przełamał się i razem z kolegami 
ponownie opowiedziel i wszyst-
ko policjantom. Funkcjonariusze 
natychmiast złapali przestępcę. 
Tymczasem sąd zdecydował, że... 
Adrian Z. i jego kolega Łukasz M., 
który również nękał Tomka, nie 

trafią za kraty! Według sądu fakt, 
że pozostają na wolności nie będzie 
miał wpływu na złożone wcześniej 
zeznania poszkodowanych.

– Jak zabije mojego syna i jego 
kolegów, to przecież też nie będzie 
miało wpływu na zeznania – dener-
wuje się ojciec. – Czy ktoś pomyślał 
co przeżyli ci chłopcy, oni teraz boją 
się wychodzić z domu. Sąd potrak-
tował nas przedmiotowo. Również 
policjantów zdziwiło orzeczenie 
sądu. – Nie możemy komentować 
wyroków – mówi rzecznik prasowy 
policji. Chcę jednak zaznaczyć, że 
my zrobiliśmy co do nas należało  
i nie odpowiadamy za to, że ten czło-
wiek nie trafił za kratki.

Według wiceprezesa Sądu Re-
jonowego, sędzia orzekający w tej 
sprawie kierował się obiektywnymi 
przesłankami przy wydaniu decyzji. 
– Areszt to ostateczność, poza tym 
oskarżeni przyznali się do winy i od-
powiedzą za to, co zrobili. Wyrazili 
skruchę, mają świadomość tego, że 
otarli się o areszt. Nie będę oceniał 
orzeczenia sądu, jednak zawsze 
przysługuje stronom zażalenie od 
decyzji – mówi wiceprezes. Proku-
ratura zaskoczona decyzją właśnie 
wysłała zażalenie do sądu. Tymcza-
sem Tomek, który spotkał na ulicy 
swojego oprawcę usłyszał od niego, 
że dopiero teraz, jak go dopadną, to 
już nie przeżyje.

pitawal

STOSUNKI MAJĄTKOWE 
POMIĘDZY MAŁŻONKAMI (cz. II)

Pomimo tego faktu, że więk-
szość rzeczy – jak również praw 
majątkowych – wchodzi do wspól-
ności ustawowej (dorobkowej) 
małżeńskiej, to jednak Ustawa 
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy 
enumerat y wnie specy f ikuje te 
elementy majątkowe, które – z re-
guły – nie wchodzą do wspólności 
dorobkowej i stanowią odrębny 
majątek każdego ze współmałżon-
ków. Tym samym – w przypadku 
podziału majątku – nie stanowią 
elementów wspólnych. A zatem 
– na podstawie Art. 33 k.r.o. – od-
rębny majątek każdego ze współ-
małżonków stanowią:
1) „Przedmioty majątkowe, nabyte 

przed powstaniem wspólności 
ustawowej”. Mamy tu do czy-
nienia z dwoma przypadkami:
a) Wyżej wymienione przedmio-

ty (na przykład nieruchomość 
w postaci działki, albo rucho-
mość w postaci samochodu) 
zostały nabyte przed zawar-
ciem związku małżeńskiego, 
i wówczas nie było jeszcze 
wspólności ustawowej. Taki 
przypadek jest najczęstszy. 

b) Przedmioty majątkowe zosta-
ły nabyte po zawarciu związ-
ku małżeńskiego, jednakże  
w trakcie obowiązywania umo-
wy majątkowej małżeńskiej, 
która wykluczyła wspólność 
dorobkową w całości (przy czym 
małżonkowie zawarli umowę 
majątkową jeszcze przed ślu-
bem, co jest dopuszczalne). 

Taki przypadek występuje nie-
zmiernie rzadko, ale może się zda-
rzyć. Miałby miejsce jedynie wów-
czas, gdyby małżonkowie zawarli ze 
sobą umowę majątkowa małżeńską 
przez ś lubem kon kordatow y m 
albo cywilnym, i wtedy wspólność 
ustawowa w ogóle by nie powsta-

ła. Mowa w tym wypadku o tzw. 
intercyzie, czyli umowie mająt-
kowej małżeńskiej. W przypadku 
intercyzy – jak też postanowienia 
rejonowego sądu rodzinnego i opie-
kuńczego wyłączającego wspólność 
ustawową – małżonkowie zachowa-
ją odrębne majątki. 

Na leż y nad mienić ,  ż e obo-
wiązywanie umowy majątkowej 
małżeńsk iej można za kończyć 
poprzez zawarcie kolejnej umowy, 
przywracającej bądź rozszerzają-
cej wspólność ustawową. Wtedy 
małżonkowie na powrót ustana-
wiają pomiędzy osobą wspólność 
majątkową.

c.d.n.
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AZOT ul. Młynarska 3 
PIECZYSKA ul. K. Pniaka 2

Tel. 032 753 09 09, 
032 617 74 99, 

0 604 965 494

***   OKNA   ***   DACHY   ***   ELEWACJE   ***   WYKOŃCZENIA   ***
dw

Gont Kerabit Finlandia 
fala  25,90 zł/m2 *
sześciokąt czerwono-czarny 23,90 zł/m2 *
sześciokąt brąz czarny 24,90 zł/m2 *
Yoker czerwono-czarny 24,90 zł/m2 *

* – cena do wyczerpania zapasów

Płyta OSB „12” – 15,99 zł/m2

Płyta OSB „18” – 22,99 zł/m2

2

dw

Firma 
MAGBUD 

Sp. z o.o.

zatrudni:
► pracowników 

budowlanych i 
produkcyjnych

► murarzy
► tynkarzy
► fliziarzy
► monterów 

płyt gipsowych

Ofertę prosimy 
kierować na adres:

dw

Firma 
MAGBUD 

Sp. z o.o.

wynajmie:
► dźwig 10 T
► koparkę 

ZEPPELIN ZM 19
► ładowarkę 

ZETTELMEYER
► koparko-ładowarkę 

JCB 3CX

Kontakt telefoniczny
tel. 0 660 788 650

627 61 12
ogłoszenie własne



Zamień stare 
kasety
płyty i taśmy

na nowoczesne
nośniki, które przetrwają 

długie lata bez straty jakości

Redakcja „Co Tydzień”
43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7

tel. (032) 751-91-30

VHS

DVD/CD

dw

W KażDY POnIeDZIałeK ROZPOCZĘCIe KURSU 
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W piątek, 9 maja 2008 r., w hali 
sportowej MCKiS przy Gimnazjum 
nr 8 odbyły się Mistrzostwa Szkół 
Jaworzna w Aerobiku Sportowym. 
Organizatorami byli: Miejski Szkolny 
Związek Sportowy reprezentowany 
przez Izabelę Plutę ze Szkoły 
Podstawowej nr 22 i Ewę Krzywosz z 
Gimnazjum nr 11. Współorganizatorami 
byli MCKiS oraz Gimnazjum nr 8 w 
Jaworznie. Zawody przeprowadzone 
były w ramach projektu „Uczniowie na 
start” dotowanego przez Urząd Miejski  
w Jaworznie. Aerobik sportowy to 
dyscyplina dynamiczna, wymagająca 
siły, wytrzymałości, skoczności  
i gibkości oraz bardzo dobrej 
koordynacji ruchowej. Wszyscy 
obserwatorzy zawodów mogli 
podziwiać prawdziwe piękno  
w wykonaniu uzdolnionych ruchowo 
dziewcząt jaworznickich szkół. Ta 
młoda dyscyplina sportowa pomaga 
ćwiczącym zachować dobrą kondycję, 
zgrabną sylwetkę, co idzie w parze  
z dobrym samopoczuciem  
i zdrowiem. Wiedzą o tym licznie 
przybyli zawodnicy  
z 13 jaworznickich szkół. Zawody były 
organizowane w kategoriach szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Zawodnicy 
startowali w zespołach trójkowych 
oraz indywidualnie prezentując 
wysoki poziom wykonania złożonych 
technicznie figur, podskoków, obrotów 
itp. Na wyróżnienie zasługiwał jedyny 
chłopiec startujący w zawodach. 
Reprezentant Gimnazjum nr 9 
Maciej Krypciak ujawnił swój talent 
gimnastyczno-akrobatyczny. Nad 
oceną techniczną i artystyczną czuwała 
główna sędzia zawodów pani Agata 
Kowalczyk z Siemianowic Śląskich 
– wicemistrzyni Polski  
w Aerobiku Sportowym. Czujnym 
okiem wychwytywała zarówno błędy 
zawodników jak i dobrze wykonane 
trudne elementy dodatkowe.  
A startujący mieli o co walczyć. Dla 
zwycięzców były puchary, dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Fundatorami 
nagród rzeczowych dla startujących 
indywidualnie byli radna Renata 
Chmielewska, Przewodniczący 
Rady Miejskiej pan Janusz Ciołczyk 
i właściciel firmy „FUD-MEN” pan 
Jarosław Fudała.  (iw)

Jaworzno przez 48 godzin oddychało sportem

Niczym igrzyska

Na stadion „Azotania” wkroczyli współcześni herosi futbolu amerykańskiego

czytaj na str. 12

Piękno  
w sportowych 
zmaganiach

Cztery medale 
Victorii

czytaj na str. 12

Ubiegły weekend przyniósł Jaworz-
nu moc sportowych emocji. Zasta-
nawiając się, co robić w sobotę i nie-
dzielę, nie można było nie wziąć pod 
uwagę sportowych atrakcji, jakie 
czekały na każdego jaworznianina 
w weekend.

W Jaworznie po raz drugi zorgani-
zowano turniej koszykówki ulicznej. 
Streetball 2008, rozegrany w sobotę 
zwracał uwagę każdego przechodnia, 
który w czasie jego trwania znalazł się 
w centrum. Śledzenie koszykarzy, oka-
zało się dla wielu mieszkańców naszego 
miasta, i to niekoniecznie związanych  
z koszykówką bardzo atrakcyjną formą 
spędzenia czasu. Dzień później każdy 
jaworznianin mógł najpierw wcielić 
się w rolę sportowca dzięki akcji Polska 
Biega 2008. W każdym zakątku kra-
ju organizowane były biegi, w celach 
promocji zdrowego trybu życia. Później 
zmęczony bieganiem obywatel z miasta 
Jaworzna miał możliwość obejrzenia 
na stadionie Moniuszki ligowego spo-
tkania graczy futbolu amerykańskiego,  
a konkretnie zespołów Silesia Miners 
i Warsaw Eagels. O Jaworznie nie było 
jednak tylko głośno ze względu na 
organizację aż 3 dużych w 2 dni, ale 
również dzięki świetnym wynikom 
naszych sportowców. W Warszawie 
Mistrzostwo Polski w Shidokan zdobył 
Marek Chwalibogowski, a w Nowym 
Sączu triumfy święciło aż 3 bokserów  
z Jaworzna: Adrian Wróbel, Kamil 
Młodziński i Przemysław Gorgoń. A je-
śli o emocje chodzi, to nie zapominajmy  
o tym, że rozrywki piłkarskie rozgryw-
ki ligowe wchodzą w decydującą fazę.

Streetball 2008
II edycja turnieju dla ulicznych 

koszykarzy wzbudziła zainteresowa-
nie nie tylko pasjonatów koszykówki 
ale, a może nawet przede wszystkim, 
przypadkowych spacerowiczów po 

centum naszego miasta. Trudno się 
jednak temu dziwić, skoro oprócz 
rozgrywek, znacznie w tym roku roz-
budowanych, miały miejsce konkursy 
rzutów za 3 punkty i konkurs wsadów, 
oraz mecz pokazowy. Pochlebnych 
opinii ze stron zawodników i kibiców 
słychać było wiele, a tutaj pozwolę 
zacytować sobie zdanie Zbigniewa 
Bytomskiego, czyli człowieka, który 
zajmuje się organizowaniem działań 
młodzieżowej koszykówki na Śląsku: 
– W tamtym roku było 12 drużyn, 
teraz 25, była jedna kategoria, teraz są 
już 3. Jest oczywiście dobry sponsor, są 
dobrzy koszykarze z całego Śląska, któ-
rzy stawili się naprawdę bardzo licznie. 
Dwa zdania i same superlatywy, niech 
będzie to najlepsza wizytówka sobot-
niej zabawy.

Niedziela jeszcze ciekawsza
Już o 10.00 z placu przy Mo-

niuszki ruszył bieg, w ramach akcji 
Polska Biega 2008. Bieg poprowadził 
znany jaworznicki lekkoatleta Ma-
rek Motyka, a jaworznianie, którzy 
wystartowali zmierzyli się z trasą  
o długości 3,5 kilometra. W ten spo-
sób nasze miasto dorzuciło cegiełkę 
do akcji mającej promować zdrowy, 
aktywny tryb życia, oraz oczywiście 
bieganie. Już po skończonym biegu, 
na stadionie przy Moniuszki czekała 
kolejna atrakcja – spotkanie futbolu 
amerykańskiego. Mecz pomiędzy 
zawodnikami zespołu Silesia Miners 
i Warsaw Eagels zgromadził przy 
Moniuszki dawno niespotykana 
liczbę kibiców. Gorący żywiołowy 
doping tylko upiększał twarde, mę-
skie rozgrywki pomiędzy obiema 
ekipami. Mecz futbolu amerykań-
skiego to było naprawdę niespoty-
kane, odmienne od jaworznickich 
standardów spotkanie, które zapada 
w pamięć. 

Poza Jaworzna i dla Jaworzna
W Jaworznie atrakcji sportowych 

było co nie miara, ale zawodnicy z na-
szego miasta walczyli na terenie Polski 
o dobre imię naszego miasta. Podczas 
gdy w naszym mieście warszawskie Orły 
ogrywały Górników ze Śląska, w War-
szawie jaworznicki zawodnik Shidokan 
zdobywał pas Mistrza Polski amatorów. 
Jaworznianin rozegrał 3 walki i wszyst-
kie wygrał bezapelacyjnie, pokazując 
swoim rywalom i zgromadzonym na 
halach Legii kibicom, kto zasługuje na 
tytuł najlepszego zawodnika w kraju. 
Pięknie promował miasto nie tylko 
Marek Chwalibogowski, o dobre imię 
Jaworzna powalczyli również bokserzy 
Victorii Jaworzno. Zawodnicy trenera 
Roberta Kopytka w Nowym Sączu od-
reagowali ostatnie wydarzenie w około 
klubu i odreagowali. W międzynaro-
dowym turnieju zdobyli 3 złote medale 
i jeden srebrny. Największy sukces stał 
się w udziale zespołu „Ex Animo”, który  
w Małym Euro 2008 zdobył II miejsce!

Grali piłkarze
Trochę w cieniu streetballa, futbolu 

amerykańskiego i osiągnięć jaworznic-
kich zawodników w sztukach walki,  
w swoich ligach rywalizowali piłkarze. 
Ogólny bilans weekendowych zma-
gań jest średni KP Jaworzno w stru-
gach deszczu wygrało swój pojedynek  
z Pionierem Ujejesce 2:0. Przełamał się  
w końcu Górnik, który ostatnio słabo da-
wał sobie radę, pewnie pokonując 3:1 na 
wyjeździe Błękitnych Sarnów. Niestety 
podobnie nie można napisać o Victorii, 
która poniosła kolejną porażkę, bolesną 
tym bardziej, że punkt był w zasięgu ręki, 
Przyszłość Rogów wygrała jednak 1:0.  
O spotkaniu Ciężkowianki z Górnikiem 
09 w Mysłowicach, napiszemy tylko 
tyle, że zakończyło się wynikiem 7:0 dla 
gospodarzy.

k.Repec

Potężne żniwo zebrali bokserzy 
Victorii Jaworzno  
w rozgrywanych w Nowym Sączu 
międzynarodowych zawodach 
bokserskich o Puchar Prezydenta 
Miasta Nowego Sącza.
Do Nowego Sącza pojechało 
4 zawodników: Jacek Kopiel, 
Kamil Młodziński, Adrian Wróbel 
i Przemysław Gorgoń. Wszyscy 
nasi zawodnicy zakwalifikowali 
się do finału imprezy, a tylko 
Jackowi Kąpielowi, po zresztą 
kontrowersyjnym punktowaniu nie 
udało się pokonać rywala.

cd. na str. 12

Jaworzno biega
Jaworzno dorzuciło swoją cegiełkę 
do walki o promocję zdrowia, 
aktywnego trybu życia i oczywiście 
samego biegania. Akcja Polska 
Biega 2008 zmusza niejednego 
lenia do podniesienia się z fotela. 

Futbol, jakiego 
nie znaliśmy
To niedzielne popołudnie 
zapamiętamy w Jaworznie na 
długo. Zespoły Silesia Miners  
i Warsaw Eagles pokazały nam, na 
czym polega futbol amerykański, 
gra, której można się bać, ale nie da 
się jej nie oglądać z podziwem dla 
odwagi biorących udział  
w rozgrywce.

Kolejna 
porażka
Sytuacja Victorii z każdym 
tygodniem staje się gorsza. Klub, 
który dogorywa przegrywa mecz za 
meczem, sytuacja w tabeli robi się 
beznadziejna, choć nie wiadomo 
czy najgorsze – spadkowe miejsce, 
ma dopiero nie nadejść. 

czytaj na str. 13

SKOK Jaworzno 
Cup 2008
Druga edycja turnieju koszykówki 
ulicznej w naszym mieście, 
podobnie jak przed rokiem 
zakończyła się dużym sukcesem 
organizacyjnym, a co najważniejsze 
również sportowym.

czytaj na str. 14
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Miasto JaworznoSport

Wspaniałe wieści płyną do nas z War-
szawy. W sobotę jaworznianin Marek 
Chwalibogowski został Mistrzem Pol-
ski amatorów w Shidokan!

Reprezentant Jaworzna Marek Chwa-
libogoski trenuje i występuje w Shidokan 
odmianie sztuki walki – i, jak się okazu-
je, doszedł już w niej do takiej perfekcji, 
że jest najlepszy w kraju. Swoją pozycję 
student katowickiego AWF potwierdził 
na hali warszawskiej Legii gdzie poko-
nując trzech rywali zdobył upragniony 
tytuł Mistrza Polski amatorów.

Pierwsza walka w drodze po tytuł 
okazała się jednocześnie najtrudniej-
szą. Rywal naszego zawodnika – Artur 
Piotrkowski jest znany z świetnego 
opanowania sztuki walki w stylu 
charakterystycznym dla zawodników 
brazylijskiego jiu-jitsu. Nie może to 
jednak dziwić, zważywszy na fakt, że 

trenują go dwaj posiadacze czarne-
go pasa brazylijskiego pasa jiu-jitsu,  
a wszystkich posiadaczy najwyższego 
pasa w tej odmianie walki w Polsce jest 
aż…trzech. Artur był naprawdę bar-
dzo mocnym przeciwnikiem o bardzo 
dużych umiejętnościach, widać, kto 
go trenuje. – Dodatkowo, przed waga, 
byłem zmuszony zrzucić aż 4 kilogramy, 
przystępowałem do tego pojedynku nieco 
oszołomiony, ale udało się, wygrałem 
przez duszenie zza pleców – wspomina 
walkę z zawodnikiem Szczecin Linke 
Gold Team Marek Chwalibogowski. 
Kolejne dwie walki nie były już tak 
trudne jak pierwsza, a paradoksalnie 
najłatwiejszy okazał się finał. Najpierw 
jednak w półfinale Marek zmierzył się 
z Krzysztofem Daszkiem, którego po-
konał w pierwszej rundzie przez nokaut 
techniczny. – To też nie była łatwa wal-

Marek Chwalibogowski Mistrzem Polski

Jaworzno dorzuciło swoją cegiełkę 
do walki o promocję zdrowia, ak-
tywnego trybu życia i oczywiście 
samego biegania. Akcja Polska Biega 
2008 zmusza niejednego lenia do 
podniesienia się z fotela. 

Swoje żniwo wśród obiboków zebrała 
również w Jaworznie, a to w dużej mierze 
za sprawą Marka Motyki, który prowa-
dził sobotni bieg. Znany jaworznicki 
lekkoatleta również jest entuzjastą tego 
typu akcji. – Bieganie, to jeden ze sposo-
bów zarówno na to, by zdrowie zachować 
jak i na to, by do niego powrócić, to dobry 
powód do tego, by się dziś tutaj zebrać. 
Oczywiście, dla tych, którzy uprawiali, 
kiedyś sport, wyczynowo czy amatorsko 
bieganie to świetny sposób na przytrzy-
manie swojej dyspozycji i oczywiście dla 
przyjemności – powiedział nam Marek 
przed samym startem. W Jaworznie 
wystartowało w akcji ponad 25 zawod-
ników, wszyscy szczęśliwie dobiegli do 
mety i obyło się bez kontuzji. Zawody 
wygrał Bernard Lipta z jaworznickiego 
Klubu Biegacza MCKiS-u Jaworzno. 
– Trasa była dobra, bieg oceniam jako 
udany, to było dobre ściganie mimo 
tego, że warunki nie najlepsze, bo słońce 
bardzo mocno grzeje – ocenił po starcie 
zwycięzca. Drugi na mecie był klubowy 
kolega Bernarda Lipty, Norbert Jochym-
czyk. – Wspólnie jesteśmy z jednego 

Klubu biegacza w Jaworznie. Kolega spe-
cjalizuje się w krótszych biegach, ja jestem 
maratończykiem, biegam 42,5 kilome-
tra, w tej chwili w klubie jest nas około  
20 biegaczy, miejmy nadzieję, że z każ-
dym dniem liczba będzie rosło – powie-
dział zdobywca II miejsca. W zawodach 
brał udział reprezentant naszej gazety, 
dziennikarz Piotr Jamróz, który poka-
zał, że w „Co tydzień” tkwią potencjalne 
sportowe talenty. Piotr zajął na mecie  
III miejsce, z którego był bardzo zado-

Polska Biega 2008 – w ramach tej akcji w niedzielny poranek o godzinie 
10:00 grupa jaworznian wystartowała do biegu na 3,5 kilometrowej trasie

Jaworzno biega

lEKKOATlETYKA

To niedzielne popołudnie 
zapamiętamy w Jaworznie na 
długo. Zespoły Silesia Miners 
i Warsaw Eagles pokazały 
nam, na czym polega futbol 
amerykański, gra, której 
można się bać, ale nie da się 
jej nie oglądać z podziwem dla 
odwagi biorących udział  
w rozgrywce.

Ponad 30 osób w każdym zespole.  
Nieprzypadkowych osób, tylko ponad 
30 silnych jak tury mężczyzn, każdy  
z nich czeka na swoją chwilę w me-
czu, swój pojedynek z rywalem, atak 
lub obronę. Walka – niesamowita, 
gdy widzisz jak na jednego, prawie 
dwumetrowego giganta z piłką rzuca 
się drugi, a ich upadek i wcześniejsze 
zderzenie jest słyszalne kilkanaście 
metrów dalej, to przypominać się 
mogą tylko gladiatorzy rzymscy, któ-
rzy nie cofali się przed niczym, byle 
wygrać swoją walkę o życie. Takie star-
cia to tylko część pięknego widowiska 
jakie mieliśmy okazję obejrzeć. Mecz 
futbolu amerykańskiego to nie tylko 
walka na boisku. Ostra muzyka przed 
pojawieniem się obu drużyn, pokaz 
tańca cheelederek, mnóstwo kibiców 
wspierających okrzykami swoich 
ulubieńców – to wszystko składa się 
na ten niesamowity spektakl. – Skąd 
pomysł na mecz futbolu amerykańskie-
go w Jaworznie? Staramy się wzbudzić 
zainteresowanie mieszkańców miasta 
różnymi dyscyplinami sportowymi,  
a sądzę, że mało, kto w Jaworznie był na 
meczu futbolu amerykańskiego. Oczywi-
ście oprócz mieszkańca naszego miasta, 
który występuje na boisku. Na pewno 
jest zainteresowanie drużyny Silesii, 
aby występować częściej w Jaworznie, 
jeżeli spotka się to z zainteresowaniem 

mieszkańców, kto wie, może będziemy 
futbolistów zapraszać wcześniej – po-
wiedział nam dyrektor do spraw sportu 
MCKiS Mirosław Ciołczyk. A po sporej 
liczbie osób, które śledziły zmagania 
futbolistów możemy sądzić, że nie jest 
to ostatni raz, gdy w Jaworznie gości-
my futbol amerykański. Tyle o otoczce 
zawodów, która przyznajmy to raz 
jeszcze, robi wrażenie. Jeszcze bardziej 
jednak od wszystkich rzeczy dziejących 
się wokół gry, uwagę przykuwa same 
rozdanie. Odwaga osób, które trzymają 
piłkę w dłoni, mijając na pełnej szybko-
ści kolejnych rywali ze świadomością 
tego, że wcześniej czy później czeka ich 
zderzenie z innym rozpędzonym rywa-
lem jest godne uwagi. Zderzenia – jak 
kolizje drogowe, w tym przypadku po-
jazdów o ogromnej prędkości – noszą 
za sobą ofiary. W niedzielę gra musiała 
być przerwana na prawie kwadrans,  
a ambulans musiał odwieść do szpitala 
jednego z zawodników Silesii Miners 
– kontuzje jak w każdym sporcie, zda-
rzają się, jednak los futbolisty zespołu 
zrzeszonego w AWF nie był do pozaz-
droszczenia. Na samym boisku trwała 
twarda walka, z której zwycięsko wyszli 
reprezentanci Warszawy. Z punktu 
widzenia laika, wdaje się, że lepiej  
w tym zespole funkcjonowało podanie 
piłki, co jest efektem chyba też nieco 
lepszej ochrony dla podającego. Ale, 
to tylko obserwacje, podkreślmy laika  
w dziedzinie amerykańskiego futbolu, 
a faktem niepodważalnym jest jedynie 
wynik. W tym wypadku brzmiał on  
28 do 6 dla Orłów. Ciekawe doświadcze-
nie, jakim było spotkanie futbolu ame-
rykańskiego już za nami i wydaje się, że 
odniosło zamierzony skutek. Pojawiło 
się sporo osób, które z zaciekawieniem, 
a czasem nieskrywanym podziwem 
patrzyło na rozgrywki futbolistów. Być 
może, było to tylko pierwsze z kilku 
spotkań z egzotyczną, jak na polskie 
warunki drużyną.

k.Repeć

fUTBOl AMERYKAńSKI

Futbol, jakiego 
nie znaliśmy

wolony – To był mój pierwszy taki start 
w biegu, w którym był mierzony czas.  
Koledzy biegają, trenują, więc ja mogę 
cieszyć się z tego, że zająłem pierwsze 
miejsce wśród tych biegaczy, którzy nig-
dzie nie trenują i nie biegają regularnie. 
Można powiedzieć, że to mój sukces 
– powiedział, zaraz po biegu nasz re-
dakcyjny kolega, któremu przy okazji 
artykułu gratulujemy osiągnięcia. Akcja 
Polska Biega 2008 zakończona, następna  
edycja za rok. k.Repeć

ka. Rywal był bardzo mocny w parterze, 
więc starałem się walczyć w stójce. Po 
jednej z mojej akcji złamałem mu nos 
z przestawieniem. Jednak rywal nie pa-
trząc na to był bardzo bliski tego, by mnie 
pokonać. Udało mi się jednak wydostać  
z jego chwytu, a wkrótce sędzia zakoń-
czył pojedynek gdyż kontuzja nosa była 
zbyt poważna by dalej walczyć – rela-
cjonuje przebieg półfinału Marek. Finał 
imprezy nie miał żadnej historii. Marek 
spotkał situ z Jordanem Włochem,  
z którym miał już wcześniej 6- krotnie 
się spotykał i zawsze wygrywał. Jak 
nasz jaworznicki mistrz sam przyznaje, 
na tego rywala ma po prostu sposób. 
Walka skończyła się po 2-3 minutach, 
a jaworznianin mógł świętować wielki 
sukces, jakim jest zdobycie Mistrzostwa 
Polski. Gratulujemy!

k.Repeć

Występujący w kategorii do 54 kilo-
gramów Kopiel, na początek trafił na 
pięściarza z Ukrainy Ivana Ramonieva 
z Lwowa, którego pewnie pokonał. 

Przeszkodą, która zatrzymała go 
przed złotym medalem okazał się Josef 
Loway z Halas Boxing Club. Wegierski 
bokser okazał się wymagąjcym ry-
walem, okazując się w opinii sędziów 
lepszy od jaworznianina. Sęk tylko  
w tym, że rozbieżność oceny pomiędzy 
sędziami wynosiła 8 punktów. Jeden 
sędzia widział 4 dla Jacka, drugi 4 dla 
Węgra. – To jest porażające, narobiłem 
tam dymu – powiedział nam kierownik 
Włodzimierz Kromka.

To, co nie udało się Kopielowi, wy-
szło Młodzińskiemu – zawodnik, który 
dopiero, co wrócił z zgrupowania repre-
zentacji Polski pewnie pokonał dwóch 
rodzimych zawodników: Łukasza Pisa 
i Tokarza Jakuba, podobna sztuka 
udała się Adrianowi Wróblowi, który 
pokonał z kolei w drodze o tytuł dwóch 
reprezentantów PACO Lublin. Wszyscy 
wyżej wymienieni boksowali w kategorii 
juniorów, a pojedynek w kategorii senio-
rów stoczył Przemysław Gorgoń, który 
w półfinale po ciężkiej walce wygrał 
nad Pelą Tomaszem z Węgier. Walka 
ta później została uznana za najlepszą 
walkę turnieju. – Przemo zaboksował 

naprawdę fantastycznie – ocenił kierow-
nik Kromka. W finale Przemek nie dał 
już szans Wojciechowi Kościelniakowi 
z Myszkowa. Ważnym wydarzeniem 
był również brak Roberta Kopytka, 
który jako jeden z 15 najlepszych tre-
nerów boksu w Polsce uczestniczył  
w specjalnym seminarium szkoleniowy 
w Gdańsku, to spora nobilitacja zarówno 
dla trenera jak i dla drużyny.

Bokserzy Victorii Jaworzno dziękują 
za wsparcie finansowe w wyjeździe do 
Nowego Sącza Stowarzyszeniu Ochro-
ny Zdrowia Południowego Koncernu 
Weglowego S.A. i Janowi Olszyńskiemu, 
prezesowi stowarzyszenia. k.Repeć

Cztery medale Victorii

Uczestnicy biegu przed startem

SPORTY WAlKI

BOKS

Czy maczałeś palce w sprowa-
dzeniu futbolu amerykańskie-
go do Jaworzna?

– Po części tak, mój dziadek skon-
taktował się z władzami MCKiS, po-
wiedział, że jest taki pomysł, a zarząd 
umówił się z radą drużyny na rozmo-
wę i gramy w Jaworznie. Osobiście nie 
uczestniczyłem w rozmowach, gdyż nie 
jestem w radzie drużyny.

Na pewno była to okazja, by 
mogli w akcji obejrzeć Cię 
znajomi?

– Tak na pewno widziałem 2 zna-
jomych, którzy przyszli zobaczyć to 
spotkanie, ale szczerze mówiąc o tym 
podczas gry się nie myśli.

Z wyniku nie możecie być zado-
woleni. Dlaczego przegrana?

– Przegrana i rzeczywiście z wyni-
ku nie możemy być zadowoleni. Dla-
czego? Cóż, mamy nagrane to spotka-
nie i będziemy je analizować, szukać 
odpowiedzi na to pytanie. Trudno po 
meczu wskazać jedną przyczynę.

Jak zostałeś zawodnikiem fut-
bolu amerykańskiego?

– Bardzo zainteresowałem się rug-
by, i w każdej wolnej chwili ściągałem 
mecze z internetu, czytałem o tym. 
W końcu kolega przesłał mi link, do 
strony informującej, że działa coś ta-
kiego jak Silesia Miners, postanowiłem 
spróbować i już zostałem.

Czy oprócz gry, pracujesz lub 
uczysz się, czym dla Ciebie jest 
futbol?

– Tak, pracuję i studiuję, na trening 
chodzę, gdy czas na to pozwala. Futbol 
amerykański to jest jednak dla mnie 
taki styl życia. W wolnej chwili ogląda 
się mecz, lub choćby krótkie filmiki na 
YouTube, naprawdę żyje się tym spor-
tem.  k.Repeć

Rozmowa z jaworznianinem Maciejem Mikłosem, 
występującym jako centem w drużynie Silesia Miners

Zawodnik Silesia Miners 
powstrzymuje, niczym bulterier, 
gości z Warszawy
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Górnik 09 M-ce – Ciężkowianka J-no – 7:0 (4:0)

Tomasz Sobczak show

PIŁKA NOŻNA – V lIGA 

Sytuacja Victorii z każdym tygo-
dniem staje się gorsza. Klub, któ-
ry dogorywa przegrywa mecz za 
meczem, sytuacja w tabeli robi się 
beznadziejna, choć nie wiadomo 
czy najgorsze – spadkowe miejsce, 
ma dopiero nie nadejść. 

Póki co, przegrana z Przyszłością 
Rogów przy jednoczesnym zwycię-
stwie Polonii Marklowice sprawia, 
że kapitał zgromadzony na jesień i 
pozwalający być przed tą drużyną 
został ostatecznie roztrwoniony.

Mecz z Przyszłością był pierw-
szym bez trenera Romana Madej 
w roli szkoleniowca. Drużynę po-
prowadził więc zastępczo Marcin 
Rosół, a koordynatorem został An-
drzej Śliwiński. Czy ta dwójka do-
prowadzi Victorię do końca sezonu? 
Nie wiadomo.

Rezygnacja t renera niewiele 
zmieniła jeśli chodzi o poczyna-
nia Victorii. Piłkarze z Jaworzna 
ja k zawsze imponowa l i wa l ką , 
zaangażowaniem i tym, że mimo 
młodego wieku walczą o punkty  
z Przyszłością jak równy z równym. 
Vicia miała w tym spotkaniu dwie 
bardzo dobre sytuacje do zdobycia 

bramki. Najpierw Świerczyński po-
słał po zagraniu Rosoła piłkę w słu-
pek bramki Przyszłości, a następnie 
po świetnym zagraniu Wojciecha 
Jamroza, Zysk nie poradził sobie  
z futbolówką i stracił sytuację sam 
na sam. Było bardzo blisko szczę-
ścia, jednak nie udało się i jak miało 
się okazać, Vicia ten mecz, po raz 
kolejny zresztą, zakończyła bez strze-
lonej bramki. To był kolejny udany 
mecz dla Salouhiego, który grając  
w Victorii na pewno jest w stanie na-
brać wprawy. Salouhi bronił bardzo 
dobrze, jednak przy bramce Sosny  
z 56. minuty gry był po prostu bez-
radny. Victoria miała wielką szansę 
na punkty, jednak znowu waleczność 
i dobra postawa młodych chłopców 
z Jaworzna nie zostały odpowiednio 
wynagrodzone w oczkach w ligowej 
tabeli. Teraz przed Victorią zespoły 
Raciborza i Mszany, w tych spotka-
niach trzeba już liczyć na punkty,  
i to minimum 4.

Skład Victorii: Salouhi – Siemek, 
Rosół, Żuraw, Żółciński- Wartała, 
Świerczyński, Szymoniak, Jamróz 
– Jajeśniak, Szalek.

k.Repeć.

Victoria Jaworzno – Przyszłość Rogów – 0:1 (0:0)

Kolejna porażka 

Piłkarze Górnika Jaworzno w końcu 
przełamali swoją niemoc w ostat-
nich spotkaniach. W wyjazdowym 
meczu wygrali z Błękitnymi Sarnów 
wygrali 3:1. 

Trener Bolesław Włocławek nie mógł 
ostatnio być zadowolonym ze skutecz-
ności swoich podopiecznych. Stąd jego 
decyzja o zmianie w ustawieniu czyli 
przesunięciu do ataku Batyzla, co jak się 
okazało, było strzałem w  przysłowiową 
dziesiątkę. Była 20. minuta gdy Siew-
czyński z prawej strony boiska dokładnie 
zacentrował w pole karne, a Bartyzel 
pewnym strzałem głową umieścił piłkę 

w siatce rywali. W 43. minucie podobna 
sytuacja, tyle, że wrzucał Guzik z lewej 
strony boiska, po raz kolejny Bartyzel  
i do przerwy wynik brzmiał 2:0. Po prze-
rwie obyło się bez wielkich niespodzia-
nek. Górnik stracił co prawda bramkę 
w 51. minucie, po nieporozumieniu 
między obrońcami, ale już w 69. minucie 
gry kolejną świetną akcje przeprowadził 
Bartyzel, który tym razem spełnił role 
asystenta przy golu Warzechy. 

Skład Górnika: Gwóźdź –Koralik, 
Byrski, Gomulski, Guzik – Jarząbek, 
Siewczyński, Sedrzak D., Warzecha, 
Radosz, Bartyzel. k.Repeć

Szkoleniowiec Victorii Roman 
Madej zrezygnował, mimo że, jak 
podkreśla, Victoria jest dla niego 
bardzo ważna.

Witam pana trenera…
– Ale to już niestety nieaktualne 

przywitanie. Od wtorku nie prowadzę 
już Victorii, zrezygnowałem.

To rzeczywiście zaskoczenie, 
dlaczego opuszcza pan zespół?

– Mam już po prostu dosyć sytuacji. 
Może się to wydać rzeczą mało praw-
dziwą, ale ja na treningu IV-ligowej 
drużyny mam po 8 zawodników, tak 
się nie da pracować, nie da się nic 
wyćwiczyć. Z tej ósemki, która jest 
na treningu, pięciu zawodników to 
młodzieżowcy z zespołu juniorów, jak 
mamy z takim podejściem walczyć  
o cokolwiek?

Trudno się dziwić piłkarzom. Tre-
nować i grać za darmo tyle mie-
sięcy co oni, to też osiągnięcie.

– Tak  wiem o tym, sam codzien-
nie mam do domu z 40 kilometrów  
i nawet w tej Victorii na paliwo nie 
zarobiłem, a sam mam rodzinę. Wy-
daje mi się to dziwne, że takie miasto 
jak Jaworzno pozostawia zasłużony 
klub jakim jest Victoria samemu sobie. 
Nie ma porządnego sponsora, prezes 
Wojciechowski chyba coś tam wypłacił 

chłopakom ostatnio… Sytuacja jest 
bardzo zła.

Mimo wszystko na pewno zna-
leźli się zawodnicy, którzy 
zasługują na pochwałę. Kogo 
ustępujący trener mógłby wy-
mienić, jako zawodników cieka-
wych, pracowitych…

– Na pewno tutaj wymienił bym 
Wojtka Jamroza i Żurawia, trenują 
bardzo sumiennie, z każdym meczem 
w IV lidze prezentują się coraz lepiej.  
Podkreśliłbym również postawę Szy-
moniaka,  jest na praktycznie każdym 
treningu, stara się i znakomicie spełnia 
funkcje kapitana zespołu.

Nie żal opuszczać Victorii? Co 
dalej?

– Na razie nic nowego, w tej chwili 
przebywam w domu z rodziną i nie zanosi 
się bym gdzieś się wybierał. Jeśli zdrowie 
nie dopisze to buty piłkarskie będzie trze-
ba powiesić na kołku i skupić się na pracy 
trenera.  Pracować jako szkoleniowiec jak 
najbardziej chcę, zobaczymy co będzie  
w tym temacie się dalej działo. Co do Vic-
torii to na pewno żal, tutaj debiutowałem 
kilkanaście lat temu w III jeszcze lidze, 
mam spory sentyment do tego klubu. 
Szkoda, że skończyło się w taki sposób. 
Mam nadzieję, że chłopcy się utrzymają 
w IV lidze. Choć może to być trudne.

k.Repeć

Rozmowa z Romanem Madejem

PIŁKA NOŻNA – V lIGA 

Górnik się przełamał

Nie będą mile wspominać wiosennych 
wizyt za Przemszą na niegościnnym 
stadionie 09 w Mysłowicach obaj 
„nasi” V-ligowcy. Najpierw 4 maja po-
legła tam jedenastka Górnika 0-6, zaś 
w ubiegłą sobotę podopieczni Marka 
Koniarka zaaplikowali o jeden gol 
więcej ciężkowickiemu teamowi. 

Prawdziwym katem Ciężkowian-
ki w tym spotkaniu okazał się To-
masz Sobczak. Popularny Sopel (znany  
z występów w zabrzańskim Górniku 
i bytomskiej Polonii już do przerwy 
czterokrotnie trafiał do bramki gości, 
by w 54. minucie dołożyć kolejnego 
gola. Zresztą jego oraz grającego w prze-
szłości w katowickim GKS-ie innego 
ligowca Adama Kucza doświadczenie 
były widoczne gołym okiem. Kolejne  
2 bramki były dziełem Sebastiana Gol-
dy w 87. i 89. minucie. Zespołem zde-
cydowanie lepszym w tym spotkaniu 
byli mysłowiczanie, jednak zupełnie 
niepotrzebnie swoją „przychylność” 
okazali im sędziujący zawody arbitrzy 
uznając w 4. minucie gola Sobczaka  
z ewidentnego spalonego oraz dyktując 

8 minut później problematyczny rzut 
karny. Po takim początku w wykona-
niu „panów w czerni” z Ciężkowianki 
uszło powietrze, zaś kolejne bramki były 
tylko konsekwencją fatalnego początku.  
W dodatku do znanych kłopotów 
kadrowych Marka Musiała doszła ab-
sencja Psiody, Wojtaszaka, kontuzja w 
pierwszej odsłonie kapitana Marcina 
Pieczary oraz czerwony kartonik jaki 
ujrzał strzegący ciężkowickiej bramki 
Artur Kominiak. Na tle mysłowickich 
zawodników – mających nawet III ligo-
we aspiracje – nawet najbardziej ambitna 
postawa ciężkowickich dublerów wystę-
pujących na co dzień w Okręgowej Lidze 
Juniorów nie mogła wystarczyć. Mamy 
nadzieję, że w najbliższą sobotę 24 maja 
skład będzie mocniejszy i piekarska 
Andaluzja wyjedzie z Ciężkowic bez 
punktów. Początek meczu o 17.00.

Skład: Kominiak- Sawaniewicz, 
Bosak, Grodzki, Ślusarczyk Mate-
usz- Kornaga (Prażmowski), Pieczka, 
Pieczara (Chrząścik), Drąg- Wyka, 
Ciołczyk Tomasz

jancio wodnik

W sobotę piłkarze KP Jaworzno zmie-
rzyli się z drużyną Pioniera Ujejsce, 
z którym to w zeszłej rundzie po 
dramatycznym spotkaniu wygrali  
2 – 3. Na ten mecz do formacji obronnej 
powrócił Artur Adamus, a do pomocy 
– Arkadiusz Machaj. 

Niestety, mecz dla tego drugiego za-
kończył się jeszcze w pierwszej połowie  
z powodu odnawiającej się kontuzji. Cały 
pojedynek przebiegał pod dyktando pił-
karzy z Jaworzna, którzy pomimo wielu 
składnych akcji, wielu strzałów na bram-
kę nie zdobyli gola do przerwy. Bardzo 
groźny był strzał Jarzynki w końcówce 
pierwszej części – minimalnie minął on 
prawy słupek bramki. Goście, których 
wspierała grupa ok. 45 fanów z Ujejsc 
w pierwszych 3 kwadransach mogli za-
grozić naszej bramce po strzale z rzutu 

Burzliwie na stadionie
PIŁKA NOŻNA – A KlASA 

wolnego lecz okazał się on niecelny.  
W drugiej połowie meczu nad stadio-
nem pojawiły się kłęby ciemnych chmur, 
z których zaczął padać rzęsisty deszcz. 
W 52. minucie po ładniej akcji przepro-
wadzonej przez jaworznian, bramkarz 
musiał ratować się wybijając piłkę przed 
siebie lecz tam czekał tylko na to Dawid 
Zięba, który wpakował ją do siatki. To 
uderzenie do najmocniejszych nie nale-
żało lecz określono je „piorunującym”, 
gdyż parę sekund później nad stadionem 
pojawiła się burza. Mecz przerwano. Po 
ok. 20 minutach oczekiwania piłkarze 
powrócili na boisko i długo nie czekali-
śmy na efekty gry. W 56. minucie piłka 
po strzale Radomira Jarzynki, obiła się 
o lewy słupek i znalazła swoje miejsce  
w siatce. Kolejne minuty meczu to ciągła 
przewaga drużyny z Jaworzna z niewy-

korzystaną 100% sytuacja, kiedy to Zięba 
znalazł się oko w oko z bramkarzem, 
lecz trafił w boczną siatkę. Nadeszła 76. 
minuta kiedy to cały stadion zamarł. Po 
akcji lewą stroną interweniować musiał 
Darek Boś, który został kopnięty przez 
piłkarza przyjezdnych i upadł bez ruchu 
na boisko. Nie pomogła interwencja ma-
sażysty. Obrońca został zniesiony na no-
szach. Potrzebna była pomoc pogotowia, 
które pojawiło się po 10 minutach od 
wezwania. Obrońca został odwieziony 
do szpitala. Bramki mogły jeszcze paść  
w doliczonym czasie gry. Najpierw go-
ście nie wykorzystali świetnej okazji, 
gdzie intuicyjną obroną nogami popisał 
się Józefiak, a później świetnie wybro-
niona przez bramkarza seria strzałów 
jaworznickich piłkarzy.

baRtekd

Podczas nadzwyczajnej przerwy w meczu, ze względu na burzę, wierni kibice jaworznickiej drużyny 
próbowali odczarować deszcz, trwając dzielnie na widowni stadionu przy Krakowskiej 

Tabela IV liga
1.   Energetyk ROW Rybnik  27  67  75-16 
2.   Pniówek Pawłowice Śląskie  27  66 65-22 
3.   Beskid Skoczów  27  64  63-13 
4.   Skałka Żabnica  27  56  53-22 
5.   BKS Stal Bielsko-Biała  27  53  52-20 
6.   Polonia Łaziska  27  53  50-34
7.   Przyszłość Rogów  27  51  60-39
8.   GKS II Jastrzębie  28  33   40-42 
9.   LKS Czaniec  27  33  47-38
10.   Grunwald Ruda Śl/  28  32  38-47 
11.   LKS Łąka 27  24  32-54
12.   Unia Racibórz  27  24  40-67
13.   Polonia Marklowice  27  20  26-62 
14.   Victoria Jaworzno  27  17  26-64 
15.   Wawel Wirek  27  12  25-78 
16.   Start Mszana  27  7  18-92 
Victoria Jaworzno – Przyszłość Rogów 0:1
Następne spotkanie: Unia Racibórz - Victoria Jaworzno

Tabela V liga
1.   Górnik 09 Mysłowice  26  68  75-8
2.   Wyzwolenie Chorzów  26  64  56-10
3.   Podlesianka Katowice  26  54  53-26 
4.   AKS Niwka Sosnowiec  26  40  49-32 
5.   Unia Ząbkowice  26  39  42-25 
6.   Orkan Dąbrówka Wielka  26  39  37-34 
7.   Ciężkowianka Jaworzno  26  38  42-37 
8.   Czarni Sosnowiec  26  38  36-26 
9.   MKS Siemianowice Śl.  26  35  40-36
10.   A. Brzozowice-Kamień  26  35  28-34
11.   Górnik Jaworzno  26  34  29-32
12.   Unia Dąbrowa Górnicza  26  33  39-45 
13.   Górnik Piaski  26  26  37-60 
14.   Kolejarz 24 Katowice  26  26  28-46 
15.   Pogoń Imielin  26  13  25-71 
16.   Błękitni Sarnów  26  5  16-110 
Błękitni Sarnów – Górnik Jaworzno 1:3
Górnik 09 Mysłowice – Ciężkowianka Jaworzno 7:0
Nastepne spotkanie: Górnik Jaworzno - Górnik Piaski
Ciężkowianka Jaworzno – A. Brzozowice-Kamień 

Tabela A-klasa
1.   KP Jaworzno  25  68 120-23 
2.   MCKS Czeladź  25  61  92-19
3.   Strażak Mierzęcice  25  60  72-15 
4.   Pionier Ujejsce  25  50  69-24 
5.   RKS Grodziec 25  46  69-30 
6.   Zgoda Byczyna  25  42  55-40 
7.   Przemsza Siewierz  25  42  45-34
8.   Zagłębiak Tucznawa  25  42 37-44 
9.   Łazowianka Łazy 25  33  43-59
10.   Niwy Brudzowice  25  31  40-42
11.   LKS Wysoka  25  25  47-56
12.   Tęcza Błędów  25  21  43-90
13.   Huragan Kocikowa  25  19  24-81 
14.   Victoria II Jaworzno  25  14  25-84
15.   MKS Poręba  25  14  20-117 
16.   Ostoja Żelisławice  25  12  18-61  
KP Jaworzno - Pionier Ujejscy 2:0
Zgoda Byczyna - LKS Wysoka 1:1 K.Repeć.
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ZaJĘCIa Dla SYMPaTYKÓW I aMaTORÓW bIeGanIa!
Interesuje Cię aktywne spędzanie wolnego czasu? Chcesz poprawić swoją 
kondycję? 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

OlIMPIaDa PRZeDSZKOlaKÓW
21 maja (środa) godz. 9.00

Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 
wstęp wolny!

MeCZ PIłKI nOżneJ TRaMPKaRZY MłODSZYCH
MCKiS Sokół – Czarni Sosnowiec
22 maja (czwartek) godz. 16.45
Stadion MCKiS, ul. Moniuszki 
wstęp wolny!

MeCZ PIłKI nOżneJ TRaMPKaRZY STaRSZYCH
MCKiS Sokół – Czarni Sosnowiec

22 maja (czwartek) godz. 18.00
Stadion MCKiS, ul. Moniuszki 

wstęp wolny!

DnI GODnOŚCI OSÓb nIePełnOSPRaWnYCH
Konkurencje rekreacyjne.
29 maja (czwartek) godz. 9.30
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 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 – 15.30 - 17.00 – Hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18

W dniach 16-17 maja na Stadionie 
Śląskim odbyły się rozgrywki piłki 
nożnej Małe Euro 2008 „Z ulicy na 
stadion”. Nasze miasto reprezentowała 
drużyna z Jaworzna Czerwone Diabły 
prowadzona przez Stowarzyszenie 
Wspierania Rozwoju „Ex Animo”. 
Jaworznicka drużyna reprezentowała 
Szwajcarię.

16 i 17 maja na obiektach Stadionu 
Śląskiego odbył się turniej piłkarski, 
który wyłonił Mistrza Europy w piłce 
nożnej. Tak naprawdę chodzi o już 
wcześniej wspomniane Małe Euro 2008, 
które zorganizowało SSK GKS Kato-
wice, Dom Aniołów Stróżów i Forum 
Młodych Regionalnej Izby Gospodar-
czej w Katowicach.

16 maja, organizatorzy wraz z dyrek-
torem obiektu Markiem Szczerbowskim 
powitali gorąco wszystkich uczestni-
ków. Ceremonię poprowadził Adrian 
Kowalski (Dom Aniołów Stróżów), 
któremu pomagali: Piotr Hyla (GieK-
Sa) i Paweł Słomiany (Regionalna Izba 
Gospodarcza). Po powitaniu i przemó-
wieniu pana Marka Szczerbowskiego 
głos zabrali przedstawiciele Komendy 
Miejskiej Policji, którzy opowiedzieli jak 
powinno się kibicować z klasą. 

Później nastąpił moment, na który 
wszyscy czekali. Rozpoczęły się mecze 
Małego Euro!

W pierwszym dniu imprezy odbyły 
się 24 mecze fazy grupowej. Rywalizo-
wało 160 uczestników. Szwajcaria, którą 
reprezentowali chłopcy z Jaworzna po-
wołana przez Stowarzyszenie Wspie-
rania Rozwoju „Ex Animo” pierwszy 
mecz zakończyła porażką z Czechami, 
wynikiem 0:4. Jednak przegrana zmo-
tywowała chłopców. Kolejny mecz, tym 

Jaworzno drugie w Europie

Druga edycja turnieju 
koszykówki ulicznej  
w naszym mieście, 
podobnie jak przed rokiem 
zakończyła się dużym 
sukcesem organizacyjnym, 
a co najważniejsze również 
sportowym.

Wszyscy fani tej bardzo popularnej, 
głównie wśród młodzieży, odmiany 
koszykówki mogli obejrzeć wiele spo-
tkań na wysokim poziomie, emocji nie 
brakowało, a konkursy towarzyszące 
imprezie zaskoczyły poziomem wszyst-
kich ludzi, którzy w sobotę pojawili się 
przed halą widowiskowo-sportową przy 
ulicy Grunwaldzkiej.

Rywalizacja na betonowych bo-
iskach podzielona została na trzy 
kategorie. Największym zainteresowa-
niem, co zrozumiałe, cieszyła się kate-
goria OPEN dla mężczyzn. Również 
w rywalizacji chłopców do lat 17-tu 
nie brakowało chętnych do wygrania  
i zdobycia nagród pieniężnych i tylko 
z małym żalem można powiedzieć  
o turnieju OPEN dla kobiet, ponieważ 
zgłosiły się zaledwie trzy pary. W na-
szym mieście pojawiły się po raz kolej-
ny drużyny z całego Śląska, a honoru 
jaworznickiej koszykówki dzielnie bro-
nili głównie zawodnicy drugoligowego 
MCKiS-u AND-BUD, którzy w skła-
dzie: Daniel Goldammer Dawid Gro-

chowski, Michał Matysiak, Radek Le-
mański wywalczyli awans do pierwszej 
czwórki turnieju. Niestety nie udało im 
się wskoczyć na przysłowiowe „pudło”  
i najlepsza jaworznicka drużyna pod ta-

SKOK Jaworzno Cup 2008
STREETBAll

Zawodnicy grający w barwach „Ex Animo” zdobyli srebrny medal

Streetballowe pojedynki należą do bardzo efektownych

razem z Turcją wygrali 6:0. Ostatni mecz 
w grupie A  Szwajcaria rozegrała z nie-
łatwym przeciwnikiem – Portugalią, 
która wygrała przewagą 1 gola. Mecz 
zakończył się wynikiem 4:5. 

Bardzo miłą niespodzianką dla 
uczestników Małego Euro 2008  było 
spotkanie z piłkarzami  reprezentacji 
Polski trenera Leo Beenhakkera, którzy 
przechodzili specjalistyczne badania  
i znaleźli chwilę czasu, aby młodzi pił-
karze mogli wykonać pamiątkową fo-
tografię. Do uczestników Małego Euro 
przyszedł m.in. jeden z pomocników 
– Łukasz Garguła. 

Zaangażowanie, dobra forma, wspa-
niałe akcje i współpraca Czerwonych 
Diabłów zaowocowała przejściem 
do ćwierćfinałów, które rozegrały się  
17 maja w sobotę. 

W ćwierćfinale zagrały również 
drużyny: Turcji, Polski, Austrii, Ru-
munii, Włoch, Rosji i Grecji. W walce 
o półfinał reprezentanci Szwajcarii  

w pięknym stylu pokonali Austriaków 
wynikiem 8:1. W półfinale nie było 
już tak łatwo. Mecz z  koedukacyjną 
drużyną Turcji, Szwajcarzy wygrali mi-
nimalnie (3:2) i tym sposobem zostali 
pierwszymi półfinalistami. Zanim ro-
zegrano mecze finałowy i o III miejsce, 
uczestnicy Małego Euro obejrzeli mecz 
Reprezentacji Artystów Polskich mię-
dzy innymi z Marcinem Mroczkiem  
w składzie z drużyną gości Małego 
Euro, w której wystąpili: Marian Ja-
noszka, Marek Szczerbowski i opieku-
nowie drużyn. Sędzią tego emocjonują-
cego spotkania był Antoni Piechniczek, 
który jako selekcjoner poprowadził 
Polską reprezentację do 3. miejsca na 
Mistrzostwach Świata w Hiszpanii  
w 1982 roku. Chłopcy z drużyny wy-
korzystali obecność tak znanej osoby  
i zrobili sobie z Antonim Piechniczkiem 
pamiątkowe zdjęcie.

W przyszłym tygodniu dokończe-
nie relacji!  iw

jemniczą nazwą Cichacze zajęła czwarte 
miejsce. Zwycięzcą tej kategorii okazała 
się bezkonkurencyjna drużyna Czopot 
Reaktywacja w skład, której wchodzili 
min. Zawodnicy drużyny Czopot, która 

i przed rokiem wygrała turniej SKOK 
Jaworzno. Drugie miejsce zajęli koszy-
karze z drużyny Nazwa później, a na 
trzecim miejscu znalazła się ekipa Ja-
dących do pieca.Jak już wspomnieliśmy, 

rywalizacja kobiet nie cieszyła się du-
żym zainteresowaniem, z pośród trzech 
żeńskich zespołów najlepsze okazały się 
Dwukropki, które wyprzedziły Prze-
cinki, a trzecią lokatę zajęły koszykarki  
z drużyny Pędzących żółwi. Bardzo 
dużym zaskoczeniem okazało się zain-
teresowanie drużyn do lat 17-tu. Zgło-
siło się aż 12 drużyn z których najlepsza 
okazała się drużyna Ławkowiczów, 
którzy w finale pokonali Silesia Team. 
Trzecie miejsce zdobył zespół Latają-
cych Pisuarów. 

Powracając jeszcze do sobotniego 
turnieju koszykówki ulicznej, której 
podsumowaniem było spotkanie dru-
żyn koszykarskich „Jaworznickich 
Gwiazd” z drużyną „SKOK Jaworzno”. 
Główny sponsor tego turnieju – SKOK 
Jaworzno został potraktowany po spor-
towemu przez jaworznickie gwiazdy, 
które nie dając im żadnych forów, bez-
względnie go ograli, choć nikt później 
nie narzekał, bo zabawa w trakcie me-
czu, jaki po, była przednia.

Red1

Organizatorzy dziękują:
SKOK Jaworzno, Aviko, Mega Piz-
za, Art. Com, Go Sport, Policealna 
Szkoła eCollege, Szkoła Językowa 
„Matrix School”

Patronat medialny:
Telewizja „CTv”, „Dziennik Za-
chodni”, „Co tydzień” oraz inter-
netowe portale: e-basket, jaw.pl. 
oraz imprezy.jaworzno.pl
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o g ł o s z e n i e

Śpiewający uczniowie  
z Zespołu Szkół nr 1 już po 
raz piąty zadziwili swoich 
nauczycieli w solowych  
i grupowych prezentacjach 
wokalnych. Około 70 
wykonawców w wieku  
od 7 do 16 lat zaśpiewało 
różne piosenki  
z podkładem muzycznym 
przy profesjonalnym 
sprzęcie nagłaśniającym.

W drugim tygodniu maja za-
kończył się V Szkolny Konkurs 
Piosenki. Wszyscy zgodnie stwier-
dzili, iż tegoroczne zmagania stały 
na ba rd zo w ysok i m poziomie ,  
a różnorodność utworów wokal-
nych, form prezentacji i wysoki 

Już od najmłodszych lat nauczyciele ze Szkoły Pod-
stawowej nr 20 w Byczynie starają się wzbudzać  
i rozwijać wśród swoich wychowanków różnorodne 
pasje. Wdrażają je podczas zajęć pozalekcyjnych i kół 
zainteresowań. Jednych z nich jest koło teatralne. 

Inspiracją i motywacją do prowadzenia koła 
teatralnego w k lasach I – III były wcześniejsze 
doświadczenia związane z przystąpieniem przez 
nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 do 
akcji prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą” „Uczeń 
z klasą”. Jednym z zadań wyznaczonych przez dzieci 
było przygotowanie przedstawienia teatralnego „Ju-
rata Królowa Bałtyku”. 

Kółko teatralne rozpoczęło swoją działalność 
we wrześniu 2007 roku, a jego uwieńczeniem było 
wystawienie sztuki zaty tułowanej „Wróżki” na 
podstawie bajki Charlesa Perraul. W czwartek, na 
zaproszenie uczniów, telewizja CTV Jaworzno od-
wiedziła młodych aktorów podczas ich występu, 
na którym prezentowali oni swój roczny dorobek 
teatralny - przedstawienie zatytułowane „Wróżki”. 
Na przedstawienie zaroszono również uczniów  
z nauczania zintegrowanego z klas I – III i dzieci  
z osiedlowego Przedszkola Miejskiego nr 18 wraz  
z wychowawcami. 

Teatralnie  
w Zespole Szkół nr 1

poziom wokalny dały możliwość 
przeżycia wykonawcom i publicz-
ności wielkiej imprezy muzycznej. 
Sędziowało jury w składzie: dy-
rektor szkoły Ewa Sowa, anglistka 
Monika Igielińska i Małgorzata 
Świeżawska - nauczyciel sztuki. 

W kategorii wiekowej 7-10 lat 
pierwsze miejsce zajęła Dominika 
Pogoda z klasy II a. Drugie miejsce 
przypadło Magdalenie Szyndler  
z klasy II b. Miejsce trzecie zajęły dwa 
zespoły z klasy I b – Natalia Palka, 
Barbara Klag, Michalina Sajdak, Na-

talia Nowak oraz Karolina Wilk, Iza 
Ćwik, Maja Dolega. 

W kategorii wiekowej 11-13 lat 
pierwsze miejsce zajęła Weronika 
Pogoda z klasy VI. Miejsce drugie 
zajęła Natalia Likus z klasy V a. Na 
miejscu drugim uplasował się zespół 
w składzie: Anna Bębenek, Magda 
Chalewicz, Anna Grebla, Agniesz-
ka Omastka, Karolina Sobanek, 
Agnieszka Gontarz z klasy VI a. 
Trzecie miejsce zajęły trzy duety: Ewa 
Stec i Adrian Mróz z klasy V a, Aga-
ta Gontarz i Agnieszka Wrzesińska  
z klasy IV a oraz Mateusz Śliwiński  
i Damian Mróz z klasy V a 

W kategorii wiekowej 14-16 lat 
pierwsze miejsce przypadło Paulinie 
Pałce z klasy I c;  zespołowi w skła-
dzie: Joanna Szyndler, Alicja Bielawa, 
Michał Kosowski z klasy I a i III a; 
zespołowi w składzie: Klaudia Mróz, 
Paulina Fior, Anna Bereziuk, Kami-
la Kołodziejczyk, Sulisława Matus, 
Paulina Żurek z klasy II a, II b i I b; 

Młodzi aktorzy spotykają się raz w tygodniu – uczest-
niczą w zabawach tematycznych, odgrywają różne 
role, biorą udział w przedstawieniach kukiełkowych 
na przykład „Na straganie”, grają z wykorzystaniem 
znanego tekstu, na przykład wiersza, ćwiczą dykcję, 
przygotowują stroje, dekoracje i oprawy muzyczne. We 
współpracy z rodzicami dzieci opracowały dwa tańce 
przedstawione na Koncercie Charytatywnym oraz  
w spektaklu „Wróżki”.

W przedstawieniu „Wróżki” wzięli udział: Klaudia 
Sołtysik, Klaudia Gniłka, Marlena Brzęczek, Kamila 
Messaoudi, Weronika Chabowska, Julia Skałka, Kata-
rzyna Ciołczyk, Maria Mlostek, Natalia Prasak, Jakub 
Błażejewski i Bartosz Zemła. Opiekunkami kółka są 
nauczycielki nauczania zintegrowanego: Anna Wątor  
i Agnieszka Biel-Proksa.  kataRzyna Gniadek

V Szkolny Konkurs Piosenki – Śpiewaj razem z nami
zespołowi w składzie: Joanna Sku-
lich, Paulina Nowak, Joanna Włoch, 
Julia Dudek, Olga Michalik, Patrycja 
Wacławek z klasy III b, II a. Dru-
gie miejsce zajęły: Justyna Halska, 
Kinga Chlebicka, Joanna Szyndler  
z klasy I a. Trzecie miejsce zajął zespół  
w składzie: Robert Łach, Marcin 
Plinta, Szymon Tucznio z klasy I a, 
zespół w składzie: Joanna Majchrzak, 
Karolina Szynalik, Ewa Wartała  
z klasy II b.

Laureaci: dzieci i młodzież ze 
Szkoły Podstawowej nr 20 i Gimna-
zjum nr 10 wystąpią już wkrótce przed 
większą publicznością. Zaprezentują 
swoje talenty nie tylko wokalne, ale i 
taneczne, aktorskie i artystyczne na 
corocznym Pikniku Rodzinnym. Od-
będzie się on 30 maja o godzinie 16.00. 
Dyrekcja, nauczyciele i rozśpiewani 
uczniowie serdecznie zapraszają już 
dziś do zwiedzenia murów Zespołu 
Szkół nr 1 w Byczynie na rodzinnym 
spotkaniu. kataRzyna Gniadek

V Szkolny Konkurs Piosenki

Przedstawienie „Wróżki”
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Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 96

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

www.blackelectronics.com.pl

Zarząd Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski 
Południowej” w Jaworznie informuje, iż posiada 
przeznaczony do sprzedaży samochód osobowy 

marki FORD ESCORT 1,3 rok produkcji 1996.
Stan techniczny pojazdu: Pojazd nieruchomy – z uszkodzonym silnikiem, 
kwalifikuje się do przeglądu warsztatowego, naprawy i częściowego lakie-
rowania. Cena wywoławcza (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy) wynosi 2.000 
zł brutto. Kwestie ewentualnego bezpośredniego oglądu pojazdu prosimy 
uzgodni telefonicznie pod numerem telefonu 721 25 99 01.
Pisemne ofert należy kierować na adres

Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” 
43 – 603 Jaworzno ul. Promienna 51

do dnia 15.06.2008 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Zespół regionalny 
„Jaworznianki” przy 
Kole Gospodyń Wiejskich 
Jaworzno-Śródmieście 
obchodził jubileusz 25 lat 
działalności. Spotkanie 
jubileuszowe odbyło się 
7 maja w klubie „Relaks” 
w Niedzieliskach. Zaproszeni 
zostali przedstawiciele 
władz miasta, instytucji 
kulturalnych, organizacji 
społecznych oraz władze 
reprezentujące resort 
rolnictwa.

Koło Gospodyń Wiejskich Jaworz-
no-Śródmieście powstało ponad 45 lat 
temu, jego pierwszą przewodniczącą 
została Zofia Szymulańska, zastępcą 
Janina Siedliska. Przy KGW w lutym 
1983 roku założony został zespół 
śpiewaczy, którego kierownictwo 
artystyczne przez 20 lat prowadziła 
Janina Siedliska, następnie Włady-
sława Kania, od ponad 3 lat prze-
wodniczącą zespołu śpiewaczego jest 
Lucyna Knapik.

Rys historyczny przedstawiła ne-
storka zespołu, zarazem przewodni-
cząca KGW Zofia Szymulańska, która 
powitała przewodniczącego Rady 
Miejskiej Janusza Ciołczyka, zapro-
szonego gościa Andrzeja Krawczyka 
prezesa Wojewódzkiego Zarządu 
Związku Rolników, Kół i Organiza-
cji Rolniczych w Katowicach, pre-
zesa Miejskiego Związku Tadeusza 
Brzózkę i jego zastępcę Jana Roż-
nowskiego, wicedyrektora ds. kultury 
MCKiS Martę Grzybowską, Wandę 
Bachowską z Wydziału Edukacji, 
Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta 

oraz sympatyków kultury i tradycji 
jaworznickiej ziemi prezesa „Spektry” 
Zbigniewa Wojtonia, prezesa Banku 
Spółdzielczego Teresę Radomską, 
prezesa Miejskiego Zarządu Polskie-
go Stronnictwa Ludowego Stanisława 
Adamka, grono wiernych przyjaciół, 
którzy wspomagają od wielu lat Marię 
Bochenek, Krystynę Dziurdzikowską, 
Jana Drąga, Wilhelma Stówa, człon-
kinie zespołów śpiewaczych „Ciężko-
wianki” i Dąbrowianki”.

Program artystyczny jubileuszo-
wego spotkania prowadziła Anna 
Jachimczyk, instruktor muzyczny, 
która zapewniła sprawny przebieg 
występów, bawiła wesołymi humo-
reskami oraz zachęcała wszystkich 
do wspólnego śpiewania biesiadnych 
piosenek.

W humorystyczny nastrój wszyst-
kich biesiadników wprowadziły jubi-
latki, a zarazem gospodynie wieczoru, 
„Jaworznianki”, inscenizacją obrzę-
dową „Chrzciny” z dowcipnymi przy-
śpiewkami w wykonaniu wszystkich 
członkiń: „obłapioł mnie obłapioł, a 

jak płaszczem odział, to mi się wstyd 
podzioł”. W rolach męskich wystąpiły 
Władysława Kania i Maria Starzyk.

Na tę szczególną okoliczność pro-
gram śpiewaczy, akcentujący srebrny 
jubileusz swoich przyjaciółek, przy-
gotowały członkinie zespołu „Cięż-
kowianki” i „Dąbrowianki”.

Jan Ryszard Drąg odczytał wła-
sny wiersz „Jubileusz Jaworznianek”, 
ponadto rozbawił dowcipnymi frasz-
kami. Seniorka zespołu Gizela Księ-
żarczyk, kiedyś wspaniała solistka 
wystąpiła solo a capella z pieśniami 
neapolitańskimi.

Na zaproszenie kierownik klubu 
Grażyny Kieszek niespodzianką części 
artystycznej był występ kabaretu „My 
se same” z klubu „Kasztan” z Jeziorek 
w wykonaniu Danuty Wareńczuk-
Noszczyńskiej, Ludwiki Smalcerz, 
Krystyny Sałapatek w humorystycz-
nym widowisku „Jemancypacja” wg. 
autorskiego tekstu D. Noszczyńskiej 
„Baby babom z okazji 25 lat”.

Nie zabrakło zabawnych skeczów 
w wykonaniu Pelagii Wierzchowskiej 

„W sanatorium” i „Głuche baby”, 
w wykonaniu P. Wierzchowskiej 
i Lucyny Knapik, „Paniusie” jedna 
ze stolicy, a druga ze wsi. Krystyna 
Dziurdzikowska uzupełniła występ 
własnym humorystycznym felieto-
nem „Mężczyzna w domu”.

Jubilatki oprócz udziału w progra-
mie artystycznym w strojach regio-
nalnych, pełniły rolę staropolskich 
gospodyń, przygotowały wspaniałe 
wypieki, tort jubileuszowy, przy 
którym wzniesiono toast oraz ciepły 
poczęstunek.

Wystąpiły również w kat. śpie-
waczej „Jaworznianka jestem”, „Na 
jaworznickim rynku”, „Jaworznianka 
dobra gospodyni”. Udowodniły, że 
potrafią upiec, ugotować, śpiewać, 
tańczyć, recytować, jak w wierszu 
J.R. Drąga:

Z humorem wykonują skecze,
Kultywują obrzędy ludowe,
Wprowadzają do programu,
Stare dzieje i nowinki nowe,
W ciągu 25 lat zespół występował 

w różnych miejscach i dla zróżni-

Srebrny Jubileusz „Jaworznianek”

dw

dw

Wspaniała pogoda towarzyszyła 
II Wystawie Zwierząt zorgani-
zowanej w Szkole Podstawowej 
nr 9 w Jaworznie. Impreza odbyła 
się 14.05.2008 r. o godz. 15.00, jej 
głównym organizatorem była pani 
dyrektor mgr Maria Nieużyła oraz 
pedagog mgr Malwina Biela. 

Ha sło prz ewod n ie w ystaw y 
brzmiało: „Moje ulubione zwierząt-
ko”. Wśród zwierząt uczestniczących 
w wystawie znalazły się, oprócz psów 
i kotów (których było najwięcej), 
również króliki, szczurek, papugi, 
kanarki, myszki, szynszyle i chomiki. 
Wszyscy uczestnicy i goście mogli 
wziąć udział w głosowaniu na naj-
sympatyczniejsze zwierzątko. Każdy 
z uczestników mógł opowiedzieć 
o swoim zwierzątku, przedstawić go 
i zaprezentować. Dodatkowo odbył 
się również konkurs na pracę pla-
styczną również pod hasłem „Moje 
ulubione zwierzątko”. W trakcie 
imprezy bezpłatnych konsultacji 
udzielał lekarz weterynarii Mirosław 
Nieużyła. Uświadomił on dzieciom, 
iż kleszcze są bardzo niebezpieczne 
zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. 
Ponadto opowiadał o wielu zagro-
żeniach wynikających z kontaktów 
z dzikimi zwierzętami, a szczególnie 
o groźnej chorobie, jaką jest wście-
klizna. Wszyscy uczestnicy zostali 

nagrodzeni, a zwycięzcy konkursów 
dodatkowo wyróżnieni nagrodami, 

których sponsorem był lekarz wete-
rynarii Stefan Dela – właściciel Hur-
towni Weterynaryjno – Zoologicznej 
„Eskulap”. Organizatorzy i uczest-
nicy wystawy szczególne podzię-
kowania kierują w stronę sponsora, 
dzięki któremu impreza ta mogła 
się odbyć, a doskonałe i bogate na-
grody odzwierciedliły jej charakter 
i jednocześnie podniosły jej rangę. 
Również dziękujemy za przybycie 
lekarzowi weterynarii, który pomógł 
właścicielom zwierzątek, udzielając 
wielu konsultacji i porad jak dbać 
o swoich pupili.

elżbieta kasteRka 

Moje ulubione zwierzątko

cowanej wiekowo publiczności, od 
przedszkolaków po pensjonariuszy 
Domu Spokojnej Starości. Brał udział 
w przeglądach wojewódzkich i festi-
walach organizowanych na Śląsku 
i w Małopolsce. Zdobywał liczne 
nagrody i wyróżnienia.

Na ręce Zofii Szymulańskiej skła-
dano kwiaty, gratulacje, życzenia dla 
całego zespołu dalszych sukcesów i 
kultywowania rodzimej tradycji od 
gości, przedstawicieli Urzędu Miasta, 
instytucji i osób zaprzyjaźnionych, 
których kolejka była długa.

Seniorka zespołu J. Siedlińska nie 
ukrywała satysfakcji z jubileuszowego 
spotkania, zanuciła nawet fragment 
ulubionej piosenki. L. Knapik wyra-
ziła opinię, że zespół dobrze czuje się 
w kat. śpiewaczej i obrzędowej, która 
niewątpliwie jest atrakcyjniejsza z 
rekwizytami i akcesoriami scenicz-
nymi, wymaga też większego zaan-
gażowania.

Najdłuższym stażem w zespole 
legitymują się: Zofia Szymulańska, 
Zuzanna Łaźnia, Władysława Proksa, 
Maria Płonka, Maria Koczur.

Gorące słowa podziękowania 
od zespołu za radę, pomoc, wspar-
cie zostały skierowane do Janusza 
Ciołcz yka , Andrzeja K rawcz y-
ka, Wandy Bachowskiej, dyrekcji 
MCKiS, Tadeusza Brzózki za pracę 
w Związku, bez którego nie byłoby 
zespołów ludow ych, Stanisława 
Adamka, Teresy Radomskiej, Zbi-
gniewa Wojtonia, dawnych człon-
k iń. W k lubie środowiskow y m 
„Relaks” zespół „Jaworznianki” 
znalazł swoją siedzibę, co zawdzię-
czają Krystynie Dziurdzikowskiej 
poprzedniej kierowniczce k lubu 
oraz Grażynie Kieszek obecnej 
kierowniczce.

Jubileuszowe spotkania zakończy-
ło się biesiadną kultową piosenką: 

Życie jest piękne, życie jest śliczne,
Życie nastraja optymistycznie

zofia żak

o g ł o s z e n i a

o g ł o s z e n i a

Zespół „Jaworznianki” podczas jubileuszowego występu

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

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

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

SUKNIE ŚlUBNE

dw

dw

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

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

w tym do świadectwa kwalifikacji.

98/05

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

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

dw

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

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

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

ENDOKRYNOlOG

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

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.

Klasyczny masaż leczniczy
Mięśni pleców, kręgosłupa i mięśni kończyn

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

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

dw

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 183 (dawne przedszkole) 
Kontakt telefoniczny: 0 698 688 307

ogłoszenie bezpłatne

82/04

Podejmę współpracę 
z ORTODONTĄ

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

dw

Studio Modelowania Sylwetki
„Vacu-klub”

zaprasza na urządzenia „Body Space”
i łóżka napędzane elektrycznie

odchudzanie i rehabilitacja
poniedziałek - piątek.  od 12.00 do 20.00
sobota  od 10.00 do 16.00

Jaworzno ul. Farna 4 (obok budynku notariusza)
tel. 0 509 544 550
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OTK

PODŁęŻE

Ciężkie jest życie kierowcy.  
Nie dość, że o jakiekolwiek 
miejsce do zaparkowania 
w tzw. „godzinach szczytu” 
trudno, to jeszcze co rusz 
czekają utrudnienia także  
w poszczególnych dzielnicach.

Krawężnikiem  
w kierowców

Teraz, co widać na zdjęciu, robotnicy zajmują się chodnikiem, 
którego jeszcze sporo zostało do wyremontowania

W ubiegłą sobotę postanowiliśmy także sprawdzić, 
jak postępują prace na Towarowej. O nowej inwestycji 
pisaliśmy już w zeszłym tygodniu, dlatego w tym 
numerze przypomnijmy tylko, że oprócz nowej 
nawierzchni firma z Katowic „Drogopol” zbuduje 
także nowe chodniki i zagospodaruje nowe, 
dodatkowe miejsca parkingowe

Co słychać  
na Towarowej?

A to jak iś zakaz postoju lub 
zatrzymywania się, innym razem 
jakiś dziwny krawężnik na chodni-
ku, gdzie właśnie mieliśmy ochotę 
zaparkować... taki właśnie żółty 
krawężnik pojawił się na Piłsud-
skiego obok starego Peweksu, bo 
prawda jest taka, że kierowcy nie 
zawsze parkują w zgodzie z prze-
pisami ruchu drogowego lub ze 

zwykłym poszanowaniem innych 
użytkowników drogi. Przeszkoda 
pojawiła się zatem nie na złość kie-
rowcom, tylko dla bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

Samochody parkujące na chod-
niku stwarzały dla nich pewne za-
grożenie, poza tym nie do rzadkości 
należały przypadki, że taki pojazd 
tamował ruch w tym miejscu, i to 
nie tylko ten samochodowy: – Idąc 
tędy z wózkiem z dzieckiem, często 
nie mogłam normalnie przejechać, 
bo drogę zagradzał mi zaparkowany 
na chodniku samochód – powie-
działa nam jedna z napotkanych 
kobiet. 

Z drugiej st rony nie t rudno 
zrozumieć tego, k tór y właśnie 
szuka kawałka miejsca, gdzie choć 
na chwilę mógłby się zatrzymać: 
– Proszę pani, czym ja mam się 
poruszać, rowerem czy hulajnogą? 
– odpowiada nam zdenerwowany 
mężczyzna. I zarówno piesi, jak  
i zmotoryzowani mają rację, ale 
dopóty, dopóki liczba samochodów 
na naszych drogach będzie rosnąć, 
a parkingów nie tyle nawet, co ma-
leć, ale stać w miejscu, to problem 
będzie narastać, a takich rozjuszo-
nych kierowców na pewno więcej.

CENTRUM

Najpierw baner z napisem „Oddział 
ratunkowy”, teraz ten znak. Wyglą-
da na to, że szpital ma wyjątkowego 
pecha do różnych napisów i ozna-
kowania. 

Choć ten nie rzuciłby się nam  
w oczy, gdyby nie to, że właśnie nie 
rzuca się w oczy. Z jakiego powodu, 
to chyba widać. Wiele ze znaków dro-
gowych czeka jeszcze na odpowiednie 
przycięcie gałęzi, rosnących wokół 
nich. Gdzie jest szpital i pogotowie 
ratunkowe niby każdy wie, ale jednak 
w jakimś celu ktoś kiedyś ten właśnie 
znak w tym miejscu postawił. Warto 
byłoby o niego trochę zadbać.

Mieszkańcy ulicy Obrońców 
Poczty Gdańskiej cieszą się, 
że mogą mieć przynajmniej 
częściowo ładny nowy chodnik 
i kawałek nawierzchni wręcz 
„nieskażony” dziurami, 
ubytkami, nierównościami, 
wybrzuszeniami i tym 
wszystkim, co napotkamy 
zaraz po tym, jak  
już zjedziemy kołami  
samochodu  
z wyremontowanego odcinka. 

Niektórym ulicom w Jaworznie bra-
kuje nie tylko asfaltowej nawierzchni, 
porządnych chodników czy kanaliza-
cji, ale czasem nawet zwykłej tablicz-
ki z nazwą ulicy. Szpitalna jest jedną 
z nich. Ale potrzebuje chyba natych-
miastowej „reanimacji”, by móc dalej 
jako tako funkcjonować.

Kumulacja bonusów

Jednak wciąż nie mogą się doprosić, aby materiały, które zostały 
po remoncie, zostały należycie uprzątnięte. Może mają to 
potraktować jako „bonus”, w prezencie razem  
z nowym asfaltem i kostką brukową?

Wybrakowany

(Nie)komfortowe warunki
Reanimacja

Stan chodników na Nałkowskiej do-
słownie woła o pomstę do nieba.

Wybrakowane, dziurawe, spra-
wiają kłopot nie tylko mieszkańcom, 
ale także zmotoryzowanym. Miejsc 
parkingowych jest mało, a te, które są, 

nie gwarantują komfortu parkowania, 
wsiadania i wysiadania z samochodu. 
A piesi czasem dosłownie fruwają nad 
chodnikiem, kiedy w porę nie zdążą 
ominąć przeszkody. I nie zawsze jest 
to miękkie lądowanie.
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WILKOSZYN

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

SZCZAKOWA

PODWALE

„Zrób zdjęcie” – konkurs

Sponsorem 
konkursu 
jest

Widzialna tablica, 
niewidzialne ogłoszenia

W całym rzędzie latarni 
na Koszarowej znalazła 
się jedna nie najlepiej 
spełniająca swoją rolę, 
czyli można powiedzieć, 
najsłabsze ogniwo. 

Z wysokiego słupa wystają, a raczej 
zwisają wyłącznie kable, sam zaś słup 
jest już mocno nadwyrężony. Droga 
nie należy do najruchliwszych w Ja-
worznie, ale taki brak światła w tym 
miejscu wcale nie jest uzasadniony. 
Warto więc zastanowić się nad tym, 
co dalej zrobić. Jeżeli lampa rzeczywi-
ście nie jest w tym miejscu potrzebna, 
to należałoby tę wadliwą „konstruk-
cję” stąd usunąć. Jeżeli natomiast 
jest tylko zepsuta, to wypadałoby ją 
naprawić...

Ten jakże popularny znak 
drogowy B-36, czyli po 
prostu zakaz zatrzymywania 
się, często nie jest bardzo 
dobrze widoczny.

Tu, przy wjeździe na Kolejarzy od 
strony Jagiellońskiej, ledwo można 
go dostrzec zza gęstwiny liści. Jeszcze 
chwila, a nie będzie go widać wcale. 
Ktoś, kto akurat będzie chciał się za-
trzymać, zawsze może tłumaczyć, że 
żadnego znaku nie zauważył.

W tym tygodniu nagrodę zdobyła 
pani Izabela Kopciak za zdjęcie 
zrobione na rogu Powstańców Ślą-
skich i Alei Tysiąclecia. 

Zaintrygowało nas nie samo 
zdjęcie, co tytuł: „Niewidzialne 
ogłoszenia na widzialnej tablicy 
ogłoszeń”. Do tej pory, jak chyba 
większość, myśleliśmy, że to zwykły 
trzepak. Zwyciężczynię zapraszamy 
do redakcji po odbiór nagrody.

To kolejny znak, którego treści 
już nawet nie bylibyśmy w stanie 
odczytać, gdybyśmy nie podeszli 
bliżej.

Kierujący się do Sanktuarium 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
mogą jednak nie mieć tyle czasu 

Najsłabsze ogniwo

Plus i minus
Odkąd w mieście stanęły 
te betonowe kosze na 
śmieci, takie widoki należą 
już do rzadkości. I to jest 
pozytywne zjawisko. Ale 
jeśli plus, to i minus – już 
znacznie mniej pozytywne 
jest to, że niestety, 
ciągle się zdarzają

Nowe schody na Wschodniej
Od tego poniedziałku trwają 
prace związane 
z modernizacją chodników 
i schodów przy Wschodniej. 
Wykonuje je firma, która 
wygrała tegoroczny 
przetarg na remont 
infrastruktury osiedlowej 
w naszym mieście – Miejski  
Zakład Drogowy.

O tym, w jakim stanie technicz-
nym był ten odcinek łączący Licealną 
i Wschodnią, najlepiej wiedzą sami 
mieszkańcy. W zeszłym roku poka-
zywali nam, jakie przeszkody muszą 
pokonywać, aby dostać się na górę. 
Remontowany odcinek wyniesie w su-
mie 400 m. – Stare i mocno zniszczone 
płyty chodnikowe zastąpimy kostką bru-
kową – mówi Sebastian Kuś, rzecznik 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. 
Zakłada się, że prace prowadzone 
będą przez około dwa tygodnie: – W 
tym czasie mieszkańcy mogą napotkać 
drobne niedogodności komunikacyjne, 
ale mam nadzieję, że spotkamy się ze 
zrozumieniem z ich strony. Następny 
odcinek, który pracownicy MZD we-
zmą pod lupę, a raczej pod młotek, to 
schody w rejonie pawilonu handlowego 
„Słoneczna” na Podwalu.

W cieniu drzew
i ochoty, ba, mogą przecież nie 
zauważyć, że w tym miejscu stoi 
w ogóle jakikolwiek znak. Jadący 
tą drogą na Osiedle Stałe, a niezna-
jący trasy, są w tym momencie tak 
samo zieloni, jak kolor liści, które 
zakrywają napis.

Zza gęstwiny liści
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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

Sprzedam 
budynek 

handlowo 
mieszkalny 
przy ul. Grunwaldzkiej 132 

tel. 0 502 721 892

Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza 2 
24 maja godz. 11.00-13.00 „Kolorowe emocje” – impreza dla dzieci – parking przed 

halą MCKiS
24-25 maja godz. 9.00-19.00 „Harmojawka” – warsztaty harmonijkowe.
24 maja 17.00 – Park Lotników – Osiedle Stałe „Majówka” Koncert zespołu „New 

Romantic” Przeboje polskiej muzyki rozrywkowej – od Opola do Opola.
28 maja godz. 19.00 – Sala Teatralna MCKiS ul. Mickiewicza 2 Środowe Granie Kon-

cert zespołu „Projekt K3” 
29 maja – Sala Teatralna MCKiS ul. Mickiewicza 2 godz. 13.00 - 15.00 Konkurs mate-

matyczny godz. 18.00 Złoty Liść Jaworu
30 maja – Sala Teatralna MCKiS ul. Mickiewicza 2 godz. 11.00 Dni Godności – konfe-

rencja godz. 16.00 Dzień Dziecka z „Tygodniem w Jaworznie” 
Dom Kultury „Jeleń”

24 maja godz. 11.00 - „Kolorowe emocje” – zabawy i konkursy- wyjazd dzieci do 
Centrum Kultury.

30 maja godz. 9.00, godz.14.00 - Wyjazd do teatru rozrywki w Chorzowie na przed-
stawienie z okazji Dnia Dziecka „Pan Plamka i jego kot”.

31 maja godz. 8.00 - Hala sportowa  w Jeleniu - „Dzień Dziecka na sportowo” – w 
programie ; konkursy i zabawy sportowe.

Dom Kultury „Szczakowa”
23 maja godz. 17.00 - „Taneczna laurka dla mamy” z okazji Dnia Matki prezentacja 

kółek tanecznych działających w placówce.
26 maja godz. 16.30 - Wernisaż wystawy prac plastycznych uczniów SP 16.
31 maja godz.  9.00 - „Pejzaż majowy” - dzień otwarty w pracowni plastycznej.

Klub „Dobra”
22 maja godz. 11.00 - Udział dzieci i młodzieży wraz z  zespołem śpiewaczym „Do-

brzanki” w uroczystościach Bożego Ciała.
23 maja godz. 17.00 - „Poezja w mym sercu” – twórczość ks. Jana Twardowskiego
26 maja godz. 18.00 - Święto Matki- przygotowane przez klubowiczów z udziałem 

zespołu śpiewaczego „Dobrzanki” 
30 maja godz. 16.00 - „Kto pierwszy” – zawody sportowe klubowiczów.

Klub „Gigant”
23 maja godz. 16.00 - „Symfonia kwiatów”- zajecia plastyczne.
24 maja godz. 13.00 - Modelarstwo – sklejamy małe modele samolotów.
29 maja godz. 16.00 -Międzyklubowe rozgrywki w siatkówkę – zajęcia w hali spor-

towej Leopold.
30 maja godz. 13.30 - „Czyśmy blade twarze, dzisiaj się okaże” – Dzień Dziecka w 

wiosce indiańskiej. 
Klub „Kasztan”

24 maja godz. 10.00 - Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix mJaworzna
25 maja - Święto Ludowe – festyn.

Klub „Niko” 
24 maja godz. 18.00 - Wieczór poetycki Jadwigi Paluch.
29 maja godz. 16.00 - „Z wiązanką kwiatów przed Tobą stanę…” – program arty-

styczny z okazji Dnia Matki.
Klub „Podłęże” 

31 maja godz. 15.00 - Piknik rodzinny - prezentacja dorobku kulturalnego Klubu 
„Podłęże” -Amfiteatr Oś. Stałe

Klub „Pod Skałką”
26 maja godz. 16.00 - „Dzień Matki” spotkanie słowno –muzyczne.
28 maja godz. 13.00 - „Droga do wierzby” – wycieczka plenerowa.
30 maja godz. 13.30 - „Czyśmy blade twarze, dzisiaj się okaże” – Dzień Dziecka w 

wiosce indiańskiej
Klub „Relaks”

26 maja godz. 16.00 - Turniej tenisa Stołowego o tytuł „Mistrza Maja”.
30 maja godz. 16.00 - Dzień Dziecka dla dzieci z dzielnicy – gry, zabawy, konkursy, 

występy
 Klub „Strażak”

23 maja godz. 16.00 - Symfonia kwiatów – okolicznościowe zajęcia plastyczne z 
okazji Dnia Matki – wyjazd do Klubu”Gigant”.

29 maja godz. 16.00 - Międzyklubowy Turniej Siatkówki – grupy mieszane- wyjazd 
na halę sportową.

30 maja godz. 14.00 - „Czyśmy blade twarze, dzisiaj się okaże” – Dzień Dziecka w 
wiosce indiańskiej.

Klub „Szczak”
26 maja godz. 17.00 - „Dla Mamy” - mały pokaz umiejętności sekcji tanecznej.
30 maja godz. 13.30 - „Czyśmy blade twarze, dzisiaj się okaże” – Dzień Dziecka w 

wiosce indiańskiej.
Klub „Wega”

23 maja godz. 16.00 - Majówka w plenerze.
26 maja godz. 17.00 - Kawowy wieczór mam
30 maja godz. 18.00 - Zabawowy Dzień Dziecka – impreza w plenerze

Świetlica Środowiskowa „Szczakowa”
26 maja godz. 16.00 - Dzień Matki – program artystyczny w wykonaniu uczestników 

zajęć
31 maja godz. 15.00 - Piknik Rodzinny  – amfiteatr w osiedlu Stałym.

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 “Sło-
neczna” przy ul. Glinianej 12. 
Tel. 032/616 42 58

dw

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

dw

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

dw

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

Kupię dom do 400 tyś – Jaworzno 
tel. 0 607 281 231

dw

Wynajmę pomieszczenie na dzia-
łalność gospodarczą (biuro, fryzjer, 
kosmetyka itp.) tel. 0 691 025 277

394/d/08

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

35/05

Wydzierżawię grunt – Centrum 
Jaworzna tel. 0 887 780 710

389/d/08

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

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

319/d/08`

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

327/d/08

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

dw

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

370/d/08

Sprzedam mieszkanie 38 m2 
(Szczakowa ul. Ogrodowa) 
tel. 0 503 593 118

382/d/08

Sprzedam mieszkanie 44 m2 (Pod-
wale) tel. 032/ 752 14 30, 
0 791 084 441

393/d/08

Wydzierżawię lub sprzedam kiosk 
(Grunwaldzka 221) tel. 0 692 615 
742, 694 943 527

378/d/08

Zamienię 60 m2 na mniejsze 
tel. 0 697 982 961

390/d/08

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

dw

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

Firma zatrudni magazyniera. Wyna-
grodzenie miesięczne 1130 brutto. 
Kwestionariusz składać Jaworzno 
Hetmańska 1

dw

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

197/04

Firma ogólnobudowlana zatrudni pra-
cowników do dociepleń kontakt 032 
6166862, 502501640, 508373044

dw

Przyjmę pracownika fizycznego. Mile 
widziane prawo jazdy kat. B 
tel. 0 660 48 11 74

dw

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

35/04

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

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

dw

Zatrudnię budowlańców 
tel. 0 514 988 026

356/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 
magazynierów i sprzątaczki. 
Tel. 032/ 625 74 29, 625 74 10 lub 
rekrutacja@unimies.com.pl

dw

Zatrudnię doświadczoną ekspe-
dientkę sklep spożywczy Podłęże 
tel. 032/ 751 23 43 (7.00-15.00)

385/d/08

„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

Zatrudnię osobę na magazyn. Doku-
menty składać: Hurtownia Części 
Katowicka 19 B Jaworzno

dw

Zatrudnię doświadczoną mani-
curzystkę, tipsy żelowe 
tel. 0 604 304 324

381/d/08

Zatrudnię kucharza na stanowisko 
szefa kuchni oraz rencistę lub eme-
ryta do prac konserwacyjnych 
tel. 0 601 539 445, 032/ 613 18 45

dw

Zatrudnię do suchych tynków 
tel. 0 603 422 822

63/05

Zatrudnię kierowcę w ruchu między-
narodowym kat. C+E 
tel. 0 605 353 148

65/05

Pilnie poszukuję opiekunki do dzieci 
tel. 0 791 817 524

392/d/08

Zatrudnię ekspedientkę sklep ogólno-
spożywczy tel. 032/ 751 37 10

40/05

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

dw

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

136/051

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

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, 
0503 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 cykliniarek 
Tel.  (032) 623 78 98 
www.dim-hurt.pl

46/10

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

dw

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

dw

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

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

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

dw

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

365/d/08

Roboty budowlane, wykończeniowe 
tel. 0 516 250 980

309/d/08

Usługi koparko – ładowarką Cater-
pillar, roboty ziemne, kanalizacje, 
szamba tel. 0 515 902 371

36/05

Tynki maszynowe, ocieplenia, wylewki 
tel. 0 603 422 822

63/05

Parkieciarskie, budowlane, wykoń-
czeniowe tel. 032/ 615 63 88

391/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, 
0505 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

Sprzedam 126 P, 1997r, 
tel. 0 509 550 697

380/d/08

Auto skup kupię każdy samochód 
dostawczy, osobowy dobrze zapłacę 
tel. 0 512 675 737

dw

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

373/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

dww

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

dw

„AS” Policealna Szkoła Farmaceu-
tyczna, Asystentka Stomatologa, 
BHP, Policealna Szkoła Policyjna, 
Prof ilowane Liceum Policyjne, 
Zaoczne LO tel. 032/ 263 25 75, 
293 83 55

dw

INNE
Domki wolnostojące – wczasy week-
endy okolice Wadowic 
tel. 0 514 357 452

25/05

Przyjmę gruz 250 ton Bory 
tel. 0 507 182 639

333/d/08

Oddam ziemię, gruz do zarównania 
za darmo tel. 0 501 727 382 
(9.00-18.00)

bezpł

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 Oś. 
Stałego do lekkich prac domowych 
między innymi w robieniu zakupów 
tel. 032/ 616 54 79

bezpł

Oddam małego kotka 
tel. 032/ 616 33 41

bezpłatne

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

TAXI
TAXI!!! 0 601 431 749

286/d/08
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Z mieszkanką naszego 
miasta, panią Wandą 
Mleczko z d. Kurzawa, 
deportowaną wraz  
z całą rodziną z Kresów 
Wschodnich na Syberię  
w czasie II wojny światowej, 
rozmawia Zofia Żak.

Pierwsza masowa akcja deporta-
cyjna miała miejsce 10 lutego 1940 
roku, następne w kwietniu i czerwcu 
oraz na przełomie czerwca i lipca 
1941 roku. W międzyczasie wywo-
żono także mniejsze grupy. Według 
szacunkowych danych, deportowa-
no ok. 2 milionów ludności polskiej 
na daleką Syberię, gdzie przez kilka 
lat żyli w surowym klimacie, ciężko 
pracowali w skrajnie trudnych wa-
runkach bytowych.

Rodzina Kurzawów wywodzi się 
z Wieliczki, po zakończeniu I wojny 
światowej, osiedliła się na Kresach 
Wschodnich, w miejscowości Ber-

Losy Sybiraków – rodzina Kurzawów

dówka w pobliżu Lidy. Tam wybu-
dowali dom, prowadzili gospodar-
stwo  rolne, tam urodziły się dzieci, 
podobnie jak w przypadku innych 
rodzin osadników.

Pierwsza lutowa wywózka była 
najw iększą a kcją depor tac y jną  
z Kresów Wschodnich w porów-
naniu do następnych i pochłonęła 
najwięcej ofiar. Rodzina Kurzawów 
wywieziona została w pierwszej ak-
cji deportacji. Chcemy przybliżyć 
część mało znanej historii losów 
naszego narodu.

Zofia Żak: – Jak przebiegała ak-
cja deportacyjna 10 lutego 1940 
roku?

Wanda Mleczko: – To było wiel-
kie zaskoczenie. Nocą z 9 na 10 lutego 
wszystkich pobudziło brutalne wkro-
czenie kilkunastu żołnierzy NKWD. 
Wcześniej dochodziły nas słuchy  
o aresztowaniu byłych wojskowych. 
Ojciec mój był żołnierzem w czasie  
I wojny, legionistą 1 pułku piechoty I 
Brygady L. P. Piłsudskiego, byliśmy 
więc notowani. Ojciec spodziewał 
się, że będzie aresztowany, ale nigdy 
nie dopuszczaliśmy myśli, że bę-
dziemy wywiezieni całą rodziną tej 
nocy i to tak szybko, bez możliwości 
spakowania się i, że dom i to miejsce 
opuścimy już na zawsze.

Jak długo trwała podróż na Sy-
berię?

– Ponad 3 tygodnie podróżo-
waliśmy w wagonach towarowych  
w wielkiej ciasnocie, brudzie, na 

miejsce przeznaczenia dotarliśmy  
2 marca.

Gdzie przewieziono waszą ro-
dzinę i innych?

– Do tajgi, 70 km na północ od 
Tomska. Zamieszkaliśmy w baraku 
nr 130. Tu rozlokowano 16 rodzin.  
W baraku było tylko 8 kajut, 2 na 3 me-
try, pozostali musieli ulokować się tym-
czasowo w korytarzu. Po miesiącu 4 ro-
dziny przewieziono do innych baraków,  
4 rodziny własnymi rękami dobudo-
wały dodatkowe kajuty.

Jak Polacy znosili dużą zmianę 
klimatyczną?

– Bardzo ciężko. Temperatura zi-
mową porą wahała się od minus 40 do 
50 °C, śnieżyce, wysokość masy śniegu 
sięgała do 2 m. Trzeba było ubierać 
pimy, waciaki, głowę i twarz maksy-
malnie zasłaniać, były częste odmroże-
nia. Ja miałam odmrożony kciuk lewej 
ręki, leczenie było długotrwałe, kilka 
razy odmroziłam nos, ale lżej, spodnie 
przymarzały do kolan.

Czym i w jaki sposób leczono 
odmrożenia w tamtejszych wa-
runkach?

– Maścią jasnożółtego koloru, nie 
znam nazwy.

Jakie są charakterystyczne 
pory roku na Syberii?

– Dwie pory roku są wyraziste 
– mroźna zima i gorące lato z tem-
peraturą powyżej 30 °C od czerwca 
do początku września. Z charaktery-
stycznych zjawisk można wymienić to, 
że słońce bardzo mocno grzało i jasno 
świeciło, podobnie księżyc świecił 
bardzo jasno.

Jakie były główne zajęcia w taj-
dze?

– Po ukończeniu 12 roku życia 
wszyscy byli zatrudnieni, głównie przy 
zbiorze żywicy, wykonaniu rynienek, 
nacięciach sosen, ścinaniu drzew, ga-
łęzi, zbieraniu mchu i drewna na opał, 
roślin, z których gotowaliśmy jałową 
zupę. Praca trwała od rana do wieczo-
ra, czego majster Rosjanin kontrolował 
wykonanie normy.

Czy piec w baraku zdawał eg-
zamin co do wydolności ogrze-
wania?

– Trzeba było palić bez przerwy, 
ponadto musieliśmy suszyć mokre 
pimy i waciaki.

W jaką odzież roboczą i ochron-
ną zaopatrzeni byli osiedleńcy 
tajgi?

– Buty na zimę pimy (jeden roz-
miar) dla wszystkich, kufajki-wacia-
ki, czapki na uszy szyte we własnym 
zakresie, na lato grube kalosze gu-
mowe tzw. czunie (jeden rozmiar)  

i siatki ochronne w rodzaju kapelusza, 
zawiązane dokładnie u szyi przed 
komarami i muszkami, których były 
miliony w lesie.

Co stanowiło główne pożywie-
nie zesłańców?

– Panował niesamowity głód,  
w pierwszym roku żyliśmy wyłącznie 
chlebem, bardzo niedobrym, który był 
ciężki, niedopieczony, przydzielany 
zgodnie z przysługującymi normami 
dla każdego pracującego w sezonie 
letnim 800 g, w sezonie zimowym 
600 g, dzieci i starcy po 400 g na cały 
dzień. Zdarzało się, że chleba nie do-
wieziono z powodu roztopów przez 
2 lub 3 dni.

Na jakie choroby zapadali prze-
siedleńcy?

– Najczęściej na szkorbut, do-
legliwości reumatyczne, bóle krę-
gosłupa na skutek ciężkiej pracy, 
dźwigania ciężarów oraz malarię. 
Ja dwukrotnie zachorowałam na 
malarię.

Jakie były lekarstwa na te cho-
roby?

– Na malarię podawano chininę  
w różnych dawkach, w zależności 
od stanu chorego i długości trwania 
choroby. Ja chorowałam przez dwa 
miesiące, leżałam w tak zwanej 
„bolnicy”.

Na jakie choroby zapadały dzieci?
– Muszę powiedzieć, że dzieci mało 

chorowało, niemniej było kilka przy-
padków zgonów małych dzieci. Poza 
tym dzieci tam się nie rodziły, mimo, 
że było wiele młodych małżeństw. Było 
to dla nas zaskakujące.

Jakie zwierzęta żyły w tamtej-
szych lasach?

– Niedźwiedzie, drobna zwierzyna 
była wypłoszona na roboczych tere-
nach, z ptaków wrony, kruki, wróble, 
niekiedy cietrzewie.

Od roku 1942 zmieniliście miej-
sce pobytu.

– Mój młodszy brat Tadeusz za-
ciągnął się do armii Andersa jako 
junak. Rodziny, których członkowie 
włączyli się do wojska w pierwszej 
wersji zapadłych tam decyzji, mogły 
wyruszyć z tajgi za wojskiem, a były 
także prognozy, że będą powracać 
do kraju. Wyjechaliśmy stamtąd 

do Tomska i dalej pociągiem towa-
rowym ok.1000 km na południe do 
Barnaułu. Plany te zostały zmie-
nione, NKWD przerwało naszą 
podróż, cofnięto nas ok.50 km od 
Troicka i tam pozostawiono nadal 
na wygnaniu. Przez jeden sezon tam 
pracowaliśmy przy zbiorze żywicy. 
W następnym roku nasza rodzina 
wyjechała do Zagajnowa, tj. 17 
km od Troicka. Zatrudniono nas w 
Kombinacie Przemysłowym, gdzie 
pracowaliśmy aż do roku 1946.

W okolicy Zagajnowa był koł-
choz, jakie były tam uprawy?

– Ziemniaki, kapusta, marchew, 
cebula, czosnek, arbuzy, melony, sło-
neczniki. Ziemia była bardzo urodzaj-
na, wegetacja krótkotrwała.

W swoich wspomnieniach do-
brze Pani wyraża się o kontak-
tach z mieszkańcami Syberii,  
z sąsiadami, czy lekarzami.

– Naprawdę tak było, my od nich 
doznaliśmy wiele dobroci , sami 
niewiele mieli, ale czym mogli, to 
się dzielili , byli dla nas dobrzy, 
serdeczni, cierpieli wielką biedę  
i niedostatek, to by naród nieszczę-
śliwy, przede wszystkim uciemiężo-
ny. Natomiast członkowie NKWD 
byli okrutni, brutalni, bezwzględni, 
zakłamani.

Wyrażona przez Panią opinia 
jest wiarygodna, oparta nie na 
kilkudniowej odbytej wycieczce 
czy delegacji lecz długoletnim 
sześcioletnim okresie pobytu  
i życia z tamtejszymi mieszkań-
cami i to w wielu środowiskach, 
w tajdze, w ośrodku przemysło-
wym i innych.

– To nie tylko moja opinia, lecz 
wszystkich którzy przeżyli Sybir.

Jak krótko mogłaby Pani okre-
ślić ten okres 6 lat spędzonych 
na dalekiej Syberii?

– Bezlitosna praca ponad ludz-
kie możliwości, głód, warunki życia 
urągające wszelkim normom. Czas 
bezpowrotnie stracony, kiedy wyjeż-
dżaliśmy miałam 15 lat, po powrocie 
21 lat – ważyłam 39 kg. Straciłam 
młodość i najpiękniejszy okres życia, 
a cień prześladowań rzutował na nie 
jeszcze przez długie lata.

Czy Pani kiedykolwiek odwie-
dziła miejsce i dom pozostawio-
ny na kresach wschodnich?

– W latach 50. podejmowałam 
dwukrotnie starania, ale nie dostałam 
zezwolenia z konsulatu. Moja starsza 
siostra Józefa odwiedziła to miejsce 
w latach 90. ze Związku Sybiraków 
w  Krakowie. Zobaczyła teren nie-
zagospodarowany, dom rozebrany, 
rumowisko.

Droga powrotna do kraju trwa-
ła prawie dwa miesiące, czyli 
dłużej niż wywózka na Syberię.

– To dlatego, że pociąg miał 
długie postoje na dużych stacjach, 
zwłaszcza w europejskiej części 
Związku Radzieckiego, ponadto 
pociąg był przystosowany do prze-

mieszczania się wojsk i żołnierzy 
powracających z frontu.

Rodzina Pani wracała do Polski 
przede wszystkim do Krakowa, 
stamtąd do Wieliczki domu ro-
dzinnego ze strony mamy.

– Taka była nasza sytuacja. Mu-
sieliśmy wrócić do babci mieszkającej  
w Wieliczce i tam rozpoczynać nowe 
życie. Wróciliśmy bez ojca, bez młod-
szej siostry Broni, którzy zmarli na 
Syberii oraz bez brata Tadeusza, który  
z armią Andersa wtenczas był jeszcze 
we Włoszech. Z Włoch dał znać li-
stownie, że przeżył wojnę. Wróciliśmy  
10 maja 1946 roku.

Od kiedy zamieszkała Pani  
w Jaworznie na stałe ?

– Od października 1954 roku. Przy-
jechałam z Wieliczki, zostałam za-
trudniona w PKP na stacji Jaworzno. 
Pracowałam do uzyskania uprawnień 
emerytalnych do roku 1982. Mąż także 
był długoletnim pracownikiem PKP.

Każda wojna jest złem absolutnym. 
Sybiracy byli ofiarami II wojny świa-
towej i reżimu stalinowskiego. Dzisiaj 
możemy wyrazić tylko słowa ubolewa-
nia dla tych, którzy przeżyli gehennę 
Syberii, dużo stracili na zawsze, żyjąc 
przez lata na nieprzyjaznej ziemi. 

Sybiracy uzyskali status osób repre-
sjonowanych po roku 1989. Dziękuję 
za rozmowę, życzę Pani dużo zdrowia 
i pomyślności na dalsze lata.

zofia żak

Wanda Mleczko z d. Kurzawa

Odznaka honorowa Sybiraka 
z Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków

Krzyż Zesłańców Sybiru

Rok 2005. Wanda Mleczko (od lewej) w Urzędzie Wojewódzkim  
w Krakowie, po dekoracji krzyżem Sybiru
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Już po raz trzeci prof. Romana 
Kantorek-Pałka, nauczyciel  
III LO została zaproszona razem 
z 42 nauczycielami z całej 
Polski do udziału w szkoleniu 
odbywającym się w Europejskiej 
Organizacji Badań Jądrowych 
CERN w Genewie.

Wykłady i warsztaty prowadzone 
były przez naukowców na co dzień 
pracujących w tym laboratorium  
i obejmowały fizykę jądrową, czą-
stek elementarnych, kosmologię 
oraz zastosowanie odkryć CERN 
w medyc y nie .  Uczest nic y tego 
szkolenia zwiedzili największe na 
świecie detektory ATLAS, LHCb, 
ALICE, CMS. Zwiedzali również 
27-kilometrowy tunel LHC, w któ-
rym będą przyspieszane protony. 
Budowa akceleratora LHC (Wiel-
kiego Zderzacza Hadronów) trwała 
parę lat ,w czerwcu planowane jest 
jego uruchomienie. Ten wielki eks-
peryment ma dać odpowiedź na na-
stępujące pytania: dlaczego cząstki 
mają masę? Czy siły przyrody to po 
prostu różne warianty tego samego 
oddziaływania? Czy we Wszech-
świecie nie ma antymaterii?

Tak w naszej wyobraźni maluje się 
obraz Italii. Uczniowie II Liceum Ogól-
nokształcącego wraz z opiekunami  
M. Nowakowską, K. Dorynek, J. Bo-
chenkiem oraz U. Nowotarską posta-
nowili przekonać się jak naprawdę 
wygląda włoska rzeczywistość. 

Pierwszym przystankiem była Pa-
dwa, gdzie zbudowano światowej sławy 
uniwersytet, na którym swój ślad po-
zostawili także wybitni Polacy, jak Jan 
Kochanowski. Już tam mamy namiastkę 
uroku włoskich miejsc – malutkie bal-
koniki, mnóstwo rowerów oraz gołębie 
ani trochę nie odbiegają od wyobraże-
nia Italii. 

Kolejny dzień uczniowie rozpo-
czynają podróżą statkiem do Wenecji, 
jedynego i niepowtarzalnego miejsca 
na Ziemi. Czas upływa na podziwianiu 
zabytków, jak Pałac Dożów czyli gotycka 
siedziba władców i rządu weneckiego, 
Most Westchnień łączący siedzibę z XVI 
wiecznym więzieniem a także Bazylika 
św. Marka. Wąskie uliczki, kanały oraz 
gondole tworzą malowniczy widok. 

Ze względu na swoją architekturę oraz 
nietypowe położenie Wenecja została 
wpisana na światową listę UNESCO . 

Kolejne punkty wycieczki to Asyż, 
Rzym oraz Watykan. Rzym zachwy-
ca różnorodnością kultur, strojów. Z 
drugiej strony zabytki przenoszą nas w 
czasie, aż do starożytności. Koloseum, 
Forum Romanum, Schody Hiszpań-
skie robią ogromne wrażenie. Watykan 
jest ostatnim zaplanowanym miejscem 
zwiedzania. Plac wypełniony tłumem lu-
dzi przypomina o rocznicy śmierci Jana 
Pawła II. Modlitwa na grobie polskiego 
papieża oraz wizyta w Bazylice św. Piotra 
kończą przygodę z Włochami.

Ojczyna Romea i Julii wraz z jej życz-
liwymi i uśmiechniętymi obywatelami 
na zawsze zapisze się w pamięci liceali-
stów. Kraj z tak barwną historią i bogatą 
architekturą jest wart ponownej wizyty. 
Tygodniowy pobyt nie umożliwia zo-
baczenia nawet połowy Włoch toteż 
jaworzniccy licealiści i ich opiekunowie 
na pewno kiedyś powrócą we włoskie 
strony. maRysia RaGus loii

Kasia Majczak, uczennica I Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Kościusz-
ki w Jaworznie, w czasie trzyletniej 
edukacji zdobywała wiedzę nie tylko 
na zajęciach szkolnych, ale rozwijała 
także swoje zainteresowania uczest-
nicząc w konkursach.

Kolejnym sukcesem licealistki jest 
uzyskanie wyróżnienia w Ogólnopol-
skim Konkursie na Felieton pod Hono-

rowym Patronatem Michała Ogórka. 
Oprócz znanego felietonisty opiekę 
merytoryczną nad uczestnikami 
konkursu pełniły „Gazeta Wyborcza”, 
„Polityka”, Radio Katowice i Telewizja 
Polska oddział Katowice. Konkurs, jak 
co roku, został zorganizowany przez 
Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego 
w Katowicach. 

Kasia napisała felieton dotyczący 
merkantylizacji obyczajów świątecz-
nych. Jej sukces jest tym większy, że  
w konkursie wzięło udział bardzo wie-
lu uczestników, a nagrody otrzymało 
tylko 7 osób. Wszyscy nagrodzeni mie-
li okazję spotkać się z dziennikarzami 
i porozmawiać na temat warsztatu li-
terackiego, profili współczesnych me-
diów i ewolucji nowoczesnych środków 
komunikacji. 

Uczennica I LO ma na swoim koncie 
wiele sukcesów literackich; odnosi je pi-
sząc teksty poetyckie, prozatorskie oraz 
publicystyczne. Jak wielu młodych ludzi, 
Kasia inspiruje się w czasie tworzenia 
współczesną rzeczywistością. Felieton 
jest na pewno formą, która odpowiada 
dynamice naszych czasów i psychice 
młodzieży.  p.d.

„Bóg stworzył Norwegię we wtorek 
o świcie, na początku tygodnia, gdy 
nie był zmęczony sześciodniową 
harówką przy pospiesznym kleceniu 
naszego świata”. Skalistymi wyspa-
mi, gmatwaniną fiordów wrzynają-
cych się daleko w głąb lądu, łańcu-
chami gór, spełzającymi w dolinę 
lodowcami, setkami wodospadów 
zachwycił się Edvard Hagerup Grieg 
– syn konsula szkockiego, urodzony 
w Bergen. 

Norweski pianista, dyrygent ży-
jący w latach 1843-1907 ukochał nie 
tylko skandynawskie krajobrazy, ale 
i ludowe obyczaje spadkobierców 
Wikingów. W jego twórczości ożyły 
baśnie, opowieści o gnomach, trol-
lach, pieśni skaldów i nostalgiczne 
nastroje.

Z tymi upodobaniami wybitnego 
kompozytora późnego romantyzmu 
mogła zapoznać się młodzież z Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej, która wraz  

z instruktorem muzyki, panią Graży-
ną Prokop wybrała się do Filharmonii 
Śląskiej w Katowicach. Gimnazjaliści 
mieli okazję wysłuchać koncertu 
fortepianowego a-moll op.16 (1868)-
niesłychanie precyzyjnej kompozycji, 
której tworzenie przypomina pracę 
malarza miniaturzysty. W dalszej 
części koncertu filharmonicy wyko-
nali II suitę słynnej opery opartej na 
fragmentach poematu dramatyczne-
go Henryka Ibsena pt. „Peer Gynt”. 

Ojczyzna 
Romea i Julii

Chopin Północy

Kim jest tytułowy bohater? Postać 
ta przypomina Dyla Sowizdrzała, 
wiejskiego chłopaka, samochwałę 
tęskniącego za dobrem i miłością. Nie 
bez powodu Peer Gynt nazywany jest 
„Faustem Północy”, bo jego życie jest 
permanentną wędrówką za marzenia-
mi. Pierwsza część II suity – „Porwa-
nie narzeczonej”, ukazuje stopniową 
degradację ideałów bohatera, jego 
związek z gnomami, trollami, kobol-
dami, od których Solvejga, kobieta 

darząca ukochanego czystą miłością, 
próbuje go uwolnić. Muzyka pozwala 
nam śledzić dzieje bohatera podczas 
podróży do Afryki. A kulturę i oby-
czaje ludzi tego kontynentu poznaje-
my poprzez „Taniec arabski”. Dalsze 
losy podróżnika, który z Afryki po-
wraca do Norwegii, w czasie sztormu 
na morzu, ilustruje muzyka w części 
pt. „Powrót Peer Gynta”. W ostatniej 
części koncertu zebrani wysłuchali 
„Pieśni Solvejgi”, która ratuje Peer 

Gynta i zapewnia go, że jest „człowie-
kiem naznaczonym przez Boga w swej 
wierze, nadziei i miłości”. Dzięki niej 
strudzony podróżnik odnajduje sens 
swojego istnienia.

Poprzez ten koncert poznaliśmy 
światowej sławy kompozycje E. Grie-
ga, który był twórcą narodowej szkoły 
norweskiej w muzyce. Pokochaliśmy 
jego utwory charakteryzujące się liry-
zmem i subtelną nastrojowością.

paulina cHlebicka opp w i lo

Laureatka z I LO

III LO w CERN
W celu opracowania tak wielu 

danych, bowiem układ detektorów 
będzie rejestrował wszystko co po-
wstanie w wyniku około 40 mln 
zderzeń protonów na sekundę został 
stworzony system komputerowy 
GRID. Musicie sami przyznać , że jest 
to bardzo duże przedsięwzięcie. Sam 
akcelerator robi ogromne wrażenie. 

Nauczycielami opiekował się 
koordynator ds. Programów Eu-
ropejskich CERN Mick Storr (nasi 
uczniowie mieli możliwość poznać 
go osobiście.) Na jednym z wykładów 
Mick Storr powiedział do słuchaczy: 
„Nie jesteście już zwykłymi nauczy-
cielami fizyki, jesteście nauczyciela-
mi, którzy byli w CERN, a przez to 
pilotami helikoptera pokazującym 
swoim uczniom inny świat.

Polska grupa miała wiele szczę-
ścia. Była bowiem ostatnią, która 
mogła wejść do tunelu LHC znaj-
dującego się na głębokości 100 m 
pod ziemią przed jego zamknięciem. 
Wkrótce rusza ten Wielki Zderzacz, 
zadajemy sobie więc pytanie: Kto 
wie jakie korzyści mogą przynieść 
ludzkości w ciągu następnych lat 
obecnie prowadzone badania pod-
stawowe?

Udział prof. Romany Kantorek-
Pałki w tak prestiżowym spotkaniu 
najlepszych nauczycieli z naukowcami 
pracującymi w CERN jest dla III Li-
ceum Ogólnokształcącego największą 
nobilitacją. Cieszymy się, że Uniwer-
sytet Śląski – Instytut Fizyki i Śląskie 
Kuratorium Oświaty promuje w ten 
sposób swoich nauczycieli. Hs

Romana Kantorek-Pałka w CERN w Genewie

Pokochaliśmy jego utwory charakteryzujące się liryzmem i subtelną nastrojowością

Kasia Majczak z Michałem 
Ogórkiem

Wielcy artyści, poeci i twórcy. Wąskie uliczki,  
w których rozgrywały się dramatyczne historie 
kochanków. Pachnące cappuccino i pizza
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Budowlanka obchodzi jubileusz 40-lecia

Aby język giętki...
Otwarcie granic Polski 
sprawiło, iż umiejętność 
swobodnego posługiwania 
się językiem, a jeszcze lepiej 
– językami obcymi, stała 
się niezbędna dla każdego 
człowieka, zwłaszcza 
młodego i ambitnego. 
Świat przed poliglotą staje 
otworem.

W Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 może się nauczyć trzech 
języków obcych: angielskiego, rosyj-
skiego i niemieckiego. Na zajęciach 
dydaktycznych ma okazję poznać 
praktycznie język i przygotować się 
do egzaminu maturalnego. Ale to 
nie wszystko! 

Nauczyciele języków obcych mo-
tywują uczniów nie tylko ocenami  
i wizją zbliżającej się matury. Szukają 
również innych sposobów, by przeko-
nać upartych, że kluczem do przyszłe-
go sukcesu jest znajomość języków. 
Organizują konkursy, które mają na 
celu przybliżenie uczniom krajów, 
których języków się uczą i oczywi-
ście dobrą zabawę. Rozgrywane są na 
dwóch poziomach – podstawowym  
i rozszerzonym.

Szczególnym świętem, obcho-
dzonym corocznie 26 września, jest 
Dzień Języków Obcych. Najważniej-
sza jest wtedy nauka przez zabawę  
i to z emocjami oraz integracja klas, 
zwłaszcza pierwszych. W ramach tego 
święta odbywa się konkurs plakatów, 
z nagrodami – najczęściej międzykla-
sowy. W czasie przerw rozbrzmiewa 
obcojęzyczna muzyka, cała szkoła 
dekorowana jest w barwy narodowe 
Rosji, Anglii, Stanów Zjednoczo-

nych, Niemiec, Austrii i Szwajcarii. 
Interaktywne zadania pozwalają 
wykazać się wiedzą. Powstają stoiska 
i wystawy. Emitowane filmy przybli-
żają zagranicę. W zasadzie każdego 
roku pojawiają się nowe pomysły  
i projekty wymyślane i realizowane 
przez uczniów. Istotnym elementem 
tego typu imprez jest ich różnorod-
ność. To dzięki niej uczniowie mogą 
zaprezentować się w różnych dziedzi-
nach, odkryć swoje talenty, zaistnieć 
na forum szkoły i klasy.

Innym cyklicznym wydarzeniem 
w językowym życiu szkoły są, cie-
szące się niesłabnącą popularnością, 
językowe „Quo vadis”, które odby-
wają się właśnie już po raz siódmy. 
Chętni z wszystkich klas dzielą się na 
rywalizujące ze sobą grupy i wykonują 
siedem zadań. Każde jest inne niż po-
zostałe, różnią się stopniem trudności 

Te słowa, wypowiedziane przez 
wybitnego polskiego matematyka XX 
wieku, towarzyszyły zmaganiom II Ja-
worznickiego Konkursu Matematycz-
nego klas I gimnazjalnych, który odbył 
się 8 maja 2008 roku w Gimnazjum  
nr 6 w Długoszynie. Konkurs ten był 
właśnie jednym z takich stopni, jakie 
trzeba pokonać, aby wiedzieć więcej  
i lepiej. W potyczkach matematycznych 
brało udział 46 uczniów klas pierwszych 
gimnazjalnych ze wszystkich gimnazjów 

i komplikacji, każde wymaga od grupy 
dobrej współpracy, ponieważ formu-
łowane są w dwóch językach i zwykle  
w dwóch językach należy je wykonać. 

Terenem działań podchodów jest 
cała szkoła, a przy dobrej pogodzie 
również teren wokół niej. Zadania trze-
ba wykonać nie tylko precyzyjnie, lecz 
również szybko - w końcu to podchody! 
Stara podwórkowa zabawa zamienia się 
w zabawę sprawnościowo – językową  
i przysparza uczestnikom ogromnych 
emocji. Niejednokrotnie dochodzi 
podczas tych zmagań do zabawnych 
incydentów, ale to jeszcze jedna z za-
let naszych podchodów. Kiedyś jedna  
z grup miała za zadanie kupić kawę  
w szkolnym sklepiku i poczęstować nią 
panią wicedyrektor. Grupa niedokład-
nie przetłumaczyła polecenie i zamiast 
pani zaniosła kawę panu dyrektorowi. 
Szybko zorientowali się o swojej po-

myłce, więc wpadli do gabinetu pana 
dyrektora, wyrwali kawę niemal z jego 
rąk i pobiegli do właściwej adresatki.

Poza opisanymi powyżej wydarze-
niami językowymi istnieje w naszej 
szkole również tradycja Dni Niemiec-
kich lub Angielskich, które trwają 
trzy dni, w tym czasie rozgrywane są 
różne konkurencje, występy i realizo-
wane są różnego rodzaju projekty.

Boże Narodzenie pozwala popisać 
się wielojęzycznym śpiewakom, którzy 
starają się przekonać tradycjonalistów 
śpiewających najpiękniejsze, polskie ko-
lędy do pastorałek brzmiących bardziej 
egzotycznie. I udaje się – kolędujemy na 
przemian – po polsku i w języku Go-
ethego. W efekcie w konkursie poezji 
i prozy w języku Goethego i Schillera 
dwukrotnie uczennice Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 awansowały 
do etapu wojewódzkiego w Zabrzu.

Agresja fizyczna, słowna – słowem 
przemoc. Jakże często jesteśmy 
świadkami takich zachowań. Co jest 
przyczyną agresji? Jakie są skutki 
stosowania przemocy? Jak nad sobą 
panować?

Odpowiedzi na te pytania szukali 
uczniowie Gimnazjum nr 3, uczestni-
cząc w zajęciach profilaktycznych pod 
hasłem „Dzień bez przemocy”.

29 kwietnia br. w naszym gimnazjum  
obchodziliśmy „Dzień bez przemocy”. 
Uczniowie klas I i II mieli okazję zo-
baczyć przedstawienie  pt. „Upadek” 
przygotowane przez  Krakowskie Cen-
trum Promocji Kultury. Opowiadało 
ono o chłopcu, który pod wpływem 
złego towarzystwa wplątał się w konflikt  
z prawem i został skazany na więzienie. 
Darek z wzorowego ucznia zmienił 
się w pseudokibica. Razem z nowymi 
kolegami urządzali bójki z kibicami 
przeciwnej drużyny piłkarskiej. Pew-
nego dnia po jednej z takich zamieszek 
udali się do parku. Byli pod wpływem 
alkoholu. Skatowali niewinnego bez-
domnego. Darek za namową dawnego 
kolegi, Sławka, oddał się w ręce policji 
, przyznał do wszystkiego i poniósł 
karę. Niestety, jak się dowiedzieliśmy, 
przedstawienie to zostało przygotowane  
w oparciu o prawdziwe zdarzenia. Histo-
ria ta pokazała nam, jak bardzo trzeba 
uważać, aby nie ponosić tak tragicznych 

konsekwencji nieprzemyślanych dzia-
łań. Przykład tego młodego człowieka 
jest dla nas przestrogą. Czasami to, co 
dla nas jest zabawne, wcale nie śmieszy 
innych ludzi. Po przedstawieniu jeden 
z aktorów rozmawiał z nami na temat 
przemocy. Wspólnie zastanawialiśmy 
się jakie mogą być przyczyny i skutki 
takich zachowań. 

Na następnej godzinie lekcyjnej 
wszyscy uczniowie spotkali się ze swoimi 
wychowawcami. Mieliśmy za zadanie 
wykonać plakat, ułożyć  krzyżówkę 
oraz wiersz, związany z przeciwdziała-
niem  przemocy. Zajęcia odbywały się 
przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej. 

Prace zostały złożone do pani pedagog, 
następnie wybrano najlepsze, które 
zostały wywieszone w szkolnej galerii. 
Wszystkie były wspaniałe. Odbyło się 
również wiele konkursów. Tego dnia 
wszyscy uczniowie wykazali się niezwy-
kłą twórczością oraz wiedzą . 

Obchody „Dnia bez przemocy” 
były dla nas bardzo ważne. Uświa-
domiły nam, czym jest agresja i jak 
bardzo wpływa ona na życie każdego 
człowieka. Mając tę świadomość, mu-
simy starać się eliminować przemoc  
z codzienności – należy przede 
wszystkim  zacząć od siebie. 

kaRolina staRostka kl.ii b, Gim. 3

Dzień bez przemocy
Jaworzna. Konkurs składał się z dwóch 
części – testu oraz zadań otwartych. 
Trzeba przyznać, że zadania nie należały 
do łatwych. Wyniki konkursu przedsta-
wiają się następująco: I miejsce: Anna 
Ciupider z Gimnazjum nr 5 oraz Jakub 
Lorenc z Gimnazjum nr 4. II miejsce: 
Weronika Lidwin z Gimnazjum nr 8.  
III miejsce: Anna Kwadrans z Gimna-
zjum nr 1 oraz Maria Rola z Gimnazjum 
nr 4. Wyróżnienie: Małgorzata Wyzina 
z Gimnazjum nr 3. H.k.

Konkurs matematyczny

Oczywiście dla wszystkich celem 
niezwykle istotnym jest  przygoto-
wanie do egzaminu maturalnego. 
Nauczyciele proponują zajęcia dodat-
kowe, które umożliwiają podniesienie 
jakości zdobytej wiedzy albo nadro-
bienie zaległości. Przy okazji szlifują 
zwroty i oswajają maturalny stres! 

Globalny świat, telewizja, sieć in-
ternetowa, łączą ludzi, sprawiają, że 
nie wychodząc z własnego mieszka-
nia możemy zaprzyjaźnić się z osobą  
z drugiego krańca Ziemi, pod warun-
kiem wszakże, iż zrozumiemy, co do 
nas mówi. Bez znajomości języków 
świat uchyla zaledwie rąbka tajemnicy, 
że wszyscy należymy do wspólnej ro-
dziny, że każdy z nas, choć mówi róż-
nymi językami jest w zasadzie taki sam 
– kocha, szuka miłości, liczy na sukces, 
chce zwiedzać, chce uczestniczyć.

W „budowlance” o tym wiemy, że 
na budowlańców czekają wszędzie 
tam, gdzie buduje się lepszą przy-
szłość, więc szlifujemy języki. Ale nie 
bierzemy na języki innych – dla nas 
wszyscy są przyjaciółmi, więc wszyst-
kich do nas zapraszamy.

aleksandRa Rosińska

Drodzy Absolwenci ! 
Przyjaciele Szkoły!

Zapraszamy do wspólnego świętowania Jubileuszu. 
Szczegóły dotyczące harmonogramu przebiegu imprez 

i uroczystości jubileuszowych 40-lecia Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  

w Jaworznie są przedstawione na stronie internetowej szkoły 
www.zsp1.jaworzno.edu.pl w zakładce Jubileusz lub pod  

nr telefonu (0 32) 616 35 81. Można się już logować.
Liczymy, że dzięki wzajemnym kontaktom wiadomość ta 

dotrze do każdej i każdego z was. 
Liczymy również na pomoc finansową niezbędną do 

przygotowania jubileuszu.  
Nasze konto: Bank Spółdzielczy w Jaworznie 

nr rachunku: 36 8445 0007 0000 0033 7496 0001
z dopiskiem: Jubileusz - 40 lat 

Dyrekcja szkoły 
oraz Komitet organizacyjny Jubileuszu

– Matematyka podobna jest do wieży, której fundamenty położono przed 
wiekami, a do której dobudowuje się coraz wyższe piętra. Aby zobaczyć 
postęp budowy, trzeba iść na piętro najwyższe, a schody są strome i składają 
się z licznych stopni – mówił Hugo Dionizy Steinhaus

Obchody „Dnia bez przemocy” były dla uczniów bardzo ważne

Zadania konkursowe nie były takie trudne

Podchody językowe
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Miasto JaworznoTeleturniej

1, 2, 3 Wygrywamy my 

– Ułożenie pytań do teleturnieju 
z zakresu historii miasta dla dzieci 
z klas 1 do 3 dla mnie jako historyka 
było trudnym wyzwaniem. Jest to naj-
sympatyczniejszy teleturniej, do które-
go układałam pytania – powiedziała 
Maria Leś-Runicka po zakończonym 
drugim etapie teleturniejowych zma-
gań uczniów szkół podstawowych, 
który odbył się 8 maja w Świetlicy 
Środowiskowej „Pod Skałką” w Dłu-
goszynie.

Drugi etap teleturnieju „Wiedza ogólna”

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.

Wyniki po drugiej części teleturnieju
Dziedzina SP nr 3 SP nr 1 SP nr 14  SP nr 5 SP nr 6

Historia 4 5 5 5 4

Przyroda 4 0 5 4 5

Sport 4 5 5 3 3

Dyktando 5 3 2 1 4

Zasady 
ruchu 
drogowego

5 0 4 0 5

łącznie 22 13 21 13 21

Kto z nas nie lubi podróżować. Kiedy nadchodzi lipiec, 
pakujemy plecaki i wyruszamy na wycieczkę. W drodze do Za-
kopanego najpierw zwiedzamy Kraków, ten stary gród, dawną 
siedzibę królów polskich. Wraz z przyjaciółmi rozpoczynamy 
zwiedzanie Krakowa od Bramy Floriańskiej. Spacerujemy 
wzdłuż murów, dochodzimy do Rynku. Na jego wschodnim 
rogu stoi Kościół Mariacki. Wysmukłe wieże przypominają 
opowieść o braciach, którzy rywalizowali ze sobą o to kto 
wybuduje wyższą wieżę. We wnętrzu na uwagę zasługuje gotycki 
ołtarz wykonany przez Wita Stwosza. Następnie idziemy do 
Sukiennic, by kupić gliniane koguciki. Podziwiamy różnorodne 
wyroby rzemieślnicze.

Etap ten przebiegał pod nazwą 
„Wiedza ogólna”, w której mieściły 
się pytania z zakresu historii i kultu-
ry Jaworzna, przyrody, zasad ruchu 
drogowego oraz osiągnięć sporto-
wych. Uczniowie zmagali się także 
z ortografią, pisząc dyktando, które 
przygotowała Bogumiła Muszyńska-
Dudek.

Pytania z przyrody przygotował 
Piotr Grzegorzek, z zasad ruchu 
drogowego – komisarz Wojciech 

Głowacz, z historii Maria Leś-Ru-
nicka, a ze sportu Józef Matysik. 
SP nr 1 wystawiła swą drużynę w skła-
dzie: Patrycja Boba, Mikołaj Pazdan, 

Aleksandra Zimnicka, Arkadiusz 
Dudziak, Aleksandra Jurek, Mate-
usz Makowiec, Jakub Adrianowicz, 
Adrian Jeleń, Mateusz Zięba wraz 

Od lewej: komisarz Wojciech Głowacz, Renata flak, Barbara Zymon, 
Tomasz Dudek – przew. jury, Maria leś-Runicka, Piotr Grzegorzek

Pani Bogumiła Muszyńska-Dudek podczas czytania poniższego 
dyktanda dla SP nr 5 i SP nr 

Pani Basia, oprócz pracy w jury, 
świetnie się bawiła

Widownia, składająca się w tej edycji z uczniów SP nr , SP nr  i SP nr  oraz ich opiekunów, 
zagrzewała swoich kolegów do walki na planie teleturnieju

A to widownia z drugiej edycji. Uczniowie i opiekunowie z SP nr  i SP nr 5

Uczniowie z SP nr  dla relaksu zawodników przygotowali występy

z opiekunką Dorotą Dziadur. SP 
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi wy-
stąpiła w składzie: Patryk Rusin, Ola 
Rejdych, Rafał Lis, Mateusz Lis, Kac-
per Sarna, Ania Czyżyńska, Patryk 
Rusin, Kamil Kremer. Opiekunami 
uczniów były panie Elżbieta Redliń-
ska – Smoliło i Magdalena Stan. SP 
nr 5 reprezentowali: Kacper Skrzypek, 
Kasia Kardas, Kacper Mikocki, Klau-
dia Kaszuba, Alicja Zdziebło, Laura 
Kolat, Paulina Flak, Amadeusz Gra-
bowski, Mikołaj Złocki, wraz z Mał-
gorzatą Siwek. Zawodnikami ze SP 
nr 6 byli: Michał Masternak, Mateusz 
Kita, Oliwia Pypłacz oraz Bartłomiej 
Stawarz i Aleksandra Ściebur. Opie-
kunem była Ewa Pogoda. Uczniami 
ze SP nr 14 opiekowały się Gabriela 
Machejek i Małgorzata Kozioł, a o 
punkty dla szkoły walczyły: Domi-
nika Kubiesza, Karol Głąb, Bartosz 
Baran, Paulina Bień, Karolina Kula, 
Tomasz Żurowski, Mateusz Skoczeń, 
Basia Szabrańska, Michał Więcek. 
W trakcie zmagań uczniowie SP nr 
14 przedstawili prezentację swojej 

szkoły, a uczniowie ze SP nr 1: Aneta 
Słoma, Gabriela Gołas, Paulina Sze-
ląg, Natalia Gędłek, Agata Bochenek, 
Robert Szyndler, Sebastian Nowak, 
Patryk Paczyński, Konrad Jamróz, 
Arkadiusz Icha przygotowali specjalny 
występ taneczny. Uczniowie świetnie 
radzili sobie z pytaniami przygotowa-
nymi przez ekspertów. Z uśmiechem 
i z wypiekami na buziach prawidłowo 
odpowiadali na pytania, nawet te trud-
ne od Piotra Grzegorzka. 

Przed zawodnikami trzeci etap te-
leturnieju czyli zmagania sportowe.

miRosŁawa matysik

Panią Renatę nie opuszczał 
humor, mimo obowiązków jurora


