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o g ł o s z e n i e

Zakończenie 
Pól Nadziei

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., Andex,  
L Centrum.
W tym tygodniu przebieg egzaminu 
na prawo jazdy kat. A i B.

*HX1232|200001}23

ISNN 1 2 3 2 - 2 0 0 8

Minister  
w elektrowni

Relacja z sesji 
RM

W Jaworznie, żeby zamontować 
dodatkowy wodomierz do pomia-
ru ilości wody, którą zużywamy na 
podlewanie ogródka musimy zapła-
cić z własnej kieszeni, dodatkowo 
MPWiK pobiera opłatę w wysoko-
ści 50 zł za zaplombowanie nowego 
urządzenia.

Mieszkaniec Jaworzna zgłosił się do 
nas zbulwersowany cenami, jakie ser-
wuje nam Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji. Skończył 
się mu termin legalizacji dodatkowego 
wodomierza, liczącego ilość wody zu-
żytej do podlewania ogródka, czyli tzw. 
sublicznika. Na własny koszt wymienił 
stary wodomierz i poprosił MPWiK  
o zaplombowanie go nieodpłatnie, tak 
jak to się odbywało do tej pory.

Niestety otrzymał odpowiedź ne-
gatywną. Jednocześnie MPWiK po-
informował, że zaprzestał rozliczania 
wody z wodomierza dodatkowego, bo 
mieszkaniec nie zgadza się na odpłatne 
założenie plomby.

Do 2006 roku za plombowanie 
licznika nie płaciło się nic. Teraz, jak 
dowiadujemy się ze strony interne-
towej MPWiK, koszt tej bardzo pro-
stej usługi wynosi 52,90 zł. Do tego 
dochodzi opłata za odbiór licznika,  
w tej samej cenie. Łącznie daje to po-
nad 100 złotych.

– To są koszty, jakie ponosi spółka  
w związku z dodatkową usługą świad-
czoną na rzecz mieszkańców – wyjaśnia 
Józef Natonek, prezes MPWiK. – Pragnę 
podkreślić – dodatkową usługą. Bo jest 
to tylko i wyłącznie wola mieszkańca, że 

Chcesz mieć dodatkowy wodomierz – płać 50 złotych za plombowanie

Sprawdź! Czy to 
się nam opłaca?

chce taki dodatkowy wodomierz. Jeżeli 
chodzi o wodomierze podstawowe, do 
wody zimnej, to tę usługę realizujemy  
w ramach kosztów funkcjonowania 
spółki. A dodatkowy montaż wodomie-
rza, który daje mieszkańcowi możliwość 
oszczędności z tytułu nienaliczania opłaty 
ścieków za ta wodę, która jest bezpowrot-
nie zużyta, jest to korzyść dla mieszkańca  
i taka usługa jest dodatkowo przez spółkę 
realizowana.

Wodomierz dodat-
kowy liczy ilość 
wody zuży-
tej do pod-
l e w a n i a 

og ród-
ka, następ-
nie ta woda 
je s t  od l icz a na od 
ilości ścieków, za które płaci odbiorca.  
W przypadku, gdy nie ma wodomierza 
dodatkowego ilość ścieków obliczana jest 
na podstawie przeciętnych norm zuży-
cia wody ustalonych w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 
2002 roku (Dziennik Ustaw nr 8, poz. 20  
z 31.01.2002 r.). Warto sprawdzić, czy 
przy takich opłatach za plombowanie 
dodatkowego wodomierza, jego montaż 
się opłaca? – Każdy mieszkaniec powi-
nien sobie sam skalkulować ile tej wody 
będzie zużywał do podlewania ogródka. 

Myślę, że takie wyliczenia tyl-
ko sobie każdy mieszkaniec 
może zrobić, wliczając w to 

koszty wymiany wodomierza 
co pięć lat, taka jest legalizacja wodo-
mierza, plus te koszty, o których mó-
wimy, plombowania. Z tego, co wiem, 
jest to opłacalne. Widzę po wnioskach, 
jakie wpływają do spółki o zezwolenie 
na montaż dodatkowego wodomierza 
– argumentuje Natonek.
Najbardziej boli jednak to, że są mia-
sta, w których za plombowanie do-
datkowego wodomierza nie płaci się 
ani złotówki, lub płaci o wiele mniej. 
Cóż, może technologia wykonywania 
plomb przez MPWiK jest inna.

p.jamroz

Policjanci zatrzymali  
w Osiedlu Stałym  
50-letniego mężczyznę, 
który w nocy z 28 na 
29 maja, po kłótni ze 
swoim o 20 lat młodszym 
kompanem, zaatakował 
go siekierą, powodując 
poważne obrażenia.

Przypadkowy przechodzień po-
wiadomił policję o tym, że w jed-
nym z mieszkań bloku przy ul. Wita 
Stwosza, w Osiedlu Stałym, doszło 
do kłótni. Jak ustalili policjanci  
w mieszkaniu odbywała się libacja 
alkoholowa, której uczestnicy, 50  

W trakcie libacji doszło do kłótni i bójki, w ruch poszła siekiera

Zaatakował siekierą
i 30-letni mężczyźni, zaczęli się  
w pewnym momencie kłócić. Kłótnia 
przerodziła się w bójkę, w czasie któ-
rej w ruch poszła siekiera.

50-letni właściciel mieszkania za-
dał swojemu kompanowi kilkanaście 
ciosów. Policjanci, którzy przybyli 
na miejsce, nie mogli dostać się do 
mieszkania. – Sprawca zabarykado-
wał drzwi wejściowe do mieszkania  
i potrzebne były siły straży pożarnej, 
której pracownicy wyważyli drzwi. 
Dzięki tej pomocy możliwe było za-
trzymanie tego sprawcy przestępstwa 
– wyjaśnia sierżant sztabowy Tomasz 
Obarski, rzecznik Komendy Miej-
skiej Policji.

 Pokrzywdzonego, z licznymi ra-
nami ciętymi pleców, głowy oraz koń-
czyn, trafił do szpitala. Pijany napast-
nik resztę nocy spędził w policyjnym 

areszcie. Policjanci wstępnie przygo-
towywali się do postawienia zarzutu 
usiłowania zabójstwa, jednak ostatecz-
nie prokurator nadzorujący śledztwo 
zdecydował, że jego czyn podpada pod 
paragraf 157 kodeksu karnego, czyli 
spowodowanie naruszenia czynności 
narządu ciała lub rozstroju zdrowia, 
za co grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat 
pozbawienia wolności. – Prokurator, 
po zapoznaniu się z dokumentacją,  
w szczególności z opinią biegłego leka-
rza uznał, że rany zadane przez napast-
nika nie były na tyle groźne, by oskarżyć 
go o usiłowanie zabójstwa – wyjaśnia 
Tomasz Obarski.

Obecnie sprawca przebywa na 
wolności. Zastosowano w stosunku 
do niego dozór policyjny, regularnie 
musi zgłaszać się na komendę.

p.jamroz

Uwaga 
mieszkańcy
W związku ze zmianą organizacji 
pracy w Urzędzie Skarbowym  
w Jaworznie Naczelnik Urzędu 
Skarbowego uprzejmie informuje, 
że Stanowisko ds. Podatków 
Majątkowych i Opłat, które jest 
właściwe do załatwiania spraw 
dotyczących:
– umowy  kupna sprzedaży rzeczy 

ruchomych ( samochodów )
– umowy kupna sprzedaży praw 

majątkowych
– umowy darowizny
– dziedziczenia, czyli nabycia spadku 
uległy zmianie godziny pracy 
ww. stanowiska (tj. pok. 10, 11 na 
parterze) w następujący sposób:
– poniedziałek - 7.30 do 18.00
– wtorek, czwartek, piątek – 7.30 do 

14.45
– Od dnia 23.06.2008 r.  w każdą  środę  

deklaracje dot. powyższych spraw tj:
– PCC3 , PCC3/A (umowa kupna 

sprzedaży rzeczy ruchomych i praw 
majątkowych )

– SD3, SD3/A – spadki i darowizny
– SDZ1 – spadki i darowizny dokonane 

po 01.2007 r.
można złożyć i pobrać na sali 
informacyjnej , stanowisko nr 5,6.
Szczegółowych informacji 
dotyczących  powyższych spraw 
będzie można uzyskać w ww. 
godzinach pracy Stanowiska ds. 
Podatków Majątkowych i Opłat.

 (wi)

Teraz ruch 
prezydenta
Zgodnie z zapowiedziami, misja 
Mariusza Rechula, pełniącego 
obowiązki zastępcy prezydenta 
miasta Jaworzna, została zakończona. 
Minął okres wypowiedzenia oraz 
skończyło się  postępowanie 
konkursowe na stanowisko 
wiceprezesa ds. ekonomiczno-
finansowych w zarządzie PKE S.A. 
Rechul pokonał swoich konkurentów 
i rada nadzorcza powołała go na to 
stanowisko.
Teraz czekamy na ruch prezydenta 
Silberta, który spośród kilku 
kandydatów musi wybrać osobę 
na miejsce Rechula. – Planuję, że po 
konsultacjach, w ciągu najbliższego 
miesiąca mianuję nowego zastępcę 
– mówi Silbert.

jm
O zmianach w zarządzie PKE S.A. 
piszemy na str. 3

UWAGA – kolejna zmiana ruchu na Leopoldzie

Pracodawca 
Roku

czytaj na str. 2

Lokal  
Bez Papierosa

czytaj na str. 2

Sukces scholii  
z Niedzielisk

czytaj na str. 3

Offroadziaki
czytaj na str. 3

czytaj na str. 3

czytaj na str. 5
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Trwa, promowana przez nas, akcja Lokal Bez Papierosa. Czekamy na wydarzenia w Jaworznie, 
związane z tą akcją, a dziś prezentujemy fotkę z majówki, która odbyła się na placu Wilhelma 
Szewczyka w godzinach od 12.00 do 17.00. Cieszyła się sporym zainteresowaniem. W grach 
miejskich (w godz. 14 – 17) wzięło udział 10 drużyn, tj. ponad 20 os. Przeprowadzono 
następujące badania: smokolizer, badanie ciśnienia krwi, badanie poziomu tkanki 
tłuszczowej oraz poziomu zanieczyszczeń w organizmie.
Do zobaczenia w Jaworznie.

Lokal Bez Papierosa

Aktualności 

Szczęśliwie dotarliśmy 
do końca kolejnej edycji 
– już trzeciej – Kampanii 
Hospicyjnej Pola Nadziei 
2008.

Rozpoczęta jesienią 2007 r. sadze-
niem żonkili znalazła swój finał na fe-
stynie, jaki zorganizowany został przed 
halą widowiskowo-sportową MCKiS. 
Było to wielkie przedsięwzięcie, w or-
ganizację którego zaangażowanych było 
wiele osób i instytucji: Hospicjum, Urząd 
Miejski, MCKiS, Pani Karina Koczwara 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 5 oraz Pani Agata Foltyn-Krawiec  
z Gimnazjum nr 7.

Festyn połączony był z Dniem Dziec-
ka, dlatego niedzielne popołudnie 
spędziliśmy razem z najmłodszymi 
mieszkańcami Jaworzna. Gościła mło-
dość i radość. Młodzi artyści przedsta-
wiali swój dorobek rówieśnikom właśnie  
z okazji Dnia Dziecka, ale także na rzecz 
ludzi dotkniętych chorobą nowotworo-
wą, oczekujących pomocy i wsparcia 
od rodziny, otoczenia i pracowników 
służby zdrowia. 

Tworzenie pól żonkilowych jest 
naszą coroczną tradycją. W tej kam-
panii utworzyliśmy je, w Jeleniu,  
a ponadto żonkile kwitły na rondzie na 
Os. Stałym i przed halą MCKiS. Wraz  
z przybywaniem żółtych pól na wiosnę  
pragniemy  poszerzać wiedzę o potrze-
bach ludzi chorych na nowotwory, ich 
oczekiwaniach. Od jesieni inicjowane 
były także akcje młodzieżowe, imprezy 
i konferencje. 

Mamy nadzieję, że jeśli w najbliż-
szym otoczeniu znajdzie się osoba cier-
piąca na nieuleczalną chorobę, nie pozo-
stanie poza nawiasem życia rodzinnego 
i społecznego, a bliscy będą wiedzieć, 
gdzie szukać pomocy i wsparcia.

Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, 
że dzieciaki licznie przybyły pod halę. 
Czekali tam na nich wolontariusze  
z MAPET-u – świetlicy „Caritas” przy 
par. św. Elżbiety Węgierskiej w Szcza-
kowej, by wspólnie bawić się, grać  

Zakończenie 
Pól Nadziei

i prowadzić różne konkursy sporto-
we. Można było wykazać się inwencją 
twórczą w rysowaniu kredą, pisakami 
na tkaninie, a także zaprezentować 
swoje zdolności wokalne. Indianista  
z Jaworzna, Bartosz Bąk Wasichu 
zachęcał do udziału w konkursie 
jaszczurek, wykonał tańce indiańskie  
i dzielił się szeroką wiedzą o Indianach 
Ameryki Północnej. Pod halą, na czas 
festynu, zostały zbudowane 3 tipi 
– charakterystyczne  namioty indiań-
skie. Strażacy umożliwili podziwianie 
panoramy Jaworzna. 

Na scenie królował śpiew, taniec, 
aerobik. Był teatrzyk „Drops”, przedsta-
wienie „ Czerwony Kapturek” ze Środo-
wiskowego Domu Samopomocy, Parkur 
pokonywał przeszkody na rowerach. Jak 
zawsze na imprezach organizowanych 
przez Hospicjum wolontariusze upiekli 
ciasta, był grill i napoje.

Dzięki sponsorom, którzy przekazali 
na rzecz hospicjum różne dary można 
było zorganizować „cukierek z niespo-
dzianką”. Byli to: PSS Społem, sklep 
„Tadeusz” przy ul. Towarowej, cukiernia 
Jumbo, Dom-El III, Salon kosmetyczny 
Nefretete, Galeria fryzur Daria, Siłownia 
Brojan,  Pizzeria 2-ka, Apteka Damian, 
osoby prywatne.

Chcemy bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim 
darczyńcom i osobom, które 
przyczyniły się do przygotowania 
tego festynu, a są to:
Pani Karina Koczwara – z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie,
Pani Agata Foltyn-Krawiec – z Gimnazjum 
nr 7,
Urząd Miejski w Jaworznie –Biuro Promocji 
i Informacji oraz Referat Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi,
Miejskie Centrum Kultury i Sportu,
Fundacja Mediów i Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego,
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworznie,
Zakład Lecznictwa Otwartego,
PSS Społem, sklep „Tadeusz” przy  
ul. Towarowej, cukiernia Jumbo, Dom-El III,
Małgorzata Warzecha wraz z uczniami  
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4,
Mirosław Faron – Usługi Transportowe.
 Szczególne podziękowanie kierujemy 
do Pan Grzegorza Stano, który był 
konferansjerem i z ogromnym zaan-
gażowaniem poprowadził całą impre-
zę, zachęcając do zabaw  i konkursów 
zgromadzone dzieci. Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w niedzielnym 
festynie serdecznie dziękujemy.

Hospicjum Homo-Homini

Na łamach naszej gazety kilka 
numerów temu wspominaliśmy  
o  kon k u r sie  orga n i z ow a ny m 
przez Fundację Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Ratownik 
Górniczy ”, a tak że przez Peł-
nomocnika Prezydenta Miasta 
Jaworzna ds . Osób Niepe łno-
sprawnych.

Była to pierwsza edycja konkur-
su. Udział w niej mogli wziąć pra-
codawcy, którzy zatrudniają osoby 
niepełnosprawne. Pracodawcę mo-
gły zgłosić nie tylko osoby niepełno-
sprawne, ale także organizacje poza-
rządowe, czy też pracownicy danej 
firmy. Każdy, kto chciał wziąć udział  
w konkursie musiał wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy. 

Oficjalne ogłoszenie wyników 
odbyło się podczas obchodów dru-
giego Dnia Godności Osób Niepeł-
nosprawnych, czyli 30 maja. Pierw-

„Pracodawcą roku” został...
sze miejsce otrzymał Południowy 
Koncern Węglowy, wyróżnienie 
odebrał Piotr Lichota, przedstawi-
ciel koncernu. Druga firma, która 
także otrzymała miano Pracodawcy 
Roku jest Biuro-Land. Wyróżnienie 
to przedstawiciele f irm odebrali  
z rąk Dariusza Starzyckiego – se-
kretarza miasta . – To dla mnie 
wieli zaszczyt, że dostaliśmy tak 
honorowy tytuł. Osoby niepełno-
sprawne, które odbywają w naszej 
firmie praktyki zawodowe wkładają 
w swoją pracę całe swoje serce, an-
gażują się w to co robią, są uczciwe  
i rzetelne. Zatrudnianie ich to nie 
tylko satysfakcja z udzielonej pomo-
cy, ale także biznes – mówi Krzysztof 
Porębski prezes Biuro-Landu, który 
nie krył zaskoczenia i wzruszenia 
wynikającego z nadania jego firmie 
tytułu Pracodawcy Roku.

p. Długajczyk

Festyn połączony był z Dniem Dziecka, dlatego niedzielne popołudnie 
spędziliśmy razem z najmłodszymi mieszkańcami Jaworzna. Gościła młodość  
i radość. Młodzi artyści przedstawiali swój dorobek  rówieśnikom właśnie  
z okazji Dnia Dziecka, ale także na rzecz ludzi dotkniętych chorobą nowotworową

Dzień Dziecka w Jaworznie

Krzysztof Porębski

Impreza przygotowana przez Hospicjum Homo-Homini przed halą MCKiS

Impreza na „Grajdołku” w Jeleniu przygotowana przez Solidarność

Zabawa przygotowana przez TPMJ koło w Szczakowej



3Co tydzień nr 23/871
4 czerwca 2008 roku
Miasto Jaworzno Aktualności

Wiceminister skarbu Joanna Schmid 
odwiedziła 2 czerwca spółkę Tauron 
Polska Energia SA. Przedstawicielkę 
rządu interesował postęp prac nad 
strategią grupy, plany inwestycyjne, 
a przede wszystkim przygotowania 
do wejścia na giełdę. 

Wiceminister odwiedziła też Elek-
trownię Jaworzno III (na zdjęciu obok). 
Joanna Schmid obejrzała między inny-
mi kończącą się budowę trzeciej nitki 
odsiarczania spalin. pg

Wiceminister w Elektrowni Jaworzno III

Rada Nadzorcza Południo-
wego Koncernu Energetycz-
nego (Grupa Tauron) – po 
zakończeniu postępowania 
kwalifikacyjnego – wybrała 
3 czerwca br. nowy zarząd spół-
ki na trzyletnią kadencję.

Na ogłoszenie o konkursie 
odpowiedziało 19 kandydatów, 
którzy złożyli aplikacje oraz 
niezbędne dokumenty. Osta-
tecznie, po odrzuceniu ofert 
niekompletnych, do części ust-
nej dopuszczono 12 osób. 

3 czerwca na posiedzeniu 
Rada Nadzorcza zaakceptowała 
efekty pracy komisji konkurso-
wej i do zarządu PKE wybrano 
następujących kandydatów:

Jan Kurp (prezes 
zarządu) – prezes 
PKE od 2000 roku, 
wcześniej prezes 
i dyrektor Elektrow-
ni Jaworzno III, in-

żynier, absolwent studiów po-

dyplomowych z zakresu ochrony 
środowiska, zarządzania i prawa 
Unii Europejskiej, prezes Towa-
rzystwa Gospodarczego Polskie 
Elektrownie;

Henryk Tymowski (wicepre-
zes zarządu, dyrektor ds. tech-
nicznych) – wiceprezes zarządu 
PKE od 2000 roku, wcześniej 
prezes i dyrektor Elektrowni 
Łaziska, magister inżynier, absol-
went studiów podyplomowych 
z zakresu ochrony środowiska, 
zarządzania i prawa Unii Eu-
ropejskiej, wiceprezes Federacji 
Związków Pracodawców Ener-
getyki Polskiej;

M a r i u s z  R e c h u l
(wiceprezes zarządu, 
dyrektor ds. eko-
nomiczno-finan-
sowych) – wcze-
śniej m.in. wice-
prezydent Jaworz-
na, dyrektor oddziału banku BZ 
- WBK, naczelnik wydziału w 

ING Bank, magister inżynier, 
absolwent studiów podyplomo-
wych z zakresu informatyki, 
zarządzania, prawa dla ban-
kowców, audytu wewnętrznego, 
zarządzania projektami;

Piotr Mateja (wiceprezes 
zarządu, dyrektor ds. roz-
woju) – od 1991 roku dyrek-
tor, prezes, a następnie znów 
dyrektor należącej do PKE 
Elektrowni Halemba w Rudzie 
Śląskiej, magister inżynier, 
absolwent studiów podyplo-
mowych z zakresu zarządza-
nia przemysłem.

Piąty członek zarządu, wice-
prezes ds. pracowniczych, został 
powołany przez Radę Nadzorczą 
– zgodnie ze statutem spółki – na 
wniosek prezesa w uzgodnieniu z 
organizacjami związkowymi. Zo-
stał nim Tadeusz Koj (wiceprezes 
PKE od 2000 roku, magister, ab-
solwent studiów podyplomowych 
z zakresu prawa UE). pg

Nowy zarząd PKE

Na łamach naszego tygodnika wspo-
minaliśmy niejednokrotnie o tym, co 
ciekawego dzieje się w parafii św. Jana 
Kantego na Niedzieliskach. Od dwóch 
lat gromadzą się tam najmłodsi na spo-
tkaniach Oazy Dzieci Bożych i próbach 
dziecięcej scholii.

Po całorocznych wspólnych spotka-
niach, śpiewie i wycieczkach, przyszła 
wreszcie pora, aby spróbować swoich 
sił na muzycznej scenie. Schola przyjęła 
nazwę „Kantyczki” nawiązującą do 
patrona parafii i została zgłoszona do 
udziału w II Dąbrowskim Festiwalu Pio-
senki Maryjnej „Totus Tubus”. Przygo-
towania obejmowały stronę artystyczną 
i estetyczną. 

Doborem repertuaru oraz aranżacją 
piosenek zajął się wikariusz – ks. Marek, 
nad warsztatem wokalnym i muzycz-
nym małych artystów czuwała Pani 
Marzena Synowiec. Natomiast Agencja 
Reklamowa Art Introl przygotowała ko-
szulki z logo scholii, a zakład krawiecki 
Pani Barbary Sochy ze Szczakowej wy-
konał piękne błękitne tuniki. Tak przy-
gotowana i ubrana reprezentacja dzieci 
z Niedzielisk zaśpiewała na dąbrowskim 
festiwalu w ostatnią sobotę maja.

Na laury nawet nie było co liczyć, bo 
to dopiero pierwszy występ scholii poza 
parafią, a do rywalizacji stanęły 43 ze-
społy oraz soliści, co stanowiło łącznie 
ponad 400 rzeszę uczestników. Zdziwie-
nie i radość były więc tym większe, gdy 
okazało się, że Kantyczki zajęły pierwsze 
miejsce w kategorii zespołów do lat 14. 
Spośród wszystkich wykonawców jury 
najlepiej doceniło dobór repertuaru, 
przekaz wartości duchowych, ogólny 
wyraz artystyczny, staranność wyko-
nania utworów oraz wykonywany bez 
podkładów muzycznych naturalny 

Sukces scholii z Niedzielisk

akompaniament sekcji smyczkowej, 
dwóch gitar oraz fletu.

Dla Kantyczek to był po prostu 
szok. Radość nie miała końca. Na ko-
niec festiwalu w koncercie laureatów 
schola z radością zaśpiewała swoje dwie 
złote piosenki. Ksiądz Marek żartował 

przed występem, że w razie wygranej za 
otrzymaną nagrodę ostatnia wycieczka 
w tym roku szkolnym będzie do We-
sołego Miasteczka. Pozostaje teraz 
dotrzymać słowa. W najbliższą sobotę 
Kantyczki zdobędą tym razem Park 
Rozrywki w Chorzowie. (iw)

Ochotniczy Hufiec Pracy w zeszłym 
tygodniu zorganizował Otwarty 
dzień dla potencjalnych uczniów. 
Dzień ten był połączony z 50-leciem 
placówki.

Udział w nim wzięli uczniowie, ab-
solwenci, a także przedstawiciele Mobil-
nego Centrum Informacji Zawodowej 
z Dąbrowy Górniczej.

Obecni uczniowie pokazali się przy-
byłym gościom z jak najlepszej strony. 
Opowiedzieli o projektach edukacyj-
nych, które udało im się dotychczas 
zrealizować oraz pokazali swój talent 

Z okazji 50-lecia OHP
aktorski w krótkim humorystycznym 
przedstawieniu. Potencjalni uczniowie 
mieli szansę skorzystać z porad radców 
zawodowych. 

Wszyscy pracownicy Ochotniczego 
Hufca Pracy, jak sami o sobie mówią, są 
po to, aby pomagać dużej liczbie mło-
dych ludzi, którzy z różnych przyczyn 
nie ukończyli szkoły. Przeważnie osoby 
takie mają problemy wynikające z róż-
nych kłopotów rodzinnych. Głównym 
zadaniem pracujących tam osób jest 
zmiana stereotypu myślenia uczniów. 

p.Długajcczyk

Samochody terenowe, pokazy ratownictwa 
drogowego, paintball, łuk sportowy oraz wizyta 
w wiosce indiańskiej

Offroadziaki

Trzeba założyć kask
Schola podczas swojego występu

W ten sposób członkowie Automo-
bilklubu Jawor postanowili zorganizo-
wać dzieciom z jaworznickiego Domu 
Dziecka dni 31 maja oraz 1 czerwca. Już 
w sobotę, punktualnie o godzinie 10.00 
w kamieniołomie na Pieczyskach ruszy-
ła przygotowywana od wielu tygodni ak-
cja pod nazwą „Dzieciaki Offroadziaki”. 
Celem imprezy była zbiórka pieniędzy 
na rzecz Domu Dziecka w Jaworznie 
oraz zapewnienie jego wychowankom 
maksymalnie atrakcyjnego weekendu 
z okazji Dnia Dziecka.

Ponadto jaworznicki Automobil-
klub oraz firmy i instytucje wspierające 
zapewniły dodatkowe atrakcje, które 
również przyciągnęły sporą grupę osób 
spragnionych ciekawych wrażeń. Uwa-
gę wszystkich przykuły profesjonalne 
pokazy ratownictwa zorganizowane 
przez firmę Ratline, a także strzelnica do 
Paintballu oraz łuku sportowego.

Każdy kto miał ochotę mógł 
za niewielką opłatą skorzystać 
z przygotowanych atrakcji, wiedząc 
przy tym, że w ydane pieniądze 
przeznaczone będą na szczytny cel, 
jakim jest dofinansowanie letniego 
wypoczynku mieszkańcom Domu 
Dziecka. I choć organizatorzy byli 
minimalnie zawiedzeni frekwencją 
to udało się uzbierać całkiem po-
kaźna sumę, blisko 2300 zł. Wycho-
wankowie Domu Dziecka natomiast 
korzystali ze wszelkich atrakcji bez-
płatnie, co sprawiało im ogromną 
radość. – Jest po prostu super, jeżeli 
ktoś tego nie przeżyje będzie tego ża-

łował – tak komentowała doznania 
z przejażdżki samochodem jedna 
z wychowanek Domu Dziecka.

Jakby tego było mało następnego 
dnia członkowie klubu postanowili za-
fundować dzieciakom kolejną atrakcję 
jaką była wizyta w wiosce indiańskiej, 
która do złudzenia przypomina tę, 
którą każdy zna jedynie z filmów czy 
książek. O godzinie 12.30 kilka sa-
mochodów przywiozło do Ciężkowic 
grupę dzieci, które jeszcze nie zdołały 
ochłonąć po poprzednim dniu. Następ-
nie na dzieci czekał szereg ciekawych 
gier i zabaw, których zwycięzcy otrzy-
mali cenne upominki.

Nie sposób nie wspomnieć o pokaź-
nej grupie sponsorów, która z imprezy 
na imprezę rośnie. Do Mega-Pizzy, 
Fonosa czy Best Pestu tym razem dołą-
czyły Lapp Kabel, Ratline czy Centrum 
Ochrony Security, a także Gimnazjum 
nr 2 oraz harcerze z Hufca Jaworzno. 
Bez tych wszystkich firm i instytucji 
impreza nie mogłaby się odbyć na tak 
dobrym poziomie.

Bartosz pawełczyk

o g ł o s Z e n i e



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

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

07.06.08 r. – Mała Fatra. Cena: 33 zł, 35 zł, 40 zł, 45 zł (do 3 czerwca)
14.06.08 r. – Wycieczka w Tatry – Dolina Chochołowska, Grześ, Wołowiec. Cena:  

33 zł, 35 zł, 40 zł, 45 zł (do 10 czerwca)
21-22.06.08 r. – Sudety – Śnieżnik. Cena: 115 zł, 120 zł, 125 zł, 130 zł (do 6 czerwca)
28.06.08 r. – wycieczka w Tatry Bielskie – Jaskinia Bielańska. Cena: 50 zł, 52 zł, 55 zł, 

60 zł (do 25 czerwca)
Komisja Krajoznawcza zaprasza

05.06.08 r. – do Teatru Scena Stu w Krakowiena komedię Rafała Kmity: “Aj! Waj! Czyli 
historie z cynamonem”. Cena: 30 zł, 50 zł, 60 zł 

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

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 

Komisja Turystyki Kolarskiej zaprasza
08.06.08 r. – wycieczka rowerowa – Ziemia Chrzanowska

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

27 maja
Około godz. 21.45 funkcjo-
nariusze straży miejskiej 
i policji, na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 15  
w Jaworznie, zatrzymali 
czterech mieszkańców 
Jaworzna, w wieku od 16 do 
18 lat, którzy używając farby 
w sprayu malowali ściany 
budynku szkoły powodując 
zniszczenie elewacji. Straty 
w toku ustalania.

Nieznany sprawca skradł 
pozostawiony na klatce 
schodowej bloku mieszkal-
nego przy ul. Grunwaldzkiej 
40, rower górski marki 
„Northtec Jumbo 24”, koloru 
czarno - szarego, wartości 
650 zł na szkodę 9-latka.

Patrol drogówki zatrzymał 
do kontroli samochód 
dostawczy marki „Hyundai”, 
którym kierował 42-letni 
mieszkaniec naszego 

miasta. Od kierowcy wyczu-
walna była woń alkoholu. 
Przeprowadzone badanie 
wskazało 0,23 promila. 
zatrzymaniu prawa jazdy 
mężczyzna został zwolniony.

29 maja
Funkcjonariusze policji 
zatrzymali mieszkańca 
Katowic oraz mężczyznę 
bez stałego miejsca za-
mieszkania, którzy kilka 
minut wcześniej, w pociągu 
relacji Katowice – Kraków, 
dokonali kradzieży tele-
fonu komórkowego oraz 
niewielkiej sumy pieniędzy. 
Poszkodowany, mieszkaniec 
Trzebinii, straty wycenił na 
280 złotych.

30 maja
Kwadrans przed 20.00,  
na ul. Olszewskiego poli-
cjanci sekcji prewencji, za-
trzymali dwóch 15-letnich 
mieszkańców Jaworzna. 

Przy jednym z nich znale-
ziono marihuanę, drugi 
znajdował się w stanie po 
użyciu alkoholu. Wobec 
nieletnich będzie się to-
czyło postępowanie przed 
Sądem Rodzinnym.

Około godz. 18.00, na 
terenie stacji paliw „Kęp-
nica” przy autostradzie 
A-4, nieznani sprawcy, po 
uprzednim przecięciu linki 
zabezpieczającej, dokonali 
kradzieży 4 opakowań 
oleju silnikowego „Mobil 1”, 
wartości 920 zł na szkodę 
PKN Orlen SA w Płocku.

Wieczorem, w autobusie 
PKM Jaworzno, linii „J”, na 
trasie Osiedle Stałe – Cen-
trum, nieznany sprawca, 
skradł z torebki mieszkanki 
osiedla Gigant portfel z 
zawartością dowodu osobi-
stego, karty kasy chorych, 
karty bankomatowej PKO 

BP oraz pieniędzy. Łączna 
suma strat wynosi  
160 złotych.

Patrol policji, na ul. Ciężko-
wickiej zatrzymał 17-latka, 
który będąc w stanie po 
spożyciu alkoholu (0,4 pro-
mila) kierował skuterem. Po 
zatrzymaniu karty motoro-
werowej sprawca wykrocze-
nia został zwolniony.

Około godz. 8.30, zaparko-
wany na ul. Mickiewicza, 
samochód osobowy „Kia 
Sportage”, stoczył się i 
potrącił przechodzącą 
kobietę, po czym uderzył w 
witrynę wystawową sklepu 
spożywczego. Policjanci 
ruchu drogowego ustalili, 
że samochód ten posiadał 
niesprawny hamulec. 
29-letnia mieszkanka 
Jaworzna z obrażeniami 
ciała trafiła do szpitala. 
Właściciel pojazdu, 29-letni 
sosnowiczanin, najpraw-
dopodobniej będzie odpo-

wiadał za spowodowanie 
wypadku drogowego.

31 maja
Policjanci sekcji prewencji, 
na ul. Wojciecha zatrzymali 
do kontroli samochód oso-
bowy marki „Honda CRX”, 
którym kierował nietrzeź-
wy, 47-letni mieszkaniec 
osiedla Gigant. Wynik bada-
nia na zawartość alkoholu  
w wydychanym powietrzu 
to 1,9 promila. Kierowca 
został umieszczony  
w areszcie.

2 czerwca
Około godz. 2.30 patrol 
ruchu drogowego na  
ul. Katowickiej zatrzymał 
do kontroli drogowej 
samochód ciężarowy 
„Iveco”, którego kierowca, 
mieszkaniec powiatu kra-
kowskiego, znajdował się 
w stanie nietrzeźwym – 0,8 
promila alkoholu. Kierowca 
stracił prawo jazdy i trafił do 
policyjnego aresztu.

431/D/08

430/D/08

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Kochanego Męża, Ojca, Dziadziusia

Kazimierza Kapera
składają: 

żona, córka z rodziną

Serdeczne podziękowania Hospicjum 
Homo Homini Brata Alberta,  
pani dr. Marii Zakrzewskiej,  

siostrze Usi za domową opiekę w ciężkich 
chwilach życia Kochanego Męża, Ojca, 

Dziadziusia 

Kazimierza Kapera
składają: żona, córka z rodziną

Bractwo Kurkowe miasta Jaworzna zaprasza na VI edycję 
„Otwartych Zawodów Strzeleckich”.

Tradycyjnie już co roku, w miesiącu czerwcu Puchary 
fundowane są przez Prezydenta Miasta Jaworzna. 

Zapraszamy mieszkańców Jaworzna do udziału w zawodach 
Strzeleckich. Zawody odbędą się: 7.06.2008 (sobota)  

o godz. 10.00, w konkurencji „Karabin Sportowy”.

Bractwo Kurkowe oraz Prezydent Jaworzna zapraszają wszystkich 
zainteresowanych na Strzelnicę Miejską przy ulicy Szczakowskiej.

Nadszedł dzień, na który dłu-
go czekałeś. Byłeś dzieckiem,  
a dorosłym się stałeś. Dziś świat 
otwiera przed Tobą drzwi do ko-
lorowych, choć poważnych dni. 
Wielka radość i sielanka, możesz 

szaleć aż do ranka. Koniec barier, 
ograniczeń. Być dorosłym – to 
jest życie.

Z okazji 18. urodzin Mateuszo-
wi Anci wszystkiego najlepszego 
życzy Babcia z mężem
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Z konferencji prasowej prezydenta

Aktualności

Gospodarzem konferencji był wiceprezydent Jacek Nowak

Najważniejsza informacja 
ostatniej konferencji 
prasowej w urzędzie 
dotyczy kolejnej zmiany 
organizacji ruchu na 
Leopoldzie, która będzie 
miała miejsce w nocy  
z 8 na 9 czerwca.

Przygotuj się na zmiany
W poniedziałek, 9 czerwca przeje-

dziemy przez Leopold według nowej 
organizacji ruchu. Ma to związek  
z postępami prac przy II Etapie pro-
jektu Miasto Twarzą do Autostrady. 
Budowana droga połączy Leopold 
z istniejącym już odcinkiem nowej 
trasy Drogi Krajowej nr 79. Dzięki 
szybkim postępom prac najpraw-
dopodobniej już jesienią tego roku 
będzie można jeździć nową drogą  
z pominięciem centrum miasta.

Tym razem cały ruch zostanie 
skierowany na jezdnię ul. Grun-
waldzkiej prowadzącą w kierunku 
Centrum. Jadąc od strony Osiedla 
Stałego będziemy się poruszali na 

pewnym odcinku ulicy po jezdni 
dwukierunkowej. Następnie nowym 
odcinkiem trasy i ul. Nowolipową 
obok budynku Szkoły Podstawowej 
nr 6 wrócimy do ul. Grunwaldzkiej. 
Jadąc od strony Centrum będziemy 
wjeżdżali w ul. Nowolipową i da-
lej dwukierunkowym odcinkiem 
Grunwaldzkiej do miejsca, w któ-
rym aktualnie kończy się zmieniona 
organizacja ruchu, obok targowiska 
Manhattan.

Kolejna zmiana organizacji 
ruchu spowoduje 
przesunięcia przystanków 
autobusowych na 
Leopoldzie. Przystanek  
w kierunku Centrum wróci 
na swoje dawne miejsce, 
a przystanek w kierunku 
Osiedla Stałego będzie 
przeniesiony 200 metrów 
dalej, na przeciwko 
Manhattanu.

Z powodu zamknięcia odcinka  
ul. Grunwaldzkiej od ul. Lipowej bę-
dzie wytyczony objazd do ul. Piekar-
skiej ulicami: 11 Listopada, Podwale  
i Bogusławskiego. Objazdem będą 
się także poruszały autobusy komu-
nikacji miejskiej.

Utrudnienia w tym rejonie po-
trwają około 2 miesiące. W tym 
czasie będzie wykończone między 
innymi przejście podziemne i dopro-
wadzony do niego chodnik.

Pozyskali 20 milionów
Zarząd Województwa Śląskiego 

zdecydował o przyznaniu w trybie 
pozakonkursowym dla Jaworzna 
20 milionów złotych na trzy duże 
projekty. 12 milionów złotych pój-
dzie na projekt rewitalizacji obsza-
ru byłej cementowni „Szczakowa” 
w Pieczyskach. Ta kwota pozwoli 
na wykonanie pewnych prac nie  
w samej cementowni, ale po drugiej 
stronie ulicy Sobieskiego, w rejonie 
kamieniołomów. Zlikwidowane 
zostaną składowiska odpadów po-
przemysłowych i komunalnych, 
powstanie alpinarium i przez zasto-
sowanie odpowiedniej roślinności 
zostaną zabezpieczone skarpy przed 
osuwaniem.

614 tysięcy złotych przeznaczo-
nych jest na wytyczenie i oznako-
waniu ok. 160 kilometrów tury-
stycznych szlaków rowerowych na 
terenie Jaworzna wraz z niezbędną 
infrastrukturą. Szlaki mają two-
rzyć sieć z podobnymi szlaka-
mi w sąsiednich gminach Śląska  
i Małopolski.

Ponad 7 milionów złotych prze-
znaczonych zostanie na budowę 
sieci szerokopasmowej dla świad-
czenia usług publicznych online. To 
przedsięwzięcie ma pozwolić miesz-
kańcom na dostęp do szerokopa-
smowego internetu (10 megabitów). 
Przedsięwzięcie będzie realizowane 
w partnerstwie z innymi miasta-
mi: Będzinem, Czeladzią, Dąbrową 
Górniczą, Siewierzem, Sławkowem, 
Zawierciem, powiatem będzińskim 
i zawierciańskim. Liderem projektu 
jest Sosnowiec.

Urzędnicy zapewniają, że to nie 
jedyne pieniądze, które miasto po-
zyska w tym roku. Niebawem ma być 
również podpisana umowa na dofi-
nansowanie projektu „Gospodarcza 
Brama Śląska”, którego Jaworzno 
jest liderem.

p.jamroz

Zmiana organizacji 
ruchu na Leopoldzie

Ostatnia sesja Rady Miejskiej, która odbyła się 29 maja br., przebiegła pod 
znakiem silnej aktywności opozycji. Wielokrotnie na mównicy stawali 
radni: Wacław Chudzikiewicz, Marian Tarabuła i Tadeusz Fudała

Radny wzywa 
do anarchii?
Impulsem do wystąpień radnych 
klubu Wspólnie dla Jaworzna stał się 
punkt czwarty obrad – informacja 
Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go w Jaworznie o stanie sanitarnym 
i sytuacji epidemiologicznej miasta 
Jaworzna w roku 2007.

Głównym kierunkiem działania 
sekcji epidemiologii było prowadzenie 
nadzoru epidemiologicznego mają-
cego na celu wczesne wykrywanie  
i zwalczanie chorób zakaźnych oraz ich 
ognisk. W 2007 r. zarejestrowano łącz-
nie 1953 zachorowania na choroby za-
kaźne, to o 429 przypadków mniej niż  
w roku 2006. Najczęstszymi chorobami 
zakaźnymi były: wirusowe choroby 
wieku dziecięcego, grypa i infekcje 
grypopodobne, świerzb oraz zatrucia 
i zakażenia pokarmowe. Najbardziej 
niepokojące było wystąpienie w 2007 
roku trzech przypadków inwazyjnej 
choroby meningokokowej. W związku 
z tym inspektor sanitarny wnioskował, 
aby UM włączył się w realizację zaleca-
nych szczepień poprzez finansowanie 
szczepionek dla dzieci i młodzieży 
przeciwko meningokokom. 

Bitwa o maszty
Radny Wacław Chudzikiewicz 

poruszył kwestię masztów telefonii 
komórkowej: – Nie bada się w mieście 
powietrza pod względem skażenia 
elektromagnetycznego, tymczasem 
mieszkańcy Jeziorek, Warpia, Byczyny 
protestują. Zwróćmy na to uwagę. Pre-
zydent bardziej powinien dbać o interes 
mieszkańców, a nie firmy, udzielając 
zgodę na postawienie takiego masztu. 
Na pytanie zarzut radnego odpowie-
dział najpierw wiceprezydent Jacek 
Nowak: – Jeżeli jakaś firma spełnia 
wymogi, przedstawia projekt to prezy-
dent nie może tak po prostu powiedzieć 
„nie wydam pozwolenia” i wzywanie do 
tego typu zachowań jest niestosowne. 
– podkreślał wiceprezydent Nowak. 
Prezydent Silbert natomiast zarzucił 
radnemu fałszywe oskarżanie jego oso-
by i o wyjaśnienia zwrócił się do Teobal-
da Jałyńskiego, naczelnika Wydziału 
Urbanistyki i Architektury Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie. Ten starał się 
rozwiać wątpliwości radnych: – Nie ma 
możliwości wykluczenia a priori takiego 
projektu, ze względu na obowiązujące 
prawo jest to po prostu jest niemożliwe. 
– W takim razie anarchia jest w Chrza-
nowie, Brodnicy, Lublinie, bo tamtejsze 
władze odmówiły postawienia masztu 
– podsumował radny Chudzikiewicz, 
pozostając przy swoim zdaniu.

– Nie ma pan prawa mówić, że 
sprzyjam jakiejkolwiek firmie od bu-
dowy masztów – podkreślił prezydent 
Silbert.

Niebezpieczne odpady
Podczas majowej sesji Raport 

„Programu Ochrony Środowiska dla 
Miasta Jaworzna na lata 2004-2015” 
przedstawiła mgr inż. Bernadeta Sor-
doń-Kulibaba.

Przy okazji tego punktu obrad 
radni zwrócili uwagę na istnienie nie-

bezpiecznych odpadów na terenie Za-
kładów Chemicznych Organika-Azot. 
Radny M. Tarabuła zarzucił prezy-
dentowi, że za czasów jego kadencji 
jako radnego, głosował przeciwko 
budowie spalarni odpadów.

– Jeśli już przypomina pan tę spra-
wę, to proszę ją przypomnieć do końca. 
Wtedy chciano tę inwestycję przepro-
wadzić bez świadomości społeczeństwa 
i RM. Byłem przeciwny takie mu postę-
powaniu pana i pana współpracowni-
ków. Zarzut, że byłem przeciwnikiem 
spalarni jako takiej nie jest zarzutem 
prawdziwym. Nie było wówczas apro-
baty społecznej i pełnej informacji na 
ten temat. – powiedział prezydent.

W końcu dyskusja zeszła z meryto-
rycznych torów. Radny Fudała oskar-
żył prezydenta Silberta wręcz o brak 
kultury: – Zbeształ pan nasze panie 
z klubu parę razy, a zwłaszcza panią 
Milner. Jak się pan nie umie zachować, 
to niech się pan nie zachowuje.

Szyb „Kościuszko”
Radny Wacław Chudzikiewicz po-

ruszył temat planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu po szybie Ko-
ściuszko. – Jak prezydentem był pan 
Tarabuła, to też był projekt zagospodaro-
wania tego terenu. Dziś wydajemy znów 
nowe pieniądze na nowe opracowanie 
projektu. Znowu pan prezydent się obra-
zi, ale zapytam, dla jakiego marketu?

Prezydent Silbert po raz kolejny na 
sesji podkreślił, że za tym się nie kryją 
żadne działania zapewniające oddanie 
terenu pod budowę danego marketu. 
– Gdyby niektórzy z państwa przeczytali 
dokładnie ten projekt ustawy, wiedzieliby, 
jakie są możliwości i jakie ograniczenia 
odnośnie do tego terenu. Poprzedni plan 
był bardo dobry na tamten czas, ale kiedy 
teraz mamy inną sytuację. Tamten plan 
się zużył, nie nadąża za tym, co się dziś 
stało – powiedział prezydent.

1682 zł więcej
O taką kwotę została podniesiona 

pensja prezydenta Silberta na ostat-
niej sesji RM. 

– Półtora roku temu pensja pre-
zydenta została ustalona na 11.188 
zł, teraz jest propozycja podniesienia 

jej do 12. 860 zł. To o 1682 zł więcej. 
Ile jest pracowników w UM, którzy 
mają niższe wynagrodzenie niż 1682 
złotych? – pytał radny Tarabuła. – 
Czym się wyraźnie zasłużył prezydent  
w czasie tych 18 miesięcy? Pytam, bo 
chciałbym głosować świadomie – do-
dał. Odpowiedzi na to pytanie udzielił 
wnioskodawca projektu, wiceprezy-
dent Nowak: – Myślę, że oceny pracy 
prezydenta dokona rada miasta, która 
przyjmie tę uchwałę lub nie.

Droższa woda
Radny Guja zwrócił uwagę na nowe 

taryfy na zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzanie ścieków. – Nie może być tak, 
że oszczędzamy, a będziemy mieć za to 
podniesione ceny. – powiedział radny, 
komentując uzasadnienie 20-procento-
wej podwyżki cen. 

Radny Chudzikiewicz zaś starał 
się udowadniać, że przygotowano 
uchwałę niezgodnie z prawem. – Wo-
dociągi lekceważą radę. – powiedział. 
Na obiekcje radnych opozycji odpo-
wiadał prezes Natonek: – Cena jeśli 
chodzi o wodę i ścieki dla Jaworzna 
ma być taka sama. Abonament się nie 
zmieni i wyniesie 11.15 zł. 

Uchwała została przegłosowana.  
14 radnych głosowało za, 6 przeciw, je-
den wstrzymał się od głosu.

Nowe ceny biletów
W punkcie 14 głos zabrał prze-

wodniczący klubu radnych Wspól-
nie dla Jaworzna Tadeusz Fuda-
ła: – Dlaczego ta uchwała wróciła  
i jeszcze raz jest na sesji? Dziękuję za 
uwzględnienie moich wniosków do-
tyczących ulg dla pracowników. Jaką 
płacimy marżę mennicy? Wiceprezes 
PKM-u, Zenon Torba, odpowiadał: 
– Niższą marżę płacimy mennicy. 
Prezydent Silbert: – Nie na pańską 
prośbę były wprowadzone ulgi dla 
pracowników, więc nie sobie może 
pan to przypisywać. 

Podczas posiedzenia radnych  
27 maja br. Ewa Zuber wstąpiła do klubu 
radnych Jaworzno Moje Miasto.

Obrady tradycyjnie zakończyły in-
terpelacje radnych. 

Blanka Bakowicz

Radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
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O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie 

Władysław M. Iwaniak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc 
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 9 lipca 2008 r. o godz 10.30 

w sali nr 5 sądu Rejonowego w Jaworznie Wydziału I Cywilnego 
przy ul. Inwalidów Wojennych 14 odbędzie się:

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

nieruchomości w postaci:
działki zabudowanej oznaczonej nr 124/6, w obrębie 258, o pow. 297 m2 
położonej w Jaworznie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 72; 

stanowiącej własność dłużnika:
Kowalski Wojciech
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w nr 13971.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 289.400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości 
oszacowania tj. kwotę:   217.050,00 zł.

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

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

PŚZ i PZ Elvita 
Jaworzno III 
NZOZ GZLA 

Jaworzno, ul. Gwarków 1 
zaprasza do nowo otwartych 

poradni 
w ramach NFZ:

PORADNIA 
DIABETOLOGICZNA

Specjalista diabetolog Beata Jakubiec

PORADNIA 
CHORÓB METABOLICZNYCH 
Specjalista chorób wewnętrznych 

Iwona Grzywna-Kozub

informacje i zapisy pod 
nr tel. 616-50-88,616-80-17

WAKACYJNE KURSY 
J. ANGIELSKIEGO W LONDYNIE!

– TŁUMACZENIA ANGIELSKI – POLSKI,
– LEKCJE ANGIELSKIEGO,
– KURSY

Let ś Talk – Jaworzno
E-mail: letstalk@interia.eu

TEL: 0 692 223 739; 032 744 47 52
www.angielskiwlondynie.eu

P O Ż YC Z K A 
W TWOIM DOMU
SZYBKA WYGODNA

BEZPIECZNA

„PROFINET”
0 801 16 90 16

(INFOLINIA 35 gr za połączenie)

RATY MIESIĘCZNE SPŁACANE 
W DOMU W CZASIE WIZYT

NASZEGO PRZEDSTAWICIELA

Kontakt z przedstawicielem 
0 691 116 881 
0 722 045 168

www.profi-net.pl

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

dw

dw

dw

dw

dw

dw

dw

dw

Maj to czas egzaminów i podsumo-
wań. Kwitnące kasztany zmuszają 
wielu młodych ludzi do wyjątkowe-
go wysiłku intelektualnego, jednak 
nie wszystkich. Przyszli absolwenci 
Gimnazjum nr 3 w Jaworznie nie 
musieli mierzyć się z wielostro-
nicowymi  arkuszami, gdyż jako 
laureaci wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych byli po prostu  
z egzaminów zwolnieni.

Kasia Szarla i Grześ Wąchała, to 
jedyni  absolwenci jaworznickich gim-
nazjów, którzy byli zwolnieni z obu 
części egzaminu. Kasia jest laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z języka polskiego, biologii 
i języka angielskiego. Dodatkowo 
zdobyła 3. miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Języka Polskiego  Multitest, 
organizowanym przez Centrum Edu-
kacji Szkolnej w Warszawie. 

Grześ to laureat Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z historii 
i biologii.

Gimnazjum nr 3 w Jaworznie 
kształci wszechstronnie umysły, ale je-
żeli mówimy o konkretnych, sprecyzo-
wanych zainteresowaniach, to również 

na tym polu uczniowie osiągają sukce-
sy. Agnieszka Michałek to podwójna 
laureatka. Już w kasie II zdobyła tytuł 
finalistki Wojewódzkiego Konkur-
su Przedmiotowego z Matematyki.  
W klasie III było to już tylko formalno-
ścią, co więcej,  dołączył do niej kolega 
z klasy, Mateusz Radko. Agnieszka  
i Mateusz to umysły ścisłe, a takich  
w naszej szkole jest więcej. Tomek 
Woźniak jest laureatem Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego  
z Geografii i finalistą z chemii. 

Ewa Żabińska również nie pisała 
egzaminu gimnazjalnego w części ma-
tematyczno-przyrodniczej, bo już jako 
drugoklasistka zdobył tytuł laureata 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Biologii. Tenis stołowy to dys-

cyplina sportu,  w której żadna dziew-
czyna w Jaworznie nie może się z nią 
mierzyć – Ewa to mistrzyni Jaworzna 
szkół ponadgimnazjalnych. Sukcesy 
sportowe łączy z artystycznymi. Od lat 
zajmuje wysokie lokaty w konkursach 
recytatorskich i literackich. 

Gimnazjum nr 3 w Jaworznie to 
szkoła otwarta i kreatywna, pozwala-
jąca realizować twórcze  pomysły każ-
dego ucznia, pomaga rozwijać wszech-
stronne zainteresowania. Gimnazjum 
nr 3, to aktywne współistnienie ucznia 
i nauczyciela – przewodnika, kreatora 
i mistrza.

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

(iw)

Gimnazjum nr 3 w Jaworznie 
– szkołą olimpijczyków
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dw

WULKANIZACJA – sprzedaż opon
komputerowe wyważanie kół Łubowiec

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

tel.032/752 98 17

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
13 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

62/05

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

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm, 
sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. Faktury 
VAT. Krótkie terminy wykonania. Artystyczne 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

ogłoszenie własne

Cyfryzacja taśmy VHS – 30 zł brutto
Cyfryzacja kasety magnetofonowej – 20 zł brutto
Cyfryzacja płyty winylowej – 20 zł brutto
Usuwania trzasków i szumów – 30 zł brutto

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

179/04

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

106/02

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

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

338/D/08

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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WEINHAUS JAKOB GERHARDT POLONIA
Niemiecka firma winiarska o 250-letniej tradycji poszukuje

HANDLOWCÓW – DORADCÓW DS. WINA
Dla nas nie jest najważniejsze ile masz lat. Ważne jest, żebyś wiedział, że jeśli chcesz możesz zrobić 
wiele. Nie szukamy pracowników z problemami, lecz takich, dla których problem to wyzwanie.
Jeżeli chcesz pracować, zarabiać pieniądze i tworzyć tworzyć swoje miejsce pracy – zapraszamy.
Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej, własna działalność gospodarcza i samochód mile wi-
dziane. Z naszej strony zapewniamy bardzo atrakcyjny system wynagrodzeń prowizyjnych, prace 
w miłej atmosferze oraz profesjonalny system szkoleń.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie w terminie 7 dni 
CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą na adres:

Jakob Gerhardt Polonia Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa 
lub warszawa@jgp.com.pl

Cyfryzacja płyt winylowych
12,20 zł brutto

cyfryzacja kaset magnetofonowych 
60 min. – 15,00 zł brutto
90 min. – 20,00 zł brutto

cyfryzacja kaset video VHS 30,00 zł 
tel. 032/ 751 91 30

Ogłoszenie własne

dw

Reklama 
w telewizji

 

już od 300 zł netto
tel. 032 751 91 30

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

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

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

dw

dw

dw

dw

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

Firma 
MAGBUD 

Sp. z o.o.
zatrudni:

►	 pracowników 
budowlanych i 
produkcyjnych

►	 murarzy
►	 tynkarzy
►	 fliziarzy
►	 monterów  

płyt gipsowych
Ofertę prosimy 

kierować na adres:
e-mail:	kadry@magbud.com.pl
tel.	600	329	834,	604	159	620

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Kan-
celaria Komornika w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14  
w sprawie o sygn. akt II KM 191/05 na podst. art. 955 § 1 kpc podaje 
do publicznej wiadomości, że w dniu 

8 lipca 2008 r. o godz. 9.00
w Sądzie Rejonowym w Jaworznie Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wo-
jennych 14 sala nr 4 odbędzie się:

PIERWSZ A LIC Y TAC JA NIERUCHOMOŚCI
opisanej jako lokal nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Kopalnianej 1 w 
Jaworznie o pow. użytkowej 34,00 m2 wraz z przynależną piwnicą posia-
dającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jaworznie 
nr KW 23909. 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 66 100,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi:                           49 575,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce 
albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według 
prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypła-
ty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o 
utracie rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania prawa najpóźniej do 
chwili otwarcia licytacji.
Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licyta-
cję w porozumieniu z Komornikiem, a akta postępowania egzekucyjnego, 
w tym operat szacunkowy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w 
Jaworznie, Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wojennych 14.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (032) 752 52 88

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

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

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie ogłasza

licytację na najem bufetu znajdującego się w budynku głównym 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Rynku Głównym 17.

Powierzchnia użytkowa barku wynosi 14,70 m2. Klienci barku korzy-
stają z miejsc siedzących znajdujących się na powierzchni należącej 
do Biblioteki. Lokal jest umeblowany i wyposażony w instalacje: elek-
tryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, 
przeciwpożarową i antywłamaniową. 

Cena wywoławcza wynosi 15.55 zł za m2.  
Licytacja czynszu najmu odbędzie się 16 czerwca 2008 r. o godzinie 
9.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, Rynek Główny 17, 
sala narad II piętro (wejście administracyjne).  
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do kasy 
lub na konto MBP w wysokości 230 zł, w terminie nie później niż trzy dni 
przed dniem przetargu (decyduje data wpływu na konto MBP) oraz ak-
ceptacja warunków umowy (podpisanie wzoru umowy) w dniu licytacji 
przed jej rozpoczęciem. Wzór umowy i regulamin licytacji dostępne są 
w sekretariacie MBP w dni robocze w godzinach 7-15.

Wszelkich wyjaśnień udzieli sekretariat MBP: 
Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno, tel/fax 032 751 91 92, 

e-mail poczta@biblioteka.jaw.pl

PRODUCENT SIATKI 
OGRODZENIOWEJ 

OFERUJE:
-	 siatka	ogrodzeniowa	

(ocynkowana,		
powlekana)

-	drut	naciągowy,		
kolczasty

-	 słupki	ogrodzeniowe
-	naciągi

„MARCO”
Jaworzno	ul.	Dąbrowska	80

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

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!!!

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne

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

BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

EDUKACJA

dw

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

AJP 
zatrudni 

– operatorów 
sprzętu  
ciężkiego 

– kierowców  
kat. C+E

– piekarza,  
ciastkarza

tel. 615 50 97

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

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

Reklama

dw

dw

dw

dw

ogłoszenie własne

43-600 Jaworzno 
ul. Szelonka 1 

tel. 032/ 753 03 01, 
509 942 273

oferujemy:

Art. motoryzacyjne:
– zaprawki lakiernicze
– lakiery akrylowe w sprayu
– akumulatory
– oleje i filtry
– kosmetyki samochodowe
– części samochodowe

Art. budowlane:
– płytki elewacyjne, kostka brukowa
– cement, kleje do glazury i ociepleń
– system ociepleń DECOR
– papy tradycyjne i termozgrzewalne
– farby na stal, cynk i rdzę
– silikony, pianki, kleje

Narzędzia firm:
YATO, COVAL, JONESWAY

Zapraszamy do ręcznej 
myjni samochodowej „102”

M.	B.

dw

Zarząd hotelu „BROJAN” 
ogłasza konkurs ofert 

na prowadzenie działalności handlowo-usługowej 

w pomieszczeniu pasażu handlowego na parterze budynku (wej-
ście od ul. Paderewskiego naprzeciwko apteki). Kompleks składa 
się z pomieszczeń o powierzchni: 50m2, 13m2, 25m2 z możliwo-

ścią ich łączenia. W pomieszczeniach są wszystkie media. 
Pożądane branże to: salon fryzjerski, kosmetyczny, 

butik, kwiaciarnia lub inne.
Prosimy o składanie ofert do sekretariatu biura hotelu 

lub telefon 032 752-11-11 lub 616-42-08.

dw
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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

Skrajny  
przykład patologii

Naturalnie, że natura

Żelatowa

Jerzyk

Stosunki majątkowe 
pomiędzy małżonkami (cz. IV)

Należy też nadmienić fakt – wra-
cając do faktu dziedziczenia na 
odrębność majątkową – że dziedzi-
czenie to nie tylko przysporzenie 
majątkowe. Mogą to być również 
długi. Tym samym przyjmując te-
stament, w którym np. czytamy, 
że „do całości spadku zostało po-
wołane jedynie dziecko” – można 
się po jakimś czasie przekonać  
o tym, że ów testament doprowadził 
spadkobiercę do finansowej ruiny, 
ponieważ spadek to same długi. Dla-
tego zawsze należy przyjmować go 
z dobrodziejstwem inwentarza. Pa-
miętajmy, że przy spadku małżonek 
spadkobiercy najprawdopodobniej 
nie odziedziczy długów. Jednak-
że jeżeli pozostaje we wspólności 
ustawowej – wierzyciel z łatwością 
uzyska od sądu tzw. klauzulę wy-
konalności na współmałżonka.  
A zatem – np. w przypadku sądowego 

nakazu zapłaty na dłużnika – jego 
małżonek może współodpowiadać 
za same długi solidarnie, to znaczy  
w stosunku do całości sumy za-
dłużenia. To znaczy, że co prawda 
ewentualne przysporzenie – podob-
nie jak długi majątkowe wynikające  
z dziedziczenia – wchodzą do odręb-
ności majątkowej małżeńskiej, lecz 
w przypadku zadłużenia mogą stać 
się wspólnymi długami. Co praw-
da, istnieją okoliczności, w których 
współmałżonek zostanie wyłączony 
od współodpowiedzialności, ale – co 

do zasady – trzeba jednak brać pod 
uwagę taką ewentualność, ze wierzy-
ciel pokusi się o „nękanie” współmał-
żonka. Zupełnie inną sprawą jest ten 
fakt, że powyżej wymienione zadłu-
żenie mogą odziedziczyć w przyszło-
ści kolejni spadkobiercy, najczęściej 
dzieci, a zatem biorąc na siebie długi 
spadkowe przodków – nie pomaga-
my też swoim własnym zstępnym.  
W przypadku np. odrzucenia spadku 
–raczej powinni to zrobić wszyscy 
potencjalni spadkobiercy.

c.D.n.

Początek czerwca to czas refleksji 
nad stanem środowiska natural-
nego. Od 1 do 7 czerwca trwają 
Dni Lasu i Zadrzewień, zaś czas od  
5 do 11 czerwca to Tydzień Ochrony 
Środowiska. W tym czasie wręcz 
wypada zrobić jakiś dobry uczynek 
względem Matki Natury. Najłatwiej 
oczywiście będzie powstrzymać się 
od wnoszenia śmieci do lasu. Można 
też posadzić drzewko lub uratować 
jakiegoś ptaszka.

Zgwałcona dziewica
Po raz kolejny w moim artykule 

muszę odwołać się do filmu, które są 
emitowane na antenie naszej telewizji. 
Ostanie, majowe dzieło nosiło wielce 
obiecujący tytuł „Zgwałcona dziewi-

ca”. Jego akcja dzieje się w Chrzanowie, 
ale dotyczy obiektu dobrze znanego 
wszystkim działaczom PTTK. 

Z wielu miejsc w Jaworznie dosko-
nale widać obramowującą sąsiedni 
Chrzanów linię wzgórza Żelazowa 
zwieńczoną zębem Zbójnika. W sto-
kach Żelazowej od strony Pogorzyc 
znajduje się głęboki wąwóz, którego 
dnem przez dwa miesiące w roku 
płynie rzeka. Jego największą atrak-
cją jest źródełko pod bukiem. Przez 
ten malowniczy, niemalże dziewiczy 
teren, biegnie żółty szlak turystyczny 
oraz przyrodnicza ścieżka dydaktycz-
na. Dlatego postanowiliśmy pokazać 
urodę tego miejsca naszym widzom, 
dla których mógłby to być cel waka-
cyjnych wypadów. Niestety, podczas 
realizacji tego filmu stwierdziłem, że 
na stokach Żelazowej trwa intensywna 
wycinka drzew. Wskutek prowadzo-
nej ciężkim sprzętem zrywki teren ten 
został zmasakrowany. Nie pozostało 
mi nic innego jak uznać, że doszło tu-
taj do gwałtu na tym niemalże dziewi-
czym terenie. Wszystko wskazuje na 
to, że wysunąłem fałszywy wniosek 
z prawdziwych przesłanek. Wycin-
ka oczywiście jest faktem. Trwa tu 
jednak usuwaniu skutków jednej  
z licznych ostatnio w naszym kraju 
akcji z cyklu „Przeminęło z wiatrem”.  
W pewnym sensie trwa tutaj usuwanie 
skutków samogwałtu. Można zatem 
jedynie mieć zastrzeżenia do sposobu 
prowadzenia zrywki. Liczę jednak na 
to, że za pięć, dziesięć, piętnaście lat 
będzie tutaj równie uroczo jak pięć, 
dziesięć, piętnaście lat temu.

Jerzyk ocalony
Najlepszym lotnik iem wśród 

ptaków jest jerzyk. Ten niewielki 
ptak, osiągający 19 cm długości 
jest nieco podobny, i dlatego czę-
sto mylony z jaskółkami. Nie jest 

ich kuzynem. Różni się od nich 
ca ł kow ic ie c iemnobr u nat ny m, 
niemalże czarnym upierzeniem. 
Jego długie sierpowate skrzydła  
i rozwidlony ogon pozwalają bar-
dzo łatwo rozpoznać go, gdy śmiga 
nad miastem. Tak się bowiem skła-
da, że lubi mieszkać w miastach, 
gdyż tylko tutaj znajduje dobre 
miejsca lęgowe oraz wystarczają-
cą ilość pożywienia. Pożywienia  
w mieście jest jeszcze dużo, gorzej 
z miejscami lęgowymi, ale tym te-
matem już zajmowaliśmy się. 

Jerzyk i mają ta k ma łe nogi, 
że nie potrafią sprawnie chodzić 
i mają ogromne trudności z wy-
startowaniem do lotu z ziemi. Ta 
poniekąd wada konstrukcyjna jest 

przyczyną zguby wielu osobników 
tego gatunku. Kiedy ptak znajdzie 
się na ziemi, musi zginąć, chyba, że 
znajdzie się ktoś, kto wie jak udzielić 
mu pomocy. Otóż w ostatni piątek 
maja zauważyłem w Chrzanowie na 
ulicy Oświęcimskiej trzepoczącego 
się ptaszka. Był to jerzyk. Podnio-
słem go, obejrzałem, czy jest cały  
i odstawiłem na wysoki słupek ogro-
dzeniowy. Miałem nadzieję, że zde-
cyduje się odlecieć. Po pół godzinie 
poszedłem sprawdzić, czy odleciał. 
Niestety, wciąż tam tkwił. Tedy 
zabrałem go, zaniosłem do domu  
i położyłem na balkonie pierwszego 
piętra mojego domu. Po chwili ptak 
odleciał. Zapewne słupek to było za 
mało. Każdy, kto znajdzie jerzyka 

w podobnej sytuacji może uczynić 
to samu. Ja ratując tego osobnika 
postąpiłem jak Lenin w jednym  
z dowcipów. Otóż ten niewielki 
wzrostem mąż stanu golił się. W tym 
momencie przyszło do niego dziec-
ko, a on pogłaskał je po główce i dał 
mu cukierka. Gdzie tu dowcip? Cóż, 
Lenin miał w ręku brzytwę.

Andrzej D. odsiaduje wyrok 
za podwójne morderstwo, 
w więzieniu brał udział 
w zbiorowych gwałtach. 
Ma status więźnia 
niebezpiecznego, chociaż 
ma dopiero 16 lat.

Mroczna historia Andrzeja D. za-
częła się w barakach socjalnych. Tu 
mieszkają głównie ludzie z marginesu. 
– Matka Andrzeja D. ma tu jeszcze swój 
kąt, choć już się nie pojawia – sąsiadka 
siedząca na fotelu wystawionym przed 
komórkę pokazuje okna na piętrze. 
– Pamiętam, opiekowała się nim bab-
cia. Zresztą ona dla wszystkich dzie-
ciaków z baraków była jak mama. Był 
spokojnym chłopcem. Tu nikomu nic 
złego nie robił, a jak poszedł w miasto, 
to już my tego nie wiedzieliśmy. Potem 
wyprowadzili się z matką na wieś. Lu-
dzie tu mówili, że wtedy zaczął uciekać 
z domu. Policja zna Andrzeja D. od 
czasu, gdy skończył... 10 lat:

– Na początku to była drobna chuli-
ganerka – pamięta jeden z funkcjona-
riuszy. – Niestety, już wtedy ciągnęło 
go do starszych. Złodzieje i bandyci to 
byli jego wychowawcy...

Gdy miał 13 lat, trafił do popraw-
czaka. Uzbierało się tego trochę: kra-
dzieże, nieustanne wagary, popalanie 
trawki. W 2005 r. uciekł z ośrodka dla 
nieletnich narkomanów do domu, na 
święta Bożego Narodzenia. Matce 
powiedział, że go wypuścili. Od stycz-

nia 2006 r. Andrzej D. pomieszkiwał  
z matką i jej konkubentem.

W tym dniu odwiedzili ich brat 
kobiety z narzeczoną i sąsiadem. Do-
piero później się okazało, że dzień 
wcześniej zamordowali człowieka. 
Wieczorem zaczęła się ostro zakra-
piana impreza. Przed północą Jo-
anna F., matka Andrzeja, poszła do 
sąsiada pożyczyć materace do spania. 
Nie wiadomo, dlaczego doszło do 
awantury. Syn, brat Joanny F., narze-
czona brata i ich znajomy pospieszyli  
z odsieczą. Sąsiad przeżył tylko dla-
tego, że po pierwszym ciosie nożem 
udawał trupa. Jego kolega zginął na 
miejscu. Drugą śmiertelną ofiarą 
był konkubent Joanny F. Przybiegł 
zobaczyć, co się stało. Andrzej D. 
miał wtedy 15 lat. On też mordował. 
Zaproponował kompanom, by zabić 
również matkę, bo za dużo widziała. 
Kompani nie zgodzili się, to było za 
wiele nawet dla dorosłych morder-
ców. Prokurator zdecydował, że za 
swoje czyny Andrzej D. odpowie jak 
dorosły. Sąd dał mu szansę – za udział  
w podwójnym mordzie dostał tylko 
15 lat więzienia. Gdyby wychodził po 
odsiedzeniu całej kary, miałby dopie-
ro 30 lat. Nic z tego. W areszcie wraz 
z trzema kompanami przez trzy dni 
znęcał się nad człowiekiem z tej samej 
celi. Bili go, golili głowę, wielokrotnie 
zgwałcili. 

Do sądu trafił właśnie akt oskar-
żenia w tej sprawie. D. grozi kolejne 
15 lat odsiadki.

Za znęcanie się nad współwięź-
niem dostał status więźnia niebez-

piecznego, tak jak najgroźniejsi gang-
sterzy i płatni zabójcy. Na nowy pro-
ces wyjdzie w czerwonym drelichu. 
Jest teraz pod specjalnym nadzorem 
służby więziennej. Siedzi sam w celi. 
Jest przykładem kompletnego zwy-
rodnienia i zezwierzęcenia. Nikt nie 
wierzy, że pobyt w więzieniu zmieni 
Andrzeja D. na lepsze. W najlepszym 
razie wyjdzie, gdy będzie miał 42 lata. 
Co wtedy?

Szef polskiego więziennictwa do-
brze zna Andrzeja D. i jego życiorys. 
– Włosy mi stają dęba. To jest bardzo 
głęboka demoralizacja. Dla takich 
osób powinny być konstruowane 
szczególne programy pobytu. Oni po-
winni być pod nieustanną obserwacją 
psychologa. To jest egzemplarz jako 
żywo wyjęty z „Milczenia owiec”,  
a ma dopiero 16 lat. Co może z niego być 
za trzy, cztery lata? Co on będzie robił  
w kryminale? Mamy tu do czynienia  
z głębokim defektem osobowości. Takie 
jednostki muszą być trzymane w spe-
cjalnych warunkach. Niestety, polskie 
więziennictwo do trzymania czegoś 
takiego, bo tak to trzeba określić, nie-
specjalnie się nadaje. Na świecie są 
kryminały, w których siedziały takie 
specjalne przypadki. Sądzę, że Pol-
ska powoli dojrzewa do stworzenia 
takich więzień. Jego cela powinna być  
w specjalny sposób monitorowana. 
Nie musi nawet trafiać do pojedynczej 
celi. Wystarczy, że będzie przebywał 
z dwumetrowym basiorem, takiemu 
raczej krzywdy nie zrobi – mówi  
o Andrzeju.

pitawal
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RADIA CB

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

czynne od 9.00 do 17.00
soboty do 9.00 do 13.00

Reklama

dw

dw

dw

dw

dw

dw

W KAżDY PONIEDZIAłEK ROZPOCZĘCIE KURSU 
NA PRAWO JAZDY KAT. „A”, „B”

KURS DOKSZTAłCAJĄCY KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH 
TRANSPORT DROGOWY RZECZY LUB OSÓB 23.06.2008
ADR PRZEWÓZ MATERIAłÓW NIEBEZPIECZNYCH 11.08.2008
OPERATOR WÓZKA WIDłOWEGO 16.06.2008
SPAWACZA  30.06.2008

TRWA NABÓR NA KURSY:
 KURS INSTRUKTORA NAUKI JAZDY
 UPRAWNIENIA SEP do 1 KV
 HDS

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

dw

dw

MDM
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czytaj na str. 12

Melduję 
– Włochy 
zdobyte

czytaj na str. 12

Dziewczęta  
na piasek

Spektakularny 
awans Oskara

Każdy bokser  
z medalem

czytaj na str. 13

Victoria 
zakończyła 
sezon

31 maja br. odbyły się kolejne 
zawody Grand Prix w Rypinie  
w kulturystyce i fitness. – Tym 
razem udało mi się i wywalczyłam 
I miejsce – mówi Anna Szczotka. 
– Miały to być już ostatnie zawody, 
ale zwycięstwo zdopingowało mnie 
i jeszcze powalczę za 2 tygodnie 
na ostatnich w sezonie wiosennym 
zawodach w Gubinie – kończy 
zadowolona z wyniku zawodniczka.

(w)

Grad Prix dla Ani

Anna Szczotka w Skopje,  
gdzie  zdobyła 4. miejsce  
w Mistrzostwach Europy

Radość kibiców
Hokejowy 
wynik

czytaj na str. 13

czytaj na str. 12

czytaj na str. 14

Ambitne plany 
(cz. 1)

czytaj na str. 12

Zgoda na Tęczę
czytaj na str. 13

Na zdjęciu  kibice KP Jaworzno dają wyraz podwójnej radości: z powodu 12. bramki w meczu  
z Łazowianką i zaklepanego awansu do V ligi. Szczegóły na stronie 13 w artykule „Zasłużony awans”

Najważniejszą, prestiżową 
imprezą sportową od 13 lat, 
organizowaną przez Polski 
Związek Piłki Siatkowej oraz 
Polską Ligę Siatkówki (PLS) 
są Mistrzostwa Polski Old 
Boyów w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn.

W tym roku zawody odbyły się 
w Olsztynie w dniach 23 – 25 maja 
2008 r. Dodatkowo patronat nad 
imprezą objęła Fundacja Huberta 
Jerzego Wagnera, która tydzień 
wcześniej zorganizowała Turniej 
Kwa l i f i kac y jny do Mist rzost w 

Złoty medal Old Boyów

Europy w Siatkówce Mężczyzn.  
W zawodach uczestniczyły 34 ze-
społy w czterech kategoriach wie-
kowych (ponad 300 uczestników) 
z całej Polski. Podobnie jak przed 
rok iem w Kędzierzy nie Koź lu,  
w kategorii powyżej 50 lat bezkon-
kurencyjna okazała się drużyna 
MCKiS Jaworzno, która bez porażki 
zdobyła po raz drugi w historii złoty 
medal. W przedziale wiekowym po-
wyżej 50 lat zgłosiło sie 11 drużyn, 
które podzielono na trzy grupy.  
W naszej grupie rywalami byli: 
Martex Zielona Góra, Jupiter Beł-
chatów, Edyta Radom.

MCKiS wygrał wszystkie mecze 
grupowe. W finale spotkał się z Pro-
fessional Warszawa oraz XXL Senior 

Wrocław. Po zaciętej walce nasza 
drużyna wygrała oba spotkania, tym 
samym zdobywając złoty medal mi-
strzostw. Zespół MCKiS Jaworzno 
reprezentowali: Andrzej Suryjak – ka-
pitan, Piotr Czapla, Ryszard Nowotar-
ski, Andrzej Patucha, Jerzy Langier, 
Stefan Dwornicki, Jan Banasik, Paweł 
Sznicer, Jan Bauer.

Drużyna Old Boyów powstała przy 
Miejskim Centrum Kultury i Spor-
tu w Jaworznie w kwietniu 2005 r. 
i zrzesza amatorów oraz byłych za-
wodników jaworznickich klubów 
sportowych. Zawodnicy sekcji trenu-
ją na obiektach sportowych MCKiS  
i reprezentują miasto Jaworzno na róż-
nych turniejach amatorskich.

(iw)

Drużyna jaworznickich Old Boyów w pełnym składzie

Gieksa  
na Krakowskiej?
Na stadionie GKS-u Katowice 
jesienią br. rozpoczynają się 
prace remontowe, dlatego klub 
poszukuje na ten okres stadionu 
zastępczego. Wygląda na to, 
że drugoligowe mecze GKS-u 
rozgrywane będą w Jaworznie na 
stadionie przy ul. Krakowskiej.
– Sprawa jest w trakcie uzgodnień, 
choć jaworznicki MCKiS spisał 
wstępną umowę z zarządem 
klubu. GKS musi za każdy mecz 
zapłacić oraz pokryć wszelkie 
wyrządzone szkody, jeśli takie 
wystąpią po rozegranym meczu 
– mówi Mirosław Ciołczyk, 
dyrektor ds. sportu w MCKiS. 
– Przedsięwzięcie zatem powinno 
być dla nas opłacalne. Wymaga 
to jeszcze uzyskania w PZPN-ie 
licencji na rozgrywanie meczów 
drugoligowych na naszym 
stadionie oraz zgody prezydenta 
Silberta, po zasięgnięciu opinii 
jaworznickiej policji – kwituje 
Ciołczyk.
A oto wypowiedź wiceprezesa  
GKS-u Artura Łoja na temat 
naszego stadionu: – Oglądaliśmy 
ten obiekt i pod wieloma 
względami przewyższa on 
wymagania drugoligowe. Duże 
rzesze kibiców z Katowic i okolic 
będą chciały oglądać mecze 
w Jaworznie i musimy im taką 
możliwość zapewnić.
– Jeśli nie będzie jakichś 
wyjątkowych zagrożeń z tego 
tytułu, to nie widzę powodu, żeby 
takiej zgody nie udzielić.  
Czekam teraz na szczegółowe 
uzgodnienia oraz na opinię 
jaworznickiej policji – powiedział 
prezydent Silbert.
Komendant jaworznickiej policji 
Zygmunt Jaromin słyszał już  
o tym przedsięwzięciu, jednak do 
niego nie dotarło jeszcze żadne 
pismo i oświadczył:  
– Mogę zapewnić kibiców, że nasze 
służby uczciwie zaopiniują ten 
wniosek.

józef matysik
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Kolejny tydzień i kolejne medale 
Victorii Jaworzno. Bokserzy z Ja-
worzna po raz kolejny pokazali, że są 
jednymi z najbardziej obiecujących 
zawodników w Polsce, zdobywając 
na turnieju o Puchar Prezydenta 
Rudy Śląskiej indywidualnie 6 zło-
tych i 2 srebrne medale, a drużyno-
wo zajmując II miejsce.

Turniej w Rudzie Śląskiej był oka-
zją, do sprawdzenia dyspozycji ośmiu 
bokserów prowadzonych przez tre-
nera Roberta Kopytka. Jako pierwsi 
do boju stanęli młodzicy: Krzysztof 
Kopytek (44,5 kg) i Wojtek Piwowar-
czyk (62kg) nie dali swoim rywalom 
najmniejszych szans, pewnie wygry-
wając walki.

Niestety, walki nie udało się wy-
grać najlżejszemu z naszych juniorów 
Jackowi Kąpielowi (54kg), który prze-
grał swój pojedynek z Rajncholdem 
Bromboszczem. Lepiej powiodło 
się Kamilowi Młodzińskiemu. Nasz 
reprezentant kraju nie dał najmniej-
szych złudzeń Dawidowi Ząbko-
wi, reprezentantowi Rudy Śląskiej,  
i podobnie jak chwilę później Dawid 
Bielawski (60 kg), pewnie wygrał 
swoją walkę.

Do ciekawego pojedynku doszło  
w kategorii 64 kilogramów, gdzie bra-
tobójczy pojedynek w finale musiało 
stoczyć dwóch pięściarzy Victorii 
Jaworzno. Walka Adriana Wróbla 
i Miłosza Góreckiego była jedną  
z najlepszych w turnieju. – Nie było 

mowy o jakimś odpuszczaniu. Chłopcy 
walczyli do upadłego, co zaowocowa-
ło żywiołową reakcją publiczności. 
Otwarta i bardzo twarda walka,  
z której zwycięsko wyszedł bardziej do-
świadczony Adrian Wróbel, była war-
ta zobaczenia – mówi nam kierownik 
sekcji Włodzimierz Kromka.

Ostatni w ringu z zawodników 
Vici pojawił się Krzysztof Włodar-
czyk, który po raz kolejny odniósł 
spektakularne zwycięstwo. Krzysztof 
boleśnie uświadomił rywalowi treść 
jego własnego nazwiska – Sendobry. 
Była 3. runda, gdy zawodnik Vici 

Każdy bokser z medalem

IV edycja Victorii Cup nie odbędzie 
się. Turniej, który przez ostatnie  
3 lata był bokserską wizytówką szko-
lenia młodzieży w naszym mieście, 
nie zostanie przeprowadzony gdyż, 
Victoria nie ma pieniędzy na orga-
nizację przedsięwzięcia, a w związku 
z aferą w klubie, miasto nie przezna-
czy na projekt klubu pieniędzy.

– Szkoda, bo znaczne środki chciał 
nam przekazać Urząd Marszałkowski, 
niestety w mieście nikt nie pociągnął 
tematu. Szkoda zwłaszcza, że 3 po-
przednie turnieje były naprawdę uda-
ne, a ten z 2006 roku, z reprezentacją 
Kazachstanu znakomity – powiedział 
kierownik sekcji bokserskiej Victorii 
Jaworzno Włodzimierz Kromka.

Bokserzy mimo faktu, że turniej 
się nie odbędzie, będą normalnie 

trenować, przygotowując się do 
kolejnych startów. – 14 i 15 czerwca 
wyjazd do Rybnika, a prawdziwe 
wyzwanie już od 19 do 22 czerwca 
walka w Myszkowie na międzyna-
rodowym turnieju, który będzie tra-
dycyjnie jednym z najmocniejszych, 
jeśli nie najmocniejszym turniejem 
w roku. Mam tylko nadzieję, że uda 
nam się na niego wjechać, prosiłbym 
w tej sprawie o pomoc – mówi nam 
kierownik.

Victoria Cup to już dla naszego 
boksu stracona szansa, wypada tyl-
ko liczyć, że znajdą się osoby, które 
za sponsorują bokserom wyjazd do 
Myszkowa, by i ten turniej nie okazał 
się kolejną straconą szansą dla jaworz-
nickich pięściarzy.

k.repeć

Victorii Cup nie będzie

idealnie trafił rywala potężnym pra-
wym w sam koniec brody i Sendobry, 
po wykonaniu efektownego fikołka, 
spoczął na deskach ringu w objęciach 
lekarzy.

8 medali na ośmiu startujących - 
weekendowy łup Victorii jest bardzo 
efektowny, a powiększa go jeszcze  
II miejsce drużynowo. – Brakło nam 
2 punktów do tego, by być najlepszą 
drużyną. Wygrał Kleofas Katowice, 
on wystawił jednak aż 6 zawodników 
więcej – reasumuje kierownik Wło-
dzimierz Kromka.

k.repeć

BOKS

Zaczynał pan pracę jako sta-
tystyk w jaworznickim Ener-
getyku, jednak w ubiegłym 
sezonie odszedł pan do Pło-
mienia Sosnowiec. Teraz trafił 
pan do kadry Marco Bonitty. 
Pana kariera nabrała błyska-
wicznego tempa.

Rzeczywiście, bardzo szybko udało 
mi się osiągnąć sportowy awans, jednak 
to nie powód, by wierzyć, że w kolejnym 
roku będę już pracował we włoskiej Serie 
A. Po prostu dostałem szansę, którą udało 
mi się wykorzystać.

W jaki sposób trafił pan do na-
szej kadry narodowej?

Od nowego sezonu PZPS wprowa-
dza do wszystkich klubów nowy włoski 
program. Ponieważ różnica między tym, 
na którym do tej pory pracowałem jest 
ogromna. Szukałem okazji, by móc co-
kolwiek nauczyć się, zanim rozpocznie się 
nowy sezon. Pojechałem do Szczyrku na 
nauki, a wróciłem do domu z propozycją 
współpracy.

Czyli zostaje pan już na stałe  
w naszej kadrze? 

Reprezentacja Polski ma swojego sta-
tystyka, doświadczonego Włocha. Ponie-
waż jednak czerwiec jest dla niego bardzo 
intensywny, wciąż będzie w podróży, 
musi przygotowywać się do Olimpiady, 
poszukiwano kogoś do pomocy. Mam pro-
pozycję na cały czerwiec, później wracam 
do pracy w klubie.

Na czym polega pańska praca?
Praca w klubie różni się od tej  

w reprezentacji. W Szczyrku, a później  
w Miliczu moim zadaniem będzie głów-
nie scoutowanie treningów. Tego w klubie 
się nie robi, skupia się na przygotowaniu 
materiałów na kolejne spotkania, jednak 
Marco Bonitta to typowy włoski szkole-
niowiec, statystyki są dla niego bardzo 
ważne. Dlatego każdy trening jest zapi-
sywany i robione są z niego statystyki. To 
będzie moje główne zadanie.

Czyli pańska praca jest ważna dla 
przygotowań naszych „złotek” do 
Igrzysk w Pekinie?

Marco Bonita to perfekcjonista  
i każdy element przygotowań jest trakto-
wany tak, jakby był tym najważniejszym.  
Z pewnością moja praca jest dla niego 
bardzo ważna, jednak tak samo ważne 
jest choćby zadanie masażysty czy leka-
rza. Każdy z nas musi po prostu robić 
swoją pracę na sto procent.

Jak ocenia pan szansę Polski  
w Pekinie?

Oczywiście serce mówi, że mamy 
szansę na medal, jednak realnie patrząc 
miejsce w pierwszej piątce powinno być 
naszym sukcesem.

Dziękuję za rozmowę i życzę po-
wodzenia.

Pozdrawiam.
rozmawiał szs

Nazywa się Oskar Kaczmarczyk. Od kilku lat pisze 
w naszym dziale sportowym. Specjalizuje się 
w siatkówce, pisze również o koszykówce. Był 
kiedyś czynnym zawodnikiem. Teraz zajmuje się 
pracą szkoleniową, od czerwca powołany został 
do kadry narodowej polskich siatkarek

Spektakularny 
awans Oskara

Oskar Kaczmarczyk

Pamiątkowe zdjęcie z Mistrzem Świata, Europy i olimpijczykiem 
– Henrykiem Średnickim

Po wyczerpującym sezonie ligowym  
i godzinach spędzonych na treningach 
na hali przyszła pora, by siatkarki 
drugoligowego MCKiS-u przeniosły 
się na piasek, gdzie, mimo wciąż na-
rzucanego rygoru przez swojego tre-
nera Krzysztofa Zabielnego, można 
przyjemnie spędzać czas na świeżym 
powietrzu.

Decyzję o przenosinach na piasek 
trener Zabielny podjął głównie z po-
wodu wtorkowych Finałów Mistrzostw 
Śląska juniorek w siatkówce plażowej, 
gdzie aż trzy pary z naszego miasta będą 
walczyć o jak najwyższe cele. – Chcemy 
z dziewczynami przygotować się jak 
najlepiej, tak, by nie być bez szans i po-
walczyć o medale. Oczywiście nie tylko te 
zawodniczki biorą udział w treningach, 
na siatkówkę plażową nie muszę nama-
wiać swoich dziewczyn jakoś specjalnie. 
To przecież przyjemne z pożytecznym. 
Jednak przede wszystkim liczą się nasze 
przygotowania do wtorkowych zawodów 
– mówi Zabielny.

Jako że otwarcie sezonu plażowego 
definitywnie zamyka sezon na hali,  
w którym przypomnijmy, nasze siatkar-
ki spisały się bardzo dobrze, zachowując 
miejsce w drugiej lidze, trener Zabielny 
już jest myślami przy nowym sezonie. 
– Na dzień dzisiejszy jest jeszcze za wcze-
śnie bym mógł podać nazwiska nowych 
zawodniczek, wciąż jeszcze szukam, 
jednak sprawy nabierają już tempa.  
Z klubem pożegnała się Paulina Żaba, 
niestety najprawdopodobniej odejdzie 
również Gosia Bojko, która zaczyna stu-
dia w Krakowie i tam będzie dalej kon-
tynuowała swoją karierę, jednak reszta 
zawodniczek zostaje na przyszły sezon. 
Szukam wzmocnień na trzech pozycjach, 
na środku, oraz na ataku i przyjęciu. 
Być może uda nam się jeszcze pozyskać 
rozgrywającą w miejsce Gosi. Rozma-

wiałem już z kilkoma zawodniczkami, 
jednak oficjalne decyzje zapadną dopiero  
w pierwszej połowie czerwca. Jeszcze tro-
chę trzeba poczekać – mówi Zabielny.

Trener Zabielny, dla którego był to 
pierwszy sezon pracy z jaworznickim 
siatkarkami nie ukrywa, że w kolejnym 
sezonie chciałby zrobić kolejny krok 
w przód i walczyć o miejsce w górnej 
części tabeli: – Dziewczyny robią z każ-
dym tygodniem duże postępy, jednak 
widzę po nich, że można jeszcze wiele 

Dziewczęta na piasek
SIATKóWKA

osiągnąć. Musimy stawiać sobie wyższe 
cele i za wszelką cenę do nich dążyć. Stać 
nas na to.

Trudno nie zgodzić się z Zabielnym, 
nasze siatkarki, które tak dobrze spisy-
wały się w ubiegłych latach, wciąż stać na 
jeszcze lepszą grę. Jeśli tylko wszystkie 
plany trenera Zabielnego zakończą się 
sukcesem, można śmiało wierzyć, że  
w przyszłym sezonie wierni kibice na-
szych siatkarek będą mieli jeszcze więcej 
powodów do radości. reD1

Od zakończenia sezonu koszykarzy 
minęło już kilka tygodni i mogłoby 
się wydawać, że po tak wyczerpującym 
sezonie w obozie naszych zawodników 
zapanowała wakacyjna atmosfera.

Nic bardziej mylnego. Ostatnie 
kilkanaście dni to głównie dla tre-
nera Marcina Lichtańskiego okres 
bardzo intensywnej pracy, mającej 
na celu przygotowanie drużyny do 
kolejnego sezonu.

– Od tygodnia znowu spotykamy się 
na sali treningowej i nie ukrywam, że 
wszyscy czuliśmy już głód koszykówki. 
Ten okres poświęciłem głównie na testo-
wanie kilku chłopaków, którzy chcieliby 
w przyszłym sezonie zasilić nasze szere-
gi. Ta dziesięcioosobowa grupa ciężko 
pracuje i jest wielce prawdopodobne, że 
niektórzy z nich dostaną szansę repre-
zentowania naszego klubu w przyszłych 
rozgrywkach – tak o ostatnich dniach 
mówi trener Lichtański.

Aby móc sprawdzić testowanych 
zawodników w optymalnych warun-

kach drużyna AND-BUD-u rozegrała 
w Rudzie Śląskiej mecz sparingowy  
z tamtejszą Pogonią. Mimo że wynik był 
najmniej ważny, warto odnotować, że 
nasi koszykarze zwyciężyli, a testowani 
zawodnicy w większości nie zawiedli 
trenera Lichtańskiego.

Oprócz drużyny, która już trzeci 
sezon będzie walczyć w rozgrywkach 
drugiej ligi, trener Lichtański myśli 
również o zespole juniorskim, który  
w ubiegłych latach bardzo dobrze spi-
sywał się w rozgrywkach krajowych. – 
Mimo że nie mogę odrzucić wersji, iż nasi 
najlepsi juniorzy zostaną wykupieni do 
innych klubów, na dzień dzisiejszy planu-
ję zbudowanie silnej drużyny juniorskiej, 
tak, aby nasza najzdolniejsza młodzież 
miała okazję rozwijania się najlepiej jak 
potrafi. Do naszych najlepszych zawod-
ników chciałbym, aby dołączyło kilku 
utalentowanych zawodników z innych 
miast, tak bym mógł śmiało wyznaczyć 
chłopakom ambitny cel, jakim jest dotar-
cie do finałów Mistrzostw Polski.  reD1

Ambitne plany (cz. 1)
KOSZyKóWKA
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PIłKA NOżNA TABELEPIŁKA NOŻNA – IV lIGA 

PIŁKA NOŻNA – V lIGA 

Z kolei ciężkowicki team, usatysfak-
cjonowany z szybko uzyskanego pro-
wadzenia, po celnym trafieniu Kornagi  
w pierwszej połowie zlekceważył gospo-
darzy. Srodze to się zemściło, gdyż miej-
scowi, niesieni dopingiem własnych kibi-
ców, udowodnili, że ambicji im nie brakuje  
i po uderzeniach Bukowskiego oraz 
Niemczyka w 30. minucie wyszli na 
prowadzenie.

Zdenerwowany takim obrotem 
sprawy trener Marek Musiał bardzo 
ostro potraktował w przerwie swoich 
podopiecznych. Ci, chcąc jak najszyb-
ciej odrobić straty po wznowieniu gry, 
przejęli inicjatywę. Jednak w 51. minu-
cie zamiast wyrównać nadziewają się 
na kontrę gospodarzy, zaś występujący  
z numerem 7 Bukowski podwyższa 
rezultat na 3:1.

W tym momencie zapachniało 
prawdziwą sensacją. Na szczęście 
8 minut później Marcin Psioda po 
minięciu czwórki rywali zdobywa 
kontaktową bramkę, przywracając 
wiarę w korzystny rezultat. Ambit-
nym gospodarzom po utracie gola 
zaczyna brakować sił, co skrzętnie 
wykorzystuje w 67. i 70. minucie Ma-
riusz Wyka, wyprowadzając „nasz” 
zespół na prowadzenie 4:3. 

Gdy wydawało się, że kolejne bramki 
dla Ciężkowianki są tylko kwestią czasu, 
grający z 8 Panczak, po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego, ponownie doprowadza 
do remisu. W końcówce oba zespoły 
postawiły wszystko na jedną kartę, za-
pominając o obronie.

Zwycięsko z tej rywalizacji wy-
chodzi Ciężkowianka, która po efek-
townym uderzeniu głową Marcina 
Pieczary w 88. minucie ostatecznie 
wygrywa spotkanie 5:4. Traci jednak 
Szymona Pieczkę, który z niezrozu-
miałych przyczyn został ukarany 
przez arbitra czerwoną kartką, która 
eliminuje go z gry w najbliższych 
zawodach. Niepewny jest również 
występ Pawła Sawaniewicza. Na 
szczęście powinni wrócić do kadry 
meczowej kontuzjowani: Ciołczyk, 
Grodzki i Wierzbik. W najbliższą 

sobotę, 7 czerwca, na ciężkowicki 
stadion zawita pałający chęcią re-
wanżu za jesienną porażkę 2:4 Gór-
nik Piaski. Początek o godzinie 17.00. 
Zapowiadają się spore emocje.

Ciężkowianka: Kominiak- Mateusz 
Ślusarczyk, Bosak, Pieczka, Chrząścik 
(od 60’ Prażmowski) – Pieczara, Psio-
da, Wojtaszak, Kornaga- Wyka, Sawa-
niewicz.

jancio woDnik

LKS Błękitni Sarnów – LKS Ciężkowianka 4:5 (2:1)

Hokejowy wynik

Victoria Jaworzno zakończyła 
rozgrywki w sezonie 2007/2008. 
Zawodnicy Vici uplasowali 
się na 14. miejscu w tabeli, 
zdobywając 20 punktów  
w 30 spotkaniach i tym samym 
sportowo utrzymując się  
w IV lidze. 

Ostatni mecz w rozgrywkach, ro-
zegrany w Marklowicach z tamtejszą 
Polonią, jaworznianie przegrali 3:0. 
Spotkanie nie było ciekawym wido-
wiskiem, a występ Vici w tym meczu 

był streszczeniem jej postawy przez 
niemal całą rundę.

Zaczęło się nieszczęśliwie, gdy w 
6. minucie gry, po nieporozumieniu 
pomiędzy parą stoperów, napastnik go-
spodarzy Błędowski wpadł w pole karne 
i lekkim strzałem pokonał Salouhiego. 
Victoria próbowała odpowiedzieć, ale 
nie było ją w tym meczu stać na wy-
pracowanie klarownych sytuacji. Raz 
bliski pozycji strzeleckiej był Wartała, 
raz Jamróz i nie licząc kilku stałych frag-
mentów gry, to wszystko z ofensywnych 
poczynań jaworznian.

Gospodarze liczyli na kontry  
i nie pomylili się. Najpierw, jeszcze  

Polonia Marklowice – Victoria Jaworzno 3:0 (1:0)

Victoria zakończyła sezon

PIŁKA NOŻNA – A KlASA 

Zgoda Byczyna ciągle liczy się w wal-
ce o 5. pozycję w tabeli A-klasowych 
zmagań. Aspiracje podopiecznych 
Zbigniewa Siewniaka znajdują dla 
siebie uzasadnienie – przekonała się 
o tym Tęcza Błędów, która z Jaworzna 
wjechała z bagażem trzech goli, prze-
grywając spotkanie 3:1.

Zgoda nie czekała długo z rozstrzy-
gnięciem losów spotkania i w pierwsze 
48 minut gry strzeliła 3 bramki. Jako 
pierwszy już w 7. minucie strzelanie 
zaczął Piecka, który wykorzystał dobre 
dośrodkowanie nie pozostawiając bram-
karzowi złudzeń. 

Goście mieli w tym meczu niedługą 
chwilę, w której mieli prawo wierzyć 
w zdobycz punktową w Jaworznie. 
Wszystko przez sytuację z 34. minuty, 
kiedy po stracie jednego z pomocników 
Zgody, zawodnik Tęczy z 30 metrów, 
przy dużej pomocy wiatru, posłał piłkę 
za kołnierz Ryszki.

Zgoda nie czekała jednak długo  
z odpowiedzią. 4 minuty po straconej 
bramce futbolówkę na 25. metrze od 
bramki rywali otrzymał Cichowski,  
i nie namyślając się długo, posłał praw-
dziwie atomowe uderzenie, przy któ-
rym bramkarz gości mógł co najwyżej 

klaskać z uznaniem dla szczęśliwego 
strzelca. Bramka godna stadionów 
świata i Zgoda na przerwę schodzi  
z prowadzeniem 2:1.

Gdy tylko sędzia wznowił grę, ja-
worznianie skorzystali z zamieszania 
pod bramka rwali i w 48. minucie po 
golu Kądziąłki odskoczyli na 2 bramki. 
Tak wysoka zaliczka okazała się dla 
Tęczy zbyt duża do odrobienia, Zgoda  
z kolei nie potrafiła wykorzystać licznych 
sytuacji do podwyższenia rezultatu, 
cierpiąc w upalną niedzielę na zanik 
skuteczności.

Trener Zbigniew Siewniak: – Ciągle li-
czymy się w walce o 5. miejsce w tabeli i taki 
jest nasz cel. W spotkaniu z Tęczą wyróżnił-
bym Koziarza za świetną zmianę, Wacław-
ka za wielką ambicje oraz Dobrzyńskiego  
i Śpiewaka za spokój w obronie.

Bramki: Piecka 7‘, Czchowski 38‘, 
Kądziąłka 48‘
Zgoda: Ryszka – Śpiewak, Do-
brzyński, Piecka, Rokowski – Ci-
chowski, Głodek, Wacławek , Ką-
dziąłka, Bujakiewicz. Ponadto 
grali: Koziarz, Szułkowski, Zientek, 
Semek.

k.repeć

Zgoda Byczyna – Tęcza Błędów 3:1 (2:1)

Zgoda nad Tęczą

PIŁKA NOŻNA – V lIGA 

Kilka tygodni temu Górnik miał sporą 
bolączkę ze strzelaniem bramek. Wte-
dy trener Bolesław Wrocławek wpadł 
na pomysł, by przesunąć Bartyzla do 
ataku. Od tego czasu, problem zdoby-
wania goli dla Górnika zniknął.

Nie kto inny jak właśnie sam Bartyzel 
rozstrzygnął losy wyjazdowego spotka-
nia z Orkanem Dąbrówka Wielka, oczy-
wiście na korzyść zespołu Górnika. Była 
7. minuta gry, gdy napastnik jaworznian 
dostał bardzo dobrą piłkę od Warzechy. 
Na 16. metrze oszukał obrońcę, następ-
nie bramkarza, po czym wpakował 
futbolówkę do pustej bramki.

Niespełna 10 minut później Górnik 
mógł prowadzić wyżej. Dobrą centrą 
popisał się Warzecha, ale Arkadiusz 
Sędrzak nie zamienił jego podania 
na bramkę.

Zespół Orkana nie stworzył sobie 
klarownej sytuacji do zdobycia bramki,  
a co smutne dla kibiców gospodarzy, 

mógł przegrać jeszcze wyżej. Gdyby po 
rajdzie Bartyzla z 63. minuty znalazł się 
ktoś, kto wpakowałby piłkę do siatki 
byłoby 2:0, tak samo, gdyby w 89. mi-
nucie wrzucona przez Sierczyńskiego  
w pole karne piłka, nie wylądowała na po-
przeczce bramki, a w bramce Orkana.

Gracze Górnika nie zdobyli jed-
nak już więcej goli w tym spotkaniu  
i musieli zadowolić się skromnym 1:0.  
Z ważnych boiskowych wydarzeń należy 
zauważyć powrót do bramki Górnika 
Częstochowskiego oraz występ juniora 
z rocznika 1991, Kalarusa.

Bramki: Bartyzel 7‘
Górnik: Częstochowski – Koralik, 
Byrski, Gomulski, Guzik, - Sędrzak 
D. (40. minuta Kalarus), Sierczyński, 
Jarząbek (88. minuta Proksa), Se-
drzak – Warzecha (75. minuta Jaro-
min), Bartyzel.

k.repeć

Orkan Dąbrówka Wielka – Górnik Jaworzno 0:1 (0:1)

Znowu Bartyzel

Tabela IV liga
1.   Pniówek Pawłowice Śl.  30  75  73-26 
2.   Energetyk ROW Rybnik  30  73  80-19 
3.   Beskid Skoczów  30  67  68-19 
4.   BKS Stal Bielsko-Biała  30  60  57-22
5.   Przyszłość Rogów  30  60  70-40
6.   Polonia Łaziska G.  30  57  57-40 
7.   Skałka Żabnica  30  56  55-28 
8.   Grunwald Ruda Śl.  30  36  44-51
9.   LKS Czaniec  30  36  50-44
10.   GKS II Jastrzębie  30  33  42-49 
11.   Unia Racibórz  30  30  46-70 
12.   LKS Łąka 30  27  35-62
13.   Polonia Marklowice  30  24  32-66 
14.   Victoria Jaworzno  30  20  31-70
15.   Wawel Wirek  30  15  30-86 
16.   Start Mszana  30  10  22-100 
Polonia Marklowice – Victoria Jaworzno 3:0
Koniec sezonu

Tabela V liga
1.   Górnik 09 Mysłowice  28  74  80-8
2.   Wyzwolenie Chorzów  29  68  62-17
3.   Podlesianka Katowice  29  60  65-31 
4.   Ciężkowianka Jaworzno  28  44  50-41 
5.   Czarni Sosnowiec  28  42  41-30 
6.   Górnik Jaworzno  28  40  32-33
7.   AKS Niwka Sosnowiec  28  40  51-37
8.   Unia Ząbkowice  28  40  45-29 
9.   Orkan Dąbrówka Wielka  28  40  38-36 
10.   MKS Siemianowice Śl.  28  38  43-38
11.   A. Brzozowice-Kamień  28  38  32-39
12.   Unia Dąbrowa Górnicza  28  37  44-48
13.   Górnik Piaski  28  29  40-63
14.   Kolejarz 24 Katowice  28  27  30-50
16.   Błękitni Sarnów  28  5  20-117
Błękitni Sarnów - Ciężkowianka Jaworzno 4:5
Orkan Dąbrówka Wielka - Górnik Jaworzno 0:1
Następne spotkania:
Ciężkowianka Jaworzno – Górnik Piaski
Górnik Jaworzno – Unia Ząbkowice

Tabela A-klasa
1.   KP Jaworzno  28  77  138-23
2.   MCKS Czeladź  28  70  101-19 
3.   Strażak Mierzęcice  28  69  85-17
4.   Pionier Ujejsce  28  52  71-27 
5.   RKS Grodziec  28  51  78-36 
6.   Przemsza Siewierz  28  49  57-39 
7.   Zgoda Byczyna  28  48  60-46 
8.   Zagłębiak Tucznawa  28  35  40-49
9.   Łazowianka Łazy  28  33  45-76 
10.   Niwy Brudzowice  28  32  43-49 
11.   LKS Wysoka  28  31  61-63
12.   Huragan Kocikowa  28  25  32-88
13.   Tęcza Błędów  28  24  48-101 
14.   Ostoja Żelisławice  28  16  23-67 
15.   Victoria II Jaworzno  28  14  25-933
16.   MKS Poręba  28  14  22-136 
KP Jaworzno – Łazowianka Łazy 12:0
Zgoda Byczyna – Tęcza Błędów  3:1
Następne spotkania: 
RKS Grodziec – KP Jaworzno
MKS Poręba – Zgoda Byczyna

k.repeć

Na niedzielne spotkanie Klubu Piłkar-
skiego Jaworzno wyczekiwali wszyscy 
sympatycy tej drużyny, bowiem każdy 
zdawał sobie sprawę, że zwycięstwo  
w tym meczu gwarantuje awans dru-
żyny do V ligi.

Publiczność, która gromadziła się 
na trybunach stadionu przy ul. Kra-
kowskiej, na pewno nie narzekała na 
widowiskowość tego spotkania. Już 
sam początek meczu, który rozpoczął 
się z kilkuminutowym opóźnieniem ze 
względu na nieprawidłowości związane 
z zamocowaniem bramki, wskazywał na 
to, kto będzie jego faworytem. Już w 90. 
sekundzie spotkania bramkę dla druży-
ny z Jaworzna zdobył, będący ostatnio  
w świetnej formie, Sebastian Chojowski. 
Parę minut później piłkę, która po rzu-
cie rożnym minęła bramkarza gości, do 
pustej bramki skierował weteran jaworz-
nickiego footballu Artur Adamus.

Piłkarze Klubu Piłkarskiego nie dali 
szansy zawodnikom Łazowianki na za-
granie „swojej” gry, gdyż zaraz po upły-
wie pierwszego kwadransa spotkania, 
trzecią bramkę w tym spotkaniu zdobył 
Radomir Jarzynka. 120. sekund później 
na listę strzelców w pierwszej połowie 
wpisał się również Paweł Sermak. Chwi-

lę później pada kolejna bramka, lecz nie 
zostaje ona uznana. Wynik na 5:0 pod-
wyższa Stachura. Jakby tego wszystkiego 
było mało, piłkarze z Jaworzna dorzucają 
do przerwy jeszcze 2 bramki, których 
autorami byli kolejno Chojnowski i Ja-
rzynka. 7:0 – tak zakończyła się pierwsza 
połowa spotkania.

Wynik w drugiej połowie samo-
dzielną akcją zaczął powiększać Paweł 
Sermak. Dwucyfrowy wynik był już 
blisko, aż stał się faktem za sprawą Ja-
rzynki zdobywającego 3 bramki i rów-
nie skutecznego tej rundy Sebastiana 
Chojnowskiego. Po końcowym gwizdku 
najwierniejsi kibice wbiegli na boisko, 
aby razem z piłkarzami świętować 
upragniony awans. Balony, szampany, 
rytm utworu „We are the champions” 
to elementy, które przez długi czas nie 
upuszczały bram stadionu miejskiego.

Bramki: Chojnowski 2‘, 37‘, 90+2‘, 
Adamus 7‘, Jarzynka 17‘, 39‘, 68‘, 83‘, 
85‘, P.Sermak. 19‘, 55‘, Stachura 34‘
KP Jaworzno: Józefiak (Polański) – 
Boś, Podralski (Struski), Adamus (Stru-
ski), Prażmowski, Stachura,P.Sermak, 
A.Sermak (Biskup), Rejdych, Chojnow-
ski, Jarzynka. Bartek

w pierwszej połowie, dwukrotnie na-
pastnikom Polonii zabrakło skutecz-
ności, która jednak wróciła do nich już 
po zmianie stron. Wtedy to dwukrot-
nie w 48. minucie za sprawą Błędow-
skiego i w 88. minucie meczu za sprawą 
Pluty Vica straciła bramki, przesadza-
jące o losach spotkania. Jaworznianie 
nie mogą czuć się skrzywdzeni wyni-
kiem spotkania, gdyż spokojnie mogli 
przegrać jeszcze wyżej. 

Zawodnicy Victori dograli słabą, 
ale zakończoną sportowym sukce-
sem, jakim jest utrzymanie w IV lidze 
– wiosenną rundę do końca. Pożegnali 
się również z kibicami, którzy tłumnie 

odwiedzili Marklowice w sile 60 osób, 
i nie ukrywali, że czekają na to, co za-
rząd klubu zrobi z Victorią. Sądząc po 
wielu uwagach z ich strony kierowa-
nych do prezesa Wojciechowskiego, nie 
spodziewają się niczego dobrego. Jak 
będzie? Najbliższe tygodnie rozjaśnią 
nam tą sprawę. 

Bramki: Błędowski 6‘, 48‘;Pluta 88‘
Victoria: Salouhi – Siemek, Rosół, 
Żuraw, Szymoniak – Zysk, Świer-
czyński, Gajos, Kuzak, Jamróz 
– Wartała. Ponadto zagrali: Szalek, 
Bosak, Dzenis, Ślusarz

k.repeć

PIŁKA NOŻNA – A KlASA 

KP Jaworzno - Łazowianka Łazy 12:0 (7:0)

Zasłużony awans

Prawdziwie hokejowy wynik padł w minioną sobotę  
w Sarnowie. Moje obawy sprzed tygodnia okazały się  
jak najbardziej uzasadnione. Jeszcze raz okazało się,  
że z outsiderami gra się najtrudniej. Błękitni, którzy już 
wcześniej zostali zdegradowani z V ligi, postawili w tym 
spotkaniu faworyzowanej Ciężkowiance wysoko poprzeczkę
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ZAJĘCIA DLA SYMPATYKÓW I AMATORÓW BIEGANIA!
Interesuje Cię aktywne spędzanie wolnego czasu? Chcesz poprawić swoją kondy-
cję? Razem z nami przygotuj się do ukończenia jaworznickiego biegu na 15 km!
Zajęcia prowadzone przez trenera lekkoatletyki odbywają się w: niedziele – godz. 
10.00 i wtorki – godz. 17.00 na stadionie MCKiS przy ul. Moniuszki.
Zajęcia otwarte dla wszystkich bez względu na kondycję i wiek!
WSPÓŁORGANIZATOR – Urząd Miejski w Jaworznie

MECZ PIłKI NOżNEJ JUNIORÓW
MCKiS Sokół Jaworzno – Górnik Piaski 4 czerwca 2008 (środa) – godz. 17.00
Stadion MCKiS, ul. Kościuszki (Szczakowa) wstęp wolny!

MECZ PIłKI NOżNEJ TRAMPKARZY MłODSZYCH i STARSZYCH
MCKiS Sokół Jaworzno – Warta Zawiercie 9 czerwca 2008 (poniedziałek) 
Stadion MCKiS, ul. Krakowska (Victoria) wstęp wolny!
Trampkarze młodsi – godzina 17.00. Trampkarze starsi – godzina 18.15

MISTRZOSTWA JAWORZNA GIMNAZJÓW I SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH 
W SIłOWANIU NA RĘCE

12 czerwca 2008 (czwartek) – rozpoczęcie zawodów: godz. 9.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) zapraszamy serdecznie!!!

MECZ PIłKI NOżNEJ JUNIORÓW
MCKiS Sokół Jaworzno – Czarni Sosnowiec 14 czerwca 2008 (sobota) – godz. 11.00
Stadion MCKiS, ul. Krakowska (Victoria) wstęp wolny!

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA SEZONU LIGOWEGO SEKCJI SPORTOWYCH MCKiS
19 czerwca (czwartek) – godz. 17.00
hala MCKiS, ul. Krakowska zapraszamy!

II OTWARTE MISTRZOSTWA JAWORZNA W TRIATHLONIE ,,STALOWY SOKÓł”
5 lipca 2008 (sobota) OWR ,,Sosina” ul. Bukowska
pływanie 400m, rower MTB 10km, bieg crossowy 3km
4 kategorie wiekowe + osobna klasyfikacja dla mieszkańców Jaworzna
regulamin i zgłoszenia dostępne na stronie internetowej:
http://www.sokol.jaw.pl/triathlon/
biuro zawodów czynne godz. 8.30 – 10.00 start godz. 11.00

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

Zajęcia z siatkówki dla dziewcząt rocznika 1995 i 1996
poniedziałek – 15.00 - 17.00 – Hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18
czwartek – 15.30 - 17.00 – Hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18

Turniej ten w tym roku mieli 
wygrać Włosi. Organizatorzy 
uczynili wszystko, by tak 
się właśnie stało. Nie 
przewidzieli jednak, że na 
ich drodze stanie drużyna 
z Polski, a konkretnie 
policjanci z Jaworzna.

W dniach 23-24 maja br., w Cervi, 
odbyły się międzynarodowe zawody 
drużyn policyjnych w piłce nożnej 5-cio 
osobowej. W tym rozgrywanym już po 
raz siódmy turnieju wystartowały 53 
drużyny policyjne z Europy oraz jedna 
z USA, z Los Angeles.

W pierwszej fazie rozgrywek za prze-
ciwników mieliśmy 3 drużyny włoskie 
oraz po jednej z Rumunii i Ukrainy. 
Pierwszy mecz wygraliśmy z gospoda-
rzami, czyli z policjantami z Cervi 2:1. 
Najgroźniejszym przeciwnikiem w tej 
grupie okazali się jednak policjanci ze 
Lwowa. Remis 2:2 był jednak ich sukce-
sem, gdyż to my przeważaliśmy przez 
większą część spotkania. Pozostałe 
mecze wygraliśmy, co pozwoliło na za-
jęcie pierwszego miejsca w grupie. Da-

wało nam to duży komfort psychiczny  
w konfrontacji z kolejnymi rywalami.  
A ci okazali się już dużo silniejsi, ale nie 
na tyle, by pokonać świetnie dyspono-
waną naszą drużynę.

5 kolejnych zwycięstw bez straco-
nej bramki musiało budzić respekt. 
Coraz częściej wymieniano Jaworzno 
jako głównego faworyta do zwycięstwa  
w tym turnieju. Ci, co tak twierdzili, 
na szczęście nie pomylili się i należy im 
tylko pogratulować wyczucia i dużej 
znajomości rzemiosła piłkarskiego. 

Melduję – Włochy zdobyte

SPORTy  WAlKI

Przed dwoma tygodniami 
informowaliśmy państwa 
o sukcesie Marka 
Chwalibogowskiego, który 
został Mistrzem Polski MMA 
amatorów. Dziś możemy 
obwieścić kolejny sukces Marka, 
jakim jest wygranie zawodowej 
walki MMA z reprezentantem 
Węgier – Lorantem Grofem.

Marku, gala w Mysłowicach, co 
możesz powiedzieć o całym tym 
przedsięwzięciu, jak to wyglądało 
od kuchni ?

– Była to kolejna impreza z cyklu gal 
Superliga. Cała impreza była przygoto-
wana na dosyć dobrym poziomie, nie było 
jakiś wpadek organizacyjnych. Podczas 
Superligi Vol. 3 stoczono 14 pojedynków  
w trzech formułach walki takich jak 
Muay Thai, K-1 czy MMA. 

Mysłowice są w sąsiedztwie Ja-
worzna, rodzice, znajomi, przy-
jechali na walkę, czy uznali, że 
emocje i strach nie pozwalają im 
zobaczyć Ciebie podczas walki?

– To był duży problem, jeśli chodzi 
o rodzinę, ponieważ jestem troszeczkę 
przesądny i obiecywałem sobie, że nie 
zabiorę nigdy rodziców, czy też dziew-
czyny na moją walkę. Jednak tak duża 
impreza może szybko się nie powtórzyć 
w okolicach Jaworzna, więc na galę za-
prosiłem moją mamę, dziewczynę oraz 
znajomych z uczelni.

Czy do pojedynku z lorantem 
przygotowywałeś się w jakiś 
specjalny sposób, czy miałeś 
informacje o rywalu i nastawia-
łeś się przed nim na jakąś spe-
cjalną taktykę?

Marek znowu wygrał

Wspaniały gol Grzegorza Chasta

Mieliśmy już gwarantowane szóste miej-
sce, ale graliśmy nadal. Po pokonaniu  
2 kolejnych przeciwników, tj. Włochów  
i Słoweńców, byliśmy w półfinale.

Po raz drugi spotkaliśmy się z Ukra-
iną, który to pojedynek okrzyknięto jako 
przedwczesny finał, gdyż w ocenie wielu 
fachowców, były to 2 najlepsze drużyny 
w tym turnieju. I tym razem padł remis 
1:1, chociaż na 30 sekund przed koń-
cem spotkania to my prowadziliśmy. 
Wygraliśmy po rzutach karnych 3:2  
i wymarzony finał stał się faktem.  

W nim przeciwnikiem byli policjanci 
z Perugi. Zarówno jedna, jak i druga 
drużyna zagrała w tym meczu zacho-
wawczo. Dało o sobie już znać duże 
zmęczenie. Ponadto Perugia, obawiając 
się naszych kontr, zagrała defensywnie. 
My z kolei obawiając się wykluczeń  
z gry - bezkontaktowo. Nie padła żadna 
bramka, więc o wszystkim zadecydować 
miały rzuty karne. Tak jak w półfinale 
ponownie wygraliśmy w stosunku 3:2, 
pokonując nie tylko przeciwnika, ale 
też sędziów i organizatorów, którzy 
zmieniając regulamin starali się go do-
stosować do korzystnych rozstrzygnięć 
dla Perugi.

Łzy szczęścia były spontaniczną eks-
plozją radości naszej drużyny za wszyst-
kie przeciwności losu, które musieliśmy 
pokonać. To wielki sukces naszej druży-
ny. Wszystkim należą się słowa uznania 

za duże zdyscyplinowanie, wolę walki, 
i determinację z jaką podchodzili do 
każdego meczu. Turniej życia rozegrał 
nasz bramkarz Rafał Długosz, który 
wielokrotnie świetnymi interwencjami 
wybawiał nas od utraty bramki. W su-
mie rozegraliśmy 14 spotkań, odnosząc 
12 zwycięstw i 2 remisy. Strzeliliśmy  
42 bramki, tracąc tylko 4.

Chciałbym podziękować naszym ki-
bicom, którzy dopingowali naszą druży-
nę od pierwszego do ostatniego gwizdka. 
Dziękuję wszystkim sponsorom, którzy 
pomogli nam w realizacji tego wyjazdu. 
Myślę także, że oprócz sukcesu sporto-
wego po raz kolejny w sposób właściwy 
wypromowane zostało miasto Jaworzno. 
Po raz ósmy zostaliśmy międzynaro-
dowym mistrzem w turniejach rozgry-
wanych na terenie niemal całej Europy, 
czego nie osiągnęła jak dotychczas  
(i chyba szybko tego nie uczyni) żadna 
jednostka policji z naszego kraju.

zBigniew staDler

– Do walki z Lorantem nie przygoto-
wywałem się jakoś specjalnie, ponieważ 
po Mistrzostwach Polski miałem tylko 
dwa tygodnie przerwy, więc musiałem 
troszeczkę odpocząć, tydzień przed walką 
musiałem wyluzować z treningami. Jeśli 
chodzi o informację, to znałem tylko jego 
zawodowy ranking, w którym miał dwie 
wygrane i jedną przegraną. Lorant jest 
dużo niższy ode mnie, więc założeniem 
było walczyć w stójce i polować moim 
prawym prostym.

Jaki był twój najtrudniejszy mo-
ment w walce i jak rozstrzygnąłeś 
losy całego pojedynku?

– Najtrudniejszym momentem dla 
mnie było, kiedy oddałem plecy i Lorant 
był o krok od założenia duszenia zza ple-
ców, jednak na treningu często ćwiczyłem 
wyjścia z takich pozycji, dzięki czemu 
poradziłem sobie i tym razem. 

Walkę zakończyłem na początku 
drugiej rundy. Wstając z parteru wy-
prowadziłem mocne uderzenie kola-
nem w głowę Węgra, co doprowadziło 
do rozcięcia czoła i technicznego nokau-
tu. Początkowo sędzia chciał mnie zdys-

kwalifikować, twierdząc, iż Grof miał 
trzy punkty podporu (dwie stopy i kola-
no) w momencie kopnięcia, co oznacza, 
że walka była w parterze, a tam kolana  
w głowę są zabronione. Jednak sędzio-
wie punktowi byli innego zdania, więc 
poproszono o powtórzenie tej akcji  
z kamer obecnych na gali, po czym 
jednogłośnie stwierdzono, że Węgier 
nie miał trzech punktów podporu, więc 
technika była dozwolona.

Ostatnie tygodnie to sukces za 
sukcesem, jakie są twoje najbliż-
sze plany, kolejne walki, czy może 
odpoczynek?

– W najbliższym czasie miałem odbyć 
jeszcze jeden start na amatorskiej Shi-
do-lidze, ale jestem zmuszony odpuścić, 
ponieważ doznałem kontuzji prawej ręki. 
Myślę, że ten sezon był dla mnie bardzo 
udany, wygrałem dwie zawodowe walki, 
zdobyłem Mistrzostwo Polski w ama-
torskim MMA, nie odniosłem żadnej 
porażki na ringu amatorskim czy też za-
wodowym, więc wydaje mi się, że przyda 
mi się troszeczkę odpoczynku.

k.repeć

Po ciosie Marka, krew z czoła Węgra trysnęła jak z fontanny

Zbigniew Stadler prezentuje 
zdobyty puchar
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Wszyscy uczniowie 
jaworznickich szkół 
zgromadzeni 28 maja br. 
w parku Podłęże wiedzieli, 
że królową sportu jest 
lekkoatletyka. W tym dniu 
rozegrane zostały  
VIII Masowe Biegi 
Przełajowe o Puchar 
Prezydenta Miasta 
Jaworzna.

Organizatorami byli: Miejski Szkol-
ny Związek Sportowy w Jaworznie, 
MCKiS oraz LO nr 2. Zawody prze-
prowadzone były w ramach projektu 
„Uczniowie na start”, dotowanego 
przez UM w Jaworznie.

Zawody przeprowadzone były  
w kategorii dziewcząt i chłopców  
w 9 grupach wiekowych. Uczniowie 
ze szkół podstawowych mieli do po-
konania dystans 600 m, podobnie jak 
dziewczęta z gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych, natomiast chłopcy 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych biegali na dystansie 800 m.

Zgromadzeni nie tylko mieli okazje 
wykazać się swoją sprawnością fizyczną. 
Masowe biegi przełajowe były okazją do 
spotkania z wybitną postacią jaworznic-
kiego sportu. Pan Kazimierz Orzeł, lek-
koatleta-maratończyk, uczestnik Igrzysk 
Olimpijskich w Montrealu (1976 r.) był 
naszym gościem honorowym. Przema-
wiał do dzieci i młodzieży, opowiadając 
o swojej karierze sportowej oraz udzielił 
im wskazówek do dalszej pracy nad sobą, 
walki ze słabościami, życząc jednocze-
śnie wytrwałości w podejmowanych 
działaniach.

Królowa sportu na Podłężu
Kategoria szkół podstawowych:
Rocznik 1998 i młodsi
Dziewczęta: I m. Klaudia Ćwik SP 20, II m. Paulina 
Machul SP 7, III m. Drabik Justyna SP 3.
Chłopcy: I m. Mateusz Baniak SP 3, II m.Grzegorz 
Nieużyła SP 16, III m.Marcin Tyszka SP 16.
Rocznik 1997
Dziewczęta: I m. Magdalena Tokarz SP 6, II m. Oliwia 
Golba SP 7, III m. Tutaj SP 16.
Chłopcy: I m. Arkadiusz Błażkowski SP 16, II m. 
Gaspar Repa SP22, III m. Mateusz Smółka SP16.
Rocznik 1996
Dziewczęta: I m. Sylwia Zając SP7, II m. Angelika 
Ptasińska SP22, III m. Adrianna Śliwa SP16.
Chłopcy: I m. Bartosz Stolarek SP22, II m. Konrad 
Dzięgiel SP16, III m. Daniel Majewski SP16.
Rocznik 1995
Dziewczęta: I m. Weronika Korbiel SP3, I Im. Aneta 
Jedlecka SP16, III m. Martyna Brzęczek SP20.
Chłopcy: I m. Piotr Żurawik SP22, II m. Arkadiusz 
Żurawik, III m. Mariusz Bzowski SP 22.

Kategoria szkół gimnazjalnych:
Rocznik 1994
Dziewczęta: I m. Aneta Głowacz Gim 4, II m. Diana Gabryś 
Gim 8, III m. Justyna Ciupik Gim 8.
Chłopcy: I m. Niziński Paweł Gim 1, II m. Paweł Herman 
Gim 4, III m. Dawid Starzec Gim 4.
Rocznik 1993
Dziewczęta: I m. Helena Jarosz Gim 1 II m. Klaudia Wiecheć 
Gim 1, III m. Paulina Gaj Gim 1.
Chłopcy: I m. Mateusz Baran Gim1, II m. Krzysztof 
Abramczyk Gim5, III m. Grzegorz Hebda Gim2.
Rocznik 1992
Dziewczęta: I m. Katarzyna Solarczyk Gim 3, IIm. Emilia 
Stańkowska Gim 8, IIIm. Natalia Kowalczyk Gim 1.
Chłopcy: I m. Dawid Walowski Gim 3, II m. Rafał Mocek 
Gim 1, III m. Mateusz Radlo Gim 3.

Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:
Rocznik 1991
Dziewczęta: I m. Ewelina Skulich LO1, II m. Magdalena 
Hałas LO1, III m. Aleksandra Dym LO 2.
Chłopcy: I m. Paweł Jamrozik LO1, II m. Bartek Koryczan 
LO1, III m. Kuba Drąg LO 1.
Rocznik 1990
Dziewczęta: I m Dorota Ostrowska ZSZ PKE S.A., II m. 
Paulina Pajestka LO 1, III m. Karolina Piętak LO 1.
Chłopcy: I m. Dawid Pogon LO 1, II m. Maciej Gądek LO 2, III 
m. Sebastian Karaś LO 1.

Bardzo dobry wynik uzyskali chłopcy z SP 22, uczniowie kl. VI, 
którym dyplomy wręcza Kazimierz Orzeł

Uczniowie podziękowali za przybycie 
i wręczyli Panu Kazimierzowi statuetkę 
„Przyjaciela sportu dzieci i młodzieży”. 
Nasz lekkoatletyczny mistrz wręczał 
dyplomy i puchary zwycięzcom. 

Na starcie stanęło 698 uczniów 
z poszczególnych szkół:

Szkoły podstawowe: SP 3, SP 6, SP 7, 
SP 10, SP 14, SP 15, SP 16, SP 20, SP 22.
Gimnazja: Gim 1, Gim 2, Gim 3, Gim 
4, Gim 5, Gim 7, Gim 8, Gim 10.
Szkoły ponadgimnazjalne: LO 1,  
LO 2, LO 3, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 6, ZSZ 
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III.

Dziękujemy wszystkim wolon-
tariuszom, którzy pomagali przy 
organizacji zawodów panu An-
drzejowi Śliwińskiemu, głównemu 
sędziemu zawodów. Słowa uznania 
należą się nauczycielom i młodzie-
ży LO 2, szczególnie p. Urszuli 
Nowotarskiej, prowadzącej biuro 

imprezy sportowej. Dziękujemy 
Dyrekcji LO 2 za oddelegowanie 
swoich wychowanków do organi-
zacji zawodów. 

Nieodpłatną opiekę medyczną  
i poczucie bezpieczeństwa zapewniła 
startującym zawodnikom Elvita spółka 
z o. o. oraz Elektrownia III za co Zarząd 
MSZS serdecznie dziękuje.

opracowała: p.o. miejskiego koorDynatora 
sportu szkolnego w jaworznie izaBela pluta

Wyniki drużynowe:
Kategoria szkół podstawowych:
Dziewczęta: I m. SP 3, II m. SP 16, III m. SP 7.
Chłopcy: I m. SP 16, II m. SP 22, III m. SP 3.

Kategoria szkół gimnazjalnych:
Dziewczęta: I m. Gim 1, II m. Gim 8, III m. Gim 4.
Chłopcy: I m. Gim 1, II m. Gim 4, III m. Gim 3.

Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:
Dziewczęta: I m. LO1, II m. LO 2, III m. ZSP 2.
Chłopcy: I m. LO 1, II m. LO 2, III m. ZSP 2.

Wyniki indywidualne:

Jubileusz był okazją do podsumowania dotychczasowej działalności

Nie tylko sport

30 maja 2008 roku  
w sali konferencyjnej 
NOT w Jaworznie odbyły 
się obchody Jubileuszu 
55-lecia powstania 
Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego  
w Jaworznie. Mottem 
uroczystego spotkania było 
hasło „Turystyka wspólna 
sprawa”.

Jubileusz był okazja do podsumo-
wania dotychczasowej działalności od-
działu, uhonorowania pracy działaczy, 
jak również do prezentacji aktualnych 
dokonań i planów na przyszłość. Na 
wstępie prezes oddziału Jerzy Zięba 
przywitał zaproszonych gości, a nie 
zabrakło wśród nich prezydenta miasta 
Jaworzna pana Pawła Silberta, prze-
wodniczącego Rady Miasta Jaworzna 
pana Janusza Ciołczyka i wicepre-
zesa zarządu Głównego PTTK pana 
Edwarda Kudelskiego. Na uroczystość 
przybyli szefowie zaprzyjaźnionych 
organizacji takich jak: komenda Hufca 
ZHP w Jaworznie, zarządu wojewódz-
kiego PTSM, zarządu PTT w Jaworznie, 
przedstawiciele jaworznickich szkół, 
sąsiadujących Oddziałów PTTK oraz 
kadra i działacze Oddziału PTTK  
w Jaworznie. Urząd miasta reprezen-
towany był przez panią Krystynę Bojęś 

Oddział PTTK w Jaworznie ma 55 lat

kierownik Referatu ds. współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi  
i naczelnik Wydziału Promocji UM 
panią Ewę Sidełko-Pleczny.

Przed tak szanownym audytorium 
wręczono odznaczenia za wieloletnią 
aktywną pracę na rzecz turystyki wy-
różniającym się działaczom Oddziału 
PTTK w Jaworznie. Wśród wyróżnio-
nych znaleźli się m. in.: Horst Michacz, 
Józef Otrębski, Kazimierz Włodarczyk, 
Wanda i Stanisław Trelowie, Jerzy Zię-
ba, Henryk Stolarczyk, Stefania Tabor-
ska, Barbara Ogonowska, Alicja Koba  
i Krystyna Sędor. Przy okazji jubileuszu 
wręczono puchary dla zwycięzców kon-
kursu na Najlepszą Szkołę w Turystyce 
Pieszej w roku szkolnym 2007/2008. 

Puchary odebrały: za pierwsze miej-
sce SP-20, za drugie SP-15, a za trzecie  
SP-8. Przyznano również wyróżnienie 
dla SP nr 5.

Następnie w swym wystąpieniu pre-
zes oddziału Jerzy Zięba zaprezentował 
dokonania oddziału PTTK w Jaworznie. 
W ostatnich latach Oddział organi-
zował po 100 imprez turystycznych 
różnego rodzaju na rok. Wzięło w nich 
udział po ok. 5000 osób. Wspominał  
o takich cyklicznych imprezach jak: 
rajdy górskie pt.: „Spełnione Marzenia” 
i zloty do „Trójkąta Trzech Cesarzy”. 
Rozwinął motto spotkania „Turystyka 
wspólna sprawa” oraz przedstawił jak 
wygląda współpraca oddziału z otocze-
niem. Na koniec podziękował za wysiłek 

kadrze oddziału i za pomoc wszystkim 
instytucjom, które wspierają działalność 
oddziału.

W kolejnym punkcie programu 
wysłuchano prelekcji wieloletniego 
prezesa Oddziału Honorowego Członka 
PTTK kol. Horsta Michacza na temat 
historii powstania Oddziału PTTK  
w Jaworznie. W dalszej części jubile-
uszu zabrali głos przedstawiciele władz 
i zaproszeni goście. Były gratulacje  
życzenia. Oprócz potwierdzenia ważnej 
roli jaką oddział spełnia w środowisku 
miasta Jaworzna, były też deklaracje 
dalszej współpracy. Wiceprezes ZG 
PTTK E. Kudelski pogratulował zarzą-
dowi oddziału osiągniętych sukcesów,  
a pracę i współdziałanie ze środowi-
skiem określił jako wzorcową.

Po krótkiej przerwie na poczęstunek 
odbył się występ artystyczny. Wszyscy 
uczestnicy z zaciekawienie oglądali 
prezentację A. Hałczyńskiej. Następnie 
w części już mniej oficjalnej był czas 
na wspomnienia i wypowiedzi uczest-
ników jubileuszu. Miła i serdeczna 
atmosfera panowała do końca spotka-
nia. Działacze oddziału opuszczali salę 
NOT podbudowani, że ich praca jest 
ważna i doceniana. Prezes Oddziału 
skomentował, że zostali naładowani 
dodatkową energią, która posłuży do 
obchodów kolejnych jubileuszy. Dzięku-
jąc Urzędowi Miasta Jaworzna za pomoc 
przy organizacji spotkania zapraszam 
wszystkich na imprezy turystyczne 
organizowane przez Oddział PTTK  
w Jaworznie. 

z turystycznym pozDrowieniem 
prezes oDDziału jerzy zięBa.

Parafia św. Elżbiety  
w Szczakowej organizuje 
VII Festyn Elżbietański, 
z którego dochód będzie 
przeznaczony  
na dofinansowanie kolonii 
dla dzieci.
Miejsce Festynu:
parking obok kościoła w Szczakowej

Czas festynu: sobota 14.06 
2008 r. od godz. 10.00 do 22.00
Główne punkty programu: 

Od godz. 10.00 do 13.00
konkursy, gry i zabawy dla dzieci; 

O godz. 13.00
Wielki Mecz w 85. rocznicę istnienia 
Klubu „Szczakowianka”: Old Boye 
„Szczakowianki” i Old Boye „Sarmacji” 
Będzin, na boisku Szczakowianki, o puchar 
VII Festynu Elżbietańskiego. 

Od godz. 16.00
blok programowy dla młodzieży i dorosłych. 

O godz. 19.00
Msza święta z kazaniem ks. Mirosława 
Toszy,

ok. godz. 20.30
koncert artysty Michała Bajora  
na zakończenie Festynu.

z serDecznymi pozDrowieniami X. józef

DARCZyŃCy, 
którzy zadeklarowali 
już pomoc na kolonie:

PKE S.A. Elektrownia 
Jaworzno III – Dyrektor 
Joachim Adamczyk;

Bank PKO S.A. –Fundacja 
Bankowa im. Mariana 
Kantona;

PCC Rail „Szczakowa” – 
Prezes Mieczysław Olender;

FUD MEN S. J. – Prezes Lucjan 
Fudała i Synowie;

Zakłady Chemiczne Organika 
Azot – Prezes  
Ewa Byrczek;

Przedsięb. Usług 
Remontowych Energetyki 
Jaw. III – Prezes Andrzej 
Szpak;

Garbarnia „Szczakowa” 
– Dyrektor Władysław 
Adamczyk;

Fundacja Mediów  
i Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego – Prezes 
Janusz Wójcik;

Hotel „Wodnik” – Dyrektor 
Maria Kapcia.

VII Festyn 
Elżbietański
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dw

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 uszko-
dzonym silnikiem, kwalifikuje się do przeglądu warszta-
towego, naprawy i częściowego lakierowania. Cena wy-
woławcza (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)

dw

dw

dw

Szkoła Podstawowa nr 9 na Górze Piasku 
dysponuje wolnymi miejscami dla dzieci 

w oddziałach przedszkolnych na rok 2008/2009

Informacje i zapisy w sekretariacie szkoły 032/ 617 73 52
Nasza	szkoła	posiada	terenową	pracownię	przyrodniczą.	Na	terenie	ogródka	znajdują	
się	m.in:	dwa	skalniaki,	klomby	z	kwiatami,	piaskownica,	działka	uprawna	oraz	przyrząd	
do	wyznaczania	miejscowego	południka	geograficznego	zwany	gnomonem.
Tradycją w szkole stały się:
	 spotkania	integracyjne	dla	uczniów,	rodziców	i	nauczycieli
	 organizowanie	festynów	dla	środowiska	lokalnego
	 wystawianie	jasełek
	 uroczyste	sadzenie	symbolicznych	drzewek	przez	pierwszoklasistów
Posiadamy m.in:
	 pracownię	komputerową	z	dostępem	do	internetu
	 pracownię	językową
	 salę	do	zajęć	korekcyjnych	ze	specjalistycznym	sprzętem
	 plenerową	pracownię	przyrodniczą
	 bibliotekę	świetlicę	i	czytelnię
	 dobrze	wyposażone	sale	do	nauczania	zintegrowanego
	 kompleks	boisk	sportowych

Ogłoszenie własne

Taśmy VHS oraz kasety 
magnetofonowe 

odchodzą  
w przeszłość. 

Płyty winylowe odeszły 
już w przeszłość.

Możesz jednak zachować 
swoje archiwalne nagrania 
w nienaruszalnym stanie, 
dokonując ich cyfryzacji!

cyfryzacja taśmy VHS
– 30 zł brutto

cyfryzacja kasety magnetofonowej
– 20 zł brutto

cyfryzacja płyty winylowej
– 20 zł brutto

usuwania trzasków i szumów
– 30 zł brutto

Wydawnictwo GM Sp. z o.o.
43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7

tel. (032) 751-91-30

KREDYT PUNKT Jaworzno
ul. Rynek 12, 
tel. 032 61 55 533 
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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.

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

Proces słyszenia polega na od-
bieraniu dźwięków z otoczenia 
i przekazywania ich dalej za 
pośrednictwem ucha wewnętrz-
nego do centralnego układu 
nerwowego. Zdolność słyszenia 
od pierwszych miesięcy życia 
jest podstawowym warunkiem 
prawidłowego rozwoju mowy 
a w konsekwencji normalnego 
rozwoju emocjonalnego i spo-
łecznego każdego dziecka. 

Obecnie wszystkie noworod-
ki na oddziałach położniczych 
w Polsce są poddawane bada-
niom słuchu, tuż po urodzeniu. 
Niestety występuje wiele czynni-
ków mogących uszkodzić słuch 
po okresie noworodkowym. 
Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców miasta, 
pracownicy Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w dniu 
07.06.2008 roku organizują dzień 
bezpłatnych badań słuchu. 

Przesiewowe badania słuchu 
przeprowadzą logopedzi posia-
dający certyfikat upoważniający 

Badania słuchu
do wykonywania badań słuchu 
programem „Słyszę” wydanym 
przez Instytut Fizjologii i Patolo-
gii Słuchu w Warszawie. Istnieje 
również możliwość skorzystania 
z usług audioprotetyka.

Zapraszamy wszystkie 
dzieci od 4 roku życia, 
młodzież oraz osoby 
dorosłe. Zgłoszenia 
przyjmują pracownicy 
sekretariatu Poradni 
Psychologiczno 
– Pedagogicznej, 
ul. Grunwaldzka 235, 
osobiście lub telefonicznie 
032-616-28-47. 
Ostateczny termin 
przyjmowania zgłoszeń  
06.06. 2008 r.

maria kaszuBa
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STARA HUTA

KOźMIN

CIęŻKOWICE

Spokojnie mógłby posłużyć za 
stracha na wróble na pobliskich łą-
kach albo polach wśród upraw, bo 
swoim wyglądem przystanku raczej 
nie przypomina. A i ławeczka też bar-
dzo skromniutka. Aż strach usiąść, 
bo się złamie.

Zygmunt August  
w Ciężkowicach nie ma chyba 
zbyt lekkiego życia. Droga 
przypomina bardziej królewski 
trakt sprzed kilku wieków, 
aniżeli współczesną drogę. 

Ważne są tylko dopóty, dopóki 
oferta na nich przedstawiona jest 
ważna. Ale na tej tablicy na Grabańki 
ich żywot jest jeszcze krótszy, tylko do 
pierwszego deszczu czy jakiejś ulewy. 
A wszystko przez brak czapy, czyli 
zwykłego małego zadaszenia, jakie 
posiadają inne tablice.

Pomimo iż kilka numerów 
temu pisaliśmy o krzywych 
zwierciadłach, jakie stoją na 
ul. Grabańki, to do tej pory 
na tafli jednego lustra widać 
pożerający część odbicia 
dziubek. Drugie potrafi 
natomiast, przez niewielkie 
pęknięcie, z Fiata Palio 
zrobić np. Citroena. Ach, 
gdyby tak umiało z malucha 
zrobić mercedesa to dopiero 
byłoby coś.

Nie, to nie jest nieudane 
zdjęcie okolicy przejazdu 
kolejowego w Ciężkowicach. To, 
wbrew pozorom, przystanek 
na ul. ks. Andrzeja Mroczka. 
Mamy nadzieję, że kierowcy 
autobusów nie mają problemu, 
z tym, aby go zauważyć.  
A że istnieje, przedstawiamy 
dowody „z bliska”

Schować głowę w piasek

Na domiar złego, „dobre imię” 
króla też wystawione zostało na 
szwank, chociaż w tym przypadku 
nie wiemy czy były to siły natury, 
czy jakiś niezadowolony „poddany” 
– bo mimo iż imię ulicy szlachetne, 
to ogromnych korzyści z tego i tak 
nie ma. A może to „król” próbuje 
schować głowę w piasek?

Ogłoszenia,  
jak to ogłoszenia, 
żywot mają krótki

Bez czapy
Maluch jak mercedes

Dowody z bliska

Ul. Łazowa w Koźminie to ostatnia 
z ostatnich chyba możliwych dróg 
w Jaworznie, leży bowiem tuż przy 
granicy z Balinem, a to już przecież 
inne województwo. 

Okolica spokojna, z pewną aluzją 
do nazwy, można sobie tutaj spo-
kojnie „połazić”, a gdyby się ktoś 

zapędził, to droga i tak nie pozwala 
na zbytnie szarżowanie, bo choć ani 
policjant, ani fotoradar tu nie czuwa, 
to swoje robi...szerokość jezdni. Do-
datkowo także dwie, dość dużych roz-
miarów dziury, ale trzeba przyznać, że 
nawierzchnia, jak na poboczną ulicę 
przystało, całkiem przyzwoita.

Okazuje się, że problem znikających 
pokryw, dekli na studzienki to nie 
jest tylko problem dzielnic ościen-
nych, ale samego centrum.

Taką kompozycję dostrzegliśmy na 
ul. Chopina. Przyznać trzeba, że za-
uważenie jej nie sprawiło nam więk-
szego problemu, bo brak zabezpiecze-
nia oznakowany jest dość dobrze, ale 
żadna taka prowizoryczna taśma nie 
zastąpi prawdziwych zabezpieczeń. 
Szkoda, że osoby odpowiedzialne za 
znikające pokrywy, włazy itd. nie są 
w odpowiedni sposób oznakowane. 
Brak wyobraźni innych to również 
pewne niebezpieczeństwo dla nas, 
choćby nawet i potencjalne.

Uwaga na ulicy Chopina

Można sobie „połazić”

Ten przystanek 
na Ciężkowickiej, 
gdyby przy okazji 
odstraszającego 
wyglądu robił jeszcze 
jakiś hałas

Że aż strach!
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AWARYJNE

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

WILKOSZYN

SZCZAKOWA

PIECZYSKA

Nowa droga jak malowana

O tych studzienkach na 
ul. Karola Pniaka także 
pisaliśmy. Niestety, gałęzie 
jak wystawały, tak wystają. 
Ale co więcej, pojawiły się 
nowe. 

Jeszcze chwila, a poranek 
mieszkańców ulicy 
Botanicznej będzie równie 
pachnący, co cichy. Woń 
świeżego asfaltu nie będzie 
się już więcej mieszać  
z odgłosami robotników, 
kładących kolejne partie 
drogi. 

W zeszł y m t ygodniu postęp 
prac osobiście skontrolowali i oce-
nili prezydent Paweł Silbert i jego 
zastępca Jacek Nowak. Prace prak-
tycznie dobiegają już końca, a ocena 
– pozytywna. Botaniczna, co praw-
da, nie jest drogą pierwszorzędną, 
ale drogi gruntowe zawsze odsta-
wiało się na plan dalszy, w pierwszej 
kolejności zajmując się tymi, które 
wyznaczały układ komunikacyjny 
miasta. W tym roku, jak przekonuje 
Miejski Zakład Dróg i Mostów, wy-
remontowanych dróg gruntowych 
ma być sześć, i tylko mieszkańcom 

W Jaworznie niemal każda napotka-
na przez nas budka jest w jakiś spo-
sób wybrakowana albo uszkodzona. 
Ta na Jeziorkach, przy przystanku 
Jeziorki Sklep chyba dosłownie pa-
dła z wrażenia, ale, jak to mówią, co 
ma wisieć, nie utonie.

Mimo że od zamontowania nowych 
przystanków minęło już dość spo-
ro czasu, to na niektórych z nich 
rozkład jazdy nie wisi we właści-
wym miejscu. Tak jak tu, na Jezior-
kach, gdzie ta niebieskawa tabliczka 
ozdabia mury starego sklepu. Ale 
godziny odjazdów i przyjazdów 
autobusów właściwe, a jak mówią 
mieszkańcy, to się liczy. 

Tabliczka z nazwą ulicy Wąska 
okazała się w tym miejscu chyba 
za wąska, bo rosnące tuż za nią 
drzewo w całości przykryły liście 
i kwiaty. 

Ktoś chyba zbyt dosłownie 
zinterpretował nazwę 
miejsca, w którym się 
znajdował i poczuł się zbyt 
swobodnie. Ograniczenie 
prędkości do 40 km/h 
zmienił zatem na 1401 i ani 
kilometra więcej. Ale znak 
w obecnej formie raczej 
nie obowiązuje kierowców 
wjeżdżających na  
ul. Wolności, bo przekręcony 
jest w stronę płotu.

Ozdoba 
sklepu

Co ma 
wisieć...

JEZIORKI

Slalom na skrzyżowaniu
Wąska za wąska

Swobodnie na ulicy Wolności

pozostaje ocenić, czy to dużo, czy 
mało. Oprócz Botanicznej, na re-
mont czekają w kolejce jeszcze: Kru-
ka, Skałka, Małgorzaty, Traugutta  
i Pułaskiego.

A ta k,  gdyby tabl iczk a była 
widoczna w całości, kierowca by 
przynajmniej wiedział, na co ma się 
przygotować wjeżdżając w uliczkę 
na równie wąski parking

Nikomu nie trzeba chyba uświadamiać, co się może stać z naszym 
samochodem, kiedy chcąc na chwilę w tym miejscu zaparkować, 
najedziemy kołem na taką dziurę? Dodajmy także, że właśnie tę 
okolicę i opuszczone wokół budynki, dzieci upodobały sobie za 
częste miejsce zabaw...
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Informator Kulturalny

o g ł o s Z e n i e

Czerwiec w Bibliotece:

Sprzedam 

budynek 

handlowo 

mieszkalny	

przy	ul.	Grunwaldzkiej	132	

tel. 0 502 721 892

Języki w Bibliotece:
Poniedziałki (godz. 17.00; 18.00)- język angielski 
– prowadzi Daniel Chećko
Wtorki (godz. 16.30; 18.00) – język włoski – pro-
wadzi Joanna Pieróg
Środy (godz. 15.30; 16.30) – język rosyjski – pro-
wadzi Tatiana Swiridowa
Czwartki (godz. 16.00;17.00) – język niemiecki 
– prowadzi  Grażyna Bartczak
Piątki (godz. 16.00) – język francuski – prowadzi 
Agnieszka Batko
Soboty (godz. 10.30;12.15) – język hiszpański 
– prowadzi Dariusz Pilecki

Biblioteka dzieciom:
01.06-08.06 – Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czytanie – czytamy 
z radością, słuchamy z przyjemnością
03.06 (godz. 17.00) – Czytamy: „Mam prawo” 
G. Kasdepke 
Środy (godz. 17.00) – Spotkania z literkami – na-
uka pięknego pisania
04.06  (godz. 17.0 0) – C z y tamy: „ Awantu-
rę w alfabecie” K. Polaka i „Kram z literami”  
W. Chotomskiej
05.06 (godz. 09.30) – Czytamy: „Lulaki, Pan Cze-
koladka i przedszkole” B. Ostrowickiej
05.06 (godz. 10.00) – Dorośli dzieciom - przed-
stawienie - Kruszynka przedstawienie 
Czwartki (godz. 17.00) – Mały artysta – zajęcia 
plastyczne
05.06 (godz. 17.00) – Czytamy: „Czytam od A 
do Z” A. Sójki

Komputerowy Survival
Środy (godz. 17.00) – Poznaj swój komputer - pro-
wadzi Marcin Mączka i Anna B. Błachaniec

Spotkania  - imprezy:
03.06 (godz. 18.00) – „Polskie Podziemne Trasy 
Turystyczne” – spotkanie autorskie z Tomaszem 
Rzeczyckim
04.06 (godz. 18.00) – Język wpływu – manipu-
lacje językowe i odpowiedni dobór słownictwa 
– warsztaty prowadzi Anna Śliwecka
05.06 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: Prawdy, 
mity, fakty i ciekawostki – alkohol – dlaczego nas 
tak kocha? – spotkanie z Aleksandrem Turą

06.06 (godz. 16.00) – Akademia Filmowa dla 
Młodzieży – Postmodernistyczna zabawa filmem 
- prowadzi dr Ewa Sałużanka
06.06 (godz. 18.00) – Biała i czarna legenda 
Ryszarda Riedla – spotkanie autorskie z Edytą 
Kaszycą
10.06 (godz. 18.00) – Spotkanie z Arystotelesem 
– debata oxfordzka – prowadzą uczniowie I LO
10.06 (godz. 18.00) – Klub Książki – prowadzą 
– Anna Chebel, Katarzyna Pokuta
11.06 (godz. 18.00) – Salon literacki – Spo-
tkanie z Ewą Sonnenberg - prowadzi dr Sta-
nisław Piskor 
12.06 (godz. 16.30) – Klub Filmowy – prowadzą 
– Bernadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk
12.06 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: Pierwsza 
pomoc cz. II – spotkanie z ratownikiem medycznym 
Piotrem Fijołem 
13.06  (godz. 18.0 0) – Na t ropach polsk ich 
dinozaurów – spotkanie z geologiem Pawłem 
Woźniakiem
16.06 – 19.06 (godz. 18.00-20.00) – II Przegląd 
Etiud Studenckich WRiTV UŚ
17.06 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: Depresja 
– spotkanie z psychologiem Magdaleną Dziedziak 
– Wawro 
18.06 (godz. 18.00) – Spotkania z nie-Filozofią 
– Historia filozofii po góralsku – prowadzi Marek 
Niechwiej
19.06 (godz. 12.00) – Ogłoszenie wyników XII 
edycji międzyszkolnego konkursu literackiego  
o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna” – MCKiS, sala 
teatralna, ul. Mickiewicza 2
19.06 (godz. 18.00) – Tradycje domu żydowskiego 
– spotkanie z Jarosławem Banysiem
20.06 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariuszowe 
- prowadzi dr Ewa Sałużanka
23.06 (godz. 16.30) – Przyszłość polityki spójności 
Unii Europejskiej po 2013 roku – wykład prowadzi 
eurodeputowany dr Jan Olbrycht
25.06 (godz. 18.00) – Malarstwo nowoczesne 
– Kubizm – wykład prowadzi dr Stanisław Piskor
26.06 (godz. 17.00) - Wernisaż – gobeliny Teresy 
Orłowskiej
26.06 (godz. 16.30) – Klub Filmowy – prowadzą 
– Bernadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk

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	 	pomieszczenia	biu-
rowe,	teren	ogrodzony.	Ul.	Szelonka	
1,	przy	obwodnicy.	
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

Sprzedam	 38	m2	 po	 generalnym	
remoncie	z	wyposażeniem 
tel. 0	606	220	539

420/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

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

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

82/05

Sprzedam	nieruchomość	w	centrum	
z	domami,	posesja	budowlano	inwe-
stycyjna tel.	0	602	105	538

370/d/08

Kupię	mieszkanie	1	 lub	2-pokojowe	
bez	pośredników	tel.	0	723	40	96	15

427/d/08

Sprzedam	M-4,	63	m2	Podłęże 
tel.	0	604	40	64	54,	0	606	87	38	42

428/d/08

Sprzedam	mieszkanie	38	m2	(Szcza-
kowa	ul.	Ogrodowa)	
tel. 0	503	593	118

382/d/08

Sprzedam	M-3,	48,5	m2 
tel.	0	604	564	122

403/d/08

Sprzedam	 60	m2	 po	 kapitalnym	
remoncie	I	piętro,	Podłęże	
tel. 0	790	85	14	21

410/d/08

Sprzedam	dom,	Centrum	147	m2,	
działka	704	m2	cena	380	tyś.	
Tel.	0	503	060	148

174/05

Wynajmę	lokal	32	m2	Centrum	(Kocia) 
tel.	0	696	622	220

417/d/08

Sprzedam	nowy	dom	stan	surowy	
zamknięty	Centrum	Jaworzna 
tel. 0	604	146	353

422/d/08

Sprzedam	garaż	Podłęże	 (Wilcza) 
tel. 0	693	069	664

424/d/08

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

dw

Przyjmę	mechanika	
tel.	0	504	226	620

205/01

Zatrudnię	ekspedientkę 
tel.	0	662	281	085

418/d/08

Magazyn	pomocnicze	praca	w	Mysło-
wicach	tel.	0	604	648	800

dw

Zatrudnię	 osobę	 do	 sekretariatu	
–	Katowice tel.	0	503	060	148

174/05

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

154/05

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

35/04

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

362/d/08

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

91/05

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

381/d/08

Zatrudnię	fryzjerkę	damsko	–	męską 
tel.	0	502	772	929

173/05

Zatrudnię	do	suchych	tynków 
tel.	0	603	422	822

63/05

Zatrudnię	pomocnika	montera	instala-
cji	sanitarnych	tel. 0	605	560	996

dw

Zatrudnię	kierowcę	kat.	C+E 
tel. 0	502	652	135

11/05

Szukam	kierowcy	kat.	C+E	
tel.	0	605	955	878

dw

Bosch	Service	w	Jaworznie	zatrudni	
mechaników	i	elektryków	samocho-
dowych	tel.	0	505	049	696

dw

Zatrudnię	blacharzy,	dekarzy,	mon-
terów	 lekkiej	obudowy	na	umowę	o	
pracę	tel.	0	609	187	927,	0	609	833	
888,	032/	752	43	11

95/05

Zlecę	wykonanie	ogrodzenia	
tel.	0	604	429	281

404/d/08

Zatrudnię	ekspedientkę 
tel.	0	662	281	085

418/d/08

Zatrudnię	budowlańców,	wykończe-
niówka,	pomocników	budowlanych	
praca	Jaworzno tel.	0	663	419	473

412/d/08

Firma	 finansowo-	prawna	zatrudni	
osoby	po	40	roku	życia	z	doświadcze-
niem	zawodowym.	Rozmowa	kwalifi-
kacyjna	po	uprzednim	kontakcie	
tel.	0	691	711	669	w	godz.	8.00-13.00,	
lub	zgłoszeniu	e-mailowym	
v.lubina@chello.pl

112/05

Zatrudnię	doświadczoną	pracownicę	
do	sprzedaży	kolekcji	młodzieżowej.	
Podania	–	Hala	Manhattan	box	13	
Mostowa	1

408/d/08

Zatrudnię	 kasjera,	 pracownika	 do	
obsługi	klienta	na	zewnątrz.	Stacja	
Paliw	–	Autostrada	A-4	Jaworzno 
tel.	032/	780	80	02

178/05

Poszukuję	firmy	do	ułożenia	2	800	m2	
kostki	brukowej	w	Trzebini.	Kontakt	
0	604	494	592

dw

Przyjmę	 do	 pracy	 doświadczoną	
fryzjerkę	oraz	kosmetyczkę	z	umie-
jętnością	stylizacji	paznokci 
tel.	0	512	438	816

1/06

Przyjmę	do	pracy	w	telemarketingu.	
Kontakt	telebiuro@poczta.fm

dw

Przyjmę	do	nowo	otwartego	warsz-
tatu	 samochodowego:	 lakiernik,	
mechanik,	 elektryk,	mile	widziany	
staż	pracy. Tel.	032/	616	42	65	(9.00-
18.00),	0	501	314	914

426/d/08

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

dw

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

136/051

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

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

396/d/08

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

037/d/07

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

dw

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

425/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

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

Wykonam	mury,	tynki	
tel.	0	692	681	783

423/d/08

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

Kafelkowanie tel.	0	665	433	582
407/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

Kompleksowe	remonty 
tel.	0	605	835	147

429/d/08

Profesjonalnie	układanie	parkietów	
tel.	032/	615	63	88

407/d/08

Ogrodzenia,	 izolacje	 i	odwadnianie 
tel.	0	792	013	569	
lub	033/	858	20	18

dw

Malowanie,	laserunki,	trawertyn,	stare	
tynki,	wykończenia	wnętrz 
tel.	0	600	948	328,	0	884	219	971

416/d/08

Przeprowadzki tel.	0	509	222	380
405/d/08

Usługi	 budowlane,	 wykończenia	
wnętrz,	układanie	glazury,	 terakoty 
tel.	0	663	419	473

412/d/08

Płytki	elewacyjne,	sztuczny	kamień	
producent tel.	0	604	57	26	17

413/d/08

Sprzedaż EKOGROSZKU 
tel. 0 508 50 35 50

1/06

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

43/04

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

148/02

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

dw

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

56/03

Złomowanie	samochodów 
tel.	0	509	303	507

225/d/08

Hyundai	 Santa	 FE	 2002	 r,	 diesel	
nienaganny	tel.	0	601	405	524

411/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

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

dw

Sprzedam	Matiz	1999r,	przebieg	66	
tys,	zielony tel.	0	603	746	697

414/d/08

Sprzedam	Citroen	dostawczy	C	15	
(diesel)	1998r,	tel.	032/	616	30	51

dw

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam	TV	32	cale 
tel. 032/	751	80	47

415/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

JĘZYKI OBCE
Angielski	tel.	0	602	340	777

419/D/08

INNE
„KROKIECIK”	 organizuje	wesela,	
przyjęcia	okolicznościowe 
tel.	032/	616	12	95,	753	09	82

395/d/08

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

25/05

Wynajmę	zagęszczarkę,	ubijarkę 
tel.	032/	617	73	45

110/05

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

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

bezpł

SZUKAM PRACY
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

Centrum Kultury
4 czerwca godz. 13.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 „Spotkanie z ....” Ojciec Leon Knabit 
5 czerwca godz. 10.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 „IV Forum Ekologiczne” 

– Konferencja TOZ 
6 czerwca godz. 17.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 Przesłuchania do chóru miejskiego 
7 czerwca godz. 16.00 – Amfiteatr – Park lotników Osiedle Stałe Festyn Rodziny 

– prezentacja dorobku jaworznickich zespołów muzycznych i tanecznych  
z placówek środowiskowych.

8 czerwca godz. 18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 Koncert Orkiestry Kameral-
nej Archetti 

11 czerwca godz. 14.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 „Warto żyć, warto śnić, 
warto kochać” – koncert 

19-22 czerwca Dni Jaworzna
19 czerwca – sala teatralna godz. 12.00 Złote Pióro Prezydenta Miasta Jaworzna” 
 godz. 18.00 Recital Elżbiety Wojnarowskiej 
20 czerwca – parking przed halą MCKiS godz. 17.00 „Scena Młodych” – laureaci Jawor 

2008 godz. 18.30 Koncert eM Bandu godz. 21.00 Broadway’owski Show
21 czerwca – stadion sportowy „Azotania” W godzinach dopołudniowych – Sportowa 

sobota godz. 17.00 Koncert Mezo i Kasia Wilk godz. 19.00 koncert zespołu 
rockowego z Wegier godz. 21.00 koncert zespołu Happysad

22 czerwca – stadion sportowy „Azotania” godz. 14.15 – ścianka wspinaczkowa dla 
wszystkich chętnych godz. 16.00 – Majka Jeżowska godz. 18.00 – Krzysz-
tof Krawczyk z zespołem godz. 21.00 – UK Legends The Animals  
& Smokie pokaz sztucznych ogni.

Dom Kultury „Jeleń” 
4 czerwca godz. 11.00 – „Dzieci w malarstwie” - wystawa prac plastycznych koła „Paleta”.
6 czerwca godz. 16.00 – Turniej gry w warcaby.
11 czerwca godz. 10.00 – Klub Miłośnika Książki – spotkanie z przedszkolakami „Moje 

ulubione książeczki” – konkursy, zagadki, rebusy i rymowanki. 
Dom Kultury „Szczakowa”

5 czerwca godz. 9.00 – Wycieczka do „Parku Miniatur” w Inwałdzie dla uczestników 
dla uczestników zajęć kółek teatralnych.

6 czerwca godz. 17.00 – Wernisaż wystawy fotograficznej Stowarzyszenia Twórców Kultury.
Klub „Dobra”

6 czerwca godz. 16.00 – Kolorowy świat wokół nas – „Kwiaty” – konkurs plastyczny.
9 czerwca godz. 16.00 – Gry i zabawy w plenerze.

Klub „Gigant”    
7 czerwca godz. 13.00 – „Rzeźba afrykańska” – praca zbiorowa – zajęcia z form 

użytkowych.
Klub „Kasztan”

7 czerwca godz. 19.00 – „Swojskie klimaty” - impreza dla mieszkańców dzielnicy.
Klub „Niko”

9 czerwca godz. 17.00 – Dzielnicowe rozgrywki badmintona.
Klub „Podłęże” 

9 czerwca godz. 15.00 – Drużynowy turniej układania puzzli.
11 czerwca godz. 10.00 – Występ grupy teatralnej „Orzeszki” dla przedszkolaków.

Klub „Pod Skałką”
4 czerwca godz. 10.00 – „Wiklinowe ZOO” zajęcia z wikliny dla przedszkolaków.
11 czerwca godz. 16.00 – „Kto lepszy, kto sprawniejszy” – jazda na czas rowerem, biegi

Klub „Relaks”
9 czerwca godz. 17.00 – „Rusz głową” – quizy i zagadki.

Klub „Strażak”
4 czerwca godz. 17.00 – Miniturniej – rozgrywki darta.
6 czerwca godz. 16.30 – Konkurs skoku na skakance – bijemy rekord świetlicy.
11 czerwca godz. 17.00 – „Zabawy na boisku”- gra w piłkę nożną.

Klub „Szczak”
4 czerwca godz. 15.00 – Zajęcia z wikliną – wyjazd do Klubu „Pod Skałką”.

Klub „Wega”
6 czerwca godz. 16.00 – Kulinarna – owocowe pyszności.
8 czerwca godz. 10.30 – Uroczystości pod pomnikiem ku czci pomordowanych miesz-

kańców Ciężkowic.
Świetlica Środowiskowa „Szczakowa”

Do 20 czerwca od godziny 13.00 – 20.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych – pomoc 
w odrabianiu lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.
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73. rocznica śmierci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Pierwszy Marszałek Polski 
Józef Piłsudski zmarł  
12 maja 1935 roku  
w Belwederze  
w Warszawie. Pogrzeb 
był wielką narodową 
manifestacją. Uroczystości 
żałobne zapoczątkowane  
zostały w Belwederze, 
następnie odbywały się  
w katedrze  
św. Jana w Warszawie oraz 
na Polach Mokotowskich, 
zakończone zostały  
18 maja w Krakowie.

Na dworcu w Krakowie, w sobotę 
rano, 18 maja, oczekiwali na przyjazd 
pociągu żałobnego: prezydent RP, 
członkowie rządu, przedstawiciele 
korpusu dyplomatycznego, delegacje 
obcych państw, generalicja, przed-
stawiciele duchowieństwa katolic-
kiego, prawosławnego, dostojnicy 
kościoła grecko-katolickiego i ewan-
gelickiego oraz tłumy mieszkańców 
krakowskiego grodu.

Z królewskimi honorami prowa-
dzono trumnę zmarłego Marszałka, 
otuloną sztandarem narodowym 
na lawecie armatniej. Majestatycz-
ny pochód na Wawel towarzyszył 
trumnie. Przez kilkanaście lat życie  

W krypcie św. leonarda na Wawelu złożono trumnę Marszałka 
Józefa Piłsudkiego

i działalność Józefa Piłsudskiego była 
związana z Krakowem, tu znalazł 
schronienie w roku 1901 po ucieczce 
z petersburskiego szpitala. Tu skrysta-
lizowały się plany niepodległościowe 
Polski, zrodziły się legionowe kadry 
pod jego dowództwem. 3 październi-
ka 1933 roku prezydent Krakowa, dr 
Mieczysław Kaplicki, zgłosił wniosek 
o nadanie Józefowi Piłsudskiemu 
honorowego obywatelstwa miasta 
Krakowa.

W imieniu Narodu przemówienie 
pożegnalne ze stopni katedry wawel-
skiej wygłosił prezydent RP Ignacy 
Mościcki: „Cieniom królewskim 
przybył towarzysz wiecznego snu. 
Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie 

dzierży berła. Półwiekowym trudem 
swego życia dał Polsce wolność, sza-
cunek, moc i granice”. W wawelskiej-
krypcie św. Leonarda złożono zwłoki 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego, „bo królom był równy”. 
Zdjęcia z uroczystości pogrzebowych 
w Krakowie, w którym pogrążony  
w żałobie naród oddawał ostatnie po-
żegnanie zmarłemu. zofia Żak

Przyjazd pociągu specjalnego z trumną Józefa Piłsudskiego na 
dworzec kolejowy w Krakowie

Wyprowadzenie trumny ze zwłokami Marszałka z peronu Dworca 
Zachodniego w Krakowie. Na czele grupa duchowieństwa rzymsko-
katolickiego, metropolita krakowski kardynał Adam Sapieha 
ubrany w ceremonialny ornat i tiarę

Wyprowadzenie trumny ze zwłokami Marszałka z peronu. Trumnę na ramionach wynoszą generałowie

Kondukt pogrzebowy, na lawecie armatniej trumna, obok generalicja

Kondukt pogrzebowy wolno podąża do bramy herbowej Wawelu. 
Od prawej grupa ludności w strojach  ludowych ze sztandarami, 
żołnierze WP. Na murach  zamku i zboczu zamkowym liczne tłumy 
ludności, młodzieży szkolnej uczestniczącej w uroczystościach. 
Mury zamkowe przystrojone żałobnymi girlandami i igliwiem

Z lawety armatniej oficerowie ściągają trumnę Marszałka. Trumna 
przykryta flagą z godłem, na wieku położona poduszka z czapką 
maciejówką, szablą Józefa Piłsudskiego
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o g ł o s z e n i e

14 maja 2008 r. w Gimnazjum nr 3  
w Jaworznie odbył się Międzygim-
nazjalny Konkurs Wiedzy o Krajach 
Anglojęzycznych zorganizowany przez 
nauczycielki języka angielskiego  Renatę 
Wołoch-Grabowską i Maję Wolę.

Uczniów i nauczycieli przywitała dyrektor 
Magdalena Grzegorczyk. W konkursie brało 
udział 19 uczniów z sześciu jaworznickich 
szkół gimnazjalnych: Gimnazjum nr 1,3, 4,6, 
8 i 11. Uczniów do konkursu przygotowywali: 
Anna Oczkowska-Mączka (G1), Marta Łacny 
(G1),  Katarzyna Diakowska (G1), Renata 
Wołoch-Grabowska (G3),  Ksymena Krupiń-
ska-Pluta (G4), Agnieszka Odrzywołek (G6), 
Sylwia Bednarek (G8), Edyta Wiernek (G11) 
oraz Katarzyna Pyter (G11).

Do tej pory konkurs odbył się trzy razy 
(w 2003, 2004 i 2005 roku), po dwuletniej 
przerwie został przywrócony, ale w zmie-
nionej formie.

Podczas poprzednich trzech edycji 
uczniowie rozwiązywali test w języku pol-
skim z szeroko pojętej kultury (historia, 
geografia, sztuka, zwyczaje) krajów angloję-
zycznych: Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej, Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północnej i Związku 
Australijskiego. W bieżącym roku konkurs 
został przeprowadzony w języku angielskim 
w formie otwartego testu pisemnego ocenia-
nego punktowo, który uczniowie uzupełniali 
po obejrzeniu filmu poświęconemu Londy-
nowi. Podczas oglądania filmu, uczniowie 
na specjalnie przygotowanych kartkach  
z pieczątką Gimnazjum nr 3, robili notatki; 
po zakończeniu oglądania filmu otrzymali 
testy, które uzupełniali w oparciu o sporzą-
dzone notatki i swoją wiedzę (zalecana litera-
tura była podana w regulaminie konkursu).

Po zakończeniu konkursu organizatorzy 
powołali Komisję Konkursową w składzie: 

Międzygimnazjalny konkurs

Anna Oczkowska-Mączka, Maja Wola, 
Ksymena Krupińska-Pluta, Sylwia Bednarek  
i Agnieszka Odrzywołek, która oceniła pra-
ce, sporządziła protokół i listę zwycięzców. 
 I miejsce zajął  Michał Gołdys (G4), II – Ka-
tarzyna Szarla (G3), a III – Michał Kasprzyk 

(G4). Wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy 
za zajęcie czołowych miejsc lub za udział,  
a zwycięzcy dodatkowo cenne nagrody 
ufundowane przez Ambasadę Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północnej w Warszawie 
i Wydawnictwo Longman. (iw)

29 maja 2008 r. w Gimnazjum nr 3  
w Jaworznie odbył się VII Między-
gimnazjalny Konkurs Ortograficz-
ny, którego patronem jest metodyk 
języka polskiego Bogumiła Muszyń-
ska-Dudek

W kon k u rsie  ucz es t n icz yło  
16 uczniów z jaworznickich gimna-
zjów: nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uczniowie 
pisali dyktando pt. „Szczególne zjawi-
ska niebieskie”. 
Prace oceniało jury w składzie:
1. Bogumiła Muszyńska-Dudek 
2. Bernadeta Łabaj
3. Maria Żuromska
4. Lidia Rytter

Mistrzowie języka polskiego
Laureatami zostali następujący 

uczniowie: I miejsce Karolina Szpak 
– Gimnazjum nr 5; II miejsce Kata-
rzyna Szarla – Gimnazjum nr 3; III 
miejsce Maja Lempart – Gimnazjum 
nr 4.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Składam serdeczne podziękowanie 
za pomoc w organizacji VII Między-
gimnazjalnego Konkursu Ortogra-
ficznego pani dyrektor Gimnazjum  
nr 3 – Magdalenie Grzegorczyk oraz 
pani wicedyrektor Bernadecie Łabaj.

Bogumiła muszyńska-DuDek 
metoDyk języka polskiego

Sala komputerowa została wyposa-
żona w 10 komputerów uczniowskich  
z pełnym oprogramowaniem, serwer 
na stanowisku nauczyciela, skaner, 
drukarkę, projektor multimedialny oraz 
przenośny komputer, z którego może 
korzystać każdy nauczyciel przygoto-
wujący się do zajęć. Ponadto połączenie 
z siecią internetową możliwe jest nie 
tylko w sali komputerowej, ale również 
w dwóch kolejnych pomieszczeniach,  
z których jedno może zostać przeznaczo-
ne na salę projekcyjną. Łączna wartość 
przekazanego sprzętu to około 42 tysiące 
złotych.

Możliwość doskonalenia technik 
komputerowych i informacyjnych  
z wykorzystaniem nowoczesnego sprzę-

tu komputerowego to wyjątkowa gratka 
dla uczniów i nauczycieli.

Cieszymy się, że nasze starania  przy 
wsparciu organu prowadzącego zostały 
uwieńczone sukcesem i Szkoła Pod-
stawowa nr 6 w Jaworznie znalazła się 
wśród szkół wytypowanych przez MEN 
do realizacji projektu.

Dziękujemy: Ministerstwu Edukacji 
Narodowej – realizatorom projektu, 
Organowi Prowadzącemu szkołę Gmi-
nie Miastu Jaworzno za poparcie starań 
szkoły i pomoc w spełnieniu wymagań 
dotyczących realizacji przedsięwzięcia, 
Fundacji „Energetyka Na Rzecz Polski 
Południowej” – fundatorom instalacji 
elektrycznej w sali komputerowej.

(iw)

Od 15 maja bieżącego roku społeczność Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Jaworznie może cieszyć się 
wyjątkowym darem jakim jest nowy sprzęt komputerowy 
pozyskany w ramach projektu MEN „Pracownie 
komputerowe dla szkół” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego

Pracownia komputerowa w SP 6

Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat krajów anglojęzycznych

Nowoczesna pracownia komputerowa
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Budowlanka obchodzi jubileusz 40-lecia

Z ortografią na ty – w budowlance

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

Co ma budownictwo do 
ortografii? Okazuje się, 
że w Jaworznie całkiem 
sporo. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. Kazimierza Wielkiego 
jest pomysłodawcą  
i organizatorem Miejskiego 
Dyktanda Jaworznickiego, 
które ma na celu wyłonienie 
mistrza jaworznickiej 
ortografii.

Wszystko zaczęło się w 2001 roku, 
roku jubileuszowym, bo ogłoszona 
została właśnie X edycja Dyktanda 
Ogólnopolskiego. Cała Polska chciała 
pisać test, każdy miał chęć sprawdzić 
swoje umiejętności, lecz tylko nieliczni 
mogli dostąpić tego zaszczytu. Więc 
zapytaliśmy – dlaczego nie w Jaworz-
nie, dlaczego nie my, dlaczego nie  
w budowlance? Więc zadzwoniliśmy do 
organizatorki, pani Krystyny Bochenek: 
Możemy? Chcecie? Chcemy! To róbcie.  
I wkrótce mogliśmy powiedzieć: „Bu-
dowlanka to my – z ortografią na ty”. 
Takie właśnie  napisy widniały na szkol-
nych transparentach, z którymi pojecha-
liśmy na Finał Telewizyjnego Dyktanda 
do Katowic. Duża sprawa! Prawdziwa 
telewizja, autorytety polskiej ortografii. 
Z profesorami: Jerzym Bralczykiem, 
Walerym Pisakiem, Bogusławem Du-
najem i Edwardem Polańskim mogliśmy 
bezpośrednio porozmawiać, zapytać  
o zasady tworzenie reguł ortograficz-
nych, o to, dlaczego jest tak trudno, 
dlaczego aż tyle pułapek ortograficznych 
czai się na biednego Polaka. Zapewniali, 
że się starają, że będzie coraz łatwiej, 
jednak uczestnicząc w morderczych 
zmaganiach najwspanialszych polskich 
znawców ortografii, którzy nad słowni-

kiem spędzają po trzy, cztery godziny 
dziennie – nie byliśmy tacy pewni, że 
kiedyś nastąpi taki dzień, gdy uczeń 
uśmiechnie się radośnie, bo nauczyciel 
zapowiedział dyktando klasowe. Prócz 
spotkań i możliwości podglądania kulis 
powstawania programu telewizyjnego 
nagrodzono również naszą kreatywność 
i zapał do poprawności językowej. Tele-
wizyjna „Jedynka” ufundowała szkole 
najnowszej generacji ogromny telewizor, 
który osobiście wręczył prezes TVP1 
Sławomir Zieliński. 

Tak zaczęła się historia Jaworznic-
kiego Dyktanda, które od tej pory już 
na stałe weszło do kalendarza imprez 
miejskich. Nad wszystkimi edycjami 
czuwała i wspierała je duchowo pani 
senator Krystyna Bochenek. W dowód 
uznania zaprosiła uczniów ZSP nr 1 do 
studia telewizji regionalnej Katowice, by 

przyglądnęli się pracy zespołu redak-
cyjnego przygotowującego audycję pro-
mującą zdrowie – wśród zaproszonych 
gości był Irek Dudek, więc nie obyło się 
bez bluesa!

A w Jaworznie? Mistrzostwa ortogra-
ficzne promujące poprawność językową 
wśród młodzieży i dorosłych zostały cie-
pło przyjęte przez mieszkańców miasta. 
Tradycją stało się, że w okolicach paź-
dziernika – listopada, w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 zbiera się 
spora grupa najlepszych ortograficznie 
gimnazjalistów, uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych oraz dorosłych, którzy 
postanawiają popróbować swoich sił  
w tej swoistej korridzie – walce z bykami, 
które czają się w podchwytliwych, naje-
żonych pułapkami tekstach. 

Konkurs składa się z dwóch etapów. 
Pierwszy to jednakowe dla wszystkich 

dyktando i to ono zwykle wzbudza naj-
więcej emocji. Wystarczy wspomnieć 
zdanie z drugiej edycji dyktanda, któ-
rego treść odczytywał aktor Teatru 
Śląskiego, Antoni Gryzik: „Bekas kszyk 
buszuje w bukszpanie…”. Jeszcze więcej 
zakłopotania sprawiło zdanie z finału 
ostatniej, piątej edycji dyktanda: „Hoży 
chemioterapeutyk z Chęcin wyhodo-
wał histony z chromatyny hirudyny 
w trakcie obserwacji chemotropizmu 
hiacyntu…”. Uff! Włos się jeży ileż tu 
byków można zrobić. Na każdym kroku 
niebezpieczeństwo, ale pisać trzeba, po 
to się przyszło. Zresztą nie pojawili się 
jacyś przypadkowi przechodnie, lecz 
mistrzowie swoich szkół, więc poloniści, 
sprawdzający prace,  mają spory problem 
z wyłonieniem zwycięzców – wszyscy są 
dobrzy. Drobiazgi, jakże ważne,  przesą-
dzają o wyniku – zapomniany przeci-

nek, kropka zamiast wykrzyknika, no, 
niewielki błąd ortograficzny.

Teraz drugi etap. Starcie bezpo-
średnie. Trzeba się wykazać się wiedzą  
z zakresu historii języka polskiego 
oraz literatury. Znów pułapki, czasem 
zaczerpnięte ze staropolszczyzny – bo 
cóż to są androny, maneż, albo ożóg? 
Czasem, o zgrozo z języków obcych – jak 
napisać Paul Verlaine, a jak Miguel de 
Cervantes. Koszmar!

Wreszcie finał. Najlepsi, poza ty-
tułem Mistrz Ortografii, otrzymują 
atrakcyjne nagrody np. kursy językowe, 
sprzęt elektroniczny, komputerowy, a był 
i taki rok, gdy mistrz wyjechał na… Nie, 
nie samochodem, może przy kolejnej 
edycji,  lecz na dobrej klasy rowerze gór-
skim. Do tej pory odbyło się pięć edycji 
Miejskiego Dyktanda Jaworznickiego. 
Podczas ostatniego, naczelnik Wydziału 
Edukacji Sportu i Zdrowia – Zbigniew 
Mika – dwukrotny mistrz ortografii  
w kategorii VIP-y, wyzwał na pojedynek 
ortograficzny dyrektorów wszystkich 
placówek oświatowo-wychowawczych  
z terenu naszego miasta. O włos prze-
grał z panią wicedyr. ZSP nr 3, Renatą 
Witek. Ciekawe, kto w tym roku stanie  
w szranki o tytuł jaworznickiego mi-
strza ortografii i udowodni wszem  
i wobec, że na niego zasłużył.

izaBela woźnica

Uczestnicy Miejskiego Dyktanda Jaworznickiego z profesorem Bralczykiem

Międzynarodowy konkurs 
matematyczny „Kangur” to 
prestiżowy konkurs  
o szerokim zasięgu i dużej 
liczbie uczestników. Co roku, 
na wiosnę, tego samego 
dnia, o tej samej godzinie 
uczniowie z kilkunastu 
krajów zasiadają do pisania 
tego samego – w swej 
kategorii wiekowej – testu.

Uczniowie zmagają się w 6 kate-
goriach: od najmłodszych w kategorii 
„Kangurek”( I i II klasa szkoły pod-
stawowej), do najstarszych w kate-
gorii „Student”(II i III klasa liceum  
i IV technikum). Wszyscy rozwiązują 
testy z jedną poprawną odpowiedzią. 
Poziom testów jest dostosowany do 
wieku uczniów. Zadania są ciekawe, ale 
nie wszyscy jednakowo je lubią, tym 
bardziej, że za złe odpowiedzi traci się 
część uzyskanych wcześniej punktów. 
Grono miłośników kangurowych za-
gadek jest jednak duże. W tym roku  
w XVII edycji konkursu tylko w na-
szym województwie brało udział po-
nad 26 000 uczniów z 877 szkół. W na-

Kangur matematyczny 

szym mieście prawie wszystkie szkoły 
przystąpiły do tego konkursu. 

W II Liceum Ogólnokształcącym 
im. Czesława Miłosza, jak co roku, 
duża grupa uczniów pisała konkurso-
we testy. Było ich ponad 60. Jak zawsze 
z niecierpliwością czekali na wyniki, 
które sprawiły radość tak uczniom 
jak i nauczycielom. Paweł Kowal-
czyk – uczeń klasy II matematyczno 
- informatycznej uzyskał w kategorii 
„Student” nagrodę I stopnia i dyplom 
za bardzo dobry wynik. Adrian War-
choł – uczeń klasy I matematyczno 

-informatycznej uzyskał w kategorii 
„Junior” nagrodę II stopnia i wyróż-
nienie. Obaj uczniowie zajęli wysokie 
miejsca w rejonie i pierwsze miejsce  
w powiecie. Nie byli to jedyni wyróż-
nieni. Nagrodę II stopnia i wyróżnienie 
otrzymali również: Marcin Hałczyński 
uczeń klasy II MI oraz Anna Efemberg 
i Konrad Ślusarczyk uczniowie klasy 
I MI. Nagrodzonym gratulujemy,  
a wszystkim uczestnikom konkursu 
życzymy radości z rozwiązywania 
matematycznych problemów.

Danuta mazur

W tych trudnych, ale prestiżowych 
zawodach bierze udział wielu uczniów, 
pragnących sprawdzić swoje matema-
tyczne umiejętności. W skali wojewódz-
twa i kraju młodych utalentowanych 
matematyków jest bardzo wielu. Do gro-
na laureatów tegorocznego Matematycz-
nego Kangura dołączyli po raz kolejny 
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
im. T. Kościuszki w Jaworznie. Uzyskali 
oni wyróżnienie II stopnia w międzyna-
rodowej edycji konkursu. Wśród nagro-
dzonych znaleźli się Natalia Grzywacz 

Śląskie Towarzystwo Matematyczne co roku 
patronuje międzynarodowemu konkursowi 
matematycznemu „Kangur”

Laureaci z I LO
z klasy 3d, Adam Ples z klasy 2d oraz 
trzech reprezentantów 1d – Radosław 
Gierek, Paweł Jończyk i Michał Sienkie-
wicz. Pomocą w czasie przygotowań do 
konkursu służyły uczniom nauczycielki 
matematyki z I LO – mgr A. Adamska 
oraz mgr B. Mielniczuk. 

Utalentowani matematycznie 
uczniowie z „Jedynki” zaliczają się do 
tych, którzy na pewno nie będą mieli 
problemów ze zdaniem obowiązkowej 
matury z matematyki!

m.D.
Od lewej: Paweł Kowalczyk, Adrian Warchoł

Najlepsi matematycy z pierwszego liceum
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Miasto JaworznoTeleturniej

Szóstka zwycięzcą
„W związku z zaistniałą sytuacją, 
tj. SP nr 6 i SP nr 14 zdobyły 
jednakową ilość punktów 
– 62, ustala dogrywkę w dniu 
14.05.2008 r. w studiu telewizji 
CTv Jaworzno. Dogrywka będzie  
z zakresu wiedzy ogólnej  
tj. przyrody, historii Jaworzna  
i sportu. Każda ze szkół otrzyma 
po jednym pytaniu  
z w/w dziedzin, drogą losowania” 
– czytamy w protokole 
końcowym, napisanym  
i podpisanym przez Komisję 
Konkursową teleturnieju „1,2,3 
Wygrywamy My”.

Do studia telewizji już przed 
godziną dziewiątą, 14 maja, 
przyszli uczniowie, którzy 
reprezentowali swe szkoły  
w dogrywce teleturnieju. 
Michał Masternak, Maciej 
Kowal, Oliwia Pypłacz, 
Bartłomiej Stawarz i Piotr 
Kwieciński z SP nr 6  
oraz Dominika Kubiesza, 
Paulina Bień, Karolina Kula, 
Tomasz Żurowski, Mateusz 
Skoczeń, Barbara Szabrańska 
i Michał Więcek, którzy 
reprezentowali SP nr 14.

Uczniom towarzyszyły 
nauczycielki: Ewa Pogoda  
i Gabriela Machejek. Jurorzy: 
Maria Leś-Runicka, Piotr 
Grzegorzek i Józef Matysik 
przygotowali specjalne pytania 
konkursowe. Dogrywce 
przewodniczyli: Tomasz Dudek, 
Renata Flak oraz Barbara 
Zymon.

Zawodnicy z obu szkół świetnie 
poradzili sobie z pytaniami  
z historii i przyrody, zdobywając 
równą ilość punktów.

Dopiero pytania ze sportu 
wyłoniły zwycięzcę. 
Ostatecznie w dogrywce na 
wszystkie konkursowe pytania 
odpowiedzieli uczniowie z SP  
nr 6 i to oni wywalczyli  
1 miejsce w teleturnieju, 
otrzymując czek na 10.000 zł. 
SP nr 14 zajęła drugie miejsce, 
otrzymując czek o wartości 
5.000 zł.

Gratulujemy wszystkim szkołom 
uczestniczącym w teleturnieju. 
Relację z uroczystego rozdania 
nagród, które odbyło się  
w Domu Kultury w Szczakowej, 
zamieścimy w kolejnych 
numerach gazety.

mirosława matysik

Do ostatecznej rozgrywki szkoły wystawiły najlepszych uczniów. Po lewej prowadzący Henryk Kassube

Siedzące naprzeciw zawodników jury uważnie śledziło czytanie pytań, a szczególnie odpowiedzi na nie

Starcie SP 6 i SP 14 odbyło się w kameralnych warunkach, przy nielicznej widowni, co sprzyjało koncentracji zawodników


