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Rynek z 
wątpliwościami
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Uroczystości 
święta 3 Maja

Zapraszamy 
do telewizji 
CTv Jaworzno
Zapraszamy do programu telewizji 
CTv Jaworzno, gdzie mogą Państwo 
obejrzeć audycję motoryzacyjną 
„AutoExpert”, której sponsorem jest 
Stacja Kontroli Pojazdów PKM Sp. 
z o.o. oraz Raba II. W tym tygodniu 
testujemy samochody rodzinne: 
Renault Kangoo i Renault Scenic.
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Uwaga!   w środku specjalny dodatek motoryzacyjny   „Auto Expert”
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Matury ruszyły

Remont mostu 
na Łużniku
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Księżycowy 
rekonesans

Salon Literacki Biblioteki zaprasza 
w środę, 14 maja br. o godz. 18.00 na 
spotkanie z poetą Janem Strządałą. 
Jan Strządała ur. w roku 1945 w 
Wiśle. W Gliwicach mieszka od 1948 
r. Studiował na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej 
w Łodzi 1961-67. Debiutował 
w roku 1969 tomikiem „Przegrany 

semestr” (pseud. Jan Strehl). Jest 
autorem 11 tomików poetyckich; 
jego wiersze i eseje były publikowane 
w 9 antologiach i publikacjach 
zbiorowych oraz 
w ok.70 publikacjach rozproszonych 
w kilkunastu czasopismach 
społeczno-kulturalnych, literackich 
i artystycznych, a także w Polskim 
Radiu i TVP. Wiersze Jana Strządały 
były tłumaczone na języki: rosyjski, 
niemiecki, czeski, angielski, włoski 
i esperanto. O jego poezji Bohdan 
Pociej pisze tak: Pod delikatną tkanką 
tej poezji kryje się siła niezwykła, 
duchowa; siła przeciwstawiania się 
rozpaczy, nihilizmowi, katastrofizmowi, 
pesymizmowi. Przeciwstawiania się 
zwątpieniu i beznadziei trawiącym 
współczesny świat – temu wszystkiemu 
co w sposób zgoła niszczycielski wpływa 
na duchowość człowieka, ulegającego 
nawet podświadomie presji mrocznych 
tendencji. („Sycyna”, 17(95), 1998)

wprowaDZenie stanisław piskor

Spotkanie 
z poetą

społeczno-kulturalnych, literackich 
i artystycznych, a także w Polskim 
Radiu i TVP. Wiersze Jana Strządały 
były tłumaczone na języki: rosyjski, 
niemiecki, czeski, angielski, włoski 
i esperanto. O jego poezji Bohdan 
Pociej pisze tak: 
tej poezji kryje się siła niezwykła, 
duchowa; siła przeciwstawiania się 
rozpaczy, nihilizmowi, katastrofizmowi, 
pesymizmowi. Przeciwstawiania się 
zwątpieniu i beznadziei trawiącym 
współczesny świat – temu wszystkiemu 
co w sposób zgoła niszczycielski wpływa 
na duchowość człowieka, ulegającego 
nawet podświadomie presji mrocznych 

Zna lazłem na stronie NASA 
ciekawą inicjatywę i jednocześnie 
atrakcję dla zainteresowanych te-
matyką związaną z poznawaniem 
kosmosu. W ramach amerykań-
sk iego progra mu „Pow rotu na 
Księżyc” w trakcie przygotowań do 
startu znajduje się obecnie bezza-
łogowa sonda LRO. Podczas rocz-
nego orbitowania nad powierzch-
nią naszego naturalnego satelity 
będzie się ona zajmować głównie 
sporządzeniem szczegółowej mapy 
powierzchni Księżyca, pomiara-
mi promieniowania kosmicznego 
oraz poszukiwaniem lodu i złóż 
surowców natura lnych. Wśród 
wielu instrumentów i przyrządów 
na jej pokładzie zostanie wysłany 
również układ scalony zawierający 
zapisane w pamięci nazwiska osób 
chcących w ten sposób znaleźć się 
bliżej gwiazd. Co więcej – tym 
razem nie będą to znane postacie 
z życia politycznego, sportowcy czy 
naukowcy. Nie będą to nawet tylko 
amerykańscy podatnicy! Każdy 
z nas może wysłać swoje imię i na-
zwisko za pośrednictwem specjalnie 
do tego przygotowanej strony:
http://lro.jhuapl.edu/NameToMoon/index.php

Następnie wydrukować sobie uni-
k a l ny cer t y f i k at  uczest n ic t wa 
w projekcie „Wyślij swoje imię na 
Księżyc”. Opis projektu znajduje 
się pod adresem: http://www.nasa.
gov/mission_pages/LRO/main/index.html,
natomiast oficjalna strona programu 
LRO jest dostępna tutaj:
http://lunar.gsfc.nasa.gov/

Ja już mam swój certyfikat, numer 
453515. Zapraszam do zabawy mającej 
swój finał na orbicie okołoksiężycowej!

anDrZej kiermasZ

Zapisy tylko do 27 czerwca 2008 roku

Jeśli Państwo z uwagą przeczytacie tekst Pana Andrzeja Kiermasza, który 
przesłał nam na adres mailowy portalu: portal@jaw.pl, to możemy razem 
– jako jaworznianie – rozpocząć podbój Księżyca

Pomysł naszej gazety jest bardzo prosty. Jeśli większość z nas – jaworznian 
dopisze swoje nazwisko do misji na rekonesans Księżyca oraz prześle 
swój certyfikat na adres portalu www.jaw.pl, to my, zebrawszy wszystkie 
wystąpimy do NASA, aby podczas kolejnej już misji lądowania na Księżycu 
miejscu lądowania nadać nazwę Jaworzno. Siła naszego przekonywania 
będzie zależna od ilości nazwisk jaworznian. Miejmy nadzieję, że będzie 
znacząca i zapraszamy do lektury poniższego tekstu.

W kosmicznej dali widać naszą planetę znad powierzchni Księżyca

Lunar Reconnaissance Orbiter 
(LRO)
Planowana amerykańska sonda 
kosmiczna. Sztuczny satelita Księżyca. 
Podstawowym zadaniem sondy będzie 
przeprowadzenie obserwacji, które 
zostaną wykorzystane w planowanym 
programie lotów załogowych na 
Księżyc. Początek misji zaplanowany 
jest na 28 października 2008 r.

Oto certyfikaty 
pierwszych mieszkańców 
Jaworzna
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Potrójne 
święto 
na Podłężu

Maszt jest, ale 
decyzji nie ma 
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Wieczór 
autorski Alicji 
Dudek

Jan Strządała
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Sobotnie uroczystości zarówno o cha-
rakterze religijnym, jak państwowym, 
zainaugurowała Msza św. w kolegiacie 
św. Wojciecha i św. Katarzyny, którą 
celebrował ks. kanonik Eugeniusz Ce-
bulski z asystą ks. Sławomira Woźnia-
ka w intencji Ojczyzny, mieszkańców 
miasta oraz Szkoły Podstawowej nr 16 
im. Konstytucji 3 Maja. Oprawę litur-
gii wzbogacił śpiew chóru kościelnego 
i gra orkiestry dętej.

Pod pomnikiem  
Bojowników Ruchu Oporu
Z udziałem licznie zgromadzonych 

mieszkańców miasta, pocztów sztanda-
rowych reprezentowanych przez: Urząd 
Miasta, kombatantów, zakłady pracy, 
związki zawodowe, koła, stowarzysze-
nia społeczne, zespoły ludowe, ZHP 
oraz młodzież szkolną, na wylocie ul. 
Mickiewicza uformowała się kolumna, 
która w rytmie marszów orkiestry dętej 
MCKiS, pod dyrekcją Grzegorza Kurow-
skiego, przeszła ulicami Mickiewicza, 
Grunwaldzką, pod pomnik.

Oficjalnego otwarcia tegorocznych 
uroczystości dokonał zastępca prezy-
denta miasta Jacek Nowak, który na-
wiązał do przypadającej 217. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, będącej 
wielkim wydarzeniem - jako pierwszej 
w Europie i drugiej w świecie, symbolu 
nowej jakości myśli politycznej. Wyra-
zem uczczenia pamięci wszystkich po-
ległych jaworznian w walce o wolność 
Ojczyzny, u stóp pomnika składano 
wiązanki kwiatów. Po zakończeniu, 
zwarta kolumna uczestników prze-
szła ulicą Pocztową do Rynku, obok 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie 
wydarzeniem dużej wagi było wmuro-
wanie aktu erekcyjnego pod Pomnik 
Niepodległości.

Początek Pomnika 
Niepodległości

Treść aktu erekcyjnego odczytała 
Renata Gacek z Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu, prowadząca program 
miejskich uroczystości. Prezes Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej koła w Jaworznie Stanisław Nowa-
kowski w swoim wystąpieniu przybliżył 
drogę starań środowisk żołnierskich  
i kombatanckich dla usytuowania i po-

Uroczystości 
święta 3 MAJA

stawienia w tym miejscu pomnika: – To 
miejsce historyczne, którego wyznaczni-
kiem jest upamiętnienie czynów żołnier-
skich bliskich nam osób. Zebraliśmy się 
w tym miejscu szczególnym, gdzie przez 
kilkadziesiąt lat stał Dom Legionowy, 
zbudowany rękami legionistów, którym 
udało się powrócić po zakończeniu wojny 
pod dowództwem Piłsudskiego. W Domu 
Legionowym znajdowała się siedziba 
Związku byłych Legionistów.

Uroczystego wmurowania kamienia 
węgielnego przy dźwiękach pieśni pa-
triotycznych dokonali: Stanisław Nowa-
kowski, w imieniu władz miasta zastępca 
prezydenta Jacek Nowak i przewodniczą-
cy RM Janusz Ciołczyk. Poświęcenia ka-
mienia węgielnego pod pomnik dokonał 
ks. kanonik Eugeniusz Cebulski.

Obelisk stanie w rynku w miej-
scu dawnego Domu Legionowego 
obok nowego gmachu MBP z napisem:  
„W hołdzie jaworznianom, walczącym 
o niepodległą Ojczyznę”.

Na konkurs nadesłano 6 projektów 
pomnika, zwyciężył projekt wspólny ar-
tysty rzeźbiarza prof. Andrzeja Zwolaka 
z ASP z Krakowa i architekta Grzegorza 
Bilińskiego z tej uczelni. Projekt został 
uwidoczniony na afiszu informacyjnym 

do publicznej wiadomości. Wykonany 
będzie z brązu. Składa się z 9 elemen-
tów na kształt wylatujących pocisków 
artyleryjskich ustawionych w pionie, 
które zawierają ideę wolności Ojczyzny. 
W jego centrum umieszczony będzie 
znicz z napisem oraz godło Polski i herb 
Jaworzna. Odsłonięcie pomnika nastąpi 
15 sierpnia w Dzień Wojska Polskiego.

Patriotyczne treści
Trzeciomajowe uroczystości zakoń-

czył występ chóru „Jawor”, który na 
przywitanie słuchaczy zaśpiewał w sali 
teatralnej MCK-u pieśń „Witaj majowa 
jutrzenko”. Następnie Dominik Socha 
przypomniał nam treść preambuły do 
Konstytucji 3 Maja. Całość insceniza-
cji była utrzymana i zarazem tworzyła  
na sali atmosferę miłości do naszej  
Ojczyzny. Zofia Żak

Więcej informacji na temat inicja-
tywy powstania pomnika i jego usy-
tuowania zamieścimy w następnym 
wydaniu gazety „Ct”.

Delegacja AK składa wieńce pod pomnikiem

Chór „Jawor” i Dominik Socha podczas majowego 

Wmurowanie aktu erekcyjnego

Na spotkaniu w bibliotece miesz-
kańcy Jaworzna mogli po raz pierwszy 
zapoznać się z projektem modernizacji 
rynku. Wizualizacje nowej płyty rynku  
i jego otoczenia robią ogromne wrażenie, 
ale pojawiły się też pewne zastrzeżenia 
mieszkańców.

W ubiegłym roku został powołany 
zespół, który zajmuje się przygotowa-
niem planu modernizacji jaworznickiego 
rynku, pod nazwą „Rynek Od.nowa”. Na 
spotkaniu, które odbyło się we wtorek, 
29 kwietnia, w bibliotece mieszkańcy 
miasta mogli po raz pierwszy zobaczyć 
wizualizację koncepcji odnowy rynku 
przygotowane przez gliwickie biuro 
projektowe P.A. Nova.

Projekt zakłada zmianę nawierzchni 
rynku, stworzenie miejsc do siedzenia 
w otoczeniu zieleni, oraz miejsca ze 
strumieniem i ławami nad nim. Rynek 
będzie miał nowoczesne oświetlenie, 
które wieczorami będzie tworzyło nowy 
klimat tego miejsca. Znajdzie się również 
symbol miasta – jawor. Mam nadzieję, 

Projekt nowego rynku jest już po pierwszej 
konsultacji z mieszkańcami

Rynek z wątpliwościami

że zostanie posadzony w momencie za-
kończenia płyty rynku. Na pewno nie 
powinien być to jawor 2 – 3 letni, tylko 
wyszukane drzewo, które jest symbo-
lem miasta, przywiezione, posadzone 
w tym miejscu i rozpoczynające nowy 
okres tego miejsca – mówi projektant 
Stanisław Lessaer.

Modernizacja rynku to nie tylko za-
gospodarowanie samej płyty. Aby stwo-
rzyć nowoczesny rynek, na miarę XXI 
wieku potrzebne jest zaangażowanie 
właścicieli posesji, którego go otaczają. 
Tutaj jednak pojawił się problem. Miesz-
kańcom okolicznych domów i sklepów 
nie podoba się wyłączenie rynku z ruchu 
samochodów. Pojawiły się pytani o to, 
czy przewidziana jest możliwość ruchu 
lokalnego samochodów i dojazdu do 
posesji oraz dostaw do sklepów.

To pierwsze konsultacje w sprawie 
przyszłości rynku. Cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem mieszkańców. 
Kolejne mają się odbyć w tym miesiącu.

p.jamroZ

Obchody 1 Maja w Jaworznie

W środowe popołudnie odbyła się 
w sali obrad magistratu miła uro-
czystość. 15 par naszego miasta ob-
chodziło jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego.

W trakcie uroczystości parom ob-
chodzącym złotą rocznicę małżeństwa 
prezydent miasta wręczył medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie przy-
znane przez Prezydenta RP. Jak zawsze 
przy takich okazjach po części oficjalnej 
odbyło się spotkanie przy kawie w sali 
ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, w któ-
rym, oprócz odznaczonych małżeństw 
uczestniczył Przewodniczący Rady 

Miejskiej, prezydent oraz kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego.
Oto lista par obchodzących złote gody: 
Daniela i Stanisław Chudy, Jadwiga  
i Marian Ciszewscy, Teodozja i Franci-
szek Czerscy, Kazimiera i Mieczysław 
Kaszuba, Stanisława i Józef Krupa, Józefa 
i Stefan Maciuba, Teresa i Marian Matu-
sik, Kazimiera i Eugeniusz Mikoda, Ma-
ria i Józef Orlik, Maria i Franciszek Rataj, 
Anna i Władysław Synowiec, Stanisława 
i Kazimierz Świerkosz, Bronisława i Jan 
Wala, Antonina i Józef Wilkosz, Zofia  
i Jan Ziemniak.

p.jamroZ

Uroczystości pierwszomajowe zdominowali, jak co roku, 
działacze SLD. Na zdjęciu ostatni etap uroczystości, pod klubem 
„Niko” w Byczynie do uczestników pochodu przemawia nowy 
przewodniczący jaworznickiego SLD – Paweł Kaczmarczyk

Oto nowa wizja Rynku

Złote gody jaworznian
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Gorący sezon matur rozpoczęty.  
5 maja jaworzniccy maturzyści 
zmierzyli się z egzaminem pisem-
nym z języka polskiego.

We wtorek, 6 maja, odbył się eg-
zamin z języka angielskiego. W kolej-
nych dniach abiturienci zdawać będą 
WOS, język niemiecki i geografię.  
W przyszłym tygodniu zaś do egzaminu 
przystąpią osoby, które wybrały biologię, 
historię, matematykę, fizykę i chemię, 
czy też takie przedmioty jak wiedza  
o tańcu i historia sztuki.

Część ustna egzaminu maturalnego 
przeprowadzana jest w szkołach wg 
harmonogramów ustalonych przez 
przewodniczących szkolnych zespołów 
egzaminacyjnych.

Matury ruszyły
Tymczasem gimnazjaliści czekają na 

wyniki egzaminu gimnazjalnego, który 
odbył się w dniach 22-23 kwietnia br. 
Mają jeszcze trochę czasu na podjęcie 

decyzji, w której ze szkół ponadgimna-
zjalnych chcą się uczyć.

Na prośbę czytelników prezentuje-
my poniżej wyniki matur pisemnych 
w roku 2007, z przedmiotów obowiąz-
kowych: języka polskiego, wybranego 
języka obcego i wybranego przedmiotu.  
W tabeli podane zostały średnie 17 szkół 
ponadgimnazjalnych z języka polskiego, 
dwóch najczęściej wybieranych przez 
maturzystów języków obcych oraz 
sześciu najczęściej wybieranych przed-
miotów. Uwzględniono poziom pod-
stawowy (PP) i rozszerzony (PR), oraz 

zdawalność w szkołach, która podana 
jest w procentach. Znak „X” oznacza, że 
nikt nie zdecydował się zdawać danego 
przedmiotu lub zdawano go tylko na 

jednym z poziomów. Celowo pominięto 
szkoły dla dorosłych.

Zestawienie nie ma charakteru ran-
kingu. Ma być jedną z informacji dla 
gimnazjalistów, którzy będą decydować 
się na wybór szkoły ponadgimnazjalnej. 
Szkoły zostały ułożone typami, nie zaś 
wg najlepszych wyników. Wytłuszczone 
zostały najlepsze średnie wyniki matur 
z poszczególnych przedmiotów w 2007 
roku.  Blanka BakowicZ

Zestawienie tabelaryczne 

Maturzyski z I LO po egzaminie z polskiego były w bardzo dobrych humorach

Wielokrotnie jaworznicki oddział 
Polskiego Czerwonego Krzyża na 
łamach naszej gazety prosił w imie-
niu potrzebujących mieszkańców 
o pomoc.  

Prezes PCK, Władysław Witek, 
dzięki pomocy ludzi hojnych zdołał 
zebrać dla ubogich mieszkańców 
wiele przedmiotów potrzebnych 
do prawidłowego funkcjonowania. 
Była to odzież, żywność, czy nawet 
sprzęt AGD. Tym razem prosi o 
dwa łóżeczka dziecięce. – Zgłosiły 
się do mnie dwie rodziny, które nie 

Każda chwila jest dobra, aby się na-
pić. Coraz częściej takie stwierdzenia 
można usłyszeć w barach, na ulicy, 
czy w domach. Im więcej dni wolnych 
tym więcej przelewa się alkoholu. 
Podczas ostatniego weekendu pra-
cownicy Ośrodka Profilaktyki Alko-
holowej mieli ręce pełne roboty. 

Długie weekendy sprzyjają nad-
używaniu alkoholu wśród miesz-
kańców, którzy wolny czas chętnie 
spędzają na zakrapianych imprezach. 

Rozpoczął się remont mostu nad 
potokiem Łużnik na Pieczyskach.  
W związku z pracami, kierowcy ja-
dący ul. Sobieskiego powinni uwa-
żać, ponieważ droga w rejonie mostu 
jest zwężona do jednego pasa.

Na zlecenie Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów remont wykonuje firma 
Angpol z Węgierskiej Górki za cenę po-
nad 185 tysięcy złotych. To o 40 tysięcy 
mniej niż środki, które zarząd zabezpie-
czył na ten cel. Oszczędności posłużą na 
inne remonty.

Generalny remont mostu potrwa 
do 3 miesięcy. W tym czasie kierowcy 
mogą się spodziewać w tym miejscu 
utrudnień w ruchu. – Charakter tych 

prac wymaga zamknięcia jednego pasa 
na moście, dlatego też ruch tam będzie 
się odbywał wahadłowo – wyjaśnia Se-
bastian Kuś z MZDiM.

Ulica Sobieskiego ma duże znacze-
nie, ponieważ jest trasą łączącą Szcza-
kową z Ciężkowicami. Stan mostu na 
Łużniku z roku na rok się pogarszał 
i wykonanie remontu w tym miejscu 
było niezbędne. – Jest to kompleksowy 
remont tego obiektu. Będzie wymiana 
nawierzchni jezdni, remont chodników, 
montaż nowych barier energochłonnych, 
remont gzymsów i zabezpieczenie przy-
czółków mostu przed podmywaniem 
przez wody powierzchniowe – mówi 
rzecznik MZDiM. p.jamroZ

Kierowcy muszą uważać na czasowe utrudnienia 
na ulicy Sobieskiego na Pieczyskach

Remont mostu na Łużniku

Potrójne święto na Podłężu

W ostatnią niedzielę na Podłężu mieszkańcy mieli potrójne 
święto. Ks. dr Stanisław Pyla podczas Mszy św. o godz. 12.00 
obchodził jubileusz 40-lecia kapłaństwa, jego rodak Metropolita 
Częstochowski Arcybiskup Stanisław Nowak obchodził jubileusz 
50-lecia kapłaństwa, a także obaj kapłani modlili się do drugiego 
patrona parafii, a zarazem ich imiennika – św. Stanisława.
Kościół św. Barbary na Podłężu to ostatnia tak wielka budowla 
wykonana w ostatnich latach dla potrzeb jednego osiedla. 
Pomysłodawcą i budowniczym jest ks. dr Stanisław Pyla.  
Na stronie 5 przedstawiamy sylwetkę Jubilata.
Przy ołtarzu ks. abp Stanisław Nowak, po prawej ks. dr Stanisław Pyla

mają funduszy na zakup łóżeczek 
dla swoich pociech. Dlatego apeluję 
do tych, którzy mają na stanie małe 
łóżeczka i mogłyby je oddać ubogim. 
Za każdym razem, gdy zwracam się 
z pomocą do jaworznian, Ci mnie 
nie zawiodą i pomagają – apeluje 
Władysław Witek. Każdy, kto mógł-
by zaopatrzyć młodych rodziców  
w łóżeczka proszony jest o kontakt 
z odziałem PCK, który znajduje się 
przy ul. Tysiąclecia 12/1 na Osiedlu 
Stałym. 

p. DługajcZyk

Pomoc potrzebującym

Do Ośrodka Profilaktyki Alkoholo-
wej, znajdującej się przy ulicy Olszew-
skiego, podczas 4 wolnych dni trafiło  
76 osób. Zostały one przywiezione 
przez policję. Wśród tej liczby znajdo-
wało się aż 9 kobiet. Ku zaskoczeniu nie-
letnich nie było. Ponad 70 osób zostało 
przywiezionych z powodu zagrożenia 
życia swojego jak i osób znajdujących 
się w najbliższym otoczeniu. 

O s oby,  k tóre  s p ę d z i ł y  no c  
w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień 

od Alkoholu w większości prowadzą 
normalny tryb życia, nie pochodzą 
z rodzin dotkniętych patologią. 
– Alkohol nikogo nie omija, nikt nie 
wie, w którym momencie zacznie być 
zagrożeniem dla otaczającego go śro-
dowiska. Więc nie jest regułą, że do 
Ośrodka trafiają tylko osoby ubogie, 
nadużywające alkoholu – komentuje 
Aleksander Tura dyr. Ośrodka Profi-
laktyki Uzależnień od Alkoholu.

p.DługajcZyk

Przedmioty j. polski j. angiel-
ski

j. Nie-
miecki wos biologia geografia matema-

tyka historia zdawal-
ność

Szkoły PP PR PP PR PP PR PP PR PP PR PP PR PP PR PP PR %

I LO 55,3 55,2 64,2 64,3 77,3 X 54,4 52,6 59,1 66,1 47,6 47,5 38 39,6 55 49,6 99,4

II LO 61,6 61,4 73,8 71,7 80 67,5 62,7 55,8 58,2 75,9 54,8 68 62,9 61,1 62 58,5 100

III LO 49,8 61 57,7 69,6 67,4 75 58 60 57,7 83,3 52,2 64,5 41,1 57,5 53 46 98,4

IV LO ZSP 2 41,8 60 37,2 X 41,1 X 39,1 X 32,2 X 45,2 43 22 X X 16 80

LO Społeczne im. 
K.I. Gałczyńskiego 57,4 42 61,3 X 46 X 50 X 10 32 X 42 X X 59 X 83,3

LO Profilowane 
ZSP 1 43,3 X 26,8 X 52,7 X 41,6 X 34,3 X 26 X X X X X 79,3

II LO Profilowane 
ZSP 2 42,4 48,5 37,4 X 40,6 X 35,7 40 39,8 X 36,3 X 23,2 X 42 X 76,5

III LO Profilowane 
Północna 9 36,9 X 29,9 41 X X 38,8 X 37,7 43 27,1 X X X X X 71,4

IV LO Profilowane 
ZSP 4 51,5 X 44,8 X 53,8 X 44,9 X 66 X 42,7 X 46,7 X X X 96,2

LO Profilowane 
Promienna 51 48,8 X 52,7 X 52,7 X 47,7 60 68 X 50,4 48 35,5 24 59 56 100

T. 1 ZSP 1 42,6 X 37,1 X 50 X X X X X 37,3 X 38,3 X X X 71,4

T. 2 ZSP 2 41,3 X 43,8 X 37,7 X 38,7 X 46 X 39,3 X X X 43 68 65,9

T. 3 Północna 40,7 X 42,6 X 45,8 X 40 34 49,3 48 36,2 X 40,7 X 59 X 78,4

T. 4 ZSP 4 46,9 X 53,3 79 56,5 X 51,5 50 58,9 55 43,4 65 37,5 X 64,7 X 96

T. 5 ZSP 5 42,4 X 46 66 67,3 X 50 X X X 41,7 X 33,2 40 55 X 95,5

T. 6 ZSP 6 53,8 X 43,2 61 37,5 X 47 54 36 X 30,7 X 41 X X X 90

Technikum Ener-
getyczne 51,8 X 59,8 50 58,3 X 57 20 X X 53,1 71,8 55,8 76 64,5 X 98

Trzeźwo, nietrzeźwo * * * Trzeźwo, nietrzeźwo 



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
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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

29 kwietnia
W autobusie linii E, na trasie 
Leopold - Łubowiec złodziej 
kieszonkowy okradł 66-letnią 
mieszkankę Jaworzna. Z kie-
szeni kurtki kobiety wyciągnął 
portfel z dokumentami oso-
bistymi i pieniędzmi. Straty 
– 410 zł.

30 kwietnia
Osiedle Stałe – poprzez wy-
ważenie drzwi wejściowych 
złodziej dokonał włamania 
do mieszkania i skradł aparat 
fotograficzny marki Canon, 
pieniądze oraz złotą biżuterię. 
Straty - około 2.700 zł.

Osiedle Podłęże - w nocy  
z 29 na 30 kwietnia złodziej, 
poprzez wybicie szyby bocznej 
w samochodzie osobowym 
marki Skoda Felicja usiłował 

dokonać kradzieży radioma-
gnetofonu oraz radia CB. Po-
krzywdzony oszacował straty 
na kwotę 400 zł.

Kolejne włamanie zostało od-
notowane na ul. Brodzińskie-
go. Złodziej, poprzez wybicie 
szyby bocznej, dostał się do 
samochodu Hyundai i skradł 
panel radioodtwarzacza oraz 
obudowę. Straty – 500 zł.

2 maja
Osiedle Łubowiec - w sklepie 
przemysłowym, wykorzy-
stując nieuwagę personelu 
złodziej skradł z zaplecza 
portfel z dowodem osobistym 
i innymi dokumentami oraz 
pieniędzmi w kwocie 200 zł.

O godzinie 2.25, na ul. Nowej 
Patrol Pogotowia Policji 997 

zatrzymał dwóch mieszkań-
ców Jaworzna (18 i 19 lat)  
w związku z kradzieżami 
anten CB z samochodów Ford 
Focus i Opel Astra. Straty  
w toku ustalania.

3 maja
O godzinie 19.30 Patrol Pogo-
towia Policji 997 na ul. Wilczej 
zatrzymał 19-latka, przy któ-
rym ujawniono i zabezpieczo-
no szklaną lufkę oraz narkotyk 
marihuany.

4 maja
Osiedle Stałe - Patrol Pogo-
towia Policji 997, o godzinie 
18.05, podczas interwencji 
w mieszkaniu zatrzymał 
39-letniego mężczyznę, 
który w stanie nietrzeźwym 
(2,6 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu) spra-

wował opiekę nad synami 
w wieku 16 i 11 lat i wszczął 
awanturę.

Ciężkowice – doszło do 
kradzieży roweru górskiego 
z terenu prywatnej posesji. 
Straty – 1.800 zł.

5 maja
W nocy miało miejsce wła-
manie do samochodu Renault 
Kangoo zaparkowanego przy 
ul. Brodzińskiego. Sprawca 
wybiłdwie szyby w pojeździe, 
a następnie łCB radio. Suma 
strat - 500 złotych.

Serdeczne podziękowania 
Panu Krzysztofowi Lehnortowi 

– Prezesowi PŚZiPZ Elvita sp. z o.o. 
oraz Pani Agnieszce Szymiec kierownikowi 

labolatorium PŚZiPZ Elvita 
na ul. Gwarków za zorganizowanie  

i przeprowadzenie bezpłatnych badań 
składają

wDZięcZni cZłonkowie kluBu pusZystych w jaworZnie 
poD patronatem super linii

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
10.05.08 r. – Rok Przyrody – Dolinki Podkrakowskie. Cena: 11 zł, 13 zł, 15 zł (do 5 

maja)
16.05.08 r. – Zlot w Trójkącie Trzech Cesarzy – Sosnowiec, Mysłowice, Jaworzno. Cena: 

14 zł, 16 zł, 20 zł, 28 zł 
07.06.08 r. – Zwiedzamy zabytki techniki województwa śląskiego – Rudy. Cena: 23 zł, 

25 zł, 28 zł, 30 zł (do 30 maja)

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
10.05.08 r. – Beskid Wyspowy – Luboń Wielki – Strzebel – Jaskinia Zimna Dziura. Cena:  

20 zł, 23 zł, 26 zł, 28 zł (do 7 maja)
16-18.05.08 r. – V Rajd Górski – „Spełnione Marzenia” Pieniny 2008. Cena: trasy wielo-

dniowe: 120 zł, 130 zł, 140 zł, 150 zł. Cena: trasy jednodniowe: 28 zł, 30 
zł, 35 zł, 40 zł  (do 30. 04. 08 r.) jest również trasa rowerowa

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

maja)

Komisja Krajoznawcza zaprasza
11.05.08 r. – Myślenice – Dobczyce. Cena: 22 zł, 25 zł, 28 zł, 30 zł (do 7 maja)
01.06.08 r. – wyjazd do Teatru Sceny Stu w Krakowie  na spektakl „Biesy” oraz zwie-

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

historie z cynamonem”. Cena: 30 zł , 50 zł, 60 zł, (do 6 maja)
13.06.08 r. – do Teatru Scena Stu w Krakowie na komedię: „Sztuka kochania. Sceny 

dla dorosłych” oraz spacer na krakowską starówkę. Cena: 35 zł , 50 zł, 55 
zł, 60 zł,  (do 6 maja)

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

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

Z okazji jubileuszu 25-lecia 
działalności zespołu regionalne-
go „Jaworznianki”, dalszych suk-
cesów i osiągnięć artystycznych  

i kulturalnych, kultywowania tra-
dycji i obyczajów naszego miasta, 
wszystkim członkom zespołu ży-
czy Krystyna Dziurdzikowska.

Władysław Witek, prezes Polskie-
go Czerwonego Krzyża, zapewnia, 
że każdy kto będzie chętny oddać 
swoją krew będzie miał taką szan-
sę częściej niż dotychczas. 

Akcje krwiodawcze będą od-
bywały się w pierwszy wtorek 
każdego miesiąca w holu Miej-
skiego Centrum Kultury i Spor-
tu. Oprócz nich, odbywać się 
także będą na rynku w Jaworz-

nie akcje dodatkowe. – Liczę na 
to, że duża liczba  mieszkańców 
Jaworzna weźmie udział w tych 
akcjach. Dotychczas krwiodawcy 
musieli dojeżdżać do Katowic, 
aby tam oddać krew. Teraz ja-
worznianie będą mieli więcej 
okazji w swoim mieście na taki 
hojny dar – z nadzieją mówi 
Władysław Witek. 

p. DługajcZyk

Miesięczne akcje krwiodawcze

Pomiędzy 30 kwietnia,  
a 4 maja jaworznicka policja 
prowadziła działania pod na-
zwą „Bezpieczny weekend”.
W czasie 5 dni majowego, 
długiego weekendu w akcję 
zaangażowanych było  
w sumie 106 policjantów. 
Odnotowali oni 5 kolizji drogo-
wych oraz kilka zdarzeń.
W środę, 30 kwietnia o go-
dzinie 23.00, na ul. Inwalidów 
Wojennych pdrogówki zatrzy-
mali 34-letniego mieszkańca 
Jaworzna, który w stanie nie-
trzeźwym (badanie wykazało 
2,2 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu) kierował 
samochodem osobowy marki 
Fiat 126p.
1 maja policjanci Sekcji Pre-
wencji o 19.00, na ul. Brodziń-
skiego zatrzymali 52-letniego 
mężczyznę, który w stanie 
nietrzeźwym (1,5 promila) 
kierował Polonezem.

Tego samego dnia na izbę 
przyjęć Pogotowia Ratunko-
wego zgłosił się pacjent, który 
twierdził, że został potrącony 
przez bliżej nieokreślony sa-
mochód osobowy. Do zdarze-
nia miało dojść na oznakowa-
nym przejściu dla pieszych, na 
skrzyżowaniu  ul. Matejki  
z Grunwaldzką około godziny 
14.40. Jak twierdzi poszkodo-
wany, sprawca nie zatrzymał 
się i odjechał z miejsca zdarze-
nia. Poszkodowany wsiadł do 
autobusu i przyjechał do szpi-
tala. W wyniku tego zdarzenia 
doznał zwichnięcia stawu 
lewego ramienia. Po opatrze-
niu został zwolniony do domu. 
Podczas prowadzonych czyn-
ności z udziałem mężczyzny 
został on między innymi prze-
badany na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu  
z wynikiem 1,7 promila.

jim

Majowy weekend na 
jaworznickich drogach
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Przedstawiamy sylwetkę Jubilata

Ks. dr Stanisław Pyla 
urodził się 29 maja 
1944 roku w Piekarach 
(gm. Liszki) koło 
Krakowa, w rodzinie 
robotniczej.

W latach 1951-1958 uczęszczał do Szkoły 
Podstawowej w Piekarach. W l. 1958-1962 uczył się  
w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie.

W 1962 roku został przyjęty do Wyższego 
Seminarium Duchownego Archidiecezji Kra-
kowskiej w Krakowie. Po sześciu latach kształ-
cenia i formacji duchowej, 7 kwietnia 1968 roku  
w Katedrze na Wawelu, z rąk J. Em. Ks. Kard. Ka-
rola Wojtyły, Metropolity Krakowskiego, otrzymał 
święcenia kapłańskie.

Bezpośrednio po święceniach przez 14 lat pra-
cował jako wikariusz kolejno na różnych parafiach: 
Krzęcin k/Skawiny, Bielsko-Biała par. Opatrzności 
Bożej, Krzeszowice, Kraków par. św. Mikołaja.

W latach 1971-1973 uczęszczał na wykłady 
i seminaria Studium Teologii Życia Rodzinnego 
przy Wydziale Teologicznym w Krakowie i zdał 
obowiązujące egzaminy.

W 1982 roku z parafii św. Mikołaja w Krakowie 
został posłany przez J. Em. Ks. Kard. Franciszka 
Macharskiego do Jaworzna, celem utworzenia  
na Osiedlu Podłęże nowej parafii.

Po kilkunastu latach wytężonej pracy dusz-
pasterskiej i budowlanej powstały następujące 
budynki sakralne w Jaworznie na Os. Podłęże: 
Kaplica i mieszkania dla Sióstr Służebniczek Sta-
rowiejskich, plebania dla kapłanów oraz nowy ko-
ściół pod wezwaniem św. Barbary, konsekrowany  
15 kwietnia 2000 r., przez ks. biskupa sosnowiec-
kiego dr. Adama Śmigielskiego.

Od 10 sierpnia 1985 roku został pierwszym 
proboszczem nowo utworzonej parafii p.w. św. 
Barbary w Jaworznie.

Franciszek Kardynał Macharski Arcybiskup 
Metropolita Krakowski odznaczył 19 października 
1991 r. ks. Stanisława Pylę godnością kanonika.

25 marca 1992 roku powstaje Diecezja Sosno-
wiecka, do której włączono Jaworzno. Od początku 
powstania nowej diecezji  ks. Stanisław Pyla był 
wicedziekanem dekanatu św. Wojciecha i św. Ka-
tarzyny w Jaworznie. 25 marca 1997 roku otrzymał 
nominację na Kanonika gremialnego nowo utwo-

rzonej przez Stolicę Apostolską - Sosnowieckiej 
Kapituły Katedralnej. Należał od 21 sierpnia 1997 
roku do Diecezjalnej Rady Ekonomicznej w Diecezji 
Sosnowieckiej.

Nie zaniedbując swoich obowiązków dusz-
pasterskich od kilku lat pogłębiał swoją wiedzę 
teologiczną na Papieskiej Akademii Teologicznej  
w Krakowie. W 1994 roku był uczestnikiem  Semi-
narium Naukowego z Historii Liturgii pod kierun-
kiem ks. doc. dr hab. Stefana Koperka CR i napisał 
pracę magisterską pt.: „Problematyka odnowy 
liturgiczno-duszpasterskiej w listach księdza Kar-
dynała Karola Wojtyły w latach 1959-1978”.

Po magisterium rozpoczął studia licencjacko-
doktoranckie na Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie. W 1997 roku uzyskał stopień licen-
cjata na podstawie pracy nt. „Kult i pobożność 
Maryjna w Listach Episkopatu Polski w latach 

1945-1981”. Praca ta została napisana na Semina-
rium Naukowym z Historii Liturgii pod kierunkiem 
ks. doc. dr. hab. Stefana Koperka CR.

Po czterech latach, finalizując swoje studia 
naukowe na Seminarium Naukowym z Historii 
Liturgii przygotował rozprawę doktorską pt. 
„Przesłanie liturgiczno-pastoralne polskich piel-
grzymek Jana Pawla II” pod kierunkiem ks. prof. 
dr. hab. Stefana Koperka CR.

O d 20 03 r.  j e s t  d z i e k a n e m d e k a n a t u  
św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie. Na-
leży także do Rady Kapłańskiej oraz do Kolegium 
Konsultorów Diecezji Sosnowieckiej. W tym roku 
obchodzi jubileusz 40 lat Kapłaństwa oraz 25 lat 
pobytu w Jaworznie.

40 lat pracy duszpasterskiej
25 lat w Jaworznie

7 kwietnia 1968 roku w Katedrze na Wawelu, z rąk J. Em. Ks. Kard. 
Karola Wojtyły, otrzymuje święcenia kapłańskie

Poświęcenie przez papieża Jana Pawła II w Rzymie kamienia 
węgielnego pod kościół p.w. św. Barbary na Podłężu w roku 1983.  
W środku ks. Julian Bajer – ówczesny dziekan 

Maszt telefonii komórkowej na 
Wa r piu c ią g le bud zi  emocje .  
W poniedziałek odbyło się spotka-
nie mieszkańców z prezydentem, 
na którym omawiano plany doty-
czące dzielnicy, jednak wiele czasu 
poświecono rozmowom na temat 
szkodliwości telefonów komórko-
wych i innych urządzeń.

Ponad trzy godziny mieszkańcy rozmawiali z prezydentem o przyszłości Warpia

Maszt jest, ale 
decyzji nie ma

Spotkanie odbyło się na prośbę 
mieszkańców Warpia, w poniedziałek, 
5 maja w urzędzie miejskim. Cieszyło 
się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców, na sali obrad pozostało nie-
wiele wolnych miejsc.

Na początek Teobald Jałyński 
naczelnik Wydziału Urbanistyki  
i Architektury omówił plany zago-
spodarowania przestrzennego dla tej 
dzielnicy. Aktualnie obowiązujący 
plan uchwalony został w 2002 roku, ale 
mieszkańcy zgłaszają do niego wiele 
uwag. Najwięcej kontrowersji budzi 
sprawa poprowadzenia Obwodnicy 
Północnej miasta w rejonie Warpia  
i pozostałych dróg.

Mieszkańcy obawiają się, że nowy 
szkielet komunikacyjny dzielnicy spo-

woduje zwiększenie natężenia ruchu 
w pobliżu domów. Jałyński wyjaśnił, 
że celem planu jest polepszenia wa-
runków dojazdu wewnątrz dzielnicy. 
- Mamy w Jaworznie wiele dróg o szero-
kości 3 metrów, na których samochody 
ocierają się o ogrodzenia domów. Albo 
drogi poprowadzone w pole. Teraz, gdy 
przygotowujemy jakieś plany zagospo-

darowania chcemy być mądrzy niejako 
przed szkodą – powiedział architekt.

Nawiązała się również rozmowa 
na temat masztu telefonii komórkowej  
w Warpiu, na którego uruchomienie 
nie zgadzają się mieszkańcy. Jak wyja-
śnił Teobald Jałyński, obecnie sprawa 
jest u Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. Od jego decyzji osta-
tecznie zależeć będzie czy rozpocznie 
się eksploatacja masztu, czy zostanie 
on rozebrany. Tutaj nawiązała się dys-
kusja na temat szkodliwości masztów  
i telefonów komórkowych oraz innych 
urządzeń emitujących fale elektroma-
gnetyczne. Wiceprezydent Jacek No-
wak wyjaśnił, że miasto wyznaczyło 
tereny oddalone od zabudowań, na 
których maszty mogą być postawione. 

Jednocześnie Jałyński zaznaczył, że nie 
da się wyeliminować zupełnie anten  
i masztów z terenów prywatnych, bo 
nie ma takich możliwości prawnych.

Planowane w 2008 inwestycje  
w dzielnicy, to remont ulicy św. Woj-
ciecha. Będzie obejmował wymianę 
nawierzchni i budowę kanalizacji bu-
rzowej od skrzyżowania z ul. Północną, 

do posesji nr 87. Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji będzie 
remontować zbiorniki wody pitnej.  
W tym roku będą też wykonane pro-
jekty nowych dróg: nowego śladu św. 
Wojciecha, który będzie omijał znisz-
czony most nad kamieniołomem oraz 
drogi łączącej tą ulicę z Bukowską, 
która ma stworzyć nowe połączenie 
do Bukowna i Olkusza, z pominięciem 
Góry Piasku i Szczakowej.

Padły też pytania dotyczące słabego 
ciśnienia wody w kranach, sortowni 
śmieci należącej do MPO, planów 
dotyczących budowy kanalizacji 
sanitarnej oraz wiele innych spraw 
nurtujących mieszkańców. Spotkanie 
trwało ponad trzy godziny.

p.jamroZ

Środowy wieczór w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej należał 
do miłośników sztuki 
secesyjnej. Spotkanie pt. 
„Malarstwo nowoczesne 
– secesja” poprowadził  
dr Stanisław Piskor. 

– Styl secesyjny w sztuce powstał  
w Wiedniu około 1890 roku, a trwał 
do około 1910 roku – takimi słowami  
dr Stanisław Piskor rozpoczął śro-
dowy wykład. Tematy poruszane 
na spotkaniu dotyczyły głównych 
przedstawicieli sztuki secesyjnej. 
Osoby przybyłe na spotkanie z dużym 
zainteresowaniem słuchały wykładu. 
Podstawowe cechy sztuki secesyjnej 
to m.in. dekoracyjność, stylizacja, 

Secesja w bibliotece

asymetria, płynne, faliste linie, swo-
bodne układy kompozycyjne, abs-
trakcyjna i roślinna ornamentyka, 
płaszczyznowość i subtelna pastelowa 
kolorystyka. 

Na przedstawianych slajdach 
obecni na wykładzie mogli obejrzeć 
przedmioty wykonane w stylu sece-
syjnym. Kolejne spotkanie z cyklu 
„Malarstwo współczesne”, poświę-
cone ekspresjonizmowi, odbędzie 
się 25 maja. p. DługajcZyk

Kamil Lorenc był jednym z dyskutantów

Zawody wędkarskie
1 czerwca br. z okazji Dnia Dziecka na 
stawach w Byczynie-Makowiskach od-
będą się zawody wędkarskie, w których 
mogą uczestniczyć dzieci do 16. roku życia  
z terenu Jaworzna. Zbiórka przy stawach  
w Byczynie o godzinie 8.00. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody.

koło pZw nr 19 jaworZno miasto
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W Sali Teatralnej Miejskiego 
Centrum Kultury 16 
kwietnia odbył się wieczór 
autorski w scenografii 
poetycko-muzyczno-
tanecznej, podczas której 
zostały zaprezentowane 
najnowsze wiersze z tomiku 
„Wiosenne przesłanie”, 
poetki naszego miasta Alicji 
Dudek.

Wiersze tego tomiku tematycznie 
związane są z urokiem wiosny w całej 
krasie, najpiękniejszej, ożywiającej przy-
rodę pory roku. Utwory krótkie, mi-
niatury i dłuższe, wszystkie odznaczają 
się komunikatywną formą, w których 
autorka wyraża wiele indywidualnych 
myśli z umiejętnością dostosowania 
poziomu wiedzy i treści, którą mogą 
przyswoić zarówno najmłodsze dzieci, 
jak starsze i dorośli. Oddają specyfikę 
dojrzałej twórczości z bogatym słow-
nictwem, urzekają ciepłą atmosferą  
i pełną wrażliwości, wnikliwą obserwacją 
piękna przyrody oraz otaczającego śro-
dowiska naturalnego, jak las, łąki, pola, 
sady, świat kwiatów, zwierząt z cyklami 
zjawisk zachodzących w naturze.

Program wieczoru wypełniły re-

cytacje wierszy i czytanie utworów 
poetyckich zawartych w tomiku 
„Wiosenne przesłanie” i innych przez 
wielu wykonawców, począwszy od 
dzieci najmłodszych po starsze i doro-
słych w inscenizacji słowno-muzycz-
nej, prezentującej w wielkim skrócie 
dorobek literacki poetki.

W rytmach marszów z rekwi-
zytami wiosennymi, zdecydowane 
nadejście wiosny, zainaugurowała 
grupa taneczna dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Niedzieliskach pod 
kierunkiem nauczycieli Ewy Dziury 

i Barbary Sroki.
W strojach motylków bardzo 

wdzięcznie deklamowały najmłodsze 
3 latki Sonia i Zosia do specjalnie dla 
nich napisanych tekstów „wyleciały 
motylki i z kwiatkami na łące zatań-
czyć chciały” (fragment). Z parasol-
kami w pelerynkach wystąpiły także 
małolatki, recytując strofy wiersza 
„Wiosenny deszcz”.

W barwnym spektaklu słowno-mu-
zyczno-tanecznym wystąpiły dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 18 w Ciężko-
wicach, grupa taneczna ze Szkoły Pod-

stawowej nr 3 oraz członkowie grupy 
artystycznej MCKiS-u Martyna Knot 
i Paulina Kurkowska - śpiew, Bartosz 
Rodzik z partnerką w tańcu klasycznym 
(walc angielski) oraz Magdalena Oroń 
i Dominik Socha, którzy recytowali 
wiersze: „Przedwiosenna cisza”, „Wio-
sna”, „Wiosenna tęsknota”, „To wiosna”, 
„Przed świtem”, „Szpaki”, „Sasankowe 
wzgórza”, „Mój anioł”, „Pejzaż wiosen-
ny”, „Wiosenny taniec” i inne.

Poetycki wieczór uświetnili także 
uczniowie Szkoły Muzycznej I st.  
w Jaworznie grą na fortepianie - solo, 
na skrzypcach - solo, na flecie z akom-
paniamentem fortepianu, przygoto-
wane przez nauczycieli Alicję Roga- 
Ociepkę, Karinę Krupa i Marzenę 

W klubie „Relaks”  
w Niedzieliskach,  
22 kwietnia w biesiadzie 
uczestniczyło dziewięć 
zespołów folklorystycznych, 
działających przy Kołach 
Gospodyń w dzielnicach 
miasta: „Borowiaccy”, 
„Byczynianki”, 
„Ciężkowianki”, 
„Dąbrowianki”, „Dobrzanki”, 
„Jaworznianki”, 
„Jelenianki”, „Jeziorczanki”, 
„Szczakowianki”.

Wiosenne i jesienne biesiady od 
szeregu lat wypracowały piękną 
tradycję w działalności integra-
cyjnej zespołów ludowych miasta 
oraz stały się nieodłączną pozycją 
programową pracy organizacyjnej 
środowiskowego klubu „Relaks”. 
Organizatorami tych wspaniałych 
spotkań są Miejski Związek Rolni-
ków, Kół i Organizacji Rolniczych, 
MCKiS, Urząd Miasta i klub Relaks. 
Z zaproszonych gości uczestniczyli 
przedstawiciele Urzędu Miasta, 
MCKiS, PSL, Zarządu Wojewódz-
kiego Związku Emerytów i Renci-
stów, nestorki zespołów, a gościem 
honorowym był prezes Wojewódz-
kiego Związku Rolników, Kół i Or-
ganizacji Rolniczych w Katowicach 
Andrzej Krawczyk.

Program imprezy śpiewno-mu-
zycznej prowadziła Anna Jachimczyk 

instruktor muzyczny wielu zespołów, 
która bawiła żartobliwymi anegdo-
tami oraz swoim talentem śpiewa-
czym i muzycznym, pani Anna gra 
bowiem na akordeonie. Na wstępie 
zaznaczyła: „ogłaszamy wszystkim 
w koło, dziś biesiada na wesoło”. 
Otwarciem w wiosennym nastroju 
było śpiewnie i humorystycznie od 
początku do końca biesiady. Z okazji 
przypadającego w tym dniu Między-
narodowego Dnia Ziemi odczytała 
także okolicznościowy wiersz.

Wszystkie zespoły występowały  
w tradycyjnych strojach ludowych zie-
mi krakowskiej i jaworznicko-chrza-
nowskiej. Na akordeonach akompa-
niowali: Anna Jachimczyk, Wiesław 
Grzywa, Janusz Sołtysek, jedyny 
zespół „Borowiacy” posiada kapelę 
– na akordeonie gra Wilhelm Stós, na 
skrzypcach Magdalena Tosza.

Zespoły śpiewacze w ystąpiły  
w repertuarze tematycznie związa-
nym z wiosną: „Białe majowe bzy”, 

”W moim ogródeczku”, „Do Jasień-
ka”, „Ciepły maj”, „Wiosna blisko”, 
„Samotny leśny kwiat”, „W zielonej 
dąbrowie”. „Jaworznianki” zaprezen-
towały w kat. obrzędowej „Chrzciny” 
w inscenizacjach obrzędowych z re-
kwizytami kołyską i innymi z dow-
cipnymi przyśpiewkami solo przez 
członkinie, celując porcjami humo-
ru, gdzie wszyscy dobrze się bawili 
„kumoter kumosi gorzołeckę nosi” 
a jak chrzciny były „baby się pobiły  
a chłopy popłakały”.

W repertuarze każdego zespo-
łu znalazły się również wiersze  
o wiośnie i pięknie polskiej ziemi 
oraz patriotyczne. „Ciężkowianki” 
poza ustalonym ramowym planem 
repertuarowym, przedstawiły tren-
dy obecnej mody humorystycznie  
z dowcipnymi tekstami „motylem 
byłam, a le przy tyłam”, „zamie-
nię chłopa na laptopa”, „szukam 
dziadka – do orzechów”, bawiąc 
wszystkich biesiadników. Występy 

zespołów przeplatane były wspól-
nym śpiewaniem „wesoła biesiada, 
wesołe śpiewanie, a kto nie chce 
śpiewać niech w domu zostanie” 
oraz „dziś w Relaksie wszystkim jest 
wesoło, wiosnę czuć jest w koło”.

Podczas biesiadnego spotkania 
Anna Jachimczyk została uhono-
rowana wysokim odznaczeniem  
z branży rolnictwa „Za zasługi dla Kó-
łek Rolniczych”, przyznaną Uchwa-
łą Prezydium Zarządu Krajowego 
Związku Rolników z rąk Andrzeja 
Krawczyka, który życzył zarazem 
wszystkim zespołom dalszej wytrwa-
łej pracy na rzecz utrwalania kultury 
i kultywowania tradycji, z równocze-
snym zachęceniem do brania udziału  
w uroczystościach okolicznościo-
wych, organizowanych przez woje-

Wieczór autorski Alicji Dudek
Synowiec. Do słów wiersza poetki 
„Maciejka”, śpiew Martyna Knot, 
muzykę skomponował Zbigniew Rut-
kowski z dedykacją dla autorki.

Wszyscy wykonawcy zostali na-
grodzeni sowitymi brawami przez 
licznie wypełnioną widownię. Atrak-
cyjny scenariusz tworzył k limat 
wiosny, zawierał przede wszyst-
kim przesłanie kultury ekologicznej  
z szacunkiem dla przyrody.

W zakończeniu programu Alicja 
Dudek wierszem o wiosennej forsycji, 
podziękowała wszystkim wykonaw-
com w szczególności dzieciom, sym-
patykom, przyjaciołom, koleżeństwu 
Stowarzyszenia Twórców Kultury, 
którego jest także członkiem oraz 
kierownictwu MCKiS za pomoc orga-
nizacyjną Jej autorskiego pomysłu.

Wyrazy uznania, podziękowania 
oraz wiązanki kwiatów i gratulacje 
bohaterce wieczoru składali przed-
stawiciele instytucji kulturalnych, 
przyjaciele i miłośnicy Jej talen-
tu. Alicja Dudek jest długoletnim 
animatorem życia kultura lnego  
w mieście, laureatką loka lnych  
i ogólnopolskich konkursów po-
etyckich. W 2002 roku obchodziła 
Jubileusz 50-lecia pracy twórczej, w 
2005 roku od dzieci i kierownictwa 
Szkoły Podstawowej nr l otrzymała 
Order Przyjaźni. Do chwili obecnej 
bierze udział w spotkaniach po-
etyckich w szkołach, przedszkolach  
i placówkach kulturalnych.

„Wiosenny taniec‘” 
Zatańczę w sadzie, 
Gdy zakwitają jabłonie 
W różowej pianie 
Zanurzę dłonie. 

Wplotę wiśni kwiaty 
W muślinowe zwoje 
Jaśminowym kwieciem 
Włosy swe przystroję. 

Na sukni forsycja 
Błyszczy szczerym złotem, 
Pod stopy stokrocie 
Kładą się pokotem.

Tańczę dzisiaj z majem 
Taniec wiosenny, 
Lekki radością 
Pienisto- zwiewny.

alicja DuDek

Wiosenna biesiada na wesoło
wódzki związek. Gratulacje i kwia-
ty złożyli także prezes Miejskiego 
Związku Tadeusz Brzózka z jednocze-
snym podziękowaniem zespołom za 
całoroczną pracę, Wanda Bachowska 
z Urzędu Miejskiego i Stanisław Ada-
mek w imieniu PSL.

W uznaniu zasług za pracę spo-
łeczną pamiątki i dyplomy przyznano 
długoletnim członkiniom zespołów, 
ponadto dla wszystkich zespołów zo-
stały ufundowane przez Urząd Miasta 
i MCKiS praktyczne upominki z po-
dziękowaniem za całoroczną pracę.

Członkinie zespołów przygoto-
wały we własnym zakresie słodki 
poczęstunek. Wiosenne spotkanie 
zespołów folklorystycznych zakoń-
czyło się wspólnym biesiadnym 
śpiewaniem.

Dzieło Sejmu Czteroletniego było 
pierwszą w Europie, a drugą na 
świecie konstytucją nowoczesnego 
świata, regulującą problemy spo-
łeczno-polityczne, prawa i obo-
wiązki mieszkańców państwa oraz 
zasady organizacji władz. Dzięki 
niemu I Rzeczpospolita, po 108 la-
tach od zwycięskiej odsieczy wiedeń-
skiej Sobieskiego, wróciła na usta 
Europy w pozytywnym znaczeniu. 
I mimo konfederacji targowickiej, 
oraz rozbiorów oraz 123 lat walki 
o odzyskanie niepodległości, stała 
się symbolem wewnętrznych sił 
narodu, zdolnego do politycznego 
odrodzenia. 

We wtorek 29 kwietnia 2008 roku, 
niemal w wigilię 217 rocznicy uchwa-

lenia Konstytucji 3 Maja, w klubie 
MCKiS „Wega” odbyła się uroczysta 
wieczornica. 

Program poetycko-historyczny, 
upamiętniający wydarzenia sprzed 
dwustu lat przygotowała młodzież 
z klubu „Wega” pod kierunkiem 
kierownik Wandy Ciołczyk. Pieśni 
patriotyczne w ykony wał zespół 
śpiewaczy „Ciężkowianki”, któ-
remu tradycyjnie akompaniowała 
Anna Jachimczyk. Ponadto otwarta 
została  ekspozycja tematyczna po-
święcona Konstytucji zawierająca 
materiały piśmiennicze udostęp-
nione w znacznej mierze dzięki 
pomocy Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Jaworznie. 

jancio woDnik

3 Maja w „Wedze”

Występ zespołu „Jaworznianki”

Kwiaty Alicji Dudek wręczają organizatorzy wieczoru autorskiego
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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

145/03

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

dw

www.tynkowanie.com.pl

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

142/03

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

144/03

Kupon

rabatowy

5%

dw

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

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

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

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065
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

152/03

dw

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

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

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

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

72/03

AUTO GAZ – PROMOCJA
12 lat doświadczenia montaż, serwis

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

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

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

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

dw

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
dw

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

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

dw

146/03

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

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

dw

Wejdź na 
www.motosklep.net

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

Koparko-ładowarka: wyburzenia; 
wywóz: gruzu, śmieci

Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

102/02

276/D/08

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

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

wszywanie zamków do kurtek

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów,

spodni jeansowych. Tel. 751 97 48

dw

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

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

fabrykakoloru.eu, fabrykakoloru@o2.pl

175/03

Kostka brukowa najlepszych firm, 
sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. 
Faktury VAT. Krótkie terminy wykonania. Dekoracyjne 

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

Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

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

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

ul. Krakowska 9 tel. 032 751 83 83, 032 751 83 33
146/03

173/03

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

dw

143/03

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

dw

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
naprawa, modernizacja i konserwacja sprzętu PC, 

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

Faktury VAT tel. 0 696 140 030

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

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

tel. 0 660 869 744, 0 693 129 012
8/04

172/D/08

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

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

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

22/04

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

firm i ogrodów przydomowych

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

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

dw

CIESIELSTWO
Więźby dachowe, budowa domów konstrukcyjnych 

TYSK-BUD 
tel. 0 888 40 52 40
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dw

dw

dw

Firma 
zatrudni:

►	magazyniera
Wymagania:
–	 uprawnienia	do	kierowania	

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

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

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

dw

dw

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

PRODUCENT SIATKI 
OGRODZENIOWEJ 

OFERUJE:

- siatka ogrodzeniowa 
(ocynkowana,  
powlekana)

- drut naciągowy,  
kolczasty

- słupki ogrodzeniowe
- naciągi

„MARCO”
Jaworzno ul. Dąbrowska 80

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

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 11 czerwca 2008 r. o godz. 9:00 w sali nr 4Sądu 
Rejonowego w Jaworznie Wydziału I Cywilnego przy ul. Inwalidów 
Wojennych 14 odbędzie się:

PIERWSZA  LICYTACJA

nieruchomości w postaci:
działki gruntu oznaczonej nr 39 o pow. 3465 m2 w obrębie 85, położonej 
w Jaworznie – Szczakowej przy ul. Jagiellońskiej 3, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, a znajdującej się w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 
grudnia 2089 r, zabudowanej:

– budynkiem magazynu nr 5, murowanym z cegły do przechowywania 
opakowań o pow. użytkowej 189 m2;

– budynkiem magazynu nr 6, murowanym z cegły do przechowywania 
art. spożywczych o pow. użytkowej 775 m2, które stanowią odrębną 
od gruntu własność; będącej w użytkowaniu wieczystym dłużników:

Bylica Kazimierz, Bylica Zofia
ul. Piłsudskiego 70/40
43-609 Jaworzno  

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 24708.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 319.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości 
oszacowania tj. kwotę:   239.250,00 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 wypła-
ty 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 szacun-
kowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, 
akta postępowania egzekucyjnego znajdują się do wglądu w Wydziale I 
Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaworznie. Prawa osób trzecich nie będą 
przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz 
nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie 
złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nie-
ruchomości 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 upra-
womocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

komornik

butik
                    scent

perfumy najlepszych marek

w cenach ponad 30% niższych od cen w zwykłych sklepach!

Fashion House Outlet Centre
ul. Orląt Lwowskich 138, Sosnowiec

Zapraszamy

c a l v i n  k l e i n ,  c h a n e l ,  d a v i d o f f ,  d i o r ,  d o l c e & g a b b a n a ,  g i v e n c h y , 
g e o r g i o  a r m a n i ,  h u g o  b o s s ,  k e n z o ,  g u c c i ,  l a c o s t e ,  v e r s a c e  i  i n n e

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne

www.progress-ce.edu.pl
Szkoła języków obcych
BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

EDUKACJA

dw

dw

Ośrodek 
nauki jazdy 

„KLAKSON”

Zaprasza na kursy prawa jazdy 
12.05. i 02.06 08 r. kat. A, B, C, D 

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

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

dw

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

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

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

dw

Sprzedam: 
samochód ciężarowy 

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

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

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

Reklama 
w telewizji

 

już od 300 zł netto
tel. 032 751 91 30

dw

RENTGEN PANORAMICZNY

CZYNNE od 14.00 do 19.00

ORTODONCJA 
APARATY STAŁE

I RUCHOME

ogłoszenie własne

dw

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

AJP 
zatrudni 

– operatorów  
spychaczy 

– kierowców
– piekarza

tel. 615 50 97
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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 �7, ��-�00 JAWORZNO (Stara-Huta) 

tel. (0-��) 75� 05 �7; tel. kom. 0 ��1 91� �9� 
e-mail: kancelaria@e-legis.pl; www.e-legis.pl 

czynna: poniedziałek, piątek w godz. 15.00 – �0.00 i wtorek 15.00 – 17.00

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

www.muzeum.chrzanow.plBez prawa łaski Ale rzeźnia

Jeleń, niedokończona praca

Trup przy ulicy Górniczej

POWSTANIE OBOWIĄZKU 
PODATKOWEGO

Częstokroć pytają państwo o obo-
wiązki podatkowe. Poniżej podaję 
moment i okoliczności powstania 
tego zobowiązania (podatkowego). 
Podatek należy się:
1)	 Przy	 nabyciu	 w	 drodze	 dziedziczenia		

–	z	chwilą	przyjęcia	spadku
2)	 Przy	nabyciu	w	drodze	zapisu	lub	dalszego	

zapisu	 –	 z	 chwilą	 wykonania	 zapisu	 lub	
dalszego	zapisu

3)	 Przy	nabyciu	z	polecenia	testamentowego	
–	z	chwilą	wykonania	tego	polecenia

4)	 Przy	nabyciu	tytułem	zachowku	–	z	chwilą	
zaspokojenia	roszczenia	lub	jego	części

5)	 Przy	nabyciu	praw	do	wkładów	oszczędnościo-
wych	na	podstawie	dyspozycji	wkładem	na	
wypadek	śmierci	-	z	chwilą	śmierci	wkładcy

6)	 Przy	 nabyciu	 jednostek	 uczestnictwa	na	
podstawie	dyspozycji	uczestnika	 funduszu	
inwestycyjnego	otwartego	albo	specjalistycz-
nego	 funduszu	 inwestycyjnego	otwartego	
na	wypadek	jego	śmierci	–	z	chwilą	śmierci	
uczestnika	funduszu	inwestycyjnego

7)	 Przy	nabyciu	w	drodze	darowizny	–	z	chwi-
lą	 złożenia	 przez	 darczyńcę	 oświadczenia		
w	formie	aktu	notarialnego,	a	w	razie	zawarcia	
umowy	bez	zachowania	przewidzianej	formy		
–	z	chwilą	spełnienia	przyrzeczonego	świadcze-

nia.	Jeżeli	ze	względu	na	przedmiot	darowizny	
przepisy	wymagają	szczególnej	formy	dla	oświad-
czeń	obu	stron,	obowiązek	podatkowy	powstaje	
z	chwilą	złożenia	takich	oświadczeń

8)	 Przy	nabyciu	z	polecenia	darczyńcy	–	z	chwilą	
wykonania	polecenia

9)	 Przy	nabyciu	w	drodze	zasiedzenia	–	z	chwilą	
uprawomocnienia	 się	 postanowienia	 sądu	
stwierdzającego	zasiedzenie

10)	 Przy	nabyciu	w	drodze	nieodpłatnego	znie-
sienia	 współwłasności	 –	 z	 chwilą	 zawarcia	
umowy	 albo	 ugody	 lub	 uprawomocnienia	
się	orzeczenia	sądu,	jeżeli	ich	skutkiem	jest	
nieodpłatne	zniesienie	współwłasności

11)	 Przy	nabyciu	w	drodze	nieodpłatnej	służeb-
ności,	 renty	 oraz	 użytkowania	 –	 z	 chwilą	
ustanowienia	tych	praw

Jeżel i  nabycie niezg łoszone 
do opodatkowania stwierdzono 
następnie pismem, obowiązek po-
datkowy powstaje z chwilą sporzą-
dzenia pisma; jeżeli pismem takim 
jest orzeczenie sądu, obowiązek 
podat kow y powstaje z  chw i lą 
uprawomocnienia się orzeczenia. 
W przypadku, gdy nabycie nie zo-
stało zgłoszone do opodatkowania, 
obowiązek podatkowy powstaje  
z chwilą powołania się przez po-
datnika przed organem podatko-
wym lub organem kontroli skar-
bowej na fakt nabycia (ART. 6 ust. 
4 ustawy o podatku od spadków  
i darowizn).

W poprzednim odcinku zapowia-
dałem ciąg dalszy wrażeń z wizyty 
na uroczysku Pola Mostki. Niestety, 
temat ten muszę odłożyć na później. 
Mam jednak nadzieję, że nie będzie 
to przysłowiowe „ad calendas Gre-
cas”, co najwyżej do mojej zakładki 
na jaw.pl. W tym odcinku muszę 
po raz kolejny zająć się wieloma 
nieprawidłowościami związanym  
z pielęgnacją drzew.

Powrót do przeszłości
Zagadnienie to poruszałem już 

wielokrotnie na łamach naszego tygo-
dnika, ot chociażby w artykule „Koro-
na z głowy”, oraz w ubiegłorocznym 
filmie „Drzewo w wielkim mieście”.  
Wówczas zwracałem uwagę na to, że 

miasto nie jest terenem, na którym 
powinno się hodować pomniki przy-
rody. Wszak coraz częściej, także  
w wielu krajach zjednoczonej Europy 
drzewa traktuje się jak kwiatki, które 
można usunąć z danego miejsca cał-
kowicie i w kolejnym sezonie zastąpić 
zupełnie innymi.

W Polsce sytuacja nie jest jedno-
znaczna w związku ze skomplikowa-
niem struktury własnościowej tere-
nów, na których drzewa wyrastają. 
Dotyczy to między innymi drzew 
przydrożnych, celu naszej interwen-
cji z dnia 2 maja. Zasadniczo działa 
w chwili obecnej lobby na rzecz ich 
całkowitej likwidacji, ponieważ są 
one sprawcami licznych wypad-
ków drogowych. Przykładowo jest 
obszar zabudowany, są drzewa, 
ograniczenie prędkości jest znane, 
a mimo to kierowca gna tę symbo-
liczną setką i tu nagle wiekowa lipa 
wskakuje mu na maskę. Kto winien? 
Oczywiście drzewo. 

Awantura o Wygodę
Powodem naszej interwencji były 

prace pielęgnacyjne przy ulicy Wy-
goda w Jeleniu. Nim dotarliśmy na 
miejsce, zwróciłem uwagę, że drzewa 
przy ulicy Wiosny Ludów obcinał ja-
kiś rzeźnik. Nieco później, kiedy już 
nakręciliśmy nasz materiał, zwrócono 
nam uwagę, że osoba interweniująca 
w sprawie nieprawidłowości na Wy-
godzie uczyniła niemalże to samo 
na ulicy Wiosny Ludów. Poniekąd  
w myśl nowotestamentowej historii 
była najmniej uprawnioną do kamie-
niowania jawnogrzesznicy.

Grzechy obecnych wykonawców 
były typowe. Poniekąd najmniej wła-
ściwą była pora pielęgnacji. Wszak 
teraz w ulistnionych koronach drzew 
liczne gatunki ptaków znajdują miej-

sce do wychowywania swojego po-
tomstwa. Tutaj oprócz pary zakocha-
nych sierpówek widzieliśmy zapraco-
wanego samca kwiczoła. Kondycja 
tutejszych drzew jest zła i postulat 
miejscowej ludności jest jeden – to-
talna eksterminacja spróchniałych 
lip i posadzenie nowych. Wszak 
stare stwarzają wielkie zagrożenie 
dla mieszkańców. Z drugiej strony 
istnieją skuteczne sposoby redukcji 
koron, które zapewniają drzewom 
przeżycie, a ludności niemalże stu 
procentowe bezpieczeństwo. Wsze-
lako muszą się tym zajmować pro-
fesjonalni chirurdzy drzew, a nie 
rzeźnicy. Więcej szczegółów znajdą 
państwo w jednym z ostatnich nu-
merów miesięcznika „Aura”.

Zbrodnia przy ulicy Górniczej
Przy ulicy Górniczej w jednym 

z przydomowych ogrodów straszy 
kikut lipy drobnolistnej o kilku 
pniach. Jest on klasyczną ilustracją 
wszystkich możliwych błędów, które 
można popełnić podczas obcinania 
konarów. Nic dziwnego, że drzewo 
uschło. Poniekąd zostało popełnio-
ne przestępstwo, gdyż w przypadku 
drzew stanowiących prywatną wła-
sność mamy dużą swobodę wobec 
gatunków owocowych, a nie dziko 
rosnących. 

Kiedy w wyniku przestępstwa 
pojawia się trup, mamy do czynie-
nia z morderstwem. Ale nic nie jest 
proste, k iedy zdarzeniem zajmą 
się prawnicy. W tym przypadku, 
przez pewną analogię do kodeksu 
karnego mamy do czynienia nie  
z zabójstwem lipy, ale z obcięciem 
ze skutkiem śmiertelnym.

Pięć lat temu przed sądem zapadł 
pierwszy nieprawomocny wyrok 
skazujący na dożywocie. Od tego 
momentu skazanych na ten rodzaj 
kary ciągle przybywa. Około pięć-
dziesięciu osób już nigdy nie prze-
kroczy więziennej bramy.

Zabijali kolegów, nieznajomych, 
wspólników w interesach, ale także 
matki. Dla pieniędzy, samochodu, czy... 
kakao! Pierwszym był Albert K. Bandyta 
nazywany Izraelczykiem zastrzelił czło-
wieka. Na zlecenie. Izraelczyk czekał na 
swoją ofiarę w kawiarni. Lokal był pełen 
gości. Bandyta spokojnie podszedł do 
stolika, przy którym siedział Marek Z.  
i strzelił mu w głowę. Później wyszło na 
jaw, że się pomylił, bo zginąć miał Jaro-
sław Ś., który kilka tygodni wcześniej 
porwał syna znajomego bandyty. Proces 
zabójcy i zleceniodawcy zaczynał się kil-
ka razy. Różne składy sędziowskie różnie 
bowiem oceniały dowody winy, ale Izra-
elczyk za każdym razem otrzymywał 
taką samą karę. Dożywocie. Chory na 
raka zmarł rok temu w więziennym 
szpitalu. – To był psychopata – mówią 
zgodnie policjanci, którzy mieli do czy-
nienia z Albertem K.

– Oskarżeni chcieli zarobić dużo, 
szybko i łatwo – mówił sędzia chwilę 
po ogłoszeniu wyroku w sprawie zabój-
stwa 29-letniego Piotra J. Sławomir B.  
i Jarosław M. usłyszeli, że są winni  
i nigdy nie wyjdą na wolność. Bandyci 
znaleźli paserów na artykuły spożyw-
cze w dużej ilości. Dlatego pojechali na 
przejście graniczne w Świecku. Chcieli 
obrabować kierowcę tira. Obojętnie ja-
kiego. Liczył się tylko ładunek. Zabrali 
ze sobą przerobiony karabinek sportowy. 

– Ćwiczyli strzelając do puszek. Po to, aby 
później strzelać do ludzi – grzmiał w mo-
wie końcowej prokurator. Wybór padł 
na 29-letniego Piotra J., który transpor-
tował z Holandii masę kakaową. Jeden  
z nich okłamał kierowcę, że też jest prze-
woźnikiem i poprosił o podwiezienie 
do Poznania. W trakcie jazdy Piotr J. 
zatrzymał ciężarówkę, bo jego pasażer 
musiał „na stronę”. Gdy wysiedli, padł 
strzał. Wtedy do zabójcy podszedł jego 
kompan, który jechał za ciężarówką. 
Gdy przenosili ciało do lasu zauważyli, 
że Piotr J. żyje. Bez emocji jeden z nich 
przyłożył lufę do jego głowy i jeszcze raz 
nacisnął spust. W trakcie procesu Jaro-
sław M. przyznał się do winy. Sławomir 
B. szedł w zaparte. Potwierdził, że brał 
udział w napadzie, ale zaprzeczał, aby 
przyczynił się do śmierci kierowcy. Sąd 
mu nie uwierzył i obu wymierzył taką 
samą karę. Za zabójstwo dokonane 
z niskich pobudek i ze szczególnym 
okrucieństwem. – To była egzekucja 
– stwierdził sędzia.

Witold K. kilka lat temu bandyta 
prowadził firmę budowlaną i został 
wynajęty przez 43-letniego Arkadiusza 
R. do remontu jego domu. Poborca z tar-
gowiska nie należał do osób majętnych, 
ale Witold K. za takiego go uznał. Na-
mówił swojego pracownika, 19-letniego 
wówczas Mariusza T., do zamordowania 
mężczyzny. Umówili się w remontowa-
nym domu. Zabrali ze sobą paralizator, 
którym obezwładnili ofiarę, a później 
trzy razy wbili nóż w plecy. Ukradli 
karty kredytowe i czeki. Wypłacili  
850 złotych. Tyle warte dla nich było ży-
cie człowieka. Wiesław W. i jego młodszy  
o trzy lata brat Dariusz przez kilka mie-

sięcy dokonali wielu przestępstw. Także 
to najstraszliwsze. W nocy napadli na 
małżeństwo Krystyny i Ryszarda W., 
którzy uchodzili za bogatych ludzi. Bra-
cia zaatakowali we śnie. Młodzi bandyci 
(mieli wówczas 21 i 18 lat) mieli ze sobą 
kuszę, pistolet, nóż i kajdanki. Gdy skle-
pikarze się bronili, bandyci zaczęli zada-
wać ciosy na oślep i bez litości. Krystyna i 
Ryszard W. zostali wręcz zmasakrowani. 
Na ciele kobiety znaleziono... 79 ran!!! 
– Wykazali się wręcz niebywałym okru-
cieństwem – mówił prokurator w swojej 
mowie końcowej i zażądał dla starszego 
z braci dożywocia. – On nie zasługuje, 
aby żyć w społeczeństwie – uzasadniał 
sędzia, który nie uwierzył w skruchę 
bandyty i jego łzy. 

W listopadowy wieczór 22-letni 
wówczas Robert J. odwiedził Pawła D., 
który kilka razy zatrudniał go do roz-
maitych prac. Przyszedł do jego domu, 
ale zastał jedynie jego żonę Sylwię  
i dwuletnią córeczkę Klaudię. Bandyta 
postanowił skorzystać z okazji i ukraść 
coś. Zmasakrował gospodynię i jej dziec-
ko marmurowym wałkiem, aby mu nie 
przeszkadzały. Dziewczynka zginęła, 
bo mogła rozpoznać zbrodniarza. – Już 
umiała mówić i coś mogłaby powiedzieć 
– zeznał w trakcie procesu. Stać go było 
także na akt skruchy. – Przepraszam 
ciebie Pawełku. Naprawdę jest mi przykro 
– zapewniał.

To tylko część zbrodni jakie po-
pełnili sprawcy poruszający się po 
więzieniach w rozpoznawalnych dla 
każdego pomarańczowych drelichach 
oznaczających przestępców szczegól-
nie niebezpiecznych, wymagających 
specjalnego nadzoru. pitawal
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ogłoszenie własnedw

AZOT ul. Młynarska 3 
PIECZYSKA ul. K. Pniaka 2

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

0 604 965 494

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

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

*	–	cena	do	wyczerpania	zapasów

Płyta	OSB	„12”	–	15,99	zł/m2

Płyta	OSB	„18”	–	22,99	zł/m2

2

dw

Firma 
MAGBUD 

Sp. z o.o.

zatrudni:
►	 pracowników 

budowlanych
►	 murarzy
►	 tynkarzy
►	 fliziarzy
►	 monterów 

płyt gipsowych

Ofertę prosimy 
kierować na adres:

e-mail:	kadry@magbud.com.pl
tel.	604	494	596

dw

Firma 
MAGBUD 

Sp. z o.o.

wynajmie:
►	 dźwig LIAZ 10 T
►	 koparkę 

ZEPPELON ZM 19
►	 ładowarkę 

ZETTELMAER
►	 koparko-ładowarkę 

JCB 3CX

Kontakt telefoniczny

tel.	0	660	788	650

MIEJSKIE CENTRUM KULTURy 
I SPORTU W JAWORZNIE

OGłASZA AUKCJĘ 
NA DZIERżAWĘ TERENU 

W CELU SPRZEDAży PIWA I NAPOJÓW 
GRUPy HANDLOWEJ żyWIEC:

1. W Parku Lotników Polskich w sezonie letnim 2008 r. 
Aukcja odbędzie się 19.05.2008 r. o godz. 11.00 

2. Na imprezach plenerowych w sezonie letnim 2008 r. 
Aukcja odbędzie się 19.05.2008 r. o godz. 11.30 

Miejsce aukcji: Stadion Miejski w Jaworznie ul. Krakowska 8, piętro I 
więcej informacji na stronie www.sokol.jaw.pl



Zamień stare 
kasety
płyty i taśmy

Na nowoczesne
nośniki, które przetrwają 

długie lata bez straty jakości

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

tel. (032) 751-91-30
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SPORTy SIłOWE

Zwykle podobny tytuł, bywa 
ironiczny, i nie należy traktować 
go dosłownie. Tym razem nie 
ma mowy o ironii, nie ma mowy 
o przenośni – jaworznicki boks 
został wyrzucony na bruk, a 
konkretnie rzecz ujmując, na 
kostkę brukową pokrywająca 
parking przy hali na Leopoldzie.

Historia prawdziwa
Przechodząc obok wspomnianej 

hali na Leopoldzie około godziny 20.00 
w poniedziałek, każdy pasażer autobu-
su właśnie wysiadający na pobliskim 
przystanku, musiał się bardzo zdziwić 
O to wieczorną porą, bokserzy Victorii 
Jaworzno w pięściarskich rękawicach 
na skrawku parkingu przeprowadzali 
swój trening. Były sparingi, pokrzyku-
jący trener, można by rzec, że prawie 
wszystko. Brakowało tylko wody, prysz-
niców, szatni, sprzętu na powieszenie 
worków treningowych, by o takim 
rarytasie jak ciepła, oświetlona hala, 
przystosowana do wymagań bokser-
skiego treningu nie wspomnę. Tak więc 
trenowali sobie mistrz z wicemistrzem 
Polski, reprezentant kraju z jedną  
z największych nadziei śląskiego boksu, 
trenowani przez niejakiego Roberta Ko-
pytka, w Polsce cieszącego się estymą 
świetnego trenera, uważanego za jedną 
z najlepszych rąk do szkolenia młodych 
bokserskich talentów. Za plecami na-

Boks wyrzucony na bruk

szych bohaterów, stała całkowicie pusta, 
nieużywana w tym momencie przez 
nikogo sala. Żenująca sytuacja? Za to 
jaka jaworznicka.

O co chodzi? 
– Z dniem 1 maja nie mamy wstę-

pu na halę sportową – wyjaśnia nam 
kierownik bokserskiej sekcji Victo-
rii Jaworzno, Włodzimierz Kromka. 
Wszystko przez to, że klub Victoria 
Jaworzno od początku roku nie płacił 
za wynajem hali MCKiS-owi, który w 
końcu, by nie zostać oskarżonym o nie-
gospodarność, musiał wymówić Victorii 
umowę na wynajem hali. – W pełni rozu-
miem władze MCKiS-u, które po prostu 

muszą rozliczyć się ze swoich działań  
i nie mam do nich pretensji o zaistniałą 
sytuację. Można powiedzieć, szczęście,  
w nieszczęściu, że pozwolono nam treno-
wać do końca kwietnia, na pewno MCKiS 
doskonale czuje sportowego ducha 
– mówi ponownie kierownik Kromka. 
Kto jest, więc winien temu, że sportowcy 
zamiast na hali, ćwiczą na parkingu?

Błędne koło
Na powyższe pytanie trudno od-

powiedzieć. Nie można zarzucić win-
ny MCKiS-owi, jest on dysponentem 
obiektów, utrzymuje je, jest rozliczany 
z każdej złotówki i nie może pozwolić 
sobie na to, by ktoś trenował na nich za 

darmo. Zresztą wyliczankę podejrza-
nych powinniśmy zacząć od klubu Vic-
toria Jaworzno który przecież owych 600 
złotych, bo taka jest kwota miesięcznego 
wynajmu hali nie płacił już od stycznia. 
Klub nie płacił, bo nie ma, z czego, gdyż 
nie dostał środków finansowych od 
miasta. Miasto nie udzieliło i nie udzieli 
dotacji na rok 2008, gdyż Victoria nie 
rozliczyła się prawidłowo z pieniędzy 
otrzymanych na akcję „Lato 2007” a 
obecnie ma na głowie dochodzenie w 
prokuratorze o nieprawidłowości finan-
sowe. Sęk w tym, że sprawa w prokura-
turze przeciąga się i nie nam osądzać 
tu o winie czy niewinności włodarzy 
klubowych. Miasto nie będzie przelewać 

pieniędzy mieszkańców do Victorii nie 
mając pewności, co się z nimi stanie, 
Victoria nie będzie płacić MCKis-owi 
za halę bo nie ma z czego, a MCKiS nie 
będzie wynajmował hali za darmo, bo 
nie ma takich prawnych możliwości.

Bokserzy bez szans?
W całym tym finansowo-organiza-

cyjnym zamieszaniu ginie gdzieś sport, 
a przecież to o niego chodzi. Bogu ducha 
winni młodzi bokserzy, którzy rzetelnie 
trenowali i osiągali sukcesy zdobywa-
jąc pęczki medali, w tym Mistrzostwa 
Polski, nagle zostali pozostawieni sami 
sobie, bez możliwości treningu, bez 
możliwości kontynuowania pięściarskiej 
kariery. A niektórzy z nich na bokserską 
karierę postawili wszystko. – Nie wiem, 
jakie jest rozwiązanie w tej sytuacji. 
Pisałem do prezydenta, ale odpisał, że 
według jakiegoś tam paragrafu nie może 
dotować sekcji. Powiem w ten sposób, że 
oczekiwałem bardziej elastycznego po-
dejścia do sprawy. Sam pracuję, tak jak 
trener od początku roku, za darmo. Czas 
ucieka, chłopcy muszą zacząć znowu tre-
nować. Nie wiem, nie wiem naprawdę, co 
teraz zrobić – załamuje ręce kierownik 
Kromka.

Sytuacja sekcji bokserskiej Victorii 
jest dramatyczna. Czy miasto, klub, 
ktokolwiek, znajdzie sposób na urato-
wanie boksu w Jaworznie? Będziemy 
informować o dalszym losie, sprawy 
sekcji bokserskiej Victorii Jaworzno.
Wywiad z kierownikiem Kromką 
strona 12
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Jaworznicka zawodniczka 
fitness Anna Szczotka, po 
4 latach przerwy wróciła 
do startów i to wróciła 
w wielkim stylu. Na 
odbywających się w Płońsku, 
Mistrzostwach Polski 
Kulturystyki i Fitness, żona 
Bogdana Szczotki, zdobyła 
srebrny medal i jednocześnie 
zakwalifikowała się do 
Mistrzostw Europy, które już 
za 3 tygodnie rozpoczynają 
się we francuskiej Marsylii. 

Przed zawodami w Płońcu o Mi-
strzostwo Polski, w Żorach odbyły się 
Mistrzostwa Śląska w których pani 
Anna była bezkonkurencyjna. O ko-
lejnych osiągnięciach Anny Szczotki, 
oczywiście poinformujemy.

k.repeć.

Anna Szczotka na 
podbój Marsylii

PIłKA NOżNA – BKS STAL BIELSKO-BIAłA – vICTORIA JAWORZNO 0:0

Trudno było komukolwiek 
spodziewać się, że w spotkaniu  
z silnym jak na IV-ligowe 
warunki BKS-em Bielsko Biała, 
młody, coraz młodszy trzeba 
przyznać skład Victorii będzie  
w stanie nawiązać walkę. 
Jeszcze trudniej było mówić  
o nadziejach punktowych.

Jednak wszystkie pesymistyczne 
myśli na całe szczęście nie sprawdzi-
ły się. Victoria w spotkaniu z BKS-
em wbrew wszystkim przeciwno-
ściom losu, wbrew sytuacji panującej  
w klubie i w końcu, wbrew notorycz-
nie prześladującej ją dawce pecha 
urwała punkty w Bielsku-Białej, 
pokazując prawdziwie sportowy 
charakter.

Victoria przyjechała do Bielska bez 
wielu zawodników, którzy stanowią 
o jej sile. Plaga kontuzji spowodo-
wała, że na boisku nie obejrzeliśmy 
między innymi Romana Madeja, 
Sierczyńskiego, Jajeśniaka, Wartała, 
nie mówiąc już o Urbanie i Bosaku, 
którzy ciągle, od dłuższego czasu są 

wyłączeni z gry. Z tych wszystkich 
powodów na boisku obejrzeliśmy 
takich piłkarzy jak młodzi, nasto-
letni Zysk, Zieliński czy Kurdziel. 
Przy wszystkich stratach, jedynym 
kadrowym pozytywem było pojawie-
nie się w bramce Salouhiego, okazało 
się, że było to znaczące dla losów 
całego spotkania. Victoria broniła 
się bowiem z całych sił i wszystki-
mi możliwymi sposobami. Sytuacja 
pod bramką tunezyjskiego bramka-
rza gotował się minuta po minucie,  
a sporo zamieszania siał znany dobrze 
kibicom w Jaworznie Adam Gola.  
W 11. minucie, po jego wrzutce Su-
chański uderzał obok bramki, od 21. 
do 30. minuty strzelanina rozpoczęła 
się na dobrze. Najpierw dwukrotnie 
próbował Papatanasiu, dwukrotnie 
lepszy był Salouhi, później sprawy  
w swoje ręce wziął Kozielski. Napast-
nik gospodarzy próbował również 
dwukrotnie i również on dwukrotnie 
przegrywał pojedynki z kapitalnym 
Salouhim. Do końca połowy Gałgan, 
Papatanasiu i Duda mieli kolejne setki 
i kolejny raz musieli przyjąć do siebie 
świadomość przegranej w pojedynku 
z fenomenalnym Salouhim. Tak sko-

czyła się pierwsza połowa, a druga 
doświadczyła jeszcze większych emo-
cji. Ambicja jaworznian plus kolejne 
niewykorzystane sytuacje gospoda-
rzy, spowodowały, że mecz zrobił się 
bardzo ostry.

Oprócz kolejnych niewykorzy-
stanych sytuacji Papatanasiu, Goli 
i Kozielskiego, na murawie zaczęły 
mnożyć się faule. W 72. minucie  
z boiska wyleciał za dwie żółte kartki 
Gałgan, 10 minut później w 82. mi-
nucie siły się wyrównały, a z boiska 
usunięty został Zysk. Na dwie minuty 
przed końcem regulaminowego czasu 
gry do swojego kolegi dołączył dopie-
ro co wprowadzony Kurdziel, który 
„popisał się” brutalnym wejściem 
od tyłu. Victoria wytrzymywała 
napór gospodarzy, ale mogła stracić 
wszystko po ręce Żółcińskiego w polu 
karnym. Przed szansa z rzutu karnego 
stanął Trzop, ale górą był onownie 
niesamowity Salouhi, który był ab-
solutnym bohaterem meczu.

Victoria: Salouhi – Siemek, Rosół, 
Żółciński, Żuraw, Zieliński, zysk, Do-
lega, Szymoniak, Szalek, Jamróz. Po-
nadto zagrali: Kurdziel, Siedliński.

k.repeć

Victoria remisuje z BKS-em

Bokserzy victorii Jaworzno swój poniedziałkowy trening przeprowadzili nie na hali, ale na parkingu obok
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BOKS

Panie kierowniku, sekcja boksu 
została bez dachu nad głową, czy-
li po prostu nie może trenować  
w hali na Leopoldzie. Dlaczego?

– Tak, nie możemy już trenować  
w hali na Leopoldzie. Klub nie uregu-
lował rachunków z MCKiS-em, stąd 
ten musiał nas wyprosić z hali. Zosta-
liśmy powiadomieni, że od 1 maja nie 
mamy wstępu na halę i koniec.
Czy nie ma szans na to, by klub 
uregulował zaległości i by boks 
mógł wrócić na swoją salę?

– Szczerze mówiąc, to nie wiem, ale 
jeśli taka szansa jest, to chyba najwcze-
śniej po walnym zebraniu w klubie, a te 
dopiero w czerwcu i to też na zasadzie, 
że podobno będzie. W tej chwili prezesi 
Wojciechowski i Karweta są na L-4 obaj 
mają problemy ze zdrowiem i teraz, co 
zrozumiałe to ich głównie zajmuje. Do 
czerwcowego czasu nie wydaje mi się, 
by sytuacja mogła się zmienić. Mówią to 
również na podstawie własnych doświad-
czeń. Zarówno ja jak i trener Kopytek nie 
dostaliśmy grosza za prowadzenie sekcji  
i wszystkie sprawy związane z prowadze-
niem jej od początku roku.

Ale do czerwca jest przecież 
mnóstwo czasu! Co do tego cza-
su będą robić zawodnicy jak 
Młodziński, Włodarczyk, Gor-
goń, to przecież reprezentanci 
kraju, stać ich na taką przerwę 
w treningach?

– Nie, nie stać ich, powiem więcej to 
jest najgorszy czas na zrobienie prze-
rwy. Wymienieni zawodnicy właśnie 
mają ostatni rok w juniorach, decydu-
jący rok o ich przyszłości bokserskiej. 
Nie, nie wyobrażam sobie, by mogli nie 
trenować tyle czasu. Mówimy przecież o 
medalistach Mistrzostw Polski, musimy 
się szanować. Poza tym, ja w ogóle nie 
wiem co zrobić z tymi wszystkimi chło-
pakami, przecież na treningi uczęsz-
cza po 30 osób, ludzie przyjeżdżają  
z Mysłowic, Katowic, by trenować pod 
okiem Roberta. Nie jestem w stanie 
teraz określić, co dalej, póki, co to stoję 
tu z panem na parkingu przed halą  
i właśnie tu robię boks.

Wiem, że zwracał się pan o po-
moc do prezydenta Silberta, jak 
to wyglądało?

– Tak, napisałem list do pana prezy-
denta Silberta, ale powiem w ten sposób, 
że w mojej opinii okazał on mało ela-
styczne podejście do sprawy, brak jakie-
goś zrozumienia dla zaistniałej sytuacji. 
Prosiłem prezydenta o to, by dotował 
miesięcznie sekcję boksu kwota 2.5 tysiąca 
złotych, w tym liczyłem opłatę za hale 
(600 zł na miesiąc) i pensję dla dwóch tre-
nerów. Prezydent napisał jednak, że nie 
jest w stanie udzielić mi pomocy, zgodnie 
z paragrafem takim a takim itd. Odesłał 
mnie do urzędu, by on dotował sekcję.

Ale urząd nie będzie dotował 
sekcji, bo jest to sekcja victorii.

– Dokładnie. A Victoria nie rozliczyła 
się z akcji „Lato 2007” i nie uzyska teraz 
pieniędzy z urzędu. Tylko, że ja wystąpi-
łem do prezydenta jako osoba prywatna 
i człowiek, który jest zdesperowany, bo  
30 podopiecznych, młodych ludzi chęt-
nych do sportu nie ma gdzie trenować. Nie 
chcę pieniędzy dla Victorii, chcę pomocy 
dla sekcji bokserskiej, w szyldzie z Victo-
rią. Teraz tak naprawdę pragnę tylko tego, 
żebyśmy mogli przynajmniej użytkować 
nieodpłatnie halę, to wszystko.

Boks wyrzucony na bruk
Wywiad z Włodzimierzem Kromką

Euro 2008 to impreza, którą żyje cała 
Polska. Mimo, że do turnieju pozostało 
jeszcze ponad miesiąc, to my sportowe 
emocje przezywać będziemy już teraz! 
Drużyna reprezentująca Ośrodek dla 
Rodziny, prowadzony przez Stowa-
rzyszenie Wspierania Rozwoju „ Ex 
Animo” właśnie z naszego miasta za-
gra w tym słynnym championacie. Ba,  
dodatkowo, nie będzie musiała wyjeż-
dżać do jakiejś Austrii czy Szwajcarii, 
ale po prostu pojedzie do Chorzowa, 
by tam walczyć, pod banderą któregoś 
z państw o główne trofeum! 

O co chodzi? O turniej „Male euro 
2008”, które już w dniach 16 i 17 maja, 
zostanie rozegrane na obiektach Sta-
dionu Śląskiego, a w którym wezmą 
udział dzieci z ośrodków zajmujących 
się organizowaniem wolnego czasu 
dzieci i młodzieży.

Oryginalna impreza to wspól-
ne przedsięwzięcie GKS Katowice, 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów 

i Forum Młodych Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach. Turniej 
będzie prawie idealnym odwzorowa-
niem przyszłych mistrzostw. Obo-
wiązuje więc podział na grupy taki jak  
w prawdziwym Euro, obowiązują 
narodowości, z tym, że wszystkie 
reprezentacje oprócz polskiej będą 
korzystały z naturalizowanych Po-
laków. Czy jaworznianie będą więc 
Francuzami, Włochami czy może 
Czechami? Tego jeszcze nie wiemy, 
ale na pewno podzielimy się tą wiedzą 
po przydzieleniu nam odpowiednich 
barw. W imprezie wystartuje oczywi-
ście 16 drużyn, każda reprezentować 
będzie własny ośrodek. Spotkania 
nie będą trwały jednak z oczywistych 
względów aż 90 minut, lecz organi-
zatorzy uznali, że dzieci rozgrywać 
będą dwie 20-minutowe połowy. Po 
wyjściu z grupy czekają ćwierćfinały, 
półfinały i w końcu sam wielki finał. 
Impreza wydaje się być idealnym 
pomysłem zarówno na rozrywkę jak  

i naukę dla młodych osób. Część, która 
brzmi mniej ciekawie, czyli nauka, to 
przede wszystkim zdobywanie wie-

dzy o państwie, którego barwy dany 
ośrodek będzie reprezentował. Jednak 
przede wszystkim, dzieci będą mia-

Jaworzno zagra w Euro 2008!
ły niepowtarzalną okazję zagrać na 
boiskach samego Stadionu Śląskiego, 
a już sama wizyta na tym obiekcie, 
będzie nie lada wycieczką i ciekawym 
doświadczeniem. Kocioł czarownic 
przywita nie tylko dzieci, ale również 
i gwiazdy TVN, które wsparły akcje 
i zagrają przed oczywiście publicz-
nością, złożoną oczywiście również  
z uczestników, mecz towarzyski. Po-
nadto nagrodami specjalnymi w tur-
nieju są bilety na mecz Polska-Dania, 
co zapewne dodatkowo umotywuje 
uczestników do jeszcze większych 
starań. Kto wie, może taka promocja 
futbolu, zaprocentuje tym, że w 2012 
roku, któryś z chłopców biorących 
udział w imprezie( ramy wiekowe 
12-15 lat) zagra już w tym „Euro dla 
starszych”? W każdym razie pomysł z 
MAŁE EURO 2008 jest warty całko-
witego poparcia. My będziemy śledzić 
losy reprezentantów Jaworzna, o czym 
oczywiście poinformujemy naszych 
czytelników! k.repeć.

PIŁKA NOŻNA 

Jaworznianie powalczą o złoty medal Euro 2008

Ale trudno się dziwić podejściu 
miasta, sprawa victorii jest  
w prokuraturze, a prezydent 
nie będzie przecież działał 
wbrew przepisom!

– A właśnie, że ja nie mogę się 
nadziwić. Bo to jest sytuacja wyjątko-
wa, tu chodzi o sekcję, która bardziej 
niż np. piła nożna promowała nasze 
miasto. Mistrzostwa Polski, seryjne 
medale, reprezentanci Polski, a jesz-
cze Grzesia Proksę przypomnijmy. 
A piłka? Afery barażowe, nie bara-
żowe, malwersacje, przekręty. Ale to 
Klubowi Piłkarskiemu Jaworzno na 
imprezę „luzującą” po meczu daje się  
5 tys. złotych z działu promocji. To 
jak mam zrozumieć odmowę pomocy 
sekcji bokserskiej? Nie mogę tego zro-
zumieć. Chodzi tu po prostu ludzką 
życzliwość, wyrozumiałość. Wiem, że 
jest nierozwiązana sprawa z kierow-
nictwem Victorii i tymi oskarżeniami. 
Ale co mają do tego chłopcy, którzy od 
kilku lat 5 razy w tygodniu przycho-
dzą na trening? Nie chcę od miasta 
pieniędzy, na nie wiadomo co. Proszę 
tylko o to, by dano nam miejsce, by  
z tymi ludźmi pracować. Nie wierzę, że 
nikt w mieście nie ma mocy i instru-
mentów do tego, by sprawę jakoś roz-

wiązać. Brakuje jakiegoś elastycznego 
podejścia do sytuacji. Zrozumienia, że 
sekcja boksu Victorii to nie ta cała pro-
kuratura itd., ale grupa pracujących 
na sukces swój i Jaworzna ludzi, która 
chce mieć tylko gdzie trenować.

To może po prostu wystąpić  
z victorii Jaworzno, założyć UKS 
i na czystym koncie nowego sto-
warzyszenia stanąć do przetar-
gu o pieniądze z budżetu?

– I powiedzieć medalistom mi-
strzostw Polski, że mają rok nie 
boksować? Na odejście zawodników 
musiałby zgodzić się zarząd Victorii, 
w innym wypadku, zawodnik zmienia-
jący barwy bez zgody macierzystego 
klubu, przez rok nie może startować. 
Druga kwestia, że Victoria to trady-
cja i należy zacząć o tym pamiętać. 
Victoria to nie dwa nazwiska ludzi  
z zarządu, tylko 95 lat tradycji, oso-
biście po prostu nie chcę żeby poka-
zywano później na mnie jako na tego, 
który zniszczył Victorię. Pracuję tam 
od 26 lat. Teraz są oskarżenia w pro-
kuraturze, nie znam sprawy i nie chcę 
się w to mieszać. Jednak pamiętajmy, 
że po pierwsze łatwo kogoś oczernić, 
a po drugie, że Victoria to przede 
wszystkim zawodnicy, trenerzy i ludzie 
z nią związani, to historia, to marka, 
nie możemy na nią bluzgać, musimy 
starać się ją podnieść.

A co jeśli w czerwcu, na walnym 
zjeździe, włodarze klubu zga-
szą światło i ogłoszą upadłość, 
ewentualnie rozwiążą klub?

– Wtedy problem się rozwiąże sam. 
Bokserzy będą wolni od klubu, być 
może nazwa Victoria będzie wolna od 
tego wszystkiego. Z tym trzeba pocze-
kać jednak do zjazdu. A do tego czasu 
musimy trenować.
Myśli pan, że boks jest w Jaworz-
nie jeszcze komuś potrzebny?

– Wiem, że jest, i mam nadzieję, że 
włodarze miasta też to zrozumieją. Faj-
nie, że ktoś pobiega za piłką na pikniku  
i będzie miał zdjęcie w prasie, ale 
ważniejsi od tego są młodzi ludzie, 

którzy mogą coś osiągnąć w sporcie. 
Nie oszukujmy się, większość bok-
serów, to nie są aniołki. Sekcja jest 
dla nich przedłużeniem wychowania 
szkolnego, agresja, która drzemie w 
tych chłopakach może być wyłado-
wana w różny sposób. Gdy trenują 
jest to sposób kontrolowany, uczymy 
ich powstrzymywania się, świadomo-
ści własnej siły i konsekwencji jakie 
mogą im przynieść bójki i sprawy 
tym podobne. Zamiast bójek i boksu 
ulicznego, dajemy tym chłopakom 
ring i szansę na lepsze życie, spor-
towe sukcesy lub przynajmniej na 
stanie się lepszymi ludźmi. Dajemy 
im wybór, alternatywę. Odnosimy 
masę sukcesów, promujemy miasto  
w znaczący sposób. Nie wierzę, że nikt 
we władzach miasta tego nie rozumie, 
nie widzi. Nie wierzę, że nikt nie jest 
w stanie nam pomóc. Chyba, że boks 
ma wrócić tam skąd przyszedł, czyli 
na ulicę, a talenty, które mamy, mogą 
szukać sobie gdzieś roboty w Niem-
czech na wykopce. Nie o to chyba nam 
wszystkim chodzi. Czekam na jakieś 
elastyczne podejście, przynajmniej na 
podjęcie jakiś rozmów.

roZmawiał k. repeć.

Bokserzy victorii Jaworzno mogą trenować jedynie na parkingu 
przed halą

Włodzimierz Kromka
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części zamienne 
i akcesoria
do samochodów
krajowych
i zagranicznych
akumulatory

„POLMOTOZBYT”

Jaworzno ul. Łukasiewicza 2 
tel. 032/ 615 63 93

Jaworzno ul. Mostowa 1 
tel. 032/ 614 13 81

(Centrum Handlowe BOX nr 60)

Na zamówienie 
sprowadzimy 
każdą część

OFERTA WAŻNA W CZASIE TRWANIA TARGÓW 
MOTORYZACYJNYCH

SPECJALNA OFERTA TARGOWA
Wśród osób, które w czasie trwania targów zapisza 
się na KURS PRAWA JAZDY kat. B
- losowanie atrakcyjnych nagród 
- w tym nagrody głównej: 

kursu prawa jazdy kat. B gratis.

Dla osób, które zapisza się na KURSY PRAWA JAZDY 
kat. C,D,E - świadectwo kwalifikacji tylko 500 zł

KURS SPAWACZA 
- druga metoda do wyboru 50% taniej

Dla osób które zapiszą się na 
KURS WÓZKA JEZDNIOWEGO 

- kurs HACCP minimum sanitarne GRATIS

Pomimo iż przez policję i media 
non-stop do znudzenia prowa-
dzone są różne akcje edukacyj-
ne, kontrole, liczba pijanych 
kierowców nie maleje. Wystar-
czy wziąć pod lupę statystyki 
z ostatnich świąt wielkanoc-
nych. Tylko od piątku do nie-
dzieli w 270 wypadkach zginęły 
33 osoby, a 370 zostało rannych. 
W ciągu tych kilku dni zatrzy-
mano ponad tysiąc pijanych kie-
rowców! Tym artykułem jeszcze 
raz postaramy się przekonać 
niektórych kierowców, że jazda 
po kielichu nie popłaca.

Zacznijmy od tego, jakie skut-
ki w naszym organizmie wywo-
łuje nawet niewielka ilość wypi-
tego alkoholu. Przede wszystkim 
nasze reakcje na to, co dzieje się 
dookoła są mocno opóźnione. 
Pijany kierowca nie potrafi sku-
tecznie oceniać odległości, czy 
to od nadjeżdżającego samocho-
du, czy jakiegoś innego nawet 
nieporuszającego się obiektu. 
Kierowcy po kielichu włącza 
się najczęściej motyw kierowcy 
rajdowego. Jest brawurowy, ma 
wybujałą fantazję i mocno prze-
cenia swoje umiejętności.

Podkreślić należy, że ryzyko 
wypadku wzrasta bardzo szybko 
w porównaniu z trzeźwym kie-
rowcą. Kierowcy z 1,0 promilem 
alkoholu we krwi są zagrożeni 
wypadkiem sześciokrotnie bar-
dziej, a przy 1,5 promila ryzyko 
wzrasta dwudziestopięciokrotnie 

bardziej niż u kierowcy trzeź-
wego.

Skoro takie są skutki jednego 
czy półtora promila we krwi to 
co w przypadku rekordzistów? 
Tadeusz S., który w 1995 roku 
jadąc samochodem, spowodował 
wypadek pod Wrocławiem miał 
14,8 promila alkoholu we krwi. 
Wynik badania był tak niepraw-
dopodobny, że powtarzano je 
pięciokrotnie, zawsze z takim 
samym rezultatem. Mężczyzna 
zmarł kilkanaście dni później 
w wyniku obrażeń odniesionych 
w wypadku. Rekordzistką jest 
Jolanta M., lat 40, która w roku 
1995 ustanowiła rekord świata 
kobiet. Badanie krwi przeprowa-
dzone w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Szczecinie wyka-
zało, że ma 8,2 promila alkoholu. 
Kierowca autobusu miejskiego 
w Raciborzu wiózł pasażerów, 
mając we krwi 4 promile alkoho-
lu. W 1995 roku pewien woźnica 
ze Szczecina całkiem dobrze ra-
dził sobie z wozem i końmi mimo 
7 promili alkoholu w organizmie. 
Po dwóch dniach odtruwania we 
krwi miał nadal 2,8 promila.

Pod wpływem alkoholu nie 
można poruszać się po drogach 
żadnym pojazdem, nawet rowe-
rem. Oczywiście wiele osób może 
powiedzieć, że jadąc na rowerze 
na podwójnym gazie zagrażają 
tylko sobie. Nic bardziej myl-
nego. Zanotowano przypadki, 
kiedy kierowca, próbując ominąć 
słaniającego się rowerzystę, ude-

rzał w słup, czy w drzewo.
Trochę inaczej myślał pewnie 

wojewoda mazowiecki, który ja-
dąc na rowerze ponad rok temu 
został zatrzymany przez policję. 
W wydychanym powietrzu miał 
0,75 promila. Tylko dlatego, że 
był bliskim współpracownikiem 
pana Kaczyńskiego, sąd był 
dla niego nad wyraz łaskawy. 
W tym przypadku skończyło się 

na zakazie prowadzenia pojazdu 
i 4 tysiącach zł grzywny na cele 
dobroczynne. Ale pamiętajmy… 
Co wolno wojewodzie… No 
właśnie!

Równie niebezpieczne za 
kierownicą co alkohol są nar-
kotyki. Prawie 40 % młodych 
ofiar śmiertelnych wypadków 
drogowych paliło przed jazdą 
autem marihuanę lub haszysz. 

Już nawet jaworznicka policja 
dysponuje testami na obecność 
narkotyków, więc nie liczyłbym 
na to, że takim delikwentom ja-
kimś cudem się upiecze.

Jeżeli często imprezujemy, 
a nasza praca w głównej mierze 
polega na jeździe samocho-
dem, powinniśmy zainwestować 
w alkomat. W sprzedaży jest 
mnóstwo modeli alkomatów, od 
tych najprostszych do naprawdę 
profesjonalnych, dokładnością 
zbliżonych do alkomatów po-
licyjnych. Najtańsze alkomaty 
w formie breloczków to koszt ok. 
20 zł, ale mogą one służyć jedy-
nie do zabawy. Modele bardziej 
rozbudowane to koszt od 200 do 
500 zł. Są bardziej dokładne od 
breloczka, ale i tak nie są w pełni 
wiarygodne.  W pełni zawierzyć 
możemy wynikom wskazanym 
przez profesjonalne alkomaty, 
których ceny rozpoczynają się 
od 900 zł.

Tak więc, jeżeli mamy zaba-
wową naturę, a często jeździmy 
samochodem, warto zainwesto-
wać w drogi alkomat. Ta inwesty-
cja bardzo szybko zwróci nam się 
z nawiązką już przy pierwszym 
policyjnym badaniu alkomatem, 
kiedy na wyświetlaczu zobaczy-
my więcej niż 0,095 mg/l, czyli 
0,2 promila.

To, że po przespanej nocy 
kierowca z reguły nie czuje 
rauszu, a co najwyżej zmęcze-
nie, o niczym nie świadczy. 
Organizm w ciągu kilku godzin 

po prostu przyzwyczaja się do 
alkoholu. Porządne śniadanie, 
mocna kawa, długi prysznic- 
wszystko to może poprawić 
samopoczucie, ale alkoholu 
z krwioobiegu nie przegoni. Do 
tego potrzebny jest czas i zdro-
wa wątroba.

Po ilu godzinach od imprezy 
nie trzeba już obawiać się poli-
cyjnej akcji trzeźwy poranek? 
To zależy od ilości spożytego 
alkoholu, kondycji fizycznej, 
sposobu picia oraz płci. Pod tym 
względem natura, nie bacząc na 
przepisy, w jawny sposób dys-
kryminuje kobiety, ponieważ 
z reguły mężczyźni trzeźwieją 
szybciej. W przypadku przecięt-
nego mężczyzny ważącego 80 kg, 
który od 20:00 do 1:00 w nocy 
wypije w ciągu każdej godziny 
jedno piwo i jeden kieliszek 
wódki, wesoły wieczór skończy 
się zawartością alkoholu we krwi 
na poziomie ok. 1,55 promila. 
O 9 rano alkomat nadal wykaże 
ok. 0,75 promila. Oznacza to, że 
ten kierowca będzie mógł usiąść 
za kierownicą najwcześniej po 
godzinie 15.

Tak więc jeżeli wieczorem 
mocno zaszumiało nam w gło-
wie, rano nawet lepiej nie próbo-
wać siadania za kierownicą. Pa-
miętaj! Zagrożenie utratą prawa 
jazdy to nie wszystko. Kierowca, 
który pod wpływem alkoholu 
spowoduje katastrofę drogową 
może wylądować za kratkami 
nawet na 12 lat.

Alkohol za kierownicą
Auto Expert

bezpłatny dodatek Ct
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Jeden z portali interneto-
wych przeprowadził sondaż na 
temat: "Jakie zachowania in-
nych kierowców denerwują Cię 
najbardziej?". Na kilkadziesiąt 
różnych wariantów głosowało 
łącznie ok. 10 000 kierowców. 
My przedstawimy Państwu Top 
20, czyli dwadzieścia najbardziej 
denerwujących zachowań.

Zaczynamy od miejsca 20. 
Wielu kierowców, szczególnie 
tych jeżdżących przepisowo, 
denerwuje to, że pomimo, iż 
jadą przepisowo, z maksy-
malną dozwoloną prędkością 
lewym pasem, np. tuż po wy-
przedzaniu, są nagminnie 
poganiani przez narwanych, 
migających światłami kierow-
ców z tyłu.

Nieco większą liczbę kierow-
ców irytuje, według nich, złe 
nauczanie instruktorów nauki 
jazdy. Głównie chodzi o poru-
szanie się „L-ek” z prędkością 
20 km/h i powolne ruszanie 
ze skrzyżowania. No cóż… to 
może irytować, ale z drugiej 
strony należy się trochę wy-
rozumiałości osobom, które 
dopiero uczą się jeździć i być 
może nigdy wcześniej nie miały 
styczności z samochodem.

Miejsce 18. należy do czę-
stego w polsk ich rea l iach 

wyprzedzania na trzeciego, 
szczególnie w trudnych wa-
runkach drogowych. Wysokie 
17. miejsce przypadło kierow-
com, którzy uważają lusterka 
wsteczne za nikomu niepo-
trzebny gadżet i po prostu ich 
nie używają.

Wiele negatywnych opinii 
zostało wystawionych tak-
sówkarzom, którzy, jak pisali 
kierowcy, myślą tylko o sobie 
i kolegach po fachu, a z racji 
tego, że świetnie znają miasta, 
w których jeżdżą, nie prze-
strzegają niektórych przepi-
sów. Dzięki temu taksówkarze 
uplasowali się na 16. miejscu.

Miejsce 15. zarezerwowali 
dla siebie kierowcy, bombow-

cy, tuningowcy, którzy bez 
przyczyny używają świateł 
przeciwmgielnych.

Wielu kierowców dener-
wuje także, przysłowiowe 
siedzenie innym na tyłku, 
czyli nie zachowywanie od-
powiedniego odstępu od po-

przedzającego pojazdu. To 
było miejsce 14.

Pechową 13. lokatę zajęli 
kierowcy autobusów, którzy 
denerwują innych kierowców 
tym, że wymuszają pierwszeń-
stwo, szczególnie wyjeżdżając 
z zatoczek. Problem w tym, że 
widząc autobus wyjeżdżający 
z zatoczki, powinniśmy mu 
ustąpić pierwszeństwa, ale to 
już inna kwestia.

Miejsce 12. zajęli kierow-
cy, którym ruszenie spod 
świateł zajmuje więcej niż 20 
sekund. 10 s. myślenia, 10 s. 
wrzucania biegu, a tu znowu 
czerwone światło. I zamiast 
10 samochodów, na zielonym 
przejeżdżają 2.

Miejsce 11. okupują kierow-
cy, którzy mają źle ustawione 
światła i przez to oślepiają 
jadących z naprzeciwka. I oto 
jesteśmy na półmetku. Miejsca 
od 10. do 7. zajmują odpowied-
nio delikwenci, którzy: 

– Wyprzedzają nas i hamują 
nam przed nosem

– Jadą 40 km/h na środku 
dwupasmowej jezdni nie dając 
się wyprzedzić.

– Wyprzedzają na siłę, nie 
dbając o bezpieczeństwo in-
nych. 

– Podobno takie świadome 
zachowanie jest uwarunkowa-
ne psychicznie, ale o to trzeba 
by zapytać psychiatrę.

Miejsce 7. to kierowcy, któ-
rzy świadomie ustawiają się na 
pustym pasie do skrętu, żeby na 
zielonym wdepnąć gaz w pod-
łogę i wcisnąć się na zatłoczony 
pas do jazdy na wprost.

Zatłoczony parking pod 
supermarketem, od 20 minut 
szukamy wolnego miejsca par-
kingowego, a tu nagle widzimy 
samochód zaparkowany na skos. 
Nóż się w kieszeni otwiera. Takie 
zachowanie zasługuje na miejsce 
6. w naszym plebiscycie.

A teraz, drodzy czytelnicy, 
grzechy zasługujące na miejsca 
od 5. do 2., czyli:

Zwiększanie prędkości 
przez samochód wyprzedzany. 
Myślenie tylko o sobie. Nieustę-
powanie miejsca (np. zmiana 
pasa ruchu), gdy ktoś chce się 
włączyć do ruchu. Nieużywanie 
kierunkowskazów. Wyrzuca-
nie niedopałków papierosów 
i opróżnianie popielniczek na 
postojach pod samochód.

A „zaszczytne” pierwsze 
miejsce w naszym plebiscycie 
przypadło powolnej jeździe 
lewym pasem i blokowaniu 
innych. Takie zachowanie 
irytuje prawie 1100 głosują-
cych kierowców. Jak widzimy, 
jest naprawdę wiele rzeczy, 
które przeszkadza nam na 
drodze. Postarajmy się być 
wyrozumiali, bo nikt nie jest 
idea łem i każdy popełnia 
błędy.

Co nas denerwuje u innych kierowców
Zgodnie z wieloma badaniami większość kierowców uważa, że dobrze prowadzi auto, natomiast pozostali prowadzą 
źle, ale nie oszukujmy się. Każdy z nas popełnia błędy, czasem umniejszając ich znaczenie, nieświadomi tego, że 
innych to bardzo denerwuje. Zapytaliśmy kierowców, jakie zachowania innych uczestników ruchu drogowego 
denerwują ich najbardziej.
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Zapraszamy także do 
Autoryzowanego Serwisu 
Hyundai oraz nowoczesnej 
Stacji Kontroli Pojazdów. 
Wykwalifikowana załoga 
i profesjonalne wyposa-
żenie jest gwarancją naj-
wyższej jakości usług. Wy-
konujemy naprawy gwa-
rancyjne, pogwarancyjne 
i powypadkowe

Osoby, które zdecydują 
się czekać na miejscu na 
wykonanie usługi spędzą 
czas w miłym otoczeniu, 
a system telewizji przemy-
słowej zapewni stały wgląd 
w wykonywane prace.

Stacja kontroli pojazdów 
Raba II działa od 2002 r. 
W tym czasie zbadaliśmy 
tysiące pojazdów przy-
czyniając się do poprawy 
bezpieczeństwa na naszych 
drogach. Systematycznie 
przeprowadzamy akcje 
bezpłatnej kontroli kluczo-
wych dla bezpieczeństwa 
elementów pojazdów.

Dysponujemy nowocze-
sną linią diagnostyczną 
i najnowocześniejszym 
wyposażeniem, wszystko 
to po to, by mieć pewność 
o Twoje bezpieczeństwo

Od 2000 roku firma Raba II 
jest autoryzowanym dealerem 
marki Hyundai. W chwili 
obecnej w ofercie znajdują 

się samochody osobowe: i10, Getz, Accent, i30, i30 
CW, Coupe, Sonata, Grandeur, Tuscon, Santa Fe oraz 
nowy van H 1. Profesjonalna obsługa w przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości chętnie służy pomocą

Zapraszamy 
do nowo otwartego salonu sprzedaży  

w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 2 
w godzinach:

poniedziałek - piątek 9:00 - 18:00
sobota  10:00 - 14:00

tel. (032) 614 22 22

Zapraszamy:

Poniedziałek - Piątek  
7:00 – 20:00
Sobota  7:00 – 14:00

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 274 

(za Urzędem 
Skarbowym i ZUS)

tel. (032) 61 68 200

V
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Z roku na rok rośnie tempo 
życia Polaków. Żyjemy, pra-
cujemy w nieustannym po-
śpiechu. Często zdarza się, 
że musimy szybko przedostać 
się na drugi koniec miasta, 
żeby załatwić jakąś niecier-
piącą zwłoki sprawę. Jedno-
cześnie lawinowo przybywa 
samochodów, których nasze 
drogi niestety nie są w stanie 
przyjąć, tak więc tworzą się 
korki. 

Nic więc dziwnego, że aby 
nadrobić utracony czas kie-
rowcy świadomie lekceważą 
przepisy ruchu drogowego, co 
prędzej czy później skończy 
się rozmową z funkcjonariu-
szem policji drogowej. Z myślą 
o takich przypadkach posta-
nowiliśmy pokazać Państwu 
m.in. jak zachować się podczas 
kontroli drogowej, jak wygląda 
taryfikator mandatowy, w jaki 
sposób możemy odwołać się od 
przyjęcia mandatu i jak zredu-
kować liczbę punktów karnych 
na naszym koncie.

Prześledźmy krok po kroku 
jak powinniśmy zachowywać 
się podczas kontroli drogowej, 
od momentu kiedy zobaczymy 

przed sobą policjanta machają-
cego do nas lizakiem.

W takiej sytuacji najlepiej 
jest zatrzymać się w bezpiecz-
nym miejscu za radiowozem, 
jeżeli oczywiście pozwalają 
nam na to warunki. Poli-
cjant po zatrzymaniu podaje 
kierującemu stopień, imię 
i nazwisko oraz przyczynę 
zatrzymania. Jeżeli jesteśmy 
nieufni, zawsze możemy po-

prosić o okazanie legitymacji 
służbowej. Jeżeli policjant jest 

nieumundurowany, to zawsze 
na początku ma obowiązek 
okazania legitymacji. Należy 
pamiętać, że kierujący, po 
zatrzymaniu pojazdu, zawsze 
pozostaje w samochodzie, 
trzymając jednocześnie obie 
ręce na kierownicy. Opuścić 
pojazd możemy jedynie na wy-
raźne polecenie policjanta.

Dziesięć czy nawet kilkana-
ście punktów to już kara, której 

większość kierowców boi się 
o wiele bardziej niż kilkuset-

złotowego mandatu. Wystar-
czą 24 punkty lub w przypadku 
początkujących kierowców 

„oczko”, żeby 
p o ż e g na ć  s i ę 
z prawem jazdy.

U s t a w o w o 
punkty karne 
redukują się po 
upływie roku od 
daty otrzymania 
mandatu. Jed-
nak jest możli-
wość odciążenia 
naszego konta 
o 6 punktów. 
W tym celu na-
leży odbyć spe-
cjalne szkolenie 
w Wojewódz-
k im Ośrod ku 
Ruchu Drogo-
wego. Najbliższe 

WORD-y są w Katowicach 
i Dąbrowie Górniczej. Wspo-

Kontrola 
drogowa

mniany kurs kosztuje ok. 250 
złotych i trwa 6 godzin. Polega 
on na jednorazowym spotka-
niu z policjantem i psycholo-
giem. W szkoleniu można brać 
udział maksymalnie raz na pół 
roku. Zaś w ogóle nie mogą 
uczestniczyć w nim kierowcy, 
którzy mają prawo jazdy krócej 
niż rok oraz ci, którzy mają na 
koncie więcej niż 24 punkty 
karne.

Wracając do kontroli dro-
gowej i mandatów… nie wspo-
mniałem o jednym. Jeżeli nie 
zgadzamy się z policjantem, 
że popełniliśmy jakieś wykro-
czenie, to możemy odmówić 
przyjęcia mandatu. W takiej 
sytuacji policjant sporządzi 
wniosek o ukaranie do sądu. 
Sprawę rozpatrzy sędzia, któ-
ry może uchylić grzywnę lub 
uznać, że policjant wystawia-
jąc nam mandat miał rację 

i dodatkowo oprócz grzywny, 
obciążyć kierowcę kosztami 
postępowania sądowego.

W naszym mieście pracują 
również funkcjonariusze stra-
ży miejskiej. Także oni mogą 
w pewnym stopniu kontrolować 
ruch na drogach, sprawdzać 
dokumenty potrzebne do kie-
rowania pojazdem oraz usuwać 
czy przemieszczać samochody. 
W dalszym ciągu strażnicy mogą 
być zmorą kierowców szcze-
gólnie w dużych miastach, np. 
w Katowicach. Mają oni cały czas 
możliwość blokowania kół pojaz-
dów, które zostały zaparkowane 
w niewłaściwym miejscu.

Niespodziewana kontrola 
drogowa może przytrafić się 
każdemu. Jednakże najczęściej 
z drogówką mają do czynienia 
kierowcy notorycznie łamiący 
przepisy i dla nich są to na pew-
no spotkania mało przyjemne.
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Motocykle
Quady
Skutery
Serwis

MOTO - MUCHA
ul. Grunwaldzka 73
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Wiosna w pełni. Lato zbliża 
się wielkimi krokami. Przed 
wszystkimi kierowcami stoi 
poważne zadanie: doprowa-
dzić samochód do porządku 
po zimie. Przełom kwietnia 
i maja to właściwy moment 
na dokonanie przeglądu oraz 
dokładnych przygotowań na-
szego samochodu, zanim aura 
na dobre się ociepli.

Pierwszy krok to zrobienie 
porządnego przeglądu. Gene-
ralnie, przygotowując auto do 
sezonu powinniśmy większość 
rzeczy powierzyć warsztatom 
mechanicznym, które potrafią 
przeprowadzić kompleksowe 
czynności. Jeżeli odwiedzamy 
regularnie serwisy, bez znacze-
nia czy autoryzowane, czy też 
nie, to podstawowe elementy 
oraz układy są sprawdzane na 
bieżąco. Nie ma wtedy potrze-
by, żeby przed wiosną dokony-
wać dodatkowych przeglądów. 
W takim wypadku pozostaje 
nam tylko wymiana opon, 
uzupełnienie lub wymiana 
płynów i spokojnie będziemy 
mogli cieszyć się ładną pogodą 
i co najważniejsze, sprawnie 
działającym samochodem.

Jeśli jednak nasz samochód 
pierwsze wiosny ma już dawno 
za sobą, a wizyty w warsztatach 
to dla nas zło konieczne, trzeba 
będzie się przełamać. W odpo-
wiednio wyposażonym warsz-
tacie zostanie dokonany po-
miar temperatury wrzenia 
płynu hamulcowego, a także 
sprawność działania całego 

układu, systemu ESP/ABS oraz 
układu klimatyzacji. Warto też 
sprawdzić stan amortyzatorów 
i układu zawieszenia, które to 
przez zimowe dziury wycho-
dzące spod śniegu są narażo-
ne na poważne uszkodzenia. 
Pamiętajmy o tym, gdyż są to 
czynniki kluczowe dla naszego 
bezpieczeństwa oraz podróżu-
jących z nami pasażerów.

Poza wizytą w serwisie 
samochodowym są jeszcze 
czynności, których możemy 
dokonać we własnym zakresie. 
Bez większej wiedzy możemy 
sprawdzić działanie świateł, 
wycieraczek, szczególnie po 
ich wyglądzie. Powinniśmy 
zaobserwować jak dokładnie 
zbierają wodę oraz czy cicho 
pracują.

P r z e j d ź m y  d o  o p o n . 
Wprawdzie mijająca zima nie 
utrzymy wała arktycznych 
temperatur przez całe kilka 
miesięcy, ale było kilka ata-
ków śniegu, które narobiły nie 
lada problemu osobom, które 
maksymalnie długo zwlekały 
ze zmianą opon na zimowe. 
Teraz, kiedy od kilku tygodni 
temperatury są dodatnie, war-
to pomyśleć o zmianie opon 
na letnie. Jazda na oponach 
zimowych przyspiesza ich de-
gradację, a także apetyt samo-
chodu na paliwo, nie mówiąc 
już o bezpieczeństwie jazdy. 
Specjalna mieszanka, z której 
wykonane są "zimówki", po-
woduje, że przy temperaturze 
powyżej 7˚C. są one mało 

efektywne i zużywają się dużo 
szybciej. 

Pamiętajmy, że po wymia-
nie felgi i założone na nich 
opony zimowe należy koniecz-
nie wyczyścić z soli i brudu, 
choćby wodą z płynem do 

naczyń. Dzięki temu stalowe 
felgi nie skorodują tak szybko, 
a aluminiowe będą dłużej wy-
glądać jak nowe.

Ostatnia bardzo ważna 
kwestia to wiosenne mycie 
samochodu. I tu stoimy przed 
dylematem: myjnia ręczna czy 
automatyczna? Tak napraw-
dę, każda z dostępnych wyżej 
wymienionych możliwości ma 
swoje wady i zalety. Poczynając 
od dostępności, czasu wykona-
nia danej usługi, dokładności 
mycia a kończąc na cenie.

Myjnie automatyczne są 

Przygotowanie samochodu na wiosnę
VII

tanie, a mycie zajmuje niewiele 
czasu. Jednakże myjnia auto-
matyczna może nie poradzić 
sobie z usunięciem piasku 
i soli z każdej szczeliny karo-
serii. Również mycie podwozia 
w myjni automatycznej nie jest 

wystarczająco efektywne. 
Pierwsze po zimie, po-

rządne mycie samochodu 
należy powierzyć myjniom 
ręcznym. Mycie ręczne gwa-
rantuje przede wszystkim 
dużo większą dokładność niż 
jakakolwiek z myjni automa-
tycznych. 

Samochód umyty. I co teraz? 
Konserwacja. Choć w każdej 
myjni można wybrać wariant 
z woskowaniem, to jednak nic 
tak nie zastąpi dokładnej pielę-
gnacji karoserii jak "ręczna ro-
bota". W sprzedaży znajdziemy 

całą masę środków przezna-
czonych właśnie do pielęgnacji 
naszego samochodu. Już do sa-
mego mycia możemy wykorzy-
stać szampon woskujący. Jeżeli 
użyliśmy zwykłego szamponu, 
to kolejnym krokiem po wysu-
szeniu, chyba że mamy wosk 
na mokry lakier, powinno być 
nałożenie nawet dwóch warstw 
wosku. Do tego celu możemy 
wykorzystać wosk w paście lub 
emulsji, a także wosk o pod-
wyższonej twardości. Kupując 
taki środek, warto sprawdzić, 
czy aby na pewno dany wosk 
nadaje się do naszego lakieru. 
Niektóre bowiem mogą być 
nieodpowiednie dla np. lakie-
rów metalizowanych.

Wspomnieliśmy wcześniej 
o myciu podwozia i silnika. 
Zabiegi te powinniśmy wy-
konywać co najmniej dwa 
razy w roku, a już na pewno 
po zimie. Piasek oraz sól to 
śmiertelni wrogowie karoserii, 
którzy powodują przyspieszo-
ną korozję. Podwozie możemy 
umyć bez problemu we wła-
snym zakresie jeżeli mamy 
do dyspozycji kanał i myjkę 
ciśnieniową.

Inaczej jest w przypadku 
mycia komory silnika. Decy-
dując się na mycie jednostki 
napędowej powinniśmy jed-
nak zawierzyć specjalistycz-
nym myjniom z doświad-
czeniem. Po pierwsze mają 
do tego odpowiednie środki 
i odpowiedni sprzęt, wiedzą, 
które elementy, głównie elek-

tronikę, i jak zabezpieczyć. No 
i czynności tej dokonywali już 
niejednokrotnie. 

Jeśli samemu zdecydujemy 
się na mycie silnika, bo np. ktoś 
nam powiedział, że także sam 
umył i nic się złego nie stało, to 
pamiętajmy o kilku ważnych 
radach. Nie należy myć gorące-
go silnika, ani w żadnym wy-
padku pracującego (!). Do tej 
czynności należy wykorzystać 
jeden z licznych dostępnych na 
rynku środków czyszczących 
przeznaczonych oczywiście 
do mycia silnika i postępo-
wać (rozrobić go) zgodnie 
z instrukcją. Przed samym 
myciem, i to jest chyba naj-
ważniejsze, należy odpowied-
nio zabezpieczyć najbardziej 
wrażliwe elementy - wszelkie 
połączenia elektryczne (naj-
lepiej nawet je omijać podczas 
mycia), elementy elektronicz-
ne, jak komputer, czy alarm, 
a także odpiąć akumulator.

Po samym myciu, a zwłasz-
cza kiedy nie jesteśmy pewni, 
czy dobrze wszystko zabez-
pieczyl iśmy, pow inniśmy 
przed uruchomieniem silnika 
wszystko dobrze wysuszyć 
(na myjni zrobią to strumie-
niem sprężonego powietrza). 
Nie zaszkodzi też nałożyć 
warstwę jakiegoś środka kon-
serwującego. Po wykonaniu 
tych wszystkich czynności 
możemy z czystym sumie-
niem powiedzieć, że nasz 
samochód jest dobrze przy-
gotowany do sezonu.

Bądź widoczny na drodze

W maju darmowe sprawdzenie 
oświetlenia Twojego samochodu 
i zbieżności 
przedniej i tylnej osi
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NAJWIĘKSZY WYBÓR CZĘŚCI I AKCESORIÓW 

    DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

OPONY I FELGI

KOSMETYKI I CHEMIA MOTORYZACYJNA

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE

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

NOWOŚĆ W OFERCIE 
CZĘŚCI ZAMIENNE DO SAMOCHODÓW JAPOŃSKICH !!

Przedsiębiorcy mają ogromny 
wybór wśród samochodów 
dostawczych, które można 
bez problemu przystosować 
do wykonywania najcięższych 
i najbardziej wyspecjalizo-
wanych zadań. Ale wszystko 
kosztuje. Samochód dostaw-
czy, i nie tylko dostawczy 
jest dla firmy stosunkowo 
dużym wydatkiem. Zawsze 
można wybrać używany, ale 
te często nie prezentują na-
leżytego stanu technicznego. 
Ich poprzedni właściciele 
zazwyczaj eksploatowali je 
długo albo intensywnie, albo 
jedno i drugie.

Kto pokonuje w samocho-
dem służbowym duże odle-
głości, prędzej czy później za-
stanowi się nad jego zakupem 
w salonie. A wtedy problemy 
rosną wprost proporcjonalnie 
do ceny. Jak sfinansować zakup 
auta firmowego?

W ostatnich latach znacznie 
rozwinął się rynek leasingu. 
Wniknęło to z co najmniej 
kilku powodów. Jednym z nich 
jest łatwość księgowania, 
a raczej jego brak, np. odpada 
amortyzowanie samochodu 
itp. Na koniec okresu leasin-
gu użytkownikowi przysłu-
guje prawo pierwokupu auta 
za symboliczną kwotę, np. 
1% wartości początkowej auta, 
z którego to prawa większość 
osób z chęcią korzysta.

Istotną za letą leasingu 
jest łatwość zawarcia umowy. 
Wpłacając stosunkowo niedu-
że kwoty w ramach tzw. czyn-
szu inicjalnego, czyli pierwszej 
wpłaty, możemy skorzystać 
z procedury uproszczonej. Nie 
przedstawiamy żadnych do-
kumentów księgowych firmy, 
a jedynie składamy oświad-
czenie o obrotach, zyskach 
itp. i już za parę dni możemy 
odebrać zarejestrowany, goto-
wy do pracy samochód.

Ostatnia propozycja jed-
nego z liderów rynku leasin-
gowego to tzw. leasing odna-
wialny. Polega on na tym, że 
użytkownik zawiera umowę 
na czas określony, a po tym 

okresie zwraca auto, czyli nie 
ma w tym przypadku opcji 
wykupu. Zaletą takiej formy są 
znacznie niższe raty leasingo-
we niż w przypadku standar-
dowej oferty.

Teraz wady leasingu. Pod-
stawową jest fakt, iż leasing 
musi trwać co najmniej dwa 
lata. Jeżeli w tym czasie chcie-
libyśmy sprzedać auto, albo np. 
z racji prowadzonej działalno-
ści wymienić na większe, to nie 
możemy tego dokonać z powo-
dów prawnych. Rozwiązaniem 
może być przejęcie umowy 
przez kogoś innego, ale nie jest 
to operacja łatwa.

Drugi istotny minus to 
własność auta. Przez cały czas 
należy ono do firmy leasingu-
jącej. Na własność użytkow-
nika przechodzi dopiero po 
wykupie na koniec umowy. 
Może to nabrać znaczenia np. 
w momencie szkody, albo kra-
dzieży. Wtedy ubezpieczyciel 
nie traktuje użytkownika jako 
partnera do rozmowy. Wszyst-
kie sprawy załatwia z właści-
cielem auta, czyli leasingodaw-
cą. Dzięki temu, wprawdzie 
nie musimy przejmować się 
formalnościami, ale wszystkie 
ustalenia w sprawie odszko-

dowania są od nas niezależne, 
ponieważ są prowadzone za 
naszymi plecami. Paradok-
salnie, bardzo często ustalany 
jest kosztorys niekorzystny 
dla użytkownika, który jest 
podmiotem rzeczywiście pła-
cącym za samochód.

Poza tym leasingodawca 
ma znacznie łatwiej niż, np. 
bank w przypadku ociągania 
się z płaceniem rat. Zazwyczaj 
po drugiej niezapłaconej racie 
może po prostu zażądać zwro-
tu swojego samochodu.

Jeżeli nie leasing to może 
kredyt? Ostatnimi czasy ban-
ki, z korzyścią dla klientów 
bardzo uprościły procedury 
kredytowania samochodów. 
Kredyt można także otrzy-
mać niemal od ręki w każdym 
salonie czy komisie, ale wyj-
dzie nas to na pewno drożej 
niż w banku. Problemem jest 
księgowanie auta kupionego 
na kredyt, które praktycznie 
niczym nie różni się od samo-
chodu nabytego za gotówkę.

Ostatnią formą finansowania 
jaką chcielibyśmy dzisiaj Pań-
stwu przedstawić jest bardzo po-
pularny w Europie Zachodniej 
wynajem długoterminowy. Pod-
stawowa zaleta tego rozwiązania 

to niezmienne w czasie trwania 
umowy miesięczne wydatki na 
samochód. Opłata miesięcz-
na obejmuje m.in. przeglądy 
okresowe, wszelkie naprawy, 
a nawet zakup i wymianę opon. 
Użytkownik nie martwi się 
o ubezpieczenie i ma zapewnio-
ną obsługę Assistance. W razie 
jakiejś szkody nie przejmuje się 
odszkodowaniem, a w ramach 
dodatkowych umów może zlecić 

firmie wynajmującej np. sateli-
tarne śledzenie aut czy obsługę 
kart paliwowych. 

Wynajem długoterminowy 
ma też jedną podstawową wadę- 
koszty. Taka forma finansowa-
nia samochodu dla firm jest po 
prostu dużo droższa niż leasing 
czy kredyt. Jak zatem wybrać 
optymalną formę finansowania 
zakupu samochodu dla firmy? 
Trudno powiedzieć jaka będzie 

Najlepszy samochód, czyli firmowy
najbardziej odpowiednia dla 
Państwa przedsiębiorstwa. Le-
asing jest minimalnie droższy 
od kredytu, ale w dalszym ciągu 
trochę łatwiej z niego skorzystać. 
Z kolei kredyt gwarantuje więk-
szą pewność transakcji. Wyna-
jem długoterminowy? Gdyby 
nie te koszty…Nie ma innego 
wyjścia tylko podliczyć wszyst-
kie za i przeciw indywidualnie 
dla Państwa firmy.
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 PIłKA NOżNA – PRZEMSZA SIEWIERZ– KP JAWORZNO 1:5

PIŁKA NOŻNA V LIGA

PIŁKA NOŻNA
TABELE

PIłKA NOżNA – KP JAWORZNO – STRAżAK MIERZĘCICE 4:0

Strażak Mierzęcice się spalił

PIŁKA NOŻNA – OSTOJA ŻELISŁAWICE – ZGODA BYCZYNA 0:0
ZGODA BYCZYNA – MCKS CZELADź 0:5 

KP Jaworzno już prawie 
w IV lidze! Podopieczni 
Andrzeja Sermaka nie dali 
żadnych szans wiceliderowi 
z Mierzęcic, rozbijając go 
na swoim boisku 4:0. Gole 
w arcyważnym spotkaniu 
dla KP, zdobyli Andrzej 
Sermak, Radomir Jarzynka, 
Tomasz Podralski i Szczepan 
Stachura.

Pierwsza połowa pokazała, że żaden  
z zespołów nie chce pierwszy stracić 
bramki. Wszystkie sytuacje warte wy-
mienienia można policzyć na palcach 
jednej ręki. Najpierw technicznym 
lobem próbował Andrzej Sermak, póź-
niej dobry, celny strzał Dariusza Bosia 
sprzed pola karnego, sparował bram-
karz przyjezdnych, a najbliżej gola było-
by, gdyby dośrodkowanie z uciekającej 
piłki Chojnowskiego trafiło do zamyka-
jącego akcję Stachury. Pierwsza połowa, 
koszmarnie nudna, mogła uśpić licznie 
zgromadzonych kibiców na Krakow-
skiej. Tak się jednak nie stało, a to za 
sprawą fanclubu gospodarzy, którzy  
w spotkaniu z wiceliderem bez przerwy 
podgrzewali atmosferę piłkarskiego 
widowiska. Właśnie kibiców można 
uznać za najlepszych aktorów pierw-
szej części widowiska. Po przerwie na 
murawie była już dużo ciekawiej. Już 
na samym początku spróbował Jarzyn-
ka, wtedy jeszcze się nie udało, ale już  
4 minuty po wznowieniu mieliśmy 1:0 
dla KP. Szybką akcję zainicjował Paweł 
Sermak, który pokazał w tej sytuacji, co 
oznacza przyjęcie piłki bez zbędnych 
ruchów, jego zagranie do Jarzynki, 
i ten po chwili szarżował pomiędzy 

obrońcami gości. Drugiemu z defen-
sorów udało się odzyskać futbolówkę 
i gdy wydawało się, że z akcji nic nie 
będzie Andrzej Sermak sprytnie cmok-
nął piłkę sprzed nogi wspomnianego 
obrońcy i ta wylądowała w siatce obok 
bramkarza, który do końca nie wiedział 
co i kiedy się stało. Co znaczy spryt, 
co znaczy doświadczenie Andrzeja 
Sermaka! Bramka wprowadziła na 
boisku więcej luzu. Strażak próbował 
odpowiedzieć, ale czynił to po prostu 
beznadziejnie. Jaworznianie grali już 
w najlepsze, a byli w czwartkowe po-
południe bezlitośnie skuteczni. Równo 
10 minut po strzelonej bramce świetną 
akcją przeprowadził duet Stachura-Ja-
rzynka. Najpierw Jarzynka zabawił się  
z rywalami i oddał piłkę Stachurze, któ-
ry równie bezczelnie naciągnął dwóch 

obrońców na sztuczki technicznie  
i zagrał z powrotem do Jarzynki. Naj-
lepszy napastnik KP skończył zabawę 
w kotka i myszkę z zawodnikami Mie-
rzęcic i huknął na bramkę Strażaka, 
jeszcze rykoszet i mamy już 2:0. To 
była naprawdę bezczelna bramka. Kto 
spodziewał się, że teraz Strażak pokaże 
klasę i postraszy czymś KP, był w błę-
dzie. W porównaniu z Czeladzią dru-
żyna wicelidera wyglądała na słabszą, 
wystraszoną jaworznickimi trybunami 
i klasą rywali na boisku. Wszystko co 
potrafili piłkarze Strażaka to kłótnie  
z sędzią, co wprowadziło sporo ner-
wowości i popsuło jakość spektaklu. 
Do 71. minuty nie działo się zbyt wiele, 
ale wtedy dobrą akcję przeprowadził 
Dariusz Boś. Kapitan KP wpadł w pole 
karne i gdy miał pakować piłkę do siatki 
został perfidnie powalony na ziemię. 
Tomasz Podralski podchodzi do karne-
go i po pewnym strzale mamy 3:0. Do 
końca spotkania pozostał kwadrans, 
ale kibicom na trybunach ciągle było 

mało bramek. Słysząc żądania swoich 
wiernych fanów, piłkarze KP pokusili 
się o jeszcze jedną bramkę. Kolejnym 
atomowym uderzeniem popisał się 
Jarzynka, bramkarz przyjezdnych zdo-
łał odbić piłkę, ale kapitalnie odnalazł 
się Stachura pakując ją do siatki. Ten 
piłkarz zasługuje na szczególne słowa 
uznania, mocno wybiegał czwartko-
wy mecz, zapisał na swoim koncie 
bramkę i asystę, a swoją walecznością 
i zaangażowaniem sprawił, że brak 
Dawida Zięby na lewej f lance nie 
był rażąco widoczny. W końcowych 
minutach, jaworznianie mieli jeszcze 
szansę kolejne bramki, ale Strażacy 
dzielnie się ratowali. Patrząc na grę 
przyjezdnych, czyli wiceliderów tabeli, 
można potwierdzić prawdziwość tezy, 
że na KP nie ma w A-klasie mocnych. 
Po tym spotkaniu jaworznianie mają 
9 punktów przewagi w tabeli i mogą 
przygotowywać się na fetę z okazji 
awansu do nowej IV ligi. 

k.repeć.

Tego nikt nie mógł się spodziewać. 
Piłkarze Klubu Piłkarskiego Ja-
worzno, po pokonaniu zespołów 
klasy MCKS Czeladź i Strażaka Mie-
rzęcice, przegrali i to w stosunku 1:5 
ze słabą Przemszą Siewierz. 

Różnica klas między oboma ze-
społami nie podlega żadnej dysku-
sji. KP zgromadziło 59 punktów,  
a Przemsza miała na koncie 27 punk-
tów mniej! Jaworzno w porównaniu 
z Siewierzem zdobyło 3 razy więcej 
bramek a mimo to, to gospodarze 
niedzielnego pojedynku dyktowali 
warunki gry! Drużynę Jaworzna stać 
było tylko i wyłącznie na honorową 
bramkę autorstwa niezawodnego Ja-
rzynki. Czy przegrana z tak słabym 

przeciwnikiem oznacza, że powin-
no się zabić na alarm, rozpaczliwie 
oglądając się z panicznym strachem 
za siebie na goniących Jaworzno ry-
wali? Na pewno nie. Ta porażka mówi 
jednak to, że w tej chwili ławka klubu 
piłkarskiego pozostawia sporo do ży-
czenia. Rezerwowi, a wielu z nich do-
stało szansę gry od pierwszych minut,  
w Siewierzu zdecydowanie zawiedli. 
W nowej IV lidze, by marzyć o awan-
sie, taka sytuacja nie może się powtó-
rzyć. Patrząc przez pryzmat przyszłe-
go sezonu, może to i lepiej, że trener 
Sermak dostał informację o brakach 
w zespole. Żal tylko wspaniałej serii, 
22 spotkań bez porażki.

k.repeć

Nokaut w Siewierzu

Z go d a B yc z y n a mo ż e mów i ć  
o sporym pechu w ostatnich dwóch 
meczach, z Ostoją Żelisławice i CKS 
Czeladź. W obu spotkaniach zawod-
nicy trenera Siewniaka jako pierw-
si strzelali bramkę, w obu sędzia 
mimo wielu kontrowersji bramki 
nie uznawał.

Strzelili Ostoi
W 20. minucie czwartkowego 

spotkania z Ostoją, Kądziołka po-
słał piłkę do bramki rywali i utonął  
w objęciach kolegów. Świętowanie nie 
trwało jednak długo, gdyż sędzia nie 
uznał tej bramki. – Byłem zaraz obok 
tej akcji, nie wiem czego doszukał się 
sędzia, powiem tylko, że musiałem 
mieć nerwy ze stali by przyjąć jakoś 
jego decyzję – mówił nam po meczu 
trener Zgody, Zbigniew Siewniak. 
Nieuznanie bramki Kądziołki było 
tym większą stratą, że do końca spo-
tkania mimo wielu sytuacji, w tym 
Dreli sam na sam, nie udało już się 
pokonać bramkarza Ostoi. Spotkanie, 
w którym Zgoda miała niepodwa-
żalną przewagę, zakończyło się więc 
niepocieszającym remisem 0:0.

Strzelili Czeladzi
32. minuta spotkania z Czeladzią, 

remis 0:0. Głodek strzela bramkę i po-
nownie jak w spotkaniu z Ostoją tonie  
w objęciach radujących się z bramki 
kolegów. W tym momencie kolejne 
niemiłe deja vu mimo, że sędzia boczny 
pokazał na środek boiska, arbiter głów-
ny odgwizduje spalonego. Taka sytu-
acja na boiskach zdarza się niezwykle 
rzadko, a arbiter główny, mający gorszą 
perspektywę do ocenienia linii w jakiej 
stoją zawodnicy zwykle podpiera się 
opinią bocznego. Tym razem było cał-
kowicie inaczej. Mało tego, zawodnicy  
z Czeladzi wykorzystując moment, szyb-
ko wykonali rzut wolny i zamiast 1:0 dla 
Zgody, zrobiło się 1:0 dla Czeladzi. – Po-
wiem tylko, że sędziowie prowadzili mecz 
po gospodarsku. Postawa arbitrów w tym 
spotkaniu, budzić może naprawdę spore 
zastrzeżenia – dyplomatycznie wypo-
wiada się trener Siewniak. Zgoda jeszcze  
w pierwszej połowie mogła wyrównać, 
ale 3 dobre centry Rosy nie zostały wyko-
rzystane. W drugiej połowie jaworznianie 
odsłonili się, a Czeladź punktowała ich 
niemiłosiernie. Skończyło się na 5:0.

k.repeć.

Niestety, miniony tydzień był bardzo 
zły dla naszych V-ligowców. Górnik 
rozgrywał 2 spotkania: w finale pod-
okręgu Sosnowiec z Źródłem Kromo-
łów, przegrane 0:1 i z Górnikiem 09 
Mysłowice, przegrane aż 0:6.

Obie porażki na pewno muszą 
boleć, ta ze Źródłem, ze względu na 
prestiż spotkania, ta z Mysłowicami 
ze względu na rozmiar porażki. Mimo 
wszystko, piłkarzom Górnika należą 
się duże brawa, za ich tegoroczny wy-
stęp w rozgrywkach o Puchar Polski. 
Drużyna złożona głównie z młodych 
zawodników, wychowanków klubu 
najdłużej z wszystkich jaworznickich 
ekip walczyła w Pucharze Polski, poka-
zała się z bardzo dobrej strony, zosta-
wiając w pokonanym polu min. IV-li-
gową drużynę. Spotkanie z Górnikiem 
09 Mysłowice, potentatem V ligowych 
rozgrywek prowadzonym przez same-
go Marka Koniarka, było typowym 
meczem do jednej bramki, egzekucją. 
I na tym poprzestaniemy. V ligowego 
bilansu jaworznickich drużyn nie po-
prawiła również Ciężkowianka, która 
niespodziewanie uległa 1-3 drużynie 
Unii Dąbrowa Górnicza.

k.repeć.

Piłkarze KP Jaworzno górowali nad zawodnikami Strażaka Mierzęcice pod każdym względem

Dwie (nie) strzelone bramkiNa minus

Tabela IV liga
1.		 	Energetyk	ROW	Rybnik		 24		 58		 66-15
2.		 	Beskid	Skoczów		 24		 57		 61-13	
3.		 	Pniówek	Pawłowice	Śl.	 24		 57		 59-21	
4.		 	Skałka	Żabnica		 24	 54		 48-15
5.		 	Polonia	Łaziska	Górne		 24		 49		 47-31	
6.		 	BKS	Stal	Bielsko-Biała		 24		 44		 42-18
7.		 	Przyszłość	Rogów		 24		 42		 51-37
8.		 	Grunwald	Ruda	Śląska		 24		 32		 35-37
9.		 	LKS	Czaniec		 24		 32		 45-31	
10.			GKS	II	Jastrzębie		 24		 27		 33-38
11.			LKS	Łąka		 24		 24		 30-45	
12.			Unia	Racibórz		 24		 20		 34-61
13.   Victoria Jaworzno  24  17  26-58
14.			Polonia	Marklowice		 24		 14		 18-57
15.			Wawel	Wirek		 24		 12		 23-68
16.			Start	Mszana		 24		 3		 13-86
BKS	Stal	Bielsko	Biała	–	Victoria	Jaworzno	0:0
Następne spotkania:
Victoria	J-no	-	Pniówek	Pawłowice	Śl.	7	maja,	17:00
Energetyk	ROW	Rybnik	-	Victoria	J-no	10	maja,	17:00

Tabela V liga
1.		 	Górnik	09	Mysłowice		 24		 62		 65-7	
2.		 	Wyzwolenie	Chorzów		 23		 58		 48-8	
3.		 	Podlesianka	Katowice		 24		 48		 51-26	
4.		 	AKS	Niwka	Sosnowiec		 23		 37		 46-28
5.		 	Unia	Ząbkowice		 24		 36		 32-22	
6.		 	Orkan	Dąbrówka	Wielka		 24		 36		 34-31	
7.   Ciężkowianka Jaworzno  23  35  39-29	
8.		 	Czarni	Sosnowiec		 24		 35		 31-23
9.		 	MKS	Siemianowice	Śl.		 24		 35		 38-31	
10.   Górnik Jaworzno  24  31  26-29	
11.			Unia	Dąbrowa	Górnicza		 24		 30		 33-40	
12.			A.	Brzozowice-Kamień		 24		 29		 24-33	
13.			Górnik	Piaski		 24		 23		 34-55	
14.			Kolejarz	24	Katowice		 24		 20		 23-43
15.			Pogoń	Imielin		 23		 13		 23-58	
16.			Błękitni	Sarnów		 24		 15-99
Górnik	09	Mysłowice	–	Górnik	Jaworzno	6:0
Unia	Dąbrowa	Górnicza	–	Cięzkowianka	J-no	3:1
Następne spotkania:
Górnik	Jaworzno	–	A.	Brzozowice-Kamień	10	maj
Ciężkowianka	J-no	–	Podlesianka	Katowice		10	maj

Tabela A-klasa
1.   KP Jaworzno  23  62  112-19 
2.		 	Strażak	Mierzęcice		 23		 56		 70-14
3.		 	MCKS	Czeladź		 23		 55		 83-17
4.		 	Pionier	Ujejsce		 23		 49		 68-21	
5.   Zgoda Byczyna  23  41  53-37	
6.		 	RKS	Grodziec		 23		 40		 60-30	
7.		 	Przemsza	Siewierz		 23		 38		 42-32
8.		 	Zagłębiak	Tucznawa		 23		 36		 42-33	
9.		 	Łazowianka	Łazy		 23		 30		 39-57
10.			Niwy	Brudzowice		 23		 28		 36-40	
11.			LKS	Wysoka		 23		 24		 42-49
12.			Huragan	Kocikowa		 23		 16		 23-77	
13.			Tęcza	Błędów		 23		 16		 40-85	
14.   Victoria II Jaworzno  23  14  25-78	
15.			Ostoja	Żelisławice		 23		 11		 17-59	
16.			MKS	Poręba		 23		 10		 18-122	
KP	Jaworzno	–	Strażak	Mierzęcice	2:1
Przemsza	Siewierz	–	KP	Jaworzno	5;1
Ostoja	Żelisławice	–	Zgoda	Byczyna	0:0
Zgoda	Byczyna	–	MCKS	Czeladź	0:5
Następne spotkania:
Strażak	Mierzęcice	–	Zgoda	Byczyna	
KP	Jaworzno	–	LKS	Wysoka k.repeć.

Wiosna w pełni, pogoda z dnia na 
dzień lepsza i wszystko sprzyja 
temu, by wsiąść na rower. A okazja 
tym lepsza, że już w tę sobotę, jak 
co roku w każdy drugi weekend 
maja, MCKiS organizuje Wyścig 
Rowerów Górskich Amatorów na 
dystansie 10 km.

To już 14 kolejna edycja rowero-
wego szaleństwa. Do zawodów może 

stanąc absolutnie każdy, kto tylko 
dysponuje rowerem! Start wyścigu  
o godzinie 10.00 z rogu Sławkowskiej  
i Polowej, a już od godziny 8:45 do go-
dziny 9:45 zapisy na wyścig. Jedynym 
wymogiem (rzecz jasna oprócz rowe-
ru) jest okazanie legitymacji szkolnej 
lub dowodu osobistego. Więcej infor-
macji na stronie www.sokol.jaw.pl

k.repeć

Czas na rower
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SZACHy

Wiadomości szachowe

Kilkanaście dni temu z rozgrywek 
drugiej ligi spadli siatkarze rezerw 
MCKiS-u tym samym kończąc za-
ledwie roczną przygodę z siatków-
ką na szczeblu centralnym. Emocje 
powoli opadły i można pokusić się 
o pierwsze analizy.

Przed sezonem doszło jednak do 
kilku poważnych zmian. Ta najbardziej 
istotna, na pozycji trenera, była widocz-
na już od pierwszego spotkania nowego 
sezonu. Sprowadzeni zostali również do 
Jaworzna nowi zawodnicy, którzy mieli 
być wzmocnieniem dla mało doświad-
czonych, jednak niezwykle walecznych 
siatkarzy z naszego miasta. Przez cały 
sezon zespół prowadzony przez dobrze 
znanego w Jaworznie Zbigniewa Błasz-
czaka spisywał się bardzo słabo. Grupa, 
do której trafili jaworznianie była nie-
zwykle silna, większość drużyn to prze-
gląd niezwykle doświadczonych graczy, 

W poprzednim tygodniu informo-
waliśmy państwa o sytuacji siatka-
rzy pierwszoligowego Energetyka 
Jaworzno. Jeszcze przed długim 
weekendem w klubie zapowiadano, 
że będzie znany budżet drużyny, 
co jest warunkiem koniecznym do 
rozpoczęcia rozmów z zawodnikami  
o kontraktach na przyszły sezon.

Sytuacja Energetyka to wielkie status 
quo. Po bardzo słabym występie w mi-
nionych rozgrywkach włodarze naszego 
klubu chcą stanąć na wysokości zada-
nia i zapewnić drużynie takie środki 
finansowe, by można było sprowadzić 
do Jaworzna kilku klasowych zawodni-
ków, którzy zapewnią drużynie pewny, 
stabilny poziom.

Niestety, tak jak można było się 
spodziewać, nauczono nas przez lata, że 
mimo szumnych planów na konkrety 
trzeba czekać zdecydowanie dłużej niż 
wcześniej zapowiadano. Do Jaworzna 
na zaplanowane spotkanie przyjechali 

wszyscy zawodnicy, którzy wydają się 
najbardziej poszkodowanymi w tej 
niewyjaśnionej jak dotąd sytuacji. Nie-
pewny byt drużyny to dla wszystkich 
graczy powód do szukania nowych 
miejsc pracy. Wielu chciałoby zostać, 
jednak, póki co, nie wiadomo, któremu 
z zawodników zostanie przedstawiona 
oferta przedłużenia kontraktu i na jakich 
warunkach.

Zapowiadane spotkanie nie odbyło 
się. Powodem, dla którego włodarze 
klubu nie pojawili się jest wciąż niedo-
pięta sprawa budżetu na kolejny sezon.  
W tej sytuacji zawodnicy wypili wspólnie 
kawę, po czym rozjechali się do domów, 
gdzie przez długi weekend mogli choć na 
chwilę zapomnieć o problemach jakie ich 
zastały. Po kolejnej zmianie decyzji trud-
no już wierzyć informacjom jakie nieofi-
cjalnie wypływają z klubu. Jedna z nich 
niesie, że w przyszłym sezonie Energetyk 
będzie miał o wiele wyższy budżet niż  
w latach poprzednich, a co za tym idzie 

do Jaworzna mogą zostać sprowadzeni 
zawodnicy, którzy w latach ubiegłych 
walczyli o wiele wyższe cele niż utrzyma-
nie w pierwszoligowym gronie.

Sytuacja, mimo iż nie wygląda cieka-
wie, nie jest tragiczna. Pozostałe kluby  
w pierwszej lidze, w większości bory-
kają się z podobnymi problemami jak 
jaworznianie. Kluby mają nie zamknięte 
budżety, a o roszadach kadrowych prak-
tycznie nie słychać.

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że 
kolejna zmiana terminu dającego od-
powiedź jaki może być przyszły sezon 
Energetyka da odpowiedni skutek,  
a sami zawodnicy nie będą musieli cze-
kać nie wiadomo ile. Musimy wszyscy 
pamiętać, że czas nieubłaganie biegnie 
do przodu, niektórzy zawodnicy mają 
już pierwsze oferty z innych klubów 
i wraz z wydłużającym się okresem 
niepewności jaworznickiej siatkówki 
może dojść do exodusu obecnych siat-
karzy. Oby tak się nie stało. reD1.

Co z Energetykiem?

których większość z nich ma wspaniałą 
przeszłość. Zadanie bycia drużyną lepszą 
choć od jednego rywala było trudne, ale 
czy niemożliwe do zrealizowania? Spro-
wadzeni do Jaworzna zawodnicy okazali 
się być na bardzo przeciętnym poziomie. 
Kilku z nich (tak jak np. Michał Maryja) 
w zasadzie szybko zostali skreśleni przez 
Błaszczaka. Niejednokrotnie zdarzało 
się, że na parkiecie pojawiali się jedynie 
zawodnicy, którzy wywalczyli awans, 
grając często bardzo dobrze, dając na-
dzieje, że kiedy nabiorą już potrzebne 
doświadczenie szybko opuszczą ostatnie 
miejsce w tabeli.

Niestety, to co było największym 
atutem zespołu rezerw w minionym se-
zonie, czyli niezwykle zgrany kolektyw 
na boisku jak i poza nim oraz zaciętość  
i nieustępliwość w każdej akcji z każdym 
kolejnym spotkaniem znikała w oczach. 
Roszady kadrowe jakie wprowadzał 

Błaszczak powodowały, że na parkie-
cie wciąż występowali inni zawodnicy, 
a zespół sprawiał wrażenie rozbitego 
psychicznie.

Nie można również pominąć słów 
trenera, który po przegranym czwartym 
spotkaniu z Górnikiem Radlin zapowie-
dział swoim zawodnikom, że z pewno-
ścią odejdzie od drużyny, ponieważ ma 
zbyt wysokie kwalifikacje, by prowadzić 
zespół trzecioligowy. W obliczu spadku 
jego drużyny oraz jego fatalnej postawy 
w spotkaniach barażowych, błędach, 
które nie były bez znaczenia w losach 
rywalizacji z Radlinem pozostaje najle-
piej słowa trenera Błaszczaka pozostawić 
bez komentarza. Problem polega jednak 
na tym, że Błaszczak z pewnością prace 
w siatkówce sobie znajdzie, a dla wielu 
siatkarzy spadek do trzeciej ligi będzie 
oznaczał koniec kariery siatkarskiej.

reD1.

Krajobraz po spadku

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

14. WYŚCIG ROWERÓW GÓRSKICH AMATORÓW – 10 KM
10 maja (sobota), zapisy – godz. 8.45 – 9.45, start – godz. 10.00
start i meta: róg ul. Sławkowskiej i Polowej (k. Szpitala)
kategorie wiekowe: I kat. 1997 i młodsi, II kat. 1996 – 1995, III kat. 1994 – 1993, IV kat. 1992 – 1991, 
V kat. 1990 – 1983, VI kat. 1982 – 1971, VII kat. 1970 i starsi, VIII kat. kobiety open
We	wszystkich	kategoriach	za	miejsca	I	–	III	okolicznościowe	statuetki,	dyplomy,	nagrody	rzeczowe.	Warunkiem	wpisania	na	listę	
startową	jest	udokumentowanie	wieku	przez	okazanie	legitymacji	szkolnej	lub	dowodu	osobistego.	Osoby	niepełnoletnie	muszą	
posiadać	pisemną	zgodę	rodziców	na	udział	w	imprezie.	W	czasie	wyścigu	zalecane	jest	używanie	kasków	rowerowych.	Godzina	14.00	
-	parking	przed	halą	MCKiS	–	wręczenie	nagród	oraz	losowanie	upominków	wśród	wszystkich	uczestników	zawodów.
Impreza towarzysząca – rowerowy tor przeszkód: parking przed halą MCKiS – godz. 11.00 
– 14.00. III kategorie wiekowe: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne  
i starsi. Serdecznie zapraszamy!!!

MECZ PIŁKI NOŻNEJ REPREZENTACJI MŁODZIEŻOWYCH U-15 KOBIET 
W PIŁCE NOŻNEJ POLSKA – BELGIA

12 maja (poniedziałek) – godzina 12.00. Stadion Miejski, ul. Krakowska 
wstęp wolny – zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej!!!

SKOK JAWORZNO CUP 2008
Turniej koszykówki ulicznej (streetball) 17 maja (sobota)
godz. 8.00 - otwarcie biura zawodów, godz. 10.00 – rozpoczęcie turnieju 
parking przed halą MCKiS ul. Grunwaldzka. Zapisy oraz dodatkowe informacje dostępne są 
na stronie internetowej: www.streetball.mckis.jaw.pl

OGÓLNOPOLSKA AKCJA – POLSKA BIEGA
18 maja (niedziela) godz. 10.00. Stadion MCKiS, ul. Moniuszki. Dystans biegu – 3 kilometry.
Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek i umiejętności – nagrodą dla każdego uczestnika 
będzie pamiątkowy imienny dyplom z uzyskanym czasem biegu oraz drobny upominek.

MECZ FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO
AZS Silesia Miners – Warsaw Eagles. 18 maja (niedziela) godz. 13.00
 Stadion MCKiS, ul. Moniuszki, wstęp wolny !

ZAJĘCIA Z SIATKÓWKI DLA CHŁOPCÓW ROCZNIKA 1995 I 1996
środa i czwartek – 17.00 – 19.00  - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 5 (Os. Stałe)

ZAJĘCIA Z SIATKÓWKI DLA DZIEWCZĄT ROCZNIKA 1995 I 1996
poniedziałek – 15.00 – 17.00  - Hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18
czwartek – 15.30 – 17.00 - Hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18

W dniach 3 - 4 maja 2008 r. w Klu-
bie „Niko” odbyły się Szachowe 
Mistrzostwa Jaworzna P-15 i P-5. 
W turnieju P-15 uczestniczyło  
56 zawodników z 21 klubów pol-
skich oraz 2 z Ukrainy.

Zwyciężyli:
1. Szoen Dariusz JKSz-MCKiS J-no 7 pkt
2. Solodovnichenko Yuriy Ukraina 7 pkt
3. Czakon Jakub JKSz-MCKiS J-no 7 pkt

Najlepszą zawodniczką była:
1. Szczepkowska Karina MKSz Rybnik 6 pkt

W turnieju P-5 uczestniczyło  
36 zawodników z 20 klubów polskich 
i 1 zawodnik Ukrainy.

Zwyciężyli:
1. Antoniewski Rafał Pasjonat Dankowice 13,5 pkt
2. Bulski Krzysztof Hetman Szopienice 13 pkt
3. Gumuła Daniel JKSz-MCKiS J-no 11,5 pkt

Najlepszą zawodniczką była:
1. Matras Agnieszka MKSz Rybnik  9 pkt

Zwycięzcy otrzymali puchary, 
dyplomy oraz nagrody pieniężne. 
Puchary ufundowali: Poseł na Sejm 
RP Saługa W, Prezydent Miasta Ja-
worzna Silbert P, Dyrektor MCKiS 
Miler M. Wszystkim fundatorom 

Jaworznicki Klub Szachowy składa 
podziękowania.

Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży w szachach do lat 14 odbyła się 
w Szczawnie Zdroju w dniach 26.04 
– 04.05.2008 r. Nasz klub reprezen-
towała Luiza Tomaszewska zajęła 
wysokie 9. miejsce zdobywając 6 pkt. 
Startowało 46 zawodniczek.

Indywidualne Mistrzostwa Euro-
py w Szachach rozegrano w Plovdiv  
w Bułgarii w dniach 20.04 – 04.05.2008 r.  
Zawodniczka JKSz-MCKiS Joanna 
Worek wywalczyła 60. miejsce zdoby-
wając 6 pkt. Startowało 159 zawodni-
czek z całej Europy.         wł.winiarcZyk

Jaworzniccy zawodnicy radzili sobie świetnie

W niemieckim Lübz odbyły się  
IV Mistrzostwa Europy w spor-
towym Jiujutsu oraz Grappling. 
W międzynarodowych zawodach, 
których organizatorem był mistrz 
Kung-fu Hans Höhn, uczestniczy-
ło blisko 150 zawodników, w tym 
sześcioosobowa reprezentacja Pol-
skiej Organizacji Jiujutsu z siedzibą  
w Jaworznie. 

W ramach imprezy odbyły się po-
kazy dalekowschodnich sztuk walk, 
w których wystąpili między innymi 
przedstawiciele Shotokan Karate, Kung-
fu, Jujutsu oraz tradycyjnej japońskiej 
szermierki Kenjutsu. Dużym zaintereso-
waniem cieszył się pokaz Shaolin Chuan  
Kung-fu w wykonaniu chińskich bud-
dyjskich mnichów. W kategorii wagowej 
do 75 kg zwycięzcą turnieju Sport Jiu-
jutsu został Dimitrij Urban z Białorusi, 
który w finale pokonał Pawła „Gilotynę” 
Miąsko z Jaworznickiej Szkoły Walki 
Wręcz Guja Jiujutsu. „Gilotyna” zmę-
czony po ciężkim, wyrównanym  poje-
dynku z Leonidem Gatowskim z Rosji, 
w drugiej rundzie opadł całkowicie z sił  
i pozwolił Urbanowi wyciągnąć dźwi-
gnię na staw kolanowy. 

W kategorii wagi ciężkiej pierw-
sze miejsce wywalczył ważący 106 kg 
Grzegorz „Bolo” Jabłoński z Jaworznic-
kiej Szkoły Walki Wręcz Guja Jiujutsu, 
który w finale stosując dźwignię wyła-
mującą staw łokciowy pokonał swego 
przeciwnika przed upływem regula-
minowego czasu walki. Gorzej wiodło 
się pozostałym dwóm reprezentantom 
Polskiej Organizacji Jiujutsu. Kamil 
Rochalski przegrał z zawodnikiem z 
Rosji i odpadł z turnieju. Z kolei walczący  
w klasie juniorów Tomasz „Tank” Kulig 
z Jaworzna wskutek niesprawiedliwego 
werdyktu stracił szansę na złoto. Dzięki 
późniejszym zwycięstwom ostatecznie 
uplasował się na  trzecim miejscu. 

Pełnokontaktową walkę Full Contact 
Jujutsu stoczył Grzegorz „Bolo” Jabłoń-
ski z Jaworzna. Polak dwukrotnie trafił 
potężnym kopnięciem w udo swego 
przeciwnika, który ledwie trzymał się na 
nogach. Gdy walczący znaleźli się w par-
terze reprezentant gospodarzy założył 
trzymanie. Jaworznian nie podjął próby 
wyjścia z niego czekając na przerwanie 
walki. Ogromne było zdziwienie wszyst-
kich w polskiej ekipie, gdy okazało się, że 
po 20 sekundach ogłoszono zwycięstwo 

Niemca. W obowiązującym w Polsce 
oraz na świecie regulaminie Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Sport Jujitsu 
trzymania nie są punktowane zaś walkę 
w parterze zakończyć może jedynie sku-
tecznie wykonana dźwignia, duszenie 
lub ucisk mięśnia. 

Podsumowując, sześciu reprezen-
tantów Polskiej Organizacji Jiujutsu, 
startujących w IV Europe Open 2008, 
wywalczyło łącznie sześć medali, w tym 
trzy złote, dwa srebrne i jeden brązowy. 
Kolejnym sprawdzianem naszych spor-
towców będzie Puchar Świata w spor-
towym Jiujutsu, który odbędzie się we 
Francji już 7 maja.

Lokaty Jaworznian
Sport Jiujutsu:	Paweł	„Gilotyna”	Miąsko	

(Jaworznicka	Szkoła	Walki	Wręcz	Guja	Jiujutsu)	
–	 II	 miejsce;	 Grzegorz	 „Bolo”	 Jabłoński	 (Ja-
worznicka	 Szkoła	 Walki	 Wręcz	 Guja	 Jiujutsu)	
–	I	miejsce;	Tomasz	„Tank”	Kulig	(Jaworznicka	
Szkoła	Walki	Wręcz	Guja	Jiujutsu)	–	III	miejsce	
w	klasie	juniorów

Full Contact Jujitsu:	 Grzegorz	 „Bolo”	
Jabłoński	 (Jaworznicka	 Szkoła	 Walki	 Wręcz	
Guja	Jiujutsu)	–	II	miejsce

iw

SPORTy SIłOWE

Sukces w IV Europe Open 2008
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o g ł o s z e n i e

Już niebawem  
w Przedszkolu Miejskim 
nr 24 na Łubowcu 
powstanie nowy odział dla 
dzieci niewidzących, nie 
słyszących, a także  
z wadami wzroku i słuchu. 
Jednak aby mógł on 
prawidłowo funkcjonować, 
musi wcześniej być 
przeprowadzony remont.

W pierwszej kolejności plano-
wana jest wymiana okien, odre-
montowanie łazienki pod kątem 
dzieci niepełnosprawnych, a tak-
że odnowienie chodnika, który 
prowadzi od bramy wejściowej 
do przedszkola. Z mniejszych ro-
bót remontowych planowane jest 
odmalowanie elewacji, wymiana 
gumolitów i odnowienie szatni. 
Plac zabaw, który znajduje się za 
budynkiem, także zostanie odno-
wiony. Jednak jak na razie są to 
tylko plany, które wiążą się z pro-
jektem architekta. Projekt ten wraz 
z całkowitym kosztorysem będzie 
znany już w tym tygodniu. 

Pomysł utworzenia Oddziału 

dla dzieci niewidzących, niesłyszą-
cych i z wadami wzroku i słuchu, 
powstał wiele lat temu w sercu pani 
Ewy Duszyk, dyr. PM24, która jest 

matką dwójki niepełnosprawnych 
dzieci. – Doskonale zdaję sobie 
sprawę z tego co czują rodzice cho-
rych dzieci. Ja nie miałam szans 

zapisać swoich do takiego przed-
szkola, gdzie mogłyby walczyć ze 
swoją chorobą. Dlatego postano-
wiłam otworzyć taki odział, aby 
pomóc innym rodzicom i dać szan-
sę dzieciom na zdrową przyszłość 
– Ewa Duszyk. 

Trzeba pamiętać o tym, iż z wadą 
wzroku należy walczyć od najmłod-
szych lat. Wielu rodziców nie zdaje 
sobie z tego sprawy, odkłada lecze-
nie na przyszłość – w końcu jest 
już za późno. Dziecko takie idąc do 
szkoły ma niewyćwiczone oko, co 
później może odbić się negatywnie 
na jego wynikach w nauce. 

Z dziećmi na co dzień pracować 
będą surdopedagodzy – od słuchu, 
tyf lopedagodzy – od wzroku, a tak-
że dwóch logopedów. Rekrutacja 
trwa do końca kwietnia. Ilość miejsc 
jest ograniczona i wynosi 10 osób.

Jak się dowiedzieliśmy chętnych 
z początku było wielu. Jak na razie 
zdecydowało się czterech rodziców. 

Pod takim hasłem rozpoczął się 
w Przedszkolu nr 5 z dzielnicy 
Podwale cykl spotkań z ludźmi 
odpowiedzialnymi za nasze bez-
pieczeństwo. We wtorek (22 kwiet-
nia) do przedszkola przyjechali 
na sygnale panowie policjanci  
w pełnym rynsztunku i z policyj-
nym psem. Uczyli przedszkolaków 
jak zachowywać się na drodze, 
podczas zabaw i w kontaktach  
z obcymi.

PM24 z nowym Odziałem
– To wszystko dlatego, że rodzice 
pewnie myślą, że jak zapiszą swoje 
dziecko do tego oddziału to oznaczać 
będzie, że mają dzieci tzw. specjal-
nej troski. Poza tym martwią się 
też tym, iż stracą wszystkie zasiłki 
na dziecko. Jest to kolejny absurd. 
Niczego nie stracą, a tylko pomogą 
swojemu dziecku. Rodzice, którzy 
mają pewne problemy finansowe, 
mogą otrzymać wsparcie od MOPS-
u, który pomoże sfinansować pobyt 
w przedszkolu – mówi Ewa Duszyk. 
Jak się dowiedzieliśmy zaintereso-
wane tym oddziałem są także osoby 
spoza Jaworzna. Jednak aby dzieci 
mogły uczęszczać do jaworznic-
kiego przedszkola, muszą uzyskać 
pozwolenie z tamtejszych urzędów. 
Jak na razie takich pozwoleń nie 
uzyskali. 

Każdy, kto zechciałby zapisać 
swoje dziecko do przedszkola, nie 
powinien zwlekać. Jeszcze ma szan-
sę dać dziecku zdrową przyszłość.

Jesteśmy 
ostrożni 
– jesteśmy 
bezpieczni

W tej sali przedszkolaki będą mieć zajęcia

Dzieci piosenkami i wierszykami 
podziękowały za trzy lata istnienia 
programu „Tarcza”, dzięki któremu 
mieszkańcy naszego miasta mogą się 
czuć bezpieczni.

Gdyby dzisiaj przeprowadzić 
wśród dzieci ankietę na temat swojego 
wymarzonego zawodu wszystkie 
przedszkolaki od starszaka do naj-
młodszego malucha chciałyby zostać 
policjantami.

liDia BankiewicZ

Wizyta policjantów



�� Co tydzień nr 19/867
7 maja 2008 roku
Miasto JaworznoNie tylko reklama

dw

ogłoszenie własne

Reklama 
w telewizji

 
CTv Jaworzno już 
od 300 zł netto

Tel. 032 751 91 30
dw

dw

OFERUJEMY:
 BOAZERIE PANELOWE MDF I PCV, ZEWNĘTRZNE /SIDING/  
 PODŁOGI PANELOWE
 PŁYTY: MEBLOWE, PILŚNIOWE, HDF, OSB, SKLEJKI, 

KARTONOWO-GIPSOWE Z OSPRZĘTEM
 CIĘCIE PŁYT NA WYMIAR 
 AKCESORIA MEBLOWE

 ELEKTRO NARZĘDZIA  NARZĘDZIA

 GWOŹDZIE  ŚRUBY 

 NAKRĘTKI  KOŁKI ROZPOROWE 

 MATERIAŁY ŚCIERNE

ALUMINIOWE 
SYSTEMY 
DRZWI 
PRZESUWNYCH

HURTOWNIA I SKLEP: 43-603 JAWORZNO, ul. Wojska Polskiego 2
    TEL./FAX 032 615 57 76
SKLEP: 43-600 JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 132; Tel. 032 751 10 74

SPECJALNA OFERTA PŁYT OSB - 3

Zarząd Spółdzielni 
mieszkaniowej „GórnIk”

w Jaworznie Al. tysięclecia 85

dw

ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący pierwszeństwa 
ustanowienia odrębnej własności  lokalu mieszkalnego 

w Jaworznie przy:

– Al. Marsz. J. Piłsudskiego 36/87 – o pow. użytk. 30,47 m², 1 pokój + 
kuchnia, VIII piętro, c.o., c.w., gaz cena wywoławcza – 57.900,00 zł

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy 
ul. Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 14.05.2008 r. o godz. 10.00.
 
Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania w dniu 12.05.2008 r:
– Al. Marsz. J. Piłsudskiego 36/87 – w godzinach 11.00 – 12.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 13.05.2008 r. (data 
stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/C Tychy nr 61 1020 2528 
0000 0802 0014 5136.
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni – Dział 
Członkowski (pokój nr 2).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu lub 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
Informacji udziela Dział Członkowski (pokój nr 2) tel. 0-32  615-57-57.

dw

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU 
DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA 
URZĘDNICZE

w Dziale Zarządzania Pasem Drogowym 
i Inżynierii Ruchu 2 osoby

NR REFERENCYJNY ZPD/MZDiM

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie: wyższe lub średnie,
– biegła obsługa komputera.

Wymagania pożądane: 
– znajomość przepisów k.p.a., ustawy o drogach 

publicznych,
– prawo jazdy kat B,
– systematyczność, terminowość,
– dobra organizacja pracy.

Szczegóły na stronach internetowych: 
www.mzdim.jaworzno.pl, www.bip.jaworzno.pl

dw

Wykorzystując piękną słoneczną 
pogodę, w trosce o kondycję fizyczną 
ciężkowickiej Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej, w sobotę, 3 maja, gru-
pa działająca przy OSP Ciężkowice 
postanowiła zmierzyć się z pierwszą 
poważną wycieczką rowerową w tym 
sezonie. Pod opieką Joanny Szymiec, 
Ewy Nowotny i Dagmary Witek mło-
dzież wyruszyła w kierunku Ośrodka 
Kozibród w Czyżówce.

Trasa zacz ę ła się n iew innie 
– rowerzyści skierowali się w stro-
nę Doliny Żabnika, gdzie odbiła 
w stronę Sierszy. Niestety, kiedy 
skończyła się prosta leśna droga, 
a zaczęły się problemy z orientacją 
w terenie i dalsza droga upłynęła 
pod hasłem „koniec języka za prze-
wodnika”. Po godzinnej jeździe 
wszyscy szczęśliwie dotarli pod 
bramy malowniczego Ośrodka Ko-
zibród w Czyżówce. Na miejscu był 
czas na odpoczynek, szaleństwo na 
placu zabaw i grę w badmintona. 
Dużą atrakcją okazało się molo, 
na którego końcu znajdowała się 
altanka. Droga powrotna upłynęła 
pod znakiem jazdy wyczynowej. 
Większa cześć trasy z Sierszy do 
Ciężkowic wiodła pod górkę, jednak 
uczestnicy wycieczki nie dali się po-
konać ukształtowaniu terenu.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożar-
na Ciężkowice w Jaworznie realizuje 
dwa zadania publiczne. Jedno z nich 
nosi tytuł „Otwarta Remiza”, a dru-

gie „Na straży kultury”. W ramach 
tego drugiego 10 maja 2008 roku 
odbędą się uroczystości związane 

z obchodami Dnia Strażaka, które są 
elementem tradycji, ale też historii 
związanej z OSP. asia

Wielka Majówka

Grupa młodzieży na wycieczce rowerowej
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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

dw

Praktyka Lekarska Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej 
układu moczowego, narządów szyi i tarczycy gruczołów 
piersiowych lek. med. Zbigniew Ciszewski RADIOLOG

w przychodni MCM – Podłęże nr 8 ul. Piłsudskiego 80 pokój nr 24
Środa, czwartek 15.30-17.00 tel. dom 032 751 27 87

GABINET USG
Lek. stom. Leszek Ochlust

pełny zakres usług, wysokiej jakości korony,
mosty porcelanowe, protezy szkieletowe

Gabinet czynny: pon. i cz. od 16.00 do 19.00
ul. Wandy 30, tel. 616 44 44

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

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

Podejmę współpracę 
z ORTODONTĄ

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

W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Jaworznie przy ul. Rynek 
Główny 17, 16 maja 2008 r. 
o godz. 16:00 odbędzie się 
spotkanie z przedstawicielami 
firm: „Oticon” z Warszawy, 
prezentującą działanie apara-
tów słuchowych i „Medicus” 
prezentującą system działania 
implantów Baha.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkie osoby zainteresowa-
ne problemami osób z uszko-
dzonym słuchem na prezenta-

cję najnowszych aparatów słu-
chowych i implantów Baha.

Przedstawiciele firmy „Oti-
con” i „Medicus” zostali zapro-
szeni do naszego miasta przez 
Poradnię Psychologiczno-Pe-
dagogiczną w Jaworznie oraz 
Jaworznickie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Osób Niedosłyszą-
cych i Niesłyszących.

mgr katarZyna witosińska 
surDopeDagog – logopeDa

poraDnia psychologicZno-
peDagogicZnej w jaworZnie

Aparaty słuchowe 
i implanty Baha 
szansą dla osób 
z uszkodzonym słuchem

dw

Klasyczny masaż leczniczy mięśni pleców, kręgosłupa i kończyn
Stefan Koźbielak Tel. 032 615 64 60; 0 784 091 773

Wykonuję masaż także w domu klienta
Zlecony przez lekarza powoduje: ustąpienie bóli mięśni powstałe w wyniku 

nadmiernego wysiłku, relaksuje, usuwa naprężenie mięśni, poprawia 
kondycję mięśni i jędrność skóry, eliminuje tkankę tłuszczową
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JELEŃ

Dzielnicowy kalejdoskop
SZCZAKOwA

Ten znak na Jaworznickiej, 
wskazujący drogę na 
Sosinę, zamknął się chyba 
w sobie. Na tyle skutecznie, 
że w takim stanie żadnej 
informacji ze sobą nie 
niesie. A może to po prostu 
zbędne, aby w pełnej krasie 
wskazywał spragnionym 
kontaktu z przyrodą, 
gdzie mają się udać, poza 
sezonem? 

Ale od zeszłego tygodnia sezon 
wiosenny nad zalewem możemy 
uznać za otwarty. Teraz za wjazd 
na teren Sosiny musimy zapłacić  
4 złote, jeśli kierujemy samochodem 
osobowym, jeśli autobusem, to nasza 
kieszeń uszczupli się o 10 zł. Pasjonaci 
dwóch kółek, zmotoryzowani bądź 
nie, zapłacą nieco mniej – za wjazd 

Wszystkie drogi 
prowadzą na Sosinę?

motocyklem lub rowerem opłata wy-
nosi 1 zł. Ale ponieważ, jak to zwykło 
się mawiać, (nie) wszystkie drogi pro-
wadzą na Sosinę, warto, aby chociaż 
znaki drogowe były widoczne. Inaczej 

kasa OWR „Sosina” uszczupli się  
o opłatę tych, którzy zamiast w prawo, 
pojadą na przykład prosto. Tej tablicy 
na Jaworznickiej śmiało można więc 
rozwinąć skrzydła.

Ten znak mówiący o końcu 
ograniczenia prędkości 
do 40 km/h, nie należy do 
najważniejszych znaków 
drogowych. Szczerze mówiąc, 
to, że liczba w środku jest 
mało widoczna, wcale nam 
nie przeszkadza. Przecież 
ostrożności nigdy za wiele…

Oto kolejny przykład, który znaleźliśmy na ulicy Wąskiej przy 
jednym z bloków

Ze „Żwirem” na złom

Jeszcze trochę 
i zniknie

W mieście pełno jest wraków samochodów, które 
stojąc w jednym miejscu często przez bardzo 
długi czas, zajmują jedynie miejsce parkingów

Po prostu za mały

Byliśmy na miejscu i niestety mu-
simy stwierdzić, że ktoś nie dotrzy-
mał obietnicy. Wiosna już dawno 
za pasem i cały teren się zazielenił, 
nie dziwi więc fakt, że np. ten znak 
ograniczenia prędkości do 30 km/h 
nie jest dobrze widoczny. 

Tę tablicę pokazywaliśmy już w zeszłym roku. Przez ten czas 
niewiele się zmieniło, może poza ilością dziur powstałych na 
skutek korozji. Czy zawsze musi być tak, że peryferyjne dzielnice 
miasta cierpią najbardziej? Jakby nie było, tablica jest ważna, choć 
ktoś mógłby się przyczepić, że szukamy dziury w całym. Owszem, 
możemy się zgodzić – jeszcze w całym. Tylko że za niedługo już nie 
będzie w czym szukać

To kolejny dowód na 
to, że MZDiM zwleka ze 
spełnieniem obietnicy. 
Worek leży tutaj od 
dłuższego czasu i wcale nie 
zanosi się na to, aby  
w najbliższym czasie sam 
z siebie miał się po prostu 
rozłożyć

Kilka tygodni temu w Miejskim Zarządzie Dróg 
i Mostów usłyszeliśmy, że droga prowadząca do 
Jelenia Dębu zostanie uporządkowana

Niespełnione 
obiecanki

Być może w innym miejscu te 
gałęzie zasłaniające znak nie mia-
łyby większego znaczenia, ale na 
tym zakręcie każdy dodatkow y 
kilometr na prędkościomierzu to 
także większe ryzyko wypadku. Ile 
trzeba czekać?

Niespełnione 
obiecanki II

Szukamy dziury w całym?

W długi weekend wszyscy 
się rozleniwiamy. Służby 
miejskie też. To zdjęcie 
zrobiliśmy właśnie w czasie 
tegorocznego długiego 
weekendu. 

Niestety, ale taki sam widok zasta-
liśmy dwa tygodnie wcześniej, więc 
problem tkwi chyba gdzie indziej. 
Mimo iż, jak mówią mieszkańcy, 
kontener jest regularnie opróżniany, 
to śmieci zawsze wrzucane nie tylko 
do środka, ale także na zewnątrz. Po-
wód? Pojemnik jest chyba po prostu 
za mały, co widać gołym okiem.
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STARA HUTA

CENTRUM

Dzielnicowy kalejdoskop

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

CENTRUM

PODłężE

ZAKOPANE

SOBIESKI

Niedostateczny z estetyki
Nie od dziś wiadomo, 
że Jaworzno absurdem 
stoi. No, może troszeczkę 
przesadziliśmy, ale takie 
widoki, które możemy 
zobaczyć na Podłężu, do 
normalnych raczej nie 
należą. 

Niestety, tak głęboko wpisały się  
w lokalny krajobraz, że powoli ludzkie 
oko się do nich przyzwyczaja. Ale na 
szczęście nie nasze. Kiedyś pisaliśmy 
o latarni, z której niebezpiecznie 
wystają druty. Teraz do krajobrazu 
dołączyła muszla klozetowa, taboret 
i… drewno. Na opał? Ktoś poczuł się 
chyba jak u siebie w domu. A wszystko 
w pobliżu szkoły, SP nr 7. Ciekawe, 
jaką ocenę dostałby z estetyki…

Kilkakrotnie informowaliśmy  
o akcji wymierzonej w kierowców 
nieprzestrzegających znaków dla nie-
pełnosprawnych. Jednak druga strona 
medalu to taka, że sami kierowcy mogą 
mieć czasem problem z zauważeniem 
znaku, a raczej tego, co na nim widnieje. 
O ile tego, mówiącego o miejscu parkin-
gowym nie da się nie zauważyć, to z tym 
pod spodem możemy już mieć problem. 
I to na parkingu w samym centrum 
miasta. Poza tym, jeśli przyjrzymy się 

Tyłem do kierowcy

Ta tablica natomiast chyba wypięła się na kierowców. Ktoś, 
moglibyśmy powiedzieć, zrobił niezły „przekręt”, bo aż o całe 180 
stopni. Na szczęście załączyliśmy zdjęcie znaku z przodu, tak więc 
można powiększyć, wyciąć i przykleić na tył. A właściwie na przód

Jadąc ulicą Tetmajera, łączącą 
Bory z Sobieskim i Starą 
Hutą, ma się wrażenie że czas 
zatrzymał się tutaj już jakiś 
czas temu. 

Krótki fragment od strony Kra-
kowskiej, z ładnymi, choć już wy-
mienianymi przystankami i nową 
nawierzchnią jeszcze niczego nie 
zapowiada, ale dalej jest coraz gorzej. 
I choć ulica wydaje się być łatana „na 
bieżąco”, to czasem trudno odróżnić, 
co było najpierw, dziura, czy łata.

Szpital schludnie i estetycznie powi-
nien wyglądać nie tylko wewnątrz, 
ale także na zewnątrz. Otwar-
cie nowego bloku operacyjnego 
spowodowało, że Szpital Miejski  
w Jaworznie chciał się pokazać z jak 
najlepszej strony. 

Już z daleka widać więc nowy ba-
ner, który musiano zakupić po tym, jak 
wichura uszkodziła poprzedni. Może 
teraz więc przyszła pora na przykład na 
parking przy szpitalu, gdzie samocho-
dy dosłownie gnieżdżą się jeden przy 
drugim? Poza tym samo łatanie dziur 
nie wystarczy, nawierzchnia także bo-
wiem nie należy do najlepszych.

Podczas ostatniej wizyty w Zakopanem zaskoczył 
nas ten oto napis, umieszczony przy kasie pod Ka-
sprowym Wierchem. Bo co właściwie oznacza zdanie 
„osoby, dla których nabywane są bilety”? Niby wszyst-
ko w porządku, żadnego błędu gramatycznego w tym 
nie ma. Ale gdyby odczytać je dosłownie, oznaczałoby 
to, że bilet, dla tego, kto chce wyjechać na Kasprowy, 
kupuje osoba trzecia. Ale sprawa komplikuje się, kiedy 
osoba, dla której kupowany jest bilet, musi stać bez-
pośrednio przed kasą. Gdzie w takim razie ma stać ta, 
która kupuje dla niej bilet? Nie prościej było po prostu 
napisać „osoby kupujące bilety”?

Łata na dziurze czy dziura na łacie?

Nowy blok, nowy baner

Jeden, dwa czy trzy?

bliżej i dokładniej, to tak naprawdę zna-
ków dostrzeżemy trzy, a nie dwa. Czy 
wszyscy widzą to samo, co my?  

Zakopane – bezpośrednio przed kasą?
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Ogłoszenia drobne

Informator Kulturalny

o g ł o s z e n i e

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

WYBRANE OFERTY:
Domy:
Centrum	–	200	m2	–	działka	761	m
Ciężkowice	–	164	m2	–	działka	953	m
Działki:
Bory	2395	m2	–	mieszk.-usługowa
Ciężkowice	2400	m2	–	rolna

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

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

o g ł o s z e n i a

o g ł o s z e n i e

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

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

032 744 47 52
www.angielskiwlondynie.eu

Maj w Bibliotece:

P O ż y C Z K I 
G O T Ó W K O W E

Proste	i	wygodne,	ekspresowo	w	domu	
klienta,	bez	zabezpieczeń

i	zbędnych	formalności,	raty	
miesięczne	spłacane	w	trakcie	wizyt	

naszego	przedstawiciela,	również	dla	
osób	z	negatywnym	bik-iem

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

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

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

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

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

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

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

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

93/03

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

253/d/08

Kupię	dom tel.	0	792	827	792
281/d/08

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

1/04

Sprzedam	nowy	dom	stan	surowy	
zamknięty	tel.	0	604	146	353	Cen-
trum	Jaworzna

351/d/08

Sprzedam	mieszkanie	36	m2	
tel.	0	603	119	171

17/04

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

289/d/08

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

292/d/08

Sklep	na	Podłężu	odstąpię 
tel.	0	512	320	644

69/04

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

316/d/08

Sprzedam	2	pokoje	+	kuchnia	
tel. 032/	752	09	22

342/d/08

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

319/d/08`

Sprzedam	 mieszkanie	 60	 m2	
Leopold,	I	piętro tel. 0	698	74	69	29

341/d/08

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

326/d/08

Sprzedam	pokój	+	kuchnia	30	m2	
(Skałka) tel.	0	696	416	324

343/d/08

Pracującemu	mężczyźnie	wynajmę	
pokój tel.	032/	616	33	41

357/d/08

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

327/d/08

Sprzeda	 działkę	 budowlaną	 40	
ar	wieś	Brodła	 gmina	Alwernia.	
Wszystkie	media	prąd,	woda,	gaz,	
telefon,	droga	asfaltowa	
tel.	032/	616	76	81

347/d/08

Do	wynajęcia	M-2	na	Podłężu tel.	
0048	607	493	212,	032/	751	43	53

345/d/08

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

dw

Sprzedam	mieszkanie	 własno-
ściowe	46	m2	Podwale 
tel. 0	660	117	441

353/d/08

PRACA
Przyjmę	do	pracy	kierowcę	kat.	C+E,	
C	emerytów	do	prac	pomocowych	
przy	produkcji		i	pracowników	produk-
cji	tel.	032/	616	10	02,	616	12	96

39/04

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

dw

Poszukujemy	osoby	do	prowadze-
nia	Biura	Tłumaczeń.	Wymagana	
biegła	 obsługa	 komputera	 i	 urzą-
dzeń	biurowych,	komunikatywność.	
Mile	 widziane	 doświadczenie	 na	
samodzielnym	stanowisku.	Aplikacje	
prosimy	przesyłać	na	adres:	
remar@box43.pl tel.	032/	616	81	58,	
0	501	570	720

dw

Salon	Dekoracji	Okien	zatrudni	kraw-
cową	z	doświadczeniem 
tel.	0	510	288	386

37/04

Zatrudnię	barmankę 
tel.	0	508	918	869

350/d/08

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

dw

Pilnie	zatrudnię	ekspedientkę	–	sklep	
spożywczy tel.	032/	753	12	30

328/d/08

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

83/04 

Przyjmę	mechanika	
tel.	0	504	226	620

205/01

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

dw

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

dw

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

35/04

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

dw

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

dw

Kwiaciarnia	 zatrudni	młodą,	 ener-
giczną	dziewczynę	z	doświadcze-
niem	 florystyczym.	Wiadomość	w	
kwiaciarni	na	ul.	Farnej

157/04

Poszukuję	dorywczo	do	prac	ogrodo-
wych	„grabienie,	koszenie”	
tel.	032/	616	33	41

357/d/08

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

dw

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

28/04

Zatrudnię	od	zaraz	na	stanowisko	
sprzedawcy	RTV	i	AGD.	CV	składać	
ul.	Paderewskiego	8	Jaworzno

156/04

Zatrudnię	do	szlifowania,	malowania	
konstrukcji	stalowych	tel.	0	605	100	
910,	032/	615	12	54	po	20.00

dw

Zatrudnimy	studentkę	do	sprzedaży	
perfum	 –	 butik	 SCENT	Faschion	
House	Sosnowiec.	CV	prosimy	prze-
syłać:	scent@interion.pl

dw

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

dw

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

346/d/08

Zatrudnię	 3	 krawcowe	 do	 szycia	
ciężkiego	(płaszcze,	kurtki) 
tel.	032/	726	34	34,	0	516	098	402,	
0	506	144	209

340/d/08

Zatrudnię	budowlańców	
tel.	0	514	988	026

356/d/08

Zlecę	wykonanie	ogrodzenia 
tel. 0	604	42	92	81

355/d/08

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

dw

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

359/d/08

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

136/051

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

7/01

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

329/d/08

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

183/d/07

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

037/d/07

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

dw

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

254/d/08

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

45/04

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

46/10

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

dw

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

dw

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

52/04

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

dw

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

52/04

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

dw

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

205/d/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

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

208/10

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

52/04

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

dw

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

194/d/08

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

54/04

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

24/04

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

295/d/08

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

dw

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

295/d?08

Remonty	mieszkań 
tel.	0	698	062	038

344/d/08

Roboty	budowlane,	wykończeniowe	
tel.	0	516	250	980

309/d/08

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

352/d/08

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

359/d/08

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

43/04

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

dw

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

dw

Sprzedam	 skuter	 Zipp	Quantum	
bardzo	dobry	stan,	mały	przebieg,	
1800	km,	bardzo	dobry	stan,	cena	
2.999,	do	negocjacji	
tel.	0	696	67	52	51

358/d/08

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

6/01

Złomowanie	samochodów 
tel.	0	509	303	507

225/d/08

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

325/d/08

Sprzedam	Hunday	Santafe	2002r,	2.0	
CRDI	tel. 0	601	40	55	24

340/d/08

Sprzedam	Cinquecento	1996r,	cena	
3200 tel.	0	506	020	991

350/d/08

Sprzedam	VW	Passat	 1998r,	 full	
opcja,	110KM,	bez	skóry 
tel.	0	880	051	600

354/d/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam	wyciąg	budowlany	10	m 
tel.	0	506	020	991

350/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

Aerobik	Osiedle	Stałe	Gimnazjum	
nr	5	poniedziałek,	 środa,	czwartek		
godz.	19.00

124/02

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

dw

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

dw

Korepetycje	–	chemia	
tel.	0	694	142	947

324/d/08

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

333/d/08

Dam	ziemię,	gruz	tel.	0502	150	710
bezpl

Tresura psów 
tel. 0 608 639 352

231/d/08

Oddam	szczenięta	za	darmo 
tel.	0	609	684	751

bezp

W	ubiegłym	tygodniu	w	godzinach	
rannych	zaginął	pies	sznaucer	10	
miesięcy	w	okolicy	stadniny	koni.	
Nagroda tel.	0	798	535	005

bezpła

Potrzebujesz	gotówki?	Zadzwoń!	
Szybka	pożyczka	w	 jeden	dzień	
pieniądze. Tel.	0	886	969	153

348/d/08

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

1/05

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

bezp

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

bezp

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

bezp

Zaopiekuję	się	dzieckiem	
tel.	0	511	212	109

bezp

Zaopiekuję	się	dzieckiem	po	południu	
tel.	0	887	789	771

bezpł

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

359/d/08

TAXI
TAXI!!!	0	601	431	749

286/d/08

Centrum kultury
8	maja	 godz.	13.00	–	Sala	Teatralna	ul.	Mickiewicza	2	–	„Spotkanie	z	....	

„	-	dr	Szymon	Pustelny.	Temat:	„Niezwykła	kariera	pola	magnetycznego”	
10	-11	maja	 godz.	9.00	–	18.00	–	Targi	Motoryzacyjne–	Hala	Widowiskowo	–	Sportowa	

ul.	Grunwaldzka	80	X	Jubileuszowy	Jaworznicki	Salon	Motoryzacyjny	oraz	
imprezy	towarzyszące.	Wstęp	2	zł.

15	maja	 godz.	18.00	–	Sala	Teatralna	ul.	Mickiewicza	2	–	„Dzień	Niezapominajki”	
Koncert	z	okazji	Polskiego	Święta	Zakochanych.	Wstęp	wolny.

	
Dom Kultury „Jeleń” 

7	maja	 godz.	10.00	–	Klub	Miłośnika	Książki	„Wiersze	o	mamie”	–	spotkanie		
z	rodzimą	poetką	Genowefą	Głowach.

10	maja	 godz.	8.00	–	Hala	sportowa	w	Jeleniu	–Zabawy	i	gry	sportowe.	Piłka	ręczna
	 godz.	10.00	–	Klub	zabaw	i	gier	planszowych.	Gra	w	piłkarzyki.
14	maja		 godz.	16.00	–	„Podróżujemy	po	Grecji”	–	Klub	Obieżyświata	dla	dzieci	i	młodzieży.
16	maja	 godz.	12.00	–	„Moja	mama	wszystko	wie,	moja	mama	kocha	mnie”	–	wy-

stawa	prac	plastycznych	uczestników	koła	„Paleta”.
Kółko	języka	angielskiego	–	zajęcia	odbywają	się:	środa	godz.	15.00	do	18.30,	czwartek	

15.00	-	18.00,	sobota	10.00	-	15.00.	
Kółko	matematyczne	–	każdy	poniedziałek	od	16.00-17.00.
	

Dom Kultury „Szczakowa”
13	maja	 godz.	9.00	–	Zajęcia	plastyczno	–	ceramiczne	dla	uczniów	SP	16.
14	maja	 godz.	14.00	–	Zajęcia	ceramiczne	dla	uczestników	Ośrodka	Szkolno-Wy-

chowawczego	im.	Jana	Pawła	II.
	

Klub „Dobra”
9	maja	 godz.	17.00	–	Klubowa	kuchnia	–rabarbarowe	wypieki.
	

Klub „Gigant”
8	maja	 godz.	16.30	–	„Dzień	Bibliotekarza	i	Bibliotek”	–	wywiad	z	pracownikami.
10	maja	 godz.	13.00	–	„Decoupaqe	w	stylu	retro”	–	technika	serwetkowa.
	

Klub „Kasztan”
9	maja	 godz.	16.00	–	„Domowa	apteka”	–	zbieranie	ziół	i	roślin	leczniczych.
	

Klub „Niko”
12	maja	 godz.	10.00	-	Baju,	baju,	bajka	–	„Księżniczka	na	ziarnku	grochu”	w	wykona-

niu	zespołu	teatralnego	„Bąbel”	i	„Przygody	kota	z	płota”	–	teatrzyk	„Tyci”.
	

Klub „Podłęże” 
8	maja	 godz.	16.00	–	„Plastelinowe	ZOO”	–	wystawa	prac.
	

Klub „Relaks”
7	maja	 godz.	16.00	–	25	lat	działalności	zespołu	śpiewaczego	„Jaworznianki”	

–	spotkanie	sympatyków.
9	maja	 godz.	10.00	–	Międzyszkolny	Konkurs	Wiersza	Ekologicznego.
12	maja	 godz.	17.00	–	Spotkanie	rodzin	legionistów	jaworznickich	w	rocznicę	

śmierci	Marszałka	Józefa	Piłsudskiego.
	

Klub „Strażak”
7	i	14	maja	 godz.	16.00	–	Zabawy	z	piłką	na	boisku	–	rozegranie	meczy	sparingowych.
8	i	15	maja	 godz.	16.00	–	„Czwartkowe	spotkania	z	poezją”	–	wizyta	w	bibliotece.
	

Klub „Szczak”
9	maja	 godz.	15.30	-	Konkurs	literacki	–	organizowany	z	Filią	MBP	Góra	Piasku.	
	

Klub „Wega”
8	maja	 godz.	16.00	–	Glonojady	i	kirysy	–	akwarystyka.
9	maja	 godz.	16.00	–	Wiosna	na	talerzu	–	zajęcia	kulinarne.
10	maja	 godz.	10.00	–	Turniej	Szachowy	w	ramach	Grand	Prix	Jaworzna.
	

Świetlica Środowiskowa „Szczakowa”
9	maja	 godz.	17.00	–	Dyskoteka	z	konkursami.



�9Co tydzień nr 19/867
7 maja 2008 roku
Miasto Jaworzno Historia

63. rocznica wyzwolenia 
miasta Jaworzna (cz. 14)

Styczniowe dni 1945 roku w Jaworznie

Wspomnienia, 
wygłoszone podczas 
historycznego spotkania, 
zorganizowanego przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Jaworznie 22 stycznia 
2008 roku. Relacje wydarzeń 
styczniowych 1945 roku 
przebiegały w kolejności 
przejścia frontu i starć wojsk 
radzieckich i niemieckich, 
wyzwalając miasto i jego 
dzielnice.

Dzielnica Dąbrowa 
Narodowa

Wcześniej nastąpiło wyzwolenie 
obozu hitlerowskiego Neu-Dachs na 
terenie dzisiejszego Osiedla Stałego 
(w roku 1945 nie było nazwy miej-
sca). Oświęcimski podobóz Konzen-
trations Lager Neu-Dachs w Jaworz-
nie powstał 15 czerwca 1943 roku, był 
jednym z 28 założonych podobozów 
przy zakładach przemysłowych.  
W nocy z 15 na 16 stycznia 1945 roku 
na skutek zbombardowania kuchni 
obozowej i magazynu z żywnością 
przez Niemców, przystąpiono do 
ostatecznej likwidacji podobozu.  
W tym czasie znajdowało się tam 
ponad 3600 więźniów. Wszyst-
kich więźniów zdolnych do marszu  
w liczbie ok.3200 osób wyprowadzo-
no z obozu w dniu 17 stycznia 1945 
roku pod eskortą SS przez Dąbrowę 
Narodową, Mysłowice, Chorzów, By-
tom, Gliwice, Koźle bocznymi dro-
gami prowadzono do Gross-Rosen 
(Rogoźnicy). Więźniowie mogli za-
brać z sobą rzeczy osobiste, ubranie, 
koce, ponadto z magazynów wydano 
konserwy i po bochenku chleba. 
Wielu z pośpiechu nie zdołało zabrać 
żadnego prowiantu. Więźniów pro-
wadzono drogami, omijając więk-
sze miasta. Tych, którzy nie mogli 
wytrzymać tempa marszu w bardzo 
mroźne dni, rozstrzeliwano przy 
poboczach czy rowach. Po przejściu 
ewakuacyjnych kolumn więźniów 

Pomnik ofiar faszyzmu w Dąbrowie Narodowej

w kierunku Mysłowic, przy dro-
dze w okolicy Dąbrowy Narodowej 
mieszkańcy widzieli leżące zwłoki 
więźniów w pasiakach.

Obóz Neu-Dachs nie opustoszał 
całkowicie. Niemcy przed odejściem 
rozstrzelali 42 więźniów, pozostałych 
ok.400 chorych, słabych uwolnili  
w dniu 22 stycznia 1945 r. wkraczają-
ce oddziały I Frontu Armii Radziec-
kiej. Po otwarciu bram obozu jako 
pierwsi weszli na jego teren żołnierze 
AK z kompanii w Niedzieliskach. 
Widok przedstawiał się straszny. 
Sterty nagich ciał zamarzniętych  
w bryły lodu. W barakach na wpół 
żywi chorzy więźniowie, których 
Niemcy nie zdążyli wymordować. 
Po kilku dniach pojawiła się polska 
komenda obozu. Byli to jednak ra-
dzieccy oficerowie i podoficerowie 
w polskich mundurach.

Na trasie E 22 Katowice – Kraków 
w miejscu byłego obozu na terenie 
Os. Stałego postawiono pomnik 
„Ofiarom hitleryzmu 1939-45”. Data 
podana na pomniku oddaje hołd 
ofiarom hitleryzmu wszystkim, nie 
tylko zamordowanym 17 stycznia 
przed ewakuacją obozu.

Oddziały 59 armii dowodzonej 
przez gen. płk. Iwana Korowniko-
wi wyzwoliły Zawiercie, Miechów, 
Kraków, Olkusz, Trzebinie, docie-
rając do górnośląskiej linii obronnej. 
Szczakowa, Jaworzno było ważnym 
punktem oporu na przedpolach Gór-
nego Śląska.

Dla uzupełnienia opublikowa-
nych już wielu wspomnień świad-

k ów  w yd a r z e ń  s t yc z n i ow yc h  
1945 r., należy również przypomnieć 
ważny fakt na temat wyzwolenia 
miasta Jaworzna i przytoczyć tekst 
Leszka Ochmańskiego (zmarłego  
7 maja 2005 r.), który zamieścił w „Ct”  
nr 6/594 z roku 2003 o spotkaniu  
z gen. Iwanem Korownikowem  
w Moskwie (przedruk).

Spotkanie z gen. płk. Iwanem 
Korownikowem

„W październiku 1968 r. byłem 
uczestnikiem tzw. »Pociągu Przy-
jaźni« na trasie Warszawa – Lwów 
– Kijów – Moskwa. Uczestniczyło 
w nim 300 delegatów z różnych 
organizacji, instytucji, zakładów 
pracy. Byłem wraz z moimi kole-
gami z kopalni Jaworzno i innymi 
osobami z Jaworzna, tymi, którzy 
osobiście poznali głównych twór-
ców wyzwolenia Krakowa i mo-
jego miasta Jaworzna, zwłaszcza  
gen. Iwana Korownikowa. Na za-
kończenie naszego poby tu było 
zorganizowane spotkanie przez 
Towarzystwo Przyjaźni Radziecko-
Polskiej z wiceprzewodniczącym 
Centralnego Zarządu Towarzystwa, 
którym był gen. płk. Iwan Korowni-
kow. Przy takiej okazji padło wiele 
wzajemnych uprzejmości z wymia-
ną prezentów. Kiedy z kolegami 
w imieniu Jaworzna wręczyliśmy 
panu generałowi album pt. »Polski 
Węgiel« i kiedy dowiedział się, ze 
jesteśmy górnikami z Jaworzna, za-
prosił nas do swojego stołu.

Ten wspaniały, ale już schorowa-
ny pan, korzystając z tego, że w mia-
rę poprawnie potrafię rozmawiać  
w jego języku, gawędził ze mną, 
jak ze swoim synem. O wszystkim. 
Między innymi wykazał wspaniałą 
pamięć i znajomość okoliczności 
walk jego armii o moje Jaworz-
no. Powiedział m.in., że wolałby 
walczyć w Alpach niż drugi raz 
zdobywać Jaworzno, bo gdyby za 
trzecim podejściem do szturmu 
nie opanowano miasta, to użyto by 
słynnych »katiuszy«. Na zadane py-
tanie dlaczego tylko i aż zginęło 146 
żołnierzy – odpowiedział: »Małodoj 
czełowiek, eto tolko sałdaty pocho-
ronieny w twojom gorodie«.

lesZek ochmański

Był to ostatni odcinek cyklu wspo-
mnień i relacji mieszkańców miasta 
Jaworzna, którzy byli świadkami wy-
darzeń styczniowych dni 1945 roku  
i zakończenia ponad 5-letniego 
okresu okupacji hitlerowskiej. Za-
inicjowana forma bezpośrednich 
wypowiedzi osób, które chciały 
podzielić się przeżyciami i informa-
cjami uzupełniła sporą część wie-
dzy z tamtego okresu, dotyczącego 
centrum miasta z jego rozległymi 
dzielnicami.

W imieniu redakcji tygodnika „Co 
tydzień” i własnym, bardzo dziękuję 
autorom wspomnień, które zawierają 
cenną wartość historyczną z uwagi na 
to, że są autentyczne, pochodzą od 
osób, które przeżywały przełomowe 
ważne wydarzenia tamtych dni.

Zofia Żak

Zakończenie wojny 
– akt kapitulacji 
Niemiec

Wojna lat 1939-45 była konfliktem 
globalnym, prowadzonym na teryto-
riach Europy, Azji, Afryki, Oceanii na 
wszystkich oceanach i morzach oraz 
w przestrzeni powietrznej.

Uczestniczyło w niej 61 państw, 
pod bronią zmobilizowanych 110 mln 
żołnierzy.

Bezpośrednie straty ludzkie wy-
niosły ponad 50 mln osób, w tym 
ok. 20 mln żołnierzy. Działaniom 
wojennym towarzyszyły: masowy ter-
ror, mordy, deportacje, przesiedlenia 
grup ludności.

W Polsce na froncie wschodnim, 
po przejściu do natarcia w połowie 
stycznia 1945 roku między morzem 
Bałtyckim a Karpatami główne zgru-
powanie wojsk radzieckich przeła-
mało obronę niemiecką nad Wisłą 
i Narwią, pod koniec stycznia osią-
gnięto Odrę, w lutym i marcu rozbiło 
Niemców na Pomorzu i Śląsku.

29 kwietnia podpisano wstępne 
warunki bezwarunkowej kapitulacji 

armii niemieckiej na froncie włoskim. 
30 kwietnia Hitler desygnował na 
swoje miejsce admirała K. Dönitza  
i popełnił samobójstwo.

Działania wojenne z Niemcami  
w II wojnie światowej zostały zakoń-
czone na podstawie aktu bezwarun-
kowej kapitulacji podpisane 8 maja 
o godz. 23.01 czasu środkowoeuro-
pejskiego przez przedstawicieli na-
czelnego dowództwa niemieckiego. 
Na żądanie strony sowieckiej akt 
kapitulacji powtórzono w Berlinie  
9 maja o godz. 0.16 czasu wschodnio-
europejskiego.

W lipcu i sierpniu 1945 roku na 
konferencji poczdamskiej przywódcy 
Wielkiej Trójki ustalili m.in. zasady 
polityki wobec Niemiec.

Ład powojenny ukształtowany 
przez konferencję teherańską, jałtań-
ską i poczdamską, usankcjonowany  
w formule ONZ, zapewnił hegemonię 
mocarstw Stanów Zjednoczonych  
i ZSRR, których rywalizacja dopro-
wadziła do utworzenia 2 bloków 
militarno-politycznych i tak: komu-
nistycznego rządzonego przez ZSRR 
i demokratycznego, skupiającego się 
wokół Stanów Zjednoczonych.

Zofia Żak

Gen. płk. Iwan Korownikow

Pomnik ofiar hitleryzmu na Osiedlu Stałym
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o g ł o s z e n i e

Europejczyk budzi się rano i ma dwie 
twarze: jedną zostawia w domu, dru-
gą niesie do pracy.

18 kwietnia na scenie kameralnej 
Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Katowicach odbyła się premiera 
spektaklu Tomasza Mana zatytuło-
wana „EU”. Kim jest autor sztuki? 
To dramatopisarz, reżyser - doktor 
Wydziału Filologii Polskiej na Uni-
wersytecie Wrocławskim i absolwent 
Wydziału Reżyserii Dramatu Aka-
demii Teatralnej. Współpracował  
z wieloma teatrami w Polsce: Rze-
szowie, Gdyni, Szczecinie, Wrocła-
wiu, Poznaniu i Łodzi, w Warszawie, 
gdzie przedstawił widzom adaptację 
światowej k lasyki W. Szekspira,  
J. Słowackiego, F. Dostojewskiego,  
B. Hrabala, jak i utwory współcze-
snych twórców: M. Koterskiego,  
F. Vebera i Klynstra. A jakie proble-
my podejmuje Tomasz Man w swojej 

twórczości scenicznej? Na to pytanie 
widz znajdzie odpowiedź oglądając 
spektakl „EU”, składający się z kilku 

scenek rozgrywających się w Pol-
sce, Niemczech, Czechach, Francji, 
Hiszpanii, Holandii, we Włoszech  

i na Węgrzech. Sztuka ma charakter 
moraliletu i obnaża pewne prawdy  
o nas samych. Jakimi jesteśmy ludź-
mi, my, mieszkańcy zjednoczonej 
Europy? Europejczyk, jak przekazuje 
nam Tomasz Man, żyje ciągle w stanie 
wojny z samym sobą. Czas sprawia, że 
ma dwoistą naturę. Dąży do sukcesu  
i zrobienia kariery. Chce mieć dużo 
pieniędzy. Podkłada nogę kolegom 
z pracy, żeby piąć się wyżej i wyżej. 
Europejczyk zamienia małżeństwo na 
rozwód. Nie chce mieć dzieci, bo dużo 
kosztują i zaczyna ciągle swoje życie od 
początku. Zapomina o obowiązku opie-
ki nad starszymi rodzicami i skazuje ich 
na samotność, umieszczając w domach 
starców. Ze swojego zachowania umie 
się przed samym sobą wytłumaczyć, bo 
ważna jest praca, sprzątanie, telewizor... 
Europejczyk nie mówi prawdy, żeby 
nie mieć kłopotów. Tradycję, religię, 
obyczaje wypracowane przez pokole-

24 kwietnia 2008 r. podobnie jak rok temu z okazji 
obchodów Dnia Ziemi zawitali do naszej szkoły 
uczniowie III LO – z klas o profilu pedagogicznym 
oraz dziennikarskim wraz ze swoimi nauczycielami: 
mgr C. Adamus, mgr A. Kowalczyk, mgr I. Cemurą, 
aby zaprosić dzieci z klas trzecich na dzień pełen 
niespodzianek.

III LO W SP 16

Przygotowali dla naszych wychowanków zajęcia, 
które umożliwiły im w interesujący sposób, poprzez 
zabawę poszerzanie wiedzy ekologicznej. Dzieci zostały 
podzielone na 4 grupy: ptaszków, ryb, owadów i zwierząt 
leśnych. Każda klasa przygotowała stroje i kolorowe em-
blematy pokazujące przedstawicieli danej grupy. Chętni 
uczniowie wykonali bardzo ciekawymi technikami 
biżuterię ekologiczną na konkurs między klasami. Cała 
impreza przebiegała wg scenariusza opracowanego przez 
nauczycieli i uczniów III LO. Na początku spotkania 
Wróżka leśna powitała wszystkie dzieci i opowiedziała 
im o Ziemi i konieczności jej ochrony. Następnie Leśny 
Ludek wraz z pomocnikami zabrał uczniów do klas. 
W każdej sali lekcyjnej pod okiem przesympatycznych 
licealistów dzieci świetnie bawiły się, śpiewały, tańczyły 
oraz wykonywały plakaty o swoich zwierzątkach. W 
międzyczasie chętne osoby brały udział w quizie , którego 
wyniki były punktowane. Klasa, która zdobyła najwię-
cej punktów – zwyciężała. Na zakończenie tego pełne-
go wrażeń dnia dzieci miały okazję zobaczyć ciekawe 
przedstawienie o tematyce ekologicznej. Potem nastąpiła 
długo oczekiwana chwila odczytywania listy zwycięzców 
i wręczania nagród. Grupowo najlepsza okazała się klasa 
III a. Za najoryginalniejszą biżuterię I miejsce otrzymał 
uczeń klasy, II miejsce przyznano kompletowi biżuterii 
indiańskiej, który wykonał M. Nowak uczeń klasy IIIa, 
III miejsce za ciekawe korale otrzymała, a wyróżnienie 
za interesujące szyszkowe kolczyki dostała  Liszka z klasy 
IIId. Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy i piękne 
nagrody książkowe, a każda klasa sadzonki kwiatowe 
w kolorowych doniczkach. Pani dyrektor podziękowała 
wszystkim odpowiedzialnym za imprezę nauczycielom 
i uczniom III LO zapraszając ich do nas znowu za rok. 
A my wychowawcy i uczniowie klas trzecich SP 16 jesz-
cze raz pragniemy gorąco podziękować prowadzącym  
i sponsorom za pełen wrażeń dzień.

g. sionkowska

Zajęcia ekologiczne

Kwietniowa premiera
nia zastępuje modą i chodzeniem po 
supermarketach, a ze świąt najbardziej 
lubi choinkę, bombki i prezenty.

Druga twarz Europejczyka jest 
nam bardziej bliska. Kiedy jest sam 
ze sobą, marzy o czułości, miłości, 
zrozumieniu i szacunku, a patrząc 
dokoła dostrzega piękno budzącej się 
do życia przyrody.

Do zadumy nad kondycją człowie-
ka XXI wieku zachęcili nas aktorzy 
sceny śląskiej i debiutujący studenci. 
W tym premierowym przedstawieniu 
najlepsze aktorstwo zaprezentowała 
Anna Kadulska, która w roli Irmy  
i Moniki była najbardziej wyrazista 
i sugestywna. My, uczniowie uczęsz-
czający na warsztaty dziennikarskie, 
dumni byliśmy, że ta aktorka jest ab-
solwentką I LO, czemu daliśmy wyraz 
w spotkaniu z panią Anną Kadulską 
popremierowym przedstawieniu.

asia perońcZyk, opp w i lo 

P. Anna Kadulska w gronie młodzieży z polonistą M. Cichy
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Miasto Jaworzno Z życia szkół
Budowlanka obchodzi jubileusz 40-lecia

W zdrowym ciele zdrowy duch

Aby umilić maturzystom ostatnie 
dni przed egzaminem dojrzałości, 
Grono Pedagogiczne I Liceum Ogól-
nokształcącego im. T. Kościuszki  
w Jaworznie postanowiło zorgani-
zować swoim podopiecznym „Noc-
nik”, czyli noc spędzoną w szkole 
pod okiem wychowawców.

Wieczór rozpoczął się od zajęć 
fakultatywnych z poszczególnych 
przedmiotów maturalnych. Ucznio-
wie mieli możliwość sprawdzenia 
swoich umiejętności w arkuszach 
egzaminacyjnych z poprzednich 
lat i rozwiązując przykładowe za-

dania. Był to swoisty sprawdzian, 
dzięki któremu mogli łatwo określić 
co już umieją, a co jeszcze należy 
powtórzyć.

Po skończonych zajęciach każdy 
trzecioklasista mógł wybrać formę 
spędzenia wolnego czasu. Na sali 
gimnastycznej odbyły się zawody  
w pi łce siatkowej nadzorowane 
przez nauczycieli wychowania fi-
zycznego, klasa 3a zorganizowała 
wieczór filmowy, a chłopcy z 3d 
maraton gier komputerowych. Ci, 
którym nie odpowiadały propono-
wane przez innych zajęcia, mogli 

wspólnie z pedagogami powspo-
minać trzy lata liceum. 

Noc spędzona w salach lekcyjnych 
zakończyła się zajęciami z języka 
polskiego prowadzonymi przez po-
lonistki „Jedynki”. Każdy mógł na 
nich spróbować swoich sił w inter-
pretacji nieznanych jeszcze wierszy 
i utworów literackich. „Nocnik”  
w I LO był wspaniałym pomysłem, 
pozwalającym nie tylko podsumować 
maturzystom pobyt w szkole w ciągu 
trzech ostatnich lat, ale także dostar-
czającym nowych wspomnień.

p.D.

Maturzyści I LO na…. nocniku

Początkowo była 
Przyzakładową Zasadniczą 
Szkołą Budowlaną. 
Zdecydowaną większość 
uczniów wówczas stanowili 
i dziś stanowią chłopcy. Nic 
więc dziwnego, że obok 
przedmiotów zawodowych 
ważną rolę w kształceniu 
młodzieży położono na 
działalność sportową. 
Uczniowie reprezentowali 
szkołę w licznych 
dyscyplinach sportowych. 
Ze szkołą chętnie też 
współpracowali trenerzy 
klubów sportowych. 

Niestety, nie zachowały się kon-
k retne informacje o w y nikach 
uczniów szkoły zawodowej. Pełną 
dokumentację osiągnięć sportowych 
uczniów prowadzi się dopiero od 
15 lat. A jest się czym pochwalić. 
Kilkakrotnie uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zo-
stawali mistrzami Śląska, Jaworzna, 
zajmowali także czołowe miejsca  
w Mistrzostwach Szkół Ponadpod-
stawowych. Uzyskane rezultaty były 

owocem pracy zarówno ich samych, 
jak też nauczycieli wychowania fi-
zycznego. W sporcie jednak osiągnię-
te rezultaty nigdy nie zadowalają na 
tyle, by nie próbować ich poprawić. 
Celem przecież jest nieustanna goto-
wość do podejmowania wysiłku, by 
udowodnić, że można jeszcze lepiej, 

jeszcze szybciej, jeszcze więcej. Za-
tem, by podnieść wyniki uczniów na 
zawodach i wyjść naprzeciw zainte-
resowaniom założono w budowlance 
Uczniowski Klub Sportowy. 

Pomysł, który pojawił się w gło-
wach uczniów, został zaakceptowany 
przez grono pedagogiczne, chociaż  
wydawało się, iż powołanie UKS-u 
w szkole, która nawet nie ma własnej 
sali gimnastycznej, jest całkowicie 
pozbawione sensu. W swoich założe-
niach UKS „Atlas” klub przez realizo-
wanie zadań sportowych ma na celu: 
organizowanie pozalekcyjnego życia 
sportowego uczniów, angażowanie 
uczniów do różnorodnych form ak-
tywności ruchowej, uczestniczenie 
w imprezach sportowych na terenie 
miasta i poza nim oraz kształtowanie 
pozytywnych cech charakteru. 

 W bieżącym roku UKS Atlas 
realizuje zadanie publiczne gminy, 
dotyczące upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu: „Tenis stołowy, 

ćwiczenia siłowe będą receptą na cia-
ło zdrowe”. W zakresie tego zadania, 
dofinansowanego przez Urząd Miasta 
w Jaworznie, przeprowadzanego pod 
hasłem organizowane są dwa razy  
w tygodniu dwugodzinne zajęcia spor-
towe nie tylko dla uczniów naszej szko-
ły, ale również mieszkańców sąsiednie-
go Osiedla Tadeusza Kościuszki. Tych, 
do których informacja o zajęciach jesz-
cze nie dotarła, zapraszamy w czwartki 
od 14.00 do 16.00 i w soboty od 11.00 

do 13.00. Zainteresowani mają szansę 
sprawdzić się w tenisie stołowym, piłce 
siatkowej, unihokeju oraz skorzystać 
z licznie zgromadzonych urządzeń 
na siłowni.

W szkole od lat dużym zaintereso-
waniem cieszą się sporty siłowe. Naj-
popularniejszą dyscypliną sportową, 

szczególnie wśród chłopców, stało się 
siłowanie na ręce. W listopadzie 2007 
rozegrano w naszej szkole zawody 
w armwrestlingu. Walki odbywają 
się na stojąco przy specjalnym stole 
przymocowanym do podłoża. Do nie-
dawna walczono również na siedząco, 
ale obecnie powszechnie stosowana 
jest pozycja stojąca. Takie ustawienie 
zawodników jest znacznie efektow-
niejsze i wymaga od zawodników 
zaangażowania wszystkich grup mię-
śniowych. Nad prowadzeniem walk 
czuwali zaproszeni trenerzy z klubu 
armwrestlingu „Tytan-Jaworzno” 
przy MCKiS w Jaworznie. Rywalizacja 
była bardzo zacięta, jednak nikomu 
nie udało się pokonać ucznia II klasy 
Technikum Budowlanego, Rafała 

Jakowczyka, który odnosi sukcesy 
w Polskiej Lidze Armwrestlingu. 
Obecnie z młodzieżą ZSP nr 1 pra-
cuje dwóch instruktorów sportów 
siłowych: mgr Ernestyn Kurka i mgr 
Grzegorza Sibielak.  

Mimo to, iż dziewczęta stanowią 
mniejszość w szkole, starają się one 
dorównać chłopcom w aktywności 
sportowej. Zamiast sportów siło-
wych wybrały bardziej kobiecy, lecz 
bardziej wymagający sport: taniec. 
Dziewczyny ze swoimi układami 
występują na uroczystościach oko-
licznościowych szkoły, a Małgorzata 
Lipińska i Ewelina Guzek reprezento-
wały nasza szkołę w przeglądzie form 
tanecznych „Jawor 2008” w kategorii 
disco-dance, na razie bez większych 
sukcesów, ale wszystko przed nimi, 
tym bardziej, że czują na sobie od-
dech kolejnej pary dziewcząt z klasy 
pierwszej. To bynajmniej nie koniec 
możliwości rozwoju tężyzny fizycz-
nej. Działa również  sekcja pływac-
ka. Zajęcia na pływalni odbywają się  
w każdy wtorek i są bezpłatne. Uczest-
niczą w nich zarówno uczniowie, któ-

rzy świetnie pływają wszystkimi sty-
lami jak i ci, którzy stawiają pierwsze 
kroki w wodzie. I to wszystko w szko-
le, która nie posiada sali gimnastycz-
nej z prawdziwego zdarzenia! Pomaga 
bliskość hali MCKiS, w której nasi 
uczniowie odbywają część zajęć wy-
chowania fizycznego i przygotowują 
się do zawodów w grach zespołowych. 
Za to, jako jedna z nielicznych szkół  
w naszym mieście, szkoła posiada bież-
nię. Jest ona areną ligi lekkoatletycz-
nej dla szkół ponadgimnazjalnych, 
którą organizujemy rokrocznie. Za-
tem – chcieć to móc! A w królewskim, 
bo nazwanym imieniem Kazimierza 
Wielkiego Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 chce się – nie tylko  
w roku jubileuszowym.

joanna kałuŻa

Siłowanie na rękę

Szkolna drużyna piłkarska

Zawody lekkoatletyczne

Uczniowie angażują się w różne dyscypliny sportowe

Choć większość uczniów szkoły to chłopcy, dziewczęta również 
biorą udział w zawodach
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Konkurs Przyrodniczy

23 kwietnia 2008 r. w Szkole Pod-
stawowej Nr 16 w Jaworznie odbył 
się VIII Konkurs Przyrodniczy pod 
hasłem – ,,Świat zwierząt’’ prze-
znaczony dla uczniów klas 6 szkół 
podstawowych znajdujących się na 
terenie naszego miasta.

W konkursie wzięło udział 26 naj-
lepszych uczniów z 14 szkół. Uczestni-
cy konkursu przez 60 minut rozwią-
zywali 25 zadań testowych z zakresu 
zoologii. Największą ilość punktów  
i I miejsce w VIII Konkursie Przy-
rodniczym zdobyła Agnieszka Dubiel 
– uczennica SP 19, którą przygoto-
wała p. mgr Anna Ziętara. II miejsce 
dwóm uczniom, którzy taką samą ilość 
punktów, są to: Beata Szymiecz SP 7  
i Arkadiusz Koziarz SP 18. Również III 
miejsce zdobyło dwoje uczniów z taką 
samą ilością punktów: Damian Dębski 
z SP 6 i Łukasz Uroda z SP 5. Nagrodą 

główną w konkursie był odtwarzacz 
MP3 ufundowany przez Urząd Miejski 
w Jaworznie. Ponadto zwycięzcy otrzy-
mali wspaniałe nagrody książkowe. 

Słowa Mikołaja Reja („Do tego, co 
czytał”) były mottem III Miejskiego 
Konkursu Literacko-Językowego 
„Polacy nie gęsi…” zorganizowane-
go 23 kwietnia 2008 r. przez Szkołę 
Podstawową nr 5 w Jaworznie. 

 Głównym celem zmagań – zorga-
nizowanych pod patronatem Prezy-
denta Miasta Jaworzna Pawła Silberta 
– jest inspirowanie zainteresowań 
uczniów oraz rozwijanie wrażliwo-
ści na piękno i poprawność języka 
polskiego. 

W konkursie wzięło udział po 
dwóch szóstoklasistów z każdej szko-
ły. Uczniowie z piętnastu jaworznic-
kich podstawówek pisali test zawie-
rający pytania z literatury, gramatyki  
i ortografii języka polskiego. Tym ra-
zem tematem wiodącym były łzy.

Wyniki: 
1. miejsce – Paulina Lis – SP 3. Jej 

polonistką jest Lidia Rytter

2. miejsce – Edyta Bochenek  – SP 8 
(Ewa Zaziąbło-Proksa)

3. miejsce – Klaudia Krępa – SP 7 
(Elżbieta Łakus).
Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody książkowe ufundowa-
ne przez Biuro Promocji i Informacji 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie. 

Odpowiednią rangę wydarzeniu pro-
pagującemu dobrą polszczyznę i kulturę 
języka nadała obecność gości: Marcina 
Marzyńskiego – Kierownika Biura Pro-
mocji i Informacji Urzędu Miejskiego 
oraz Jacka Kielskiego – Przewodniczą-
cego Rady Rodziców SP 5.

Oczekiwanie na wyniki języko-
wych potyczek umilił uczestnikom 
występ szkolnego kabaretu „Skok  
w bok” oraz poczęstunek.

Informację proszę wykorzystać 
według własnego uznania. 

(iw)

22 kwietnia dzieci z oddziałów 
przedszkolnych przy SP9 przedsta-
wiły program artystyczny z okazji 
Światowego Dnia Ziemi przygotowa-
ny pod kierunkiem wychowawczyń: 
Danuty Kurowskiej-Maroszek, Aga-
ty Wronki i Iwony Madejczyk.

Uroczystość rozpoczęła się od insce-
nizacji pt. „Przygoda na łące”. Wszyscy 
przenieśliśmy się w wyobraźni na zielo-
ną łąkę, gdzie hasały zajączki, przecha-
dzał się jeż, fruwały owady, a w oddali 
słychać było śpiew ptaków i rechot żab. 
Najważniejszym przesłaniem tego 
przedstawienia było wykazanie niepra-
widłowego zachowania się człowieka na 
łonie natury. Każdy z nas powinien od 
najmłodszych lat wiedzieć, że w lesie 
nie wolno śmiecić, hałasować, wypalać 
trawy oraz niszczyć roślin.

Pamiętaj! – jeśli Ty dzisiaj zadbasz 
o naszą Planetę to jutro będziesz 
miał gdzie wypoczywać. W dalszej 
kolejności dzieci śpiewały piosenki  
i recytowały wiersze o tematyce eko-

logicznej. Kolorową oprawę programu 
stanowiła piękna dekoracja i ciekawe 
stroje małych aktorów, dzięki którym 
na chwilę zamieniły się w zwierzątka 
i owady mieszkające na łące.

Występ dzieci podziwiali nie 
tylko nauczyciele i starsi uczniowie, 

Tegorocznym obchodom Święta 
Szkoły nadaliśmy nieco odmien-
ny charakter niż to miało miejsce  
w poprzednich latach. Ideę pamięci 
o patronie, Mikołaju Koperniku, 
połączyliśmy z integracją społecz-
ności szkolnej wokół tematu walki 
z agresją i przemocą. 

W scenariuszu uroczystości znalazły 
się zadania programu „Szkoły promu-
jącej zdrowie” oraz „Szkoły bez prze-
mocy”, których celem jest budowanie 
przyjaznej atmosfery w szkole. Program 
przygotowywany od dłuższego czasu 
przez wszystkich uczniów wraz z wycho-
wawcami składał się z serii konkurencji 
rozgrywanych na forum szkoły. 

Zmagania rozpoczął konkurs na 
krótką scenkę sytuacyjną uczącą 
przeciwstawiania się zachowaniom 
agresywnym. Tak najmłodsi, jak i naj-
starsi aktorzy w swoich rolach wypa-
dli znakomicie, wzbudzając uznanie 
publiczności i członków jury. 

Kolejne zadanie pod hasłem „W 
tym naprawdę jestem dobry” stworzyło 
naszym uczniom możliwość ujawnienia 
ich oryginalnych pasji, a jednocześnie 
zainspirowało innych do odkrywania  
i rozwijania własnych zdolności.  

W konkursie na najlepszy plakat „Świat 
bez agresji” zespoły klasowe przedstawi-
ły wizję życia we wzajemnej akceptacji.  
Z kolei rymowane fraszki miały być wy-
razem sprzeciwu wobec przemocy.

Najzabawniejszym akcentem im-
prezy okazał się pokaz dziwacznych 
strojów w formie muzycznej rewii mody.  
W quizie „Czy wiesz, jak się zachować?” 
rywalizowano ze sobą, bawiąc się i ucząc 
potrzebnych w życiu zachowań. 

Było uroczyście i wzniośle, bo  
i okazja szczególna – 217. rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
w SP 16, która nie tylko nosi to 
imię, ale nawet znajduje się na 
ulicy 3 Maja.

30 kwietnia w SP 16 miała miej-
sce wyjątkowa lekcja historii. I to nie 
tylko tej sięgającej XVIII w, ale, i naj-
nowszej. Klasa Ia przygotowana przez  
p. B. Kuśnierczyk-Łaźnię pięknym 
polonezem i piosenką wprowadziła 
wszystkich w atmosferę tradycji naro-
dowej. Potem była krótka inscenizacja 
historyczna – usłyszeliśmy przysięgę 
króla i wiwaty na cześć wszystkich 

stanów. Tak zaprezentowała się klasa 
IV b. Montaż poetycki w wykona-
niu uczniów klasy VI d uświadomił 
wszystkim, że nasza Ojczyzna to 
każdy kawałek polskiej ziemi, to także 
szkoła i podwórko.

Na koniec była krótka lekcja naj-
nowszej historii – uczniowie wysłu-
chali Preambuły – wstępu do obec-
nie obowiązującej konstytucji RP. 
W wyjątkowy nastrój wprowadziły 
wszystkich piosenki w wykonaniu 
Anety Stolarczyk z VId i uczennic  
z klasy Vb. Za całość odpowiadała  
p. Z. Śliwińska.

(opracow. Z. Śliwińska)

25 kwietnia odbyło się w Zespo-
le Szkół nr 1 uroczyste spotkanie  
z okazji Dnia Ziemi. W tym dniu 
uczniowie byczyńskiej szkoły chcieli 
szczególnie zwrócić uwagę ludzi na 
problemy degradacji środowiska. 

Dzień Ziemi obchodzony jest na 
całym świecie 22 kwietnia. Klasy IVa  
i IVb wraz z wychowawczyniami Mał-
gorzatą Świeżawską i Anetą Grabską 
przygotowały z tej okazji ekologiczną 
inscenizację pt.: „Leśna historia”. 
Celem była zachęcenie wszystkich 
uczniów do podejmowania różnych 
działań na rzecz ochrony środowiska 
i zdrowego stylu życia. 

Dbajmy o naszą ziemię

ale również rodzice. Nieodzowną 
pomocą w przygotowaniu tego przed-
sięwzięcia służyły panie Ewelina 
Wójcicka, Barbara Bociąga oraz pani 
Natalia Bojko odbywająca praktykę 
zawodową w naszej szkole. 

e. kasterka

A niechaj narodowie wżdy postronni znają,  
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!

Polacy nie gęsi

Na koniec po raz kolejny wręczono 
wyłonionemu z każdej klasy przed-
stawicielowi dyplom dla najbardziej 
kulturalnego ucznia. Przewodni-
cząca jury, dyr. Liliana Sowisło oraz 
Marzena Bieńkowska i Magdalena 
Szczepańska, główne organizatorki 
imprezy, uhonorowały wszystkich 
zwycięzców pamiątkowymi medala-
mi i dyplomami.

Danuta matusiak

Właśnie tu jest moja Ojczyzna

Ziemia nasza planeta
Święto szkoły w SP 19

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali 
obdarowani folderami pt. ,,Przyroda 
Miasta Jaworzna” i gadżetami z logo 
,,SKOK STEFCZYKA”. 

Tegoroczny konkurs przyrodniczy 
mógł się odbyć dzięki wsparciu wielu 
instytucji i osób prywatnych, do któ-
rych należą: Urząd Miejski w Jaworznie: 
- Biuro Promocji i Informacji, Wydział 
Edukacji, Kultury i Zdrowia, Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
Fundacja Ekologiczna ,,Silesia’’ w Kato-
wicach, SKOK STEFCZYKA Oddział 
Jaworzno, pani Iwona Terbert, pan 
Daniel Liszka.

Organizatorzy VIII Konkursu 
Przyrodniczego Szkół Podstawowych 
Miasta Jaworzna składają serdeczne 
podziękowania  wszystkim sponso-
rom za materialne wsparcie i pomoc 
w organizacji konkursu.

graŻyna graD, agniesZka lisZka

Uczniowie z Byczyny apelują o pomoc dla naszej 
planety Ziemi

Przejmująca gra ponad 45 czwarto-
klasistów, odgłosy lasu oraz przestrzen-
na, żywa dekoracja podkreśliły waż-
ność treści tego przedstawienia. Barwne 
stroje, które wraz z dziećmi wykonali 
nauczyciele oraz rodzice, wzbogaciły 

przedstawienie, wywierając wrażenie 
szczególnie na najmłodszych widzach. 

Wychowawcy pragną podzięko-
wać wszystkim rodzicom, a szczegól-
nie państwu: Dubielom, Poznańskim, 
Długajczykom, Staszewskim, Gon-
tarzom, Seniorom, Szwajnochom, 
Rolkom za pomoc w przygotowaniu 
strojów i scenografii. 

(kas)

VIII Konkurs Przyrodniczy 

Prezentacja plakatów „Szkoła bez przemocy”

Dzieci z oddziału przedszkolego przy SP nr 9

Przedstawienie odbyło się w kolorowej scenografii


