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Policja i Prokuratura Rejonowa 
w Jaworznie prowadzą czynności 
z mężczyznami podejrzewanymi 
o dokonanie gwałtów na dwóch 
mieszkankach Jaworzna.

W ciągu jednego dnia, w sobotę, 
16 sierpnia, policja zatrzymała dwóch 
mężczyzn, którzy podejrzewani są 
o dopuszczenie się gwałtów.

Pierwszy przypadek miał miejsce 
w Parku Lotników na Osiedlu Sta-
łym. 29-letnia mieszkanka Jaworzna 
zgłosiła policji, że podczas spotkania 
ze znajomym, 30-letnim mężczyzną, 
doprowadził ją przemocą i groźbami 

Policja tego samego dnia odnotowała dwa przypadki gwałtu, wskazani 
przez poszkodowane kobiety sprawcy są w areszcie

Dwa gwałty 
jednego dnia

do obcowania płciowego. Po zdarzeniu 
jaworznianin zbiegł. Policjanci w wy-
niku prowadzonych czynności poszu-
kiwawczych, szybko odnaleźli sprawcę 
i zatrzymali w areszcie.

Drugie podobne zdarzenie miało 
miejsce w jednym z hoteli na terenie 
miasta. Około 1.00 w nocy 27-letni 
jaworznianin, używając przemocy 
doprowadził do obcowania płciowego 
równą wiekiem mieszkankę naszego 
miasta. W wyniku tego zdarzenia 
kobieta doznała urazów twarzy. Poli-
cjanci po ustaleniu sprawcy umieścili 
go w areszcie.

Jak na razie nie zostały nikomu 
postawione zarzuty. – Obecnie trwają 
czynności z udziałem podejrzanych 
i wszelkich osób, które mogą pomóc 
w wyjaśnieniu tych spraw – wyjaśnia 
młodszy aspirant Tomasz Obarski 
z jaworznickiej policji. Z tego co udało 
nam się ustalić, w obu tych przypad-
kach, podejrzewani mężczyźni nie 
przyznają się do czynów zarzucanych 
im przez kobiety. W przypadku posta-
wienia im zrzutów popełnienia gwałtu 
grozi im kara pozbawienia wolności od 
roku do 10 lat.

p.jamróz

Szpital w Jaworznie dzięki pozyski-
waniu pieniędzy z różnych źródeł 
staje się coraz nowocześniejszy 
i lepiej wyposażony. Jednak wielo-
krotnie spotykaliśmy się z opinią 
byłych pacjentów jaworznickiej 
placówki, że jeśli mieliby iść znowu 
do szpitala, to pójdą wszędzie, byle 
nie do Jaworzna.

Chcemy wspólnie z naszymi 
czy telnikami odkr yć wszystk ie 
niedogodności, jak ie spotykają 
pacjentów jaworznickiego szpitala 

Napraw z nami
jaworznicki szpital

w czasie poby tu w nim. Jedno-
cześnie zaznaczamy, że nie jest to 
kampania przeciw personelowi, czy 
dyrektorowi, ale chęć zwrócenia 
uwagi władz szpitala na bolączki 
pacjentów. Będziemy rozmawiać 
z władzami szpitala o problemach 
zgłoszonych nam przez jego pa-
cjentów i możliw ych sposobach 
rozwiązania ich.

Zgodnie z misją naszej gazety 
„Aby nasze miasto było lepsze” 
chcemy zacząć mówić o temacie, 

który wielokrotnie jest omawia-
ny w rozmowach w tzw. własnym 
gronie, a nigdy nie jest omawiany 
publicznie. Dlatego czekamy na 
państwa opinie i spostrzeżenia 
na temat jaworznickiego szpitala. 
Nasza redakcja jest otwarta dla 
czytelników, którzy będą się chcie-
li podzielić z nami opowieściami 
na temat ich pobytu w szpitalu. 
Naszym rozmówcom zapewniamy 
pełną anonimowość.

redakcja

W najbliższy poniedziałek,  
25 sierpnia, na siedem dni 
zostanie zamknięte skrzyżowanie 
ul. Sławkowskiej z ul. Obrońców 
Poczty Gdańskiej. Związane jest to 
z przebudową sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Na czas trwania 
robót wyznaczono objazdy.
Jedną z poważniejszych zmian jest 
wprowadzenie na całej długości 
ulicy Stojałowskiego ruchu 
w obu kierunkach. Ulicą tą będzie 
wyznaczony objazd do  
ul. Ciężkowickiej. Dodatkowo ulicą 
jednokierunkową będzie ul. Krótka 
(na całej długości) oraz ul. Polowa, 
od skrzyżowania z ul. Krótką do 
skrzyżowania z ul. Chełmońskiego.
Na czas trwania objazdów zmieni 
się także lokalizacja dwóch 
przystanków autobusowych. 
Przystanek „Wilkoszyn Rondo” 
przeniesiony zostanie  
z ul. Chełmońskiego na ul. 
Wilkoszyn (w pobliżu skrzyżowania 
z ul. Chełmońskiego), a przystanek 
„Chełmońskiego” znajdować się 
będzie w rejonie skrzyżowania  
ul. Polowej z ul. Chełmońskiego.

(iw)

Zmiana 
organizacji 
ruchu

Od czwartku do niedzieli policja 
prowadziła wzmożone działania 
pod nazwą „Długi sierpniowy 
weekend”.
W tym czasie na jaworznickich 
drogach doszło do kolizji 
i zatrzymany został jeden 
nietrzeźwy kierowca. Poza 
tym Komenda Miejska Policji 
odnotowała kilka zdarzeń 
o charakterze kryminalnym.
W czasie całego długiego 
weekendu na izbę wytrzeźwień 
trafiło 25 osób. Jak powiedział nam 
dyrektor ośrodka, Aleksander Tura, 
to nie jest wysoka liczba, biorąc pod 
uwagę wakacyjny okres.

p.jamroz

Spokojny  
długi weekend

Od wczoraj (wtorek) na wysokości 
SP nr 6 w bliskiej okolicy Leopoldu 
tworzą się gigantyczne korki. 
Powodem takiego stanu rzeczy 
są prace przy budowie trasy 
środmiejskiej wymagające 
zwężenia ulicy. Firma „Budimex 
Dromex” w tym miejscu ustawiła 
nową sygnalizację świetlną. Nerwy 
kierowców będą poddawane 
próbie jeszcze do 15 września. 
Radzimy uzbroić się w cierpliwość 
lub poszukać drogi objazdowej.

Gr

Zakorkowany 
Leopold

Nocą park na Osiedlu Stałym staje się niebezpiecznym miejscem
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Oferujemy również 
salę w Libiążu na 200 osób

CS-K „NOT”
Jaworzno, ul. Krakowska 6

Tel. 032 618 57 24, 618 54 77, 618 52 79

Gwarantujemy: 
profesjonalną, 
pełną obsługę
wyśmienite, 
różnego rodzaju menu
Cena – do uzgodnienia

Elegancka i nowoczesna, klimatyzowana sala do wynajęcia na wszelkie 
imprezy okolicznościowe oraz konferencje i szkolenia (dla 70 – 100 osób)

ZAPISY NA KURS PRAWA JAZDY KAT. B
W TWOJEJ SZKOLE

zapłać MNIEJ stop
odbierz PENDRIVE’a stop

zaskakująco – niespodziewana
NAGRODA GŁÓWNA czeka...

JEŚLI PRAWKO TO TYLKO Z

ul. Grunwaldzka 35, Jaworzno

tel.: 032 751 56 65
www.cargo.edu.pl

REWELACJA

ZAPISY NA KURS PRAWA JAZDY KAT. B

16 sierpnia w Chorzowie  
obradował III Wojewódzki 
Zjazd Delegatów Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. 
Podczas zjazdu uhonorowano 
zasłużonych działaczy „Złotą 
Koniczynką” oraz medalami 
zasługi Wincentego Witosa. 
Miłym akcentem było 
wręczenie legitymacji nowym 
członkom PSL.

Wojewódzki 
Zjazd PSL

Decyzją delegatów prezesem na ko-
lejną kadencję został wybrany dotych-
czasowy prezes, wicemarszałek sejmiku 
województwa śląskiego Marian Orma-
niec, którego w głosowaniu poparło 176 
delegatów. Kontrkandydat Zygmunt 
Wilk z Bytomia otrzymał 39 głosów. 

– Dziękuję za poparcie, dotych-
czasową pracę i wszystko co dobrego 
robicie dla PSL – powiedział Marian 
Ormaniec. W zjeździe uczestniczył 
m.in. wicepremier, minister gospodarki 
Waldemar Pawlak.

Śląscy ludowcy docenili pracę ja-
worznickiej organizacji Polskiego 

Stronnictwa Ludowego, której dwaj 
przedstawiciele znaleźli się we władzach 
wojewódzkich Stronnictwa. Sekreta-
rzem Śląskiego Zarządu Wojewódz-
kiego PSL wybrano Janusza Ciołczyka, 
zaś członkiem Prezydium Mariusza 
Pawelca. Ponadto delegatami na X Kon-
gres PSL zostali Mariusz Burczy, Janusz 
Ciołczyk i Mariusz Pawelec. 

Uczestnicy zjazdu w uchwale po-
parli ponowne utworzenie Zakładu 
Taboru w Jaworznie-Szczakowej, która 
zostanie przesłana do władz zwierzch-
nich oraz parlamentarzystów.

(iw)

Podczas zjazdu uhonorowano zasłużonych działaczy „Złotą Koniczynką”
oraz medalami zasługi Wincentego Witosa. W drugim rzędzie stoją jaworzniccy działacze

14 sierpnia, w dniu św. Maksymi-
liana, jaworzniccy energetycy uro-
czyście obchodzili swoje święto. 
W ramach oficjalnych uroczystości 
pracownicy Elektrowni Jaworzno 
uczestniczyli w mszy świętej, po 
południu natomiast hucznie bawili 
się w Ciężkowicach.

Mszę św. którą odprawiono w Sank-
tuarium NBNP w Osiedlu Stałym kon-
celebrował ks. proboszcz Józefa Lenda. 
Uczestniczyli w niej pracownicy PKE, 
prezes Jak Kurp oraz dyrektorzy kon-

Pracownicy i zarząd PKE spotkali się na pikniku 
energetycznym w stadninie koni

Energetycy świętowali
cernu. Po południu obchody święta 
przeniosły się do ciężkowickiej stadniny 
koni, gdzie zagrała zakładowa orkiestra 
dęta oraz gwiazda wieczoru – zespół 
„Łzy”. Późnym wieczorem imprezę 
zwieńczył pokaz sztucznych ogni.

Patronem energetyków, elektryków 
i elektroników od 1991 roku jest św. 
Maksymilian Kolbe, z zamiłowania 
elektryk. Jego męczeńska śmierć w obo-
zie koncentracyjnym 14 sierpnia 1941 
roku została uczczona ustanowieniem 
tego dnia świętem energetyków. (as)

Wczoraj oficjalnie otwarto budynek 
TBS na Osiedlu Stałym, wręczając 
przyszłym lokatorom klucze do 
mieszkań.

Na ul. Partyzantów nowe lokum 
znajdzie 30 rodzin. Powierzchnia 
mieszkań waha się od 30 do 55 me-
trów kw., jedno jest przystosowane 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Realizacja inwestycji, którą 
powierzono konsorcjum firm PRIM 
S.A. Z Mysłowic i RISER z Jaworzna 
pochłonęła 3,5 mln zł. Budowa blo-
ku trwała rok.

Budynek przy Partyzantów to tylko 
jedna z wielu inwestycji, jakie jaworz-
nicki TBS zamierza zrealizować jeszcze 
w tym roku i następnych latach. Łącznie 
w 2008 roku w Jaworznie powstaną 102 
mieszkania. Jak poinformował prezes Ja-
nusz Łach, przedwczoraj rozpoczęła się 
budowa 48 mieszkań na ul. Kalinowej, 
pojutrze nastąpi przekazanie placu bu-
dowy na Gigancie, za 2 miesiące – po za-
kończeniu inwestycji drogowych – TBS 
odda osiedle przy ul. Chełmońskiego. 
Na przyszły rok TBS zaplanował budowę 
100 nowych mieszkań. (as)

Rok temu wbito pierwsze łopaty pod budowę 
mieszkań na ul. Partyzantów. Już dziś mogą się 
do nich wprowadzić lokatorzy

Trzydzieści nowych 
mieszkań na Os. Stałym

TYNKI I GZYMSY W BUDYNKU PRZY UL. SZKLARSKIEJ PRZESTANĄ ZAGRAŻAĆ 
MIESZKAŃCOM. Jak poinformowała Agnieszka Zymonik, rzecznik prasowy 
MZNK, 14 sierpnia przedstawiciele MZNK podpisali uchwałę w sprawie 
korekty planu remontowego, zakładającą zabezpieczenie elewacji. 
Obecnie opracowywana jest kolejna uchwała, dotycząca pozyskania 
środków na remont.          (as)

y Tylko kilka godzin 
trwało usuwanie 
awarii wodociągu na 
Manhattanie

Naprawili rurę
Gdy drukowaliśmy poprzednie wy-
danie gazety, we wtorek, 12 sierpnia, 
pracownicy MPWiK-u rozpoczynali 
naprawę pękniętej rury na targowi-
sku Manhattan. Prace, mimo trud-
nych warunków, zakończyły się po 
kilku godzinach.

W poprzednim numerze infor-
mowaliśmy o awarii wodociągu przy 
drodze prowadzącej na parking sa-
mochodowy targowiska Manhattan 
na Podłężu. Wodę wypływającą spod 
płyt chodnikowych handlowcy za-
uważyli już dużo wcześniej, jednak 
pracownicy Miejskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
mieli problemy z porozumieniem 
się z właścicielami budek stojących 
w bezpośrednim sąsiedztwie przy-
szłych robót i zagrażających pra-
cownikom, którzy mieli zajmować 
się likwidacją awarii.

W końcu MPWiK-owi udało się do-
gadać z handlowcami i prace ruszyły we 
wtorek, 12 sierpnia, po południu, gdy nie 
było już ludzi na targowisku. 

p.jamroz

Foto: Daniel Dziewit



3Co tydzień nr 34/882
20 sierpnia 2008 roku
Miasto Jaworzno Aktualności

„Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy 
SKOK „Jaworzno” 

serdecznie zapraszają 
wszystkich w sobotę, 23 sierpnia, 

na obchody jubileuszu 
15-lecia działalności Kasy.

 

Od godz. 17:00 zapraszamy na stadion 
sportowy przy ul. Moniuszki, 

gdzie odbędzie się Zakończenie lata 
ze SKOK „Jaworzno”. 

W programie koncerty gwiazd, 
loty balonem, 

zjeżdżalnia i zamek dmuchany, 
wybijanie monet okolicznościowych, 

Teatr Ognia 
oraz pokaz fajerwerków.

Zapraszamy na uroczystą mszę świętą 
w intencji Ojczyzny, członków i pracowników 

SKOK „Jaworzno”, 
która odbędzie się w sobotę o godz. 12:00 

w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny 
w Jaworznie.

o g ł o s z e n i e

986/D/08

Kilka połamanych drzew, awarie 
energetyczne i wezbrane wody 
w Byczynie to bilans piątkowej 
nawałnicy, która przeszła nad 
Jaworznem. Mimo to, jak oce-
niają fachowcy, w mieście było 
spokojnie.

– Był spokój, nic szczególnego się 
nie wydarzyło, odnotowaliśmy tylko 
typowe interwencje straży pożarnej 
– mówi Łukasz Klimczak z Powiato-
wego Centrum Zarządzanie Kryzy-
sowego. Jego słowa potwierdza kpt. 
Jarosław Dąbrowski z PSP w Jaworz-
nie. – W piątek interweniowaliśmy 
trzy razy w związku z połamanymi 

Wiatry nie wyrządziły 
poważnych szkód Dzięki interwencji mieszkańca Starej 

Huty policji udało się ująć chuligana, 
który w poniedziałek, 18 sierpnia, 
demolował wiatę przystankową na 
ulicy Fabrycznej.

W poniedziałek, około 20.00 miesz-
kaniec Starej Huty zobaczył młodego 
mężczyznę, który w stanie nietrzeź-
wym kopniakami niszczył wiatę przy-
stanku autobusowego na ulicy Fabrycz-
nej. W wyniku demolki, jaką urządził 
25-letni jaworznianin uszkodzone 
zostało blaszane poszycie, mocowanie 
tylnej ściany i powyginana blacha kilku 
elementów wiaty.

Obserwujący wandala mężczyzna 
niezwłocznie powiadomił o tym poli-
cję w ramach programu „Tarcza”. Pa-

25-latek demolował przystanek, ale przyłapał go 
czujny mieszkaniec Starej Huty

Właściwa reakcja
trol policji, który niebawem pojawił się 
na miejscu, zatrzymał młodego chuli-
gana. – Sprawca uszkodzenia mienia, 
w chwili zatrzymania miał 2,4 promila 
alkoholu w organizmie, był agresywny 
w stosunku do interweniujących funk-
cjonariuszy – relacjonuje młodszy 
aspirant Tomasz Obarski.

Sprawca trafił najpierw do Ośrodka 
Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu. 
Dopiero po wytrzeźwieniu policjanci 
przeprowadzili z nim rutynowe czynno-
ści. Na razie straty nie zostały oszacowa-
ne. Sprawca może trafić za kratki nawet 
na 5 lat. – Kolejny raz chcę podziękować 
mieszkańcom Jaworzna za ogromną po-
moc na rzecz wspólnego bezpieczeństwa 
– mówi rzecznik policji. p.jamroz

konarami drzew. Poza tym nie było 
żadnych strat związanych z wieją-
cym wiatrem.

Porywiste wiatry dały się we 
znak i energetykom. Jak podaje 
Klimczak, na terenie miasta odno-
towano dwie awarie średniego napię-
cia i kilkadziesiąt niskiego napięcia. 
Wszystkie zostały na bieżąco usu-
nięte. Opady deszczu spowodowały 
również wezbranie wód w rowie przy 
ul. Żukowa w Byczynie. – Woda wez-
brała z powodu przytkania mostku, 
rów został jednak szybko wyczyszczo-
ny – mówi Klimczak.

(as)

Dzisiaj  w S ąd zie  Rejonow y m 
w Katowicach zostanie otwarta 
oferta, która wpłynęła na przetarg 
na sprzedaż upadłej Huty Szkła. 
Cena w y woławcza, w ynikająca 
z operatów szacunkowych to 10 
mln 717 tys zł.

Pisemny przetarg na sprzedaż 
przedsiębiorstwa został ogłoszony 
przez syndyk pod koniec lipca br. Jak 
poinformował nas syndyk Sebastian 
Lechkun, do huty wpłynęła tylko jed-
na oferta. – Liczyliśmy na więcej. Hutą 
interesowało się kilkanaście podmiotów 

Tylko jeden oferent chętny do nabycia huty w Szczakowej

Kto kupi hutę w Szczakowej?
gospodarczych, zarówno krajowych jak i 
zagranicznych – powiedział.

Dziś okaże się zatem, który spo-
śród zainteresowanych podmiotów 
zdecydował się na złożenie oferty 
oraz czy – o ile nowy właściciel zo-
stanie wyłoniony – nabywca będzie 
chciał nadal utrzymywać w Szcza-
kowej produkcję. – W przetargu 
nie było zapisu mówiącego o tym, 
że zakład musi dalej funkcjonować. 
Prawo upadłościowe ani naprawcze 
takiego zapisu nie dopuszcza – wy-
jaśnia syndyk.

W skład objętego sprzedażą przed-
siębiorstwa wchodzi prawo użytko-
wania wieczystego nieruchomości 
składającej się z działek o łącznej 
powierzchni 114 tys m2 wraz z pra-
wem własności budynków i urządzeń 
trwale związanych z gruntem, prawo 
własności ruchomych składników 
majątku stanowiących środki trwałe, 
prawo do znaku towarowego – marki 
firmy. Cena wywoławcza wynikająca 
z operatów szacunkowych wyniosła 
10 mln 717 tys zł.

(as)

Z powodu konfliktu w Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Ja-
worznie powstało Stowarzyszenie 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
„Wigor”. Członkowie nowej organiza-
cji zarzucają swoim dawnym kolegom 
nieprawidłowości podczas grudnio-
wych wyborów do zarządu związku.

– To był rozbój w biały dzień. Nie było 
żadnego sprawozdania, z którego można 
by oczytać, jak związek działa. Nie było 
też kworum – mówi o grudniowych wy-
borach Czesława Pawlak, prezes nowo 
powstałego „Wigoru”. To właśnie zła 
organizacja wyborów była powodem, dla 
którego cześć członków ZERiI postano-
wiła odłączyć się od dawnych struktur. 

Rozłam u emerytów
Szeregi związku opuściło 341 osób.  
14 sierpnia założyli konkurencyjną 
organizację – Stowarzyszenie Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów „Wigor”. 
– Naszym celem jest poprawa warunków 
socjalno-bytowych członków, organizo-
wanie życia koleżeńskiego, kulturalnego, 
udzielanie wszelkiej pomocy dla eme-
rytów, rencistów i inwalidów – wylicza 
Pawlak. Tymczasowa siedziba „Wigoru” 
mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 35. 

– To, że powstało nieporozumienie to 
jest fakt – powiedział nam Włodzimierz 
Marcinkowski, prezes ZERiI. – My nie 
jesteśmy winni. Oni są winni – dodał  
i zakończył rozmowę, odmawiając ja-
kichkolwiek wyjaśnień. (as)

Złamana gałąź na Cezarówce



P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S k A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O R M A T O R

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

redaguje zespół: Mirosława Matysik (red. naczelny), Grażyna Haska, Józef Matysik (zast. red. naczelnego). 
Współpracownicy: Ryszard Czerwonka, Piotr Grzegorzek, Piotr Jamróz, Maria Runicka, 
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Biuro reklamy i ogłoszeń: Agnieszka Koster (kier. biura), Katarzyna Kwarcińska.
dtP: Kazimierz Gruszowski.
druk: Drukarnia Agora Poligrafia, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 4
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Miasto Jaworzno

Serdeczne podziękowanie  
rodzinie, sąsiadom, znajomym  

za słowa otuchy,  
złożone wieńce i kwiaty  

oraz udział w ostatniej drodze 

śp. Franciszka Lewek

składają żona,  
oraz córka i syn z rodzinami

Serwis informacyjny

numer zamknięto 19 sierpnia 2008 r.

Z notatnika policmajstra
oprac. jim

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
911/d/08

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
910/d/08

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

909/d/08

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

909/d/08

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

909/d/08

Życie towarzyskie

978/D/08

Zapisy uczestników w Oddziale PTTK w Jaworznie ul. Grunwaldzka 35 
(róg Zacisze) tel. 032-6163952, 6163908, 0-603275115 w godz. 10-18. 

http://www.pttk.jaworzno.pl, Ilość miejsc ograniczona!!! 
Decyduje kolejność wpłat. Serdecznie zapraszamy!

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
23. 08. 08 r.  Tatry Wysokie – Rogatka, Cena: 44 zł, 46 zł, 50 zł, 55 zł (do 19 

sierpnia)
06. 09. 08 r. Tatry Zachodnie – Czerwone Wierchy. Cena: 40 zł, 42 zł, 45 zł, 50 

zł (do 2 września)
13. 09. 08. r. Tatry Wysokie – Bystry Przechód – Dol. Młynicka i Furkotna. Cena: 

44 zł, 46 zł, 50 zł, 55 zł (do 9 września)
20. 09. 08. r. Beskid Wyspowy – Lubogoszcz. Cena: 20 zł, 23 zł, 26 zł, 30 zł  

(do 16 września)
27. 09. 08. r. Beskid Żywiecki – Bendoszka – Praszywka. Cena: 20 zł, 24 zł,  

27 zł, 30 zł (do 23 września)

Komisja Krajoznawcza zaprasza
18-21. 09. 08 r. Bogatynii, Lubomierza, Zamek Czocha, Zamek Chojnik, Jeleniej 

Góry, wyjście na Śnieżkę, Kowary, Karpacz, Wodospad Szklarki i 
Kameńczyka,- Szklarska Poręba, Bolków, Krzeszów. Cena: 370 zł, 
410 zł, 440 zł, 470 zł (do 26 sierpnia)

IMPREZY DOTOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA JAWORZNA

7

12 sierpnia
Kwadrans przed godz. 
2.00, na ul. Grunwaldz-
kiej, drogówka zatrzyma-
ła mieszkańca Chrzanowa, 
który będąc w stanie 
nietrzeźwym (1,5 promi-
la) kierował samochodem 
„Audi”. Ponadto, okazało 
się, że kierowca nie 
posiada w ogóle prawa 
jazdy. Mężczyzna został 
umieszczony w policyj-
nym areszcie.

W nocy z 11 na 12 sierpnia, 
na parkingu przed blokiem 
mieszkalnym przy ul. 
Grunwaldzkiej, nieznany 
sprawca wybił szybę w 
drzwiach prawych przed-
nich, w samochodzie marki 
„VW Passat”, własności  
34-letniego mieszkańca 
Jaworzna, po czym skradł 
na jego szkodę radiood-

twarzacz samochodowy 
CD marki „Blaupunkt”. 
Straty to około 2.000 
złotych.

Pracownik PKP zgłosił, że 
w trakcie obchodu po-
ciągu relacji Węglowiec 
– Sosnowiec Zagórze, na 
stacji PKP Szczakowa, 
ujawnił kradzież przez 
nieznanego sprawcę 
czterech kół od samocho-
du „Ford” oraz wybitą 
tylną szybę. Suma strat  
w trakcie ustaleń.

14 sierpnia
W okresie od 14 do 18 
sierpnia nieznany sprawca 
dokonał kradzieży  
80 metrów podziemnego 
kabla teletechnicznego, 
biegnącego przez las 
wzdłuż torów kolejowych 
na odcinku od ul. Bukow-

skiej do Ciężkowic. Straty 
poniesione przez PCC Rail 
Jaworzno zostały wyce-
nione na kwotę 2.800 
złotych.

Na ul. Wojska Polskiego 
nieznany sprawca, po 
uprzednim wyłamaniu 
zamka w drzwiach wolno 
stojącej szafy chłodniczej, 
dokonał kradzieży nie-
ustalonej ilości napojów 
firmy „Coca Cola”, na 
szkodę mieszkańca Sie-
mianowic Ślaskich. Straty 
w toku ustalania.

Kilka minut po godz. 3.00 
policjanci drogówki  
w rejonie stacji paliw 
Statoil, zatrzymali do 
kontroli drogowej samo-
chód marki „Ford Fiesta”. 
Kierowca podczas kontroli 
nie posiadał obowiązko-

wego ubezpieczenia OC. 
Pojazd został odholowany 
na parking strzeżony.

W środku nocy, na  
ul. Wiosny Ludów patrol 
policji zatrzymał mężczy-
znę, który poruszał się 
po drodze motocyklem 
nie posiadając do tego 
odpowiednich uprawnień. 
Sprawcę wykroczenia 
ukarano 500 zł manda-
tem.

15 sierpnia
Około godz. 23.00, poli-
cjanci sekcji prewencji, 
na terenie OWR Sosina 
zatrzymali 21-letniego 
mieszkańca naszego 
miasta, przy którym 
ujawniono i zabezpieczo-
no telefon komórkowy 
marki „Samsung”, który 
kilka minut wcześniej 
został skradziony  
z namiotu na terenie pola 
biwakowego, na szkodę 
21-letniej mieszkanki 
Olkusza. Nietrzeźwy 
złodziej trafił do aresztu.

16 sierpnia
Policjanci sekcji kry-
minalnej zatrzymali 
16-latka, który kilka 
godzin wcześniej, na ul. 
11-go Listopada dokonał 
kradzieży telefonu ko-
mórkowego marki „Sony 

Ericsson K550i”, wartości 
510 złotych, na szkodę 
27-letniego mieszkańca 
Jaworzna. Skradzione 
mienie odzyskano.

17 sierpnia
Około godz. 23.00 na  
ul. Podwale patrol ruchu 
drogowego zatrzymał 
mieszkańca Jaworzna, 
który będąc w stanie 
nietrzeźwym (2,6 promila) 
jechał skuterem. Sprawca 
został umieszczony w 
areszcie.

18 sierpnia
22-letnia mieszkanka 
Jaworzna zgłosiła, że  
w dniu 16 sierpnia, w godz. 
pomiędzy 14.00 a 15.00, 
na Dworcu Głównym PKS 
w Krakowie, w trakcie 
postoju autobusu rejsowe-
go relacji Lwów (Ukraina) 
– Katowice, nieznany 
sprawca wykorzystując jej 
nieuwagę dokonał kra-
dzieży pozostawionej na 
siedzeniu torebki damskiej 
z zawartością portfela, 
dwóch telefonów komór-
kowych marki „Nokia”, 
aparatu fotograficznego, 
discmana, karty banko-
matowej Banku PKO SA, 
dowodu osobistego oraz 
pieniędzy w kwocie 270 
złotych. Suma strat,  
to około 1.400 złotych.

Z okazji Jubileuszu dla Janiny  
i Józefa Remin. Jakże piękną macie 
dziś rocznicę. To 50 lat Waszego 
życia. To dla Was świeci dziś słońce,  
a prócz tego gwiazd tysiące. Choć 
serca Wasze mają blizny i los już nie-
raz ciskał z Was łzy, to Pan Bóg miał 

dobre wobec Was plany i pomógł się 
im przeciwstawić. Niech wszystko 
co piękne i wymowne będzie w tym 
dniu spełnione. Życzymy szczęścia, 
zdrowia, radości i długiej szczęśliwej 
przyszłości. Za trudy i znoje dzięku-
jemy. Syn Janusz z żoną i rodziną.

Serdeczne podziękowania  
dla pracowników Hospicjum  
Homo Homini, szczególnie  

dla pani dr Marii Bryły i pani Kazi  
za okazane serce  

i za troskliwą opiekę nad 

Marią Mentel 
Rodzina

1008/D/08
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Miasto Jaworzno Nasze sprawy

Dwa tygodnie temu, 
6 sierpnia br. na łamach 
gazety ukazał się artykuł 
Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami koło 
w Jaworznie poruszający 
problem okrucieństwa 
i bestialstwa wobec 
bezbronnych zwierząt.

Pismo jednej z mieszkanek na-
szego miasta pani Anny, dotyczące 
bulwersującej opinię publiczną 
niedawnej sprawy podpalenia i za-
bicia psa przez trzech nieletnich, 
wzbudziło szerokie zainteresowa-
nie wśród instytucji państwowych, 
lokalnych mediów oraz mieszkań-
ców naszego miasta. Do autorki 
listu nadeszły odpowiedzi między 
innymi od Urzędu Miejskiego Ja-

Nie jesteśmy obojętni 
na krzywdę zwierząt

Fragment listu z Komendy Głównej 
Policji do pani Anny

Policja popierając działania na rzecz ochrony praw zwierząt, które niejed-
nokrotnie przynoszą wymierne i oczekiwane przez znaczną część społeczeń-
stwa efekty, posiada również świadomość, iż podejmowanie przedsięwzięć 
w tym obszarze w naszym kraju nie jest łatwe.

Ponadto, mając na uwadze istotę ochrony zwierząt, skierowałem do 
komendantów wojewódzkich/stołecznego Policji wystąpienie zawierające 
prośbę o objęcie szczególnym nadzorem działań podejmowanych przez Poli-
cję, przy współpracy  z organizacjami społecznymi, na rzecz przestrzegania 
postanowień ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności prowadzących do 
wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ich sprawców.

Odnosząc się do zdarzenia, które miało miejsce w maju br. w miejsco-
wości Motycz, do którego bezpośrednio nawiązuje Pani w swoim piśmie 
uprzejmie informuję, że policjanci ustalili sprawców tego czynu. Czynności 
w przedmiotowej sprawie aktualnie prowadzone są przez Sąd Rejonowy 
w Lublinie VI Wydział Rodzinny i Nieletnich (sprawa nr Npw- 499/08).

zastĘpca dYrektora biura prewencji 
komendY Głównej policji marek walczak

Cytat z listu do 
pani Anny 

z Prokuratury 
Rejonowej 
w Lublinie

Sąd Rejonowy Lublinie VI 
Wydział Rodzinny i Nieletnich 
prowadzi obecnie postępowanie 
wyjaśniające w sprawie znęcania 
się przez nieletnich i uśmiercenia 
ze szczególnym okrucieństwem 
psa, tj. czyn przewidziany w art.35 
ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt.

Postępowanie toczy się w try-
bie ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o postępowaniu w spra-
wach nieletnich (tekst jednolity 
– Dz.U. z 2002 r. nr 11 poz. 109 
z późn. zm.) z uwagi na wiek 
sprawców. Organem wszczyna-
jącym i prowadzącym postępo-
wanie jest więc sąd rodzinny. 
Również z racji wieku sprawców 
(dwaj z nich mają ukończone 
13 lat, natomiast trzeci nie) sąd oce-
ni czy nieletni, którzy ukończyli już 
13 lat, dopuścili się czynu ka-
ralnego, natomiast najmłodszy 
z nieletnich wykazuje przejawy 
demoralizacji. Jest to rozróżnienie 
wyłącznie ustawowe i nie wpływa 
w żaden sposób na ocenę czynu 
jakiego się dopuścili.

Nad prawidłowością postępo-
wania sądowego będzie czuwał 
prokurator Prokuratury Rejono-
wej w Lublinie, który w postępo-
waniu w sprawach nieletnich ma 
status strony. Pozwoli mu to pozy-
tywnie wpływać na zakres i jakość 
postępowania dowodowego oraz 
rodzaj środków wychowawczych 
orzeczonych wobec nieletnich.

prokurator

ewa szkodziŃska-łacek

E-mailowa relacja z 13 sierpnia br. 
Komendanta Straży dla Zwierząt 

Okręgu Lubelskiego Zdzisława Małysza 
z postępowania sądowego przeciwko 

sprawcom podpalenia szczeniaka
Sędzia przydzieliła kuratora, ponieważ była taka potrzeba od początku, czy-

li taką decyzję wydała na dzisiejszym zapoznaniu się ze sprawą. Proszę się nie 
martwić, to nie koniec, lecz początek. Z tego co do mnie dotarło sędzia będzie 
w najbliższych rozprawach wnioskować o umieszczenie ich w poprawczaku.

Niestety, nie wiem wiele. Sędzia w najbliższym czasie podejmie decyzję 
co do dopuszczenia naszej organizacji do sprawy. Wtedy będziemy mogli 
zapoznać się z aktami i nawet oskarżać jako pokrzywdzony (możemy w trak-
cie rozprawy przejąć prawa pokrzywdzonego).

to tYle na dziŚ,
pozdrawiam, zdzisław małYsz

Na początek 
reakcja na list 

pani Anny 
z Urzędu 

Miejskiego 
w Jaworznie

Dziękuję za przekazany przez 
mieszk a ńców Jaworzna apel 
dotyczący poszanowania praw 
zwierząt.

Uprzejmie informuję, że zo-
stanie on wykorzystany w pracy 
w ychowawczej w placówkach 
oświatowych.

wiceprezYdent 
jacek nowak

worzna, Komendy Głównej Policji 
w Warszawie, Prokuratury Okrę-
gowej w Lublinie i Komendanta 
Straży dla Zwierząt w Lublinie.

Cieszymy się, że nasze 
uwagi, spostrzeżenia i apele 
na temat przypadków 
znęcania się nad 
zwierzętami spotkały się ze 
zrozumieniem i aprobatą 
ze strony władz, instytucji 
oraz ludzi dobrego serca 
wrażliwych na los zwierząt. 

O dalszych przykładach zainte-
resowania tym tematem będziemy 
informować na bieżąco, a wszystkich 
czytelników zachęcamy do wymiany 
poglądów i dyskusji.

(zo)
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O tym na jakie choroby zapadamy 
najczęściej, jak kształtują się wskaź-
niki najpoważniejszych zachorowań 
na tle wyników średnich w woj. ślą-
skim i średnich wyników całej Polski 
oraz które z nich obecnie mają ten-
dencję wzrostową, a które malejącą 
w porównaniu do lat ubiegłych, po-
rozmawiamy z panią Anną Drelow-
ską specjalistą Referatu Ochrony 
Zdrowia i Spraw Społecznych Wy-
działu Edukacji, Kultury i Zdrowia 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Zaczniemy od profilaktycznych ba-
dań mammograficznych, które odbyły 
się w Jaworznie w dniach 21 – 25 lipca.

Zofia Żak: Kto był organizato-
rem profilaktycznych badań 
mammografii?

Anna Grelowska: – Urząd Miejski 
w Jaworznie i Instytut Onkologii w Gli-
wicach był organizatorem badań profi-
laktycznych w kierunku wykrywania no-
wotworów piersi. Badania refundowane 
były przez NFZ. Bezpłatnym badaniom 

mogły się poddać kobiety w wieku od 50 
– 69 lat, natomiast kobiety z młodszej 
grupy wiekowej mogły wykonać badania 
odpłatnie i na podstawie skierowania od   
lekarza. Koszt badania to 90,00 zł.

Ile pacjentek naszego miasta 
skorzystało z badań ?

– Zakładaliśmy przeprowadzenie 
ok.270 badań, czyli dziennie ok.50-60 
osób. Z badań skorzystało ogółem 386 
kobiet, tj.dziennie 75-80 osób, co jest 
wynikiem bardzo dobrym. Plan został 
wykonany w 142 %. Najliczniejszą grupę 
badanych stanowiły kobiety najmłodsze 
z przedziału wieku klauzuli NFZ, czyli  
z roczników 1955-1958 aż 124 osoby, spo-
śród których duża liczba po raz pierwszy 
poddała się tego rodzaju badaniom.

Gdzie można odbierać wyniki ?
– Wyniki znane są już od 11 sierpnia, 

można odbierać je w Wydziale Edukacji, 
Kultury i Zdrowia, Referacie Ochrony 
Zdrowia i Spraw Społecznych w budynku 
administracyjnym przy Placu Górników 

Zdrowie mieszkańców Jaworzna w statystyce

Anna Grelowska

na I piętrze w pok.107 w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego, tj. od 8.00-16.00.

Co z wynikami wykazującymi 
zmiany czy wątpliwości ?

– Jeżeli wynik badań okaże się wąt-
pliwy, panie otrzymają skierowania 
na badania pogłębione do Instytutu 
Onkologii w Gliwicach, a przy stwier-
dzonych zmianach nowotworowych 

będą miały pierwszeństwo do leczenia 
w Instytucie Onkologii. Wg wstępnych 
ustaleń, Instytut przeprowadzi jeszcze 
badania mammograficzne w Jaworznie 
w III dekadzie września.

Jeśli chodzi o zachorowalność 
na nowotwory piersi, jak przed-
stawia się statystyka w naszym 
mieście na tle woj. śląskiego i 
całej Polski ?

– Zachorowalność na nowotwory to 
plaga końca XX wieku i początku XXI 
wieku. Polska należy do krajów o średniej 
zachorowalności, jednak liczba nowych 
zachorowań, szczególnie na nowotwory 
złośliwe piersi, stale rośnie. Wczesne wy-
krycie daje szansę na wyleczenie. 

Wsk. hospitalizowanych w woj. ślą-
skim i w Jaworznie na 10.000 miesz-
kańców:

Nowotwór sutka: 
Rok woj. śląskie Jaworzno 
2003 16,7 13,9
2004 25,2 20,6
2005 30,7 27,9

Wskaźniki te rosną w każdym roku, 
zarówno w woj. śląskim i Jaworznie, 
lecz są niższe w porównaniu do średniej 
województwa. Najwyższe wskaźniki 
hospitalizacji z powodu raka sutka 
notowane są w Katowicach, Częstocho-
wie, Siemianowicach Śląskich.

Wskaźnik hospitalizacji w Jaworz-
nie w roku 2005 jest dużo wyższy 
w porównaniu do roku 2003, co 
może być tego przyczyną?

– Na pewno jest to wynik większej 
świadomości społecznej o konieczno-
ści podejmowania badań i wiedza, że 
profilaktyka jest tańsza niż leczenie, 
ale i tak ten stan nie jest zadowalają-
cy. Z zaproszeń NFZ tylko kilkanaście 
procent pacjentek skorzystało i zgłosiło 
się na badania profilaktyczne. W Ja-
worznie odnotowano jeden z najniż-
szych wskaźników wykonanych badań 
mammograficznych i cytologicznych.

Większość pacjentów lekceważy 
pierwsze objawy choroby. Wśród ko-
biet dominują nowotwory złośliwe na-
rządów płciowych i nowotwory piersi. 
U mężczyzn nowotwory układu odde-
chowego, trawiennego i prostaty.

Jak kształtują się wskaźniki ho-
spitalizacji z powodu nowotwo-
ru gruczołu krokowego?

– Wskaźniki hospitalizacji w woj. 
śląskim i w Jaworznie na 10.000 miesz-
kańców kształtują się nastepujaco:

Nowotwór gruczołu krokowego
Rok woj. Śląskie Jaworzno
2003 7,1 3,6
2004 7,7 3,8
2005 10,3 6,2

W Jaworznie wskaźnik ten rośnie, 
podobna sytuacja występuje w woj. 
śląskim na przestrzeni lat 2003-2005. 

Najwyższe wskaźniki hospitalizacji no-
wotworu gruczołu krokowego występują 
w Katowicach, Zabrzu, Częstochowie.

Jakie są czynniki ryzyka po-
wstawania chorób nowotworo-
wych ?

– Palenie papierosów, dym pa-
pierosowy, niewłaściwe odżywianie, 
nadużywanie alkoholu, długotrwały 
stres, obciążenie genetyczne, promie-
niowanie ultrafioletowe i jonizujące, 
niektóre związki chemiczne, zatrucie 
środowiska, chemiczne narażenie za-
wodowe, niektóre wirusy.

Jakie działania podejmuje Re-
sort Ministerstwa Zdrowia dla 
zmniejszenia zachorowalności  
na nowotwory ?

– Ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku  
o ustanowieniu wieloletniego programu 
została opublikowana w Dz. U. nr 143 

poz.1200. Narodowy Program Zwal-
czania Chorób Nowotworowych został 
opracowany na lata 2006 – 2015.

Jakie są główne cele i priorytety 
tego programu ?
1. Zahamowanie wzrostu zachorowań 

na nowotwory.
2. Osiągnięcie średnich europejskich 

wskaźników skuteczności leczenia.
3. Osiągnięcie średnich europejskich 

wskaźników w zakresie wykrywania 
nowotworów.

4. Rozwój nowoczesnej praktyki on-
kologicznej, utworzenie systemu 
ciągłego monitorowania skutecz-
ności zwalczania nowotworów,  
a priorytety to: doposażenie placó-
wek onkologicznych w nowoczesny 
sprzęt diagnostyczny, profilaktyka 
badań wczesne wykrywanie chorób 
nowotworowych.

Na jakie choroby wg ustalonej 
statystycznej klasyfikacji cho-
rujemy najczęściej, które są 
przyczyną zgonów ?

– Na pierwszym miejscu są: nie-
wydolność układu krążenia, następ-
nie choroby nowotworowe, wypadki  
i urazy, choroby psychiczne i tę kolej-
ność notują statystyki światowe, kraje 
europejskie i także Polska. 

Jeśli chodzi o choroby układu krą-
żenia, w Jaworznie ostatnio notujemy 
spadek, a wzrost zachorowań nato-
miast występuje chorób nowotworo-
wych, w dalszej kolejności wypadki  
i urazy, choroby psychiczne, depresje, 
choroby alkoholowe.

Niepokojącym zjawiskiem jest 
wzrost zachorowań w Jaworznie 
na gruźlicę. W tym przypadku nas 
wskaźnik jest wyższy od średniego 
w woj. śląskim i w Polsce. W roku 
2006 na 100.000 ludności wynosił: 

w Polsce 22,5, woj. śląskim 22,3,  
w Jaworznie 22,9.

Jak widać jest to zjawisko spo-
łeczne, niepokojące. Notujemy 
wzrost w porównaniu do średnie-
go wskaźnika Polski i woj. śląskie-
go. Konieczny jest zatem także 
program zapobiegawczy dalsze-
mu rozszerzaniu się, to choroba 
zaraźliwa, może atakować  
w sposób niekontrolowany, za-
równo w rodzinach, jak różnych 
środowiskach, czy zakładach 
pracy. W latach ubiegłych została 
dość skutecznie opanowana.

– Jak podają środowiska lekarskie, 
jedną z głównych przyczyn jest zanie-
chanie badań radiologicznych przy 
przyjęciach do pracy i badań okre-
sowych, ponadto choroba ta dotyka 
przede wszystkim rodziny patologicz-
ne, których członkowie nadużywają 
alkoholu i w których brakuje należy-
tych środków finansowych potrzeb-
nych do życia.

Mówiliśmy o ujemnych czy 
przykrych stronach życia  
w związku z poważnymi cho-
robami, które dotykają niemal 
wszystkich. W którym punkcie 
możemy powiedzieć, że jest 
dobrze czy lepiej niż w woj. ślą-
skim i w Polsce ?

– W Jaworznie notujemy bardzo 
niski wskaźnik umieralności niemow-
ląt. W roku 2006 wskaźnik zgonów 
na 1000 urodzeń żywych kształtował 
się następująco: w Polsce 6,0, w woj. 
śląskim 7,3, w Jaworznie 2,6 i jest to 
bardzo satysfakcjonujący wskaźnik 
w porównaniu do średniego w Polsce 
i woj. śląskim. Chcę także uzupełnić, 
że od roku 1998 Szpital Wielospe-
cjalistyczny w Jaworznie, zgodnie  
z zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia, realizuje program „Szpital 
Przyjazny Dziecku”. Jaworzno od  
1992 r. realizuje program WHO „Zdro-
we Miasto”, którego głównym celem 
jest promocja zdrowego stylu życia,  
który w 50% odpowiada za nasze 
zdrowie, czynniki genetyczne decydują  
o zdrowiu w 5%, służba zdrowia w 10%, 
a pozostałe czynniki to środowisko.

Jak wynika z danych, widoczne 
są efekty wdrożenia i realizo-
wania programu w tutejszym 
szpitalu. I tym optymistycznym 
akcentem zakończymy naszą 
rozmowę, życząc wszystkim 
mieszkańcom miasta dobrego 
zdrowia.

rozmawiała zofia Żak

Źródło: Śląskie centrum zdrowia 
publiczneGo w katowicach

anna Grelowska
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988/d/08

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. 
Do wynajęcia pomieszczenia biurowe o pow. ok. 50m2

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

Zakłady usługowe
meChAnIkA POJAZdOWA nAPrAWA AGd nAPrAWA rtV remOntOWO-BUdOWLAne LPG Inne USŁUGI

827/d/08

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

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

826/d/08

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

816/d/08

www.tynkowanie.com.pl

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

823/d/08

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

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

820/d/08

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

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

819/d/08

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

717/d/08

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
698/d/08

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”
818/d/08

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
837/d/08

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
825/d/08

Kup
on

rab
ato

wy

5%

817/d/08

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
836/d/08

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065 836/d/08

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

834/d/08

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

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

701/d/08

840/d/08

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

835/d/08

821/d/08

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.
832/d/08

815/d/08

AUTO GAZ – PROMOCJA
13 lat doświadczenia montaż, serwis

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

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

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

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

831/d/08

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
833/d/08

„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

838/d/08

829/d/08

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

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

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

Kamienie ozdobne: grysy, muraki, otaczaki, skalniaki
Koparko-ładowarka: wyburzenia; 

wywóz: gruzu, śmieci
Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

776/d/08

690/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

839/d/08

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
830/d/08

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm, 
sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. Faktury 
VAT. Krótkie terminy wykonania. Artystyczne układanie kostki 
brukowej. Własne maszyny. Największe rabaty. Gwarancje. 

Ułożenie 1 m2 kostki już od 130 zł
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
828/d/08

938/d/08

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

948/d/08

ANTYKI
Renowacja starych mebli – skup

ul. Wielki Dół 13 (Jeleń) tel. 0 506 144 201
032 660 10 57

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

796/d/08

824/d/08

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

954/d/08

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

797/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

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

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

Tel. 0 601-48-20-22
822/d/08

1007/d/08

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

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

794/d/08

LUK-GAZ
Dostawa butli z gazem 11 kg

Dostawy cały tydzień od 6.00 do 20.00
Zamówienia cały dobę

Tel. 032 616 85 55; 509 243 418

176/d/05

M.B. SOKÓŁ oferuje: 
art. motoryzacyjne (zaprawki lakiernicze, lakiery akrylowe w 
sprayu, akumulatory, oleje i filtry, kosmetyki samochodowe, 

części samochodowe), 

art. budowlane (płytki elewacyjne, kostka brukowa, cement, 
kleje do glazury i ociepleń, papy, farby, 

silikony, pianki) 
ul. Szelonka 1 tel. 032/ 753 03 01, 0 509 942 273

1006/d/08

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
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898/d/08

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”

zaprasza na kursy prawa 
jazdy 

18.08. i 08.09.08. r. kat. A, B, 
C, D 

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

901/d/08

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne

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

BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

EDUKACJA

899/d/08

897/d/08

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

883/d/08

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

Agencja 
Nieruchomości 

DOMNET 24
 zmiana siedziby firmy 
Jaworzno ul. Farna 12

WYBRANE OFERTY:
Działki:
Bory – 4780 m2 – 155 000zł
Wilkoszyn – 6562 m2 – 400 000zł
Domy:
Ciężkowice – 167,7 m2 – 550 000zł
Centrum – 150 m2 – 495 000zł
Szczakowa – 300 m2 – 600 000zł
Mieszkania:
Podłęże – 60 m2 – 187 000zł
Komuna – 87 m2 – 270 000zł
Centrum – 28 m2 – 110 000zł
Centrum – 47,5 m2 – 175 000zł
Centrum – 38 m2 – 120 000zł

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

896/d/08

730/d/08

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

BEZPIECZNA

„PROFINET”
0 801 16 90 16

(INFOLINIA 35 gr za połączenie)

RATY MIESIĘCZNE SPŁACANE 
W DOMU W CZASIE WIZYT

NASZEGO PRZEDSTAWICIELA

Kontakt z przedstawicielem 
0 691 116 881 
0 722 045 168

www.profi-net.pl

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

Jaworzno ul. Martyniaków 8
(teren Giełdy Towarowej)

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

W sprzedaży tynk maszynowy
MP75L Knauf

902/d/08

900/d/08

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

969/D/08

968/D/08

Centrum Edukacji 
i Doradztwa „Myśl”

- masz problem z matematyką, fizyką czy 
chemią?

- Chcesz nauczyć się angielskiego, niemiec-
kiego czy włoskiego?

- Potrzebujesz pomocy przy napisaniu 
pracy, stworzeniu programu komputero-
wego, przetłumaczeniu tekstu?

- Może masz problem z innym przedmiotem?
Jeśli tak dzwoń!!! 0 609 676 191

964/d/08

1020/d/08

P. P. H . U .  N I R O -T E C H
P R O D U C E N T  W Y R O B Ó W  Z E  S TA L I  N I E R DZ E W N E J

u l .  J a g i e l l o ń s k a  1  4 3 - 6 0 2  J a w o r z n o
t e l .  0 3 2 / 616 - 4 9 - 2 3  l u b  11  F a x :  0 3 2 / 616 - 4 9 - 2 4

e - m a i l .  n i r o t e c h @ n i r o t e c h . p l

zatrudni: magazyniera
Wymagania: znajomość gospodarki magazynowej,
 znajomość branży metalurgicznej.
 znajomość rysunku technicznego

1028/d/08

W poniedziałek  
o godzinie 8.00 w okolicach 
starego Manhattanu 
znaleziono pekińczyka. 
Piesek jest spokojny, 
zadbany, przyjazny 
wobec ludzi. Szczegółowe 
informacje pod numerem 
telefonu 889377031.

Pies poszukuje 
właściciela

Uchwałą z dnia 5.08.2008 r. Nr 13/2008 Zwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, 
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Katowicach – wydział Gospodarczy Rejestrowy pod 
numerem KRS 0000051338, otwarto likwidację spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod 
adresem siedziby spółki:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w likwidacji
ul. Inwalidów Wojennych 5

43-600 Jaworzno
 w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

elŻbieta filipowska (likwidator)

– Wyglądał tak, 
jakby ktoś go celowo 
okaleczył. Zajęliśmy się 
nim, zbudowaliśmy mu 
schronienie, dokarmiamy go. 
Panie, które tam przychodzą 
podają mu do chorego oka 
krople i maść. Jego stan już 
się poprawił, ale  
i tak powinien go zobaczyć 
weterynarz. 

– Poza tym kot może przebywać  
w tym miejscu tylko do zimy. Nikt  
z nas nie ma warunków, żeby go za-
brać do domu, a mówiono nam, że 
jeśli zostanie tam sam, to myśliwi 
mogą go odstrzelić – usłyszeliśmy od 
czytelnika, który zainterweniował  
w tej sprawie w redakcji.

Ponad miesiąc temu w Jeleniu – Łęgu, w pobliżu stawów znaleziono 
poturbowanego kota. Zwierzę miało poważne rany głowy i oka. 
Zaopiekowali się nim ludzie wrażliwi na krzywdę zwierząt. Kociak będzie 
jednak potrzebować nowych opiekunów

Kot potrzebuje troskliwej opieki

Dzięki pomocy jaworznickiego 
TOZ skontaktowaliśmy się z lekarzem 
weterynarii, który zadeklarował po-
moc w zajęciu się chorym zwierzęciem. 
Jest więc szansa, że kot wróci do pełni 

zdrowia. Potrzebna jest jeszcze osoba, 
która zechce zaopiekować się nim na 
stałe. Chętnych prosimy o kontakt  
z redakcją „Ct”. Tel. 032 751 91 22.

(as)
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

913/d/08

Zaproszenie
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad  

 mec. 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.

Uwaga w czwartek 21 sierpnia mec. M. Niechwiej nie przyjmuje

mec. MAREK NIECHWIEJ KANCELARIA PRAWNA W JAWORZNIE 

przy ul. MIKOŁAJA REJA 47, 43-600 JAWORZNO (Stara-Huta) 

tel. (0-32) 753 05 67; tel. kom. 0 661 914 296 

e-mail: kancelaria@e-legis.pl; www.e-legis.pl 

czynna: poniedziałek, piątek w godz. 14.00 – 20.00 i wtorek 17.00 – 21.00

P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S
piotr GrzeGorzek – kustosz muzeum w chrzanowie

www.muzeum.chrzanow.pl

Matka zabiła córeczkę

Łan kruszczyka błotnego

Dziewięciornik błotny

Oman wierzbolistny

30 -letnia Ma łgorzata M . cz ę -
sto śmiała się lub krzyczała bez 
powodu . Lud zie w ied ziel i ,  ż e 
jest chora, nikt jednak nie przy-
puszczał, że może zrobić komuś 
krzy wdę. Zwłaszcza własnemu 
dziecku. Policja okleiła paskami 
papieru furtkę na podwórko do 
domu, gdzie z mężem i dzieckiem 
mieszkała Małgorzata. To jedyny 
widoczny znak, że doszło tam do 
tragedii.

– Nie ma zasady mówiącej o tym, 
że osoba chora psychicznie nie może 
zajmować się dzieckiem. Znam ro-
dziny, w których takie osoby rodzą 
po kilkoro dzieci, nawet mimo ubez-
własnowolnienia. Chyba nikomu  
w żadnym cywilizowanym kraju 
nie przychodzi do głowy pomysł, 
aby sterylizować osoby cierpiące na 
zaburzenia psychiczne. Generalnie 
każdy, kto ma informację o tym, 
że sąd rodzinny powinien wszcząć 
postępowanie z urzędu, ma obowią-
zek nas o tym powiadomić. Nic mi 
jednak nie wiadomo, abyśmy mieli 
jakieś informacje o tej konkretnej 
rodzinie – wyjaśnia sędzia sądu 
rodzinnego.

Dramat rozegrał się po południu 
w malutkim domku. Około godzi-
ny 16.00 policja została zaalarmo-
wana przez pogotowie, że doszło 
tam do zabójstwa. Karetkę wezwał 
42-letni ojciec sześciomiesięcznej 
dziewczynki. Ani prokuratura, ani 
policja nie chcą ujawniać szcze-
gółów tej makabry. Nieoficjalnie 
jednak wiadomo, że dziewczynka 
leżała w zakrwawionym łóżeczku 
i miała odciętą główkę. Wszystko 
wskazuje na to, że zbrodni doko-

nała 30-letnia matka dziewczynki, 
Małgorzata M. Od wielu lat cierpi 
ona na schizofrenię.

– Mieszkali w tym domu od oko-
ło roku, ale rzadko się pokazywali 
– mówi jedna z sąsiadek. – Widy-
wałam ją czasami, jak spacerowała 
z tym dzieckiem w nosidełku za-
wieszonym na szyi. Widać było, że 
jest chora, bo albo się bez powodu 
śmiała, a to krzyczała, ale nigdy 
nie wyglądała na niebezpieczną. 
Po prostu biedna, chora kobieta. 
Ktoś taki nie powinien jednak mieć 
dzieci...

Małgorzata M. pochodzi z są-
siedniej wsi. Jej rodzina nie chce 
rozmawiać o tragedii.

– Ja o nich niczego złego nie 
mogę powiedzieć, bo widziałam, że 
bywali tutaj i pomagali Małgorzacie 
– stwierdza, sąsiadka Małgorzaty 
M. – Ona często chodziła do kościo-
ła i dziwnie się tam zachowywała. 
Krzyczała, płakała.

Zaraz po porodzie stan Mał-
gorzaty pogorszył się i trafiła do 
szpitala psychiatrycznego. Gdy jej 
się poprawiło, wróciła do dziecka 
i męża. Od tego czasu znajdowała 
się pod opieką położnej. – Byłam 
tam wiele razy, bo wiedziałam, że 
muszę im poświęcić więcej czasu  
i uwagi – opowiada położna. – Sama 
pani Małgosia jako osoba chora nie 
przyjmowała tej pomocy chętnie, ale 
za to wspaniale troszczyła się o nią  
i o dziecko jej cała rodzina. Szczegól-
nie dużo czasu i energii poświęciła jej 
siostra. Podkreśla, że Małgorzata i 
jej mąż doskonale sobie radzili z có-
reczką. Dziecko było wypielęgnowa-
ne, zadbane, wręcz wychuchane. 

– Utrzymywałam stały kontakt z 
pielęgniarką psychiatryczną, która 
poinstruowała mnie i pielęgniarkę 
w poradni dziecięcej, na co zwracać 
uwagę w zachowaniu matki – do-
daje położna. – Ja z kolei podałam 
rodzinie namiary na różne instytu-
cje mogące pomóc w razie potrzeby. 
Nikt jednak nie zauważył, że z Mał-
gorzatą może dziać się coś złego.

Ostatnio pielęgniarka z przy-
chodni powiedziała położnej, że 
Małgorzata bardzo często chodzi 
do kościoła z płaczącym dziec-
kiem. – Powiedziała mi o tym w 
środę przed południem, czyli w tym 
dniu, gdy to się stało – mówi wstrzą-
śnięta położna. – Zdecydowałam, 
że trzeba się będzie skonsultować 
się z pielęgniarką psychiatryczną. 
Koleżanka miała też porozmawiać 
o tym z panią Małgosią przy jej 
najbliższej wizycie w przychodni. 
Nie zdążyła...

Małgorzata została zatrzymana 
przez policję w mieszkaniu bezpo-
średnio po ujawnieniu morderstwa, 
a potem umieszczono ją w szpitalu 
psychiatrycznym. Jej stan nie po-
zwalał na przesłuchanie.

– Ta kobieta była od dawna na-
szą pacjentką i byliśmy w stałym 
kontakcie z jej rodziną . To nie-
szczęście jest przykładem na to, że 
mimo leczenia i opieki, nie da się 
czasem uniknąć dramatu. Nigdy 
nie poznamy do końca, co dzieje się 
w psychice człowieku chorego. Nie 
można im jednak odbierać prawa 
do posiadania dzieci – mówi le-
karka Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego

pitawal

Na Wapniówce bywałem nie raz. 
To bardzo interesujące miejsce, 
zasługujące wręcz na uznanie go 
za rezerwat. Niewiele jest bowiem 
miejsc na świecie, gdzie wskutek 
spontanicznej sukcesji znalazłoby 
swoje miejsce tyle gatunków roślin 
chronionych, lub rzadkich w skali 
miasta, a nawet, by daleko nie sięgać, 
kraju. Niestety, dla syndyka, chociaż 
on tu jest właściwie niewinny, to 
tylko hektary zbędnego majątku,  
o konkretnej wartości. Storczyki na 
odpadach, jeszcze czego. Cóż, durne 
prawo, ale prawo.

Dziewięciornik
Kiedy podczas kręcenia serialu 

o sprzedanej Wapniowce opuści-
liśmy brzezinę skrywającą Czarne 
Skałki, omalże nie zadeptaliśmy 
dziewięciornika błotnego. To bardzo 
urocza roślina niegdyś zaliczana do 

rodziny skalnicowatych. Okazała 
się jednak na tyle różna od innych 
jej przedstawicieli, że utworzono dla 
niej samodzielną rodzinę. Co więcej, 
Reveal poszedł dalej i utworzył dla 
niej samodzielny rząd. We f lorze 
Polski mamy tylko jeden gatunek,  
z jednego rodzaju, czyli dziewięcior-
nik błotny. Drugim rodzajem jest 
Cryptopetalum.

Uroda naszego bohatera pole-
ga na posiadaniu pięciu białych 
płatków zdobnych del ikatnymi 
ż ył k a mi .  U podstaw y p łat ków 
znajdują się miotełki prątniczków 
pełniących rolę miodników. Po-
między płatkami znajduje się pięć 
białych, płaskich pręcików. Gwoli 
ciekawości słupek powstał ze zro-
śnięcia czterech owocolistków, w 
w yniku czego powstaje torebka 
pękająca czterema klapami. Roślina 
ta w Jaworznie nie należy do często 
spotykanych, ale są gatunki od niej 
zdecydowanie rzadsze. Czyli jakby 
co, nie będę płakał po dziewięcior-
niku z Wapniówki.

Kruszczykowe zauroczenie
O wiele rzadszym gatunkiem  

w mieście jest pewien uroczy stor-
czyk, kruszczyk błotny. Tu na pew-
nej trzęślicowej murawie wystąpiło 
tak lekko licząc kilkaset osobników 
tego gatunku. Gatunek ten prefe-
ruje wilgotne łąki, torfowiska oraz 
obrzeża lasów. Co ciekawsze pre-
feruje gleby wapienne. To tłuma-
czyłoby jego obfitość w tej okolicy. 
Jeśli chodzi o formę przetrwania 
zimy, to zalicza się go do geofitów 
ryzomowych. Oznacza to, że na 

Na sprzedanej 
Wapniówce

zimę pędy obumierają, zaś potem 
zimują kłącza. Ta właściwość jest 
pewną szansą dla bohatera tej akcji. 
Kruszczyki zasadniczo nie lubią być 
przesadzane, ale w tym wypadku 
wystarczy zapewne zebrać cała tę 
warstwę i przenieść w inne miejsce. 
Kruszczyk zapewne nie zauważy 
tej przeprowadzki. W Chrzanowie, 
gdzie ta roślina również występu-
je, obserwuję jego występowanie  
w miejscach narażonych na wydep-
tywanie i ma się dobrze.

Omamiony omanem
Najrzadszym gatunkiem w gronie 

omawianych jest oman wierzbolist-
ny. Formalnie rzecz biorąc są tylko 
trzy miejsca w mieście, gdzie można 
się na niego natknąć. Poza Wapniów-
ką prawdopodobnie znajdziemy go w 
okolicy Ciężkowic. Podczas kręcenia 
filmu powiedziałem błędnie, że w 
tym miejscu występuje oman wąsko-
listny. W pewnym sensie, niewiele 
się pomyliłem, gdyż są to gatunki 
blisko z sobą spokrewnione. Obydwa 
mają liście nagie lub tylko brzegiem 
owłosione, względnie spodem nie-

co szorstkie. Drugi, jaworznicki 
gatunek, oman łąkowy jest bardzo 
szorstki. Oman wierzbolistny od 
wąskolistnego różni się kolejnymi 
cechami liści. Drugi jak sama na-
zwa wskazuje ma liście równowąsko 
lancetowate o równoległej nerwacji. 
Drugi może mieć liście jajowate lub 
jajowatolancetowate. Jest to gatunek 
górski, który na niżu ma nieliczne 
stanowiska. 

Tym nie mniej nie będę bronić 
Wapniówki tak, jak się broni Rospudy, 
ale pozwolę sobie dość często moni-
torować ten teren. Sądzę, że służby 
prezydenta będą czynić tak samo.

Sposób na pracodawcę (cz. I)
Postępowanie w sprawach z za-

kresu prawa pracy oraz ubezpie-
czeń społecznych, uregulowane  
w przepisach Kodeksu postępowania 
cywilnego

Niektóre sprawy z zakresu pra-
wa pracy i związanego z nim po-
stępowania reguluje – obok Ustawy 
Kodeks pracy – Ustawa Kodeks 
postępowania cywilnego. Art. 416 
k.p.c. stanowi o właściwości sądu. 
Przepis głosi, że powództwo w spra-
wach (z zakresu) prawa pracy może 
być wytoczone bądź przed sądem 
właściwości ogólnej pozwanego, 
bądź przed sąd, w którego okręgu 
praca jest, była lub miała być wyko-
nywana, bądź przed sąd, w którego 
okręgu znajduje się zakład pracy. 
Jest to swego rodzaju alternatywa 
dla powoda, który niejako sam 
może wybrać właściwość sądową 
dla powództwa. Nie ma tu sztywnej 
reguły, że powództwo należy bez-
względnie złożyć w sądzie właści-
wym dla miejsca zamieszkania lub 

siedziby pozwanego. Kodeks w tym 
wypadku nie wyklucza takiej sytu-
acji, ale też nie narzuca powodowi 
właściwości sądu. Ustawa specyfi-
kuje właściwość sądu ze względu na 
przedmiot sporu. Do właściwości 
sądu rejonowego, bez względu na 
wartość przedmiotu sporu, należą 
sprawy:
1) Z zakresu prawa pracy o ustalenie 

istnienia stosunku pracy;
2) O uznanie bezskuteczności wypo-

wiedzenia stosunku pracy; 

3) O  pr z y w r ó c e n i e  d o  pr a c y  
i przy wrócenie poprzednich 
warunków pracy lub płacy oraz 
łącznie z n i mi dochod zone 
roszczenia i o odszkodowanie 
w przypadku nieuzasadnione-
go albo naruszającego przepisy 
wypowiedzenia oraz rozwiąza-
nia stosunku pracy;

4) Sprawy dotyczące kar porząd-
kowych i świadectwa pracy oraz 
roszczenia z tym związane.

c.d.n.
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918/d/08

SZKŁO I LUSTRA NA WYMIAR
Pełny wybór szkła

i luster, szlifowanie wiercenie,
fazowanie, witraże, akcesoria

i kleje, usługi szklarskie,
transport

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

Reklama

842/D/08

844/d/08

841/d/08

ogłoszenie wasne



Zamień stare 
kasety
płyty i taśmy

Na nowoczesne
nośniki, które przetrwają 

długie lata bez straty jakości

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

tel. (032) 751-91-30

VHS

DVD/CD

Części elektroniczne
przyrządy pomiarowe

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 96

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

www.blackelectronics.com.pl

917/d/08

845/d/08

Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35
pon-pt 9.00 - 17.00, sobota nieczynne

e-mail: biuro@cargo.edu.pl, www.cargo.edu.pl
tel.  (032) 751-56-65, fax (032) 751-73-55

843/d/08

SALON FRYZJERSKI SILWER

Wykonujemy wszelkie zabiegi fryzjerskie.
Gwarantujemy wysoką jakość 
świadczonych usług. 

Pracujemy na kosmetykach firmy

1012/d/08

W każdy wtorek i czwartek 
10% rabatu 

na wszystkie zabiegi

Jaworzno Dąbrowa Narodowa ul. Katowicka 31d. 
Tel. 0503 509 528, (032) 752 77 11

pn. – pt. 9.30 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK ROZPOCZĘCIE KURSU 
NA PRAWO JAZDY KAT. „A”, „B”

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla początkujących  25.08.2008
KURS SPAWACZA 25.08.2008
OPERATOR – KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO 08.09.2008
KURS DOKSZTAŁCAJĄCY KIEROWCÓW 
WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY  22.09.2008
PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) 06.10.2008

Trwa nabór na kursy: 

- INSTRUKTORA NAUKI JAZDY,
- UPRAWNIENIA SEP do 1 kV, 
- KURS HDS

871/D/08

***   OKNA   ***   DRZWI   ***   DACHY   ***   ELEWACJE   ***   WYKOŃCZENIA   ***

prezentu je
okna  dachowe

PR ZESTR ZEŃ BEZ OGR ANICZEŃ

AzoT 
ul. Młynarska 3

Tel. 032 753 09 09,
0 604 965 495

PieCzYsKA 
ul. K. Pniaka 2

Tel. 032 617 74 99, 
0 604 965 494
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Górnik  
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Victorii 
Jaworzno
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Ciężkowianka 
tylko honorowo
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Włoszki  
z Rosjankami 

Grand Prix  
w szachach

Ten weekend w wykonaniu 
jaworznickich drużyn 
piłkarskich był bardzo 
kiepski. Spośród  
5 zespołów z naszego 
miasta wygrał tylko 
jeden, trzy zanotowały 
porażki, a spotkanie 
Szczakowianki nie odbyło 
się. 13 straconych bramek, 
4 strzelone plus 4 czerwone 
kartki – jaworzniccy 
piłkarze mają się czego 
wstydzić, a trenerzy, nad 
czym zastanawiać. 

V liga bez punktów
W rozgrywkach V ligi, które 

przykuwają uwagę mieszkańców ze 
względu na trzy drużyny z naszego 
miasta grające w tej klasie rozgryw-
kowej, nie udało się nam zdobyć 
punktu. Górnik Jaworzno, przeży-
wający problemy kadrowe uległ po 
kiepskiej grze zespołowi Milenium 
Wojkowice aż 0:3, występując w roli 
gospodarza. Czerwony kartonik 
w tym meczu obejrzał playmaker 
górników Jarząbek, który z boiska 
wyleciał w 65. minucie gry. Dziś 

Górnik zagra ciężki mecz z Unią 
Dąbrowa Górnicza na wyjeździe,  
w sobotę (o 17:00 na stadionie  
w Szczakowej) powinno być już lepiej, 
gdyż do Jaworzna przyjeżdża czer-
wona latarnia V-ligowych rozgrywek 
Kolejarz 24 Katowice. Ciężkowianka 
również przegrała, również tracąc 
trzy bramki, a pocieszeniem w spo-
tkaniu z AKS Niwką był honorowy 
gol Tomasza Lasera. Również w me-
czu drużyny Marka Musiała zdarzyła 
się czerwona kartka, którą otrzymał 
Marcin Ślusarczyk. Ciężkowiankę 
równo za tydzień, czeka ciężki mecz 
derbowy z Szczakowianką, dziś ja-
worznianie zagrają z Andaluzją Brzo-
zowicę Kamień i miejmy nadzieje, 
wywalczą pierwszy punkt. Statystykę 
V-ligowych zmagań miała poprawić 
Szczakowianka, ale nie poprawiła, 
gdyż nie dostała na to szansy. Spo-
tkanie z Czarnymi Sosnowiec nie 
odbyło się...z powodu braku sędziów. 
Prawdopodobnie mecz odbędzie się  
w innym terminie. Drużyna Andrzeja 
Sermaka w tym tygodniu ma w termi-
narzu Pogoń Imielin i Ciężkowiankę 
Jaworzno.

Znikająca Victoria
Wyniki V-ligowców były złe, ale to 

katastrofalna postawa Victorii spowo-
dowała tragiczny obraz piłkarskiego 
tygodnia. Nie chodzi tu nawet o roz-
miary porażki. Przegrać, nawet 6:0 na 
własnym stadionie można, ale to co 

Kiepski weekend 
naszych piłkarzy

zaserwowano nam na stadionie w Je-
leniu ociera się o absurd. Za 8 złotych 
mogliśmy w sobotnie popołudnie 
zmoknąć na deszczu obserwując, jak 
10, a później 9 piłkarzy Vici zmaga się 
z nieporównywalnie silniejszym prze-
ciwnikiem. Mogliśmy obserwować 
grę w ataku nominalnego bramkarza 
Victorii, który dawał z siebie wszyst-
ko, by nie dopuścić do większej klęski. 
Przede wszystkim mogliśmy jednak 
zobaczyć prawdziwy obraz Victo-
rii, po którym kibice, byli pilkarze,  
a nawet trenerzy drużyny przeciwnej, 
odpowiednio albo przecierali oczy ze 
zdumienia albo klęli. Piłkarski ab-
surd. Victoria znika i chyba niedługo, 
już jej nie będzie.

Zgoda ratuje honor
Rodzynkiem w gorzkim torcie 

było zwycięstwo Zgody Byczyny, 
która pokonała jednego ze swoich naj-
groźniejszych rywali w walce o awans 
Przemszę Siewierz 3:1, w dodatku na 
stadionie rywala. Przed sezonem Zgo-
da poważnie się wzmocniła, świetną 
robotę wykonał Andrzej Śliwiński  
i teraz przychodzą tego efekty. Z gry  
i z  wyników drużyny z Byczyny mo-
żemy być dumni, pozostaje kibicować, 
by Zgoda dołączyła do grona V-ligow-
ców. Doping się przyda, w najbliższą 
sobotę mecz z Strażakiem Mierzęcice. 
Zapraszamy do relacji piłkarskich na 
stronach 13 i 14.

k.repeć

Ubiegły wekeend nie dostarczył kibicom w Jaworznie zbyt wielu powodów do zadowolenia

Z powodu złych warunków 
atmosferycznych turniej piłkarski 
Mundialito nie odbył się w ten 
weekend. Ze względu na niewielką 
liczbę zgłoszonych drużyn cała 
impreza odbędzie się w jednym 
dniu, 24 sierpnia, w niedzielę. 

k.repeć

Międzynarodowy Turniej w Piłce 
Nożnej Dziewcząt do lat 17 będzie 
miał swoją kolejną odsłonę.  
W ramach turnieju, który będzie 
rozgrywany w dniach od 20 do 23 
sierpnia, odbędzie się jeden mecz  
w Jaworznie. Zawodniczki  
z Rosji zmierzą się z zawodniczkami 
z Włoch, dziś o godzinie 17:00 na 
stadionie przy ulicy Krakowskiej.

k.repeć

Kolejność 10. turnieju szachowego 
rozegranego 17 sierpnia w Master 

Qlubie z cyklu GP 2008
1. Jacek Stachańczyk 7,5 
2. Zbigniew Kądziołka 7,0 
3. Jarosław Marzec 6,5 
4. Janusz Jeleń 6,0 
5. Stanisław Stachańczyk 5,5 
6. Maciej Kawala 5,0 
Startowało 17 zawodników.

Klasyfikacja Open 
po 10 turniejach:

1. Jarosław Marzec 141,30  
2. Janusz Jeleń 136,60 
3. Zbigniew Kądziołka 133,74 
4. Stanisław Stachańczyk 127,21 
5. Adrian Moryson 116,57 
6. Maciej Kawala 101,14 
Sklasyfikowanych jest 30 
zawodników. W klasyfikacji juniorów 
prowadzi Krystian Krzempek  
60 pkt. W klasyfikacji zawodników 
„bez kategorii” Dariusz Olej 97 pkt. 
Wśród kobiet prowadzi Dagmara 
Kowalczyk 10 pkt. 11 turniej 
odbędzie się 14 września w Master 
Qlubie o godz. 10.00, 12 turniej  
20 września Klub Środowiskowy 
„Wega” Ciężkowice godz. 10.00. 

iw

Sobotnie spotkanie Szczakowianki 
Jaworzno z drużyną Czarnych 
Sosnowiec nie odbyło się z powodu 
braku trójki sędziowskiej. Jak podaje 
witryna klubu, włodarze obu drużyn 
postanowili odwołać mecz, a dalsze 
decyzję dotyczące tego incydentu 
pozostają do rozwiązania przez OZPN.

bartek

Zabrakło… 
sędziów

To był jeden z tych meczów, o 
których Górnicy powinni szybko 
zapomnieć. Nie było dobrej gry, 
nie ma punktów, ani przynajmniej 
punktu na koniec.

Przemsza Siewierz jest w tym sezonie 
drużyną typowaną do walki  
o awans. – Przed meczem pamiętaliśmy, 
jaką niespodziankę sprawili 
Szczakowiance w ubiegłym sezonie 
– powiedział Zbigniew Siewniak. 
Mimo mocnego przeciwnika, Zgoda 
zagrała bardzo dobre spotkanie i 
zwyciężyła na boisku rywala 3:1. 

Nie udało się tydzień temu 
Ciężkowiance zdobyć punktów 
w inauguracyjnym meczu z Unią 
Dąbrową, po meczu z AKS-em Niwką, 
zespół trenera Marka Musiała, nadal 
jest bez punktów w ligowej tabeli.

Żenada, skandal, złodziejstwo, wstyd 
– takie sformułowania można było 
usłyszeć na stadionie w Jeleniu 
podczas sobotniego meczu Victorii 
Jaworzno z LKS Łabędy. Wydaje się, że 
żadne  słowo z wyżej wymienionych 
nie jest przesadzone - Victoria w 
roku swoich 90. urodzin została 
sprowadzona do pośmiewiska, do 
zaprzeczenia klubu piłkarskiego, stała 
się strachem na wróble dla kibiców, bo 
nikt tak żenującego widowiska dwa 
razy nie wytrzyma.
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SIAtKóWKA

Sekcja siatkówki mężczyzn MCKiS
Po podsumowaniu 
dokonań koszykarzy 
i siatkarek, nadszedł 
czas na podsumowanie 
dokonań naszych 
siatkarzy. Dziś 
prezentujemy osiągnięcia 
młodzików MCKiS-u.

Młodzicy I
Zespół Młodzików I trenowany 

przez Romualda Engela w okresie 
przygotowawczy m trenował na 
obozie sportowym w Brennej. We 
wrześniu, kontynuując przygoto-
wania młodzi zawodnicy rozegrali 
turniej towarzyski, w którym zajęli 
trzecie miejsce, za drużynami Delic 
POL Częstochowa i MOS Płomień 
Sosnowiec. W pierwszym etapie 
rozgrywek Śląskiego Związku Piłki 
Siatkowej drużyna zajęła drugie 
miejsce w grupie IV i awansowali do 
gier o miejsca 1-16. W dalszej części 
rozgrywek nie było już tak dobrze  
i ostatecznie w stawce 25 zespo-
łów woj. śląskiego drużyna zajęła 
13. miejsce. Dodatkowo w marcu 
2008 zespół uczestniczył w turnieju  
o Puchar Wiosny w Siemianowi-
cach Śląskich, gdzie odniósł pewne 
zwycięstwo. W minionym sezonie 
na w yróżnienie zasłużyli : Skop 
Krystian, Faron Tomasz, Chwalibóg  
Leszek i Pawlus Damian.

Młodzicy II
Dr uga d r u ż y na M łod z i ków 

II po raz pierwszy wzięła udział  
w rozgrywkach ligowych w sezonie 
2007/2008. Trenerem drużyny jest 
Wojciech Skiba. Skład drużyny two-
rzą chłopcy z rocznika 1994 i 1995 
(6 klasa szkoły podstawowej oraz 
pierwsza gimnazjum). W grupie do 
jakiej zostali zakwalifikowali zmie-
rzyli się z zespołami zgłoszonymi  
z całego Śląska w większości z rocz-
nika 1993 (druga klasa gimnazjum- 
właściwy rocznik młodzika). Byli 
oni jednym z najmłodszych zespo-
łów w swojej grupie, nie mniej jed-
nak starali się dorównywać swoim 
starszym kolegom w bezpośrednich 
starciach na parkiecie pod wzglę-
dem umiejętności oraz sportowego 
zaangażowania. Pomimo 24. miej-
sca na Śląsku zajętego przez nasz 
zespół w rozgrywkach ligowych 
sezon można zaliczyć do udanych. 
Drużyna Młodzików II z każdym 
turniejem zdobywała większe do-
świadczenie sportowe jak również 
wiedzę związaną z procedurami  
i zasadami obowiązującymi na bo-
isku podczas rozgrywanych turnie-
jów, a postępy jakie zostały dokonane 
przez naszych najmłodszych zawod-
ników pod względem technicznym, 
taktycznym i motorycznym w prze-
ciągu minionych rozgrywek stano-
wią wspaniałe podstawy do dalszej 
pracy na najbliższe lata. Ponadto 
drużyna brała udział w turniejach to-
warzyskich: „Hubertus” w Szczeko-
cinach zajmując czwartą lokatę oraz 
w „Wiosennym Turnieju Młodzików 
o Puchar Prezesa MUKS Michałko-
wice” gdzie drużyna uplasowała się 
na III miejscu.

nek

Młodzicy I – górny rząd – od lewej: Adrian Fidytek, Krystian Skop, Damian Szuba, Kamil Lis, tomasz Faron, Leszek Chwalibóg, Damian 
Pawlus, Bartosz Strzałkowski, Romuald Engel – trener; dolny rząd – od lewej: Marek Frankowicz, Łukasz Bodziony, Ignacy Gajos, Mariusz 
Dudek, Paweł Oblizajek, Maciej Jamrozy

Młodzicy II – górny rząd – od lewej: Wojciech Skiba – trener, Szymon Woskowicz, Arkadiusz Musiał, Szymon Fidytek, Paweł Prążyński, 
Marcin Mizera, Wojciech Chwalibóg; dolny rząd- od lewej: Karol Świdrak, Hubert Straszak, Piotr Kajdas, Krystian Paluch, Karol 
Borończyk, Krystian Pasek
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WyNIKI I tABELE  
SPOtKAń PIŁKARSKICH 

PIŁKA NOŻNA V LIGA 

PIŁKA NOŻNA A KLASA 

PIŁKA NOŻNA V LIGA 

Przemsza Siewierz jest w tym se-
zonie drużyną typowaną do walki  
o awans. – Przed meczem pamięta-
liśmy, jaką niespodziankę sprawili 
Szczakowiance w ubiegłym sezonie 
– powiedział Zbigniew Siewniak. 
Mimo mocnego przeciwnika, Zgo-
da zagrała bardzo dobre spotkanie  
i zwyciężyła na boisku rywala 3:1. 

Od początku spotkania zawod-
nicy z Byczyny „usiedli” na rywalu 
wysokim pressingiem, czym ogra-
niczyli poczynania Przemszy i dzięki 
czemu mieli bliżej do bramki rywala. 
Agresywna gra opłacała się. W 32. 
minucie Zgoda objęła prowadzenie. 
Dobrą piłkę zagrał Wierzbik, adresat 
podania Piecka nie miałby proble-
mów, by wyprowadzić jaworznian 
na 1:0, gdyby nie faul bramkarza. 
Sędzia zagwizdał ewidentnego kar-
nego, Dobrzyński pewnym strzałem 
wymierzył sprawiedliwość. Spra-
wiedliwości stało się zadość i Zgoda 
prowadziła 1:0. Zawodnicy z Byczyny 
jeszcze w pierwszej połowie chcieli 
rozstrzygnąć losy spotkania, ale ze 
skutecznością byli w tej części gry 
na bakier. Dobre sytuacje miał Ką-
dziołka, blisko był Głodek, walczył 
Pączkowski, ale bramki w tej części 
gry nie padły.

Druga połowa mogła d la ja-
worznian skończyć się źle, bo w 70. 
minucie zawodnik Przemszy wy-
równał na 1:1. Jednak już 2 minuty 
później Kądziołka w końcu dopiął 
celu i trafił, odzyskując dla Zgody 
prowadzenie. Gospodarze byli bli-
sko wyrównania, ale Ryszka inter-
weniował poza polem karnym. Gol 
nie padł, ale za faul na napastniku 

gospodarzy zawodnik z Jaworz-
na otrzymał czerwony kartonik  
i Zgoda musiała mecz kończyć w 10. 
Do bramki wskoczył młody Ubiel,  
a podopieczni trenera Śliwińskiego 
robili swoje. Szybko, bo w 82. mi-
nucie swoją bramkę w tym meczu 
strzelił Pączkowski i stało się jasne, 
że Zgoda ten mecz wygra. Tak też 
się stało, choć wynik 3:1 mógł być 
wyższy, gdyż zarówno Kądziołka jak  
i Głodek mieli jeszcze swoje szanse 
na bramki. – Trzeba również pod-
kreślić, że Dubiel w bramce wypadł 
bardzo dobrze – chwali młodego 
bramkarza Zbigniew Siewniak.

Zgoda na majstra – takie sło-
wa cisną się na usta po pierwszych  
2 kolejkach A–klasy. Zespół Andrzeja 
Śliwińskiego najpierw rozgromił aż 
8:1 LKS Wysoka, teraz pokonał jed-
nego z głównych rywali do awansu, 
na jego stadionie, również bardzo 
pewnie 3:1. Teraz przed Zgodą wyjazd 
do Strażaka Mierzęcice, który chce 
sobie powetować ubiegłoroczne nie-
powodzenia z walki z Szczakowianką. 
W meczu nie wystąpi Ryszka, więc 
między słupkami stanie młody Du-
biel. – To utalentowany chłopak. Poza 
tym, jeden młodzieżowiec w bramce, 
może oznaczać 10 dorosłych w polu, to 
też może być rozwiązanie dla trenera 
na Strażak – powiedział nam prezes 
Zbigniew Siewniak.

Skład Zgody: Ryszka – Dobrzań-
ski, Wierzbik, Piecka – Sawaniewicz, 
Bujakiewicz, Głodek, Koziarz (70. 
Cichy, 72. Dubiel), Wojtaszak – Ką-
dziołka, D. Pączkowski

k.repeć.

To był jeden z tych meczów, 
o których Górnicy powinni 
szybko zapomnieć. Nie było 
dobrej gry, nie ma punktów, 
ani przynajmniej punktu na 
koniec.

Millenium Wojkowice do postra-
chów V ligi nie należy, ale to nie zna-
czy, że drużynie z Wojkowic można 
urządzać swoiste promocje na meczu 
w Jaworznie. A bramki, które strzelała 
drużyna Millenium spokojnie można 
nazwać podarunkami od Górnika. 
Pierwszy prezent już w 5. minucie me-
czu, kiedy po błędzie stoperów Górnika 
goście wychodzą na jednogramowe 
prowadzenie. To nie załamuje jednak 
zespołu Bolesława Wrocławka, który 
ma w 13. minucie doskonałą okazję do 
wyrównania. Jarząbek strzela, piłka 
trafia w słupek, jeszcze dobitka Wa-
rzechy, ale nieskuteczna. Warzecha za 
przestrzeloną sytuację próbuje się zre-
habilitować w 41. minucie gry, ale jego 
dobry, mierzony strzał udaną paradą 
zatrzymuje golkiper gości. Po pierwszej 
połowie trener jaworznian Bolesław 
Wrocławek nie miał zadowolonej miny. 
– Gramy źle, gramy na własnym stadio-
nie i powinniśmy tu grać dużo lepiej, my 
tymczasem gramy poniżej możliwości. 
Poza tym, brakuje szczęścia, jak choćby 
przy tej dobitce do pustej bramki – po-
wiedział trener. Słowa szkoleniowca, 
które zapewne skierował później do 
zawodników, nie obudziły sennej tego 
dnia drużyny. Szczególnie sennie grała 
obrona, która w 61. minucie sprezento-

Nie udało się tydzień temu Ciężko-
wiance zdobyć punktów w inaugu-
racyjnym meczu z Unią Dąbrową, 
po meczu z AKS-em Niwką, zespół 
trenera Marka Musiała, nadal jest 
bez punktów w ligowej tabeli.

W pierwszej połowie spotkania ki-
bice, którzy wybrali się na mecz mogli 
obejrzeć jednego gola, niestety autor-
stwa przyjezdnych. Gracze z Ciężko-
wic mogą mówić o sporym pechu, bo 
nie dość straconej bramki, stracili jesz-
cze zawodnika – Bosak już w pierw-
szej połowie musiał opuścić plac gry  
z kontuzją. Druga połowa nie przy-
niosła niestety pozytywnej odmiany, 
choć przysporzyła wielu kontrowersji. 
W 60. minucie Tomasz Ciołczyk zaczął 
uskarżać się na kontuzję, a wiadomo ile 
ten zawodnik znaczy dla ciężkowickiej 
jedenastki. Osiem minut później sytu-
acja, w której Mateusz Ślusarczyk, po 
faulu, dostaje czerwoną kartę i musi 
udać się do szatni osłabiając swoją 
drużynę. Jednak Ciężkowianka nie 
załamuje się i walczy. Szybko powin-
no być wyrównanie, jeśli nie wyniku 
meczu to przynajmniej w ilości zawod-
ników na murawie. W 70. minucie gry 
gracze Marka Musiała przeprowadzają 
bardzo groźną akcję, po której golki-
perowi przyjezdnych nie pozostaje nic 

wała gola przeciwnikom i to w dosłow-
nym sensie tego słowa, bo pechowym 
strzelcem samobójczej bramki był 
Kijewski. Na domiar złego, 4 minuty 
później Górnik traci konstruktora 
swoich akcji Jarząbka, który żegna się  
z murawą po czerwonej kartce. Te feral-
ne 5 minut, pomiędzy 60. a 65. minutą, 
praktycznie rozstrzygnęło losy całego 
spotkania. W doliczonym już czasie 
gry, po nieporozumieniu miedzy Sę-
drzakiem i Kijewskim trzecią i ostatnią 

bramkę zdobywają goście, dopełniając 
dzieła zniszczenia i podkreślając swoje 
3 punkty.

Bramki: (Burczyk 4, Kijewski 60-sam, 
90 Baczewski)

Górnik Jaworzno – Milenium Wojkowice 0:3 (0:1)

Górnik bez bramki i punktu

innego jak bronić poza swoim polem 
karnym. Jednak bramkarz robi to 
niezgodnie z przepisami, używając 
rąk poza obrębem „szesnastki”. Sędzia 
przerywa grę i karze bramkarza… 
żółtą kartką! Dlaczego nie czerwoną? 
Odpowiedzi na to pytanie zapewne nie 
zna i sam arbiter spotkania. W dalszej 
części meczu goście wykorzystują 
przewagę liczebną i strzelają dwie ko-
lejne bramki, na które Ciężkowianka 
odpowiada honorowym trafieniem 
wprowadzonego po przerwie do gry 
Tomasza Lasera.

Trener Marek Musiał – W meczu 
z AKS Niwką niektórzy zagrali sła-
biej niż w pierwszym spotkaniu, cóż 
nierówna forma to prawa młodości, 
a my zespół mamy bardzo młody. 
Widoczny był brak w naszej grze Mar-
cina Ślusarczyka, na czym ucierpiała 
obrona, z nim i z kilkoma innymi 
piłkarzami na murawie powinno być 
dużo lepiej. 

Bramki dla Ciężkowianki: T.Laser
Skład Ciężkowianki: Wróbel – 
Prażmowski, M., Ślusarczyk, Bosak 
(Chrząścik), Bulga – Kornaga, Piecza-
ra, Pieczka, Kozakiewicz – T. Ciołczyk, 
Szydło (Laser)

k.repeć

Ciężkowianka –AKS Niwka 1:3 (0:1)

Ciężkowianka 
tylko honorowo

Byczyna jak z nut
Przemsza Siewierz – Zgoda Byczyna 1:3 (0:1)

Skład Górnika: – Palian – Koralik, 
Kijowski, Gumulski, Sedrzak A., - Sę-
drzak D., Sierczyński, Guzik, Jarzą-
bek – Ślusarczyk (58 – Wściubiak), 
Warzecha.

k.repeć

Piłkarze Górnika Jaworzno przegrali z Milenium Wojkowice 0:3

Tabela IV ligi
1.   ŁTS Łabędy 2  6  8-1
2.   Zagłębiak D. Górnicza  2  6  5-3
3.   Górnik Wesoła 2  4  3-0
4.   KS Częstochowa  2  4  5-3
5.   Wyzwolenie Chorzów  2  4  2-1
  Victoria Częstochowa  2  4  2-1
7.   Olimpia Truskolasy  2  4  3-0 
8.   Zieloni Żarki  1  3  3-1 
9.   Sarmacja Będzin  2  3  3-3 
10.   Źródło Kromołów  2  2  3-3 
11.   Slavia Ruda Śląska  2  1  4-5
12.   MKS Myszków  2  1  1-2
13.  MOSiR Sparta Zabrze  2  1  1-2 
14.   Unia Rędziny  1  0  1-2 
15.   MK Górnik Katowice  2  0  1-5
16.   Górnik 09 Mysłowice  2  0  2-7 
17.   Victoria Jaworzno  2  0  1-9
Victoria Jaworzno – LTS Łabędy 6:0

Kolejka 3 - 20 sierpnia
Unia Rędziny Górnik Wesoła
Zieloni Żarki W. Chorzów
Olimpia Truskolasy Victoria Jaworzno
Zagłębiak D. Górnicza MOSiR Sparta Z. 
Źródło Kromołów MK Górnik K-ce 
Victoria Częstochowa Slavia Ruda Śląska
Górnik 09 Mysłowice MKS Myszków
Sarmacja Będzin KS Częstochowa

Kolejka 4 - 23 sierpnia
Górnik Wesoła KS Częstochowa 
MKS Myszków Sarmacja Będzin
Slavia Ruda Śląska Górnik 09 M-ce
MK Górnik Katowice Victoria Cz-wa 
MOSiR Sparta Zabrze Źródło Kromołów
Victoria Jaworzno Zagłębiak D. Górnicza
Wyzwolenie Chorzów ŁTS Łabędy
Unia Rędziny Zieloni Żarki

Tabela V ligi
1.   Milenium Wojkowice  2  6  6-2
2.   Unia Dąbrowa Górnicza  2  6  3-0 
3.   Pogoń Imielin  2  4  4-0 
4.   MCKS Czeladź  2  4  5-2 
5.   Podlesianka Katowice  2  4  4-3
6.   MKS Siemianowice Śląskie  2  3  9-5
7.   Orkan Dąbrówka Wielka  2  3  5-2
8.   Szczakowianka Jaworzno  1  3  2-0
9.   AKS Niwka Sosnowiec  2  3  3-5 
10.   A. Brzozowice-Kamień 2  2  0-0
11.   Czarni Sosnowiec  1  1  0-0
12.   Górnik Piaski 2  1  5-6
13.   Unia Ząbkowice 2  1  0-2
14.   Ciężkowianka Jaworzno  2  0  1-5
15.   Górnik Jaworzno  2  0  1-8 
16.   Kolejarz 24 Katowice  2  0  2-10 
Górnik Jaworzno - Milenium Wojkowice 0:3
Ciężkowianka Jaworzno - AKS Niwka Sosnowiec 1:3

Kolejka 3 - 20 sierpnia
Unia Dąbrowa Górnicza Górnik Jaworzno
AKS Niwka Sosnowiec Orkan Dąbrówka W.
Andaluzja Brzozowice-Kamień Ciężkowianka J-no
Szczakowianka Jaworzno Pogoń Imielin
Podlesianka Katowice Czarni Sosnowiec
MCKS Czeladź Unia Ząbkowice
MKS Siemianowice Śląskie  Górnik Piaski
Milenium Wojkowice Kolejarz 24 K-ce 

Kolejka 4 - 23-24 sierpnia
Górnik Jaworzno Kolejarz 24 K-ce
Górnik Piaski  Milenium W.
Unia Ząbkowice MKS Siemianowice Śl. 
Czarni Sosnowiec MCKS Czeladź 
Rozwój II Katowice Podlesianka K-ce
Ciężkowianka Jaworzno Szczakowianka
Orkan Dąbrówka Wielka A. Brzozowice
Unia Dąbrowa Górnicza AKS Niwka S-c

Tabela A-klasy
1.   Jedność Strzyżowice  2  6  11-0
2.   Zgoda Byczyna  2  6  11-2 
3.   Ostoja Żelisławice  2  6  4-0 
4.   Strażak Mierzęcice  2  4  3-1 
5.   Niwy Brudzowice  2  3  2-1
6.   Pionier Ujejsce 2  3  2-2 
7.   MKS Poręba  2  3  2-3 
8.   Błękitni Sarnów  2  3  5-6 
9.   Tęcza Błędów  2  3  3-3 
10.   RKS Grodziec  2  2  1-1
11.   Orzeł Dąbie  1  1  1-1 
12.   Przemsza Okradzionów  2  1  1-7 
13.   Przemsza Siewierz  2  1  2-4 
14.   Łazowianka Łazy  1  0  3-4
15.   LKS Wysoka  2  0  2-10
16.   Huragan Kocikowa  2  0  0-8
Przemsza Siewierz 1-3  Zgoda Byczyna

Kolejka 3 - 23-24 sierpnia
Błękitni Sarnów Zagłębiak T.
RKS Grodziec Łazowianka Łazy
Zgoda Byczyna Strażak Mierzęcice
Tęcza Błędów Przemsza Siewierz
Pionier Ujejsce LKS Wysoka
Ostoja Żelisławic MKS Poręba
Jedność Strzyżowic Niwy Brudzowice
Przemsza Okradzionów Huragan Kocikowa

K.Repeć



14 Co tydzień nr 34/882
20 sierpnia 2008 roku

Miasto Jaworzno

 

Sport

miejskie Centrum kultury i Sportu 
Jaworzno, ul. mickiewicza 2 www.sokol.jaw.pl

reklama

914/d/08

PIŁKA NOŻNA V LIGA 

Victoria Jaworzno – LKS Łabędy 0:6

Upokorzenie Victorii Jaworzno
Żenada, skandal, 
złodziejstwo, wstyd 
– takie sformułowania 
można było usłyszeć 
na stadionie w Jeleniu 
podczas sobotniego 
meczu Victorii Jaworzno 
z LKS Łabędy. Wydaje się, 
że żadne  słowo z wyżej 
wymienionych nie jest 
przesadzone - Victoria  
w roku swoich 90. urodzin 
została sprowadzona 
do pośmiewiska, do 
zaprzeczenia klubu 
piłkarskiego, stała się 
strachem na wróble 
dla kibiców, bo nikt tak 
żenującego widowiska dwa 
razy nie wytrzyma.

Przedmeczowe 
niedowierzanie

Zanim zaczęło się spotkanie, 
k ibice już byli podenerwowani. 
Dlaczego? Bilet na wstęp na piłkar-
skie „widowisko” kosztował w kasie  
10 zł, po interwencji ochroniarzy  
8 z ł .  W zamian k ibic dostawał 
do ręki karteczkę wydrukowaną  
w programie Microsoft Word.

Gdy już zapłaciło się irracjonalną 
cenę za „bilet”(a „wejściówki” ku-

piło 14 osób), można było zobaczyć  
w ligowej inauguracji na swoim bo-
isku Victorię a.d. 2008. 

I tu kolejna niemiła niespodzian-
ka. Na boisku w barwach Victorii 
10 zawodników, w tym jakiś nowy 
snajper w ataku. Nie, to nikt nowy, 
to rezerwowy bramkarz Mateusz 
Kaszuba. Gdzie są piłkarze? – za-
pytał zdziwiony kibic. Na weselu 
– odpowiedział drugi zdenerwo-
wany fan Victorii. – Siedzieliśmy 
40 minut przed meczem w szatni, 
w 4 i czekaliśmy czy ktoś przyjedzie 
grać, czy nie. Niektórzy przyjechali 

kwadrans przed spotkaniem, żadnej 
rozgrzewki, nic. Co to ma być, to jest 
po prostu śmieszne – powiedział 
jeden z piłkarzy, nie ukrywając fru-
stracji sytuacją w klubie. – Chyba 

nie powinniśmy w ogóle wychodzić 
– rzucił na odchodne. – Nie będę na 
to patrzyć – odpowiedział któryś ze 
starszych kibiców i jak kupił „bilet” 
tak go wyrzucił i poszedł do domu. 
Dobrze zrobił.

Mecz
Spotkanie piłkarskie, czyli głów-

ne danie sobotniego widowiska, 
stało na tragicznym poziomie ligi 
podwórkowo-trzepakowej jeśli nie 
gorzej. Zawodnicy Victorii, grając od 
początku w osłabieniu, dodatkowo  
z bramkarzem w ataku, nie mieli nic 
do powiedzenia. 2 minuty po gwizd-
ku sędziego jest już 1:0 dla Łabęd, 
bramkę zdobywa Tomasz Wolny. 
Kolejny kwadrans gry na połówce 
Vici i Dariusz Zawadzki dobija pił-
kę odbitą od poprzeczki do bramki 
jaworznian. 2:0 dla Łabęd. Kilka 
minut później wrzutka w pole karne, 
strzela Dariusz Rybitwa, gol 3:0 dla 
Łabęd. Piłkarze Victorii starają się, 
gryzą trawę, ale nie są w stanie nic 
zrobić. Jest ich mniej, grają w takim 
ustawieniu pierwszy raz, są młodsi 
i mniej doświadczeni niż rywale. 
W końcu nerwy puściły Szalkowi, 
wychowankowi klubu, który wdarł 
się w ostrą wymianę zdań z rywa-

lem i chyba zbyt pośpiesznie został 
wyrzucony przez sędziego z boiska 
w 37. minucie gry. Kończy się I poło-
wa gry, zawodnicy ze spuszczonymi 
głowami w milczeniu schodzą do 
szatni. Stadion opuszcza większość 
publiczności w tym byli piłkarze  
i najwierniejsi kibice. Każdy rzuca 
zdanie w stylu – „to niewiarygodne” 
– lub mniej cenzuralne określenie 
na obecny wygląd Vici. Prezes klu-
bu, jakby schowany przed kibicami  
w drewnianym pomieszczeniu dla 
spikera, zapowiada kolejny mecz. Nikt 
nie chce tego słuchać, nikt nie chce zo-
baczyć drugiego takiego meczu.

Pi łkarze w ychodzą po prze-
rwie. Damian Rybitwa, Radosław 
Chrustek, Łukasz Czaja. To piłka-
rze gości, którzy strzelali bramki  
w II połowie, wszystkie po strza-
łach głową, 2 bramki z akcji, 1 po 
rzucie rożnym. Tyle nowości w me-
czu, obraz jak w pierwszej połowie. 
Wynik końcowy Victoria – LKS 
Łabędy 0:6. Żal piłkarzy, których 
nierówna walka musiała tak się 
skończyć, a kompromitacja może 
do piłki nożnej tych młodszych  
z nich tylko zniechęcić. Oby nie.

Bramki: (Rybitwa-2, Wolny, Czaja, 
Zawadzki, Chrostek)
Victoria: Okrent - Żuraw, Żółciński, 
Pabian, Kuzak, Szalek, Gadaj, , War-
tała, Kaszuba.

k.repećPiłkarze Victorii upokorzeni schodzą z murawy

ten świstek to „bilet” na mecz Victorii

Kibice na stronie www.victoria.jaworzno.pl wyrazili swoją 
dezaprobatę dla prezesa

ZAJĘCIA DLA SYMPATYKÓW I AMATORÓW BIEGANIA!
Interesuje Cię aktywne spędzanie wolnego czasu? Chcesz poprawić swoją kondycję?
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

WAKACJE NA SPORTOWO
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum)

od 1 sierpnia do 29 sierpnia – godz. 12.00 – 16.00
(kat. wiekowe: 12.00–14.00 – szkoły podstawowe, 14.00–16.00 – gimnazja i starsi )

Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe)
od 1 sierpnia do 29 sierpnia – godz. 13.00 – 16.00
(kat. wiekowe: 13.00–14.30 – szkoły podstawowe, 14.30–16.00 – gimnazja i starsi )
Program zajęć na każdej z hal: poniedziałek – piłka nożna; wtorek – siatkówka; środa – ko-
szykówka/siatkówka/badminton; czwartek – piłka nożna; piątek – siatkówka
W trakcie trwania zajęć w halach MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej oraz Inwalidów Wojennych 
w w/w godzinach możliwość korzystania ze stołów do tenisa stołowego 
(rakietki we własnym zakresie)!!!

KORTY TENISOWE UL. KRAKOWSKA 8 (STADION MIEJSKI)
od 1 sierpnia do 29 sierpnia wtorek oraz czwartek – godz. 14.00 – zajęcia tenisa ziemnego 
dla młodzieży szkolnej do 18 lat

MECZ PIŁKI NOŻNEJ WŁOCHY-ROSJA
20 sierpnia godz. 16.00 stadion miejski ul. Krakowska 8

Mecz piłki nożnej w ramach IV Międzynarodowego Turnieju Dziewcząt do lat 17 pod patro-
natem Marszałka Województwa Śląskiego. Zapraszamy!

FESTYN ,,ZAKOŃCZENIE LATA”
23 sierpnia godz. 17.00 stadion MCKiS ul. Moniuszki 95
W programie:

godz. 17.00 – blok konkurencji sportowych: tor przeszkód, wyciskanie hantla, 
żonglerka piłką nożną, toczenie beczki, ,,spacer farmera”

godz. 19.00 – ,,Blenders”– koncert
godz. 21.00 – Kasia Klich – koncert
godz. 22.40 – pokaz sztucznych ogni

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ ,,MUNDIALITO 2008”
24 sierpnia (turniej przeniesiony z 16.08) godz. 10.00 – rozpoczęcie turnieju

Plaża OWR Sosina

OTWARTY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO DLA DZIECI
27-28 sierpnia godz. 9.00-16.30 korty tenisowe przy Stadionie Miejskim ul. Krakowska 8
Zgłoszenia do 26 sierpnia do godz. 9.30 na kortach lub telefonicznie 695 927 435
Podział na chłopców i dziewczęta w kategoriach:
Grupa I: 7-10 lat 
Grupa II: 11-14 lat
Grupa III: 15-18 lat
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia legitymacji szkolnej lub innego do-
kumentu potwierdzającego tożsamość oraz stosownego oświadczenia podpisanego przez 
rodzica/opiekuna (zgoda na udział w zawodach)
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Zieleń wylewała się z krajobrazu 
poranną świeżością. Bystre potoki 
napełniały malowniczą krainę tętnią-
cym życiem. Ptaki krążyły, zataczając 
wolne, spokojne kręgi, potem rap-
townie zniżały lot i zaraz znów wzla-
tywały w górę bijąc skrzydłami. Rudy 
kot wygrzewał w słońcu pręgowany 
grzbiet, a pszczoły, przesiadując na 
kolorowych kwiatach rozkoszowały się 
smakiem słodkiego nektaru. Pośród 
lipowych drzewek stała drewniana 
chata z kwadratowymi oknami i nie-
wielkim kominem, który jak ziejący 
smok oddawał przestworzom smugę 
kłębiastego dymu. 

Ciemnowłosa dziewczyna siedząca 
nad bystrym potokiem, napełniała gli-
niany dzban czystą wodą. Z jej pełnych, 
malinowych ust płynęła piosenka. Była 
jak nimfa leśna, która swym śpiewem 
raczyła przerwać ziemską, monotonną 
ciszę. Istotka miała czarne, rozmarzone 
oczy, nad którymi jedwabne brwi ryso-
wały się dwoma delikatnymi łukami. 
Zarumienione policzki były jak kwiat 
najpiękniejszy, a ciemne włosy opadały 
na jej szczupłe ramiona. Kiedy dzban 
napełnił się wodą po brzegi, dziewczyna 
zwróciła się w kierunku chaty. Otwie-
rając drewniane drzwi weszła do sieni 
oświetlonej drobnymi promieniami 
słońca, które przedzierały się z przekorą 
przez malutkie okna. 

– Córciu wejdź proszę, zobacz kto 
nas odwiedził. – rzekła stara kobieta, 
spoglądając na młodą dziewczynę przez 
otwarte drzwi. 

Ciemnowłosa postać weszła bardzo 
ostrożnie do skromnej izby. Prostota 
objawiała się w nagich ścianach, zwy-
czajnym drewnianym stole, malutkim 
kominku i starych krzesłach. Na jednym 
z nich siedział mężczyzna średniego wie-
ku. Włosy zebrane w pątlik odmładzały 
oblicze nieznajomego.

– To dla mnie zaszczyt ucałować dłoń 
istoty o tak nieskazitelnej urodzie – rzekł 
mężczyzna – a dla tak pięknych kobiet 
mam równie piękne towary. Wykonane 
z najlepszych materiałów, nikt nie może 
się im oprzeć.

– Dziękuję, a czym jest to, co może być 
piękniejsze od dzisiejszego poranka?

– Och, wiele rzeczy młoda damo, 
które mieszczą się ot, w tej niepozor-
nej skrzyni. Widzę, że kochasz naturę.  
W rzeczy samej, to nic dziwnego, mając 
tak wspaniałą urodę człowiek wierzy  
w siły przyrody. Spójrz, mam tu coś dla 
ciebie. To kanarek, nie tam żaden zwy-
czajny słowik. Przywieziony prosto z la-
sów kanaryjskich! – odparł mężczyzna. 

– Zazdrość... – szepnęła dziewczy-
na – ten mały ptak ma wszystko to, co 
muszą zdobywać inne ptaki. Nie musi 
martwić się o wodę, o ziarna, które lubi 
skubać swym ostrym dziobem. Ma miłość 
właściciela, która w zasadzie niewiele 
znaczy w jego kruchym życiu zależnym 
od kaprysu posiadacza. A to wszystko 
dlatego, że brak mu wolności. Nie może 
poszybować jak inne kanarki, ciągle za-
leżny od woli pana, zdany na jego łaskę. 
Prawdopodobnie nigdy nie wzleci w 
przestworza. Choć czasem, może znaleźć 
zrozumienie przypadkowej osoby, która 
kiedyś odda mu to, co wcześniej mu za-
brano. – rzekła dziewczyna otwierając 
drzwiczki złotej klatki.

Jak co roku prezentujemy laureatów międzyszkolnego konkursu literackiego o Złote Pióro 
Prezydenta Jaworzna. W tym numerze przedstawiamy najlepszy tekst w kategorii prozy  
ze szkół gimnazjalnych oraz laureatów Srebrnych Piór w kategorii poezja.

Kanarek nieco nieporadnym lotem, 
wzbił się w górę. Opuścił izbę pokonu-
jąc ostatnią w jego życiu przeszkodę do 
wolności – okno. 

– To niedopuszczalne! Trzeba natych-
miast zapłacić za towar! Jeszcze nikt nie 
ośmielił się marnować tak cennego nabyt-
ku! – krzyknął mężczyzna czerwieniąc 
się ze złości.

– Nie można żyć w zgodzie z naturą, 
jeśli nie jesteśmy posłuszni jej prawom. 
– odparła spokojnym głosem dziew-
czyna. – Ale jesteśmy uczciwymi ludźmi, 
zapłacimy za chciwość, którymi kierujecie 
się wy, kupcy.

– Skoro tak bardzo kochasz przyro-
dę, to może zapragniesz zwiedzić świat? 
Spójrz, mam tutaj globus, z nim najlepiej 
zaplanujesz podróż. Afryka, Australia – 
tyle wspaniałych miejsc do zwiedzenia!

– Globus to bardzo pożyteczny przed-
miot. Podróże od lat kształcą człowieka. 
Nie zawsze jednak odnajdujemy szczęście 
w roli odkrywcy. Poznając nowe lądy, im 
dalej jesteśmy od domu, tym bardziej tę-
sknimy za jego zapachem, za wygodnym 
łóżkiem i herbatą z ulubionego kubka. 
To, co dawniej było narzekaniem, skargą 
podczas podróży, staje się obiektem ocze-
kiwań. Wtedy dojrzewamy, poznajemy 
swoje prawdziwe życie. A kiedy powra-
camy czujemy się jak nowonarodzeni, jak 
gąsienica, która staje się motylem. Podróż 
badawcza to jednak nie tylko odkrywa-
nie lądów, to nowe spojrzenie. Pozna-
jesz miejsca, o których nawet nie śniłeś. 
Stajesz się inny, ale wciąż wspominasz 
te dawne czasy, kiedy byłeś dzieckiem. 
Kiedy mama tuliła cię do snu, śpiewała 
kołysanki, kiedy to co dzisiaj jest rutyną 
było fascynacją, tajemnicą. Żaden globus 
nie może odzwierciedlić tego, co dzieje się 
w duszy młodego człowieka – westchnęła 
dziewczyna.

– Życie to nie podróż córciu, to targ, 
na którym kupujesz to, co ofiaruje ci 
sprzedawca – los. Myślisz, że jesteś 
niezależny, że zawsze możesz wybrać.  
W rzeczywistości ulegasz reklamie, pra-
gniesz w coś wierzyć. Wszędzie spotykasz 
cyfry, zastanawiasz się nad ceną, nad 
rokiem produkcji. Zapominasz, że to co 
wydaje się być wspaniałe, w przyszłości 
straci swój urok. Każde urządzenie – jak 
zdrowie – kiedyś się zepsuje. Samotność 
otuli go w ciemnym kącie, stanie się 
bezużyteczny, zapomniany. Może wtedy 
zrozumiesz, że nic nie trwa wiecznie. 
– wtrąciła matka.

– Mamo, a może właśnie zmiany są 
w życiu najpiękniejsze? Koniec oznacza 
początek czegoś nowego, czasem coś tra-
cisz, a czasem zyskujesz. Świat podlega 
ewolucji. Kiedy jesteś dzieckiem czekasz 
na dorosłość, zmieniasz się, uczysz się 
nowych umiejętności. Potem dojrzewasz, 
odkrywasz lądy wcześniej ci nieznane. 
Pojawia się pierwsza miłość, pragnienie 
niezależności, a kiedy jesteś już dorosły, 
z rozkoszą wspominasz lata młodości. 
Wszystko jest płynne, przesuwa się i zmie-
nia. Czas spogląda na nas ukradkiem, 
narzuca chaotyczne reguły gry – rzekła 
dziewczyna.

– Spójrz niewiasto, mam dla ciebie 
zegar. Dzięki niemu możesz mieć władzę 
nad czasem. Tym razem to ty będziesz 
ustalać reguły. Możesz mieć kontrolę 
nad tym co mija. Czyż nie jest wspaniały? 
– spytał kupiec.

– Ale te zabawne pręciki nie są wska-
zówkami życia. Zegar to ślepe narzędzie, 
dzięki któremu czas wpływa na to, co 
czynimy. Ustalamy godzinę spotkania, 
wiemy kiedy powinien kończyć, a kiedy 
zacząć się dzień. Stajemy się posłuszni 
dziwnym zasadom. Potem narzekamy, 
że czas płynie za szybko. – szepnęła ciem-
nowłosa istota.

– Proszę wybaczyć, nie mam już wię-
cej towarów. Pozostały mi tylko kredki  
i kawałki papieru.  Wątpię aby te towary 
zainteresowały kogokolwiek. Rysowanie 
to zajęcie dobre dla dzieci pogrążonych 
we własnym świecie marzeń. Żegnam. 
– odparł szorstko mężczyzna.

– Proszę jeszcze nie odchodzić. Kupię 
papier i kredki. Choć brakuje mi talentu i 
czeka mnie długa praca nad proporcjami, 
to pragnę namalować swoje życie. Nie 
musi być przecież doskonałe, wystarczy, 
że będzie zależne ode mnie – rzekła 
dziewczyna uśmiechając się słodko. 

epifit

Złote Pióro w kategorii szkół gimnazjalnych
proza zdobyła Edyta Pichnar z Gimnazjum nr 5 w Jaworznie

Świat się zmienia

Leży na szafce nieruchomo
stara lalka...
Nikomu się już nie podoba,
nikt się nią nie bawi.
Obok niej siedzą wspaniałe, wystrojone
nowe lalki,
którymi każdy się codziennie bawi,
tylko nią jedną, jedyną nie...

Nowe lalki mają na sobie
piękne sukienki z falbankami,
a ona tylko sukienkę ze starej ścierki,
z kieszenią z brązowej szmatki.
Jej włosy zrobione z lekko żółtawej wełny.
Są zniszczone i potargane...

Cała zrobiona jest z materiału,
tylko oczy...
Dwa piękne, błyszczące koraliki...
Lśnią jak jej łzy...

Ale jednak znalazł się ktoś,
jedna osoba,
która poświęciła jej czas.
To mała Emilka,
której oczy
lśniły od łez tak jak starej lalce...

Teraz, już nie płaczą.
novamila

czujesz? jak fen łaskocze twoją butelkę po coca coli
ketchup z hot doga wypływa rzeką z przyciasnej izdebki 
wymoszczonej ego
a skóra goreje jak grzanka z zepsutego tostera 

tniesz się swoim własnym widzimisię
i powoli wciskasz na nogi za małe buty destrukcji 
wieku herbaty w papierku

umierasz za siebie i tylko za siebie
przez zachłyśnięcie się kremem do twarzy i migającą lampkę modemu

szaleństwo pozwala zasnąć z myślą o czarującym lekarstwie jutra
chusteczką higieniczną i ciężarem skrzyni obrośniętej mchem

czujesz? jak pajęcza nić rozwiązuje supełki posklejanego 
kartonowego pudła
jak w rurce ze spinaczami buzuje buntowniczy batonik w czekoladzie
i jak dwa cekiny miotają światełkiem dorosłości

twarz w cieniu gasnącej cytryny goreje dumą lat doświadczenia
a ty wiesz że nigdy nie kłamie bo przecież słuchasz co mówi królowa

ona jest dobra i lubi twojego pluszowego Prosiaczka
patrzy na niego prawdziwym plastikowym spojrzeniem spod czarnych 
elastycznych zasłon które sama rozsuwa kiedy schyla się 
i podnosi swoją różową sukienkę z koronki

jesteś prawie jak twoja królowa

bo ona nie kładzie się naga obok swojego księcia
i skrycie nie popłakuje nad rozlanym spirytusem dojrzałości

czujesz? jak rosa spada na twój fałszywy pamiętnik świata
z jabłkiem w zębach kolejnym zmarnowanym długopisem
i przeraźliwie słodkim ciastem rozsmarowanym po kartkach w kratkę

klaps! i tabletki przeciwbólowe następnego dnia
prawda że tak?

mei hanami

Śmiej się...
Przecież jestem śmieszny...

Moje brzydkie usta,
niezdolne wypowiedzieć
nic mądrego...

Moje krzywe nogi,
wielki garb
i mój wózek,
na którym przemierzam świat.

Śmiej się...
Przecież jestem śmieszny...

Ty śmiechem
reagujesz na mój widok,
ja co dzień pokonuję trudności...

I dla mnie
to ty jesteś
śmieszny..

tim

Srebrne Pióro w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
poezja zdobyła Ewa Nowicka z II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie

Przesyt

Stara lalka

Srebrne Pióro w kategorii szkół podstawowych
poezja zdobyła Natalia Nieużyła ze Szkoły 

Podstawowej nr 9 w Jaworznie

Srebrne Pióro w kategorii szkół gimnazjalnych
poezja zdobył tomasz Molenda 
z Gimnazjum nr 4 w Jaworznie

Śmiej się...
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1024/d/08

Reklama

870/d/08

Diler pion 170x265 mm netto

Na przyszłość… Hyundai
www.i10-hyundai.pl

Cena 28 490 PLN dotyczy wersji Classic z silnikiem 1.1 l SOHC ( 66 KM ). Promocja obowiązuje od 25.07.2008 do odwołania. Liczba samochodów w promocji jest
ograniczona. Szczegółowe informacje są dostępne u Autoryzowanych Dilerów Hyundai. Prezentowany na zdjęciu model może zawierać elementy wyposażenia opcjonalnego.
Zużycie paliwa ( cykl mieszany ) i emisja CO2 wynoszą: 4,3 – 5,0 l/100 km i 114 – 119 g/km.

Stylowy, zwrotny i zaskakująco funkcjonalny.
Oto Hyundai i10 – doskonały w każdym calu.
Umów się na jazdę próbną i poznaj jego
wszystkie możliwości.

Viamot Ltd Sp. z o.o.
Zakopiańska 288, 30-435 Kraków

tel. (0-12) 269 12 26 (wew. 147,156), fax (0-12) 269 41 80
viamot@hyundai.pl

www.hyundai.viamot.pl

HY_i10_diler_pion 7/25/08 12:54 PM Page 1

Salon: poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00, sobota 10:00 – 14:00
 Jaworzno ul. Grunwaldzka 2; tel. (032) 614 22 22

Dealer PION 170x265

Na przyszłość… Hyundai

*Według raportu DEKRA 2008 badającego awaryjność aut w oparciu o ilość przejechanych kilometrów, Hyundai Tucson zajął pierwsze miejsce w kategorii auta terenowe
do 50 000 km. Źródło: SAMAR.
Prezentowane na zdjęciu modele mogą zawierać elementy wyposażenia opcjonalnego. Oferta obowiązuje od 25.07.2008 do odwołania lub wyczerpania zapasów.
Liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Szczegółowe informacje są dostępne u Autoryzowanych Dilerów Hyundai.
Średnie zużycie paliwa i emisja CO2 (cykl mieszany) w zależności od wersji i silnika: Santa Fe: 7,3-10,6 l/100 km, 187-252 g/km, Tucson: 7,1-8,2 l/100 km, 187-194 g/km.

Klasa, która wyróżnia.
Przyjdź na jazdę testową i poznaj niezawodne SUVy Hyundai.

już od 96 900 PLN

już od 64 400 PLN
NAJLEPSZE AUTOTERENOWE

w rankingu niezawodności DEKRA 2008*

Viamot Ltd Sp. z o.o.
Zakopiańska 288, 30-435 Kraków

tel. (0-12) 269 12 26 (wew. 147,156), fax (0-12) 269 41 80
viamot@hyundai.pl

www.hyundai.viamot.pl

HY_SantaFe_deal_pion  7/25/08  12:30 PM  Page 1

181/06

Szkoła dla Ciebie
Centrum Kształcenia Kursowego „INDEKS” 

ogłasza nabór słuchaczy na wrzesień 
do Liceum Ogólnokształcącego 

po Gimnazjum – 3-letnie
uzupełniające po Zasadniczej Szkole Zawodowej – 2-letnie

BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
Zapraszamy na kursy - Czeladnika i Mistrza od września

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podanie
 2. Życiorys
  3. Świadectwo ukończenia 
      gimnazjum lub szkoły zawodowej
   4. Trzy zdjęcia
    5. Ukończony 18-sty rok życia

Zdanie egzaminów końcowych z zakresu 
Liceum Ogólnokształcącego upoważnia do:

- przystąpienia do matury
- podjęcia nauki w szkołach wyższych

Rozpoczęcie nauki wrzesień
Bliższe informacje oraz zapisy w sekretariacie 
ośrodka kursowego „INDEKS” od poniedziałku do czwartku, 
w godzinach od 13:00 do 17:00
tel. 0664 438 101, 0606 111 078

Do 30.07.2008 Zespół Szkół Ogólnokształcących Jaworzno, 
Towarowa 61, tel. 032 61 66 333

Od pierwszego sierpnia Szkoła zmienia placówkę, 
zapraszamy na ul. Olszewskiego 78, do Gimnazaium nr 2 (Stara Huta), 

l iczba miejsc ograniczona

WEEKEND

WEEKEND

WOLNY
WOLNY
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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

867/d/08

864/d/08

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.

865/d/08

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!

863/d/08

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

Zdrowie

Ogłoszenie własne

Cyfryzacja płyt winylowych 12,20 zł brutto
cyfryzacja kaset magnetofonowych 60/90 min. 15,00/20,00 zł brutto
cyfryzacja kaset video VHS 30,00 zł brutto

Chcesz zachować nagranie dla potomnych skorzystaj z okazji
usuwanie szumu z nagrania z płyt winylowych cena negocjowana.

tel. 032/ 751 91 30

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
850/d/08

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

846/d/08

847/d/08

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. 

849/d/08

StOMAtOLODZy

851/d/08

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
859/d/08

ORtOPEDZI

858/d/08

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 

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.
854/d/08

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
Z powodu urlopu w dniach 25.07 i 01.08 - 15.08 – gabinet nieczynny

853/d/08

CHIRURDZy

857/d/08

OPtyCy

852/d/08

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

855/d/08

PEDIAtRZy

856/d/08

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

861/d/08

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.
854/d/08

INNE

862/d/08

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

860/d/08

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

GABINEt USG

856/d/08

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.

154/07

Gabinet Medycyny Estetycznej „LIFT”
Zaprasza na najnowsze zabiegi 

kosmetyczne i medycyny estetycznej.
Od 30.07 do 30.08 Letnia promocja 

do każdego zabiegu na twarz lub ciało maski, 
płaty lub henna GRATIS. 

Zapraszamy Klinika Zdrowia i Urody ul. Przechodnia 5 
tel. 0 504 137 707

866/d/08

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

928/d/08

Studio Stomatologii estetycznej i profilaktycznej 
stomatologia: zachowawcza, estetyczna, dziecięca wybielanie zębów, 
rentgen panoramiczny, protetyka (nieuczulające protezy tytanowe), 

radiowizjografia – RTG cyfrowy 
Trzebinia ul. Ochronkowa 29, tel. 032/ 753 42 56, 753 31 52

ogłoszenie bezpłatne

Ogłoszenie
Od dnia 1 sierpnia 2008 roku działa na terenie miasta 

Jaworzna Stowarzyszenie Emerytów Rencistów 
i Inwalidów „Wigor”. Tymczasowa siedziba znajduje się 

w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 35 
w siedzibie Stowarzyszenia Diabetyków. 

Stowarzyszenie czynne jest w: poniedziałek, środa, 
czwartek 9:00 - 12:00

Zapraszamy od dnia 14.08.2008 r.
Komitet założycielski

LARyNGOLOG

1011/d/08

Specjalista LARYNGOLOG
Krystyna Gwiazda-Kowalska 
przyjmuje w piątki 15.30-18.00

Gabinety Lekarskie Jaworzno Przechodnia 5 
rej. 032/ 751 58 48, 0 501 219 674
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BYCZYNA

PODWALE

Dzielnicowy kalejdoskop
SZCZAKOWA

Wiele z jaworznickich 
dróg nie ma nawierzchni 
asfaltowej, lecz gruntową. 
Na wielu z nich nie da się 
także tych nawierzchni 
na asfaltowe wymienić, 
przynajmniej do czasu 
zbudowania porządnego 
odwodnienia.

W tym momencie jedyną szansą 
dla mieszkańców staje się utwardze-
nia takiego podłoża frezem, który pod 

wpływem odpowiedniej temperatury 
skleja się i tworzy w miarę wytrzy-
małą drogę. Takim frezem MZD na 
zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg  
i Mostów posłużył się na Rumianko-
wej w Byczynie, gdzie na jednak na 
„efekt cieplny”, czyli roztopienie się 
asfaltu pod wpływem temperatury 
trzeba było chwilę, z powodu niepo-
gody, poczekać.

W tym roku taką metodę, w ra-
mach bieżącego utrzymania dróg, 
zastosowano również na Żytniej  
i Pszenicznej w Byczynie oraz Tury-
stycznej, Chodkiewicza, Drozdowej  
i Czuby w Ciężkowicach.

Utwardzone nawierzchnie

Mieszkańcy Kaczeńców  
w Byczynie wzbogacili się 
właśnie o nowy chodnik, 
który powstał w tym miejscu. 
Na zlecenie Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów 

Dwa przypadki jeszcze nic 
nie znaczą,  
ale mamy nadzieję, że 
to nie żaden nowy sport 
uprawiany na terenie 
naszego miasta, ani 
pozostałości jakiegoś 
śmiałka, który ćwiczył np. 
akrobacje na linie.

Ostatnio na drutach przy ulicy Waryńskiego 
wisiało coś co przypominało fragment papy. 
Teraz na Topolowej znaleźliśmy wiszące na 
drutach... buty

Buty pod napięciem
Niestety, nie jest to pierwszy taki przypadek w Jaworznie

Skutki wichury?

Ten komplet znaków  
przy wyjeździe  
z Ujejskiego i Wolności 
śmiało możemy nazwać 
„nie-kompletem”.  
Znak informujący o 
przebiegu drogi głównej 

został tak poważnie 
uszkodzony, że jej 
przebiegu możemy się 
chyba jedynie domyślać. 
Na swoim miejscu stoją 
wyłącznie te nakazujące 
ustąpić pierwszeństwa.

Nie-komplet znaków

Nowe chodniki na Kaczeńców

Nieciekawy widok 
spotka także pasażerów 
czekających na przystanku 
w stronę centrum 
na Podwalu. Chociaż 
śmietniki opróżnianie są 
regularnie, rozrzucone obok 
„pozostałości”,  
w połączeniu z dość 
obskurnie wyglądającymi 
koszami, nie tworzą miłej 
dla oka kompozycji. 

Nie wiemy, czy to szalejące ostatnio wichury, 
czy też amatorzy mocnych wrażeń przewrócili 
kolejny kontener na ubrania w Szczakowej 
niedaleko sklepu „Biedronka”

Niemiłe dla oka

pracownicy Miejskiego 
Zakładu Drogowego 
wybudowali chodnik, którym 
można bezpiecznie dotrzeć 
do domu.
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CIęŻKOWICE

PODŁęŻE

CIęŻKOWICE OS. STAŁE

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

Naprawdę dobra robota!
Takie komentarze można 
przeczytać na portalu  
jaw.pl lub usłyszeć 
bezpośrednio z ust 
mieszkańców po 
zakończonym remoncie 
Towarowej.

Obok nowych parkingów, chod-
ników oddzielonych od jezdni słup-
kami i oczywiście nowej nawierzch-
ni, powstało również nowe przejście 
dla pieszych o charakterze progu 
zwalniającego, w ramach projektu 
„Bezpieczne przejście do szkoły” za-
inicjowanego przez Prezydenta Mia-
sta Pawła Silberta. Całość inwestycji 
kosztowała Miejski Zarząd Dróg  
i Mostów 1 092 967,16 zł brutto.

Prawo do wyrzucania w tym miejscu 
śmieci mają mieszkańcy przyległych 
bloków oraz kupcy z placu targowe-
go. Jednak codziennością były oso-
by niemieszkające na tym osiedlu,  
a mimo to wyrzucące śmieci do sto-
jących tu kontenerów.

Nie wiadomo, czy skusiła ich ilość, 
czy to, że inni do tego nieuprawnie-
ni również wyrzucają swoje śmieci  

w tym miejscu, jednak jedno wiado-
mo na pewno – robili to nielegalnie. 
Jeśli mieszkańcy sąsiednich bloków 
zauważą takie osoby, mogą wezwać 
na miejsce Straż Miejską lub spisać 
numery rejestracyjne samochodu, 
którego właściciel pozbywa się śmieci 
nie na swoim terenie. Czy to wystar-
czy, aby utrzymać to miejsce w nale-
żytym porządku?

Mieszkańcy ulicy Kruka  
w końcu mogą odetchnąć  
z ulgą. Doczekali się 
wreszcie takiej nawierzchni, 
o jaką od dawna walczyli. 
Dwa lata temu dyrektor 
Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów obiecał im, że 
nawierzchnia gruntowa 
zmieni się w asfaltową  
w ciągu pięciu lat. Inwestycję 

Przy tym przystanku  
w Ciężkowicach przydałaby 
się tabliczka z rozkładem 
jazdy. Wiemy, że te nie 
przechodzą próby czasu 
tak, jak sama konstrukcja 
przystanku, dlatego 
znikają często szybciej, niż 
pojawiają się nowe. Nie 
tylko za sprawą zwykłych 
warunków pogodowych. 

Aby dostać się na Łokietka 
i inne „królewskie” uliczki 
w Ciężkowicach, musimy 
najpierw zaopatrzyć 
się w odpowiedni oręż. 
Przed nami roztacza się 
bowiem rozciągnięte na 
całą szerokość, jeszcze nie 
rzeka, lecz jezioro. Woda 
broni dostępu niczym fosa 
w dawnych czasach. Może 
należałoby się zastanowić 
nad jakimś mostem 
zwodzonym, spuszczanym  
w czasie słotnych dni?

Nowy rozkład poszukiwany

Czysto na Langego
Ulica Kruka już gotowa

udało się zrealizować 
szybciej. Kruka to jedna  
z pięciu dróg gruntowych, 
które zostały w tym, można 
by rzec, „gruntownie” 
przebudowane.  
750-metrowy odcinek 
kosztował w tym wypadku 
ponad milion złotych.

Może przydałby się most?

Po interwencji dziennikarzy CTv śmietnik na 
Langego, o którym głośno było nie od kilku 
miesięcy, ale lat, uprzątnięto
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 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie przekazuje 
oferty pracy trudne do zrealizowania:

• LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ – wykształcenie wyższe  medyczne, mile 
widziany staż pracy,

• LEKARZ KARDIOLOG – wykształcenie wyższe medyczne, mile widziany staż pracy,
• LEKARZ CHIRURGII DZIECIĘCEJ – wykształcenie wyższe medyczne, mile widziany 

staż pracy,
• LEKARZ SPECJALISTA W ODDZIALE RATUNKOWYM – wykształcenie wyższe me-

dyczne, mile widziany staż pracy,
• LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU RADIOLOGII – wykształcenie wyższe medyczne, 

mile widziany staż pracy,
• LEKARZ NEONATOLOG LUB PEDIATRA – wykształcenie wyższe medyczne, mile 

wdziany staż pracy,
• LEKARZ NEUROLOG – wykształcenie wyższe medyczne, mile wdziany staż pracy, 
• RATOWNIK MEDYCZNY – wykształcenie wyższe medyczne, mile wdziany staż pracy, 
• ZASTĘPCA ORDYNATORA ODDDZIAŁU NEONATOLOGII – wykształcenie wyższe 

medyczne, mile widziany staż pracy,
• MASZYNISTA – wykształcenie minimum zawodowe, mile widziany staż pracy, upraw-

nienia do pracy na stanowisku maszynisty,
• MANEWROWY – wykształcenie minimum zawodowe, mile widziany staż pracy, 

uprawnienia do pracy na stanowisku manewrowy, samodzielność, dyspozycyjność,
• REWIDENT TABORU – wykształcenie minimum zawodowe, mile widziany staż pracy, 

uprawnienia do pracy na stanowisku ustawiacz, samodzielność, dyspozycyjność,
• FLIZIARZ – POSADZKARZ – wykształcenie zawodowe, mile widziany staż pracy
• MECHANIK SAMOCHODOWY – wykształcenie zawodowe (mechaniczne), wymagany 

staż pracy, prawo jazdy kat. B.

KONTAKT: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul. Północna 9b, pokój 118 tel. 032 618-19-18

ogłoszenie własne

o g ł o s z e n i e

Ogłoszenia drobne

Informator Kulturalny

o g ł o s z e n i e

Sierpień w Bibliotece:
Oddział dla Dzieci i Młodzieży 

wakacje 2008

BIBLIOWAKACJE
„LITERACKO-FILMOWA 

WĘDRÓWKA PO ŚWIECIE”

VIII tydzień – polski 
(18 – 22 sierpnia)

Poniedziałek – bajka filmowa „Rek-
sio”, godz. 10.00
Wtorek – „Wakac yjne c zy tanie” 
– głośne czytanie bajek o Reksiu, 
godz. 10.00
Środa – bajka filmowa „Bolek i Lolek”, 
godz. 10.00
Czwartek – „Mały Artysta na waka-

cjach”, godz. 10.00
Piątek – bajka f ilmowa „Koziołek 
Matołek”, godz. 10.00

IX tydzień – rosyjski 
(25 – 29 sierpnia)

Poniedziałek – bajka filmowa „Wilk i 
zając” cz. 1, godz. 10.00
Wtorek – „Wakacyjne czytanie” – gło-
śne czytanie bajek o wilku i zającu, 
godz. 10.00
Środa – bajka filmowa „Wilk i zając” 
cz. 2, godz. 10.00
Czwartek - „Mały Artysta na waka-
cjach”, godz. 10.00
Piątek –bajka filmowa „Wilk i zając” 
cz. 3, godz. 10.00

Wakacje z filmem

Tydzień Hitchcocka 18-22.08.2008 
godz. 14:00 MAŁA SALA

18/08 – „Cień wątpliwości”– 108

19/08 – „Okno na podwórze” – 112 
minut.
20/08 – „Lina” – 71 minut
21/08 – „Psychoza”– 104 minuty
22/08 – „Szał” – 116 minut

915/d/08

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

872/D/08

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”)

873/D/08

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

874/D/08

Do wynajęcia  pomieszczenia 
biurowe i pomieszczenia pod 
działalność gospodarczą, teren 
ogrodzony. Ul. Szelonka 1, przy 
obwodnicy.  Tel. 0601 520 180

875/D/08

Wynajmę magazyny pod każdą dzia-
łalność tel. 0 604 28 28 70

107/07

Sprzedam 50 m2 – Leopold cena 
160 tys zł, tel. 032/ 752 09 22, 032/ 
752 72 05

951/D/08

Sprzedam mieszkanie (Os. Stałe) 
54 m2 tel. 032/ 752 50 12

934/D/08

Sprzedam mieszkanie 3- pokojowe 
Podłęże tel. 0 605 908 035

922/D/08

Sprzedam działkę 1.700 m2 – Ciężko-
wice tel. 032/ 615 67 71

959/D/08

Sprzedam mieszkanie na Os. Stałym 
(49 m2) tel. 00357 998 42 472, 
e-mail: zietara@cytanet.com.cy

982/D/08

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
33 m2 – Skałka tel. 0 664 992 536

984/D/08

Sprzedam dom 100 m2 + działka 1361 
m2 tel. 0 503 84 40 41

987/D/08

Sprzedam mieszkanie do remontu 38 
m2 tel. 0 665 137 212

994/D/08

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

995/D/08

Sprzedam działkę w Centrum pod 
działalność gospodarczą lub inwesty-
cje tel. 0 602 105 538

996/D/08

Sprzedam mieszkanie 44 m2 (Pod-
wale) tel. 0 508 208 491

998/D/08

Okazja! 36 arów z przeznaczeniem 
pod zabudowę, przy głównej szosie w 
Iwierzycach (podkarpackie). Wszyst-
kie media cena 1800/ar 
tel. 0 502 338 967

1001/D/08

Wynajmę lokal o pow. 15-80 m2 – Cen-
trum Jaworzna możliwość adaptacji na 
działalność gospodarczą, usługową 
lub inną. Tel. 0 600 237 735, 
0 691 025 277

1011/D/08

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 46 
m2 Centrum Jaworzna 
tel. 0 607 07 04 03

1014/D/08

Doświadczoną, solidną, sklep 
spożywczy RETURN Podłęże 
tel. 032/ 751 23 43 do 16.00

1015/D/08

Sprzedam 33 m2 Os. Stałe 
tel. 0 602 418 557

975/D/08

Szukam mieszkania do wynajęcia 
Jaworzno, Chrzanów okolice 
tel. 032/ 617 71 55

1017/D/08

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
31 m2 tel. 0 784 93 51 61

1016/D/08

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

876/D/08

Przyjmę mechanika 
tel. 0 504 226 620

877/D/08

Firma zatrudni stróża 
tel. 032/ 627 61 12, 0 660 788 650

927/D/08

Skład budowlany zatrudni przedstawi-
ciela handlowego tel. 0 604 28 28 70

107/07

Zatrudnię elektronika do podtrzyma-
nia ruchu przy produkcji. Atrakcyjne 
zarobki. Tel. 032/ 616 27 44

926/D/08

Przyjmę do pracy pracowników 
produkcyjnych i emerytów do prac 
pomocniczych przy produkcji 
tel. 032/ 616 10 02, 616 12 96

771/D/08

Firma Omega 1 zatrudni pracowników 
ogólnobudowlanych murarzy, malarzy, 
pracowników do dociepleń 
tel. 0 509 453 870

105/F/07

Zatrudnię fryzjerkę damsko- 
męską tel. 0 792 002 111

814/D/08

Zatrudnię fryzjerkę do salonu fryzjer-
sko- kosmetycznego 
tel. 032/ 751 30 04, 0 601 896 943

936/D/08

Po s z u k u j ę  o p i e k u n k i  d o 
dziecka. Tel. 509 120 550

811/D/08

Firma zatrudni magazyniera 
tel. 032/ 627 61 12, 660 788 650 
(dzwonić od 8.00 do 13.00)

966/D/08

Zatrudnię kucharza, pomoc kuchenną, 
kelner – barman z praktyką 
tel. 032/ 753 05 05

1000/D/08

Zatrudnię kierowcę w hurtowni spo-
żywczej. Samochód dostawczy do 3,5 
tony. Prawo jazdy kat. B 
tel. 032/ 61 77 033

965/D/08

Firma zatrudni pracowników budow-
lanych i pomocników tel. 0 604 494 
596 (proszę dzwonić w godzinach od 
8.00 do 16.00)

966/D/08

Firma budowlana zatrudni pracowni-
ków dachowych oraz dociepleniowych 
tel. 032/ 617 73 45

109/07

Pizzeria zatrudni kasjerko- kelnerkę, 
kierowcę, dostawcę  z własnym samo-
chodem tel. 0 665 700 163/4

1002/D/08

Firma zatrudni kierowcę samo-
chodu ciężarowego, prawo 
jazdy kat. C+E tel. 032/ 627 61 
12, 660 788 650 (dzwonić od 
8.00 do 13.00)

966/D/08

Pizzeria 2-ka zatrudni kucharza, 
kelnerkę tel. 0 509 106 755, 
032/ 751 90 09

999/D/08

Zakłady Mięsne „Unimięs” ul. Powstań-
ców Styczniowych 9, Chrzanów 
zatrudnią operatora wózka widłowego 
z uprawnieniami oraz mechaników i 
elektryków utrzymania ruchu. 
Tel. 032/ 625 74 29, 
rekrutacja@unimies.com.pl

991/D/08

Poszukuję chętnych do pracy. Klub 
Retro tel. 0 512 189 364, 
032/ 751 91 07

912/D/08

Zatrudnię ekspedientkę do sprzedaży 
kolekcji damskiej i młodzieżowej, 
kreatywną i preferującą nowe trendy 
w modzie. Podania C.H.U. Manhattan, 
ul. Mostowa 1, box 13

976/D/08

Zatrudnię kucharza i pomoc 
kuchenną z aktualnymi bada-
niami. Praca od września tel. 0 
609 547 991, 0 666 515 217

940/D/08

Poszukuję opiekunki do 10- miesięcz-
nego dziecka tel. 0 505 745 451

989/D/08

Firma zatrudni rencistę na stanowisko 
magazyniera, pracownika produkcji 
CV dostarczyć na: Jaworzno ul. Het-
mańska 1 (Bory)

990/D/08

Zak łady M ięsne „Un imięs”  u l . 
Powstańców Styczniowych 9, Chrza-
nów zatrudnią pracowników produkcji, 
konfekcji, rozbioru oraz magazynierów 
i sprzątaczki. Tel. 032/ 625 74 29, 
rekrutacja@unimies.com.pl

991/D/08

Firma budowlana zatrudni murarzy, 
tynkarzy, do ociepleń 
tel. 032/ 616 88 56

993/D/08

Firma INTEGER zatrudni osoby do 
roznoszenia ulotek. Praca w pełnym 
wymiarze godzin na umowę. 
Tel. 0 516 13 14 22

1010/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

878/D/08

T E L E W I ZO RY –  n a p r a w y 
domowe. Tel. 032/ 751 57 69.

192/04

Czyszczenie dywanów, wykła-
dzin, tapicerki meblowej, samo-
chodowej. Usługi profesjo -
nalne. MIMAR. 10-lat na rynku. 
Tel. 032/ 751 15 74; 
0 607 237 819

879/D/08

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

880/D/08

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

880/D/08

Videofilmowanie, fotografia 
reportażowa, okolicznościowa, 
przegrywanie z kaset na DVD, 
tel. 032/ 616 39 96, 0503 783 
232

979/D/08

NAPRAWA TELEWIZORÓW u 
klienta Bajda Krzysztof, serwis 
RTV tel. 032/ 752 95 99, 
0 603 090 503

983/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

881/D/08

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

882/D/08

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

882/D/08

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

883/D/08

Pokrycia dachowe papami termo-
zgrzewalnymi 29zł/m2 gwarancja 10 
lat tel. 0 792 013 569 
lub 033/ 858 20 18

884/D/08

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

884/D/08

Wycinka drzew tel. 0 668 144 766
63/07

Przewóz mebli, inne usługi transpor-
towe tel. 0 604 273 244

499/D/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

Kafelkowanie tel. 032/ 615 63 88
742/D/08

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

882/D/08

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

194/D/08

Usługi transportowe (HDS + wywrotka) 
usługi dekarskie tel. 0 792 865 144

813/D/08

Demontaż azbestu, wykonywanie 
wszelkich pokryć dachowych 
tel. 0 662 016 559

104/F/07

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

660/D/08

Transport tel. 0 502 150 710
885/D/08

Tresura psów. Tel. 608 639 352
548/D/08

Usługi koparko – ładowarką brukar-
skie tel. 0 600 68 20 40

634/D/08

Usługi remontowo – budowlane 
łazienki, poddasza 
tel. 0 696 222 894

985/D/08

Schody z drzew egzotycznych, par-
kiety, gładzie tel. 032/ 615 63 88

981/D/08

Naprawa pralek, lodówek 
tel. 032/ 752 53 81

980/D/08

Tynki maszynowe, ocieplenia, wylewki 
tel. 032/ 616 88 56

993/D/08

Kafelki, hydraulika, remonty komplek-
sowo tel. 0 510 766 356

992/D/08

Wykańczanie wnętrz, kafelkowanie 
tel. 0 609 02 76 22

967/D/08

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

997/D/08

Remont A-Z gładzie, malowanie, 
poddasze tel. 0 605 835 147

956/D/08

FOTOGRAFIA ŚLUBNA plener, studio, 
reportaż Foto-Trendy Piłsudskiego 23 
tel. 0 664 948 723 
www.foto-trendy.pl

102/07

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

886/D/08

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

887/D/08

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

888/D/08

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

888/D/08

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

889/D/08,

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

887/D/08

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

889/D/08

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

148/02

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

83/06

Złomowanie samochodów 
tel. 0 509 303 507

939/D/08

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

664/D/08

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

890/D/08

Opony i alufelgi nawet 30% taniej 
http://www.auto.pl/opony

14/06

Astra Combi 1997r. Tel. 502 150 710
885/D/08

Sprzedam Forda Escorta 1997 r., poj. 
1,6, cena 4.900. Tel. 509 207 424

977/D/08

Sprzedam samochód BMW 2000r, 
tel. 0 600 517 664

1003/D/08

Sprzedam Fiat Bravo 1,6, 16V, 1996r, 
tel. 032/ 616 48 25

1009/D/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam stemple budowlane 280 
szt/2,80 tel. 0 508 300 225/226

946/D/08

Sprzedam pianino niemieckie 
tel. 0 888 803 369

950/D/08

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

905/D/08

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

906/D/08

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

906/D/08

Aerobik Gimnazjum Nr. 5, pn, śr, czw. 
godz. 19.00

935/D/08

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

907/D/08

„ALEX” kursy przygotowujące 
do nowej i starej matury. Tel. 0 
506 756 605, 032/ 728 17 06

949/D/08

Matematyka tel. 0 693 503 875
474/D/08

Hiszpański – kurs wrzesień 
tel. 0 695 773 397

937/D/08

„ALEX” średnie wykształcenie 
najkrócej – kursy 
www.liceumkursy.pl.tl tel. 032/ 728 
17 06, 0 506 756 605

949/D/08

JĘZYKI OBCE
TŁUMACZENIA ANGIELSKO- 
POLSKIE! Ceny konkurencyjne 
tel. 032/ 744 47 52, 
0 692 223 739

635/D/08

Angielski- korepetycje, przygo-
towanie do matury, doświad-
czony nauczyciel 
tel. 0 506 028 350

1005/D/08

Niemiecki tel. 0 606 136 183
1004/D/08

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

bezpł

Dam ziemię, gruz Tel. 0502 150 710
bezpl

Oddam szczenięta za darmo 
Tel.. 0 609 684 751

bezp

Oddam pieska w dobre ręce (szcze-
niaczek 6- miesięczny)  
tel. 0 888 80 33 69

bezpł

Domki wolnostojące – wczasy 
weekendy okolice Wadowic 
tel. 0 514 357 452

130/07

SZUKAM PRACY
Emeryt podejmie pracę stróża, por-
tiera tel. 0 667 26 36 92

bezp

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

bezp

Zaopiekuję się dzieckiem 
tel. 0 511 212 109

bezp

Zaopiekuję się dzieckiem po południu 
tel. 0 887 789 771

bezpł

TAXI
TAXI!!! 0 601 431 749

941/D/08

taśmy VHS oraz kasety 
magnetofonowe 

odchodzą w przeszłość 
Możesz jednak zachować 

swoje archiwalne nagrania 
w nienaruszalnym stanie, 
dokonując ich cyfryzacji!

cyfryzacja taśmy VHS
30 zł brutto

cyfryzacja kasety magnetofonowej
20 zł brutto

cyfryzacja płyty winylowej
20 zł brutto

usuwania trzasków i szumów
30 zł brutto

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

tel. (032) 751-91-30

„LATO W MIEŚCIE” 2008 r.
18 – 29 sierpnia ul. Mickiewicza 2. Otwarta pracownia plastyczna
18 - 29 sierpnia Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 Otwarte warsztaty pracy z tekstem  
19,20,26,27 sierpnia – sala lustrzana w hali MCKiS ul. Grunwaldzka 80. Otwarte zajęcia 

rytmiki 
23 sierpnia stadion sportowy MCKiS ul. Moniuszki 95. Zakończenie wakacji ze 

SKOK-iem Jaworzno 17.00 Blok konkurencji sportowych 19.00 Blenders 
- koncert 21.00 Kasia Klich - koncert Ok.22.40 Pokaz sztucznych ogni. 
Zjeżdżalnia i zamek dmuchany dla najmłodszych, lot balonem, gry i 
zabawy dla dzieci, wybijanie monet okolicznościowych, fire – show.

25-29 sierpnia parking przed halą MCKiS ul. Grunwaldzka 80. Warsztaty plastyczne, 
rzeźbiarskie, wikliniarskie 

31 sierpnia parking przed halą MCKiS ul. Grunwaldzka 80. Na pograniczu – Do-
żynki Miejskie godz. 15.00 – Msza Św. w Kolegiacie Św. Wojciecha 
i Św. Katarzyny godz. 16.00 – przemarsz uczestników na parking 
przed halą MCKiS. W programie: obrzędy dożynkowe, występy 
zespołów śpiewaczych, prezentacja kultury czeskiej i węgierskiej 
oraz ludowej twórczości artystycznej, wystawa płodów rolnych, 
królików, pszczół i ptactwa ozdobnego, badania profilaktyczne

7 września Park Lotników Os. Stałe. Zakończenie sezonu letniego w programie: 
koncert eM Bandu, koncert Vintage

Dom Kultury Jeleń
22, 29 sierpnia godz. 10.00 - Zajęcia dziennikarskie, godz. 13.00 - Popołudnie z 

filmem, godz. 15.00 - Klub Obieżyświata – podróże po kontynentach
23,30 sierpnia godz. 9.00 - Kółko florystyczne. godz. 11.00 - Gry i zabawy stoliko-

we. Krzyżówki i łamigłówki.
25 sierpnia godz. 10.00 - Poznajemy techniki malarskie -zajęcia plastyczne z 

artystą malarzem, godz. 13.00 - Rytmy i rymy – zajęcia muzyczne, 
godz. 15.00 - Zabawy podwórkowe- zajęcia ruchowe.

20,27 sierpnia godz. 9.00 - Kółko wędkarskie na Grajdołku, godz. 11.00 - Zajęcia 
krawiecko – hafciarskie, godz. 13.00 - Zajęcia kulinarne, godz.15.00 
- Rozgrywki i zabawy świetlicowe.

21,28 sierpnia godz. 9.00 - Zajęcia rekreacyjno-sportowe w plenerze, godz. 10.00 
- Szkółka czytelnicza, godz. 12.00 - Zajęcia taneczne, godz.15.00 
- Bliżej przyrody – spacer po okolicy

26 sierpnia godz. 9.00 - Zajęcia rekreacyjno-sportowe w plenerze, godz.15.00 
- Gra w scrabble i uno

Dom Kultury Szczakowa
Poniedziałki godz. 9.00 – Zajęcia ceramiczne
Wtorki godz. 9.00 – Zajęcia plastyczne
Środy godz. 9.00 – Zajęcia plastyczne - Warsztaty witrażowe
Czwartki godz. 9.00 – Zajęcia plastyczno-ceramiczne
Piątki godz. 9.00 – Zajęcia plastyczne
Od 18-29 sierpnia godz. 16.00 – Warsztaty witrażowe - Warsztaty taneczne
29 sierpnia Pożegnanie wakacji – wystawa prac, zdjęć, ognisko
Od poniedziałku do piątku godz. 8.00-14.00 Tenis stołowy
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Na jakiej 
mieszkasz ulicy?

Nazwy miejscowe są najstarszym 
typem nazewnictwa, ludzie używali je 
wcześniej od imion własnych. W wa-
runkach wczesnego osadnictwa, a więc 
niewielkiej liczby osadników, imiona 
własne nie były tak ważne, jak określenia 
miejsc. Potrzebą dnia codziennego było 
dokładne określenie miejsca pobytu, 
osady, gospodarstw, ale również poło-
żenie  poszczególnych pól, czy innych 
użytków rolnych, do których udawano 
się codziennie do pracy. W dawnych cza-
sach wystarczyły nazwy okolicy, a więc 
większego lub mniejszego terenu, gdzie 
mieszkano i pracowano. Najczęściej były 
to nazwy topograficzne, ukształtowane 
na podstawie charakterystyki terenu; 
od pospolitych słów – góra, rzeka, lasy, 
droga i tym podobne, tworzono różne 
formy jak np. zagórze, przedgórze, za-
lesie, podlesie, zarzecze, międzyrzecze 
itd. Takie nazwy jak: przedewsie, przed-
mieście, rynek, warpie, wapienniki , huta, 
ale również góra w znaczeniu dawnej 
kopalni, oznaczały miejsca  o konkret-
nym przeznaczeniu i roli jaką odgrywały  
w okolicy. Od nazw miejscowych najpierw 
ludzie przybierali nazwy osobowe, póź-
niej dopiero od ich nazwisk lub zawodów 
tworzono kolejne nazwy miejscowe. 

Szczególne bogactwo nazw miej-
scowych pojawiło się w momencie 
ukształtowania się ośrodka miejskiego. 
W mieście pojawiła się konieczność 
bliższej lokalizacji poszczególnych do-
mów i innych obiektów, dawne drogi 
przybierały charakter ulic. Zawsze był 
to proces naturalny, nikt nie ogłaszał, 
ani ustanawiał oficjalnej nazwy. Zda-
rzało się, że to samo miejsce miało różne 
nazwy;  zawsze jednak w nazewnictwie 
miejscowym można odnaleźć historię 
osadnictwa i historycy korzystają z tego 
typu źródła historycznego.

Zwyczaj poświęcenia ulicy konkret-
nej postaci  pochodzi od wybierania 
patronów z panteonu świętych kościoła 
chrześcijańskiego. W ciągu XIX wieku 
ten obyczaj został znacznie poszerzony o 
osoby spoza kręgu świętych, ale do dzi-
siaj nazwanie ulicy czyimś imieniem jest 
sposobem szczególnego uhonorowania 
określonej osoby lub faktu historyczne-
go. Nazewnictwo ulic nadal pozostało 
doskonałym źródłem historycznym, 
ponieważ odbijają się w nim mody  
i zwyczaje kolejnych epok. Można rów-
nież odczytać w nim zmiany polityczne 
i gospodarcze, a od czasu, kiedy nada-
nie nazwy należy do lokalnych władz, 
zwłaszcza dotyczy to XX wieku, bardzo 
wiele można powiedzieć o kolejnych 
włodarzach danego terenu.

Patrząc z tego punktu widzenia na 
dzisiejsze nazewnictwo ulic Jaworzna, 
historyk może odczytać całkowitą przy-
padkowość w tym zakresie. Od kilku-
dziesięciu lat w naszym mieście, władze 
miejskie nie wykazują na tym odcinku 
odpowiedniej troski. Nazwy naszych 
ulic pochodzą z urzędowego nadania, 
bardzo często tradycyjna nazwa została 
zamieniona na nową niemającą związ-
ku, ani z topografią terenu, ani z jego 
historią. Stali mieszkańcy zdążyli się 
przyzwyczaić, na co dzień nie zastana-
wiają się nad tym, zwłaszcza przy po-
wszechnej niewiedzy na temat patronów 
poszczególnych ulic. Z całą pewnością 
można powiedzieć, że gdyby taką wie-
dzę posiadali, w większym stopniu wy-
korzystaliby swoje prawa obywatelskie  
w zakresie zgłaszania postulatów do rady 
miejskiej w tym zakresie.

Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, 
wśród przyjezdnych gości nazewnictwo 
naszych ulic budzi najpierw lekkie zdzi-
wienie, które jednak szybko przechodzi 
w śmiech. Nazwy naszych ulic są bardzo 
złą wizytówką miasta, która o tyle jest 
ważna, że z natury rzeczy zauważana jest 
już na wstępie – a z nazw ulic przybysze 
powinni odczytywać nasze, lokalne 
dzieje; winne pobudzać do pytań o na-
sze jaworznickie tradycje. Tymczasem 
w nazewnictwie jaworznickich ulic 
zachowały się relikty przeszłości, której 
ślady powinny jak najszybciej zniknąć 
z ogólnego widoku. Bo nie tylko, że 
należą do wstydliwej historii ostatnich 
kilkudziesięciu lat, to dotyczą osób  
i wydarzeń nie związanych bezpośred-
nio z naszą okolicą. Trudno znaleźć 
uzasadnienie dla takiego postępowa-
nia, kiedy w całym kraju zaszły pod 
tym względem istotne zmiany. Czyżby 
Jaworzno miało pozostać skansenem 
złej przeszłości i było rozpoznawalne po 
budzących śmiech – nazwach ulic?

Nie chodzi wcale o rewolucyjne 
zmiany w tym zakresie, o dokonanie 
generalnej zmiany nazewnictwa. Cho-
dzi wyłącznie o niezbędne korekty 
możliwe do szybkiej realizacji, a przede 
wszystkim o usunięcie rażących prze-
żytków dawnej epoki. Tym bardziej, 
że chodzi o nazwy narzucone, a jako 
takie powinny już dawno zniknąć  
z publicznej przestrzeni. Nie powinno 
to również oznaczać chaotycznych dzia-
łań, podejmowania decyzji  w sprawie 
przypadkowo dobranych ulic. Należy 
dokonać analizy nazewnictwa przez 
grupę kompetentnych ludzi, która naj-
pierw powinna sporządzić listę nazw 
wymagających zmiany. Taka lista byłaby 
podstawą dokonywania spokojnej ko-
rekty, z uwzględnieniem praktycznych 
skutków i kosztów jej przeprowadze-
nia. Bez zbytniej wrzawy i nadawania 
sprawie nienależnego znaczenia, można 
usunąć istniejące mankamenty w tym 
zakresie.

A do najistotniejszych braków aktu-
alnego nazewnictwa ulic należą przede 
wszystkim:

Po pierwsze i najważniejsze, w 
całym zakresie aktualne nazwy nie 
odzwierciedlają naszej, własnej hi-
storii. Na palcach jednej ręki można 
wyliczyć ulice, które posiadają uza-
sadnienie w jaworznickiej przeszłości. 
Przeglądając spis naszych ulic można 

wyciągnąć wniosek, że nasza mała 
ojczyzna nie miała własnej historii, 
nie było ludzi zasłużonych dla jej 
rozwoju, pomimo faktu istnienia od 
ośmiu stuleci. Goście spacerując po 
naszym mieście mogą stwierdzić, że 
w naszych dziejach nie było nikogo, 
ani niczego wartego upamiętnienia  
w nazwie ulicy czy placu. To musi bu-
dzić gwałtowny sprzeciw i nie wymaga 
szczególnego uzasadnienia, aby wła-
dze miejskie jak najszybciej zajęły się 
tym problemem. Nazwy naszych ulic 

Zasłużeni dla Jaworzna? (cz. I)

winny utrwalać dorobek poprzednich 
pokoleń, z którego dzisiaj wszyscy 
korzystamy. A oryginalność  i wyjąt-
kowość  poszczególnych nazw, powin-
na wywołać pytania o nasze tradycje  
i przeszłość, co posłużyłoby do upo-
wszechnienia wiedzy historycznej nie 
tylko u przybyszy, ale również wśród 
miejscowego społeczeństwa. Dla za-
chowania narodowej tożsamości nie 
wystarczy pamiętać o ogólnokrajowej 
historii, trzeba posiadać świadomość 
regionalnych dziejów. 

Po drugie. W naszym mieście jest 
jeszcze wiele ulic, których patronów 
należałoby jak najszybciej zapomnieć. 
W ostatnim okresie w kraju dokona-
no istotnych zmian w tym zakresie, 
tymczasem u nas nadal „straszy” 
niechlubna przeszłość w rodzaju ulic 
– Żukowa, Korczyńskiego, Leńskiego, 
Buczka, Rapackiego, Baranowskiego, 
Moździerzowców, Gwardzistów i tym 
podobnych. Tylko niewiedza na temat 
tych postaci może tłumaczyć utrzy-
mywanie tego rodzaju nazw.

Od ponad dziesięciu lat pracuję nad 
historią naszego miasta, nie licząc wy-
dawnictw książkowych, na łamach na-
szego tygodnika opublikowałam ponad 
pięćset artykułów, w których opisałam 
historię naszego miasta na przestrzeni 
ośmiu stuleci, w różnych przejawach 
życia. Czytelnicy tych prac mogą odna-
leźć wiele faktów i osób z jaworznickiej 
przeszłości wartych upamiętnienia  
w nazwie miejscowej.  

Postanowiłam więc poświęcić 
ten cykl osobom i zdarzeniom hi-
storycznym, które zasługują na na-
szą pamięć. Nasza historia pod tym 
względem jest bardzo bogata, ob-
fituje w wiele ciekawych zdarzeń,  
a wśród zasłużonych ludzi znajdują 
się osoby z wielu epok, reprezentują 
różne pochodzenie, zawód, poglądy 
polityczne i światopoglądowe. Łączy 
ich tylko osobista zasługa i rola jaką 
odegrali w rozwoju cywilizacyjnym 
naszego miasta. Na koniec, pomyśla-
łam sobie, że przedstawiane sylwetki 
zasłużonych dla Jaworzna osób, mogą 
przydać się również różnym organi-
zacjom poszukującym patronów dla 
swojej działalności.

maria leŚ- runicka 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA
DLA DOROSŁYCH

Zawód: technik górnictwa podziemnego

POSIADAMY UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

NIEPUBLICZNE SZKOŁy 
DLA DOROSŁyCH

powołane przy
CKiPK LIDER Sp. z o.o. w Jaworznie

Chcesz podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje?
Przyjdź do nas, zapraszamy!!!

Tryb: 
stacjonarny

zaoczny

Cykl kształcenia: 
4 semestry

Podbudowa: 
szkoła średnia

Zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Tryb: 
zaoczny

Cykl kształcenia:
3 semestry

Podbudowa: 
szkoła średnia

NIEPUBLICZNE tECHNIKUM
DLA DOROSŁyCH

Zawód: technik górnictwa podziemnego

Tryb: 
zaoczny

Cykl kształcenia: 
8 semestrów

Podbudowa:
szkoła podstawowa

gimnazjum

NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE tECHNIKUM
DLA DOROSŁyCH

Zawód: technik górnictwa podziemnego

Tryb: 
zaoczny

Cykl kształcenia: 
6 semestrów

Podbudowa: 
szkoła zasadnicza, 

zawód: górnik eksploatacji 
podziemnej

ul. Grunwaldzka 285, 43-603 Jaworzno
tel. 032 752-64-92

zs@lider.jaworzno.pl; www.lider.jaworzno.pl
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945/d/08

Katowicki Holding Węglowy ich popiera
Szkoły zasadnicze i technika zawo-
dowe przez długi okres czasu bo-
rykały się z problemem zachęcenia 
uczniów do kształcenia się w „pro-
stych” zawodach, co było powodem 
podjęcia decyzji o zamknięciu takie-
go rodzaju szkół. 

Jednak pochopne działania spowo-
dowały, że w chwili obecnej brakuje osób 
o pełnych kwalifikacjach w wielu dzie-
dzinach, w tym również w górnictwie.

Szkoły górnicze chcąc dobrze pro-
sperować muszą włożyć wiele wysiłku 
w przekonanie potencjalnych słucha-
czy do podjęcia nauki. W przypadku 
górników jest to utrudnione z racji 
braku motywacji do kształcenia oraz 
z reguły zmianowego trybu pracy.  
W tej sytuacji szkoły zmuszone są do 
podjęcia działań w celu przekonania 
potencjalnych słuchaczy do swojej 
oferty. Miedzy innymi stosują róż-
nego rodzaju akcje marketingowe, 
tworzą dogodne – zaoczne systemy 
kształcenia oraz obniżają koszty 
związane z podjęciem nauki. Ważne 
w tym zakresie jest również uzyska-
nie poparcia jednostek zewnętrznych  
w odniesieniu do prowadzonych dzia-
łań z tego zakresu. 

Nowopowstałe Niepubliczne Szkoły 
dla Dorosłych z Jaworzna kształcące  
w zawodzie technik górnictwa podziem-
nego uzyskały już poparcie dla swoich 
działań nie tylko na terenie Jaworzna, ale 
i w zakładach górniczych Katowickiego 
Holdingu Węglowego S.A. Mamy na-
dzieję, że dzięki wzajemnej współpracy 
uda im się stworzyć nową wykwalifiko-
waną kadrę pracowniczą kopalń.

ul. Korczyńskiegoo

ul. Baranowskiego

ul. Gwardzistów

W centrum Byczyny skoncentrowano przynajmniej kilka przedmiotowych nazw ulic
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Miasto JaworznoNasze sprawy

Twórczość

MBP Jaworzno

PATRONAT HONOROWY

FUNDATORZY

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy młodzież 
w wieku od 16 do 24 lat. Wszelkie informacje 
na temat warunków udziału w konkursie zostały 
zamieszczone na stronie internetowej biblioteki: 
www.biblioteka.jaw.pl.

Patronat merytoryczny nad konkursem objął
prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, 
a na prace czekamy do 13 grudnia 2008 r.

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: 
piorunek@jawnet.pl

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Prezydent Miasta Jaworzna

II edycja konkursu energetycznego:

ŚWIAT OSZCZĘDZA ENERGIĘ

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY

Urząd
Regulacji Energetyki

Ministerstwo Gospodarki

25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 9)

Nasi artyści 90-lecie Lotnictwa 
Polskiego (1918-2008)

W ramach organizacji 
uroczystości 
jubileuszowych Lotnictwa 
Polskiego, przypadających 
w tym roku 23 sierpnia 
(sobota) na lotnisku 
Aeroklubu Śląskiego 
w Katowicach – Lotnisko 
Muchowiec, odbędzie 
się IV Katowicki Festyn 
Lotniczy im. 304 
Dywizjonu Bombowego

Lotnisko w tym dniu będzie 
miejscem widowiskowych atrakcji 
i imprez lotniczych, skoków spado-
chronowych, występów artystycz-
nych, estradow ych, konkursów, 
poka zów, k w izów z zapleczem 
gastronomicznym.

Impreza rozpoczyna się o godz. 
10.45 „Marszem Lotników”, otwar-
ciem zawodów na celność lądowania.

Uroczystego oficjalnego otwarcia 
dokonają wiceprezydent miasta Kato-
wice, Szef Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego i prezes Aeroklubu Śląskiego.

Program:
– Od godz. 11.00 do 12.00 odbędą się 

pokazy statyczne statków powietrz-
nych, pokazy lotnicze, pokaz sta-
tyczny sprzętu i uzbrojenia, pokaz 
modeli.

– O godz. 12.15 Przelot samolotów 
bojowych F-16.

– Od godz. 13.00 do 14.30 od-
będą się występy amatorskich 
zespołów artystycznych, koncert 
garnizonowej Orkiestry Straży 
pożarnej, konkurs zakładowych 
Orkiestr Dętych.

– Godz. 14.30 skoki spadochro-
nowe, następnie wiele atrakcji 
sprawnościowych, pokazy walki 
wręcz, kwiz dla młodzieży wie-
dzy pt. „Żołnierska Pamięć”, po-
kazy walki wręcz w wykonaniu 
Żandarmerii Wojskowej, samo-
lotowy pokaz gaśniczy leśników 
Lasów Państwowych.

– Godz. 16.00 skoki spadochrono-
we.
W dalszej kolejności: prezentacje 

Grup Rekonstrukcji Historycznych, 

pokazy Policji, wystawa odznak ku-
stosza pana Wybrańca, pokaz Pań-
stwowej Straży Pożarnej, blok arty-
styczny, m.in. koncert trębaczy.

Pokaz musztry paradnej garni-
zonowej Orkiestry Straży Pożar-
nej. Od godz. 17.00 – 17.30. Pokaz 
akrobacji lotniczej Zespołu „Orli-
ki” Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 
Powietrznych w Dęblinie.

Program artystyczny, koncert 
zakładowych orkiestr dętych, skoki 
spadochronowe, pokaz układania 
spadochronów, konkursy, kwizy, 
ogłoszenie wyników konkursu „Żoł-
nierska Pamięć” z nagrodami.

Prezentacje leśni ków Lasów 
Państwow ych, pokazy wa lorów 
bojow ych, przeloty statków po-
wietrznych. Prezentacja balonu na 
ogrzane powietrze.

Fotografia artystyczna jest jedną 
z najmłodszych dziedzin sztuki. 
Zrodziła się wraz z postępem tech-
nicznym i stale jest doskonalona 
w związku z nowymi wynalazka-
mi w tej dziedzinie. Początkowo 
w zbud z a ła l iczne komenta rze 
w świecie malarskim, który „ob-
razy św iat łem ma lowane” po-
strzegał jako groźną konkurencję. 
Jedna k fotogra f ia stosunkowo 
dość szybko wchodzi ła w fazę 
komercjalizacji, a tylko znikomy 
procent fotografów dojrzał drze-
miące w niej możliwości wypo-
wiedzi ar tystycznej, a lbowiem 
oglądanie otaczającego nas świata 
i ludzi okiem obiektywu wymaga 
wiele talentu i wrażliwości. Cała 
resz ta og ra nicz a ła s ię  do po-
prawnego wykonania czynności 
technicznych. Natomiast wielcy 
malarze zaczęli chętnie korzystać 
z nowego wynalazku, traktując 
aparat fotograficzny jako narzę-
d z ie  pomocn icz e ,  sz k icow n i k 
ułatwiający i przyspieszający pracę 
(prototypy aparatu fotograficzne-
go pod nazwą Camera obscura, 
którego skonstruowanie przypi-
sywane jest Leonardowi da Vinci, 
już dużo wcześniej wykorzystywa-
ne były przez wielkich malarzy). 
W tej sytuacji mistrzowie palety 
pogodzi li się z nową dziedziną 
sztuki, a nawet ją zaakceptowali. 
Fotografia artystyczna mogła się 
swobodnie rozwijać i znajdować 
coraz szersze zastosowanie.

W ra mach Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w Jaworznie 

dzia ła między inny mi sekcja 
fotograficzna. Powstała stosun-
kowo późno – zaledwie kilka lat 
temu. Obecnie skupia jeszcze 
niewielu twórców, jednak stale 
się rozwija. Znalazł w niej swoje 
miejsce mieszkaniec Chrzanowa 
– pan Zdzisław Jurek. Z zawodu 
jest inżynierem górnikiem, obec-
nie już na emeryturze. Fotografią 
pasjonował się od dawna, zarów-
no biało-czarną jak i kolorową, 
lecz dopiero w roku 2003 jego 
zdjęcia ujrzały „światło dzienne” 
i z przysłowiowej szuf lady trafiły 
wprost na wystawę w Zakopa-
nem, gdzie zauroczyły wszyst-
kich zwiedzających. Zachęcony 
tym sukcesem, zdecydował się 
kontynuować prezentację swo-
ich prac na różnych wystawach 
zbiorowych i indywidualnych, 
nie tylko w Jaworznie, ale rów-
nież poza jego granicami, m. in. 
w Chrzanowie, Trzebini, Jaszow-
cu i Katowicach. Kilkakrotnie 
uczest n icz ył  w Międ z y na ro-
dow y m Bienna le Twórczośc i 
Artystycznej Nauczycieli w Tar-
nowie. 

Pan Zdzisław Jurek jest czło-
wiekiem o niezwykle wrażliwej 
naturze. Wyczu lony na pięk-
no przyrody, wciąż poszukuje 
i utrwala na kliszy najciekawsze 
zakątki, i zjawiska lub nastroje 
wyciszenia. Czarujące krajobra-
zy uwiecznione na fotografiach 
artysty emanują niezwykłością 
i skłaniają do ref leksji.

jolanta hałas m.

O godz. 19.00 odbędzie się roz-
danie nagród, program artystycz-
ny. Na miejscu udostępnione będą 
stoiska, bufety.

Honorowy patronat IV Festy-
nu Katowickiego objęli: Zygmunt 
Łukaszczyk – Wojewoda Śląski, 
Bogusław Śmigielski – Marszałek 
Wojewód zt wa Śląsk iego,  Piot r 
Uszok – Prezydent Miasta Katowi-
ce, Jerzy Frajter – Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice, Mecenat 
miasta Katowice: Szef Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego.

Oprawa medialna: TVP Katowi-
ce, TVS Telewizja Satelitarna, Pol-
skie Radio Katowice, RFM Piekary 
na Śląsku, Dziennik Zachodni

informacja zarządu stowarzYszenia 
lotników polski południowej

zebrała zofia Żak

Polski myśliwiec F-1
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Młodzi strażacy z Jaworzna, 
niedługo po powrocie z pełnego 
emocji obozu szkoleniowo 
– wypoczynkowego Mielno 
2008, wyruszyli na dalsze 
zwiedzanie. W ramach 
realizacji zadania publicznego 
pod nazwą „Młodzież dla 
bezpieczeństwa Miasta”, 
którego koordynatorem 
jest OSP Długoszyn, młodzi 
ochotnicy odbyli wycieczkę do 
Inwałdu i Wadowic.

Park Miniatur „Świat Marzeń”  
w Inwałdzie to doskonałe miejsce na 
wycieczkę dla osób w każdym wieku. 
Chociaż 13 sierpnia br. pogoda nie 
dopisała, to młodzież z jaworznickich 
jednostek OSP może zaliczyć eska-
padę do udanych. Pod opieką pani 
przewodnik młodzi ludzie poznali hi-
storię największych zabytków świata. 
Wśród nich znalazła się Wieża Eiffla, 
egipski Sfinks, Statua Wolności, czy 
indyjski meczet. Odrębna część Parku 
Miniatur poświęcona jest zabytkom 
polskim. W tej części można podzi-
wiać krakowskie sukiennice, zamojski 
ratusz, czy Zamek w Będzinie. Dodat-
kową atrakcja był niewielki lunapark, 
z którego młodzież również chętnie 
skorzystała. W drodze powrotnej  
w Wadowicach zatrzymaliśmy się 
celem poznania miasta Jana Pawła II 
oraz historii z nim związanej.

asia

W świecie miniatur

Po zwiedzeniu zabytków Egiptu i Paryża młodzi strażacy zaglądnęli do krakowskich Sukiennic

Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
oraz Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie 

zapraszają na wernisaż wystawy Witraży Józefa Przebindowskiego 
oraz prezentację wierszy Alicji Dudek 

„Wizja tęczowa i muzyka słowa”
25 sierpnia godz. 18:00, galeria Kameralna, ul. Mickiewicza 2

12 sierpnia dzieci  
ze Szczakowej zakończyły 
pobyt na Kolonii 
Charytatywnej  
w Zakrzowie.  
Wakacyjny wyjazd  
nie byłby możliwy,  
gdyby nie Festyn 
Elżbietański, którego 
głównym celem była 
zbiórka środków na 
sfinansowanie pobytu.

Na dwutygodniowy pobyt do 
Za k rzowa dzieci  w y jecha ł y 29 
lipca. Półtora miesiąca wcześniej,  
w parafii św. Elżbiety po raz siód-
my, z inicjatywy księdza probosz-
cza Józefa Guta zorganizowano 
VII Festyn Elżbietański. To wła-
śnie dzięki tej imprezie dziecięce 
marzenia o wakacjach z prawdzi-
wego zdarzenia mogły się spełnić. 
Sponsorzy i darczyńcy – a było ich 
kilkudziesięciu – i tym razem nie 

Uczestnicy kolonii w Zakrzowie dziękują darczyńcom za spełnienie 
wakacyjnych marzeń

Podziękowania  
za dobre serce

zawiedli.
By okazać im wdzięczność za 

szczodrość i serce, uczestnicy kolo-
nii przygotowali rysunkowe, kolo-
rowe podziękowania. W ubiegłym 
tygodniu dotarły one do redakcji 
„Ct”. Podobne trafią do wszystkich 
darczyńców VII Festynu Elżbie-
tańskiego.

(as)

Serdeczne i szczere podziękowania 
od dzieci i wychowawców Kolonii 

Charytatywnej z Jaworzna 
Szczakowej. Dziękujemy za dobre 

serce i wielką hojność, dzięki którym 
w wielu dziecięcych sercach mogła 

zagościć radość. 
Zakrzów, 29.07. - 12.08.

Jedna z nadesłanych prac, wykonana przez kolonistę, który w ten 
sposób dziękuje za pobyt na kolonii
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Miasto JaworznoPielgrzymka młodzieżowa

Bądźmy uczniami Chrystusa – każ-
dego dnia te słowa nabierały innego 
znaczenia w zależności od sytuacji 
w jakiej się pielgrzymi znajdowali, 
jednak za każdym razem miały ten 
sam mianownik: naśladowanie Jezusa 
i wdrażanie Jego nauki na co dzień. 

„Bądźmy uczniami Chrystusa” 
powtarzali sobie w chwilach słabości 
pątnicy, gdy najpierw deszcz i chłód 
a potem upał i skwar lejący się z nieba 
doskwierały im w wędrówce. Każdego 
dnia jaworznianie walczyli z różnymi 
przeciwnościami, które doskwierały 
im na trasie: obolałe, nierzadko obtarte 
stopy, poparzenia słoneczne, ukąsze-
nia os i innych owadów. Wszystko 
zdawało się mówić daj sobie spokój, 
po co ten wysiłek, to poświęcenie, 
a jednak nikt z blisko 120 uczestni-
ków z Jaworzna nie zrezygnował, nie 
poddał się. Każdy idąc na przód dawał 
nieświadomie przykład drugiemu bez 
względu na fizyczne predyspozycje, 
wiek. Zarówno niepełnosprawna Ba-
sia, jak i wysportowany Tomek, Adam 
czy dziesiątki innych uczestników 
razem pokonywali swoje słabości po 
to, by zamanifestować swoją wiarę, by 
zanieść na Jasna Górę intencje swoje 
oraz bliskich.

Bądźmy uczniami Chrystusa w na-
uce prawdziwej chrześcijańskiej rado-
ści. Jaworznianie kolejny raz udowod-

Bądźmy uczniami Chrystusa

nili, że jest czas na modlitwę, pracę 
i zabawę, jedno drugiemu nie prze-
szkadza jeśli ustawi się je we właściwej 
proporcji i kolejności. Na „noclegu” 
w Złotym Potoku młodzież z Jaworz-
na wystawiła dla ponad tysięcznej 
publiczności sztukę Romana Brand-
staettera „Dzień gniewu”, oprócz tego 
wieczorami po modlitwie każdy kto 
chciał bawił się w trakcie występów 
muzycznych poszczególnych grup 
pielgrzymkowych. Nigdy nie doszło 
do zakłócenia spokoju, dodając (bo 
trzeba o tym powiedzieć), że młodzi 
jaworznianie z GRUPY ZŁOTEJ byli 
prawdziwymi ambasadorami nasze-
go miasta.

13 sierpnia około godz. 15.00 
GRUPA ZŁOTA z Jaworzna pod 
przewodnictwem ks. Wiesława Żmii 
wkroczyła do jasnogórskiego sank-
tuarium. Wszyscy pielgrzymi byli 
przyodziani w żółte koszulki z nazwą 
naszego miasta a w ręku trzymali żół-
te chryzantemy – w ten sposób byli 
najbardziej barwną i wyróżniającą się 
grupą pielgrzymki diecezji sosnowiec-
kiej co potwierdzali postronni widzo-
wie. Miłym zaskoczeniem dla naszych 
pątników była obecność ks. Prałata 
Kanonika Eugeniusza Cebulskiego 
oraz ks. Karola Banasika z Kolegiaty 
p.w. św. Wojciecha i Katarzyny, którzy 
powitali uczestników pielgrzymki na 
terenie klasztoru (w tym momencie 
warto również wspomnieć o tym, iż 

Tak brzmiało hasło tegorocznej pielgrzymki diecezji sosnowieckiej, 
w ramach której w dniach od 8 do 13 sierpnia na Jasną Górę 
maszerowała GRUPA ZŁOTA – pielgrzymi miasta Jaworzna

jeszcze w Jaworznie na pożegnanie 
pielgrzymki przybył Pan Jacek Nowak 
Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna, 
co zostało odczytane przez młodzież 
jako piękny gest władz miejskich 
z okazji małego jubileuszu GRUPY 
ZŁOTEJ). O 20.00 na jasnogórskich 
wałach rozpoczęła się msza święta, 
którą koncelebrował m.in. ks. Biskup 
Piotr Skucha. W trakcie nabożeństwa 
wierni modlili się o zdrowie dla ks. 
Biskupa Adama Śmigielskiego. Warto 
w tym momencie również wspomnieć 
o innym zdarzeniu, które miało miej-
sce w Złotym Potoku. Po Eucharystii 
do zebranych na placu skierował swoje 
słowo telefonicznie za pośrednictwem 
systemu głośnomówiącego właśnie ks. 
Biskup Adam Śmigielski, który po po-
zdrowieniu pielgrzymów nawiązał do 
swojego stanu zdrowia mówiąc o tym, 
że nawet choroba może być darem wy-
stawiającym wiarę na próbę.

„Bądźmy uczniami Chrystusa” i nie 
bójmy się tego. Choć X Piesza Młodzie-
żowa Pielgrzymka z Jaworzna na Jasną 
Górę dobiegła juz końca, w sercach jej 
uczestników trwa nadal i będzie trwać 
do 8 sierpnia 2009 roku kiedy to na ja-
snogórski szlak wyruszy z naszego mia-
sta po raz jedenasty GRUPA ZŁOTA. 

Czy dasz radę za rok?
dawid domaGalski

GRUPA ZŁOTA z Pieszej 
Młodzieżowej Pielgrzymki 

z Jaworzna na Jasną Górę pragnie 
złożyć serdeczne podziękowania, 

za okazaną pomoc i życzliwość 
dla: Pana Pawła Silberta 

Prezydenta Miasta Jaworzna, 
Biura Promocji i Informacji 
oraz Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności 
UM, Państwowej Straży Pożarnej 

w Jaworznie, telewizji CTV 
Jaworzno, gazecie „Co tydzień”, 

P.B. Riser sp. z o. o. oraz Panu 
Robertowi Śmierciakowi.

trasa pielgrzymki wiodła przez malownicze pagórki Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Kapliczka Matki Bożej w Ogrodzieńcu

120 pielgrzymów prowadzi ks. prałat Eugeniusz Cebulski

Złote miasteczko pielgrzymów w Mirowie

Kamera CtV Jaworzno była na starcie pielgrzymki

Młodzi ambasadorowie Jaworzna na Jasnej Górze Poranna gimnastyka Kwiatek dla Najświętszej Panienki


