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Śmierć 
noworodka cd.

o g ł o s z e n i e

Nowy 
Manhattan

Zapraszamy  
do telewizji 
CTv Jaworzno
Zapraszamy do programu telewizji 
CTv Jaworzno, gdzie mogą Państwo 
obejrzeć audycję motoryzacyjną 
„AutoExpert”, której sponsorem jest 
Stacja Kontroli Pojazdów PKM Sp. z o.o.
W tym tygodniu o leasingu oraz  
o samochodzie Gaz Sobol.
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UWAGA!  w środku specjalny dodatek  „Wymarzony dom”

Lokal Bez 
Papierosa

Sukces 
biblioteki

Zapytaliśmy, czy 33. pozycja Jaworzna w rankingu to dobry wynik?
Wyjaśnienia urzędników publikujemy pod artykułem
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Ostateczna punktacja Jaworzna i sąsiadujących miast w rankingu Europejska Gmina – Europejskie Miasto

33. miejsce w śląskim, 
ostatnie w sąsiedztwie

W rankingu „Gazety 
Prawnej” na gminę i miasto 
województwa śląskiego, 
które najskuteczniej 
pozyskują unijne środki, 
Jaworzno uplasowało się  
na 33. miejscu.

„Gazeta Prawna” opublikowała 
wyniki drugiej edycji rankingu „Euro-
pejska Gmina – Europejskie Miasto”. 
W oparciu o dokumenty pochodzące  
z Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go specjaliści oceniają która miejsco-
wość w danym województwie pozy-
skała najwięcej środków z UE.

W rankingu brane są pod uwagę 
wszystkie środki pomocowe, których 
beneficjentami są zarówno władze samo-
rządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy 

„Europejska Gmina – Europejskie 
Miasto” jest jednym z wielu rankin-
gów, w którym uwzględniono nasze 
miasto. W jednym z nich Jaworzno 
jest w czołówce pozyskujących środki,  
w innych nieco dalej. Staramy się więk-
szą wagę przywiązywać do pracy aniżeli 
różnego rodzaju zestawień klasyfiku-
jących Jaworzno. Ważniejsze przecież 
są fakty, z których wynika, że środków 
pomocowych Jaworzno uzyskało już  
56 milionów zł, co w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca daje kwotę blisko 
600 zł. Dodatkowo w procedurze poza-
konkursowej otrzymaliśmy 55 milionów 
zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. 
To tempo rozwoju miasta jest wartością 
mierzalną i odpowiada na pytanie czy je-
steśmy skuteczni w pozyskiwaniu środ-

Co o 33. pozycji w rankingu pisze Biuro Promocji i Informacji UM?
ków zewnętrznych. Dzisiaj najbardziej 
rozpoznawalnymi dla miasta projektami 
są właśnie te finansowane przy udziale 
UE: „Miasto Twarzą do Autostrady”, 
Centrala Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, Jaworznicki Park Przemysłowy czy 
Gospodarcza Brama Śląska. Nie bez 
powodu przedsięwzięcia zaliczane są do 
priorytetowych, gdyż mają przyspieszyć 
rozwój miasta.

Ranking „Gazety Prawnej” daje nam 
33. pozycję wśród 167 gmin i miast woje-
wództwa śląskiego. To dobry wynik, ale 
nie oddaje rzeczywistości. Twórcy ran-
kingu nie dokonali podziału na miasta 
na prawach powiatu, gminy miejskie, 
gminy miejsko-wiejskie i gminy wiej-
skie. Stad przyjęte kryterium uwzględ-
niające programy: Restrukturyzacja 

sektora żywnościowego i obszarów wiej-
skich oraz Rybołówstwo i przetwórstwo 
ryb podniosło w rankingu pozycję gmin 
wiejskich. Jaworzno po prostu nie mogło 
być beneficjentem tych programów.

Poza tym twórcy rankingu za-
znaczają, że pominęli w nim projekty 
transportowe. A przecież sztandaro-
wym projektem Jaworzna jest „Miasto 
Twarzą do Autostrady”, czyli właśnie 
przebudowa układu komunikacyjne-
go. Zatem w rankingu nie znalazło się 
ponad 14 milionów zł, które miasto 
pozyskało na realizację MTdA.

Budująca jest natomiast informa-
cja, która stawia Jaworzno jako lidera 
w pozyskiwaniu środków z programu 
Rozwój Zasobów Ludzkich (pozycja 
1. w woj. śląskim).

Niestety, nie pozyskaliśmy do-
tychczas żadnych środków z Fun-
duszu Spójności. Nie mogliśmy 
złożyć wniosku, bo przygotowanie 
dokumentacji trzeba było zacząć 
du ż o wcz e śn ie j .  Na nad rabia-
nie zaległości straciliśmy ponad  
3 lata. Ale w końcu jesteśmy gotowi, 
by stanąć do walki o pieniądze na 
modernizację kanalizacji.

Aktywność miasta w zakresie 
pozyskiwania środków unijnych 
pokazuje liczba przedsięwzięć i pro-
jektów zgłaszanych do konkursów. 
Nasze miasto, począwszy od 2003 
r. przygotowało i złożyło wnioski  
w ponad 40 konkursach. Oznacza to, 
że nadrobiliśmy stracony czas.

Biuro Promocji i informacji um

i organizacje społeczne. Podstawą oceny 
jest wartość pomocy przyznanej z UE, 
liczba realizowanych projektów oraz licz-
ba mieszkańców. Dane obejmują umowy 
podpisane do końca 2007 roku.

Jaworzno pozyskało 43 miliony 735 
tysięcy złotych, co przy liczbie mieszkań-
ców wynoszącej 95 771 daje 456 złotych 
na osobę. Miasto realizowało 30 pro-
jektów. Dzięki tym wynikom Jaworzno 
uplasowało się na 33. pozycji w rankingu. 
Dla porównania Chełm Śląski z liczbą 
mieszkańców 5 702 zajął 3. miejsce. Uzy-
skał wsparcie z Unii w wysokości ponad 
3 tysięcy złotych na mieszkańca.

Podobny ranking został przygoto-
wany przez BP w ubiegłym roku. Wtedy 
też wypadliśmy słabo na tle sąsiednich 
miast, plasując się za Sosnowcem, My-
słowicami i Chrzanowem. Komentarz 
urzędników był wtedy podobny jak te-
raz: kryteria oceny w rankingu są złe.

P.jamroz

Komentarz redakcji
Czytając wyjaśnienia urzędników, wydaje nam się, 
że Jaworzno do końca swych dni zostanie  
w ogonie gmin korzystających ze środków unijnych. 
Weźmy chociażby taki fakt, że ministerstwo podaje 
kwotę 43,7 mln wsparcie z Unii dla Jaworzna na 
koniec 2007 roku, a urzędnicy piszą, że Jaworzno 
uzyskało już 56 milionów zł. Kłamią zatem,  
czy przez zaślepienie nie mogą pogodzić się  
z faktami? Zarówno jedno i drugie źle wróży.
Środki pozakonkursowe oraz środki na projekty 
transportowe nie zostały również wliczone dla 
pozostałych gmin województwa. Po co zatem  
i takie tłumaczenie?
A nawet, jeśli sztucznie, a niesprawiedliwie, 
doliczyć te środki, co podwoiłoby efektywność, 
to gołym okiem widać, że i tak nie zmienimy swej 
pozycji wobec sąsiadów.
Urzędnicy powinni zatem zadać sobie pytania 
 i szczerze na nie odpowiedzieć:
Gdzie tak naprawdę jesteśmy?
Dokąd zmierzamy i dlaczego tak wolno?
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Drugiego dnia maja w całym kraju 
obchodzone jest Święto Flagi RP. 
Święto ustanowił Sejm  
20 lutego 2004 roku. Po latach, 
kiedy władze nakazywały 
obywatelom ściągać barwy 
narodowe z ulic po zakończeniu 
Święta Pracy, teraz mamy możliwość 
zamanifestowania swojego 
patriotyzmu oraz podkreślenia więzi 
z własnym krajem przez proste 
wywieszenie flagi również w inne 
dni, choćby w czasie jej święta. 
Skorzystajmy z tej możliwości, 
pamiętajmy o wywieszeniu flagi 
państwowej, nie tylko 1 i 3 maja, ale 
także w piątek, w Dniu Flagi.

P.jamroz

Pamiętaj  
o Dniu Flagi

Program  
obchodów  
3 Maja
godz. 9.00 – Msza św.  
w intencji Ojczyzny i Mieszkańców 
- Kolegiata 
godz. 10.00 – pochód: przejście 
ulicami: Mickiewicza, Grunwaldzką 
pod pomnik „Bojownikom 
Polskiego Ruchu Oporu…”, 
składanie kwiatów przez delegację, 
przemarsz do miejsca wmurowania 
kamienia węgielnego pod budowę 
pomnika „W hołdzie Jaworznianom 
walczącym o niepodległą Ojczyznę”.
godz. 11.00 – Sala Teatralna MCKiS 
„Witaj majowa jutrzenko”.
3 maja, godz. 17.00 – Festyn 
Majowy (parking przed halą MCKiS)
4 maja, godz. 16.00 – Majówka 
(Park Lotników Os. Stałe) 
W razie niepogody festyny nie 
odbędą się.

Sokol
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Alkohol nie był przyczyną obumar-
cia 7-miesięcznego płodu kobiety, 
zatrzymanej przez policję na po-
czątku kwietnia. Jeszcze nie wiado-
mo, czy będą jej postawione zarzuty  
w związku ze sprawowaną po pijane-
mu opieką nad dwójką dzieci.

W piątek, 4 kwietnia, anonimo-
wy mieszkaniec poinformował, że  
w jednym z mieszkań na Pieczy-
skach trwa l ibacja a lkoholowa. 
Pol ic ja na miejscu zat rz y ma ła 
nietrzeźwą 35-letnią kobietę, któ-
ra sprawowała opiekę nad dwójką 
dzieci: 7-letnią dziewczynką oraz 
1,5-rocznym chłopcem. Jak tłuma-
czyła policjantom, wypiła wcześniej 
niewielką ilość alkoholu z konku-
bentem, ojcem chłopca.

W toku dalszych czynności okaza-
ło się, że zatrzymana ma 2,5 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Jednocześnie policjanci stwierdzili, 
że jest ona w zaawansowanej ciąży,  
w związku z czym została niezwłocz-
nie przewieziona do szpitala.

Dalszy ciąg sprawy kobiety, która po pijanemu 
opiekowała się dwójką dzieci

Śmierć 
noworodka cd.

Sprawą zajmuje się jaworznicka 
prokuratura. 7-miesięczny płód urodził 
się martwy, a jak wykazała sekcja, przy-
czyną jego obumarcia nie był alkohol. 
Teraz prokuratura zajmuje się kwestią 
sprawowania opieki nad dziećmi w sta-
nie nietrzeźwości. – Trwają czynności 
związane z przesłuchaniami świadków. 
Dopiero potem będzie można podjąć 
decyzję, co do ewentualnych zarzutów 
– wyjaśnia prokurator Magdalena Fili-
powicz. – Ponieważ w domu były jeszcze 
małe dzieci, to postępowanie jest wszczę-
te w kierunku artykułu 160, paragraf 2 
kodeksu karnego, czyli sprawowania 
opieki przez matkę w stanie nietrzeź-
wości, co mogło stanowić zagrożenie dla 
tych małoletnich dzieci.

Prokuratura zawiadomiła o spra-
wie Sąd Opiekuńczy i dzieci zostały 
przekazane pod opiekę placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. Kobieta 
była już ukarana w podobnej sprawie  
w ubiegłym roku. Wtedy został rodzi-
nie przydzielony kurator sądowy.

P.jamroz

Prace na placu budowy 
Manhattan Podłęże idą 
wielką parą. Już niebawem 
stary Manhattan zamieni się 
w luksusowe targowisko.

Pod koniec marca na placu rozpo-
częły się prace związane ze stawianiem 
kiosków. Ich koszt zależy od wielkości. 

Nowy Manhattan

Budowa małego kiosku wynosi 20 ty-
sięcy zł, natomiast dużego 40 tysięcy 
zł. Łącznie ma ich powstać 61. 

Przebudowa targowiska ma na 
celu poprawić warunki w jakich 
pracują sprzedający oraz zapewnić 
komfort robienia zakupów klientom. 
– Jeżeli chodzi o ceny to mieszkańcy 
nie mają się o co zamartwiać. Ceny na 
pewno nie będę wygórowane, a wręcz 
przeciwnie będą one konkurencyne 

– zapewnia Andrzej Kościański, 
prezes Stowarzyszenia Manhattan 
Podłęże. 

Na nowym Manhattanie powstaną 
m.in. kioski spożywcze, z odzieżą, czy 
obuwnicze. Część inwestycji pokrywa 
miasto, drugą część natomiast pokry-
wają sami kupcy. Już we wrześniu plac 
powinien zostać oddany do użytku. 
Jednak w dużym stopniu zależy to od 
podwykonawców.

We wtorek, 23 kwietnia, znaleziono 
zwłoki mężczyzny. Po publikacji 
materiału na ten temat w telewizji 
Ctv udało się szybko zidentyfiko-
wać denata.

Zwłoki mężczyzny znaleziono  
w rejonie lokalu „Gawra”, przy ul. 
Partyzantów, obok Parku Lotni-
ków, na Osiedlu Stałym. Na miejscu 
lekarz określił z dużym prawdopo-
dobieństwem przyczynę zgonu męż-
czyzny. Najprawdopodobniej uległ 

on zaczadzeniu. Jak poinformowali 
nas policjanci, mężczyzna był nie-
trzeźwy i ogrzewał się w pomiesz-
czeniu, przy ognisku. Prokurator 
nakazał wykonanie sekcji zwłok.

Po emisji materiału na ten temat 
w lokalnej telewizji Ctv i na portalu 
internetowym jaw.pl, osoba znająca 
mężczyznę zgłosiła się do Komendy 
Miejskiej Policji i udało się go ziden-
tyfikować.

jim

W niedzielę do południa jaworznic-
ka straż pożarna została powiado-
miona o pożarze w jednym z domów 
znajdujących się w Dąbrowie Naro-
dowej przy ulicy Starowiejskiej. 

Na miejsce przybyła tylko jedna 
jednostka strażaków ze względu 
na trwającą akcję gaśniczą w innej 
dzielnicy Jaworzna. W jednym z 
prywatnych domów znajdujących się 
w Dąbrowie Narodowej zaczęła palić 
się kuchnia. Płomienie na szczęście 
nie rozprzestrzeniły się poza po-

mieszczenie, gdzie zostały wzniecone, 
dzięki temu nikt nie ucierpiał. Pożar 
był niewielki, co pozwoliło strażakom 
na opanowanie go bez większych pro-
blemów. Działania zastępów polegały 
na podaniu prądu wody na palące się 
wyposażenie kuchni, a także oddy-
mianie budynku. Mimo tego straty są 
ogromne. Całkowitemu zniszczeniu 
uległo wyposażenie kuchenne. Straty 
szacowane są na 10 000 zł. Przyczynę 
pożaru ustala policja.

P. Długajczyk 

40 lokali wolnych od dymu tytonio-
wego na Śląsku – to efekt rozpoczęcia 
śląskiego etapu kampanii społecznej 
„Lokal Bez Papierosa.pl”, organizo-
wanej przez Stowarzyszenie Manko, 
którą zainaugurowano 24 kwietnia 
w katowickiej kawiarni „Big Blue” 
podczas konferencji prasowej. 

Główne hasło akcji „Lokal Bez 
Papierosa .pl” brzmi „ Nie bądź bier-
nym. Co 17 minut z powodu biernego 
palenia umiera Europejczyk” mającej 
na celu zwrócenie uwagi na rezultaty 
biernego palenia, które jest równie 
niebezpieczne jak palenie czynne. Do 
akcji przystąpiły kawiarnie, puby, cu-
kiernie, restauracje i bary, w których 
nie pali się lub są wydzielone miejsca 
dla niepalących.

Kampanię w całej Polsce roz-
poczęto rok temu. W Krakowie, 
Wa rsz aw ie ,  Wrocław iu ,  Ł od zi  
i Trójmieście łącznie 250 lokali przy-
łączyło się do kampanii. Śląsk nie 
pozostał w tyle. 40 lokali z Tychów, 
Mikołowa, Gliwic, Zabrza i Katowic 
zgłosiło swój akces do kampanii.  
W samych Katowicach jest już ich 27. 
Na czwartkową inaugurację oprócz 
dziennikarzy zaproszeni zostali  
także właściciele lokali, którzy z rąk 
organizatorów otrzymali certyfikaty 
lokalu spełniającego standardy sieci 
lokali bez papierosa. Przedstawio-

no mapę Katowic z lokalami, które 
przystąpiły do akcji oraz plany na 
przyszłość. Dotarcie do lokalne-
go społeczeństwa, prowadzenie 
akcji edukacyjnej i promocyjnej, 
włączenie władz samorządowych  
i organizacje pozarządowe to przy-
szłościowe cele kampanii – Bądźcie 
z nami, a nie obok nas – powiedział 
Łukasz Salwarowski pomysłodawca 
kampanii a zarazem prezes Stowa-
rzyszenia Mango. Czy Jaworzyno 
włączy się do kampanii zależny 
tylko od nas. Wystarczy znaleźć 
lokal, który będzie spełniał wymogi  
i zgłosić go krakowskiego Stowarzy-
szenia Manko tel. (012) 294 12 65, 
lbp@manko.pl

miroSława matySik

Lokal Bez Papierosa

Denat zidentyfikowany

Występował w serialach: 
„Detektywi”, „Kryminalni”, 
„W11”; filmach: „Katyń”, 
„Demony Wojny”, „Living 
the Quake”, zasiadał także 
na publiczności  
w „Rozmowach w toku”. 
Krzysztof Jędrzejek 
przyznaje, że choć 
statystuje często, nigdy 
o aktorstwie nie myślał 
poważnie.

Swoją przygodę ze stat ysto-
waniem rozpoczął w 2004 roku, 
wszystko zaczęło się przez przy-
padek, dzięki mocnym namowom 
znajomej. – To ona namówiła mnie 
do zarejestrowania się w jednym 
z krakowskich impresariatów, do 
zrobienia swojego portfolio – opo-
wiada Krzysztof. Jego pierwszą 
produkcją był serial „W11”, potem 

Statystyczny statysta

„Detektywi”, „Kryminalni”, w mię-
dzyczasie w Jaworznie kręcony był 
sceny do filmu „Living the Quake”. 
Ki lka razy jaworznicki statysta 
otrzymywał także role mówione, 
które są najbardziej stresujące, ale i 
najbardziej rozwijające. – Czasami 
oglądam się na ekranie, jestem wów-
czas do siebie bardzo sceptycznie 
nastawiony. Zazwyczaj wtedy do-
piero widzę, jakie błędy popełniam 
– wspomina Jędrzejek, który dzięki 
statystowaniu w „Katyniu” miał 

Niedzielny pożar w kuchni

Na zakończenie ubiegłego tygodnia 
w Sali Teatralnej Miejskiego Cen-
trum Kultury i Sportu odbyło się już 
kolejne „Spotkanie z…”. Tym razem 
zainteresowani mogli stanąć oko  
w oko z fizyką.

Prelekcję poprowadził dr inż. Ka-
mil Barczak. Tematyką spotkania był 
„Światłowód jako niezwykłe medium 
transmisji”. Dr inż. Barczak jest pra-
cownikiem naukowym Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Ma-
tematyczno-Fizycznym, na kierunku 
nauki fizyczne. 

Światłowód to włókno szklane,  
w którym odbywa się propagacja 
światła dzięki całkowitemu we-
wnętrznemu odbiciu. Podczas ostat-
niego spotkania przybyli dowiedzieli 
się wielu zadziwiających informacji 
na temat tego ciekawego zjawiska.  

Przypominamy, że wszystkie pre-
lekcje organizowane z cyklu „Spotka-
nia z...” są bezpłatne.

P. Długajczyk  

okazję spotkać  Andrzeja Wajdę. 
– Oprócz reżysera pracowałem także 
z Mają Komorowską i Magdaleną 
Cielecką, było to dla mnie duże 
przeżycie – dodaje. 

Statystowanie to jednak tylko 
i wyłącznie pasja i przygoda dla 
jaworznianina. – Traktuję to jako 
hobby,  s tatystowanie nie może 
być dla mnie sposobem na życie. 
Nie ma z tego wielkich pieniędzy. 
Bardziej cieszy mnie poznawanie 
nowych osobowości i udział w ko-
lejnej przygodzie – mówi Krzysztof 
Jędrzejek.

Światłowód 
w MCKiS

Już niedługo klienci będą mogli cieszyć się nowoczesnym targowiskiem

Krzysztof Jędrzejek
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Co roku Biblioteka Śląska 
przeprowadza ranking 
wszystkich bibliotek 
województwa śląskiego.  
W tym roku nasze miasto 
może poszczycić się 
zasłużonym pierwszym 
miejscem.

W ubiegłym roku Jaworzno na  
19 miast zajęło 2. miejsce, więc jak 
widać wszystko idzie w dobrym kie-
runku. Walka z takimi miastami jak 
Jastrzębie Zdrój, Katowice czy So-
snowiec wskazuje, iż znajdujemy się 
w doborowym towarzystwie. 

O wygranej decydowały takie pa-
rametry jak ilość czytelników przy-
padająca na 100 mieszkańców miasta, 
ilość zbiorów bibliotecznych, a także 
liczba zakupionych woluminów. Za-
jęcie pierwszego miejsca jest zasługą 
wszystkich Filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w naszym mieście.

– Międzynarodowy wskaźnik stan-
dard IFLA-UNESCO wskazuje, iż cywi-
lizowany, rozwinięty kraj powinien ku-

Sukces MBP na 
skalę wojewódzką 

pować 20 książek na 100 mieszkańców. 
My możemy pochwalić się tym, że w 
zeszłym roku kupiliśmy 19 i pół książki, 
czyli otarliśmy się o poziom światowy 
– opowiada Jacek Maro, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ja-
worznie. Zajęcie pierwszego miejsca  
w rankingu bibliotek śląskich pokazu-
je, że nasza biblioteka dostosowana jest 
do standardów międzynarodowych.

P.Długajczyk 
Jan Knapik jest rodowitym 
jaworznianinem, obecnie 
emerytowanym górnikiem. 
Rzeźbiarstwem zajmuje 
się od 18 lat, ale już od 
najmłodszych starał się 
wykonywać z prymitywnych 
materiałów małe figurki.

– Będąc dzieckiem lubiłem pa-
trzeć na posągi stojące przy drogach, 
czy też na figurki w muzeach. Bar-

Człowiek z pasją
W poniedziałek w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wernisaż Jana 
Knapika – jaworznickiego rzeźbiarza

dzo mnie to interesowało i dziwiło 
jak artysta je wykonał – mówi autor 
rzeźb. 

Jan Knapik ze względu na brak 
wolnych chwil niewiele czasu po-
święca swojej pasji. Jak sam mówi 
– natchnienie przychodzi nagle, gdy 
coś przykuje jego uwagę, wtedy stara 
się wykonać dzieło. 

Wykonanie jednej rzeźby wy-
maga wiele czasu i cierpliwości. 
Jest to z pewnością bardzo żmudna 
i uciążliwa praca. Przystąpienie do 
wykonania dzieła wymaga przygo-
towania odpowiedniego materiału. 

Pan Knapik najczęściej korzysta  
z takich drzew jak lipa, brzoza, 
czy topola. Najczęstszymi rzeź-
bami ja k ie w ykonuje to ludzie  
i scenki z życia. – Idąc drogą sta-
ram się zapamiętać kogo i co mi-
jam, następnie wykonuję projekty  
i z czasem dążę do wyrzeźbienia tych 
scenek, które utkwiły mi w pamięci 
– swoją pracę przybliża nam Jan 
Knapik. 

Wystawę rzeźbiarza można podzi-
wiać w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
przez najbliższe 3 tygodnie. 

P. Długajczyk 

Poruszał się pod wiatr 
historii. Nie narzucał się 
wydawcy ze swoją poezją, 
nie szturmował stanowisk 
w życiu literackim. 
Był kontestatorem 
rzeczywistości 
socjalistycznej.

Waldemar Żyszkiewicz – poeta 
Nowej Fali – urodził się w 1947 
roku, studiował w Politechnice 
Krakowskiej i filozofię w Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Debiutował 
w 1972 roku na łamach „Życia Li-
terackiego”. Wydał kilka tomików 
poezji, pisał scenariusze teatralne na 
przykład do „Pornografii” Gombro-
wicza (1986). Jest też autorem sztuk  
i widowisk dla dzieci prezentowa-
nych w teatrach lalkowych. Krytyka 
literacka wysoko ocenia zarówno 
jego poezję jak i publicystykę.

Jaki jest k lucz do odczytania 
twórczości Waldemara Żyszkie-
wicza? Aby wniknąć w istotę jego 
wierszy należy przywołać słowa 
Reinera Marii Rilkego, dla które-
go, jak i dla poety-filozofa, „mowa 
wiązana nie służy, jak sądzą ludzie, 
do wyrażania uczuć, lecz doświad-
czeń. Bowiem chcąc napisać cho-
ciaż jedną strofę, trzeba zobaczyć 
wiele ludzi i rzeczy, trzeba umieć 

myśleć wstecz, trzeba zachować we 
wspomnieniach wiele miłosnych 
uniesień, trzeba spędzić czas przy 
konających i zmarłych.” Pisał więc 
Żyszkiewicz wiersze o życiu, pró-
bował znaleźć wyraz dla tego co 
ważne, swoimi spostrzeżeniami 
chciał podzielić się z czytelnikiem.  
W jego utworach znajdziemy portre-
ty rówieśników, przyjaciół, artystów, 
kobiet o dziewczęcym uroku, jak i 
tych powabnie dojrzałych. Potrafi 
zachwycić nas „mnogością borówek, 
ciszą lśniącej kiści jeżyn, plamą je-
ziora i widokiem lasu”. Czytając jego 

wiersze podróżujemy przez „brzuch 
miasta”, gdzie tłum przemieszcza 
się w „rzece powolnego pośpiechu”. 
Ten poeta-moralista był przykładem 
człowieka wątpiącego, żałujemy 
więc, że nie znajdziemy jego lektur  
w uczniowskich podręcznikach. 

Waldemara Żyszkiewicza oraz 
jego ostatni tomik poezji „Zmienny 
kształt powabu”, mogliśmy poznać 
w bibliotece miejskiej na spotkaniu 
w środowym Salonie Literackim,  
a dyskusje o literaturze i polityce 
trwały do późnych godzin.

n. ŻelichowSka oPP w loi

Zmienny kształt powabu

W ubiegłym tygodniu w ramach 
cyklu spotkań w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Jaworznie od-
były się kolejne ciekawe zajęcia. 
Tym razem był to kurs udzielania 
pierwszej pomocy. 

Spotkanie było zorganizowane 
przede wszystkim z myślą o młodzie-
ży, która w każdej chwili może potrze-
bować wiedzy dotyczącej udzielania 
pomocy poszkodowanym. Czwart-
kowy kurs był prowadzony przez ja-

worznickiego ratownika medycznego 
Piotra Fijoła. Przedstawił on podsta-
wowe kwestie udzielania pierwszej 
pomocy osobom dorosłym. Przybyli 
nauczyli się jak wykonać ocenę nie-
przytomnego poszkodowanego, jak 
prawidłowo uciskać klatkę piersiową 
i wykonać oddechy ratownicze. Piotr 
Fijoł ponadto pokazał jak bezpiecznie 
korzystać z automatycznego defibry-
latora zewnętrznego.

P. Długajczyk

W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
odbyło się kolejne spotkanie dla 
mieszkańców naszego miasta. Tym 
razem tematem zajęć były „Cho-
roby alergiczne skóry, a alergeny 
pokarmowe”. Spotkanie zorgani-
zowało Europejskie Centrum Od-
chudzania „ECO” przy współpracy 
z Gabinetem Kosmetyki Estetycznej 
„ERJOT”.

Spotkanie prowadziła lek. med. 
Elżbieta Meszyńska, doktorantka 
Śląskiej Akademii Medycznej w Kate-
drze i Zakładzie Toksykologii, Anna 
Kurek-Górecka, mgr farmacji oraz 
Renata Szpala, kosmetolog. Zajęcia 
były kontynuacją spotkania, które 
odbyło się w lutym. Wówczas głów-
nym poruszanym problemem była 
pielęgnacja skóry i wpływ odżywiania 
na stan skóry. Na poniedziałkowym 
spotkaniu przybyli dowiedzieli się, 

że 40% ludzkości cierpi na choroby 
alergiczne lub ma tendencję na ujaw-
nienie się takich chorób w przyszłości. 
5% z nich to osoby skłonne do alergii, 
uczulenia na roztocza kurzu domowe-
go. – Statystyki te zmuszają epidemio-
logów do stwierdzenia, że alergia jest 
epidemią XXI wieku – mówi Elżbieta 
Meszyńska. 

Alergia rozszerza się w szybkim 
tempie, zwłaszcza u małych dzieci. 
Podczas prelekcji mieszkańcy mogli 
się także dowiedzieć o jej głównych 
przyczynach, do których należą m.in.: 
zanieczyszczone środowisko i sposób 
odżywiania. 

Kolejne spotkanie odbędzie się już 
niebawem - 7 maja. Prowadzące pre-
lekcję będą poruszać tematy związane 
z pielęgnacją ciała, a także ze smukłą 
sylwetką. 

P. Długajczyk 

Oko w oko z alergią

Pierwsza pomoc w MBP

UWaGa WaRPie. W najbliższy poniedziałek, 5 maja br., odbędzie się spo-
tkanie Prezydenta Miasta z mieszkańcami osiedla Warpie w sali obrad  
w Urzędzie Miejskim o godz. 15:30.

Dzień zieMi 2008. W poniedziałek, 5 maja, Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami wraz z Urzędem Miejskim oraz Miejskim Centrum Kultury 
i Sportu organizuje akcję podsumowującą obchody Światowego Dnia 
Ziemi, pod hasłem „Ludzie Ziemi – Ludziom Ziemia”.

y

y

Waldemar Żyszkiewicz (od lewej) i dr Stanisław Piskor

Jacek Maro dyr. MBP  
w Jaworznie

Jan Knapik odbierał gratulacje na otwarciu wystawy swoich prac



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
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Z notatnika policmajstra
oPrac. jim

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
dw

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

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

Całodobowy Czynny
dw

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

dw

dw

22 kwietnia
Około godz. 14.00, niezna-
ny sprawca wykorzystując 
nieuwagę personelu salonu 
sprzedaży okien przy ul. Grun-
waldzkiej, z szuflady w ladzie 
sklepowej skradł pieniądze  
w kwocie 2.000 zł.

Mieszkaniec Jaworzna zgłosił, 
że w dniu 13.04.2008 roku, na 
stronie internetowej „oto-moto.
pl” znalazł ofertę sprowadzenia 
samochodu „VW Passat B5” 
z Niemiec za kwotę 27.000 zł. 
Po rozmowie telefonicznej ze 
sprzedającym przeprowadzonej 
w dniu 15 kwietnia, zgłaszający 
dokonał wpłaty zaliczki  
w kwocie 1.000 zł na wskazane 
konto. Do chwili obecnej pojazd 
nie został sprowadzony, a kon-
takt telefoniczny z oferującym 
sprzedaż samochodu został 
zerwany.

W podobny sposób został 
oszukany mieszkaniec Będzi-
na. Ten sam sprawca w dniu 
10.04.2008 roku oferował  
z Niemiec samochodu „VW 
Passat B-5”, za kwotę 23.500 
zł. Po uzgodnieniu szczegółów, 
zgłaszający 11 kwietnia doko-
nał wpłaty na wskazane konto 
pieniędzy w kwocie 1.000 zł. 
Do chwili obecnej samochodu 
nie ma, a kontakt telefoniczny 
ze sprawcą się urwał. Postę-
powanie prowadzi Komenda 
Miejska Policji Jaworzno.

23 kwietnia
Mieszkanka Os. Stałego zgło-
siła, że w godzinach, między 
12.44 a 13.00, w autobusie linii 
313, na trasie Centrum - Osiedle 
Stałe, nieznany sprawca skradł 

z jej torebki portfel z zawar-
tością dowodu osobistego, 
kartami NFZ i ZUS, kartą banko-
matową SKOK oraz pieniędzmi 
w kwocie 75 złotych. Ogólna 
suma strat - 80 złotych.

Po południu nieznana kobieta, 
pod pretekstem dostarczenia 
obligacji skarbowych pozo-
stałych po zmarłym członku 
rodziny, weszła do mieszkania 
80-letniej kobiety przy  
ul. Jaśminowej i wykorzystując 
nieuwagę lokatorki skradła jej 
pieniądze w kwocie  
8.300 zł oraz biżuterię złotą. 
Suma wszystkich strat to oko-
ło 9.000 zł.

24 kwietnia
Wieczorem, na szlaku kolejo-
wym trasy Sosnowiec – Ja-
worzno Szczakowa, nieznany 
sprawca zerwał plomby, a na-
stępnie otworzył drzwi dwóch 
kontenerów przewożonych po-
ciągiem towarowym, po czym 
wszedł do środka i wybił szyby 
w drzwiach dwóch samocho-
dów marki Opel Corsa oraz Opel 
Meriva. Z samochodów skradł 
firmowe radioodtwarzacze 
marki Opel. Straty, poniesione 
przez przewoźnika PKP CARGO 
z siedziba w Jaworznie, w toku 
ustalania.

Kilka minut po 1.00, na  
ul. Inwalidów Wojennych, pa-
trol policji zatrzymał mieszkań-
ca Jaworzna, który będąc  
w stanie nietrzeźwym (1,9 pro-
mila) kierował samochodem 
Ford. Kierujący ponadto nie 
posiada uprawnień do prowa-
dzenia samochodu. Zatrzymany 
noc spędził w areszcie.

Około godz. 00.30, patrol 
prewencji, na ul. Polowej za-
trzymał mieszkańca Jaworzna, 
który będąc w stanie nietrzeź-
wym (2,1 promila), kierował 
samochodem osobowym 
marki Skoda. Mężczyzna ten 
również nie posiada prawa 
jazdy. Został zatrzymany  
w areszcie.

26 kwietnia
Około godz. 10.00, na ul. Gór-
nośląskiej, nieznany sprawca 
jadąc rowerem podjechał do 
idącej chodnikiem, 54-letniej 
kobiety, i wyrwał jej z ręki 
torebkę z dowodem osobistym 
i innymi dokumentami oraz 
pieniędzmi w kwocie 600 zł. 
Postępowanie prowadzi KMP 
w Jaworznie.

20-letnia mieszkanka Os. Gi-
gant zgłosiła, że około godziny 
0.30, na ul. Diamentowej, 

nieznany sprawca wyrwał  
z jej rąk torebkę, w której znaj-
dowały się dokumenty oraz 
telefon komórkowy. Straty 
- 500 złotych.

27 kwietnia
W nocy, w domu działkowca 
przy ul. Podwale, nieznany 
sprawca z kieszeni kurtki nie-
trzeźwego, 18-letniego miesz-
kańca Jaworzna, skradł telefon 
komórkowy marki Nokia 6300. 
Straty - 500 złotych.

Policjanci Sekcji Ruchu Dro-
gowego, na ul. Grunwaldzkiej 
zatrzymali 45-letniego miesz-
kańca Jaworzna, który będąc 
w stanie nietrzeźwym (1,6 
promila), kierował samocho-
dem osobowy marki Renault  

i spowodował kolizję drogową 
z Renault Clio kierowanym 
przez 29-letniego mieszkańca 
Ciężkowic. Zatrzymano prawo 
jazdy kategorii A,B,T, a następ-
nie nietrzeźwy kierowca trafił 
do aresztu.

Przed południem policjanci 
drogówki, na  
ul. Grunwaldzkiej, zatrzyma-
li 25-letniego mężczyznę, 
który znajdując się  
w stanie nietrzeźwym (1,2 
promila) kierował samocho-
dem osobowy marki Ford 
Mondeo i spowodował koli-
zję drogową z Oplem Tigra, 
kierowanym przez  
24-letnią mieszkankę nasze-
go miasta. Został umiesz-
czony w policyjnym areszcie.

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

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

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

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

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

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

25 zł, 28 zł, 30 zł (do 30 maja)

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

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

lodniowe: 120 zł, 130 zł, 140 zł, 150 zł. Cena: trasy jednodniowe: 28 zł,  
30 zł, 35 zł, 40 zł  (do 30.04.08 r.), jest również trasa rowerowa

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

Komisja Krajoznawcza zaprasza
01-04.05.08 r. – Ziemia Świętokrzyska. Cena: (do 18.04.08 r.)
11.05.08 r. – Myślenice – Dobczyce. Cena: 22 zł, 25 zł, 28 zł, 30 zł (do 7 maja)
01.06.08 r. – wyjazd do Teatru Sceny Stu w Krakowie na spektakl „Biesy” oraz zwiedzanie 

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

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

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

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

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

licytację na najem bufetu znajdującego się 
w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej 

przy Rynku Głównym 17.
Powierzchnia użytkowa barku wynosi 14,70 m2. Klienci 
barku korzystają z miejsc siedzących znajdujących się na 
powierzchni należącej do Biblioteki. Lokal jest umeblowany 
i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyj-
ną, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, przeciwpożarową 
i antywłamaniową. 

Cena wywoławcza wynosi 15.55 zł za m2.  
Licytacja czynszu najmu odbędzie się 14 maja 2008 r. o go-
dzinie 9.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, 
Rynek Główny 17, sala narad II piętro.  
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie 
wadium do kasy lub na konto MBP w wysokości 230 zł,  
w terminie nie później niż trzy dni przed dniem przetargu 
(decyduje data wpływu na konto MBP) oraz akceptacja 
warunków umowy (podpisanie wzoru umowy) w dniu 
licytacji przed jej rozpoczęciem. Wzór umowy i regulamin 
licytacji dostępne są w sekretariacie MBP w dni robocze  
w godzinach 7-15.

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

e-mail poczta@biblioteka.jaw.pl

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie ogłasza

o g ł o s z e n i a

ZAPROSZENIE
Dyrekcja i nauczyciele Szkoły 

Podstawowej nr 16 zapraszają serdecznie 
wszystkich uczniów naszej szkoły i ich 

rodziców na uroczystą Mszę św. w naszej 
intencji, która odbędzie się w Kolegiacie 

p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w dniu 
3 maja o godz. 9.00.
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Z konferencji prasowej prezydenta

Miasto przeznaczyło 380 tys. złotych na nowe place zabaw

Nowe place zabaw
Bezpieczne place

Do wakacji planowane jest wy-
budowanie 12 nowych placów zabaw 
dla dzieci. Przestarzałe, metalowe 
konstrukcje na placach zabaw mogą 
być niebezpieczne dla małych dzieci. 
Urządzenia na powstających placach 
będą posiadały stosowne certyfikaty 
bezpieczeństwa.

Place powstaną głównie na tere-
nach przedszkoli na Osiedlu Tade-
usza Kościuszki, Podłężu, Osiedlu 
Stałym, w Szczakowej i Jeleniu. Place 
przy przedszkolach na Borach i Łu-
bowcu będą doposażone w urządze-
nia dla dzieci niepełnosprawnych. 
– Chcemy budować place zabaw  
w takich miejscach, które mają stały 
dozór, żeby one nie były niszczone. 
Chcemy się zabezpieczyć na tyle, na 
ile to możliwe, żeby nie małe wydatki 
na urządzenia certyfikowane nie były 
zmarnowane w bezsensowny sposób, 
żeby one służyły celowi, do jakiego 
są stworzone i żeby były bezpieczne 
– wyjaśnia prezydent Paweł Silbert.

Na modernizację istniejących  
i budowę nowych placów w budże-
cie zabezpieczone jest 380 tysięcy 
złotych. Docelowo planowane jest 
postawienie placów zabaw przy 
każdym przedszkolu, będą one ogól-
nodostępne dla dzieci z dzielnicy. 
Jednocześnie z otwarciem nowych 
placów powołana zostanie komisja, 
w której skład wejdzie inspektor 
nadzoru budowlanego. Będzie się 
ona zajmowała bieżącym monito-
rowaniem stanu urządzeń. W tym 
roku ma również rozpocząć się pra-
ca nad przygotowaniem koncepcji 
ogródka jordanowskiego, czyli placu 
o większych rozmiarach. Miałby on 
powstać w centrum, obok Szkoły 
Podstawowej nr 1, obok dawnej Zie-
lonej Świetlicy.

„Starsi = bezpieczni”
Po kampanii informacyjnej prze-

strzegającej przed kieszonkowcami 
Komenda Miejska Policji, Straż Miej-
ska i wydział zarządzania kryzyso-
wego UM planują kolejną kampanię 
informacyjną. Tym razem będzie ona 
skierowana do osób starszych, które 

często są obiektem zainteresowania 
złodziei i oszustów.

Kampania „Starsi = bezpieczni” 
została zapoczątkowana na Targach 
Pracy i Edukacji w Hali MCKiS.  
W maju do kampanii mają przystąpić 
partnerzy programu poprawy bez-
pieczeństwa „Tarcza”.

Starsi ludzie często stają się ofia-
rami ataków oszustów, którzy dyspo-
nują całym wachlarzem pomysłów na 
wyciągnięcie pieniędzy. Przykładem 
jest opisywana wielokrotnie przez 
policjantów metoda „na wnuczka”. Do 
starszej osoby dzwoni oszust podający 
się za kogoś z rodziny np. wnuka i pro-
si wsparcie pewną sumą pieniędzy na 
określony cel, np. opłacenie czesnego. 
Po pewnym czasie do wprowadzonej 
w błąd osoby zgłasza się wspólnik 
oszusta, który podaję się za jego zna-
jomego. Starsi ludzie często dają się 
nabrać i oddają dobrowolnie znaczne 
sumy pieniędzy nieznanej osobie.

Oszuści często również są wpusz-
czani do mieszkań w przebraniu 

pracowników różnych instytucji, np. 
pracowników ZUS-u, czy przedsta-
wicieli spółdzielni. W chwili nieuwa-
gi kradną pozostawione na wierzchu 
pieniądze i drogocenne rzeczy.

O takich właśnie metodach oszu-
stów informuje akcja policji i podaje 
sposoby zapobiegania im.

Uważaj na trefny alkohol
Prezydent na konferencji przypo-

mniał też przypadki zgonów trzech 
mężczyzn po spożyciu alkoholu 
pochodzącego z nieznanego źródła. 
Najprawdopodobniej spożyte trun-
ki zanieczyszczone były trującym 
glikolem. – Apeluję o rozwagę przy 
kupowaniu napojów alkoholowych. 
Powinno się to zawsze robić w skle-
pach, a na butelkach powinna obo-
wiązkowo być banderola, czyli znak 
akcyzy. Jeżeli jej nie ma, to takiego 
alkoholu się nie kupuje. Absolutnie 
przestrzegam przed kupnem alkoholu 
z niepewnych źródeł poza oficjalnymi 
miejscami sprzedaży, bo jak widać ry-
zyko zatrucia śmiertelnego jest bardzo 
duże – powiedział Paweł Silbert.

P.jamroz

W tym roku ma powstać 12 bezpiecznych placów 
zabaw dla dzieci. Urząd organizuje kolejną 
kampanię informacyjną skierowaną do ludzi 
starszych, częste ofiary przestępstw. Mówił na 
ten temat w piątek prezydent Paweł Silbert

Grzech zaniechania czy 
prawo pierwszeństwa?  
O tym pierwszym mówił 
na ostatniej sesji RM radny 
Chudzikiewicz, podkreślając 
brak zainteresowania 
miasta dzielnicą Jeziorki.  
O tym drugim zaś prezydent 
Silbert, który przekonywał, 
że zaniedbań nie ma, a czas 
definitywnych remontów  
w Jeziorkach i Jeleniu 
jeszcze przyjdzie. 

Centrum jest bowiem wizytówką 
miasta. Czy faktycznie w Jaworznie 
nie dba się o dzielnice peryferyjne,  
a uwagę skupia tylko na centrum? Taką 
tezę wysunęli radni klubu Wspólnie 
dla Jaworzna na ostatniej sesji RM,  
28 kwietnia br.

Kwietniową sesję Rady Miejskiej 
zdominowała dyskusja na temat 
sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta za 2007 rok. 

Komisja Rewizyjna zbadała go-
spodarkę finansową miasta i prze-
analizowała sprawozdanie finansowe,  
a następnie sformułowała wniosek  
o udzielenie absolutorium prezyden-
towi Silbertowi, który pozytywnie 
zaopiniowała Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Katowicach.

Uchwalony na 2007 r. budżet 
miasta Jaworzna wynosił po stronie 
dochodów 261 zł, po stronie wydat-
ków 299 zł. Wyższe o kwotę 38 mln 
zł planowane wydatki miały znaleźć 
pokrycie w przychodach tj. w kredy-
cie w kwocie 34 mln zł i w wolnych 
środkach, jako nadwyżce środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym  
z roku 2006 w kwocie 4 mln zł. W wy-
niku zmian dokonanych w ciągu roku 
planowane dochody i wydatki zwięk-
szono ogółem o kwotę 13,3 mln zł.

Plan dochodów po zmianach na 
31 grudnia 2007 r. to kwota 274,3 mln 
zł. Dochody wykonane to kwota 279,5 
mln zł co stanowi 101,8 proc. założeń 
rocznych. To bardzo dobry wynik re-
alizacji dochodów. Pozwolił on miastu 
terminowo regulować zaciągnięte zo-
bowiązania. Przez cały rok Jaworzno 
posiadało wysoką płynność finansową 
i nie było zmuszone do zaciągnięcia 
kredytów krótkoterminowych na po-
krycie bieżącego niedoboru.

Wyższe niż planowane są zreali-
zowane dochody pozyskane z innych 
źródeł (środki unijne). Na planowane 
10,1 mln zł uzyskano dochody w kwo-
cie 10,9 mln zł, co stanowi 108,33 proc. 
założeń rocznych. Na tak dobrym wy-
niku zaważyła otrzymana z programu 
SPO Transport refundacja projektu 
„Miasto Twarzą do Autostrady”.

W sumie w 2007 r. na inwestycje 
miasto wydatkowało 66,8 mln zł. Na 
remonty i utrzymanie dróg 34 mln 
zł – i wydatki te rosną z roku na rok.  
W 2006 r. była to kwota 30 mln zł, 
natomiast planowana kwota na 2008 
r. to aż 72,4 mln zł. Na oświatę w ubie-

głym roku miasto wydatkowało nieco 
ponad 100 mln zł. Na kulturę 20 mln zł 
(w tym wydatki na bibliotekę sięgnęły 
blisko 12 mln zł), na sport 8,4 mln zł, 
na ochronę zdrowia 14,7 mln zł (10,5 
mln zł to wydatki na szpital), pomoc 
społeczną 37,6 mln zł, a na gospodarkę 
komunalną 10,8 mln zł.

Radni opozycji nie uważali 
jednak, że realizację zadań 
budżetowych za rok 2007 
można ocenić pozytywnie. 
Do dyskusji kolejno włączali 
się członkowie klubu 
Wspólnie dla Jaworzna: 
Janusz Guja, Wacław 
Chudzikiewicz i Danuta 
Milner.

 Radny Guja zarzucał prezyden-
towi brak działań na osiedlach pe-
ryferyjnych, na których – jak mówił 
– ludzie mieszkają od pokoleń, a w 
dalszym ciągu te tereny nie są skana-
lizowane. – Za mało mamy dróg gmin-
nych – mówił radny. Radny Wacław 
Chudzikiewicz poruszył problem pro-
gramu Tania i czysta woda. – Program 
ruszył 2003 r., a do dziś nic nie zostało 
zrealizowane – powiedział radny. 
Również radna Danuta Milner za-
brała głos w dyskusji: – Spotkałam się  
z taką opinią w osiedlach ościennych, 
by duże inwestycje nie przysłoniły 
potrzeb mieszkańców tych osiedli, 
takich jak drogi gruntowe, chodniki, 
kanalizacja – powiedziała radna. 
Przeciwwagą dla wystąpień członków 
klubu WdJ były wypowiedzi innych 
radnych. Za sprawozdaniem opowie-
dzieli się: Tadeusz Kaczmarek, An-
drzej Węglarz, Ewa Zuber i Wiesław 
Więckowski. – Komisja edukacji po-
zytywnie zaopiniowała sprawozdanie 
z wykonania budżetu – powiedziała 
radna Zuber. – Myślę, że budowa sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 
3 czy termomodernizacja szkoły w 
Ciężkowicach to duże osiągnięcia. 
Nie zgodzę się, że miasto nie prowadzi 
polityki „Twarzą do społeczeństwa”. 

Nie możemy patrzeć przez pryzmat 
jednej dzielnicy – dodała. Absoluto-
rium prezydenta poparł też Wiesław 
Więckowski.

– Na drogi w 2007 roku było prze-
znaczone o wiele więcej niż w latach 
poprzednich – powiedział wicepre-
zydent Jacek Nowak. – Ale zauważcie 
Państwo, nie ma już dyskusji o koszach 
na śmieci, o przystankach, czy toaletach 
– dodał wiceprezydent, dając radnym 
do zrozumienia, że, choć wszystko 
potrzebuje czasu i odpowiednich środ-
ków prawnych, problem z kanalizacją 
także zostanie rozwiązany.

Dyskusję podsumował prezydent 
Silbert: – Liczyłem na to, że radni 
opozycji zauważą, że budżet na 2007 
rok był lepiej wykonany niż poprzed-
nie. Oszczędniej gospodarowaliśmy 
pieniędzmi. Tymczasem stoimy wobec 
sprzecznych oczekiwań: radny Guja 
prosi o bardzo szczegółowy plan re-
montu dróg, a radna Milner chce jak 
szybciutko załatwić sprawy mieszkań-
ców. Tak się nie da. Za wiele rzeczy 
miasto wzięło się po raz pierwszy, np. 
za kanalizację. Ja ten rok uważam za 
wyjątkowo udany. Prezydent podkreślił 
również konieczność pracowania na 
markę miasta, na którą składa się wiele 
rzeczy, także korzystne inwestycje.

Sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu miasta za rok 2007 przegło-
sowano 16 głosami, dwóch radnych 
było przeciw, czterech wstrzymało 
się od głosu.

Nie tylko jerzyki
W punkcie 12a radni przegłosowa-

li również wprowadzenie programu 
ochrony jerzyka w Jaworznie. Radna 
Danuta Milner zwróciła uwagę na 
fakt, że dbanie o byt ptaków w mie-
ście to troska nie tylko o jerzyki, ale  
i o wróble, szpaki, kosy i bociany.

Na kwietniowej sesji radni za-
jęli się również nadaniem statutu 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Jaworznie oraz za-
twierdzili sprawozdanie finansowe 
za 2007 r. SP ZOZ Zakładu Pielę-
gnacyjno-Opiekuńczego.

Sesję tradycy jnie zakończyły 
interpelacje radnych. 

Blanka Bakowicz

Z obrad Sesji Rady Miejskiej

Obiecanki 
cacanki?

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2007 
przegłosowano 16 głosami, dwóch radnych było przeciw, czterech 
wstrzymało się od głosu
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PROGRESS
Centrum 

edukacyjne

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

tel. 032 616 37 37

EDUKACJA

dw

dw

dw

Ośrodek 
nauki jazdy 

„KLAKSON”

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

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

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

dw

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

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

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

dw

Sprzedam: 
samochód ciężarowy 

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

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

dw

OKNA I DRZWI PCV

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

(obok stadionu Szczakowianki)

NAJKRÓTSZY 
TERMIN REALIZACJI

RENTGEN PANORAMICZNY

CZYNNE od 14.00 do 19.00

ORTODONCJA 
APARATY STAŁE

I RUCHOME

dw

dw

dw

Reklama 
w telewizji

 

już od 300 zł netto
tel. 032 751 91 30

ogłoszenie własne

dw
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WULKANIZACJA – sprzedaż opon
komputerowe wyważanie kół Łubowiec

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

tel.032/752 98 17

dw

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

montaż instalacji gazu, co, wody, kanalizacji. Montaż 
wkładów kominowych kwasoodpornych i węglowych. 

Inst – Gaz ul. Szelonka 1 tel. 616 29 74, 0601 520 180

dw

Nagrobki importowane 
ul. Martyniaków 8 

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

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

145/03

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

dw

www.tynkowanie.com.pl

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

142/03

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

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

dw

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

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

dw

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

dw

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

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

TELEGAZ – EXPRESOWE DOSTAWY GAZU PROPAN-BUTAN 
bezpośrednio do klienta w butlach 11 kg. Czas dostawy max  

1 h. Tel. 615 50 10, 615 62 79, do kierowcy 0 601 43 16 67
Napełnianie butli turystycznych od 0,5 do 5 kg, butli 33 kg gaz do 

wózków widłowych. CANDIA – ROZLEWNIA GAZU PROPAN-BUTAN, 
parking KWK „Jan Kanty”

78/03

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

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

fax 616 14 71, kom. 0606 537 606
dw

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305

144/03

Kupon

rabatowy

5%

dw

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

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

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

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065
dw

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

dw

AGD – Serwis NARES

Pralki, lodówki, piece. Naprawy w domu klienta.
Tel. 625 09 22; 0 691 188 112

Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy.
94/D/08

dw

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

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

152/03

dw

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

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

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

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

72/03

AUTO GAZ – PROMOCJA
12 lat doświadczenia montaż, serwis

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

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

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

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

dw

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
dw

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

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

dw

146/03

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

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

dw

Wejdź na 
www.motosklep.net

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

Koparko-ładowarka: wyburzenia; 
wywóz: gruzu, śmieci

Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

102/02

276/D/08

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

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

wszywanie zamków do kurtek

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów,

spodni jeansowych. Tel. 751 97 48

dw

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

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

fabrykakoloru.eu, fabrykakoloru@o2.pl

175/03

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

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

Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

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

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

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

173/03

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

sprzęt samochodowy, elektronarzędzia
Jaworzno ul. Paderewskiego 8 

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

dw

ANTYKI
Renowacja starych mebli – skup

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

STACH GAZ 
dostawa gazu na telefon propan – butan 

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

dw

143/03

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

dw

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
naprawa, modernizacja i konserwacja sprzętu PC, 

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

Faktury VAT tel. 0 696 140 030

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

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

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

172/D/08

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

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

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

22/04

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

firm i ogrodów przydomowych

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

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

dw

CIESIELSTWO
Więźby dachowe, budowa domów konstrukcyjnych 

TYSK-BUD 
tel. 0 888 40 52 40
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BIURA 
RACHUNKOWE

Biuro Rachunkowe Anna Kurek 
poleca kompleksowe usługi 

księgowe: ewidencja VAT, 
deklaracje podatkowe, 

składki ZUS, wynagrodzenia, 
prowadzenie ksiąg 

rozrachunkowych, zwrotu VAT-u 
z budownictwa VZM 

ul. Wybickiego 46, 
43-605 Jaworzno 

tel. 032/ 615 56 92, 0 505 088 175

Sporządzanie zeznań 

podatkowych, prowadzenie 

podatkowej księgi przychodów 

i rozchodów, prowadzenie 

ryczałtu ewidencjonowanego, 

pełna obsługa 

kadrowo – płacowa. 

Tel. 0 501 468 113, 

032/ 752 69 95 

ul. Klonowa 13/26 Jaworzno

dw

Firma 
zatrudni:

►	magazyniera
Wymagania:
–	 uprawnienia	do	kierowania	

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

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

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

dwdw

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

Reklama w telewizji
 

już od 300 zł netto
tel. 032 751 91 30

ogłoszenie własne

PRODUCENT SIATKI 
OGRODZENIOWEJ 

OFERUJE:
- siatka ogrodzeniowa (ocynko-

wana, powlekana)
- drut naciągowy, kolczasty
- słupki ogrodzeniowe
- naciągi

„MARCO”
Jaworzno ul. Dąbrowska 80

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

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

Tekst płatny

Zaproszenie
Zapraszamy	do	skorzystania	z	bezpłatnych	porad		

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

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

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

mec. MAREK NIECHWIEJ KANCELARIA PRAWNA W JAWORZNIE 
przy ul. MIKOŁAJA REJA �7, �3-�00 JAWORZNO (Stara-Huta) 

tel. (0-3�) 753 05 �7; tel. kom. 0 ��1 91� �9� 
e-mail: kancelaria@e-legis.pl; www.e-legis.pl 

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

P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S
Piotr grzegorzek – kuStoSz muzeum w chrzanowie

www.muzeum.chrzanow.plZgubiła ją dobroć Dziwne pola

Tarnina w Łęgu

Kozłek całolistny

DOBRA OSOBISTE
„Pytanie dotyczy mojego syna. 

Chodzi do szkoły, do gimnazjum  
i nie jest najlepszym uczniem. Po-
nadto w domu też nie panują po-
prawne stosunki. Ostatnio dowie-
działam się, ze jeden z nauczycieli 
opowiada w szkole o moim dziecku 
różne negatywne historie, nie za-
wsze prawdziwe. Po rozmowie ta 
osoba stwierdziła, że nie mówi nic, 
co nie byłoby prawdą. Czy ma prawo 
to robić? Czy komukolwiek wolno 
oczerniać drugiego człowieka?”

W tym wypadku – jeśli są to 
prawdziwe „historie”, dotyczące 
ucznia – nie jest to oczernianie. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że 
zachowanie jest niepedagogicz-
ne i podlega odpowiedzialności 
cywilnej. Nawet, gdy ktoś ma nie 
najlepszą reputację, to rozgłaszanie 
podobnych wiadomości – jeśli nie 
jest konieczne np. pod względem 
ostrzegawczym – nie powinno 
mieć miejsca. Art. 23 K.C. dotyczy 
ochrony dóbr osobistych. Wśród 
nich jest np. wizerunek i cześć. 
Choć nie mamy do czynienia z po-

mówieniem, to jednak takie zacho-
wanie jest niedopuszczalne. Naraża 
bowiem dobro danego człowieka 
na uszczerbek. W oczach opinii 
publicznej jest ona dyskwalifiko-
wana. W takich sytuacjach prawo 
przewiduje środki ochrony. Gdy 
osoba jest małoletnia, roszczenie 
przysługuje opiekunom prawnym, 
np. rodzicom. Ale najpierw warto 
by było rozmawiać z dyrekcją szko-
ły. W przypadku naruszenia dóbr 
osobistych lub szkody majątkowej, 
wyrządzonej cudzym zachowaniem 

– nawet jeśli negatywne nowinki 
były prawdziwe – poszkodowany 
(lub jego opiekun) może  żądać na-
wet zadośćuczynienia pieniężnego 
lub zapłaty odpowiedniej sumy na 
wskazany cel społeczny. Inną formą 
jest np. publiczne przeproszenie za 
naruszenie czci, wizerunku, itd. 
Trzeba jednak dowieść, że na sku-
tek tego działania powstała szkoda, 
a osoba poniosła wyraźny uszczer-
bek. Nie ma jednak wątpliwości, iż 
takie zachowanie nauczyciela nie 
służy celom wychowawczym.

Ponad rok czasu potrzebowała 
policja, by złapać bandytów, 
którzy bestialsko zamordowali 
staruszkę. To był pomysł  
24-letniego Marcina a., 
narkomana i drobnego 
złodziejaszka. Był przekonany, 
że 78-letnia kobieta, która już 
kilka razy dawała mu po pięć, 
dziesięć złotych jest bardzo 
zamożna i można się u niej 
naprawdę obłowić.

Marcin A. znał starszą panią. 
Poznał ją, kiedy chodził po miesz-
kaniach na jej osiedlu, proponując 
ludziom kupno kartek pocztowych, 
z których dochód miał być rzekomo 
przeznaczony na upośledzone dzieci. 
Wpadł na ten pomysł kiedy zaobser-
wował jak ludzie wrzucają chętnie 
pieniądze do puszek ulicznym zbie-
raczom działającym w imieniu nie-
istniejących fundacji. Zapytał nawet 
jedną ze zbierających pań czy warto 
się w to bawić? Bez zająknięcia od-
powiedziała, że zdecydowanie lepiej 
niż pracować. Wystarczy zrobić sobie 
identyfikator, okleić puszkę i wymy-
ślić sobie chorobę. Zresztą i tak nikt 
nie pyta o szczegóły – poinstruowała 
Marcina zbierająca pieniądze. On sam 
zdecydował, aby chodzić po domach, 
bo jak myślał zysk będzie większy.  
I jak to zwykle w takich przypadkach 
bywa: niektórych z mieszkańców nig-
dy nie było, inni nie otwierali drzwi, 

jeszcze inni nie chcieli dać pieniędzy. 
Z Eugenią B. było inaczej. Ona zawsze 
wysupłała parę złotych na pomoc 
pokrzywdzonym dzieciom. Nigdy go 
nie zbyła, nigdy nie narzekała na brak 
pieniędzy dla siebie. Po kilku takich 
spotkaniach ze staruszką, Marcin 
A. nabrał przekonania, że musi być  
osobą zamożną. Postanowił ją napaść 
i okraść. Wiedział, że mieszka sama, 
więc nie przewidywał specjalnych 
trudności w realizacji swojego pla-
nu. Na „włam” nie poszedł jednak 
sam. Razem z 48-letnim Janem H.  
i 25-letnią Iwoną S. wszedł do miesz-
kania. 21-letni Andrzej S. stał na 
czatach. 

Włamywacze srogo się jednak zawie-
dli. Eugenia B. nie była bogata. Oprócz 
kilku starych gratów w jej mieszkaniu 
próżno byłoby szukać czegoś cennego. 
Być może dlatego sprawcy tak pastwili 
się nad nią: bili do utraty przytomności, 
złamali kręgosłup, związali jej ręce i 
nogi, przypalali żelazkiem. Ona jednak 
nie mogła im niczego oddać, nie chciała 
zdradzić gdzie ukryła pieniądze, bo ich 
po prostu nie miała. 

Zagadkę jej śmierci udało się wy-
jaśnić dopiero prawie półtora roku od 
jej popełnienia.

Starsza pani nie utrzymywała bliż-
szych kontaktów z sąsiadami, za to 
często wychodziła na klatkę schodową 
– na papierosa. Jeszcze koło czwartej 
po południu, widział ją jej sąsiad. 
Kilka godzin później kobieta została 
zamordowana. Napastnicy musieli 
przyjść do niej późnym wieczorem, 
kiedy szykowała się do snu, bo była  
w koszuli nocnej.

Coś jednak tej nocy musiało pójść 
nie tak. Łup morderców nie był bo-
wiem imponujący: stare czarne radio 
„Unitra” na baterię, kryształowa waza, 
biały czajnik elektryczny, dwa kartony 
papierosów „Cristal”, książeczka loka-
ty terminowej PKO, trochę gotówki.  
W przedpokoju leżał zapakowany  
w torbę telewizor, od którego mordercy 
zabrali pilot. Wszystko wskazywało na 
to, że ktoś musiał ich spłoszyć. Ciało 
znalazła następnego dnia krewna. 

Rozpoczęło się żmudne poszuki-
wanie bandytów. Na miejscu tragedii 
policjanci znaleźli bardzo dużo śladów, 
które zostawili zabójcy. Jednak przez 
ponad rok nie można było ich zatrzy-
mać. Po roku postępowanie zostało za-
wieszone. Jednak dzięki czynnościom 
operacyjnym policji można było do nie-
go powrócić. Zatrzymano Jana H. i Iwo-
nę S. Już w czasie ich przesłuchiwania 
okazało się, że inspiratorem zabójstwa 
był 24-letni Marcin A., który akurat 
przebywał w areszcie jako podejrzany w 
sprawie narkotykowej. Ostatni z podej-
rzanych trafił za kratki 21-letni Andrzej 
S. – To jej dobroć obróciła się przeciwko 
niej – stwierdził zastępca prokuratora 
okręgowego, który prowadzi śledztwo 
w tej sprawie. 

Pierwszej trójce zarzucono już 
współudział w zabójstwie ze szczegól-
nym okrucieństwem. 21-latek jest po-
dejrzany o pomocnictwo w tej zbrodni. 
Marcin A. przyznaje się jedynie do na-
paści i obrabowania kobiety. Za zabój-
stwo ze szczególnym okrucieństwem 
grozi od dwunastu lat wiezienia do  
25 lat, lub nawet dożywocie.

Pitawal

Jedną z osobliwości przyrodniczych 
Jaworzna są Pola Mostki położone  
w Ciężkowicach w osi ulicy Luszowic-
kiej, która jak wiadomo prowadzi do 
Balina Okradziejówki. Najcenniej-
szymi zbiorowiskami roślinnymi 
tego miejsca, położonego na wschód 
od Góry Chrzanowskiej są lasy i za-
rośla rozwijające się wzdłuż niewiel-
kiego cieku zasilającego Łużnik. Jest 
tu także spore zgrupowanie pomni-
kowych dębów szypułkowych. 

Bogactwo flory
Nie sposób w krótkim artykule 

wymienić wszystkich osobliwości 
takiego miejsca. Gwoli ścisłości za 
folderem cytuję, że potwierdzono 
tutaj występowanie 245 gatunków 
roślin naczyniowych, z których dwa-
naście jest objętych ochroną ścisłą,  
a cztery są chronione częściowo. Je-
den z występujących tutaj gatunków 
jest zagrożony w skali Polski, a czte-
ry dla flory województwa śląskiego. 
Czy jest to oszałamiający wynik.  
W szczególe i owszem, ale w ogólności 
niekoniecznie. Jest bowiem regułą, 
że przy dużej mozaice siedlisk na 
obszarze zbliżonym do 9 km2 można 
spotkać co najmniej 300 gatunków 
roślin naczyniowych. Tu obszar na-
szego zainteresowania jest znacznie 
mniejszy.

W palecie siedlisk najmniejszą 
powierzchnię zajmują wbrew na-
zwie pola uprawne. Na nich między 
innymi zobaczymy rzadki chwast, 

tobołki polne. W pobliskim stawie, 
będący m zarazem zbiornik iem 
przeciwpożarowym znalazł swoje 
miejsce na tej ziemi biało kwitnący 
jaskier wodny. Oczywiście teraz na 
licznych tu młakach najbardziej 
rzucają się w oczy żółte kaczeńce. 
Oczywiście ich prawidłowa polska 
nazwa to knieć błotna. W suchych 
trzcinach można wypatrzeć nader 
licznego tu kozłka całolistnego. Jest 
on gatunkiem stosunkowo rzadkim 
w Polsce, specjalnością południa 
i wschodu naszego kraju. Do tej 

pory nie pojawił się na zachodzie 
i północnym zachodzie kraju. Ten 
gatunek ma drobne różowe kwiaty. 
Jego kłącza mają charakterystyczny 
zapach waleriany, jak na mniej oka-
załego kuzyna waleriany przystało. 
Bardzo malowniczo w ygląda tu 
także kuklik zwisły, przedstawiciel 
rodziny różowatych. Jego rudobrą-
zowe pączki znajdują się na końcach 
zwieszających się czerwono zabar-
wionych pędów.

Prawdę powiedziawszy pól tu 
prawie nie ma, stąd tytuł artykułu, 
ale mostki pozostały i to aż trzy, pod 
którym przelewa się nadmiar wody 
zapełniającej utworzony tu na począt-
ku tego wieku staw.

Pomniczek w zaroślach
Pełnia pierwiośnia, bo tak teraz 

nazywa się ten czas, gdy jeszcze 
kw itną pier w iosnk i,  to bardzo 
malownicza pora roku. Z jednej 
strony mamy świeżą bujną zieleń, 
a z drugiej czarniawe pędy drzew 
i krzewów, które jeszcze nie ruszy-
ły z wegetacją. Do tego dochodzi 
pewna szarzyzna zeszłorocznych 
traw, z którą tutaj kontrastuje biel 
kwitnącej tarniny. Doprawdy jest 
niezwykle malowniczo. Taki widok 
czeka na każdego, kto zejdzie z dro-
gi w zarośla nad ciekiem po prawej 
stronie drogi. Całość w wyższych 
położeniach obramowują niezbyt 
okazałe sosny.

Tu spośród osobliwości warto 
zwrócić uwagę na niemalże pomni-
kową trzmielinę pospolitą. To dość 
często spotykany w Jaworznie krzew. 
Tym nie mniej warto wiedzieć, że 
krzewy czasem przybierają postać 
małego drzewka. Nie inaczej jest  
w tym przypadku. Tutaj grubość pnia 
przekracza piętnaście centymetrów 
średnicy, a jego wysokość jest zbli-
żona do dwu metrów. Co prawda,  
w porównaniu z okazałymi dębami to 
pomniczek, ale tym bardziej zasługuje 
na uwagę. Ale do tutejszej szczątkowej 
dąbrowy zajrzymy za tydzień.

Knieć błotna
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Sp. z o.o.

zatrudni:
►	 pracowników  

budowlanych
►	 murarzy
►	 tynkarzy
►	 fliziarzy
►	 monterów  

płyt gipsowych

Ofertę prosimy 
kierować na adres:

e-mail:	kadry@magbud.com.pl
tel.	604	494	596
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JCB 3CX

Kontakt telefoniczny

tel.	0	660	788	650
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iV Międzynarodowe 
Mistrzostwa Policji  
w Piłce Nożnej Halowej 
wygrane przez drużynę 
iPa Jaworzno! Sama 
impreza, na standardzie 
godnym europejskich 
gości, niezwykle udana 
sportowo i co ważne, 
świetnie zorganizowana, 
znowu z bardzo dobrej 
strony pokazała sylwetkę 
Jaworzna. 

Artystyczne show
Mistrzostwa Policji w futsalu 

dostarczyły widzom wielu emocji, 
tych sportowych i tych niekoniecz-
nie związanych ze sportem. Jak co 
roku, sporym wydarzeniem była już 
sama inauguracja, z zaskakującym 
scenariuszem. Główne trofeum 
dotarło na halę na potężnym mo-
torze, pod kierownictwem jeszcze 
potężniejszego człowieka – jaworz-
nickego Mistrza Świata w kultury-
styce Bogdana Szczotki, któremu 
towarzyszyła siatkarka MCKiS-u 
Jaworzno Weronika Hubczeńko. 
Jednak to nie Bogdan Szczotka 
miał najbardziej wystraszyć dziel-
nych przedstawicieli europejskiej 
policji,a pokaz… grupy policyjnej 
która efektowną akcją odbiła z rąk 
„porywaczy” prowadzącego inau-
guracje radnego Dariusza Chrapka. 
Atrakcji zarówno na inauguracji 
jak i później było znacznie więcej. 
Największą był bez wątpienia przy-
jazd do Jaworzna gwiazd telewizji 
TVN, w składzie m.in. z Tomaszem 
Zubilewiczem, Tomaszem Jachim-
kiem i Sergiuszem Ryczelem. To-
warzyskie spotkanie reprezentacji 
TVN z reprezentacją Gwiazd Euro-
pejskiej Policji, było widowiskowe, 

Puchar zostaje w Jaworznie

Zawodnicy zwycięskiej drużyny IPA Jaworzno po wręczeniu pucharu

Zawodnicy drużyny gwiazd TVN-u i zawodników Europejskiej Policji

Walka o pierwsze miejsce chwilami nie była fair

pełne efektownych sztuczek tech-
nicznych i niebanalnych zagrań. 
Przedstawiciele mediów, okazali 
się jednak dużo słabsi od stróżów 
prawa, przegry wając w stosun-
ku 8:3. Najważniejsze emocje, te 
sportowe, miały nastąpić zaraz po 
tym meczu.

Piłka w grze
Rozgrywki prawie 30 drużyn  

z różnych zakątków Europy dostar-
czyły wielu emocji i miały swój spe-
cyficzny klimat. Każda nacja miała 
swój styl gry, każda szukała innej 
drogi do odniesienia sukcesu. Hisz-
panie i Włosi czarowali technika, 
Anglicy jak to oni byli prawdziwymi 
twardzielami, Słowacy konsekwentni 
i nieustępliwi. Polacy? Polacy byli 
przede wszystkim zwycięscy. W cza-
sie trwania turnieju powoli wykru-
szały się kolejne zagraniczne ekipy. 
Ostatecznie w półfinałach obejrze-
liśmy tylko 1 zespół spoza grani-
cy Polski, i to w dodatku naszych 
bezpośrednich sąsiadów Słowaków,  
a konkretnie drużynę IPA Bańska 
Bystrzyca. Ostatecznie w finale za-
grały ze sobą dwie Polskie drużyny, 

IPA Jaworzno zmierzyła się z IPA 
Zgierz. Postawa gospodarzy, którzy 
dotarli do finału była pewną niespo-
dzianką – Jako gospodarze mieliśmy 
prawo wystawienia dwóch drużyn,  
z czego oczywiście skorzystaliśmy. 
Drużyną która wygrała cały turniej 
była tą, teoretycznie słabszą – mó-
wił nam Komendat Miejskiej Policji  
w Jaworznie – insp. Zygmunt Jaromin. 
Zanim na uroczystym zakończeniu 
turnieju jaworznianie wznieśli pu-
char w górę i usłyszeli głos Freddy’ego 
Merkurego musieli rozprawić się z ko-
legami po fachu ze Zgierza. Spotkanie  
z IPA Zgierz, nie było porywającym wi-
dowiskiem, ale twardym spotkaniem  
o wszystko, w którym nerwy trwały 
do końca. – Bardzo się denerwowa-
łem, był stres, nie będę ukrywał. Ale 
było też wzruszenie, gdy okazało się, 
że jesteśmy mistrzami – zaraz po spo-
tkaniu relacjonuje nam komendant. 
Nasza drużyna przeżywała ciężkie 
chwile, gdy kontuzji doznał Długosz, 
na szczęście niegroźnej i dzięki temu 
mógł kontynuować grę i wybronić 
kilka sytuacji. Bez niego, i oczywi-
ście bez akcji i bramki Kucharskiego  
w II połowie nie byłoby ostatecznego 
tryumfu. Zawodnicy ze Zgierza po-
stawili bardzo wysoko poprzeczkę 

byli jednak słabsi od gospodarzy,  
a swoją bezradność okazali pod ko-
niec meczu zagrywając i zachowując 
się kilkakrotnie bez sportowego du-
cha fair play. Jednak wszystkie stara-
nia rywali, z prowokacjami włącznie, 
spełzły na niczym i gdy zabrzmiała 
syrena kończąca widowisko, to po-
licjanci z Jaworzna mogli wraz z 
kibicami zgromadzonymi na hali 
rozpocząć fetę. – Przyznam szcze-
rze, że takiego finału się nie spodzie-
wałem, podobnie jak tego, że będzie 
grane dla nas „We are the champion”, 
ale cieszę się z tego niezmiernie, i nie 
mam nic przeciwko temu, by słuchać 
tego wielokrotnie – powiedział nam 
główny organizator turnieju Zbi-
gniew Stadler.

Reputacja 
najważniejsza

Turniej po raz kolejny okazał się 
sporym sukcesem organizacyjnym, 
a marka Jaworzna po IV Mistrzo-
stwach Policji w Piłce Nożnej Ha-
lowej na pewno wzrosła. Świetna 
oprawa turnieju, cała otoczka, oraz 
oczywiście poziom sportowy, po-
zwalają wierzyć, że za 2 lata znowu 
obejrzymy policjantów w akcji.

 – Kiedy organizowaliśmy tur-
niej po raz pierwszy, w 2002 roku, 
nikt nie przypuszczał że dojdzie-
my, aż do IV edycji. Co kolejne 
rozgrywki, jest coraz lepiej. Po-
czyniliśmy postępy w porównaniu 
z poprzednimi latami było więcej 
atrakcji było jeszcze przyjemniej 

niż ostatni. Po raz kolejni wydaje 
się, że zostaliśmy bardzo wysoko 
ocenieni w oczach naszych kolegów 
z zagranicy, jak i z Polski – mówił 
Komendat Miejskiej Policji w Ja-
worznie -insp. Zygmunt Jaromin, 
a Zbigniew Stadler, główny orga-
nizator turnieju dodaje: – Sprawia 
nam to ogromną frajdę, a jeszcze 
to, że kibice w Jaworznie mogą się 
cieszyć z wygranej, mimo, iż nie 
uchodziliśmy tutaj za faworytów 
to dodatkowy powód do szczęścia. 
Su kces orga ni z ac y jny,  su kces 
sportow y. IV Międzynarodowe 
Mistrzostwa Policji w Piłce Noż-
nej Halowej po prostu nie mogły 
być lepsze.

k.rePeć.
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Futbol 
w Jaworznie!!

Mamy połowę kwietnia, ale już 
teraz dochodzą do nas informacje  
o tym, jakie sportowe atrakcje czekają nas  
w przyszłym miesiącu. A maj zapowia-
da się arcyciekawie.

I w tej chwili nie mowa tutaj o kla-
sycznych formach emocjonowania się 
sportem w naszym mieście, czyli przede 
wszystkim, w maju, śledzenie ligowych 
poczynań piłkarzy. Owszem jaworznic-
kie kluby będą walczyć na stadionach 
o jak najlepsze miejsca w tabeli, ale… 
wszystko wskazuje na to, że w niedzielę, 
18 maja, KP Jaworzno, Victoria Górnik 
i pozostałe ekipy piłkarskie z nasze-
go miasta, będą musiały pogodzić się  
z tym, że reprezentują dyscyplinę soc-
cera. Nazwę futbol w niedzielę, 18 maja, 
zarezerwują sobie bowiem reprezen-
tanci amerykańskiego futbolu, którzy 
przyjadą do Jaworzna stoczyć pojedy-
nek ligowy! Nie to nie żart, spóźnione 
prima aprilis czy złośliwość redaktora.  
W Jaworznie prawdopodobnie rozegra-
ny zostanie mecz futbolu amerykańskie-
go pomiędzy katowicką drużyna AZS-u 
Silesia Miners, a Warsaw Eagels. Lokali-
zacja stadion Moniuszki. Więcej szcze-
gółów odnośnie samego spotkania po-
damy na początku maja, jednak już teraz 
intrygująca, egzotyczna dyscyplina spor-
tu i całe show, które niesie za sobą każde 
spotkanie amerykańskiego futbolu nie 
pozwala przejść obok tego wydarzenia 
bez niepohamowanej ciekawości… i nie-
cierpliwości. Cóż, musimy do niedzieli,  
18 maja, uzbroić się w cierpliwość.

Kolejna edycja Streetballa
Dzień przed zapowiadanym wy-

żej meczem futbolowym odbędzie się 
inna ciekawa impreza, a mianowicie 
Skok Jaworzno Cup 2008, czyli Jaworz-
nickie zawody Streetballa. Podobnie 

jak w poprzednim roku, do Jaworzna 
zjadą najlepsi Polscy streetballowcy, by 
zaprezentować swoje umiejętności na 
parkingu przed halą MCKiS-u. Impreza 
o niepowtarzalnym klimacie, przyciąga 
coraz więcej ekip, dlatego w tym roku 
wprowadzone zostały kategorie, co 
tylko uatrakcyjni rozgrywki. Drużyny 
mogą startować w formule chłopców do 
lat 18, oaz kobiet i mężczyzn w formule 
open. Przy takiej imprezie jak zawody 
koszykówki ulicznej, nie może zabrak-
nąć innych atrakcji. Mowa oczywiście  
o występach break-dancerów, meczu po-
między reprezentacją Jaworzna, a druży-
na VIP-ów, oraz oczywiście konkursów 
rzutu za 3 punkty i najefektowniejszej 
konkurencji, kochanej przez wszystkich 
kibiców basketu na całym globie – kon-
kursu rzutów za 3 punkty. Każdy, kto 
emocjonuje się koszykarskimi popisami 
europejskich lig, czy sławnego NBA, so-
botę, 17 maja, ma już zajętą. Oczywiście 
na turniej streetballa, czyli dzień kosza 
w Jaworznie.

To oczywiście nie wszystkie sportowe 
atrakcje przygotowane na maj. By jednak 
potrzymać czytelników w niepewności, 
kolejne sportowe imprezy będziemy de-

W maju będzie się działo

Takie atrakcje już niedługo do zobaczenia w Jaworznie

Bardzo miłe wiadomości 
napłynęły do nas z Kielc, 
gdzie ogromną promocję 
naszemu miastu zrobił klub 
MCKiS-u Tytan Jaworzno, 
który bezapelacyjnie wygrał 
drużynowe mistrzostwo 
Polski w siłowaniu na rękę. 

Zespół z Jaworzna wpisał się po raz 
kolejny złotymi zgłoskami w historię 
arm-wrestlingu w Polsce, kolekcjonując 
po Pucharze Polski, kolejne najważniej-
sze trofeum w naszym kraju. Rezultaty 
podopiecznych trenera Mariusza Go-
chowskiego, czyli indywidualnie 19 zło-
tych, 13 srebrnych i 9 brązowych medali 
są po prostu niewiarygodne.

MCKiS Tytan łącznie zdobył  
w klasyfikacji generalnej aż 387 punk-
tów, deklasując wszystkich rywali, 
łącznie z pozostałymi medalistami, 
czyli ekipami UKS – 16 Koszalin 
i Szaki Club Żarki. Udało nam się 
porozmawiać, z trenerem jaworznic-
kich arm-wrestlerow i jednocześnie 
czynnym zawodnikiem, startującym 
i wygrywającym Mistrzostwa Polski- 
Mariuszem Grochowskim

Panie trenerze, Mistrzostwo 
Polski to olbrzymi sukces, jak to 

SPORTy SIŁOWE

MCKiS Tytan Mistrzem Polski

się stało, że to do Jaworzna po-
wędrował tytuł?

– Tak, Mistrzostwo Polski to nasz 
duży sukces, ale muszę zaznaczyć, że 
nie przyszedł on łatwo. Do wygrania tej 
imprezy przyłożyliśmy się już dawno. 
Mieliśmy na swoim koncie Puchar Polski, 
czas było do swojej kolekcji wpisać dru-
żynowe Mistrzostwo Polski. Do imprezy 
przygotowywaliśmy się bardzo rzetelnie, 
każdy wiedział, z kim walczy, jak dany 
przeciwnik się prezentuje. Zabrałem ze 

sobą bardzo mocną drużynę, przygoto-
wywaną do tego rezultatu od dawna.

Wygląda na to, że jaworznicki 
arm-wrestling ciągle się rozwija.

– Tak, Mistrzostwa Polski są tego 
najlepszym przykładem. Stopniowo osią-
galiśmy coraz lepsze rezultaty, byliśmy na 
4. miejscu, później na 3, na 2, aż w końcu 
zostaliśmy najlepsi w kraju. Jesteśmy  
w tej chwili najsilniejszą drużyną w całej 
Polsce. Na imprezę pojechało około 30 na-

szych zawodników, sami najlepsi, i przy-
wieźliśmy 41 medali w tym 19 złotych.  
W reprezentacji kraju z naszego klubu jest 
teraz 20 zawodników. Nie przypominam 

sobie, by któryś inny team dostarczał tak 
dużą listę zawodników. Naprawdę mamy 
powody do zadowolenia.

Tylko rodzi się pytanie co tu 
osiągać i do czego zmierzać, 
gdy wszystko już wygrane?

– Nie postawiłbym tak sprawy. Przede 
wszystkim powtórzę, że Mistrzostwo Pol-
ski nie przyszło nam łatwo, zdobywaliśmy 
je stopniowo, krok po kroku, przygotowu-
jąc się do tego sukcesu odkąd zaczęliśmy 
robić arm-wrestling w Jaworznie. Teraz 
zrobimy wszystko, by tego tytułu nie od-
dać i to jest nasz główny cel. Poza tym,  
w grudniu organizujemy zawody o Pu-
char Polski, do Jaworzna przyjadą naj-
silniejsi arm-wrestlerzy w Polsce, i tam 
też chcemy pokazać nasze miejsce i naszą 
siłę. Przypomnę również , że nasz zawod-
nik Lucjan Fudała jest już dwukrotnie 
wpisany do księgi rekordów Guinessa 
za swoje rezultaty w siłowaniu na lewą 
rękę, zrobimy wszystko, by mógł zostać 
wpisany tam ponownie. A są jeszcze 
Mistrzostwa Europy….na pewno mamy 
jeszcze sporo do osiągnięcia. k.rePeć.

W dużym skrócie przedstawiamy po-
czynania bokserów Victorii Jaworzno  
i Energetyka na turnieju w Rybniku.

4 zwycięstwa i 1 porażka Victorii
Opłacało się jechać zawodnikom 

Victorii Jaworzno do Rybnika na ogól-
nopolski turniej o Puchar Prezydenta 
tego miasta. Zawodnicy prowadzeni 
przez Roberta Kopytka wygrali 4 spo-
śród 5 stoczonych walk. Krzysztof Ko-
pytek, Wojciech Piwowarczyk, Tomek 
Ślusarczyk, i Miłosz Górecki – ci zawod-
nicy wygrali swoje walki i jednocześnie 
medale i torby ufundowane przez orga-
nizatorów. Z przebiegu turnieju bardzo 
zadowolony był kierownik Włodzimierz 
Kromka: – Jest teraz trochę problemów, 
ale zawodnicy zaprezentowali się bardzo 

dobrze. Pojechali ci zawodnicy, którzy 
są młodsi i którzy występują rzadziej. 
Na razie daliśmy odpocząć Krzysiowi 
Włodarczykowi, Adrianowi Wróblowi,  
a Kamil Młodziński przebywa na kadrze. 
Pod ich nieobecność pokazała się nowa 
siła w klubie. Sam turniej był świetnie 
zorganizowany i naprawdę nie ma żad-
nych powodów do niezadowolenia.

Skradziony czas
Całkiem inny humor miał po tur-

nieju Robert Gortat, trener Energetyka, 
którego podopieczny Paweł Zelek prze-
grał walkę z zawodnikiem z Katowic, 
Wybrańcem. – Nawet nie chodzi mi tutaj 
o werdykt, tylko o czas, jaki boksował 
Paweł. Po co ja przygotowuję zawodnika 
na ogromny wysiłek fizyczny, na stoczenie  

Mecz z Czeladzią za nami, ale trudno 
nie powrócić do niedawnych wspania-
łych chwil przy Krakowskiej, jakich 
wszyscy kibice piłki nożnej w Jaworz-
nie nie doświadczyli od dłuższego 
czasu. W tę wyjątkową piłkarską nie-
dzielę, Jaworzno było znów na ustach 
sportowych mediów w całym kraju, 
pokazujących sceny w wielu miejscach 
w Polsce – wprost nie do uwierzenia. 

Spotkanie A-klasy, na trybunach 
mnóstwo ludzi, świetna oprawa, 
atrakcje dla kibiców, gra na wysokim,  
w zgodnej opinii trenerów przynajmniej  
III ligowym poziomie. Takie wydarzenie 
jak ostatnie spotkanie z Czeladzią musi 
tworzyć dobry klimat wokół piłki nożnej 
w naszym mieście. Podobnie mecz poka-
zowy, który odbył się w sobotnie przed-
południe na stadionie w Szczakowej, a w 
którym oprócz piłkarzy KP, wzięli udział 
przedstawiciele sponsorów, włodarzy 
klubu, przedstawiciele władz miasta  
i MCKiS, m.in. sam prezes KP Andrzej 
Sojka, wiceprezydent miasta Mariusz 
Rechul czy dyrektor MCKiS-u Mirosław 
Ciołczyk – takie działania konsolidują 

jaworznickie środowisko wokół klubu 
i wokół piłki. Mimo że KP wygrało  
z pieszczotliwie nazwanymi Old-boyami 
4:3, to jednak sens meczu jest wymow-
ny – zapraszamy do wspólnej zabawy  
w piłkę, zapraszamy do budowy futbolu 
w naszym mieście! Całkowicie popiera-
my tę inicjatywę i zapraszamy kibiców 
o wsparcie klubu w swoich działaniach 
przez przychodzenie na stadion i gło-
śne dopingowanie zawodników Klubu 
Piłkarskiego. Najbliższa okazja już  
w czwartek, 1 maja o godzinie 17:00!

Zwycięstwo w meczu z Czeladzią 
pozwoliło jednego z rywali o pierwsze 
miejsce odsunąć głęboko w cień. Do wal-
ki o szczyt tabeli pretenduje już oprócz 
KP tylko Strażak Mierzęcice mający w tej 
chwili 4 punkty straty. Mimo tego, że po-
dobnie jak zespół Andrzeja Sermaka za-
wodnicy Mierzecic nie przegrali jeszcze 
meczu, to spotkanie, które odbędzie się 
przypominamy raz jeszcze, w czwartek, 
1 maja, o godzinie 17:00, będzie jedyną 
szansą na nawiązanie walki o fotel lide-
ra. Zapowiada się pasjonujący spektakl. 
Zapraszamy! k.rePeć.

4 rund po 2 minuty, gdy okazuje się nagle, 
że Paweł walczy 3 rundy po 1,5 minuty. To 
jest nie do pomyślenia, mierzyliśmy czas 
na stoperach, i zgłosiliśmy to organizato-
rom, a oni, że to niemożliwe. W taki spo-
sób to możemy sobie kabaret robić, albo 
grać w szachy, a nie zajmować się bok-
sem!- grzmiał po turnieju trener Robert 
Gortat. Trudno się jednak dziwić szkole-
niowcowi, którego zawodnik w ostatniej 
rundzie niemiłosiernie punktował rywa-
la, a w wygraniu walki przeszkodził mu 
gong. Pawłowi zabrakło tego czasu, tej 
skradzionej 1,5 minuty w ciągu tych trzech 
rund, żeby tego słabszego kondycyjnie 
boksera, po prostu pokonać – nie ukrywa 
trener Gortat. Więcej boksu, zarówno 
spod znaku Victorii jak i Energetyka  
w przyszłym numerze. k.rePeć

Teraz Strażak

maskować systematycznie, w kolejnych 
numerach gazety „Co tydzień”.

k.rePeć.

Bokserskie wiadomości w skrócie

Zawodnicy MCKiS-u Tytan Jaworzno okazali się bezapelacyjnie najlepsi 

BOKS
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Jak kształtują się ceny 
nieruchomości w Jaworznie, co 
możemy uznać za okazję o te 
i wiele innych interesujących 
kwestii zapytaliśmy Pana Piotra 
Piętonia – licencjonowanego 
pośrednika  Biura Nieruchomości 
„Parcela”

Jak na dzień dzisiejszy 
wygląda rynek nierucho-
mości w naszym mieście?

- Obecnie jaworznicki rynek 
nieruchomości notuje korekty 
cen. Skończył się okres, kiedy 
ceny nieruchomości były kolo-
salne, jak na zasobność portfeli 
mieszkańców Jaworzna i okolic. 
Możemy prognozować, że ceny 
już wiele nie spadną, ani tym 
bardziej nie wzrosną, ale jak 
wiadomo prognozy nie zawsze 
są trafne. Na dzień dzisiejszy, 
w dalszym ciągu młodych „star-
tujących” w dorosłe życie ludzi 
interesuje własne „M”, a ludzi 
w wieku średnim i starszych, 
domek z ogródkiem.

W tej chwili nadal więcej 
jest osób chętnych i oczekują-
cych na nieruchomość, niż osób 
chcących ją sprzedać (nadwyż-
ka popytu nad podażą).

Jak kształtują się ceny 
mieszkań w Jaworznie i co 
ma na nie wpływ?

- Ceny kształtują się róż-
norodnie. Generalnie nigdy 
nie ustalamy klientom tzw. 
„widełek cenowych”, bez wcze-
śniejszego zapoznania się z 
nieruchomością. Takie samo 
mieszkanie w jednym blo-
ku może mieć zupełnie inną 
wartość. Jedno np. jest pięknie 
wyremontowane, a do drugiego 
trzeba sporo dołożyć. Rów-
nież dzielnica nie pozostaje tu 
bez znaczenia. Z pozostałych 
czynników kształtujących ceny 
należy wymienić: poziom ha-
łasu i zanieczyszczeń, piętro, 
dostępność do mediów, stan 
techniczny i wygląd budyn-
ku, poziom bezpieczeństwa, 
a czasami również i sąsiedz-
two. Większym powodzeniem  
cieszą się mieszkania w niskim 
budownictwie, głównie dzięki 
ich  kameralności. Mieszkanie 
w wieżowcu sprzyja anonimo-
wości, co jednocześnie prowadzi 
do zmniejszenia poziomu bez-
pieczeństwa.

Które dzielnice są najbar-
dziej w cenie? 

Każda dzielnica ma swoich 
przeciwników i zwolenników. 
Preferencje co do dzielnicy 
uzależnione są od tego, jaką 
nieruchomością klient jest za-

interesowany: mieszkaniem, 
działką budowlaną czy do-
mem. W przypadku mieszkań 
ogromne znaczenie ma dostęp 
do szeroko rozumianej infra-
struktury związanej z obsłu-
gą osiedla mieszkaniowego. 
Bliskość do takich miejsc jak 
szkoła, przedszkole, przychod-
nia zdrowia czy sieć sklepów 
ma pierwszorzędne znaczenie. 
Równie ważny jest tutaj poziom 
bezpieczeństwa, dopiero w dru-
giej kolejności klienci zwracają 
uwagę na architekturę czy ilość 
zieleni. 

Największym powodze-
niem cieszą się mieszkania 
na osiedlach: Podłęże, Gigant, 
Osiedle Stałe. Jeżeli chodzi o 
działki i domy, to są to zazwy-
czaj dzielnice peryferyjne. Za 
najbardziej prestiżowe dziel-
nice w Jaworznie uważane są 
Ciężkowice i Dąbrowa Naro-
dowa. Ceny domów i działek w 
tych dzielnicach są najwyższe. 
Nie znaczy to jednak, że nie 
można uzyskać dobrej ceny za 
nieruchomość np. na Borach 
czy w Szczakowej, jeżeli jest 
ona ładnie położona, np. przy 
lesie, a budynek ma ciekawą 
stylistykę i należyty stan tech-
niczny. Nieruchomość jest do-
brem niepowtarzalnym, nie ma 
dwóch takich samych nierucho-
mości, dlatego warto pokusić 
się o opinię o cenie pośrednika 
w obrocie nieruchomościami, 
aby w należyty sposób ustalić 
cenę rynkową. 

Za jaką kwotę można ku-
pić działki w Jaworznie?

- W przypadku działek 
wpływ na cenę mają podob-
ne czynniki jak w przypadku 
mieszkań. Zazwyczaj szukamy 
okolic zielonych, ale dobrze 
skomunikowanych. Częstym 
błędem sprzedających działki jest 
windowanie cen działek położo-
nych w centrum,  bardzo często 
przy drogach szybkiego ruchu, 
podczas gdy coraz chętniej ucie-
kamy w miejsca ciche i zielone.  
Takie lokalizacje mają wzięcie 
lecz wyłącznie pod działalność 
gospodarczą. W Jaworznie oka-
zją możemy nazwać działkę 
w cenie poniżej 40 zł za m2. Re-
alia pokazują jednak, że ceny 
działek budowlanych zaczynają 
się od 40 zł do 130 zł za m2.

Czy często zdarzają się 
tzw. „okazje” i co możemy 
za nie uznać?

Okazja dla kupującego, nie 
zawsze jest okazją dla sprze-
dającego. Jeśli sprzedający wy-
znacza niską, jak na standardy 
obowiązujące cenę, powinno to 

zapalić u nas czerwoną lampkę 
ostrzegawczą. Może to ozna-
czać ukrytą wadę nierucho-
mości, ale równie dobrze może 
być spowodowane potrzebą 
zastrzyku gotówki lub kom-
pletną nieznajomością rynku. 
Generalnie okazje zdarzają się 
rzadko i trzeba na nie bardzo 
uważać.  

Jak kształtują się ceny do-
mów w Jaworznie?

- Rynek domów, to odrębny 
sektor rynku nieruchomości. 
Zasadniczo różni się od ryn-
ku mieszkań. Mieszkanie to 
zazwyczaj pierwsza nierucho-
mość jaką kupuje przecięt-
ny Kowalski. W przypadku 
domów, jest to dobro o wiele 
bardziej kosztowne i decyzja 
o zakupie domu wiąże się z 
zapewnieniem dużo większych 
środków finansowych. Mecha-
nizm jest prosty. W segmencie 
domów do 300 tys. złotych, 
klient zainteresowany domem 
sprzedaje swoje dotychczaso-
we mieszkanie, dobiera kredyt 
i jest w stanie kupić dom. Ja-
worznickich klientów można 
podzielić na 3 grupy:

− klientów poszukujących 
domów do 150 tys zł. Zazwyczaj 
są to budynki do kapitalnego 
remontu, przedwojenne lub 
zaraz po. W niezadowalającym 
stanie technicznym. Pomimo 
to, w dalszym ciągu notujemy 
najwyższe zainteresowanie 
właśnie tą grupą,

− osoby poszukujące do-
mów w przedziale 150 do 
300 tys. zł. W tym przedziale 
cenowym klienci mogą już li-
czyć na budynki wybudowane 
w latach 60- 80 ubiegłego wie-
ku. Stan techniczny tych bu-
dynków zazwyczaj jest dużo 
lepszy, natomiast stylistyka 
pozostawia wiele do życze-
nia. Instalacje zamontowane 
w takich domach również nie 
należą do energooszczędnych. 
W czasach, gdy dom był pro-
jektowany i oddany do użyt-
ku, kładziono nacisk głównie 
na funkcjonalność i  dużą 
powierzchnię użytkową, stąd 
w tym przedziale cenowym 
zazwyczaj mamy do czynie-
nia z budynkami piętrowymi 
i podpiwniczonymi.

− Do ostatniej grupy, może-
my zaliczyć klientów szukają-
cych domów powyżej 300 tyś. 
złotych. W tym przypadku, 
możemy już wybierać w bu-
dynkach unowocześnionych 
i całkiem nowoczesnych, o zu-
pełnie innej stylistyce, niż te, 
które znajdują się w przedziale 
cenowym pierwszym i drugim. 
W ostatnich latach w biurze 

obserwujemy przesunięcie 
popytu w kierunku domów do 
300 tys zł, wynika to przede 
wszystkim z tego, że mamy 
coraz większe możliwości fi-
nansowe. Wykładając większą 
gotówkę jednocześnie zwięk-
szamy swoje oczekiwania co do 
danego domu. Coraz większe 
znaczenie dla klienta ma loka-
lizacja nieruchomości.

Czy z Pana obserwacji 
wynika, że nasze miasto 

jest atrakcyjne dla miesz-
kańców innych miast? Czy 
często zdarzają się klienci 
spoza Jaworzna, chcący 
właśnie tutaj zakupić nie-
ruchomość?

- Oczywiście, że jest atrak-
cyjne. Od wielu lat Jaworzno, 
na tle swoich sąsiadów rozwija 
się naprawdę dynamicznie. 
A pomimo tego pozostajemy 
miastem zielonym, otoczo-
nym lasami. Dzięki sporym 

Jaworznicki rynek nieruchomości
Własne mieszkanie, wymarzony dom, działka – to najczęstszy powód 
odwiedzania przez nas  biura pośrednictwa nieruchomości. Dawniej  
korzystanie z takiej  instytucji nie było aż tak popularne – obecnie biura 
przeżywają wręcz oblężenie. Choć zdarza się szeroka grupa osób, które 
szukają nieruchomości na własną rękę, to o wiele wygodniejszą i mniej 
czasochłonną formą jest skorzystanie z pomocy pośrednika nieruchomości. 
Taka pomoc jest tym bardziej cenna, że pośrednik załatwia za nas wszelkie 
formalności, począwszy od sprawdzenia wiarygodności oferty, 
a skończywszy na umówieniu spotkania u notariusza.

Piotr Piętoń - Biuro Obrotu Nieruchomościami „Parcela”, licencja zawodowa nr 2681

Jaworzno, ul. Pniaka 2
tel. 32 617-74-99, 604-985-494

Jaworzno, ul. Pniaka 2Jaworzno, ul. Pniaka 2
tel. 32 617-74-99, 604-985-494tel. 32 617-74-99, 604-985-494

stolarka okienna, okna dachowe
drzwi zewnętrzne, wewnętrzne
gonty, dachówka ceramiczna, 
betonowa, blachodachówka, papy
tynki zewnętrzne, docieplenia
rynny PCV, stalowe
farby, chemia budowlana, kleje, fugi
płyty gipsowo-kartonowe, 
elementy konstrukcyjne, płyty OSB, 
boazerie PCV
cegła pełna, cegła klinkierowa, kratówka
wkłady kominowe kwasoodporne, 
ceramiczne, keramzytowe
systemy odwodnieniowe
parapety, kołki, gwoździe
cement, wapno, zaprawy tynkarskie
pustaki szklane
oczyszczalnie ekologiczne
i inne materiały budowlane i wykończeniowe  

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Jaworzno, ul. Młynarska 3
tel./fax 32 753-09-09

magnus.plus@onet.pl

terenom scalanym dla miasta 
pod budownictwo mieszka-
niowe zostajemy coraz czę-
ściej zauważani i stajemy 
się atrakcyjni, dla sąsiadów, 
tym bardziej, że ceny jaworz-
nickich gruntów pozostają 
w dalszym ciągu stosunkowo ni-
skie. Z roku na rok ilość klientów 
spoza Jaworzna rośnie. Najczę-
ściej na jaworznicki rynek nie-
ruchomości trafiają mieszkańcy 
Sosnowca, Katowic, Mysłowic, 
a ostatnio nawet Krakowa.

Wymarzony dom Wymarzony dom
bezpłatny dodatek Ct

30 kwietnia 2008
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Zamieszkaj „POD GRODZISKIEM” 
W połowie maja rozpocznie się budowa nowego osiedla domków 

jednorodzinnych na Borach za stacją Ratownictwa Górniczego. 
Osiedle ma nazwę własną „Pod Grodziskiem” 

www.podgrodziskiem.pl
Bardzo atrakcyjna 
lokalizacja. 
Centrum miasta ok. 1 km, 
na miejscu: sklepy, szkoła, 
przystanek komunikacji 
miejskiej, tereny 
rekreacyjne „Grodzisko”. 
Autostrada A-4 
– 3 km zjazd Kraków, 
Katowice

Więcej informacji 
pod numerami 
telefonów: 
603 885 023 
oraz  602 710 943

Jaworzno
Rynek

Pod Grodziskiem

Krakowska
Autostrada A 4

Zespół domów jednorodzinnych o pow. 180 m2
Architektura tradycyjna 
z dozą nowoczesności. 
Działki o pow. od 7,5-9,5 arów

Z Piotrem Zawadzkim, 
Dyr. ds. Handlowych 
OKNOPLAST-Kraków, 
rozmawia Anita Czarnecka 

– Anita Czarnecka: Na rynku okien PVC można za-
uważyć prężny rozwój � rmy OKNOPLAST-Kraków, 
w wyniku czego teraz także w JAWORZNIE moż-
na nabyć Okna z Krakowa. Wiem, że jesteście 
Państwo Liderem Rynku i największym produ-
centem stolarki w niemieckim systemie VEKA 
w Europie, w czym zatem tkwi sekret sukcesu?
– Piotr Zawadzki: Bardzo się cieszymy, że teraz 
również w JAWORZNIE będziemy mogli wyjść na-
przeciw potrzebom nabywców. Naszą misją jest 
tworzenie okien o najwyższej jakości, estetyce 
oraz innowacyjnych rozwiązaniach, gwarantują-
cych Klientom satysfakcję z zakupu. Równie ważna 
co produkt jest dla nas fachowa obsługa, montaż 
jak i opieka pozakupowa, pozwalająca na szybką 
i skuteczną reakcję jeśli pojawi się taka koniecz-
ność. Nabywcy bardzo cenią takie podejście, czego 
potwierdzeniem jest fakt, iż ponad 70% Klientów 
to Klienci z tzw. polecenia. Dlatego też jestem pe-
wien, że wieloletnie doświadczenia w sprzedaży 
okien PVC, profesjonalne doradztwo oraz facho-
wość w zakresie pomiarów i montażu, które wy-
różniają naszego przedstawiciela – � rmę OLMAR 

– przekonają nawet najbardziej wymagających 
Klientów z JAWORZNA i okolic.

– Pół miliona Klientów jest liczbą imponującą. 
Co zatem wpływa na rosnącą popularność � rmy 
OKNOPLAST-Kraków?
– Jak już wspomniałem, wykazujemy się dużą tro-
ską i szacunkiem do Klienta. Dlatego też, staramy się 
utrzymać jakość na najwyższym poziomie, a co wię-
cej – stale wprowadzać innowacje produktowe. 
Jako jedna z pierwszych � rm w 2006 rozpoczęliśmy 
produkcję zgodnie z rygorystyczną, europejską 
normą EN 14351: 2006 „Okna i drzwi”, a od maja 
2007 oznaczamy nasze produkty znakiem CE. O naj-
wyższej jakości świadczy również przyznany � rmie 
certy� kat jakości Q-Zert ift Rosenheim. Co więcej, 
nasza pozycja i wiarygodność została potwierdzona 
licznymi nagrodami, takimi jak: tytuł LIDERA RYNKU 
dla najlepszej � rmy w Polsce produkującej okna 
PVC, tytuł Eurolidera oraz Złoty Certy� kat „Solidna 
Firma”. Takie argumenty przekonują nawet najbar-
dziej sceptycznych Klientów.

– Zapoznając się z Państwa ofertą, należy zwró-
cić uwagę choćby na szeroki wybór pro� li, no-
woczesne okucia Maco Multimatic z opcja dobo-
ru ilości czopów antywyważeniowych.. Trudno 
mieć zastrzeżenia do tak prezentowanej opcji...
– Może to będzie niemałym zaskoczeniem, ale 
mogę stwierdzić, że dobór najwyższej jakości 
elementów to tylko jeden z warunków koniecz-
nych do tego, by wyprodukować dobre okno. 
Poszczególne elementy składowe okna, zwłasz-
cza od renomowanych producentów takich jak: 
Veka, Maco, Hoppe czy Aereco, mają bardzo istot-
ny wpływ na trwałość � nalnego wyrobu, jednak 
decydujący wpływ na jakość okna ma kultura 
techniczna produkcji i doświadczenie pracowni-
ków. A skoro mówimy o wyposażeniu naszych 
okien to dodam również, że jako pierwsi wpro-
wadziliśmy do oferty rewolucyjną TERMORAMKĘ, 
która poprawia trwałość i szczelność szyb, 
co z kolei przekłada się na oszczędności w użyt-
kowaniu i ogrzewaniu. Nowością jest także niski 
próg balkonowy WIN Step o wysokości zaledwie 
2 cm. Natomiast stosowane przez nas okucia 
Maco-Multimatic, które jako jedyne na rynku 
posiadają tzw. inteligentne czopy i.S (intelligente 
Sicherheit – inteligentne zabezpieczenie) są jed-
nymi z najskuteczniejszych w zakresie gwarancji 
bezpieczeństwa.

A czy może Pan powiedzieć jak jest z jakością 
okien innych � rm działających na polskim rynku?
Nie chciałbym mówić źle o konkurentach, jednak 
pomijając nazwy tych � rm przytoczę po prostu kil-
ka faktów. Dodam tylko na wstępie, że oczywiście 
zdajemy sobie sprawę z tego, że w Polsce istnieje 
także kilka � rm produkujących okna w miarę dobre. 
Jednak najlepszą odpowiedzią na pytanie o jakość 
produkowanych okien w Polsce może być głośna 
swego czasu sprawa, kiedy Polski Związek Okna 
i Drzwi kupił okna wielu producentów w losowo 
wybranych punktach kraju, nie informując rzecz jas-
na o tym, że ich wyroby poddane zostaną serii ba-
dań. Chciał w ten sposób zwery� kować czy jakość 
tych okien jest zgodna z deklaracją sprzedawców 
i producentów. Proszę sobie wyobrazić, że tylko 
nasze okno, na 10 przebadanych, okazało się być 
zgodne z deklarowanymi normami jakościowymi. 
Później Związek przeprowadził jeszcze kilka takich 
badań, które wykazały nieznaczną poprawę jakoś-
ciową tych producentów, którzy wcześniej przeszli 
te badania niepomyślnie. Ale czy na długo? Śmiem 
wątpić. Zresztą Pani zajmuje się branżą budowlana 
więc ma Pani świadomość, że deklaracje producen-
tów o jakości ich produktów często nie znajdują od-
zwierciedlenia w rzeczywistości.

Niestety to jest prawda. W takim razie jak wyglą-
da polityka cenowa w Państwa � rmie?
Standard, jakość i wyposażenie naszych okien zde-
cydowanie przewyższają średnią w branży, a mimo 
to ceny naszych produktów są jak najbardziej rynko-
we. Często w okresach promocji oferujemy atrakcyj-
ne upusty cenowe. Jak to możliwe? Otóż osiągamy 
efekt skali. Duży może więcej. Zyskuje oczywiście 
na tym Klient, ponieważ otrzymuje piękny wygląd 
elewacji i wnętrz, którym może się cieszyć przez 
wiele lat. A najwyższa jakość to bonus.

– Najwyższa jakość, innowacyjność, zgodność 
z normami UE to niewątpliwe atuty. Czy � rma 
„OKNA z Krakowa” ma jeszcze asa w rękawie?
– Owszem. Nieskromnie mogę powiedzieć, że two-
rzymy okna, które są piękne i są prawdziwą ozdobą 
domu. Naszym największym powodem do dumy 
jest okno PLATINIUM, to nowość 2008, o unika-
towym wzornictwie. Zaokrąglony pro� l skrzydła 
od wewnętrznej strony jest innowacją w branży. 
Siłą produktu jest to, że pod względem wyglą-
du bardzo wyróżnia się na tle konkurencji. Okna 
PLATINIUM nie sposób pomylić z żadnym innym 

oknem dostępnym na rynku, co zdecydowanie stoi 
w sprzeczności z powtarzanym czasami stwierdze-
niem, że wszystkie okna są takie same.

Czy okno PLATINIUM jest już dostępne 
w sprzedaży?
Tak, choć to absolutna nowość. Dlatego wszyst-
kich klientów poszukujących niestandardowych 
rozwiązań i tych, którzy lubią otaczać się wyjąt-
kowymi produktami zapraszam do � rmy OLMAR 
w JAWORZNIE, gdzie na żywo można zobaczyć, 
ocenić i oczywiście zakupić nasze nowe okna. 
Osoby, które zdecydują się na zakup tego produktu 
w rzeczywistości będą ich pierwszymi posiadacza-
mi, gdyż pierwsze egzemplarze Platinium opuściły 
fabrykę dosłownie kilka tygodni temu. Dodatkową 
motywacją niech będzie to, że do końca maja u na-
szego przedstawiciela w JAWORZNIE będzie można 
otrzymać do wszystkich okien dodatkowe wypo-
sażenie w postaci termoramki zupełnie za darmo. 
Jeżeli ktoś buduje właśnie dom jednorodzinny i po-
szukuje tego typu energooszczędnych rozwiązań 
to kupując okna w � rmie OLMAR zaoszczędzi teraz 
przynajmniej kilkaset złotych.

Cieszę się zatem, że również klienci z okolic 
JAWORZNA będą mieli teraz możliwość sko-
rzystania z Państwa oferty. Życzę powodzenia 
i dziękuję za rozmowę.

OKNO PLATINIUM – ABSOLUTNY PRZEŁOM NA EUROPEJSKIM RYNKU!

OLMAR
Jaworzno

ul. Grunwaldzka 258
tel. 032/ 615 09 16

Urządzając wymarzone mieszkanie lub upra-
gniony własny dom myślimy o atrakcyjnych 
i funkcjonalnych meblach dopasowanych do 
naszych potrzeb. Chcemy się otaczać rzeczami 
pięknymi, a zarazem trwałymi, które będą cieszyć 
nas długi czas.

Firma Viento oferuje meble spełniające Pań-
stwa oczekiwania – nasi projektanci omówią 
z Państwem każdy detal i sprawią, że to właśnie 
Państwo będziecie współtworzyć swój oryginalny, 
niepowtarzalny mebel.

Czy to kuchnia, garderoba - nasza wiedza 
i doświadczenie oraz Państwa potrzeby sprawią, 
że wspólnie stworzymy mebel szyty na miarę. Na-
sze meble powstają ze szlachetnych materiałów: 

Jaworzno ul. Katowicka 33a
tel. 032 753 01 01/05
fax. 032 753 01 00
www.Viento.pl
e-mail: viento@viento.pl

Umów się na rozmowę z naszą projektantką. Zapraszamy

do produkcji używamy oklein fornirowych, lami-
natów czołowych producentów hiszpańskich i au-
striackich, płyt melaminowych najwyższej jakości, 
produkujemy blaty z konglomeratów takich jak: 
Rausolid, Corian, Staron. Okucia, których używa-
my to najbardziej innowacyjne systemy firm Blum 
i Hettich. Na Państwa życzenie sprowadzimy i za-
montujemy sprzęt AGD w atrakcyjnej cenie. Ciągle 
testujemy nowe materiały, aby Państwa meble miały 
niepowtarzalny, ponadczasowy charakter.

W ofercie firmy 
również bramy 
garażowe,  
i ogrodzenia firmy 
Wiśniowski.

do produkcji używamy oklein fornirowych, lami-

Meble szyte na miarę
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Jakie projekty domów 
klienci wybierają najczę-
ściej i czym kierują się 
dokonując danego wy-
boru?

- W dzisiejszych czasach, 
duży wpływ na decyzję o wy-
borze projektu domu ma kry-
terium finansowe. Najczęściej 
klienci przychodzą do biura 
z gotowym, znalezionym np.  
w katalogu projektem. Ocze-
kują od projektanta adaptacji 
takiego projektu do warunków 
zabudowy danej działki. Są to 
najczęściej domy o tradycyjnej 
architekturze z powierzchnią 
użytkową do 160 m2. Klien-
ci niestety często obawiają 
się nowoczesnych rozwią-
zań architektonicznych oraz 
konstrukcyjnych, dlatego też 
powszechnie projektowane są 
tradycyjne rozwiązania.

Na jakie domy panuje 
moda?

-  P r z e wa ż ając a g r upa 
klientów traktuje budowę 
domu jako inwestycję życia, 
jako miejsce zamieszkania 
dla kolejnych pokoleń – wów-
czas oczekują od projektanta 
rozwiązań tradycyjnych z 
optymalnie zaplanowaną po-

Rozmowa z architektem Marcinem Koniecznym pracownikiem Biura 
Projektowego Konstruktor – dr. inż. Krzysztofa Michalika

Architekt odpowiada
wierzchnią mieszkalną. Wi-
doczny jest trend otwierania 
dziennych pomieszczeń miesz-
kalnych tj. łączenie w jedną 
przenikającą się przestrzeń 
pokoi dziennych z jadalniami 
oraz kuchniami. 

Czego obecnie nie może 
zabraknąć w projekcie 
domu jednorodzinnego?

- W projekcie domu jedno-
rodzinnego nie może zabrak-
nąć przynajmniej dwóch ła-

zienek, osobnej garderoby dla 
każdej sypialni oraz dwóch 
stanowisk garażowych.

Czego oczekują klienci 
kierując swoje kroki do 
pracowni architektonicz-
nej?

- Klienci oczekują fachowej 
pomocy w całym procesie inwe-
stycyjnym, jakim jest budowa 
domu. Coraz częściej decydują 
się powierzyć projektantom za-
łatwienie wszelkich formalno-
ści pozwalających opracować 
projekt architektoniczno-bu-
dowlany wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę.

Czy architekt powinien 
sugerować z jakiego 
materiału ma być wyko-

nany jego projekt  
i dlaczego jest  
to takie ważne?

- Architekt może pomóc 
w wyborze materiałów po-
trzebnych do budowy domu, 
jednakże to do klienta należy 
decyzja. Obecnie na rynku 
dostępnych jest mnóstwo pro-
duktów spełniających normy 
i posiadające wszelkie apro-
baty techniczne, pozwalające 
na efektywne ich wykorzysta-
nie. Odrębną kwestią są ma-
teriały wykończeniowe decy-
dujące o wyglądzie elewacji, 
kompozycji z otoczeniem oraz 
kształt bryły budynku, w tym 
temacie warto zdać się na 
wiedzę architekta.

Czy jest w Polsce jakiś 
tradycyjny element w ar-
chitekturze i jak często 
wykorzystują go archi-
tekci  
w swoich projektach?

- W polskiej architekturze 
jest wiele tradycyjnych ele-
mentów czy detali architek-
tonicznych, które spotykamy 
w dzisiejszych nowo projekto-
wanych osiedlach domów jed-

norodzinnych. Coraz częściej 
elementy te są wykorzystywa-
ne z umiarem i ze smakiem, 
komponując się w estetyczną 
całość. Sporadycznie mamy 
do czynienia z tzw. radosną 
twórczością, która wprowadza 
architektoniczny bałagan w 
od niedawna porządkowaną 
przestrzeń urbanistyczną.

Dziękujemy za rozmowę

Projekt domu jednorodzinnego o powierzchni ok 250 m2

Projekt domu o powierzchni ok 110 m2

Wymarzony dom
bezpłatny dodatek Ct
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europa Mebel sklep patronacki Black Red White zaprasza Państwa do swojej siedziby,  
gdzie na powierzchni 2000 m2 możecie Państwo dokonać zakupu mebli jednego z największych 
producentów mebli w Polsce i europie.

Black Red White tworzy przyjazne meble na każdą kieszeń, dlatego zamiast gotowych  
i standardowych rozwiązań proponujemy przede wszystkim bogate możliwości w zakresie 
indywidualnej aranżacji.

europa Mebel posiada również w sprzedaży meble tapicerowane renomowanych producentów. 

Dla naszych klientów mamy również szeroki asortyment dodatków, które pozwolą nadać 
Państwa mieszkaniu orginalny charakter i dobry klimat.

Europa Mebel, Insurekcji Kościuszkowskiej 58; 43-600 Jaworzno, telefon: (032) 751-38-87 fax: (032) 751-38-87 
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 10:00-18:00, sobota: 09:00-13:00 

EuropaMebel

Wymarzony domWymarzony dom
bezpłatny dodatek Ct
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Prowadzenie ewidencji i dokumentacji
Prowadzimy ewidencję i dokumentację wymaganą 
przepisami prawa:

Książkę obiektu
Dokumentację techniczną 
budynku
Dokumentację eksploatacyjną
Dokumentację finansową
Ewidencję powierzchni obiektu
Ewidencję najemców i 
użytkowników obiektu

Eksploatacja nieruchomości
Nadzorujemy i kontrolujemy:

Utrzymanie w należytym 
stanie pomieszczeń, urządzeń i 
budynków służących do 
wspólnego użytku właścicieli  
i najemców
Dostawy energii, wody i gazu
Wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków

Obsługa techniczna
Zapewniamy kompleksową organizację nadzoru:

Stanu technicznego urządzeń  
i instalacji
Rejestru zdarzeń i interwencji
Planu konserwacji i remontów
Jednolitych procedur obsługi 
technicznej obiektu
Prac remontowych i modernizacyjnych

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

Obsługa procesów inwestycyjnych
Inwestor zastępczy
Nadzór inwestycyjny
Generalne wykonawstwo
Nadzór techniczno-ekonomiczny 
nad przebiegiem inwestycji

Zarządzanie i optymalizacja kosztów
Przygotowujemy i realizujemy według najwyższych 
standardów:

Budżety utrzymania nieruchomości
Plany zarządzania
Analizę kosztów
Plany obniżające koszty 
eksploatacji nieruchomości
Roczne sprawozdania finansowe
Ubezpieczenia
Identyfikujemy niezbędne do ubezpieczenia ryzyka 
związane z nieruchomością

Dokonujemy ubezpieczeń nieruchomości i majątku 
właściciela
Monitorujemy przebieg ubezpieczenia oraz likwidacje 
szkód

Audyt
Oferujemy przeprowadzenie profesjonalnych audytów 
nieruchomości. Audyt to pierwszy krok przed podjęciem 
decyzji o kolejności i zakresie remontów. Pozwala 
obiektywnie ocenić stan nieruchomości.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

Nieruchomości Sp. z o.o.
Tanie zarządzanie
Wysoka jakość usług

Biuro Mysłowice, ul. szopena 8/12
tel. 032 223 54 71 

czynne: czwartek 13.00 – 18.00

Jaworzno, ul. grunwaldzka 276
tel. 032 752 34 41

czynne: poniedziałek – piątek 8.00-16.00

O nas
Od 1998 roku świadczymy usługi 

kompleksowego zarządzania 
nieruchomościami mieszkalnymi, 
usługowymi i biurowymi. Aktualnie 
administrujemy budynkami w 
Mysłowicach, Jaworznie i Trzebini. 
Posiadamy licencje nadane przez 
Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i 
Rozwoju Miast oraz ubezpieczenie OC 
w zakresie prowadzonej działalności. 
Wszystkie, nawet najbardziej różniące 

się miedzy sobą obiekty obsługiwane 
są zgodnie z wypracowanymi przez lata, 
jednolitymi standardami jakościowymi. 
Każdą ofertę tworzymy dostosowując ją 
do indywidualnych potrzeb klienta.
Stale powiększa się grono naszych 
klientów. Dzięki wysokiej jakości obsługi 
i atrakcyjnym stawkom za zarządzanie, 
jesteśmy jedną z najszybciej 
rozwijających się w tej dziedzinie firm.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą 
ofertą.

Nasze usługi
Wykonujemy czynności zarządzania nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w sposób zapewniający realizację wszystkich celów określonych przez właścicieli budynków.

e-mail: nieruchomosc@blink.pl

Kontakt z nami:

Wymarzony dom
bezpłatny dodatek Ct
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OFERUJEMY:
 BOAZERIE PANELOWE MDF I PCV, ZEWNĘTRZNE /SIDING/  
 PODŁOGI PANELOWE
 PŁYTY: MEBLOWE, PILŚNIOWE, HDF, OSB, SKLEJKI, 

KARTONOWO-GIPSOWE Z OSPRZĘTEM
 CIĘCIE PŁYT NA WYMIAR 
 AKCESORIA MEBLOWE

 ELEKTRO NARZĘDZIA  NARZĘDZIA

 GWOŹDZIE  ŚRUBY 

 NAKRĘTKI  KOŁKI ROZPOROWE 

 MATERIAŁY ŚCIERNE

ALUMINIOWE 
SYSTEMY 
DRZWI 
PRZESUWNYCH

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

SPECJALNA OFERTA PŁYT OSB - 3

P.H.U. „MAZUREK”
Jacek Mazurek

Osiedle Stałe 
Al. Tysiąclecia 49
/Pawilon handlowy/
tel. 032-751 31 61
fax. 032-751 32 62
kom. 502 48 58 01

W stałej sprzedaży posiadamy asortyment takich producentów jak:

OKNA PCV

DRZWI
PANELE 

PODŁOGOWE

Wymarzony domWymarzony dom
bezpłatny dodatek Ct
30 kwietnia 2008
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Duet Jarząbek 
– Radosz zabija

Sport

 PIŁKA NOŻNA – ZGODA ByCZyNA – HURAGAN KOCIKOWA 3:0

PIŁKA NOŻNA 

PIŁKA NOŻNA
TABELE

PIŁKA NOŻNA – POLONIA ŁAZISKA GÓRNE – VICTORIA 5:0 *** Victoria – GKS II Jastrzębie 2:4

Victoria przegrywa i przegrywa

PIŁKA NOŻNA – GÓRNIK JAWORZNO – PODLESIANKA KATOWICE 4:3 

Tabela iV liga
1.   Beskid Skoczów  23  56  60-12
2.   Energetyk ROW Rybnik  23  55  64-15 
3.   Pniówek Pawłowice Śl.  23  54  55-21 
4.   Skałka Żabnica  23  53  47-14
5.   Polonia Łaziska Górne  23  46  45-30 
6.   BKS Stal Bielsko-Biała  23  43  42-18 
7.   Przyszłość Rogów  23  39  47-35 
8.   Grunwald Ruda Śląska  23  32  35-34 
9.   LKS Czaniec  23  32  44-29 
10.   GKS II Jastrzębie  23  26  33-38 
11.   LKS Łąka  22  23  29-43 
12.   Unia Racibórz  23  17  31-61
13.   Victoria Jaworzno  23  16  26-58
14.   Polonia Marklowice  23  14  18-55 
15.   Wawel Wirek  22  9  21-63 
16.   Start Mszana  23  3  11-82
Polonia Łaziska Górne – Victoria Jaworzno 5:0
Victoria Jaworzno – GKS Jastrzenie 2:4
Następne spotkanie:
BKS Stal Bielsko-Biała – Victoria J-no – 4 maja, 11:00

Tabela V liga
1.   Górnik 09 Mysłowice  23  59  59-7
2.   Wyzwolenie Chorzów  23  58  48-8 
3.   Podlesianka Katowice  23  45  49-26
4.   AKS Niwka Sosnowiec  23  37  46-28
5.   Ciężkowianka Jaworzno  22  35  38-26
6.   MKS Siemianowice Śl.  23  35  38-29 
7.   Unia Ząbkowice  23  33  29-21 
8.   Orkan Dąbrówka W. 23  33  -30-30
9.   Czarni Sosnowiec  23  32  29-23
10.   Górnik Jaworzno  23  31  26-23
11.   A/ Brzozowice-Kamień  23  29  23-30 
12.   Unia Dąbrowa Górnicza  23  27  30-39 
13.   Górnik Piaski  23  23  34-53
14.   Kolejarz 24 Katowice  23  19  19-39 
15.   Pogoń Imielin  22  12  19-54
16.   Błękitni Sarnów  23  5  14-95 
Górnik Jaworzno– Cięzkowianka Jaworzno 0:1
Cięzkowianka Jaworzno – Wyzwolenie Chorzów 0:0
Górnik Jaworzno – Podlesianka Katowice 4:3
Nastepne spotkania:
Górnik Jaworzno – Źródło Kromołów Puchar Polski 
Środa, 30 kwiecień, godzina 17:30.
Górnik 09 Mysłowice - Górnik Jaworzno
Unia Dąbrowa Górnicza - Ciężkowianka Jaworzno

Tabela a-klasa
1.   KP Jaworzno  21  59  107-14 
2.   Strażak Mierzęcice  21  53  66-9 
3.   MCKS Czeladź  21  49  74-17 
4.   Pionier Ujejsce  21  43  63-21
5.   zgoda Byczyna  21  40  53-32 
6.   Zagłębiak Tucznawa  21  36  42-29 
7.   RKS Grodziec  21  34  47-28 
8.   Przemsza Siewierz  21  32  34-31 
9.   Niwy Brudzowice  21  25  33-38 
10.   Łazowianka Łazy 21  24  33-55 
11.   LKS Wysoka  21  24  41-41 
12.   Tęcza Błędów  21  15  37-76 
13.   Victoria ii Jaworzno  21  14  25-72 
14.   Ostoja Żelisławice  21  13  19-52 
15.   Huragan Kocikowa  21  12  16-75 
16.   MKS Poręba  21  7  14-114 
Następne spotkania:
Ostoja Żelisławice – Zgoda Byczyna 
KP Jaworzno – Strażak Mierzęcice K.Repeć

Coraz mniej ciekawa jest sytuacja Vic-
torii Jaworzno. Zawodnicy Romana 
Madeja w ubiegłym tygodniu roze-
grali dwa spotkania z Polonią Łaziska 
Górne na wyjeździe, gdzie przegrali 
5:0 i z rezerwami GKS-u Jastrzębie, 
w który to ulegli gościom 4:2. Dwa 
mecze i 9 straconych bramek, zero 
punktów, na pewno nie tak wyobra-
żali to sobie sympatycy Vici. 

Polonia Łaziska Górne 
– Victoria 5:0

Porażka wyjazdowa z rewelacyjną  
w tej rundzie Polonią Łaziska, nie pod-
lega dyskusji. Wynik 5:0 dla gospodarzy, 
mówi wszystko o różnicy dzielącej oba 
zespoły. Do 70. minuty meczu w Łazi-
skach, Victoria jakoś radziła sobie na 
boisku, przegrywając 2:0 po bramkach 
Jarząbka w 29. i Hendela w 36. minucie 
gry. Gdy jednak czerwoną kartkę zo-
baczył Wartala to gospodarze urządzili 
sobie jatkę, Siedliński był zmuszony 
wyjmować piłkę jeszcze 3 razy, Hendel 
w 73. strzelili swoją drugą, a w 90. trzecią 
bramkę, a w między czasie w 79. minu-
cie swoją cegiełkę dołożył Oszek. 

Victoria – GKS II Jastrzębie 2:4
Jeśli porażkę z nową drużyną Rado-

sława Gabigi, można tłumaczyć zwykłą 
różnicą klas to spotkanie z Jastrzębiem, 
to już głupio stracona szansa. Rezerwy 
GKS-u w tej rundzie oddały punkty 
Mszanie, Marklowicom i drużynie 
Wirka. Z drużyn walczących o życie 
tylko Victoria nie potrafiła na rezerwach 
drugoligowca zdobyć punktów. A mo-
gło być całkiem inaczej… W pierwszej 
połowie Sierczński w dogodnej sytuacji 
trafił w bramkarza, strzał Jajeśniaka 
przeszedł tuż obok słupka, blisko był 
również Szalek. – Mieliśmy mnóstwo 
okazji, przyparliśmy Jastrzębie do muru, 

ale nic nie strzeliliśmy w pierwszej poło-
wie. Graliśmy dobrze, ale co z tego. Tak, 
była złość za te niewykorzystane sytuacje 
– powiedział nam trener Roman Madej. 
Druga połowa meczu z Jastrzębiem to 
już dramat Vici. Cztery stracone bramki 
i czerwona kartka Jajeśniaka- skończyło 
się bardzo źle. Najpierw w 51. min. grają-
cy z wysoką gorączką Siedliński wpuścił 
strzał zza kołnierz Wojciechowskiego,  
8 minut później było już 0:3, po tym jak 
Kiełkowski w odstępie minuty pokonał 
naszego bramkarza dwa razy. Jaworz-
nianie odpowiedzieli na te ciosy celnym 
trafieniem Jajeśniaka, po centrze Rosoła 
i zgraniu Jamroza w 68. minucie, ale go-
ście którzy wyraźnie złapali wiatr w ża-
gle za sprawą Zbikowskiego w 3 minuty 
po bramce Victori wyszli ponownie na 
3-bramkowe prowadzenie. Ostatecznie 
rozmiary porażki na 4:2 zmniejszył Ro-
sół, wykorzystując karnego w 88. minu-
cie. Wcześniej czerwoną kartką ukarany 
został Jajeśniak. Tak właśnie spotkanie, 

w którym można było pokusić się  
o 3 punkty, zostało przegrane.

Co dalej?
Victoria przegrywa mecz za me-

czem, ale trudno mieć pretensję do 
piłkarzy czy szkoleniowca. Zawodnicy 
nie otrzymują pensji, kilku z nich gra  
z mniej lub bardziej poważnymi kon-
tuzjami. Powoli nie wytrzymują nerwy, 
o czym świadczą dwie czerwone kartki 

w dwóch kolejnych spotkaniach. Trud-
no zarzucić coś Romanowi Madejowi, 
gdyż ten uzwyczajnienie ma materiału 
ludzkiego na lepsze wyniki. Co mecz 
ktoś mu wypada, piłkarze znikają  
z treningów i nie pojawiają się już na 
nich nigdy, bez żadnego uprzedzenia. 
Sytuacja kadrowa Vici wymusza granie 
w IV lidze juniorami, wymusza granie  
z niedysponowanym golkiperem  
w bramce i stoperem w ataku. A przed 
kolejnymi spotkaniami sytuacja kadro-
wa będzie tylko gorsza. – Tak to prawda , 
ja jestem zmuszony się wyleczyć a przerwa 
może potrwać dłużej niż jedno spotkanie, 
za kartki wyleci mi Jajeśniak, na kontuzję 
narzeka tez Rosół – wylicza trener Madej. 
Dodać do tego można prawdopodobnie 
ambitnego Sierczńskiego, który gra  
z ogromnym krwiakiem na prawie całej 
ręce, Bosaka, który dopiero, co ma wzna-
wiać treningi, oraz Salouhiego, który do 
Jaworzna już nie przyjedzie i być może 
Mysłka, którego, póki, co na treningach 
również nie widać. Nagle okazuje się,  
że ze składu wypada pół drużyny. – Szcze-
rze mówiąc to muszę usiąść i porozmawiać 
o tym wszystkim z prezesem, bo tak dalej 
być po prostu nie może – kończy Roman 
Madej. I nie jest to zapowiedź nicze-
go dobrego. Oby Victoria nie straciła  
swojego trenera. k.rePeć

Bardzo doby rezultat uzyskała Cięż-
kowiana Jaworzno w potyczce z Wyzwo-
leniem Chorzów. Zespół Marka Musiała 
osłabiony w przerwie zimowej i dodatko-
wo przetrzebiony kontuzjami podejmo-
wał drużynę mierzącą w awans, której 
margines pomyłki jest w każdym spotka-
niu bardzo niewielki. Ciężkowianka po-
stawiła poprzeczkę gościom na wysokim 
poziomie i udało się jej zremisować 0:0.  
– A mogło być jeszcze lepiej, bo gdyby 
udało się Mariuszowi Wyce wykorzystać 
swoją sytuację, to kto wie, czy nie doszło 
by do niespodzianki – mówi nam trener 
Marek Musiał. Zawodnicy z Ciężkowic 
w 2 ciężkich meczach: derbowym i z 
głównym potentatem do awansu zdobyli  
4 punkty i nie stracili bramki, co naprawdę 
musi robić wrażenie. – Bardzo cieszy mnie 
to, że zawodnicy grają tak ambicjonalnie. 
Można powiedzieć, że teraz Ciężkowianka  
w porównaniu z warunkami jakie panują 
w innych klubach w Jaworznie, jest w doł-
ku. Poza tym, jest dużo problemów, są kon-
tuzje, ale mimo wszystkich przeciwności 
chłopcy pokazują, że chce im się grać, i ich 
postawa naprawdę jest budująca – kończy 
trener Marek Musiał. k.rePeć

Derbowe spotkanie pomiędzy Górni-
kiem Jaworzno a Ciężkowianką, miało 
być okazją dla tego pierwszego zespołu 
na rewanż, za porażkę w pierwszej czę-
ści sezonu 2:1. Nic jednak nie wyszło  
z planów piłkarzy Bolesława Wrocław-
ka, którzy przełknąć musieli gorzką 
pigułkę, choć zaaplikowaną im w pięk-
ny sposób, bramką na miarę pierwszej 
ligi, strzeloną przez Kornagę. 

Bramka strzelona przez podopiecz-
nych Marka Musiała w pierwszej poło-
wie przesądziła o losach meczu, mimo iż 
Górnik w drugiej części spotkania miał 
momentami wyraźną przewagę. Jednak 
zawodnicy z Osiedla Stałego nie mogli 

mówić w tym meczu o szcześciu, naj-
pierw dostali bramkę roku od Kornagi, 
później kontuzji doznał ich podstawowy 
golkiper Częstochowski, a w między-
czasie boisko musiał opuścić również 
kontuzjowany Mateusz Radosz. Trener 
Bolesław Wroclawek został, więc prawie 
całkowicie ogołocony ze zmian, a na do-
miar złego dla Górnika, Ciężkowianka 
broniła się środowego popołudnia bar-
dzo mądrze. Ostatecznie, mimo kilku 
okazji od zmiany rezultatu spotkania to 
piłkarze z Ciężkowic mogli powiedzieć, 
że spośród jaworznickich piątoligowców 
są zespołem lepszym.

k.rePeć

Prawdziwą wymianę ciosów zoba-
czyli kibice Górnika Jaworzno, któ-
rzy wybrali się na spotkanie swoich 
pupili z Podlesianką Katowice. 
Wszystko zaczęło się w 9. minucie, 
kiedy to po silnym strzale Jarząb-
ka bezpośrednio z rzutu rożnego, 
bramkarz gości nie był w stanie wy-
bić piłki w plac gry. 

Mimo świetnego początku i bramki 
strzelone w nietypowy sposób, niedługo 
później obraz meczu wyglądał całkowi-
cie inaczej. W 24. minucie goście z Kato-
wic wyrównali, a w 40. minucie po rzucie 
karnym objęli prowadzenie! Na pewno 
nie tak wyobrażał to sobie trener Bole-
sław Włocławek, i pewnie mógłby mieć 
sporo pretensji do swoich zawodników 
w szatni za roztrwonienie przewagi. Jed-
nak piłkarze Górnika poprawili nastrój 
szkoleniowcowi jeszcze przed przerwą, 
gdyż w 43. minucie po świetnym zagra-
niu Radosza, strzałem głową wyrównał 
stan meczu niezawodny Jarząbek. Druga 
połowa i walka Górnika o zwycięstwo 
trwa w najlepsze. Najpierw w 51. minu-
cie Jaromin był bardzo bliski celu, ale 
trafił w bramkarza. 7 minut później było 
już jednak 3:2 dla Górnika. Świetnym 
crossowym podaniem Sierczyński uru-
chomił Radosza, a ten pierwszej jakości 
uderzeniem z pierwszej piłki, technicz-
nym lobem pokonał bramkarza gości. 
Piękna bramka i asysta? Radoszowi to 

nie wystarcza. Filigranowy pomocnik, 
który rozegrał bardzo dobre spotkanie 
w 62. minucie świetnym podaniem uru-
chamia Jarząbka, który kolekcjonuje hat-
tricka. Duet Jarząbek – Radosz był tego 
dnia zabójczy dla zawodników Katowic. 
Ambitni gracze Podlesianki, jeszcze 
próbują odmienić losy meczu i w 69. 
minucie strzelają na 4:3, łapiąc kontakt  
z Górnikiem, ale to wszystko na co stać 
ich tego dnia. Górnik Jaworzno wygry-
wa z Podlesianką Katowice, a szczególne 
wyróżnienia można przyznać strzelcowi 
3-bramek Jarząbkowi i młodemu Ra-
doszowi, który strzelił piękną bramkę  
i zaliczył 2 asysty.

Przyjdź na mecz!
Już w tym tygodniu Górnik roze-

gra finał Pucharu Polski na szczeblu 
sosnowieckiego podokresu. Rywalem 
zespołu Bolesława Wrocławka będzie 
czwartoligowe Źródlo Kromołów. Ja-
worznianie są bezsprzecznie czarnym 
koniem dotychczasowych rozgrywek. 
Jeśli wygrają spotkanie z wyżej noto-
wanym rywalem, w następnej rundzie 
będą mogli zmierzyć się z uznanymi 
piłkarskimi firmami, by wymienić 
choćby Raków Częstochowa. Pomóż 
Górnikowi w tym osiągnięciu, przy-
chodząc dziś, w środę, 30 kwietnia, 
na mecz! Miejsce: stadion „Azotania”, 
godzina rozpoczęcia 17:30. k.rePeć

Nie pograli długo

PIŁKA NOŻNA – GÓRNIK J-NO – CIęZKOWIANKA J-NO 0:1

Derby dla 
Ciężkowianki

Zatrzymali 
Wyzwolenie

Damian Jajeśniak w spotkaniu z GKS-em otrzymał czerwoną kartkę

Drużyna Huraganu Kocikowa 
przyjechała do Jaworzna na 
mecz, ale tylko po to,  
by nie płacić pieniężnej 
kary za walkower. Goście 
przyjechali tylko w sile  
7 piłkarzy, którzy przyjęli 
sobie, że będą grać dopóki, 
dopóty nie będą przegrywać 
różnicą 2 bramek. 

Zgoda, by wcześniej wrócić do 
domu, musiała się sprężyć, ostatecz-
nie udało się jej zniechęcić zawod-
ników Huraganu po 17 minutach. 
Skuteczny strzał Głodka w 2. minucie, 
celne trafienie Rosy w 17 minucie i za-
równo goście i jak i gospodarze mogli 
udać się pod prysznic. 

Jednak w ubiegłym tygodniu  
w Zgodzie Byczyna nie obyło się 
bez emocji. Z prowadzenia zespołu 
zrezygnował trener Dobrzański, 
który teraz zajmuje się szkoleniem 
trampkarzy. Szkoleniowiec zespołu  
z prowadzenia I drużyny zrezygnował 
nagle i było to bez wątpienia sporym 
zaskoczeniem dla zawodników. Ster 
na trenerskiej ławce Zgody przejął 
wiceprezes klubu Zbigniew Siewniak 
którego czeka arcytrudne zadanie. Już 
po spotkaniu z Ostoją Żelisławice na 
Byczynian czekają pojedynki z trójką 
najsilniejszych zespołów: MCKS Cze-
ladź, Strażakiem Mierzęcice i na sam 
koniec z KP Jaworzno.

– Na pewno będziemy walczyć,  
o to by urwać punkty rywalom. Nie ma 
mowy o tym byśmy położyli się przed 
rywalem – powiedział nam świeżo 
upieczony trener.

k.rePeć.
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Mimo że od zakończenia sezonu 
pierwszoligowego minęło już ponad 
miesiąc, kibice siatkarzy Energety-
ka mieli okazję ponownie zobaczyć 
swoich ulubieńców na parkiecie. 
W miniony weekend podopieczni 
trenera Mariusza Łozińskiego ro-
zegrali trzy pokazowe spotkania, 
dwukrotnie spotykając się z drużyną 
BBTS-u Bielsko-Biała, zespołem,  
z którym mieli rozegrać decydujące 
o utrzymaniu baraże.

Spotkania te, jak można było się 
spodziewać, poziomem nie zachwyca-
ły. Nasz zespół po kilkunastodniowej 
przerwie wrócił co prawda do trenin-
gu, jednak jak bywa po każdym sezo-
nie, obecnie jaworznianie są w fazie 
roztrenowania, rzadko mając kontakt 
z piłką, co można było zauważyć we 
wspomnianych spotkaniach. 

Sobotnie spotkanie w Katowicach 
Szopienicach, nasi siatkarze przegrali 
z bielskim BBTS-em 3-1, drugiego dnia 
zostali ponownie pokonani 2-0, a na za-
kończenie turnieju w Kętach przegrali 
również z gospodarzami, 2-1. Wynik 

tych spotkań był już bez znaczenia, 
jednak szumnie wypowiadający się po 
decyzji o anulowaniu baraży, siatkarze 
Energetyka nie udowodnili, że stać ich 
było na pokonanie rywali z Bielska. 

Zespół Łozińskiego wypadł dość 
blado na tle zespołu Grzegorza Wa-
gnera, jednak trudno dziwić się 
samym zawodnikom, którzy swoją 
uwagę głównie koncentrują na swojej 
przyszłości i ciężko zmotywować ich 
do walki na parkiecie.

Przyszłość Energetyka Jaworzno 
wciąż nie jest pewna. Z klubu do-
chodzą różne informacje, jednak 
wszystko to można zakwalifikować 
raczej do plotek, żadna oficjalna 
decyzja nie została jeszcze podjęta.  
W tej sytuacji siatkarze skupiają się 
na szukaniu pracy w innych klubach 
i jeśli szybko sytuacja się nie zmieni 
może dojść do prawdziwego exodusu 
z jaworznickiego klubu.

Na szczęście informacje płynące  
z naszego klubu donoszą, że jeszcze w 
tym tygodniu zapadną ostateczne decy-
zje. Informacje te są dość optymistyczne, 

władze klubu planują sprowadzenie do 
Jaworzna kilku uznanych siatkarzy, któ-
rzy mają dać tym razem Energetykowi 
już pewną pozycje w pierwszoligowej 
tabeli. Nikt z władz naszego miasta nie 
wyobraża sobie, by po raz kolejny zespół 
czekała walka o utrzymanie.

Jeśli wierzyć tym doniesieniom 
pozycja trenera Mariusza Łozińskiego 
jest już przesądzona. W przyszłym 
sezonie zespół będzie miał nowego 
trenera, jednak zanim pojawią się ofi-
cjalne informacje z klubu nic nie jest 
jeszcze stuprocentowo pewne.

Sami zawodnicy dzielą się na 
dwie grupy. Wielu chciałoby zostać 
na przyszły sezon, jednak niepewna 
przyszłość Energetyka zmusza ich 
do szukania nowego pracodawcy. Jest 
też grupa zawodników, którzy dość 
poważnie myślą o zmianie otoczenia, 
która ma dać im możliwość kolejnego 
kroku w swojej karierze. Najbliższe 
tygodnie będą więc niezwykle cieka-
we. O wszystkim będziemy informo-
wać na łamach naszej gazety.

reD

Energetyk sparuje

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

MECZE PIŁKI NOŻNEJ TRAMPKARZY MŁODSZYCH I STARSZYCH
MCKiS Sokół Jaworzno – Górnik Jaworzno, 1 maja (czwartek) – trampkarze młodsi: godz. 15.45, trampkarze starsi: godz. 17.00

Stadion MCKiS, ul. Moniuszki (Podłęże) wstęp wolny – zapraszamy!!!

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA JAWORZNA W SZACHACH: P-5 OPEN ORAZ P-15 OPEN
(Mistrzostwa odbywają się w ramach obchodów Dni Jaworzna). 3 maja (sobota) – P-15 open, 4 maja ( niedziela ) – P-5 open. 
Klub NIKO w Byczynie ul. Korczyńskiego 12
Uroczyste otwarcie Mistrzostw – godzina 9.50, rozpoczęcie rund – godzina 10.00. Zawody rozgrywane systemem szwajcarskim 
– 15 rund. Zgłoszenia obowiązkowe do dnia 1 maja!!!
wpisowe do turnieju – 30 zł od zawodnika zgłoszonego, 40 zł od zawodnika niezgłoszonego, 20 zł zawodnicy JKSz – MCKiS
szczegółowe informacje – p. Władysław Winiarczyk, tel. 032 616-17-62 lub 608-353-446 
 p. Jacek Stachańczyk, tel. 504-301-200

14. WYŚCIG ROWERÓW GÓRSKICH AMATORÓW – 10 KM
10 maja (sobota) zapisy – godz. 8.45 – 9.45, start – godz. 10.00, start i meta: róg ul. Sławkowskiej i Polowej (k. Szpitala), 

kategorie wiekowe: I kat. 1997 i młodsi, II kat. 1996 – 1995, III kat. 1994 – 1993, IV kat. 1992 – 1991, 
V kat. 1990 – 1983, VI kat. 1982 – 1971, VII kat. 1970 i starsi, VIII kat. kobiety open

We wszystkich kategoriach za miejsca I – III okolicznościowe statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe. Warunkiem wpisania 
na listę startową jest udokumentowanie wieku przez okazanie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. Osoby niepeł-
noletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie. W czasie wyścigu zalecane jest używanie kasków 

rowerowych. Godzina 14.00 – parking przed halą MCKiS – wręczenie nagród oraz losowanie upominków wśród wszystkich 
uczestników zawodów.

Impreza towarzysząca – rowerowy tor przeszkód: parking przed halą MCKiS – godz. 11.00 – 14.00. III kategorie wiekowe: 
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i starsi. Serdecznie zapraszamy!!!

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

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

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

Zajęcia z siatkówki dla dziewcząt rocznika 1995 i 1996
poniedziałek – 15.00-17.00 – Hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18, czwartek – 15.30-17.00 – Hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 
18. Informujemy o rozpoczynającym się  naborze do klas sportowych funkcjonujących w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Siatkówka dziewcząt: IV klasa SP 5, SP 7 i SP 16, I klasa Gimnazjum nr 1
Siatkówka chłopców: IV klasa SP 5 i SP 16, I klasa Gimnazjum nr 1
Koszykówka chłopców: IV klasa SP 1, SP 7 i SP 15, I klasa Gimnazjum nr 4
Wszelkich informacji udzielają sekretariaty wymienionych szkół.

Dla siatkarzy rezerw MCKiS-u sen  
o utrzymaniu w drugiej lidze prysł  
w ciągu zaledwie pięciu dni. Od wtor-
ku do soboty z jednodniową przerwą 
przyszło podopiecznym Zbigniewa 
Błaszczaka zmierzyć aż czterokrotnie 
z zespołem Górnika Radlin. Niestety, 
sobotnie spotkanie przegrane trzy 
do jednego zakończyło roczną przy-
godę młodych siatkarzy z Jaworzna 
w drugiej lidze. Przegrana w trzech 
spotkaniach przy zaledwie jednej 
porażce była dla jaworznian ciosem, 
pojawiły się łzy, jednak nie ma już 
odwrotu. Rezerwy MCKiS-u spadły 
do trzeciej ligi.

Rywalizacja z drużyną Górnika, 
w składzie, której gra aż trzech by-
łych zawodników pierwszoligowego 
Energetyka (Łasiewicki, Marzew-
ski, Słanina) rozpoczęła się bardzo 
optymistycznie. Mimo braku wciąż 
kontuzjowanego Szymona Kostec-
kiego nasi siatkarze, głównie dzięki 
rewelacyjnej postawie, drugiego  
z pierwszoligowców wzmacniających 
zespół, Damiana Parkitnego pokonali 
we wtorek gospodarzy trzy do dwóch. 
Lepszego początku nie można było 
sobie wymarzyć.

Radlinianie to niezwykle doświad-
czony zespół, zdający sobie sprawę, 
że środowe spotkanie było dla nich 
swoistym być albo nie być w tych 
barażach. Od początku rzucili się do 
ataku i tak naprawdę wynik powinien 
być tylko jeden, trzy zero, jednak 
rozluźnienie w szeregach gospodarzy 
skrzętnie wykorzystali nasi siatkarze, 
którym udało się nawet doprowadzić 
ponownie do piątej partii, jednak 
tego dnia i tak zdołali wygrać więcej 
niż powinni.

Remis jeden do jednego i prze-
nosiny do Jaworzna to wydawać się 
mogło doskonała zaliczka dla naszego 
zespołu. Co więcej, pierwsza partia 
piątkowego spotkania to prawdzi-
wy popis w wykonaniu jaworznian. 

Zawodnicy nie pozwolili dosłownie 
na nic rywalom z Radlina i wygrali 
pierwszą odsłonę do 13!

To, co było największą bronią na-
szego zespołu w pierwszej partii, było 
kluczem do sukcesu gości w partii dru-
giej. Doskonała gra na linii blok-obro-
na oraz zabójcze kontrataki naszych 
gości doprowadziły do wyrównania i 
mecz zaczynał się od nowa.

Wszyscy na hali przy ulicy Grun-
waldzkiej doskonale rozumieli zna-
czenie trzeciej partii nie tylko dla 
losów spotkania, lecz również dla 
całej rywalizacji. Niestety, tu po raz 
pierwszy w tym dwumeczu swoich za-
wodników zawiódł trener Błaszczak. 
Od początku seta trwała niezwykle 
wyrównana walka i kiedy nasi siat-
karze osiągnęli trzypunktową prze-
wagę, do głosu doszedł Błaszczak. 
Dobrze działający kolektyw rezerw 
został zburzony, kiedy na parkiecie 
w najmniej oczekiwanym momencie 
pojawił się drugi rozgrywający Ty-
moteusz Piwowar. Jego nerwowa gra 
udzieliła się wszystkim zawodnikom i 
z prowadzenia 16-13 zrobiło się 16-18. 
W tym momencie nawet powrót do 
gry pierwszego rozgrywającego Kon-

rada Nieboja niewiele zmienił. Goście 
wygrali na przewagi, a w czwartym 
secie gładko rozprawili się z naszymi 
młodymi siatkarzami.

Sobotni mecz był już swoistą eg-
zekucją. Trener Błaszczak sprawiał 
wrażenie, że nie bardzo wie co ma ro-
bić (chęć przeprowadzenia nieregula-
minowej zmiany), a rozbici piątkową 
porażką jaworznianie nie potrafili już 
zagrać na sto procent. 

Tylko w trzecim secie, kiedy obra-
żony na swoich najlepszych zawod-
ników Błaszczak postanowił diame-
tralnie zmienić oblicze składu na par-
kiecie udało się naszym zawodnikom 
wygrać seta. Dobra gra Lisowskiego, 
Dworeckiego, a zwłaszcza Piwowara 
dała nadzieje na odwrócenie kart. 
Niestety, obrażony Błaszczak nie 
zauważył, że do tej pory rezerwowi 
Dworecki i Lisowski powoli tracą na 
siłach i nie zmienił już nic w swoim 
zespole. Zespół przegrał i spadł z ligi. 
Szkoda, bo jeszcze nie dawno wszyscy 
cieszyliśmy się ze spektakularnego 
awansu zespołu na szczebel centralny. 
Dziś nie wiadomo jaka czeka przy-
szłość naszych młodych siatkarzy.

reD1

Spadek! II liga 
nie dla Jaworzna

W przyszłym sezonie rezerw MCKiS-u nie zobaczymy w II lidze

W dniu 26 kwietnia 2008 r w Klu-
bie „Niko” rozegrane zostały III Sza-
chowe Mistrzostwa Przedszkolaków. 
W turnieju wzięło udział 32 zawod-
ników i zawodniczek z Jaworzna.

Młodzi szachiści rozegrali 7 rund 
po 15 minut dla zawodnika. Dla 
większości był to pierwszy turniej, 
dlatego było wiele radości wśród 
zwycięzców i smutku oraz łez wśród 
pokonanych.

W kategorii chłopców 
zwyciężyli:

1. GUZIK Tomasz 7 pkt.
2. NOWAK Krzysztof 5,5 pkt.
3. KOBUZ Wiktor 5 pkt.

W kategorii dziewczynek 
zwyciężyły:

1. WIŚNIK Zuzanna 4 pkt.
2. CICHOWSKA Zuzanna 3,5 pkt.
3. WILK Aleksandra 2,5 pkt

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, 
medale i statuetki szachowe. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali pamiątkowe pla-
kietki, dyplomy za udział oraz upomin-
ki. Nie zapomniano też o poczęstunku. 
Zawodnikom, Rodzicom, Opiekunom i 
Sponsorom dziękujemy za udział i po-
moc w organizacji tych zawodów.

W dniu 27 kwietnia 2008 r. w Ryb-
niku zakończyły się rozgrywki dru-
żynowe Ligi Okręgowej Juniorów. 
Startowało 21 drużyn. Zwyciężyła 
drużyna MKSz. Rybnik przed PSSz. 
Pszczyna i UKS Pałac Młodzieży 
Katowice. Nasza drużyna zajęła 
bardzo wysokie 5. miejsce. W dru-
żynie występowali Rudol Maurycy, 
Wadowski Tomasz, Szoen Kamil, 
Erdman Krzysztof, Rudol Matylda, 
Rudol Maria, Masternak Michał oraz 
Pluta Natalia. wł.winiarczyk 

Grały przedszkolaki

24 kwietnia 2008 roku w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących przy 
ulicy Towarowej 61 miało miej-
sce Święto Królowej Sportu, jaką 
jest Lek ka Atletyka za sprawą 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Mix Team.

Do zmagań sportowych zostali 
zaproszeni uczniowie klas szóstych 
szkół podstawowych. Młodzież bra-
ła udział w takich konkurencjach 
jak: bieg na dystansie 60 m na czas, 
rzut piłeczką palantową, rzut piłką 
lekarską, skok w dal oraz sztafecie 
gwiaździstej. W miłej i sportowej 
atmosferze dziewczęta i chłopcy 
walczyli o punkty dla swojej szkoły  
i atrakcyjne nagrody.  

Klasyfikacja generalna:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 3
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 7
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 16
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 15

W tym roku odbyła się już druga 
edycja Mityngu Lekkoatletycznego, 
który został zorganizowany przy finan-
sowym wsparciu Urzędu Miejskiego w 
Jaworznie w ramach realizacji zadania 
publicznego zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Mamy na-
dzieję, w związku z licznym udziałem 
chętnej młodzieży, że mityng na stałe 
wpisze się do kalendarza imprez orga-
nizowanych przez UKS Mix Team.

ze SPortowym PozDrowieniem 
zarząD ukS mix team

Mityng lekkoatletyczny
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o g ł o s z e n i e

W sobotnie popołudnie 19 kwietnia, na hali na Osie-
dlu Stałym odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów  
w Jujitsu. I była to ostatnia możliwość dla zawodni-
ków, aby zakwalifikować się do wyjazdu na Mistrzo-
stwa Europy Młodzieży i Juniorów

Jednak zanim zawodnicy wyjadą do Mariboru w Sło-
wenii, czekają ich jeszcze konsultacje kadry w Sosnowcu, 
które odbędą się od 1 do 4 maja. Konfrontacja wszyst-
kich 3 kategorii, czyli seniorów, młodzieży i juniorów, 
ostatecznie wyłoni szczęśliwców, którzy reprezentować 
będą Polskę na starym kontynencie.

Dzieci z koła ekologicznego 
działającego w zespole Szkół 
nr 1 pod opieką Małgorzaty 
Knapik posadzili 25 drzewek 
i krzewów ozdobnych 
przy wejściu do szkoły 
i ogrodzeniu w miejscu 
wyciętych starych akacji. 

Opiekunka koła opracowa ła 
projekt zagospodarowania ogródka 
przyszkolnego do prowadzenia za-
jęć w terenie oraz wraz z uczniami 
sadziła drzewa. Wiosną tego roku 
szkoła pozyskała 1000 zł z Funda-
cji Ekologicznej „Silesia”. Kwotę tę 
przeznaczono na zakup drzewek  
i krzewów ozdobnych. 

Akcję „Posadź swoje drzewko” 

przeprowadzono 20 kwietnia w ra-
mach obchodzonego w szkole „Ty-
godnia Ziemi”. Aby mieć pewność, 
że drzewka przyjmą się, do każdego 
wykopanego dołka wsypano torf,  

Ostatnie eliminacje 
przed mistrzostwami

Zawody rozegrane zostały w trzech kategoriach, po-
dzielonych z kolei na kategorie wagowe: fighting, duo  
i mix, gdzie pary były mieszane. Patronat nad tą szcze-
gólną imprezą objął Prezydent Paweł Silbert, natomiast 
pieczę nad wszystkim sprawował sędzia główny tych 
zawodów, Leszek Siekański. Zawodników pilnie obser-
wował trener polskiej kadry narodowej, Marian Jasiński. 
O Puchar walczyło 14 klubów i 80 zawodników z całej 
Polski. I choć to świeży narybek tej dyscypliny, to wśród 
obecnych nie zabrakło medalistów z Hanau z ubiegłego 
roku. Swoją znakomitą formę potwierdzili: Iza Korzystka 
i Katarzyna Matłosz oraz Sebastian Sojka i Marek Chrap-
kiewicz, którzy zajęli pierwsze miejsca w swoich katego-
riach wagowych. Cała czwórka natomiast już zapewniła 
sobie wyjazd na zbliżające się Mistrzostwa.

Drużynowo zwyciężyła Gwardia Bielsko-Biała,  
a najlepszymi zawodnikami okazali się Agnieszka Bergier  
z klubu Budowlani Sosnowiec i Sebastian Sojka z Gwar-
dii Bielsko-Biała. Kto ostatecznie znajdzie się w grupie 
22 szczęśliwców, którzy wyjadą na ME, dowiemy się już 
na początku maja.

Impreza tej rangi to duża promocja dla miasta, ale 
niestety, zabrakło na niej zawodników z Jaworzna. Py-
tany o poziom tych zawodów, Prezes Polskiego Związku 
Jujitsu, Stefan Andrzej Badeński, odpowiada, że – ten 
był dość wysoki. Jednocześnie Prezes zaapelował do 
jaworznickiej młodzieży o to, aby ta liczniej brała udział 
w treningach, które odbywają się w naszym mieście. 
Sekcji jest aż trzy, na Osiedlu Stałym w gimnazjum  
nr 5, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 na Pół-
nocnej i na Niedzieliskach. Paulina karBownik

Pokazy były bardzo widowiskowe

Posadź swoje drzewo
Szkoła w Byczynie rozbudza zamiłowanie i szacunek uczniów do przyrody

a następnie sadzonki obłożono 
korą, która ma w przyszłości chro-
nić przed niskimi temperaturami.  

Ponadto w szkole z okazji ob-
chodów „Tygodnia Ziemi” zorga-
nizowano audycję ekologiczną. 
W jej przygotowaniu brali udział 
uczniowie: Aleksandra Otrębska, 
Olga Michalik, Patrycja Wacławek, 
Paulina Fior, Klaudia Mróz, Karoli-
na Strączek, Konrad Habryn, Mate-
usz Duda i Jakub Stolarczyk.

Konkurs „Człowiek i Środo-
wisko” zamk ną ł i podsumował 
„Tydzień Ziemi” w Zespole Szkół  
nr 1 w Byczynie. Laureatami zosta-
li: I miejsce – Agnieszka Węgrzyn, 
I I  m ie jsce – Joa n na Sz y nd ler,  
III miejsce – Paweł Ciupik oraz 
wyróżnienie – Patrycja Wacławek. 
Opiekunem konkursu i pomysło-
dawcą jest nauczycielka geografii 
Małgorzata Knapik.

(kaS)

Sadzenie drzewek

26 kwietnia w Hali Sportowej 
azS aWF Wrocław we 
Wrocławiu odbyły się 
Mistrzostwa Polski Ju-
Jitsu Seniorów w odmianie 
fighting oraz duo system 
organizowane przez azS 
aWF Wrocław. Mistrzostwa  
odwiedził V-ce Minister Sportu 
Pan zbigniew Pacelt zawody 
otworzył Prezes Polskiego 
związku Ju-Jitsu pan Stefan 
andrzej Badeński.

W zawodach startowało 102 za-
wodników z 15 klubów. W punktacji 
drużynowej zwyciężyli zawodnicy  
z Sosnowca obecnie najsilniejszy klub 
Ju-Jitsu w kraju. Jaworzno było repre-
zentowane przez Polską Federację 
Ju-Jitsu i Kobudo oraz Klub Sportowy 
„Energetyk” Południowego Koncernu 
Energetycznego.

Wyniki zawodników  
z Jaworzna:

*Polskiej Federacji Ju-Jitsu i Ko-
budo.

Mistrzowie Polski Ju-Jitsu Dou 
System Mix zawodnicy: Joanna Nie-
dopytalska oraz Ryszard Matusz-
czyk; Wicemistrzowie Polski Ju-Jitsu 
Duo System Mężczyźni zawodnicy: 
Ryszard Matuszczyk oraz Dawid 
Paszewski.

* Klub Sportowy „Energetyk” Po-
łudniowego Koncernu Energetyczne-
go Wicemistrzyni Polski Ju-Jitsu kat. 
-62 kg Klaudia Dąbek.

Zawodnicy Polskiej Federacji Ju-
Jitsu i Kobudo Trenują w sali gimna-
stycznej Gimnazjum nr 5 na Osiedlu 
Stałym w poniedziałki oraz czwartki 
godz. 16.30.

Tymi wysokimi wynikami nasi 
zawodnicy zakwalifikowali się na 
Puchar Europy w Belgii Ju-Jitsu, które 
odbędą się 10-11.05.2008.

PrezeS PolSkiej feDeracji ju-jitSu i koBuDo

Stefan anDrzej BaDeńSki

Mistrzowie Polski Ju-Jitsu
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dw Ogłoszenie własne

Taśmy VHS oraz kasety magnetofonowe odchodzą w przeszłość. 
Płyty winylowe odeszły już w przeszłość.

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

cyfryzacja taśmy VHS – 30 zł brutto
cyfryzacja kasety magnetofonowej – 20 zł brutto
cyfryzacja płyty winylowej – 20 zł brutto
usuwania trzasków i szumów – 30 zł brutto

Przegrywamy również z cyfrowego zapisu na VHS lub kasetę magnetofonową 
– ceny jak wyżej. Dokonujemy również montażu nagranego materiału: wycięcie 

zbędnych scen, dodanie napisów, zdjęć lub lektora.
Prosty montaż – 250 zł brutto. Wyrafinowany montaż – cena negocjowana.

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

tel. (032) 751-91-30

dw

Salon: Jaworzno ul. Grunwaldzka 2 tel. 032 614 22 22, fax. 032 614 22 23
Serwis: Jaworzno ul. Grunwaldzka 274 tel. 032 616 81 00; fax. 032 616 32 80

dw

dw

SZKŁO I  LUSTR A 
NA W YMIAR

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

usługi szklarskie, 
transport

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

25 kwietnia w SP 15 odbył się 
VI Miejski Konkurs Informatycz-
ny Szkół Podstawowych. Wzięło 
w nim udział 32 uczniów z 11 szkół 
podstawowych. 

Celem konkursu jest propagowanie 
wiedzy ogólno informatycznej oraz 
praktyczne wykorzystanie komputera 
w życiu codziennym. Wszyscy uczest-
nicy pisali test teoretyczny, do II etapu 
przeszło 9 osób. Wśród nich zostali wy-
łonieni najlepsi: I m. Twaróg Arkadiusz 

W niedzielny wieczór 20 kwietnia 
w Sali Teatralnej Miejskiego Cen-
trum Kultury młodzieżowa grupa 
teatralna z Ciężkowic zainscenizo-
wała spektakl na podstawie dramatu 
pisarza pochodzenia żydowskiego 
Romana Brandstaettera.

To przejmująca historia uciekiniera 
żydowskiego, który podczas II wojny 
światowej w czasie likwidacji getta stra-
cił wszystko: rodziców, rodzeństwo, 
żonę. Udało mu się zbiec, przeskaku-
jąc przez mur otaczający klasztor, tam 
znalazł schronienie. Zakonnice chciały 
ocalić mu życie. Fakt ten jednak został 
zauważony, jest donos i wkroczenie 
funkcjonariusza SS. Wszystkie sceny są 
bardzo dramatyczne, trzymające widza 
w napięciu, poruszające dylematy walki 
o życie jednego i śmierci grupy. W krót-
kim czasie w sytuacjach strachu, grozy, 
rozgrywają się losy wszystkich.

Sztuka spotkała się z dużym uzna-
niem ze strony publiczności, zarówno 
pod względem treści, jak zaangażowa-
nia i gry aktorskiej młodych adeptów 
sztuki. Wystąpiło 23 wykonawców, 

Dzień gniewu
gimnazjalistów, licealistów, jedna stu-
dentka polonistyki. W rolach głównych 
wystąpili: Jadwiga Paluch, Marcin 
Wiernek, Maciej Stachańczyk. Reżyser 
I – Aleksandra Barczyk z Krakowa, 
reżyser II – Anna Nieużyła. Grupa 
teatralna powstała w grudniu 2006 
roku, jej inicjatorem, założycielem 
i opiekunem jest ks.Wiesław Żmija 
z parafii w Ciężkowicach.

zofia Żak

Komputerowcy
SP15; II m. Gołas Andrzej SP9; III m. Zą-
bek Grzegorz SP7; IV m. Kasperkiewicz 
Szymon SP7; V m. Jankowski Patryk 
SP22; VI m. Migacz Sara SP14; VII m. 
Knapik Dominik SP22; VIII m. Istignie-

jew Tomasz SP5; IX m. Grotnik Tomasz 
SP7. Nagrody ufundowali: UM Wydział 
Edukacji, Kultury i Zdrowia, Firma 
ARTCOM, Dyrekcja SP 15, Policealna 
Szkoła Informatyki i Administracji. 
Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo 
i zapraszamy za rok. (iw)

ogłoszenie własne

Reklama 
w telewizji

CTv Jaworzno już od 300 zł netto
Tel. 032 751 91 30

Laureaci konkursu informatycznego
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dw

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

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

GABINET USG
Lek. stom. Leszek Ochlust

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

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

dw

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

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

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

72/04

73/04

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

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

ul. Grunwaldzka 225/54

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

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

74/04

STOMATOLODZy

80/04

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

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

ORTOPEDZI

71/04

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

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

diadynamic, elektrostymulacja. Grupowa gimnastyka 
specjalistyczna dla pań

REHABILITACJA

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

przepuklin, drobne zab. z zakr. ginek., ortopedii, urologii. Chir. kosmet.
NZOZ Medica Mysłowice – Centrum, ul. Strumieńskiego 10. 
Tel. 316 14 66 od 13.00 – 19.00,0 509 530 881. Umowa z NFZ.

dw

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

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

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

dw

CHIRURDZy

75/04

OPTyCy

dw

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

porcelanowe, protezy szkieletowe i akrylowe.
ul. Nosala 4/2, 43-600 Jaworzno, tel. 032/ 615 07 89
rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

79/04

PEDIATRZy

92/02

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

dw

Medycyna estetyczna
poczuj energię piękna

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

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

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

www.esteuroda.pl

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

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

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

INNE

36/04

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw. 
17.00-19.00 

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

dw

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

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

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

dw

URODA

Szkoła Modelowania Sylwetki 
i Promocji Zdrowego Stylu Życia

Iwona Wrzesień 
mgr rehabilitacji ruchowej

Gabinet masażu 
czynny codziennie godz. 17.00

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

Zapisy na gimnastykę odchudzającą
oraz Nordic Walking

dw

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

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

i miednicy mniejszej, tkanek miękkich.

Klasyczny masaż leczniczy
Mięśni pleców, kręgosłupa i mięśni kończyn

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

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

dw

dw

Podejmę współpracę 
z ORTODONTĄ

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

W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Jaworznie przy 
ul. Rynek Główny 17, 16 ma-
ja 2008 r. o godz. 16:00 od-
będzie się spotkanie z przed-
stawicielami firm: „Oticon” 
z Warszawy, prezentującą 
działanie aparatów słucho-
wych i „Medicus” prezentu-
jącą system działania implan-
tów Baha.

Serdecznie zapraszamy 
wszystk ie osoby zaintere-
sowane problemami osób 
z uszkodzonym słuchem na 

prezentac ję najnowsz ych 
aparatów słuchowych i im-
plantów Baha.

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

mgr katarzyna witoSińSka 
SurDoPeDagog – logoPeDa

PoraDnia PSychologiczno-
PeDagogicznej w jaworznie

Główny Inspektorat Sanitar-
ny we współpracy z Polskim 
Towarzystwem Alergologicz-
nym, Polskim Towarzystwem 
Oświaty Zdrowotnej oraz fir-
mą „AstraZeneca” zainicjował 
i wprowadził do realizacji 
program edu kac y jny pt . 
„Wolność oddechu – zapo-
biegaj astmie”.

Program edukacyjny ad-
resowany jest do rodziców 
i uczniów klas I-III szkół pod-
stawowych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Jaworznie 
jest koordynatorem programu 
na terenie miasta Jaworzno. 
W roku szkolnym 2007/08 
program pt. „Wolność oddechu 

Wolność oddechu
– zapobiegaj astmie” realizowa-
ny jest w 5 szkołach podstawo-
wych: Szkole Podstawowej nr 1, 
Szkole Podstawowej nr 7, Szkole 
Podstawowej nr 16, Szkole Pod-
stawowej nr 19 oraz w Szkole 
Podstawowej nr 22.

Więcej informacji można 
uzyskać w Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Jaworznie (Oświata Zdro-
wotna) tel. 032 616 31 62 oraz 
na stronie internetowej: www.
wonoscoddechu.pl. Na stronie 
zamieszczono sk ierowany 
przede wszystkim do dzieci 
kurs, który w formie zabawy 
w języku polskim i angiel-
skim ma przekazać wiedzę 
o astmie. (iw)

Aparaty słuchowe 
i implanty Baha 
szansą dla osób 
z uszkodzonym słuchem
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Wykonawcą jest katowicka firma 
„Drogopol”, zwycięzca przetargu na 
największe jak dotąd zadanie pod 
względem wartości zlecone przez 
MZDiM. Koszt inwestycji to 1 mln zł 
brutto. Zwycięzca, który w batalii po-
konał aż pięciu konkurentów. Utrud-
nienia w ruchu mogą być odczuwalne, 

Dlatego, by nie wywoływać złych wspomnień, postanowiliśmy nie 
zamieszczać starego zdjęcia dla porównania. Bo nowy przystanek 
jest bez porównania lepszy

Pewnie po to, aby kierowcy, jadący, 
przypuśćmy, 60 km/h „w miarę 
szybko” mogli zauważyć np. jakiegoś 
jelenia na jezdni. 

W takim wypadku proponowa-
libyśmy jednak znak STOP albo 
„Ustąp pierwszeństwa”, aby uregu-
lować ruch w tym miejscu. Żaden 
zając nie chce przecież wpaść pod 
koła tym, którzy dziwnym skrętem 
losu takiego ograniczenia prędko-
ści nie mają. Tylko w jaki sposób 
wyegzekwować teraz mandat np. od 
niesfornej sarenki, nie przestrzega-
jącej przepisów?

Utrudnienia  
na św. Wojciecha

bo choć remontowany jest odcinek 
od skrzyżowania z ulicą Północną 
do posesji nr 87, to: – Charakter prac 
powoduje, że mogą wystąpić częściowe 
utrudnienia w ruchu. Wykonawca 
musi czasowo zamykać jeden pas jezd-
ni, a ruch na tym odcinku odbywa się 
wahadłowo – wyjaśnił nam przyczynę 

Kuś. Utrudnienia nie potrwają jednak 
dłużej niż 150 dni, bowiem taki ter-
min zakończenia prac od momentu 
przekazania placu budowy przewi-
duje umowa zawarta z MZDiM-em. 
Ten odcinek św. Wojciecha oddano do 
dyspozycji katowickiego wykonawcy 
14 kwietnia.

Już nieco ponad tydzień trwają prace na ulicy św. Wojciecha, związane z częściową 
wymianą nawierzchni i nie tylko: – Jest to remont nawierzchni drogi i budowa 
kanalizacji burzowej – wyjaśnił nam cel inwestycji Sebastian Kuś, rzecznik prasowy 
firmy, która nadzoruje prace, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Na liście przystanków do wymiany znalazł 
się również ten na św. Wojciecha, który 
korzystający z niego doskonale znają. Ale nie 
tylko, bo straszył on już z daleka kierowców 
jadących w stronę Szczakowej

Bez porównania

Mandaty dla jeleni

Jak mówi ten znak, wszelka zwierzyna, np. zające 
czy sarenki, która do zbyt wolnych, co wiemy, 
nie należy, przez ten odcinek jezdni na Warpiu 
przebiegać może z prędkością 30 km/h

Niby nic się nie stało, 
jednak wprawne oko 
czytelnika zauważy pewną 
zmianę. W piątek tej wiacie 
przystankowej zafundowano 
małą kurację odchudzającą. 
W cudowny sposób zatem 
przystanek zmalał o…
połowę. Dieta – cud? Tym 
razem jednak nie możemy 
chyba liczyć na efekt jo-jo.

Tablica informacyjna przy 
Pionierów wreszcie stanęła 
o własnych siłach i nie jest 
już dłużej podtrzymywana 
przez pęknięte szyby. 
Konstrukcja ta była bowiem 
wątpliwej jakości.

Teraz informacje podawane przez 
Urząd Miasta mają już solidną osłonę 
przed warunkami atmosferycznymi, 
ale czy sama osłona uchroni się przed 
atakiem wandali? Miejmy nadzieję, 
że tak, bo, jak wszyscy wiemy, dobra 
informacja broni się sama.

Również tutaj mieszkańcy nie zaadaptują już betonowych klocków 
na dodatkowe taborety. W zeszłym tygodniu zasłaniający wejście 
na przystanek oraz te po bokach zostały usunięte przez ekipy 
ciężko pracujące wokół 20 nowych wiat przystankowych

Taborety usunięte

Przystankowa dieta cud

Stoi o własnych siłach

ZROBIONE

ZROBIONE
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„Zrób zdjęcie” – konkurs

Sponsorem 
konkursu 
jest

Z jakim oprocentowaniem?

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

GÓRA PIASKU

ŁUBOWIEC

„Wesoło” po remoncie

Jeszcze niedawno rozwodziliśmy 
się nad tą małą tabliczką z rozkła-
dem jazdy, a właściwie nad jego 
brakiem.

W imieniu korzystających z tego 
przystanku prosiliśmy o niewiele, bo 
wyłącznie o umożliwienie sprawdzenia 
godzin odjazdów autobusów. I co? Od-

Częste awarie sieci 
wodociągowych, 
wynikające z działania 
czynników atmosferycznych 
i mechanicznych, stały się 
sygnałem dla Miejskiego 
Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 
do modernizacji sieci 
wzdłuż ulic Wesołej 
i Węgrzyna. 

Już rozpoczęte prace zakończyć 
się mają przed wakacjami. Tym 
razem nie bezwykopowo, a metodą 
tradycyjną ma zostać przebudowa-
ny 300-metrowy odcinek sieci, ra-
zem z przyłączami wodociągowymi 
prowadzącymi do posesji miesz-
kalnych. Jak zapewnia na swojej 
stronie przedsiębiorstwo, tak ie 
działania mogą być podjęte dzięki 
stałemu monitoringowi sieci, który 

To nietypowe zdjęcie, 
jakie udało się zrobić eki-
pie CTv w trakcie, kiedy 
trwało sprzątanie peryfe-
ryjnych dzielnic miasta. 
Faktycznie, w tym dniu 
pożyczki można było chy-
ba dostać od ręki. Może 
nawet bez poręczycieli? 
Ciekawe tylko, w ilu ra-
tach i z jakim oprocento-
waniem należałoby taki 
dług spłacić. Tym razem 
jednak cudowne hasło 
„zero procent!” mogłoby 
się okazać prawdziwe… 

W te okolice nie przyjeżdżają 
wyłącznie Jaworznianie. 
Basen i hala sportowa 
przyciągają nie tylko gości 
z sąsiednich miast, ale 
nawet tych z zagranicy. 
Ostatnio w naszym mieście 
rozegrano Międzynarodowy 
Turniej Drużyn Policyjnych 
w Futsalu.

Mieszkańcy również, zaprasza-
jąc rodzinę z innej miejscowości, 
wybierają się na basen czy na halę 
pokibicować zawodnikom. Także 
kibice przyjeżdżają dopingować 
swoich. Niedawne Mistrzostwa Ju-
niorów w Jujitsu także zgromadziły 
pokaźną liczbę przyjezdnych. Takich 
przykładów można by mnożyć. Tyl-
ko w jakim celu? Otóż ocenia się nie 
tylko to, co widać na pierwszy rzut 

Oto w jaki sposób 
najważniejsze informacje 
docierają do mieszkańców 
dzielnic najbardziej 
oddalonych od centrum 
miasta. 

Ogłoszenia typu „Sprzedam”, „Ku-
pię” to niezwykle ważna gałąź „działal-
ności gospodarczej” człowieka – handel 
detaliczny. Tylko czy koniecznie miasto 
musi o tym informować, jak mówi napis 
w gablocie? Poza tym za szybką chyba 
trudniej o urwanie kawałka karteczki 
z numerem telefonu.

Drobny handel detaliczny

Szybka odpowiedź
powiedź szybka, ale nie z tej strony, co 
trzeba. „Dbający” o dobry klimat mia-
sta znów dali o sobie znać, tym razem 
właśnie na przystanku w tej dzielnicy. 
Efekt? Wybite szyby i kolejny problem 
dla pasażerów – brak oparcia i ochrony 
przed wiatrem. A dla nas wszystkich 
– koszt wstawienia nowych.

Wizytówka miasta
oka. Ten drugi, na okolice wokół hali 
czy basenu, też jest ważny. A może 
ważniejszy, jeśli za bardzo kłuje 
w oczy. A kłuje, i to bardzo, bo 
muszla klozetowa i pełno śmieci na 
kawałku zieleni świadczy o tym, że 
ktoś tu nie dopełnił swoich obowiąz-

ków. Wizytówka miasta to nie tylko 
wielkie projekty, odnowione bu-
dynki, to przed wszystkim czystość, 
którą powinno być widać w każdym 
zakątku miasta. I nieważne, czy teren 
należy do gminy, czy leży w rękach 
prywatnych.

umożliwia wykrycie najbardziej 
narażonych na awarie elementów 
systemu wodociągowego miasta. 
Jednak każdy taki plac budowy to 
mniejsze bądź większe utrudnienia 

dla mieszkańców i kierowców, więc 
do końca czerwca wszyscy musimy 
uzbroić się w cierpliwość. Ale za to 
wesoło będą czuć się korzystający 
z sieci już po remoncie.
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Miasto JaworznoOgłoszenia drobne

Informator Kulturalny

o g ł o s z e n i e

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

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

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

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

o g ł o s z e n i a

o g ł o s z e n i e

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

e-mail: letstalk@interia.eu
TeL: 0 692 223 739 

032 744 47 52

Maj w Bibliotece:

P O Ż y C Z K I 
G O T Ó W K O W E

Proste i wygodne, ekspresowo w domu 
klienta, bez zabezpieczeń

i zbędnych formalności, raty 
miesięczne spłacane w trakcie wizyt 

naszego przedstawiciela, również dla 
osób z negatywnym bik-iem

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

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

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

93/03

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

253/d/08

Sprzedam	mieszkanie	 na	 Os.	
Stałym	49	m2	tel.		0	512	815	871	e-
mail:	zietara@cytanet.com.cy

268/d/08

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

334/d/08

Kupię	dom tel.	0	792	827	792
281/d/08

Sprzedam	dom	–	Jeleń	Dąb 
tel.	0	691	813	549

252/d/08

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

1/04

Sprzedam	mieszkanie	36	m2	
tel.	0	603	119	171

17/04

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

289/d/08

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

292/d/08

Sklep	na	Podłężu	odstąpię 
tel.	0	512	320	644

69/04

Do	wynajęcia	powierzchnie	biurowo	
–	magazynowe	100-600m2 
tel.	0	512	282	011

86/04

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

316/d/08

Poszukuję	mieszkania	do	wynaję-
cia	tel.	0	694	012	447

307/d/08

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

342/d/08

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

319/d/08`

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

341/d/08

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

326/d/08

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

343/d/08

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

327/d/08

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

39/04

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

dw

Firma	zatrudni	kucharzy,	kasjer-	bufe-
towa	tel.	032/	715	36	39

14/04

Hurtownia	Elektryczna	zatrudni	na	
stanowisko	sprzedawca.	Wymaga-
nia:	wykształcenie	średnie	o	profilu	
elektrycznym,	prawo	jazdy	kat.	B,	CV	
prosimy	przesyłać	na	adres:	
praca.hurt@vp.pl

dw

Niewykwalifikowanych	pracowników	
do	układania	kostki	brukowej	przyjmę	
od	zaraz	tel.	0	501	727	382	dzwonić	
9.00-18.00

dw

Praca	dla	murarzy,	tynkarzy,	malarzy,	
dekarzy	oraz	pracowników	ogólnobu-
dowlanych tel.	0	692	272	345,	
0	692	288	210

85/04

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

37/04

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

dw

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

328/d/08

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

83/04 

Przyjmę	mechanika	
tel.	0	504	226	620

205/01

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

dw

Zatrudnię	kierowcę	kat.	C+E	w	ruchu	
międzynarodowym 
tel.	0	605	353	148

144/04

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

dw

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

35/04

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

dw

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

dw

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

dw

Producent styropianu zatrudni: 
kierowcę z kat. C+E, stróża 
i mistrza zmianowego. List 
motywacyjny + CV prosimy 
kierować na adres e-mail: 
biuro@domstyr.pl

68/04

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

dw

Przyjmę lakiernika meblowego 
tel. 0 602 366 367

282/d/08

Zatrudnię	fryzjerkę 
tel. 0	512	143	412

174/03

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

dw

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

28/04

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

dw

Hurtownia	drobiu	zatrudni	kierowcę,	
8h	 pracy,	wynagrodzenie	 na	 rękę	
2000	zł	+	premia,	wymagana	dobra	
kondycja	fizyczna	i	prawo	jazdy	kat.	
B tel.	032/	616	81	31

55/04

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

dw

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

dw

Prężnie	rozwijająca	się	firma	przyjmie	
do	pracy	na	stanowisko:	pracownik	
biurowy.	Wymagania	min.	 średnie,	
komunikatywność,	mile	widziane	
doświadczenie.	CV+	list	motywacyjny	
proszę	przesłać	na	adres:	rekrutacja@
office-line.com.pl

131/04

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

340/d/08

Firma	 zatrudni	 panie	 do	 konfekcji	
towaru-	praca	akordowa,	oraz	pra-
cownika	 budowlanego	 tzw.	 „złota	
rączka”.	 Kwestionariusz	 osobowy	
prosimy	składać	–	ul.	Hetmańska	1	
(Bory)	„Sukces”

dw

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

dw

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

136/051

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

7/01

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

329/d/08

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

183/d/07

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

037/d/07

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

dw

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

254/d/08

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

45/04

Cyklinowanie.  Hurtownia 
lakierów . Wypożyczalnia cykli-
niarek Tel.  (032) 623 78 98 
www.dim-hurt.pl

46/10

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

dw

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

dw

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

52/04

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

52/04

Remonty	ogólne	(malowanie,	tynko-
wanie,	gładź,	glazura	itp.)	
tel. 0	32/	751	49	48,	0	507	640	788

275/d/08

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

dw

Tynki maszynowe ocieplenia 
PPUH Ulinex tel. 0 603 422 822

12/04

Wywiad gospodarczy, pomoc 
w działaniach windykacyjnych 
tel. 0 603 984 568

5/04

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

205/d/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

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

208/10

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

52/04

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

dw

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

194/d/08

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

54/04

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

24/04

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

175/03

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

295/d/08

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

dw

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

295/d?08

Remonty	mieszkań 
tel.	0	698	062	038

344/d/08

Roboty	budowlane,	wykończeniowe	
tel.	0	516	250	980

309/d/08

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

43/04

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

148/02

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

dw

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

6/01

Złomowanie	samochodów 
tel.	0	509	303	507

225/d/08

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

325/d/08

Sprzedam	Forda	Escorta	1996r, 
tel.	0	608	861	299

335/d/08

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

340/d/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Okazja	sprzedam	nowy	kocioł	co	z	
komputerem	zasypowy	
tel.	0	660	498	522

332/d/08

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

dw

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

dw

Herbalife	–	produkty	
tel.	032/	616	58	16

144/02

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

124/02

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

dw

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

dw

Korepetycje	–	chemia	
tel.	0	694	142	947

324/d/08

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

333/d/08

Dam	ziemię,	gruz	tel.	0502	150	710
bezpl

Tresura psów 
tel. 0 608 639 352

231/d/08

Oddam	szczenięta	za	darmo 
tel.	0	609	684	751

bezp

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

bezpła

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

bezp

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

bezp

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

bezp

Zaopiekuję	się	dzieckiem	
tel.	0	511	212	109

bezp

Zaopiekuję	się	dzieckiem	po	południu	
tel.	0	887	789	771

bezpł

TAXI
TAXI!!!	0	601	431	749

286/d/08

MATRYMONIALNE
Wolny	lat	40	poszukuje	kobiety	do	lat	
30	szczupłej	bez	nałogów	
tel.	0	513	945	526

336/d/08

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

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

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

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

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

Centrum Kultury 
3 maja  godz. 11.00 – Program okolicznościowy w Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 

3-go Maja w wykonaniu chóru JAWOR – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2
 godz. 17.00 – 20.00 – Majówka – plener przed Halą Widowiskowo-Sportową 

ul. Grunwaldzka 80. Koncert zespołu VOLMIX
4 maja godz.16.00 – Majówka – plener Park Lotników Osiedle Stałe. Koncert Orkie-

stry Dętej MCKiS. Koncert zespołu VOLMIX 
8 maja godz. 13.00 „Spotkanie z ....” dr Szymon Pustelny – „Niezwykła kariera pola 

magnetycznego” – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2
 

Dom Kultury „Jeleń”
1 maja godz. 8.00 – Koncert orkiestry dętej pod pomnikiem „Poległym w czasie  

II wojnie światowej w Jeleniu”.
2 maja godz. 8.00 – Hala sportowa w Jeleniu – zabawy i gry .Piłka nożna. Klub 

zabaw i gier planszowych. 
 godz. 12.00 – Gra w piłkarzyki.
3 maja godz. 9.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem „Poległym w czasie II wojnie 

światowej w Jeleniu”.
7 maja godz.10.00 – Klub Miłośnika Książki „Wiersze o mamie” – spotkanie z rodzi-

mą poetką Genowefą Głowach.
 

Dom Kultury „Szczakowa”
6 maja godz.17.00 –„Spotkanie z czytelnikami”– organizowane wspólnie z MBP filia 

Szczakowa z okazji Dnia Bibliotekarza.
 

Klub „Gigant” 
2 maja godz.13.30 – „Majówka pół żartem, pół serio” – integracyjne spotkanie  

w plenerze, z uczestnikami Klubu „Pod Skałką”.
 

Klub „Niko”
3 i 4 maja godz. 8.00 – Mistrzostwa Szachowe
 

Klub „Podłęże” 
2 maja godz.16.00 – „Marszałek Józef Piłsudski”  - wystawa prac plastycznych. 
5 maja godz.16.00 – Filmowe popołudnie –projekcja filmów dla dzieci i młodzieży.
6 maja godz.16.00 – Prezentacja audiowizualna konkursu muzycznego „MINI PLAY-

BACK SHOW” 
Codziennie od godziny 12.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych - pomoc w odrabianiu 

lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.
 

Klub „Pod Skałką”
2 maja godz.13.30 – „Majówka pół żartem, pół serio” – integracyjne spotkanie  

w plenerze, z uczestnikami Klubu „Gigant”.
6 maja godz.16.00 – „Bawimy się razem” – spotkanie przy ognisku z udziałem 

uczestników kółka tanecznego.
 

Klub „Relaks”
2 maja godz.12.00 – Konstytucja 3 Maja w malarstwie i literaturze – ekspozycja
7 maja godz.16.00 – 25 lat działalności zespołu śpiewaczego „Jaworznianki” – spo-

tkanie sympatyków.
 

Klub „Szczak”
2 maja godz.16.00 – Wieczornica z okazji Trzeciomajowego Święta – program zespo-

łu śpiewaczego „Szczakowianki” i Harcerskiego Kręgu Seniorów.

Klub „Wega”
5 maja godz.18.00 – „Przedmaturalny relaks”.
 

Świetlica Środowiskowa „Szczakowa”
2 maja godz.16.00 – Święto Konstytucji 3 Maja – lekcja patriotyzmu. W godzinach 

13.00 – 19.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych – pomoc w odrabianiu 
lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.
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63. rocznica wyzwolenia 
miasta Jaworzna (cz. 13)

Styczniowe dni 1945 roku w Jaworznie – wspomnienia świadków

autentyczne wspomnienia 
w relacjach mieszkańców 
miasta, świadków wydarzeń 
wojennych i sytuacyjnych, 
związanych z wkroczeniem 
wojsk radzieckich w dniach 
styczniowych 1945 roku, 
wygłoszone podczas 
historycznego spotkania, 
zorganizowanego przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Jaworznie 22 stycznia 
2008 roku.

Walki i starcia obu armii w mieście 
i najbliższych okolicach od strony 
północnej oraz wschodniej trwały od 
22-24 stycznia.

Opór niemiecki osłabł 25 stycz-
nia, kiedy dotarła wiadomość, że 
padł Chrzanów i grozi im oskrzydle-
nie od południa. Ostatni żołnierze 
niemieccy walczący w Jaworznie 
przeprawi l i się przez Przemszę  
w Jeleniu 26 stycznia. Przygotowane  
były również moździerze bezlufowe 
BM-13 i BM-31 zwane „katiuszami”, 
budzące strach wśród wojsk niemiec-
kich, niedysponujących bronią rakie-
tową. Dowództwo radzieckie celowo 
oszczędzając miasto i przemysł, 
użyło katiusz dopiero do ataku na 
umocnienia niemieckie na zachod-
nim brzegu Przemszy.

Dzielnica Jeleń
Wspomina pan Stanisław Hacuś, 

mieszkaniec tej dzielnicy od strony 
Byczyny: „W październiku 1942 roku 
ożeniłem się i zamieszkałem u rodzi-
ców żony przy ulicy Pastwiskowej 

(obecnie Wiosny Ludów). Styczeń 
1945 roku był bardzo mroźny, do-
mów wokół nas było niewiele, toteż 
z okien naszego domu roztaczał się 
widok aż po Dąb. Tam też widzie-
liśmy strzelaninę. Jak się później 
dowiedziałem, bitwa toczyła się  
w Dębie w stajni ogierów zarodowych 
zajętej przez Niemców. Stacjonował 
tam jakiś pododdział Wehrmach-
tu, który został zaskoczony przez 
nadciągające oddziały radzieckie. 
Zginęło tam 27 Niemców.

Widzieliśmy, jak oddziały woj-
ska poruszały się pieszo w naszą 
stronę, ciągnąc ze sobą dzia ła . 
Trzy lub cztery armatki zostały 
ustawione pod ogrodami, dzisiaj 
znajduje się w tym miejscu Szkoła 
Podstawowa nr 22.

Z dział tych, co pewien czas 
oddawane były strzały w kierun-
ku Przemszy czy też Łęgu. Teren 
wokół wyglądał jak pobojowisko. 
Jeleń jest rozciągnięty wzdłuż rzeki 
Przemszy, która stanowiła granice 
ze Śląskiem, a od połowy 1944 roku 
Niemcy wzmacniali ją stawiając 
szereg betonowych bunkrów na jej 
brzegu. Przemsza miała być strefą 
obronną. Ostatnie dni wojny były 
dla wszystkich bardzo męczące, bez 
spania w ciągłym strachu w obawie 
przed Niemcami, co mogą nam 
jeszcze zrobić? Oni przyszli polami 
od strony Byczyny, Borów.

Nasz domek stał z dala od dro-
gi w polu, toteż przez dwa dni był 
ciągle nachodzony przez żołnierzy. 
Przychodzili zziębnięci, głodni, pro-
sili o ciepły napój – moja teściowa 
gotowała kawę, herbatę. Oni mieli 
z sobą suchary, kostki cukru, jakieś 
tabletki. Przez nasz dom przewinęło 
się ok. 25 żołnierzy. Najpierw Niem-
cy, potem zwiad radziecki, znów 
Niemcy. Jeden z żołnierzy, którzy 
zatrzymali się w naszym domu po-
prosił mnie o brzytwę, bardzo się 
bałem, ale mu podałem. Okazało 
się, że był Ślązakiem, zamienił ze 
mną jeszcze parę słów, powiedział 
abym schował zegarek, bo jak ru-
scy przyjdą, to mi zabiorą. Potem 
podziękował i odszedł. 

Pamiętam też kilku żołnierzy 
starszych rangą, zażądali stołu, na 
którym porozkładali mapy i spraw-
dzali położenie. Pytali mnie o kieru-
nek na Dziećkowice, Jaworzno, Jeleń. 
Przed nimi wpadła najpierw grupa 
zwiadowcza, kazała ona przygotować 
mieszkanie i nikogo nie wpuszczać, 
co nie było możliwe, bo jak wspo-
mniałem mój dom stał w polach,  
a wszyscy, którzy nas nachodzili 
mieli broń. Nie było możliwości sta-
wiania oporu. Działo się to pomiędzy  
24 a 25 stycznia. Pod wieczór widać 
było nadchodzące grupy żołnierzy 
radzieckich. Pierwsza grupa liczyła  

6 osób i była tam młoda kobieta. 
Wszyscy również zmarznięci, zmę-
czeni, głodni. Kobieta poprosiła  
o »salomę«, nie wiedziałem o co 
chodzi, dopiero gdy pokazała, że 
chcą spać na podłodze, przyniosłem  
2 snopy słomy. Po odpoczynku po-
szli dalej w centrum Jelenia, gdzie 
rozgrywały się najcięższe boje. Zabi-
tych żołnierzy niemieckich zwożono  
w okolice Tarki, zginęło ok. 100 żoł-
nierzy niemieckich.

W czasie trwających walk nikt 
nie wychodził z domu ani do pracy, 
wszyscy chronili się w piwnicach. 
W domu było również niebezpiecz-
nie. U mojego kuzyna o nazwisku 
Boba Józef, mieszkającego nieda-
leko od nas, ale w prostej linii na 
Wzgórze Jazz został zastrzelony 
w mieszkaniu jego 5-letni synek. 
Ojciec chciał mu pokazać coś za 
oknem i w tym czasie kula snajpera 
trafiła dziecko w głowę.

Od czasu kiedy kopalnię opu-
ści l i Niemcy, nie pamiętam i le 
dni spędziliśmy w domu, później 
przekazując sobie wiadomość przez 
sąsiadów, wróci l iśmy do pracy.  
W  c z a s i e  w a l k  s t yc z n i ow yc h  
w okolicy Jelenia i Dębu zginęło 58 
żołnierzy radzieckich i 3 oficerów. 
Wśród poległ ych żołnierzy był 
jeden o nazwisku Paweł Szulgacz, 
którego zwłoki pozostały w lesie 
na krawędzi doliny Sielcowej i nie 
zabrano do zbiorowej mogiły na 
Pechniku. Z inicjatywy społecz-
nej ob. Nicponia z Sielca powstał  
w tym  miejscu uporządkowany 
grób z odpowiednim napisem. Pra-
cownicy kopalni Sobieski postarali 
się o wykonanie pomnika”.

StaniSław hacuś

Dzielnica Jeleń
Wspomina pan Leon Banasik, 

mieszkaniec centrum Jelenia: „Mia-
łem wówczas 20 lat i pracowałem 
na Bauszteli. Styczeń był bardzo 
zimny i mroźny. W poniedziałek 
(nie pamiętam daty), poszedłem 
jak zwykle do pracy, ale majster po 
wykonaniu telefonu powiedział, że 
dzisiaj nie będziemy pracować, więc 
wróciliśmy do domów. W oddali 
słychać było odgłos wystrzałów.  

W Jeleniu wiele domów zajętych 
było przez Niemców, którzy mieli 
bronić dostępu do Przemszy, żołnie-
rze mieli rozkaz powstrzymywania 
armii radzieckiej, bez możliwości 
odwrotu, dlatego walki w tej okolicy 
były zacięte. Na jej drugim brzegu 
od strony Dziećkowic stacjonowało 
dowództwo niemieckie.

Pamiętam, we wtorek, w godzi-
nach przedpołudniowych od strony 
Łęgu wyjechały dwa czołgi radziec-
kie. Jeden posuwał się drogą bitą 
w stronę rynku, kiedy zbliżał się  
w okolice kościoła, żołnierzom 
udało się zestrzelić znajdującego się 
na wieży kościelnej niemieckiego 
obserwatora. Nie ujechał jednak da-
leko, jakieś 50 metrów za kościołem 
został ostrzelany, odpadła gąsienica, 
zaczął płonąć. Z płonącego czołgu 
wyskoczyło dwóch żołnierzy i zo-
stali rozstrzelani, trzech natomiast 
spaliło się w czołgu. Drugi czołg 
chciał ulokować się w zaroślach sta-
rego koryta rzeki Przemszy i tam się 
utopił. Żołnierzom udało się zbiec 
do pobliskich domów, gdzie ukry-
wali się do maja 1945 roku, wówczas 
także wydobyto zatopiony czołg.

Mój dom rodzinny znajdował 
się w okolicach rynku Jelenia, na-
przeciw cmentarza, w pobliżu drogi 
prowadzącej z Jaworzna do Jelenia. 
Na tej drodze też we wtorek około 
południa wyszedłem na podwórko, 
gdy zobaczyłem nadjeżdżający od 
strony Jaworzna samochód ciężaro-
wy, a na nim siedzących dwóch żoł-

nierzy oraz tankietkę. W pierwszym 
momencie nie rozpoznałem, że są to 
żołnierze radzieccy, samochód za-
trzymał się jakieś 100 metrów przed 
cmentarzem. Żołnierze z ciężarówki 
zeskoczyli do rowu i udało im się 
zbiec pomimo strzałów. Tankietka 
zawróciła na mostku i odjechała z 
powrotem. Budynek przed cmen-
tarzem zajęty był przez Niemców, 
którzy później zabrali ciężarówkę i 
spalili. Jak się później okazało żoł-
nierze radzieccy pobłądzili, mieli 
skręcić w Azocie w stronę Łęgu, a 
dojechawszy do Jelenia w ostatniej 
chwili zauważyli Niemców. Po tej 
krótkiej strzelaninie do wieczora we 
wtorek i w środę panowała cisza.

Wśród mieszkańców panował 
strach, niepokój, co będzie dalej? 
W czwartek od rana rozpętała się 
strzelanina i trwała bez przerwy 
przez cały piątek. Ludzie pochowali 
się w piwnicach, nie było możliwo-
ści wyjść na podwórko. Od strony 
Jaworzna, ale przez pola, nadcią-
gały oddziały armii radzieckiej. 
Toczyły się walki o każdy dom, nie 
było możliwości przejścia przez 
ulicę. Przez dwa dni przebywał  
u nas sąsiad, który wyszedł z wię-
zienia w Mysłowicach, dotarł po-
lami do naszego domu i nie mógł 
dojść do swojego. Pamiętam, na 
jednym rogu domu zginął Rosja-
nin, na drugim rogu Niemiec. 

Wszyscy mieszkańcy pochowali 
się w piwnicach. Niemcy obwaro-
wani na przyczółku Jazz po dru-
giej stronie Przemszy ostrzeliwali 
nadciągające oddziały radzieckie. 
Do przerwania linii ognia Rosjanie 
użyli katiuszy. W sobotę rano strza-
ły ucichły. Wszyscy byli przerażeni, 
niektórzy zbierali się do uciecz-
k i. Moja rodzina opuści ła dom  
ok. godz. 8.00, w domu zostali dziad-
kowie ze względu na wiek i dobytek  
i wraz z innymi rodzinami skiero-
wała się na Sobieski. Przed połu-
dniem znów usłyszeliśmy strzela-
ninę na linii Jeleń – Jazz. Później 
było w miarę spokojnie więc posta-
nowiliśmy wrócić do domu. Samo-
chodem ciężarowym, który jechał 
do Jelenia, dotarl iśmy tylko do 
pierwszych zabudowań. Dalej droga 
był nieprzejezdna. Na drodze było 
pełno trupów. Ludzie i konie tara-
sowali przejazd. Widok był okropny. 
W moim domu nikt nie zginął. Wie-
le budynków było uszkodzonych. 
Panowało przerażenie, strach, ale  
i nadzieja, że to już koniec.

Spośród mieszkańców w czasie 
walk o wyzwolenie zginęli: Maria 
Żurawik lat 26 w okolicach kościo-
ła, wyszła aby przynieść mleko dla 
dziecka od sąsiadów, Franciszek 
Osika lat 56 w okolicach Lipinki, 
Władysław Proksa lat 22 , Józef 
Helbin lat 25. Pochowani zostali 
na cmentarzu obok siebie, poniżej 
ich grobów składano ciała żołnie-
rzy radzieckich, przewiezionych 
później na cmentarz pechnicki. 
Poległych Niemców przewożono  
w okolice Tarki.

leon BanaSik

zeBrała małgorzata StokłoSa

Stanisław Hacuś

Leon Banasik

Katiusze w akcji
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Budowlanka obchodzi jubileusz 40-lecia

Bądź zdrów
Rozwój nauki i techniki sprawia, iż 
żyjemy coraz wygodniej i leniwiej. 
Nie trzeba się jak dawniej męczyć, 
by mieć w domu ciepło, czysto, ele-
gancko. Zamiast przemierzać pieszo 
odległości – rozwaleni w miękkich 
fotelach pozwalamy się przewozić. 
Wyręczani w mnóstwie czynności 
zapominamy, że wysiłek jest nam 
potrzebny dla zdrowia. Ale komu by 
się chciało męczyć, jeśli nie musi? 

Drodzy Absolwenci ! Przyjaciele Szkoły!
Zapraszamy do wspólnego świętowania Jubileuszu. 

Szczegóły dotyczące harmonogramu przebiegu imprez 
i uroczystości jubileuszowych 40-lecia Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  

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

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

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

przygotowania jubileuszu.  
Nasze konto: Bank Spółdzielczy w Jaworznie 

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

Dyrekcja szkoły 
oraz Komitet organizacyjny Jubileuszu

S p r o s t ow a n i e
W relacji z konkursu poezji religijnej 
„O aniele” wkradł się błąd językowy 

– przekręcono dwa nazwiska: po-
prawnie brzmią Magdalena KOŹMIN, 
Aleksandra BIŚTA (uczennice Szkoły 

Podstawowej nr 20).

o g ł o s z e n i e

o g ł o s z e n i e

W efekcie coraz więcej młodych 
ludzi cierpi na wady postawy, skrzy-
wienia kręgosłupa, alergie i inne konse-
kwencje współczesnego sybarytyzmu. 
Na szkole spoczywa więc konieczność 
przeciwdziałania tym problemom, 
uświadamianie młodych ludzi o wa-
runkach zachowania zdrowia, w tym 
prowadzenia prozdrowotnej i eko-
logicznej edukacji szkolnej. Troska  
o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży 
oraz kształtowanie świadomości eko-
logicznej i właściwych postaw wobec 
środowiska jest jednym z ważnych 
zagadnień pracy wychowawczej i dy-
daktycznej w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjanych nr 1. Szkoła współpracuje  
z Wydziałem Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ja-
worznie. Corocznie aktywnie włącza-
my się do akcji edukacyjno – informa-
cyjnych organizowanych przez Urząd 
Miejski. Problemami ekologii i ochrony 
środowiska naturalnego Śląska zajmo-
wali się nasi uczniowie podczas warsz-
tatów ekologicznych zorganizowanych 
przez Fundację na Rzecz Edukacji 
Ekologicznej „Ekologia” w Chełmie 
Śląskim. Przeprowadzane są w szkole 
pogadanki tematyczne, prezentowane 
filmy na temat szkód, jakie wypalanie 
traw powoduje na terenach otwartych  
w lasach. Uczniowie włączają się do ak-
cji „ Sprzątanie świata”. Oprócz terenu 
przyszkolnego sprzątamy także hałdę 
pokopalnianą przy ulicy Chopina. 
Akcji towarzyszy pogadanka informa-
cyjno edukacyjna, wystawa plakatów  
o tematyce ekologicznej, konkurs wiedzy 
ekologicznej.  Szkoła podejmuje szereg 
działań wpływających na poprawę 
środowiska naturalnego, udział w pro-
jekcie miejskim „Drzewko za odpady”. 
Sadzonki drzew i krzewów, pozyskane w 
tej akcji, zdobią teraz teren szkoły. Szkoła 
włączyła się także w projekt unijny „Po-
sadź swoje  drzewko”, dzięki któremu 
otrzymaliśmy już w ostatnich dwóch 
latach około 100 sadzonek, które zostały 
zasadzone wokół szkoły.

W odpowiedzi na hasło „Pomóż 
bezdomnym zwierzętom i ptakom 
przetrwać zimę” uczniowie od czte-
rech lat organizują na terenie szkoły 
zbiórkę karmy dla psów i kotów, którą 
przekazują do TOZ.  Zarówno my go-
ścimy w siedzibie koła jak i działacze 
koła odwiedzają naszą szkołę podczas 
tych spotkań młodzież zapoznała się z 

zakresem działalności koła i sposobami 
rozwiązywania problemów bezdomno-
ści zwierząt. 

Dużym wsparciem w przygotowa-
niu zajęć z edukacji zdrowotnej jest 
skorzystanie z programów profilak-
tycznych i psychoedukacyjnych, stąd 
stała współpraca z Państwowym Po-
wiatowym Inspektoratem Sanitarnym 
w Jaworznie, Wyższą Szkołą Zarządza-
nia Ochroną Pracy Katowicach oraz 

Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju 
„Ex Animo” w Jaworznie. Przy ich po-
mocy realizujemy programy dotyczące 
głównie uzależnień od różnorodnych 
środków psychoaktywnych: alkoholu, 
narkotyków, tytoniu. Programy te kon-
centrują się na przekazywaniu wiedzy 
o negatywnych następstwach ich uży-
wania, a także uczą, jak odmawiać ich 
przyjmowania oraz jak radzić sobie bez 
nich w życiu. 

Wdrażamy również programy 
psychoedukacyjne, które akcentu-
ją głównie promowanie zdrowia  
w szkole i poza, kształtowanie zacho-
wań prozdrowotnych, poznanie wła-
snych problemów zdrowotnych oraz 
zaprojektowanie strategii ich rozwiązy-
wania, oraz programy z zakresu eduka-
cji seksualnej i przygotowania do życia 
w rodzinie. Ich celem jest poszerzenie 
wiedzy o rozwoju psychoseksualnym, 
przygotowanie do odpowiedzialnego 
pełnienia ról rodzicielskich, dostarcze-
nie informacji na temat AIDS

Wszystko po to, by osiągnąć umie-
jętność radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych oraz z własnymi często trud-
nymi emocjami itp. oraz wyzwalanie 
aktywności i podejmowania działań 
praktycznych na rzecz otaczającego 
środowiska. 
urSzula jenDrzejewSka-łęŻniak – nauczycielka 

Biologii w zSP nr 1 w jaworznie 

dw

Uczniowie chętnie włączają się do akcji ekologicznych
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Miasto JaworznoSport w szkołach

zdobycie złotego medalu  
w igrzyskach Licealiady 
Młodzieży Szkolnej 
Województwa Śląskiego  
w roku szkolnym 2007/2008 
przez reprezentację  koszykarzy 
można niewątpliwie nazwać 
największym sukcesem 
sportowym w historii ii LO.

Swoją drogę do sukcesu reprezen-
tanci II LO rozpoczęli w listopadzie 
2007 r., pokonując w finale etapu miej-
skiego III LO. Kolejny etap to zawody 
rejonowe, które rozegrane zostały w So-
snowcu 13 marca 2008 r. Nasza drużyna 
nie miała tam sobie równych, po pew-
nym zwycięstwie w meczu finałowym 
nad V LO w Sosnowcu, awansowała 
do półfinałów wojewódzkich, które 
rozegrane zostały 18 marca 2008 r.  
w hali MCKiS-u w Jaworznie. 

W półfinale wojewódzkim uczest-
niczyły reprezentacje szkół średnich 
z Częstochowy, Czeladzi, Zawiercia  
i Jaworzna. Nasi koszykarze po raz 
kolejny okazali się bezkonkurencyjni.  
W meczu finałowym pokonali zespół  
z Częstochowy 59:46, czym wywalczyli 

sobie awans do czwórki najlepszych 
zespołów w województwie śląskim. Fi-
nały Wojewódzkie Koszykówki Chłop-
ców Szkół Średnich rozegrane zostały  
17 kwietnia 2008 w Rybniku. Poza go-
spodarzami oraz reprezentacją Jaworzna 
awansowały do nich również zespoły  
z Gliwic i Cieszyna. W meczu półfinało-
wym II LO z Jaworzna pokonało ZSEU 
Rybnik 64:54, a w finale zwyciężyło nad  
I LO z Gliwic 68:54. Zdobycie złote-
go medalu w Igrzyskach Licealiady 
Młodzieży Szkolnej Województwa 

W pierwszym etapie rozgrywek 
uczniowie rywalizowali w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych, 
rozgrywając swoje mecze w trzech 
grupach. Zwycięzcy grup awansowali 
do finału, który rozegrany został 21 
kwietnia 2008 r. ,a o miano najlepszej 
klasy walczyły w nim klasa Id, IIb 
oraz IIId. Finaliści rywalizowali ze 
sobą systemie „każdy z każdym”.

Pomimo, iż na boisku spotykały 
się reprezentacje w różnym prze-
dziale wiekowym, spotkania były 
niezmiernie wyrównane, a zacięta 
walka toczyła się o każdy punkt. 
Najlepsz y mi siat k a rza mi roku 
szkolnego 2007/2008 okazała się 
reprezentacja klasy IIb w składzie: 
Katarzyna Dudek, Anita Ganobis, 

Gimnazjaliści, wybierając 
kolejny etap edukacji, 
myślą o zdobyciu 
zawodu jak również 
zainteresowani są ofertami 
pozalekcyjnymi w szkołach 
ponadgimnzajalnych. 

Wychodząc naprzeciw ich oczekiwa-
niom, nauczyciele wychowania fizycz-
nego: Agata Jaromin i Michał Kędrak 
z Zespołu Szkół Zawodowych PKE SA 
Elektrownia Jaworzno III zorganizowali 
cykl zawodów sportowych pod hasłem: 
„Bądź aktywny sportowo”. 3 kwietnia 
2008 roku odbyły się w hali sporto-
wej szkoły zawody w piłce siatkowej.  
W zmaganiach uczestniczyło 7 zespołów 
żeńskich i 5 zespołów męskich. Puchary 
Dyrektora Szkoły oraz piłki siatkowe 
zdobyły dziewczęta z Gim. nr 1 i chłopcy 

Nagrody dla zwycięzców etapu miej-
skiego zostały ufundowane przez 
Fundację Energetyka na Rzecz Pol-
ski Południowej.

W eliminacjach wzięło udział 
7 drużyn ze szkół ponadgimna-
zjalnych. Wyłoniono 3 najlepsze 

Koszykarze II LO

Podobnie jak w ubiegłym roku, II LO przywitało 
wiosnę na sportowo. Już po raz drugi nauczyciele 
wychowania fizycznego zorganizowali Wiosenny 
Turniej Siatkówki o mistrzostwo II LO, w którym 
udział wzięło aż 13 reprezentacji klasowych

Wiosenny 
turniej

Radosław Żelazny, Radosław Ga-
nobis, Marcin Głowacki, Mateusz 
Chrząścik, Dominik Konieczny, 
Karol Oliński, Piotr Tomala. Miej-
sce drugie zajęła klasa IIId, miejsce 
trzecie klasa Id.

Wszyscy finaliści nagrodzeni zo-
stali medalami, które ufundowane 
zostały przez pana Tomasza Święto-
sławskiego, za co organizatorzy oraz 

uczestnicy turnieju składają serdecz-
ne podziękowania.

Niezmiernie cieszy fakt, iż rozgryw-
ki wzbudziły tak ogromne zaintere-
sowanie wśród uczniów naszej szkoły 
oraz dostarczyły wielu pozytywnych 
sportowych emocji. Mamy nadzieję, że 
impreza ta wpisze się na stałe w kalen-
darz imprez II LO. a.k.

Sport karmi umysł

16 kwietnia br. w II LO odbyły się miejskie 
eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Turnieju Motoryzacyjnego. Nadkom. Konrad 
Konopacki sprawował funkcję Sędziego Głównego

Motokonkurs

zespoły, którymi zostały: ZSO – III 
LO, II LO i ZSP nr 1 w Jaworznie. 
Nasze miasto w eliminacjach wyż-
szego szczebla (wojewódzkiego) 
reprezentować będzie ZSO – III LO 
– laureaci I miejsca.

(iw)

z Gimnazjum nr 11. Kolejno w kategorii 
dziewcząt II miejsce wywalczyło Gim-
nazjum nr 3, a III miejsce Gimnazjum  
nr 11.Natomiast w kategorii chłopców  
II miejsce przypadło Gimnazjum nr 5,  
a III miejsce Gimnazjum nr 6. Przy oka-
zji tej rywalizacji sportowej jaworzniccy 
gimnazjaliści zwiedzili nowoczesną  
i bardzo dobrze wyposażoną szkołę.

Śląskiego zapewniło koszykarzom  
z Jaworzna awans do Finałów Mi-
strzostw Polski Szkól Średnich, które 
odbędą się w Gorlicach.

Skład reprezentacji prowadzonej 
przez mgr Macieja Czerwińskiego: 
Konieczny Dominik, Żelazny Rado-
sław, Grochowski Dawid, Piechowicz 
Wojciech, Brożek Piotr, Filipowski 
Krzysztof, Biały Michał, Grotnik 
Bartosz, Goldammer Daniel, La-
mański Radosław, Mlost Mariusz, 
Warchoł Adrian. a.k.

Z kolei 10 kwietnia br. szkoła za-
prosiła gimnazjalistów na zawody in-
dywidualne i sztafetowe w pływaniu. 
Ta forma propagowania szkoły nie jest 

przypadkowa, ponieważ szkoła ma sta-
ły i nieograniczony dostęp do pływalni  
w ramach zajęć wychowania fizycznego 
i SKS. Zawody indywidualne odbyły 
się na dystansie 50 m w stylu grzbieto-
wym i dowolnym oraz sztafety 4x50 m  
w stylu grzbietowym i dowolnym. Wy-
niki tych zawodów przedstawiają się 
następująco:

– styl grzbietowy: I miejsce Adrianna Ganobis; 
Adrian Fidytek, I miejsce Barbara Łopacka; 
Maciej Jamrozy, III miejsce Barbara Wontor; 
Damian Pawlus;

– styl dowolny: I miejsce Anna Kopka; Adrian Fidy-
tek, II miejsce Adrianna Ganobis; Maciej Jamrozy, 
III miejce Klaudia Wiecheć; Wiktor Gronert;

– sztafeta w stylu dowolnym: I miejsce Gimna-
zjum nr 1,  II miejsce gimnazjum nr 3, III miejsce 
Gimnazjum nr 5;

– sztafeta w stylu grzbietowym: I miejsce Gimna-
zjum nr 1, II miejsce Gimnazjum nr 5, III miejsce 
Gimnazjum nr 3.

Gimnazjaliści, którzy stanęli na 
podium, otrzymali złote, srebrne  
i brązowe medale oraz dyplomy i ko-
smetyki. Zespoły sztafetowe odebrały 
Puchary Dyrektora Szkoły i dyplomy. 
W sportowej przygodzie gimnazjali-
stom towarzyszyła miła i przyjazna at-
mosfera. Wszyscy uczestnicy zawodów 
sportowych otrzymali upominki oraz 
słodki poczęstunek.

Choć akcja przygotowana była  
z myślą o naborze do naszej szkoły, to 
warto pamiętać, że sport w Zespole 
Szkół Zawodowych PKE SA Elektrownia 
Jaworzno III nie jest sprawą okazjonalną, 
o czym osobiście będą mogli przekonać 
się ci, którzy po ukończeniu gimnazjum 
wybiorą szkołę przy ul. Promiennej 51.

agata jaromin

Koszykarze z II LO nie mieli sobie równych

Zwycięzcy zawodów w piłce siatkowej otrzymali puchary

Gimnazjaliści mieli okazję zmierzyć się w zawodach pływackich

Najlepsi siatkarze II Liceum Ogólnokształcącego

Nadkomisarz Konrad Konopacki wręcza nagrody zwycięzcom


