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Kościelny z kolegiaty św. Wojciecha 
i św. Katarzyny w centrum miasta 
spadł z wieży świątyni, na której 
znajduje się kilkumetrowa 
konstrukcja dzwonnicy. Udało się 
go ściągnąć dzięki świetnej akcji 
strażaków. Najprawdopodobniej 
doznał urazów kręgosłupa i klatki 
piersiowej.

W poniedziałek, 22 września, po 
godzinie 11.00 ruch w centrum miasta 
został na chwilę sparaliżowany przez 
akcję pogotowia ratunkowego i straży 
pożarnej. Jak się niebawem okazało, 
mężczyzna opiekujący się kościołem 
w centrum, przebywał na konstrukcji 
dzwonnicy w celu konserwacji nagło-
śnienia i w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach spadł z wysokości około 4 metrów, 
na daszek położony poniżej.

Dotarcie do poszkodowanego było 
utrudnione, ponieważ część dachu na 
którą upadł, była niedostępna z kościoła. 
Ratownicy dotarli do niego dzięki użyciu 
drabiny strażackiej. – Człowiek spadł 
z dzwonnicy na dach poniżej w kościele. 
Generalnie był to uraz klatki piersiowej. 
Został zabezpieczony przez nas i zwie-
ziony dzięki wspaniałej akcji strażaków 
na dół, przed kościół i zawieziono go do 
szpitala w stanie stabilnym – relacjonuje 
przebieg akcji lek. med. Andrzej Lekston 
ze szpitalnego oddziału ratunkowego.

W bardzo sprawnie przeprowadzonej 
akcji brały udział trzy samochody straży 
pożarnej, karetka pogotowia i policja. 
Ruch ulicą św. Wojciecha przez pewien 
czas był utrudniony. Obecnie poszko-
dowany kościelny przebywa na leczeniu 
w szpitalu w Piekarach. Doznał urazów 
klatki piersiowej i kręgosłupa.

p.jamróz

Masz szansę na własny rozwój 
zawodowy lub rozwój firmy!
Dziś od godz. 9.00 do 13.00 w Hali 
Widowiskowo-Sportowej przy 
ulicy Grunwaldzkiej odbywają się 
Targi Pracy i Przedsiębiorczości. 
Odwiedzającym targi Powiatowy 
Urząd Pracy wraz z Urzędem 
Miejskim (organizatorzy targów) 
zapewnili: aktualne lokalne oferty 
pracy, możliwości szkolenia 
zawodowego, możliwość 
bezpłatnego testu na uzdolnienia 
przedsiębiorcze, informacje jak 
założyć działalność gospodarczą 
i pozyskać na ten cel finanse oraz 
jak zdobyć dotację na stworzenie 
dodatkowych stanowisk pracy. 

(iw)

Targi Pracy  
i Przedsiębiorczości

W ostatnią niedzielę Stowarzyszenie 
Lotników Polski Południowej przygo-
towało szereg atrakcji z okazji jubile-
uszu 90-lecia polskiego lotnictwa oraz 
jubileuszu 10-lecia stowarzyszenia.

Na parkingu przed halą MCKiS-u 
żołnierze z 72 dywizji Rakietowej Obro-
ny Powietrznej z Oświęcimia zapre-
zentowali sprzęt artyleryjski i obrony 
przeciwlotniczej. Jaworznianie żywo 
interesowali się działaniem i obsługą 
samoczynnej armaty przeciwlotniczej  
S-60 oraz podwójnie sprzężonego ka-
rabinu maszynowego PKM-2, 14,5 
milimetra.

Chętnych do oglądania, zadawania 
pytań oraz do uruchomienia nie brako-
wało. Każdy chciał usiąść i pokierować 
armatą, aby na moment poczuć się 
żołnierzem.
Relacja z obchodów święta lotnictwa 

na stronie 22.

Niebezpieczny 
upadek z wieży

90-lecie Lotnictwa Polskiego

Przed sprzętem licznie gromadzili się nie tylko mężczyźni, ale 
także kobiety, młodzież i dzieci. Mimo złej pogody, żołnierze 
z uśmiechem pokazywali zainteresowanym sprzęt. Na pierwszym 
planie kapral Tomasz Kondała prezentuje działanie armaty 
przeciwlotniczej S-60

Lek. med. Andrzej Lekston przez cały czas doglądał poszkodowanego

Dzięki sprawnej akcji jaworznickich strażaków ratunek był skuteczny

W czwartek, o godz. 9.00, 
w sali konferencyjnej Agencji 
Rozwoju Lokalnego przy ulicy 
Grunwaldzkiej 275, odbędzie się 
sesja Rady Miejskiej. W porządku 
obrad znalazło się 19 punktów. 
Radni wysłuchają między innymi 
sprawozdania z działalności 
spółek, których udziałowcem 
jest gmina, będą głosować nad 
projektem zmian w budżecie 
miasta na 2008 rok, a także 
debatować o Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym Jaworzna na lata 
2008 – 2011. Ostatnie punkty sesji 
to interpelacje, wnioski radnych 
i mieszkańców. mm

czytaj na str. 2

Razem 
walczymy  
z rakiem

czytaj na str. 6

Wyjdź na jaw, wejdź na jaw.pl – jaworznicki portal społecznościowy

Zarząd Stowarzyszenia Jaworznicki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Jaworznie informuje, że inauguracja 
Roku Akademickiego odbędzie się 
2 października 2008 roku o godz. 
16.00 w MCKiS-ie ul. Grunwaldzka 
80. Szczegółowy program zajęć 
zostanie dostarczony słuchaczom na 
inauguracji oraz wywieszony jest  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

prezes zarządu juTw KrysTyna Łaźnia  
i seKreTarz zarządu juTw zofia GŁębocKa

Rusza 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku
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Obsługa Informatyczna Firm
Sieci komputerowe

www.futureit.pl
biuro@futureit.pl tel. 604 782 142

Pogotowie komputerowe 24h

W bankowości ostatnio dużo dzieje się na świecie. Jeden z największych amerykańskich banków AIG chwieje się w posadach, co 
wywołuje negatywny wpływ na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, a przyszłości może i Europy.
My dla mieszkańców Jaworzna mamy dobre wiadomości w tym zakresie. Bank BPH łączy się z bankiem GE Money Bank, przez co 
powstanie mocniejsza instytucja, która od wielu lat ma siedzibę swojego oddziału w Jaworznie. Aby zbliżyć personel banku z Jaworzna, 
Chrzanowa i Tychów oraz uhonorować klientów tego banku w hotelu „Pańska Góra” zorganizowano w ubiegłym tygodniu spotkanie 
integracyjne. Na pamiątkowej fotografii uwidoczniliśmy uczestników tego spotkania

Ruszyła kolejna edycja ogólno-
polskiej kampanii przeciw parko-
waniu samochodów na miejscach 
przeznaczonych dla niepełno-
sprawnych. Jaworzno, dzięki za-
angażowaniu Fundacji „Ratownik 
Górniczy”, uczestniczy w tej kam-
panii już po raz drugi.

Niektórzy kierowcy mogą nieba-
wem otrzymać ulotkę przypomina-
jącą kopertę, z hasłem „Ta koperta 
może kosztować 500 złotych”. Na 
taka kwotę policjant obecnie może 
wypisać mandat dla kierowcy, który 
nie stosuje się do przepisów drogo-
wych i parkuje na miejscu przezna-
czonym dla niepełnosprawnych, tak 
zwanej kopercie.

– Celem głównym kampanii jest 
zmiana prawa, co w sumie już nam 
się udało, za niedługo wchodzi nowe 
rozporządzenie ministra, które bę-
dzie zmieniało ceny mandatów za 
parkowanie na kopertach ze 100 
do 500 złotych, do tego 5 punktów 
karnych, możliwość odholowania 
samochodu. Więc głównym celem, 
który praktycznie już osiągnęliśmy 
była zmiana prawa, teraz jeszcze 
zmiana przyzwyczajeń kierowców, 
żeby nie parkowali na kopertach, 
żeby nie tłumaczyli się, że to „na 
chwileczkę”, bo muszą coś załatwić. 

Policja szuka osoby, która ude-
rzeniem w głowę zabiła psa i jego 
zwłoki, zawinięte w dywan, pod-
rzuciła do piwnicy jednego z blo-
ków w Osiedlu Stałym.

W ubiegłym tygodniu mieszkańcy 
jednego z bloków przy ulicy Inwalidów 
Wojennych zaczęli czuć nieprzyjemny 
zapach wydobywający się z piwnicy. 
Po otwarciu drzwi okazało się, że 
wydobywający się fetor to zapach 
rozkładających się zwłok psa. O całej 
sprawie mieszkańcy poinformowali 
straż miejską. – Po interwencji, odna-
lezieniu zwłok psa przez sprzątaczkę 
zawiadomiliśmy niezwłocznie odpo-
wiednie służby – relacjonuje jeden 
z mieszkańców bloku.

W pomieszczeniu dla listonoszy na 
pierwszym pietrze budynku poczty 
wybuchł pożar, wszyscy pracownicy 
zostali ewakuowani. Dwóm osobom 
nie udało się uciec i ukryły się na 
drugim piętrze. To tylko scenariusz 
ćwiczeń straży pożarnej i pracowni-
ków budynku poczty w centrum.

Poczta Polska ma obowiązek prze-
prowadzania podobnych ćwiczeń 
raz na 2 lata. W tym roku zostały 
one poszerzone o działania razem 
ze strażą pożarną. – Pożar powstał 
w pomieszczeniu listonoszy – takie 
było założenie. Jeden z pracowników 
zauważył go, próbował ugasić w zarod-
ku, w początkowej fazie rozwoju przy 
użyciu podręcznego sprzętu gaśnicze-
go, jednak nie udało mu się i wezwał 
straż pożarną, która wkraczyła do 
akcji – wyjaśniła Aleksandra Korus, 
inspektor ds. ochrony przeciwpoża-
rowej Poczty Polskiej.

Z budynku zostało ewakuowa-
nych 50 osób. Jednak nie wszyscy 
pracownicy poczty opuścili budy-
nek. Dwie osoby zostały odcięte 
przez ogień na drugim piętrze pocz-
ty. – Naszym zadaniem było podanie 
jednego prądu wody, czyli zlokalizo-
wanie i ugaszenie tego pożaru, jak 
również przy użyciu naszej drabiny 
mechanicznej ewakuowaliśmy dwie 
osoby, które nie zdążyły się ewaku-

Sebastian Pycia, Piotr Fijoł i Marta Żbik – trójka jaworznian, którzy we wtorek,  września, o .26 
(czasu polskiego), stanęli na najwyższym wierzchołku Kilimandżaro (Uhuru Peak – 55 metrów 
nad poziomem morza). Zdobywcy dachu Afryki cali i zdrowi dotarli już do Jaworzna. W następnych 
numerach ukaże się szersza relacja z wyprawy.      p.jamróz

Nie ma „na chwileczkę”, trzeba po 
prostu nie parkować, tylko dalej 
szukać miejsca – wyjaśnia Piotr 
Czarnota z Fundacji Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Ratownik 
Górniczy” w Jaworznie.

Akcja organizowana jest w całej 
Polsce przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół Integracji Społecznej. Do kam-
panii, którą patronatem objęło Mini-

sterstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, przyłączyła się również 
Policja i Straż Miejska oraz w sumie 
100 miast i innych partnerów. W Ja-
worznie akcja rozpoczęła się happe-
ningiem przed Halą Widowiskowo 
Sportową, 16 września. Uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej i har-
cerze z Hufca ZHP Jaworzno rozda-
wali balony z logo akcji, wkładali za 
wycieraczki samochodowych szyb 
ulotki informujące o kampanii i wrę-
czali je kierowcom w całym centrum. 
Do akcji po raz kolejny włączył się 
również Urząd Miejski i Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu, a wsparło 
ją wielu sponsorów.

W ramach kampanii, w Jaworz-
nie przewidziany jest jeszcze kon-
kurs plastyczny dla najmłodszych, 
który ma ich uwrażliwić na ten 
problem oraz kampania prowadzo-
na przez Centrum Edukacji Zawo-
dowej pod nazwą „Bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, a egzaminowanie 
kierowców”.

p.jamróz

Nie utrudniaj życia niepełnosprawnym

Koperta za 500 złotych

Strażnicy sprawę przekazali poli-
cji. Jak się dowiedzieliśmy, pies miał 
na głowie wyraźne rany po ude-
rzeniach. Za zabicie psa grozi kara 
pozbawienia wolności do jednego 
roku, w myśl artykułu 35, paragraf 1 
Ustawy o ochronie zwierząt. – Jeżeli 
będzie ustalony właściciel tego psa, to 
będzie w pierwszej kolejności przesłu-
chiwany, a następnie będą ewentualnie 
dalsze kroki podejmowane – wyjaśnił 
rzecznik Komendy Miejskiej Policji, 
Tomasz Obarski.

Mieszkańcy bloku musieli się jesz-
cze uporać ze śmierdzącym proble-
mem. Miejsce, gdzie leżały zwłoki psa, 
zostało zasypane wapnem.

p.jamróz

ować – powiedział kapitan Jarosław 
Dąbrowski, który kierował akcją.

Dojazd strażaków do budynku 
poczty zajmuje strażakom, przy do-
brych warunkach, około 2 – 3 minut. 
Jest to dla nich doskonałe ćwiczenie, 
dzięki któremu zapoznają się z da-
nym budynkiem, mogą rozpoznać 
zagrożenia i drogi dojścia. Ćwiczenia 
zakończyły się pozytywnie z obopólną 
korzyścią i dla pocztowców i dla stra-
żaków. – Pracownicy bardzo dobrze 
zachowali się pod wpływem sytuacji 
i zagrożenia. Mieli okazję sprawdzić 
się, jak sobie poradzą z tą ewakuacją, 
mieliśmy okazję sprawdzić również, 
jak obiekt jest przygotowany do tego 
typu działań. Okazało się, że wszystko 
jest OK – podsumowuje Aleksandra 
Korus.

p.jamróz

Przez kilka dni ciało psa rozkładało się w piwnicy

Kto skatował psa?

Udana akcja gaszenia pożaru poczty

Spokojnie, to tylko ćwiczenia

Logo kampanii

Samochód straży przed pocztą
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Komisja Europejska nakazała 
zwrot kilkuset miliardów pomocy 
rządowej dla stoczni gdańskiej, co 
doprowadzi ją do upadłości. Nie damy 
zniszczyć stoczni – pod takim hasłem 
demonstrowali w ubiegłym tygodniu 
w Brukseli związkowcy z Solidarności, 
mając nadzieję, że komisja przyjmie 
plan restrukturyzacji stoczni i 
pieniędzy nie trzeba będzie zwracać. 
Wśród 200 działaczy w  Brukseli było 
40 związkowców z Jaworzna (z ZGE 
Sobieski), którzy reprezentowali 
cały Region Śląsko-Dąbrowski 
Solidarności.

W środku komisarz ds. konkurencji pani Neelie Kroes, drugi od 
prawej Dariusz Piechowicz z Jaworzna. Wszyscy jaworznianie są 
w żółtych czapeczkach.

Ze związkowcami w Brukseli spotkał się także eurodeputowany, 
były premier, Jerzy Buzek

Jaworznianie w Brukseli
Do demonstrantów, zgroma-

dzonych na rondzie Schumana w 
Brukseli, wyszła unijna komisarz ds. 
konkurencji Neelie Kroes. – Wiem, 
że niektórzy z was przyjechali tu już 
trzeci raz. Obiecuję, że następnym ra-
zem ja sama do was przyjadę – obie-
cywała. Za kilka tygodni będziemy 
znać decyzję, może stocznia zostanie 
uratowana.

Związkowcy z ZGE Sobieski często 
uczestniczą w ważnych demonstra-
cjach w ramach swoich urlopów. Na tle 
związkowców z całego kraju są najbar-
dziej rzetelni i zdyscyplinowani. Zatem 
najczęściej powierza im się funkcję osób 
odpowiedzialnych za utrzymanie po-
rządku podczas demonstracji. (iw)

24 września, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, w ramach cyklu „No-
woczesne malarstwo europejskie”, 
zaprezentowana zostanie twórczości 
futurystów.

Jak raczej powszechnie wiadomo 
– impuls dla tego kierunku dał włoski 
poeta Filippo Tommaso Marinetti. 
Opublikował w paryskim „Le Figaro”, 
20 lutego 1909 r., niezwykle radykal-

Akwizytorzy i sprzedawcy znajdują 
różne sposoby, by dotrzeć do poten-
cjalnych klientów, czyli nas. Ostatnio 
w Jaworznie pojawiły się osoby, które 
pobierają wodę do badania, prawdo-
podobnie by namówić ludzi do kupna 
filtrów. Wodociągi od razu ogłosiły, 
że to nie są ich pracownicy.

W ubiegłym tygodniu, w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kana-
lizacji rozdzwoniły się telefony. Miesz-
kańcy pytali się o osoby, które pukają do 
ich drzwi w celu pobrania wody z kranu 
do badania. Zwykle taka wizyta i rzeko-
me badanie, to tylko sposób do nakło-
nienia kogoś do zakupu filtrów wody. 
Sławomir Grucel, rzecznik wodociągów, 
zaniepokojony takimi doniesieniami od 
razu wydał stosowne oświadczenie.

– MPWiK nie zlecał żadnej zewnętrz-
nej firmie wykonywania badań jakościo-
wych wody w domu klienta. My, jako 
producent i dystrybutor wody pitnej dla 
mieszkańców, wykonujemy codziennie 
badania zgodnie z przyjętym harmono-
gramem – wyjaśnił Sławomir Grucel.

Pracownicy pobierają dziennie od 
7 do 10 próbek wody do badania, w go-
dzinach między 7.00 a 15.00. Badania 
przeprowadzane są zgodnie z ustalonym 
wcześniej harmonogramem. Każdy 
pracownik wodociągów w czasie wizyty 
w mieszkaniu jest wyposażony w legity-
mację służbową i porusza się oznakowa-
nym samochodem. Oprócz MPWiK-u 
badaniami wody zajmują się również 

22 września przypada Europejski 
Dzień Bez Samochodu. Przedsię-
biorstwo Komunikacji Miejskiej 
zachęcało kierowców do przesiada-
nia się z własnych samochodów, do 
autobusów.

Idea Dnia Bez Samochodu po-
wstała w latach 90. we Francji. Chodzi 
o przekonanie kierowców samochodów 
osobowych do korzystania z alter-
natywnych i ekologicznych środków 
transportu, takich jak rowery oraz 
komunikacja zbiorowa.

W wielu miastach Europy Dzień 
obchodzony jest w różny sposób. W Ja-
worznie Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej przygotowało dla kierowców 
specjalną ofertę. – PKM w porozumie-
niu z Radą Miejską ustaliło, że dzień 
22 września będzie dniem, w którym wła-
ściciel samochodu za okazaniem dowodu 
rejestracyjnego swego pojazdu, a także 
dowodu tożsamości będzie mógł korzy-

Futuryzm w malarstwie

Dzień Bez Samochodu w Jaworznie

Za darmo autobusem

stać bezpłatnie ze środków komunikacji 
miejskiej. Dodatkowo PKM nagradza 
każdego z pasażerów włączających się do 
akcji upominkami, są to smycze i brelocz-
ki – wyjaśnia Agnieszka Kaźmierczyk 
rzecznik Przedsiębiorstwa. Po rozmowie 
z jednym z kontrolerów biletów okazało 

się, że wielu kierowców tego dnia prze-
siadło się z własnych samochodów do 
autobusów PKM-u. – Przeciętnie kilku 
dodatkowych pasażerów to właśnie 
właściciele samochodów – powiedziała 
Agnieszka Kaźmierczyk.

p.jamróz

pracownicy Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej. – Badania jakościowe wody 
wykonywane są przez przedsiębiorstwo 
wodociągowe jak i przez Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego, tylko te jednost-
ki, organy są powołane do przeprowa-

dzania tego typu badań – powiedział 
rzecznik MPWiK.

Uważajmy kogo wpuszczamy do 
domu. Może się okazać, że nie jest to 
tylko niegroźny akwizytor, ale oszust 
lub złodziej, który czeka na chwilę 
nieuwagi. p.jamróz

MPWiK nie zleca zewnętrznym firmom badań wody

Uważaj komu otwierasz drzwi

ny, nieco anarchizujący manifest, 
proklamujący aplauz dla nowocze-
sności, w tym także i nowatorstwa 
w twórczości. Po roku pojawił się fu-
turyzm w sztuce. To są rzeczy znane 
ze szkolnych programów literatury 
XX wieku. Rzecz w tym, że znane na 
poziomie manifestu, czyli zamiarów, 
lub np. naiwnych buntów poetyckich 
wobec ortografii.

W przeciwieństwie do interpre-
tatorów poezji, którym zbyt często 
zamiar (program poetycki) wystarczy 
za dokonanie – w malarstwie trze-
ba wyłożyć karty na stół formalnej 
sprawdzalności. Tu nie wystarczy 
zasugerowana ekwilibrystka słowna 
i programowy tupet, tu trzeba po pro-
stu obraz wykonać. A wtedy, poprzez 
odpowiednie analizy i wiedzę o for-
mach artystycznych (prezentowaną 
w kolejnych spotkaniach o sztuce), 
można udowodnić co jest nowator-
stwem, a co zapożyczeniem. (sp)Filippo Tommaso Marinetti

Jaworznianie też przyłączyli się do akcji Dnia Bez Samochodu
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I N F O R M A T O R
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
Straż Miejska – Plac Górników 5 .......................................................... tel. (032) 61-81-618

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
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22 tel. (032) 61-81-890

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  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala . tel. (032) 61-81-500
 ..................................................................................................................... fax.(032) 61-81-501
strona internetowa: .................................................................................. www.jaworzno.pl
strona biuletynu Informacji publicznej (BIP): ............................. www.bip.jaworzno.pl
Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5 ............... tel. (032) 61-81-720
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ....................... tel. (032) 61-81-505
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33 .................................... tel. (032) 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 ..................................... tel. (032) 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 ................................. tel. (032) 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33 .................tel. (032) 61-81-511
Wydział SW świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b ..................... tel. (032) 61-81-786
Wydział SW świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ........... tel. (032) 61-81-940
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. 614-23-00, 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
PKP informacja dla podróżnych...............................................................................tel. 9491

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. 614-12-17
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
91–plus Huta Szkła 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. 318-60-00
Netia Informacja .........................................................................................tel. 0 801-801-913
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. 0 801 222 222
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 .............................................................. tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15......................................................................... tel. 616-67-27
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 ..................................................tel. 618-21-06, 618-20-37

k A S Y 

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 Konsumentów – Plac Górników 5 ........................ tel. (032) 61-81-777
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. (0 601) 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 15.30-19.30 ....................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
Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka 204 .................................................tel. 616 88 88

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
Spotkania grupy Al-Anon odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.00 
w klubie „Szczak” (remiza) na Górze Piasku.  .....................................................................tel. 513 404 941

I N N e
Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo) .............. tel. 615-0-150

Serwis informacyjny

Numer zamknięto 23 września 2008 r.

Z notatnika policmajstra
oprac. jim

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
1087/d/08

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

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

Całodobowy Czynny
1086/d/08

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

1085/d/08

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

1085/d/08

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

1085/d/08

1345/D/08

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

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

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

komisja Turystyki Górskiej zaprasza
27.09.08 r. Beskid Żywiecki – Bendoszka – Praszywka. Cena: 20 zł, 24 zł,  

27 zł, 30 zł (do 23 września)
04.10.08 r. Beskid Średni – Zawadka, Kotoń, Pcim. Cena: 23 zł, 25 zł, 28 zł, 

30 zł (do 30 września)
18.10.08 r. Beskid Śląski – Stary Groń. Cena: 25 zł, 28 zł, 30 zł, 32 zł (do 14 

października)
25.10.08 r. Beskid Mały – Hrobacza Łąka. Cena: 22 zł, 24 zł, 26 zł, 28 zł (do 

21października)

komisja Turystyki Pieszej zaprasza
28.09.08 r. 44 Jesienny Zlot Turystów Pieszych – Rudawa. Cena: 23 zł, 25 zł, 

27 zł, 30 zł (do 19 września)
18.10.08 r. Pustynia Błędowska. Cena: 18 zł, 20 zł, 22 zł, 25 zł (do 10paździer-

nika)

komisja krajoznawcza zaprasza
23.10.08 r. wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na musical „Jekyll & 

Hyde”. Cena: 20 zł, 35 zł, 40 zł, 45 zł (do 14 października)
25-26.10.08 r. Zamek Książ, Szczawno Zdrój,  Zamek Grodno, Wałbrzych, Świd-

nica, Pałac w Krzyżowej. Cena: 150 zł, 170 zł, 190 zł, 220 zł, (wpłata 
do 6 października)

IMPREZY DOTOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA JAWORZNA

15 września
Późnym wieczorem, 
na ul. Szczakowskiej, 
jadący samochodem 
marki „BMW”, 18-letni 
mężczyzna, na ozna-
kowanym przejściu dla 
pieszych, potrącił pra-
widłowo przechodzą-
cego z rowerem przez 
jezdnię 57-letniego 
mężczyznę. W wyniku 
zdarzenia pieszy doznał 
złamania miednicy oraz 
odniósł poważne obra-
żenia głowy i obecnie 
przebywa na leczeniu 
w Szpitalu Miejskim 
w Jaworznie. Kierowca 
samochodu był trzeźwy.

16 września
Nieznany sprawca, wy-
korzystując nieobecność 
domowników, wszedł 
przez otwarte drzwi do 
domu jednorodzinnego 
przy ul. Żółkiewskiego, 
po czym skradł laptop 
marki „Fujitsu – Sie-
mens”, cyfrowy aparat 
fotograficzny marki 
„Olympus”, pieniądze 
w kwocie 400 Euro  
i 800 złotych, oraz 
różnego rodzaju złotą 
biżuterię. Straty – 10 
tysięcy złotych.

Około godz. 0.30, na  
ul. Wojska Polskiego, 

Policjanci Sekcji Prewen-
cji zatrzymali 38-letnie-
go jaworznianina, który 
będąc w stanie nie-
trzeźwym (1, 9 promila) 
kierował samochodem 
marki „Fiat Uno”.

17 września
O godz. 21.00, na  
ul. Krakowskiej, poli-
cjanci zatrzymali do 
kontroli samochód 
marki „Mercedes”. 
Mieszkaniec gminy Al-
wernia miał 2,5 promila 
alkoholu w organizmie.

18 września
Mieszkaniec naszego 
miasta zgłosił, że w no-
cy z 18 na 19 września, 
w godz. między 21.00 
a 8.00, nieznany spraw-
ca dokonał włamania do 
samochodu marki „Opel 
Astra”, zaparkowanego 
na ul. Grunwaldzkiej 
219. Sprawca wyłamał 
zamek w drzwiach, 
a następnie skradł CB 
radio oraz radioodtwa-
rzacz samochodowy. 
Suma strat, to około 
600 złotych.

19 września
Około godz. 21.00, 
z parkingu przed 
blokiem mieszkalnym 
przy ul. Towarowej 67 

w Jaworznie, niezna-
ny sprawca dokonał 
kradzieży samochodu 
marki „VW Passat com-
bi”, kolor niebieskiego, 
rok produkcji 2002, 
na szkodę 29-letniego 
mieszkańca Jaworzna. 
Straty oszacowano na 
32.000 złotych.

Policjanci sekcji ruchu 
drogowego Komendy 
Miejskiej Policji, na 
ul. Cezarówka Górna 
zatrzymali 29-let-
niego mężczyznę, 

który kierując w stanie 
nietrzeźwym (2,1 
promila) samochodem 
osobowym marki „Audi 
80”, stracił panowanie 
nad pojazdem i uderzył 
w ogrodzenie prywatnej 
posesji.

20 września
Około godz. 21.00 grupa 
młodych mężczyzn 
napadła na 27-letniego 
mężczyznę, kuriera roz-
wożącego pizzę. Sprawcy 
wyrwali pokrzywdzone-
mu torbę z trzema pizza-

mi, wartości 70 złotych, 
a następnie cała grupa 
zagroziła mu pobiciem.

Kwadrans po 22.00, 
patrol policji zatrzy-
mał trzech mężczyzn, 
w wieku 20, 25 i 26 lat, 
którzy w jednym z lokali 
w centrum miasta doko-
nali zniszczenia reklamy 
oraz porozbijali szkliwo 
oraz butelki z alkoho-
lem. Sprawcy uszko-
dzenia mienia zostali 
osadzeni w policyjnym 
areszcie.

Serdeczne podziękowania rodzinie, 
sąsiadom, znajomym za słowa otuchy, 

złożone wieńce i kwiaty oraz udział  
w ostatniej drodze 

śp. Jarosława Trzetrzelewskiego 
składają: żona, syn z rodziną, rodzice  

i teściowie.

Gratulacje, medale, kwia-
ty oraz moc serdecznych 
życzeń otrzymali pań-
stwo: Janina i Stanisław 
Byrczek, Józefa i Euge-
niusz Proksa, Stefania  
i Emil Ryba, Helena i Zbi-
gniew Tura, Janina i Sta-
nisław Sądel oraz Eugenia 
i Gerard Więcek z okazji 
pięćdziesięciolecia poży-
cia małżeńskiego. 

Spotkanie jubi latów  
z wiceprezydentem Markiem 
Nowakiem, przewodniczą-

Pięćdziesiąt lat ze sobą

cym RM Januszem Ciołczykiem  
i przedstawicielką Urzetu Sta-
nu Cywilnego odbyło się 10 

września w Urzędzie Miejskim. 
My także przyłączamy się do 
życzeń. mm

1344/D/06

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I MOSTÓW 
W JAWORZNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Głównego Specjalisty ds. zimowego i letniego 
utrzymania dróg i mostów

NR REFERENCYJNY ZLU/MZDiM

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

o g ł o s z e n i e
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Z konferencji prasowej prezydenta

Konferencję prasową prowadził wiceprezydent Jacek Nowak

2 października rusza w Jaworznie 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. To ini-
cjatywa, która ma pozwolić starszym 
osobom rozwijać zainteresowania i 
kształcić się w dziedzinach, na które 
do tej pory nie miały czasu.

Psychologia i języki  
dla seniorów

Uniwersytety Trzeciego Wieku 
działają w wielu miastach polski. Gru-
pa aktywnie działających osób już od 
dłuższego czasu walczyła o rozpoczęcie 
podobnej działalności w Jaworznie. Po 

liczbie chętnych do wzięcia udziału w 
zajęciach można dojść do wniosku, że 
to celna inicjatywa. Chęć udziału w 
zajęciach na uniwersytecie wyraziło 
już 200 osób.

Uniwersytet Trzeciego Wieku to 
nie jest zwyczajna uczelnia wyższa. 
Tutaj chętne osoby, które do tej pory, 
na przykład z powodu obowiązków 
zawodowych nie miały czasu na na-
ukę, mogą rozwijać swoje zaintere-
sowania, poznawać tajniki dziedzin, z 
którymi nigdy nie miały do czynienia 
lub po prostu w ciekawy sposób spę-
dzić wolny czas. Uniwersytet przygo-
tował szeroką gamę zajęć, które będą 
odbywały się w różnych częściach 
miasta. Wykłady na temat psycholo-
gii, medycyny i zdrowia oraz religii 
świata będą odbywać się w Domu 
Kultury w Szczakowej. Uczestnicy 
będą mieli możliwość nauki języ-
ków obcych metodą audiowizualną 
i tradycyjną. Zajęcia z języka angiel-
skiego i niemieckiego będą odbywać 
się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Poza tym na chętnych czekają zajęcia 
dotyczące treningu umysłu, zajęcia 
rekreacyjne i rehabilitacyjne na krytej 
pływalni na Osiedlu Stałym, ćwicze-
nia Tai Chi oraz kluby książki i filmu. 
Wszystkie zajęcia będą odbywać się w 
tygodniu pod okiem wykwalifikowa-
nych prowadzących.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia 
jest stowarzyszenie liczące 22 członków. 
– Mam nadzieję, że dotychczasowa na-
sza współpraca z organizatorami tego 
przedsięwzięcia, która w mojej ocenie 
dobrze się układa, zaowocuje tym, iż to 
przedsięwzięcie będzie miało charakter 
trwały – powiedział wiceprezydent 
Jacek Nowak. Jednocześnie zaznaczył, 
że stowarzyszenie może liczyć na środki 
finansowe z budżetu miasta w ramach 
konkursów organizowanych przez 
urząd na dofinansowanie różnych 
przedsięwzięć.

Zapisy na pierwszy semestr są już za-
kończone. Nabór na drugi semestr bę-
dzie prowadzony w styczniu przyszłego 
roku. Inauguracja roku akademickiego 
odbędzie się 2 października w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej. Jak na porządną 
uczelnię przystało, tego dnia wygło-
szony będzie wykład inauguracyjny. 
Doktor Helena Hrapkiewicz, nauczyciel 
akademicki, kierownik Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku działającego przy Uni-
wersytecie Śląskim, wygłosi wykład na 
temat zdrowia i poprawy jakości życia 
oraz działalności uniwersytetu.

Wsparcie dla gminy Herby
Śląski Związek Gmin i Powiatów 

wystąpił z apelem do wszystkich miast 
województwa śląskiego o pomoc dla 
ludzi poszkodowanych w sierpniowej 
nawałnicy, która zniszczyła dobytek 
wielu ludzi. Jaworzno w geście solidar-
ności i pomocy dla poszkodowanych 
ma przeznaczyć z własnego budżetu 
50 tysięcy złotych dla jednej z najbar-
dziej poszkodowanych przez trąbę 
powietrzną gmin.

Na podstawie informacji Sztabu 
Kryzysowego Województwa Zwią-
zek wytypował dla Jaworzna gminę 
Herby. Jeśli radni na najbliższej sesji 
zaakceptują propozycję prezydenta, 
gmina Herby otrzyma pieniądze, któ-
re będzie mogła wykorzystać zgodnie 
z podpisaną z Jaworznem umową. Ma 
to być dotacja przeznaczona na pomoc 
społeczną dla rodzin, które ucierpiały 
na skutek przejścia nawałnicy. Gmina 
Herby należy do powiatu lubliniec-
kiego, liczy 87 kilometrów kwadrato-
wych i 7 tysięcy mieszkańców.

Remont targowiska  
na Osiedlu się opóźni

Do przetargu organizowanego 
przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
na wykonanie ciągów pieszo jezd-
nych na terenie targowiska w Osiedlu 
Stałym stanęła tylko jedna firma. 
Niestety złożona oferta nie spełniła 
wymogów określonych w specyfikacji 
i cały przetarg został unieważniony. 
Poza tym nie cały rejon targowiska 
należy do gminy i projektanci napo-
tkali problemy w uzyskaniu zgody 
na prowadzenie robót od wszystkich 
właścicieli terenu.

W związku z tym nowy przetarg 
na wykonanie robót będzie prze-
prowadzony w przyszłym roku, a 
termin zakończenie prac planowany 
jest 30 maja.

p.jamróz

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Ostatnio sporo mówi się o nowych 
szlakach rowerowych w mieście. 
Jak sytuacja wygląda w obecnie? 
Mamy gdzie w Jaworznie jeździć 
na rowerach?

Jaworzno jest jednym z ciekawszych 
miejsc w regionie do uprawiania turystyki 
rowerowej. Duża ilość terenów zielonych, 
urozmaicone ukształtowanie terenu oraz 
rozległa powierzchnia miasta, w tym 
stosunkowo duże odległości pomiędzy 
dzielnicami, sprzyjają wykorzystaniu 
tego środka transportu. Rower na szczę-
ście jest takim pojazdem, na którym 
możemy jeździć bez względu na istnienie 
czy brak wyznaczonych ścieżek. Jeżeli 
ktoś lubi tę formę rekreacji, to wystarczy 
mu mapa okolicy. Szlaki rowerowe mają 
natomiast zachęcić jak największą liczbę 
mieszkańców do skorzystania z tej formy 
aktywnego wypoczynku. Szlaki mają 
ułatwić dotarcie do najładniejszych i naj-
ciekawszych części Jaworzna. 
Na czym będzie polegało wyzna-
czenie szlaków rowerowych?

Zostaną po prostu w czytelny sposób 
oznakowane. Oprócz tego poprawimy 
nawierzchnię części dróg, wykona-
my kilka punktów odpoczynkowych, 
a miejsca przecięcia szlaków z drogami 
publicznymi odpowiednio dostosujemy 
i oznakujemy.

Gdzie takie szlaki powstaną, w ja-
kich dzielnicach?

Łączna długość wyznaczonych szla-
ków rowerowych wyniesie ponad 100 km. 
Będą przebiegać przez wszystkie dzielnice 
naszego miasta. Bez wyjątku.
Zazwyczaj mówi się o ścieżkach 
rowerowych. Czym zatem różnią 
się ścieżki i szlaki rowerowe?

Szlak rowerowy to trasa wycieczkowa 
przebiegająca najczęściej naturalnie ist-
niejącymi ścieżkami polnymi lub leśnymi, 
umożliwiająca aktywny wypoczynek. 
Natomiast ścieżka rowerowa to odpo-
wiednio oznakowana droga lub jej część, 
przeznaczona dla ruchu rowerowego, 
umożliwiająca poruszanie się po mieście 
lub poza nim w możliwie bezkolizyjny 
sposób z innymi uczestnikami ruchu 
– głównie samochodami. Obecnie przy 
nowo budowanych drogach projektanci 
uwzględniają także ścieżki rowerowe np.: 
przy obwodnicy północnej Jaworzna oraz 
przy drogach realizowanych w ramach 
projektu „Gospodarcza Brama Śląska”. 
W środę odbędzie się spotkanie 
z mieszkańcami związane z prze-
biegiem szlaków. Co konkretnie 
planujecie pokazać?

W trakcie spotkania zostanie wyło-
żona mapa z zaznaczonymi propozy-
cjami przebiegu szlaków rowerowych. 

Każdy będzie mógł wnieść swoje uwagi 
oraz przedyskutować przebieg szlaków 
z projektantem. Atmosfera spotkania 
będzie miała formę „luźnej” dyskusji. 
Uwagi będzie można składać na przy-
gotowanych formularzach. Zapraszamy 
wszystkich chętnych, szczególnie liczymy 
na osoby aktywnie uprawiające turystykę 
rowerową.
A co z tymi osobami, które na spo-
tkanie nie dotrą, a są zaintereso-
wane projektem? 

Mapa będzie dostępna do końca 
września w pokoju 217 w budynku 
urzędu przy Placu Górników 5. W tym 
czasie będzie można zapoznać się z prze-
biegiem szlaków rowerowych i wnieść 
swoje uwagi. Niestety, nie będzie można 
ich już wtedy konsultować bezpośrednio 
z projektantem.
Kiedy będziemy mieć w mieście 
oznakowane szlaki rowerowe?

Jeżeli nic nie pokrzyżuje nam planów, 
to w czerwcu 2009 r. 
Dziękuję za rozmowę.

mar

Spotkanie w sprawie przebiegu szlaków 
rowerowych odbędzie się 24 września 
(środa) w sali narad w budynku Urzędu 
Miejskiego przy ul. Plac Górników 5 
(pokój 225, 2 piętro).

Rozmowa z Marcinem Toszą z Wydziału Inwestycji Miejskich

O szlakach i ścieżkach rowerowych w Jaworznie

Awantura o rynek

Ps. Przebieg ostatniego spotkania 
właścicieli nieruchomości z prezyden-
tem Nowakiem w sprawie przyszłości 
rynku możecie Państwo obejrzeć 
w całości w CTv Jaworzno.

Jeśli ktoś uważa, że sprawa najbliższej 
przyszłości jaworznickiego rynku roz-
poczęła się przed wakacjami br., kiedy 
to prezydent Silbert przedstawił kon-
cepcję jego przebudowy, wykonaną 
przez dr. Stanisława Lessaera, ten jest 
w błędzie. Jeśli błąd jest właściwym 
określeniem na brak zainteresowania 
ze strony mieszkańców sprawami pla-
nistycznymi, prowadzonymi perma-
nentnie przez władze miejskie.

Nie trzeba chyba tłumaczyć, że 
komunikacja i ruch samochodowy się 
rozrasta i powoduje różnego rodzaju 
uciążliwości dla współczesnego człowie-
ka. Mądre władze różnych miast starają 
się je przewidywać i na bieżąco prowadzą 
konkretne działania, opierając się na opi-
niach i koncepcjach specjalistów.

Powiem więcej. Każdy ojciec miasta, 
w najlepszym znaczeniu tego słowa, który 
zaniedba te czynności, zasługuje na szyb-
kie usunięcie ze stanowiska. Trudno się 
zatem dziwić prezydentowi Silbertowi, że 
w Jaworznie prace takie postępują.

Po prezentacji koncepcji przebudowy 
rynku, stworzyła się mocna opozycja 
do proponowanych w niej rozwiązań. 
Opozycja ta wywodzi się z kręgów po-
siadaczy nieruchomości w rynku, którzy 
dla skutecznego działania założyli nawet 
stowarzyszenie pod nazwą Zgromadzenie 
Właścicieli Nieruchomości oraz zatrudnili 
do reprezentowania swoich interesów ad-
wokata z Krakowa, Jana Znamca. Podczas 
kolejnego spotkania w siedzibie PSS-u, po 
wysłuchaniu ich wypowiedzi, okazało się, 
że najbardziej drażnią ich sformułowania: 
„zamknięcie rynku dla ruchu samochodo-
wego” oraz „zatwierdzenie planu zagospo-
darowania przestrzennego dla miejsca po 
szybie Kościuszko”, gdzie przewidywane 
jest nowe, alternatywne do rynku centrum 
współczesnego miasta.

Tymczasem, projekt takich rozwią-
zań powstał, a nawet został zatwier-
dzony, już w 2003, kiedy firma INKOM 
wykonała studium komunikacyjne dla 
Jaworzna. Studium to było prezento-
wane publicznie i żaden z dzisiejszych 
oponentów nie wnosił do niego żadnych 
istotnych uwag. Zatem już wtedy było 
wiadomo, że aktywność komunikacyj-

na w rejonie rynku zostanie wyraźnie 
zmniejszona. Zmniejszona również 
dlatego, że na rynku nie ma warunków, 
aby znosić taki ruch.

Wiedzieli już o tym radni przed II 
wojną światową, którzy swoją uchwałą 
zablokowali wówczas możliwość zabu-
dowy mieszkalnej w rejonie ulicy Urzęd-
niczej, aby przedłużając ul. Krakowską 
na północ, stworzyć warunki do budowy 
obwodnicy rynku dla jadących w kie-
runku Szczakowej, jak również Cięż-
kowic, Jeziorek i Koźmina. Powojenni 
radni tę uchwałę uchylili, tworząc w ten 
sposób idiotyczny stan w jaworznickiej 
komunikacji, który w skrócie polega 
na tym, że jadąc w kierunku wschód 
– zachód i odwrotnie, trzeba przejechać 
przez centrum Jaworzna. Przez centrum 
trzeba przejechać także, jadąc w kierun-
ku południe – północ i odwrotnie.

Studium komunikacyjne z 2003 roku 
tę sytuację porządkuje, choć straciliśmy 
szansę na zastosować pewnych rozwią-
zań, bo np. rejon ul. Urzędniczej, a także 
na całym śladzie zaplanowanej przed 
wojną obwodnicy północnej, wybudo-
wano już wiele nieruchomości.

Dziś zatem wiadomo, że:
q trasa średnicowa odciąży centrum miasta na 

trasie Katowice – Kraków;
q obwodnica północna, planowana od CPN-u 

na Krakowskiej, odciąży centrum na trasie 
Byczyna – Ciężkowice i dalej do Szczakowej;

q pasażerowie z Ciężkowic, Szczakowej będą 
wysiadać na placu Jana, czyli niedaleko rynku;

q pasażerowie z okolic Jelenia, Borów będą 
wysiadać w rynku, na przelocie pomiędzy 
ul. Mickiewicza i Sławkowską; będą mogli 
tu również wsiadać w kierunku Szczakowej 
i Ciężkowic.
Jest pewne, że ruch samochodowy 

w rynku generalnie osłabnie, a w przy-
szłości nowe centrum na terenach po 
szybie Kościuszko w swej zaopatrzy 
wielu klientów sklepów i zakładów 
usługowych.

Aby zatem nie zmarginalizować 
naszego rynku, należało mu  nadać 
nowy kształt oraz wyznaczyć mu nowe 
funkcje, których dotychczas nie pełnił. 
Wydaje się, że koncepcja dr. Lessaera 
wypełnia wszystkie te założenia. Od-

nowione dachy i fasady budynków, 
zieleń z ławeczkami mogą sprawić, że 
jaworznicki rynek stanie się atrakcyjny 
dla wielu mieszkańców jako miejsce 
spotkań, a także stanie się kultowym 
miejscem, którym będziemy się chwalić 
przed odwiedzającymi Jaworzno.

Rynek jaworznicki ma zatem wielkie 
szanse, nie tylko przetrwać, ale i zostać 
naszym reprezentatywnym elementem 
miasta. Jakie przesłanki przemawiają 
ku temu?

Po pierwsze: w rejonie szybu Ko-
ściuszko nie ma i nie będzie kościoła, 
który skupia ok. 25 tysięcy jaworznian.

Po drugie: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna znalazła tu swoje miejsce i została 
zaakceptowana przez mieszkańców, 
których miesięcznie przewija się ok. 
17,5 tysiąca.

Po trzecie: planowana budowla kuba-
turowa, której właściciele nieruchomości 
nie chcą, może skupić nie mniejszą ilość 
osób, gdy np. będzie to miejska kręgielnia 
z zapleczem dla gier, które też nie wyma-
gają dużej wysokości obiektu.

Po czwarte: na płaskim dachu bu-
dowli kubaturowej mogą odbywać się 
występy, np. jaworznickiej orkiestry 
symfonicznej lub zespołów śpiewaczych, 
które przyciągną do rynku przynajmniej 
kilkaset osób jednorazowo, co w miesią-
cu uczyni liczbę kilku tysięcy.

Jak widać z powyższych argumentów, 
zagrożenia dla właścicieli nieruchomości 
istnieją, lecz szanse, jakie przed nimi 
zostały stworzone są znacznie większe. 
Może to oznaczać np. że sklep PSS-u 
zamieniony na placówkę usługową z za-
kresu gastronomii (restauracja, kawiar-
nia) może zarabiać przysłowiowe kokosy 
w stosunku do obecnego zarobku firmy. 
Każdy z właścicieli będzie miał prawdo-
podobnie inny problem do rozwiązania, 
lecz tylko współpraca z planistami przy-
bliży im właściwe rozwiązanie.

Zatem po co ta awantura o rynek?
józef maTysiK
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Pod tym hasłem – „Razem 
walczymy z rakiem” 
– rozpoczynamy I edycję 
terapii grupowej metodą 
Simontona dla osób 
z chorobą nowotworową lub 
inną zagrażającą życiu i osób 
wspierających.

Celem tej terapii jest poprawa 
emocjonalnego funkcjonowania oso-
by chorej i ją wspierającej oraz wzrost 
zaangażowania w proces leczenia. 

Metoda Simontona jest bowiem 
wszechstronnym i spójnym, poznaw-
czo-behawioralnym programem 
samopomocy emocjonalnej dla cho-
rych na nowotwory złośliwe i osób 
ich wspierających. Jest to prawdziwie 
holistyczny program, odnoszący się 
do wszystkich podstawowych sfer 
życia człowieka:
q sfery behawioralnej, w której osoba 

chora uczy się m.in. relaksu, kształ-
towania zdrowych nawyków, rekre-
acji, zachowań prozdrowotnych;

q sfery poznawczej, gdzie osoba chora 
uczy się kształtowania zdrowych 
myśli i przekonań, stawiania celów, 
rozwiązywani problemów;

q sfery emocjonalnej, gdzie oso-
ba chora rozwija i utrzymuje 
nadzieję, skutecznie radzi sobie 
z lękiem, przygnębieniem i po-
czuciem bezradności, radzi sobie 

z codziennym stresem, a także 
z poczuciem winy;

q sfery duchowej, w której osoba 
chora rozwija zdrowe przekonania 
duchowe, filozoficzne, religijne, 
odkrywa znaczenie i sens życia, 
odkrywa na nowo radość życia, od-
krywa własne przekonania i emocje 
związane ze śmiercią;

q sfera społeczna i rodzinna, gdzie waż-
ny jest system wsparcia, umiejętność 
komunikowania się z bliskimi;

q sfera fizyczna, w której osoba cho-
ra na nowo poznaje jakość diety, 
aktywności fizycznej, zabawy i re-
kreacji.
Dr Carl Simonton jest amerykań-

skim lekarzem onkologiem-radiote-
rapeutą, pionierem psychoonkologii, 
twórcą programu terapeutycznego 
dla chorych na raka i osób ich wspie-
rających. W trakcie swojej wielolet-
niej praktyki lekarskiej zauważył, że 
główną przyczyną braku rezultatów 
w leczeniu jest wszechogarniające 
pacjentów poczucie beznadziei . Gdy 
zaczął zgłębiać sposoby radzenia 
sobie z tym poczuciem, postanowił 
skupić się na wyobraźni jako czyn-
niku motywującym. Gdy zastosował 
wyobraźnię u swojego pierwszego 
pacjenta z bardzo zaawansowanym 
rakiem krtani, rezultaty przeszły jego 
najśmielsze oczekiwania. Nie tylko, że 
nowotwór złośliwy cofnął się w krót-
kim czasie, ale też pacjent nie miał 
nawet objawów ubocznych naświetleń 
i powrócił do pełnego zdrowia. 

Od tego pierwszego doświadczenia 
minęło ponad 30 lat. Program Simon-
tona podlegał wielu modyfikacjom 
idącym daleko poza pozytywne na-
stawienie oraz wyobraźnię i obecnie 
obejmuje także poznawczo-beha-
wioralny model samopomocy (jak 
opisane powyżej punkty) oraz terapię 
indywidualną, grupową i rodzinną.

Od samego swego początku Pro-
gram Simontona jest uzupełnieniem 
leczenia onkologicznego. Prowadzony 

jest na całym świecie, a przy odpo-
wiedniej interwencji terapeutycz-
nej znacznie poprawia jakość życia 
pacjentów onkologicznych, niejed-
nokrotnie zwiększając długość ich 
przeżycia. 

Taki program pomocy osobom 
chorym na raka chcemy po raz 
pierwszy przeprowadzić w Jaworznie 
w Hospicjum Homo-Homini im. Św. 
Brata Alberta. Będzie on polegał na 
cotygodniowych dwugodzinnych 
spotkaniach warsztatowych osób 
chorych i osób ich wspierających. 
Warsztat poprowadzą: 
Justyna Rutkowska – psycholog 
z Hospicjum Św. Kaliksta w Tychach, 
certyfikowany terapeuta Metody Si-
montona,
Danuta Chwirut – psychoterapeu-
ta, mediator rodzinny z Hospicjum 
Homo-Homini im. Św. Brata Alberta 
w Jaworznie. 

danuTa cHwiruT,
KoordynaTor i edycji Terapii Grupowej

meTodą simonTona

Razem walczymy z rakiem
Mamo, tato, nie bij mnie
I kampania lokalna
Wprowadzenie zakazu bicia ma 
uświadomić nam wszystkim, że nie 
wolno bić nikogo – ani dorosłego, 
ani dziecka. Nie chodzi o to, żeby 
był to zakaz, za przekroczenie któ-
rego grozi odpowiedzialność karna. 
Natomiast ważna jest zmiana po-
wszechnego wśród nas przekonania, 
ze klaps jest dopuszczalną metodą 
wychowawczą wobec dziecka.

Mamo, tato potrzebuję waszej miłości. Wasze 
ręce odpoczywają, gdy pracują serce i głowa

cz. II

Problem karcenia dzieci w me-
diach i wypowiedziach polityków 
pojawia się ze zmiennym szczęściem 
od 1993 roku. Wtedy podjęto dysku-
sję, czy w konstytucji ma się pojawić 
zapis dotyczący zakazu stosowania 
kar cielesnych. I właśnie wówczas 
osoba zaufania publicznego, poseł 
Marek Jurek „wyskoczył” ze stwier-
dzeniem, że „Dzieci nie bite są mniej 
współczujące i bardziej histeryczne”. 
Deklarował także, że sam stosuje 
kary fizyczne wobec własnych dzieci. 
Potem pojawili się następni. Poseł 
Tadeusz Cymański z trybuny sej-
mowej chwalił się, że był bity i bije 
swoje dzieci. Wiele osób słyszało, gdy 
szydził „Jak mi syn będzie wyjadał 
rodzynki z ciasta przed wigilią, to 
dostanie szmatą w łeb”. Ale najbar-
dziej kuriozalne było wystąpienie 
w jednej ze stacji telewizyjnych pani 
poseł Nowiny-Konopki, gdy pokazy-
wała pas, którego używa do karcenia 
swoich dzieci.

Spotkanie organizacyjno-wprowadzające
13 października o godz. 16.30
Czas trwania terapii: 13.10.2008 – 8.12.2008 r. Spotkania będą odbywać się 

w każdy poniedziałek, w godzinach od 16.30 do 18.30

Miejsce spotkań to Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta 
w Jaworznie przy ul. Słowackiego 4a (budynek PSS)

Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta jest głównym organizatorem tej edycji 
terapii. Dofinansowanie na przeprowadzenie tego programu Hospicjum otrzymało 
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w ramach zadania: „Ochrona i promocja zdrowia”

By osoby zainteresowane mogły uzyskać jak najwięcej informacji i odpowiedzi 
na nurtujące pytania, zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr. tel. Hospicjum 

032 616 74 44 od 8.00-16.00 lub 603 248 940, lub do osobistego.
 Koordynator Programu będzie pełnił dodatkowy dyżur w Hospicjum w dniach: 

25.09.2008, 2.10.2008, 3.10.2008, 8.10.2008, 9.10.2008, od 16.00 do 17.00

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w terapii, 
której głównym celem jest pomoc osobom w chorobie nowotworowej. 

Osoba chora powinna odkrywać na nowo radość, znaczenie i sens życia

Rodzice bijący swoje dzieci niejed-
nokrotnie czuli się usprawiedliwieni. 
Bo przecież słyszeli w telewizji, gdy 
kolejna znana osoba mówiła o tym, 
że była bita i sama bije, bo dzięki temu 
dzieci  „wychodzą na ludzi”. „Nie zwra-
cano uwagi na to, że te osoby „wyszły 
na ludzi” nie dzięki laniu, a może mimo 
tego, że były bite. Przecież prawdą jest, 
że wszystkie osoby skazane za stoso-

To jedna z prac ucznia z SP nr 14, powstałych podczas kampanii

wanie przemocy wobec bliskich były 
dotkliwie karcone w dzieciństwie. 
Więc znowu okazuje się, że kij ma dwa 
końce. Trudno przecież przyznać się, 
że klaps zawsze jest porażką rodzica. 
Jest przyznaniem się do tego, że nie ra-
dzimy sobie z własnym dzieckiem, nie 
umiemy wpłynąć na nie innymi meto-
dami niż pas. Bijemy, bo uważamy, że 
nam wolno. Bo stosowanie klapsów jest 
metodą najprostszą. Przestaniemy bić, 
gdy skończy się społeczne przyzwolenie 
na tego typu zachowanie. Gdy osoby 
znane z mediów przestaną dziękować 
rodzicom za to, że ich bili, gdyż zacho-
wując się w ten sposób pokazują, że sto-
sowanie kar cielesnych jest całkowicie 
akceptowaną metodą wychowawczą. 
Należy wreszcie głośno mówić, że kary 
cielesne nie są metodą wychowawczą 
tylko najmniej skutecznym sposobem 
zastraszania dziecka.

mGr barbara KomorowsKa – czerwonKa, 
psycHoloG poradni psycHoloGiczno-

pedaGoGicznej w jaworznie

Pragniemy odnaleźć pieska
Proszę mi pomóc w znalezieniu psa, który zaginął w poniedziałek, 
15 września 2008 r., z Huty (z działki). Wabi się Maks.
Znaki szczególne: jest to mieszaniec owczarka, sierść krótka czarno-brą-
zowa. Pies ma 13 miesięcy, posiada wszystkie szczepienia.
Wszyscy tęsknimy za nim. Proszę mi pomóc w odnalezieniu go jak naj-
szybciej. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Proszę o kontakt telefoniczny z właścicielką:

0605-119-122 lub (032) 751-70-50

Maks na działce
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Zakłady usługowe
MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE USŁUGI

1193/d/08

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

1035/d/08

Nagrobki importowane 
ul. Martyniaków 8 

tel. 0 501 066 253, 0 600 334 658, 032 715 24 37
988/d/08

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

firm i ogrodów przydomowych
sprzedaż: pasz, zbóż, siana, słomy, ziemi ogrodniczej, torfu, 

kory, nawozów rolniczych i ogrodniczych. 
Do wynajęcia pomieszczenia biurowe o pow. ok. 50m2

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

1176/d/08

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

montaż instalacji gazu, co, wody, kanalizacji. Montaż 
wkładów kominowych kwasoodpornych i węglowych. 
Inst – Gaz ul. Szelonka 1 tel. 616 29 74, 0601 520 180

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

1174/d/08

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

1162/d/08

www.tynkowanie.com.pl

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

1171/d/08

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

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

1166/d/08

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

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

1165/d/08

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

1040/d/08

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
1037/d/08

TELEGAZ – EXPRESOWE DOSTAWY GAZU PROPAN-BUTAN 
bezpośrednio do klienta w butlach 11 kg. Czas dostawy max  
1 h. Tel. 615 50 10, 615 62 79, do kierowcy 0 601 43 16 67

Napełnianie butli turystycznych od 0,5 do 5 kg, butli 33 kg gaz do 
wózków widłowych. CANDIA – ROZLEWNIA GAZU PROPAN-BUTAN, 

parking KWK „Jan Kanty”
1164/d/08

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

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

fax 616 14 71, kom. 0606 537 606
1181/d/08

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
1173/d/08

Kup
on

rab
ato

wy

5%

1163/d/08

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

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

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

doszczelnianie, regulacje tel. 616 35 20, 0 602 738 065
1284/d/08

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065 1284/d/08

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

1281/d/08

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

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

1038/d/08

1282/d/08

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

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

1283/d/08

1167/d/08

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

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

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

czynne od 8.00 – 18.00 pn. – pt., sobota 8.00 – 14.00.
1279/d/08

1161/d/08

AUTO GAZ – PROMOCJA
13 lat doświadczenia montaż, serwis

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

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

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

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

1180/d/08

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
1280/d/08

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

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

1182/d/08

1178/d/08

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

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

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

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

wywóz: gruzu, śmieci
Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

776/d/08

1159/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

1183/d/08

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

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

fabrykakoloru.eu, fabrykakoloru@o2.pl

1179/d/08

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

Ułożenie 1 m2 kostki już od 130 zł
Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

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

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

ul. Krakowska 9 tel. 032 751 83 83, 032 751 83 33
1168/d/08

1277/d/08

ANTYKI
Renowacja starych mebli – skup

ul. Wielki Dół 13 (Jeleń) tel. 0 696 545 772
032 660 10 57

STACH GAZ 
dostawa gazu na telefon propan – butan 

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

1175/d/08

1172/d/08

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

1300/d/08

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

1039/d/08

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

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

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

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

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

Tel. 0 601-48-20-22
1170/d/08

1337/d/08

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

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

1207/d/08

LUK-GAZ
Dostawa butli z gazem 11 kg

Dostawy cały tydzień od 6.00 do 20.00
Zamówienia cały dobę

Tel. 032 616 85 55; 509 243 418

1006/d/08

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

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

tel. 0 660 869 744, 0 693 129 012

ogłoszenie własne

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

Wydawnictwo GM sp. z o.o. 43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7 tel. (032) 751-91-30
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Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”
zaprasza na kursy prawa 

jazdy 
29.09. i 20.10.08. 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

1100/d/08

1112/d/08

OKNA I DRZWI PCV

VITAKO
OCIEPLENIA DACHY

Jaworzno – Szczakowa, ul. Cicha 10 
tel. /fax 614 14 39; 

0 606 971 838 
(obok stadionu Szczakowianki)

NAJKRÓTSZY 
TERMIN REALIZACJI

ogłoszenie własne

REKLAMA 
W TELEWIZJI

 

już od 300 zł netto
tel. 032 751 91 30

PROGRESS

Centrum 
edukacyjne

www.progress-ce.edu.pl

Szkoła języków 
obcych

BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

edUkACJA

1111/d/08

1109/d/08

ekO - PRO Sp. z  o.o.
Jaworzno – Jeleń ul. Zwycięstwa 16 A

ReTO-GROSZek (ekogroszek)
paczkowany (25kg), luzem – Gwarancja jakości

transport do 20 km GRATIS       Zadzwoń pon-sob 8.00-16.00

tel. 504 47 45 45
1306/d/08

1114/d/08

PROdUCeNT 
SIATkI 

OGROdZeNIOWeJ 
OFeRUJe:

- siatka ogrodzeniowa 
(ocynkowana, 
powlekana)

- drut naciągowy,  
kolczasty

- słupki ogrodzeniowe
- naciągi

„MARCO”
Jaworzno ul. Dąbrowska 80

tel. 752-95-58, 

1355/d/08

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

BEZPIECZNA

„PROFINET”
0 801 16 90 16

(INFOLINIA 35 gr za połączenie)

RATY MIESIĘCZNE SPŁACANE 
W DOMU W CZASIE WIZYT

NASZEGO PRZEDSTAWICIELA

Kontakt z przedstawicielem 
0 691 116 881 
0 722 045 168

www.profi-net.pl

1113/d/08

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 39443-600 Jaworzno 

ul. Szelonka 1 
tel. 032/ 753 03 01, 

509 942 273

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

www.sokol-sklep.pl
e-mail: sokol.sklep@op.pl

M. B.

1336/d/08

43-600 Jaworzno 
ul. Szelonka 1 

tel. 032/ 753 03 01, 
509 942 273

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

www.sokol-sklep.pl
e-mail: sokol.sklep@op.pl

1336/d/08

Rozpoczął się okres 
składania wniosków na 
dofinansowanie nauki 
w ramach programu 
„STUDENT II – kształcenie 
ustawiczne osób 
niepełnosprawnych”. 
Wnioski o dofinansowanie 
nauki będą przyjmowane 
przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych do  
10 października.

O dofinansowanie z programu 
mogą ubiegać się studenci studiów 
pier wszego stopnia ( l icencjat), 
studenci studiów drugiego stopnia 
(studia uzupełniające magister-
skie), studenci studiów trzeciego 
stopnia (studia doktora nck ie), 
studenci jednolitych studiów ma-
gisterskich, studenci studiów po-
dyplomow ych, studenci uczelni 
zagranicznych, studenci przeby-
wający na stażu zawodowym za 
granicą w ramach programów Unii 
Europejskiej, słuchacze kolegiów 
pracowników służb społecznych, 
kolegiów nauczycielskich lub na-
uczycielsk ich kolegiów języków 
obcych, a także uczniowie szkół 
policealnych. 

W ramach programu dofinan-
sowanie może obejmować nastę-
pujące koszty związane z nauką: 
opłaty za naukę (czesne), zakwate-
rowania – w przypadku nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania, 
dojazdów, związane z dostępem do 
Internetu (instalacja i abonament), 
uczestnictwa w zajęciach mających 
na celu podniesienie sprawności 
fizycznej lub psychicznej, zakupu 
przedmiotów ułatwiających lub 
umożliwiających naukę, w tym za-
kupu programów komputerowych, 
pamięci przenośnej USB, dysków 
optycznych (np. CD) oraz dyskie-
tek, w y jazdów organizowanych  
w ramach zajęć szkolnych.

Program sk ierowany jest do 
osób niepełnosprawnych posiada-
jących orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności. Wnioski o dofinan-
sowanie nauki będą przyjmowane 

przez Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych do  
10 października.  Więcej informa-
cji na temat programu STUDENT 
II oraz innych programów PFRON 
można uzyskać na stronie naszego 
miasta www.jaworzno.pl w zakład-
ce niepełnosprawni oraz bezpo-
średnio w oddziałach PFRON. 

pioTr bysTrowsKi

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
Oddział Śląski 

Adres: 40-950 Katowice, 
Pl. Grunwaldzki 8-10/8
Telefon: (32) 203 68 35;

E-mail: katowice@pfron.org.pl

Od kilku lat międzynarodowe śro-
dowisko bibliotekarskie debatuje 
nad rolą bibliotek publicznych 
w budowie tzw. społeczeństwa 
i nfor mac y jnego i  gospod a rk i 
opartej na wiedzy. Miejska Bi-
blioteka Publiczna, przystępując 
do realizacji projektów eduka-
cyjnych ma zamiar wpisać się w tę 
debatę, dostarczając jednocześnie 
argumentów za przypisaniem bi-
bliotekom publicznym znaczącej 
roli w tworzeniu społeczeństwa 
opartego na wiedzy.

Projekt edukacyjny pt.
„Nauki Niepotrzebne”

W projekcie będzie brała udział 
młodzież oraz nauczyciele szkół po-
nadgimnazjalnych, a także studenci 
z województwa śląskiego.

Do udziału w projekcie zostali 
zaproszeni naukowcy i praktycy po-
siadający stopień naukowy z różnych 
dziedzin nauki. Najwięcej uwagi po-
święcamy naukom technicznym, i eko-
nomicznym, ze szczególnym uwzględ-
nieniem aspektu ekologicznego.

Cel główny projektu:
Popularyzowanie nauki i wiedzy 

zgodnie z założeniami społeczeństwa 
opartego na wiedzy.

Cele szczegółowe:
– wyrównywanie szans edukacyj-

nych;
– zaprezentowanie uczniom dys-

cyplin naukowych nowych lub 
rozwijających się w obrębie do-
tychczasowych nauk mikrospe-
cjalizacji;

– przedstawienie dyscypliny nauko-
wej jako źródła inspiracji przed 
podjęciem decyzji o dalszym kie-
runku kształcenia czy wyborze 
przyszłego zawodu;

– prezentowanie praktycznego za-
stosowania wiedzy teoretycznej;

– promowanie ludzi nauki.

Formy realizacji:
– panel dyskusyjny;
– wykład popularno-naukowy.

Harmonogram spotkań
Wrzesień:

Ekonomia Środowiska – prof. dr hab. 
Piotr Jeżowski SGH
„Trwałość we współczesnej ekono-
mii”;

Październik:
Psychologia – dr Małgorzata Górnik 
– Durose, Uniwersytet Śląski 
„Mieć aby być (?) – dobrobyt mate-
rialny a jakość życia”;

Listopad:
Fizyka – dr Jerzy Jarosz, Uniwersytet 
Śląski; 

Grudzień:
Psychologia – dr Patrycja Rudnicka, 
Uniwersytet Śląski 
„Psychologia Internetu”;

Styczeń:
Nauki o Ziemi – dr Iwona Jelonek, 
Uniwersytet Śląski;

Luty:
Informatyka: dr Ewa Magiera, Uni-
wersytet Śląski;

Marzec:
Nauki o zarządzaniu – dr Rafał Ko-
złowski, Akademia Ekonomiczna  
w Katowicach;

Kwiecień:
Nauki techniczne – prof. dr hab. 
inż. Jacek Malko, Politechnika Wro-
cławska;

Maj:
Socjologia – dr Aleksander Wolski, 
Górnośląska Wyższa Szkoła Han-
dlowa.

Hr

PFRON dla niepełnosprawnych studentówProgram edukacyjny Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jaworznie pn. „Biblioteka na 
miarę XXI wieku, czyli edukacja ekonomiczna, 
ekologiczna i energetyczna w bibliotece”

Nauki Niepotrzebne

Przegrywanie taśm magnetofonowych i VHS
na płyty CD/DVD

Promocyjne ceny! Dzwoń tel. 032 751 91 30
Ogłoszenie własne

1342/d/08

1342/d/08

ogłoszeniA

ogłoszeniA

ogłoszeniA
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

1098/d/08

P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S
pioTr GrzeGorzeK – KusTosz muzeum w cHrzanowie

www.muzeum.chrzanow.pl

Dolomit z Chrząstówki

Puccinia lagenophorae

Śmierć za 14 złotych

Wysychające błoto

Zaproszenie
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad  

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

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

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

mec. MAREK NIECHWIEJ KANCELARIA PRAWNA W JAWORZNIE 
przy ul. MIKOŁAJA REJA 47, 43-600 JAWORZNO (Stara-Huta) 

tel. (0-32) 753 05 67; tel. kom. 0 661 914 296 
e-mail: kancelaria@e-legis.pl; www.e-legis.pl 

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

Nekrologi Aldony O. zawisły na ulicach 
całego miasta. Ludzie zatrzymywali się 
przy nich, czytali i dyskutowali. – Zabi-
li ją za kredki – mówili. Oni – czyli poli-
cjanci i kierownictwo sklepu. – Tego nie 
można tak zostawić. Tak ją nastraszyli, 
że popełniła samobójstwo – można było 
usłyszeć z ust czytających. – Było to bez 
wątpienia samobójstwo. Nie stwierdzi-
liśmy działania osób trzecich – wyja-
śniał prokurator rejonowy.

Gdyby próbować prześledzić prze-
bieg tego feralnego dnia i opowiedzieć 
co Aldonka robiła w poniedziałek  
8 marca? Tego dnia była na wszystkich 
lekcjach. Na szkolnym apelu przygo-
towanym z okazji Dnia Kobiet razem 
z innymi dziećmi śmiała się z żartów. 
Zajęcia skończyła o 12.30. Ok. 13.00 była 
widziana jak wracała do domu. O 14.30 
zjawiła się w sklepie Leader Price. 

– Ochroniarz zauważył, że jedna 
z klientek wkłada rzeczy z półki do swo-
jej reklamówki. Poczekał, aż przejdzie 
do kasy. Gdy klientka minęła kasy bez 
wyłożenia wziętych rzeczy, poprosił ją 
na zaplecze – relacjonowała kierow-
niczka sklepu. – Na zapleczu dziew-
czynka została poproszona o wypa-
kowanie rzeczy. Zakupy wykazane na 
paragonie zostały spakowane oddziel-
nie i oddane Aldonie. Kierowniczka 
sklepu mówi, że dziewczyna przyznała 
się do kradzieży. Na paragonie nie były 
wykazane: trzy ołówki, dezodorant 
– towar, jak obliczyła kierowniczka, 
na kwotę 14 zł z groszami. Aldona po-
wiedziała, że wzięła te rzeczy, bo były 
jej potrzebne. Kierowniczka, zgodnie 
z zaleceniem swoich przełożonych, 
że do każdej kradzieży ma obowią-
zek wezwać policję, mimo protestów 
dziewczyny, zadzwoniła na komendę. 

– Dziewczyna mówiła, że nie zna 
telefonu do domu i prosiła, by ją puścić. 
Mówiła, że za wszystko zapłaci, ale już 
musi iść, bo, w pierwszej wersji, ucieknie 

jej autobus, w drugiej, że czekają na nią 
koledzy. Nie pokazała żadnego doku-
mentu tożsamości, ale podała prawdzi-
we imię, nazwisko i adres zamieszkania 
– wyjaśniała kierowniczka sklepu.

Patrol policji zjawił się w sklepie po 
kilku minutach. Zapytali, co zostało 
skradzione i wzięli oświadczenie spisane 
przez kierowniczkę sklepu.

– Ok. 15.00 zostaliśmy powiadomieni 
przez kierowniczkę sklepu Leader Price, 
że jest zatrzymana dziewczyna, która 
ukradła jakieś drobne rzeczy o łącznej 
wartości ok. 14 zł – relacjonował prze-
bieg zdarzenia policjant. – Na miejsce 
pojechał patrol policji. Dziewczynka 
przyznała się do kradzieży, a kierow-
niczka spisała oświadczenie, że pobrała 
te rzeczy od zatrzymanej i zostają one 
w sklepie. Policjanci razem z zatrzymaną 
podjechali na komendę, by zastanowić 
się, czy wzywać rodziców, czy odwieźć 
dziewczynkę do domu. Dziewczyna 
powiedziała policjantom, że rodzice nie 
mają telefonu ani samochodu. Ok. 15.30 
policjanci zdecydowali się zawieść ją do 
domu. Ok. 16.00 przekazali dziewczynkę 
rodzicom.

Oficer dyżurny twierdził, że na ko-
mendzie dziewczynka była może 5-10 
minut, w tym czasie nie skarżyła się na 
złe samopoczucie. Nie było też żadnego 
przesłuchania. – Zostało tylko wypisane 
wezwanie dla rodziców dziewczynki, by 
następnego dnia zgłosili się na komendę 
razem z córką. Dopiero wówczas dziew-
czynka mogłaby złożyć wyjaśnienia 
– dodał. Policjanci jedynie dostarczyli 
dziecko rodzicom. Żadne inne czynno-
ści nie były wykonywane. A od przyjęcia 
zgłoszenia o kradzieży do momentu 
odwiezienia dziewczynki do domu nie 
minęło więcej czasu niż godzina. Al-
donka wyszła z policyjnego samochodu, 
oddała matce szkolny plecak i wzięła 
torby z zakupami. – Zeszła ze mną z tymi 
zakupami do piwnicy i mówi: „Mamusiu 

już nie da rady załatwić. Chciałam im 
podwójnie zapłacić, ale oni nie chcieli, 
tylko policję wezwali” – wspomina matka 
i cytuje wypowiedziane wówczas przez 
siebie słowa: „Wszystko da radę załatwić, 
córeńko”. Po wypakowaniu zakupów 
Aldona, jakby uspokojona, weszła do 
siebie na górę. Po chwili jednak ze łzami 
przyszła do matki. 

– Mówię, „nie płacz, mama wszystko 
załatwi” – wspomina Bogumiła O., która 
zaproponowała wówczas córce kolację. 
Aldona powiedziała, że zje później i wy-
szła. Na korytarzu minęła się z ojcem. 
– Mówię, „Aldonka, co tak się martwisz?” 
Nic nie odpowiedziała. Zapytałem więc, 
gdzie idzie. Odpowiedziała, że idzie się 
przewietrzyć – relacjonował ojciec, któ-
ry chwilę później spostrzegł, że Aldona 
zmieniała kapcie na normalne buty. 
Zaczął się zastanawiać, dokąd poszła 
i razem z innymi domownikami zaczął 
jej szukać. Od odjazdu policji do wyjścia 
Aldony z domu minęło jakieś 15 minut. 

– Zajrzałam do stodoły. W pierwszej 
chwili jak ją zobaczyłam, myślałam, że 
ona tak stoi. Gdy zorientowałam się, co 
się stało, zaczęłam krzyczeć: ratunku, 
podbiegłam do niej i podniosłam do góry. 
Nadbiegł mąż z synem i ją ściągnęliśmy 
– opowiadała matka.

Andrzej O. próbował córkę ratować. 
– Robiłem jej masaż serca. Po kilku ra-
zach tak jakby westchnęła. Myślę, jest 
jakaś nadzieja, ale patrzę, nadal nie ma 
pulsu i dalej zacząłem ja reanimować. 
Po kilkunastu minutach nadjechało 
pogotowie. Po kolejnych 35 minutach 
reanimacji doktor stwierdził, że dziew-
czynka nie żyje.

Rodzice Aldony są przekonani, że 
zawiniła kierowniczka sklepu, która 
zamiast policję powinna wezwać matkę 
albo ojca. Za śmierć córki obwiniają też 
policjantów, którzy, jak twierdzą, stra-
szyli ich córkę poprawczakiem.

piTawal

„Moja żona otrzymała darowi-
znę od swoich rodziców w postaci 
mieszkania. Rodzice zastrzegli sobie 
dożywotnią osobistą nieodpłatną 
służebność zamieszkania w całym 
lokalu. Czy w tej sytuacji – kiedy ja 
z żoną tam mieszkam – teściowie 
mają prawo w każdym momencie 
wejść do tego mieszkania? Ponadto 
teściowa mówi mi, że ja nie mam 
prawa tam zamieszkiwać, tylko moja 
żona, bo to ona dostała darowiznę. Co 
mogę robić?”

Przede wszystkim ma Pan prawo 
zamieszkiwać w tym lokalu, jako że 
mieszkanie służy zaspokajaniu potrzeb 
całej rodziny. A zatem to, że jedynie żo-
nie przysługuje prawo własności do tego 
lokalu, to Pan również ma prawo tam 
osobiście zamieszkiwać i być zameldo-
wany. Natomiast nie jest Pan współ-
właścicielem, ani właścicielem tego 
lokalu, ponieważ darowizna została 
poczyniona tylko i wyłącznie na Pana 
żonę, czyli córkę darczyńców, a zatem 

nie wchodzi skład wspólności ustawo-
wej małżeńskiej. Natomiast teściowie 
mają prawo nieruchomość dożywotnio 
zamieszkiwać w takim zakresie, jak 
to określono w umowie. Jeżeli zatem 
wskazano konkretne pomieszczenia 
do zamieszkania, to jedynie z tych po-
mieszczeń wolno im korzystać oraz ze 
wspólnych sanitariatów, kuchni, etc. 
Natomiast jeżeli teściowie zastrzegli 
sobie prawo do korzystania z całego 
mieszkania, to wolno im zamieszkiwać 
w całości lokalu. W tej sytuacji faktycz-
nie mogą oni wchodzić do mieszkania 
w każdym czasie, jeżeli tam zamieszku-

ją. Jeśli natomiast faktycznie nie miesz-
kają i nie są zameldowani, to wówczas 
np. wchodzenie w nocy byłoby uznane 
za nękanie. Bowiem wykonywanie 
prawa w postaci służebności osobistego 
zamieszkania ma chronić zamieszka-
nie darczyńców, nie zaś utrudniać je 
pozostałym domownikom. Jednakże 
bardzo płynna jest granica pomiędzy 
tym, co de facto wolno mającemu słu-
żebność, a co jest już nadużywaniem 
prawa – w przypadku współmieszkania 
z pozostałymi domownikami, będą-
cymi właścicielami, bądź najbliższymi 
krewnymi właściciela.

Wędrując po mieście, 
dokumentuję wiele 
interesujących obiektów. 
Czasami to coś wręcz rzuca 
się w oczy, czasami jest 
zakryte przed oczyma 
przeciętnego spacerowicza. 

Dolomit
Na terenie parku Chrząstówka, tuż 

przy jego zachodniej krawędzi, spo-
czywa kilka bardzo dużych kamieni. 

Cieszą się one uznaniem w pewnych 
kręgach, o czym świadczą niezbyt 
przyzwoite napisy wykonane na nich 
przez przedstawicieli jednego z dzi-
kich plemion wędrujących przez te 
niezbyt dzikie ostępy. Owe kamienie 
są bardzo wyjątkowe i zdaniem Marka 
Szuwarzyńskiego zasługują na to, aby 
być eksponowane gdzieś w centrum 
miasta. Mamy tu bowiem do czynienia 
z odłamkami największych w regionie 
fragmentów dolomitów kruszcono-
śnych. Ściślej rzecz biorąc, są to skały 
tworzące nadkład złóż, poniekąd taka 
pokrywka. Kiedy uważnie przyjrzy-
my się tym kamieniom powinniśmy 
zwrócić uwagę na ich przemyślnie 
falistą strukturę, odzwierciedlającą 
burzliwą historię morza, w którym 
deponowany był osad na dzisiejsze 
kamienie. Dlatego uważamy, że byłby 
to znakomity materiał na pomnik 
uwieczniający kilkuwiekową działal-
ność jaworznickich gwarków. Wszak 
nie tylko Olkusz i Tarnowskie Góry 
tym rodzajem górnictwa słyną.

Takie sobie błoto
To, jak interpretujemy pewne zja-

wiska uwiecznione w kamieniach, ma 

związek z obserwacjami czynionymi 
współcześnie. W naukach o ziemi na-
zywamy to aktualizmem geologicznym. 
Weźmy na przykład taką zwykłą kałużę, 
na dnie której zgromadził się drobny 

muł. Kiedy kałuża wysycha, zaczyna 
się niezwykłe widowisko. Błoto pęka, 
niekiedy odsłaniają się drobne kamyki, 
które również pokrywa warstewka błota. 
Często niektóre jego płatki odrywają się 
i podwijają. Gdy wszystko odbywa się 
w cichym, ustronnym miejscu i kiedy 
taki stan trwa dłużej całość w jakiś spo-
sób się konserwuje. Teraz wystarczy, 
że na tym spokojnie osiądzie kolejna 
fala błota i już mamy nastawianą skałę 
o strukturze brekcji z delikatną nutą 
mułowca falistego. A kiedy szczeliny 
uprzednio zapełni zupełnie inny mine-
rał, powstanie nam septyt. Wystarczy 
tylko poczekać kilka milionów lat.

Taka sobie rdza
I tak na zakończenie tego wejścia 

pozwolę sobie zwrócić uwagę na pewną 
rdzę. Grzyb atakuje przede wszystkim 
starca zwyczajnego, wytwarzając na jego 
liściach i łodygach charakterystyczne 
skupienia ecjów oraz teliów, specyficz-
nych stadiów rozwojowych grzybów 

rdzawnikowych. Gatunek ten do Europy 
trafił z Australii. Pierwsze notowanie 
miało miejsce w Anglii w 1961 roku. Od 
tej chwili ruszył w tryumfalny pochód 
przez świat, trafił nawet do Ameryki 
Północnej. Z Polski podano go po raz 
pierwszy oficjalnie w 1998 roku. No cóż, 
powiem nieskromnie, że moje pierwsze 
notowanie przypada na dzień 17 lipca 
1992 roku. Grzyba znalazłem w Pszowie. 
To na zdjęciu byłoby pierwszym notowa-
niem w Jaworznie.

Są prowadzone badania nad wyko-
rzystaniem tego gatunku do zwalczania 
niektórych chwastów, w tym starca 
zwyczajnego. Z obserwacji terenowych 
wiem, że jest to zadanie praktycznie 
niewykonalne, skoro chore rośliny 
kwitną i owocują, nawet, jeśli są rów-
nolegle porażone przez mączniaka 
Erysiphe fischeri, na którym to dodat-
kowo może występować nadpasożyt 
Ampelomyces quisqualis. Wśród jego 
żywicieli wymienia się również stokrot-
kę. Mam ecja grzyba rdzawnikowego na 
stokrotkach, także z Jaworzna, ale wy-
daje mi się, że to inny gatunek. Muszę 
to jednak sprawdzić.

Kamień, błoto, grzyb
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Części elektroniczne
przyrządy pomiarowe

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 96

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

www.blackelectronics.com.pl
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Ogłoszenie własne 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

1108/d/08

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

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

W kAżdY PONIedZIAŁek ROZPOCZęCIe kURSU 
NA PRAWO JAZdY kAT. „A”, „B”

kURS SPAWACZA 29.09.2008
PRZeWóZ TOWARóW NIeBeZPIeCZNYCh (AdR) 06.10.2008
OBSŁUGA WóZkóW JeZdNIOWYCh 13.10.2008

Trwa nabór na kursy: 
instruktora nauki jazdy, 
uprawnienia SeP do 1 kV, 
kurs hdS, 
Certyfikat kompetencji 
Zawodowej Przewoźnika

1245/d/08

Firma zatrudni pracowników do nowego 
obiek tu hotelowego w Trzebini

– dyrektor
– recepcjonista
– kucharz
– pomoc kuchenna
– kelner

kontakt: sekretariat@magbud.com.pl
tel. 032/627-61-12

1247/d/08
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Młoda drużyna  
z perspektywami

Pucharowe 
zwycięstwo

czytaj na str. 14

Kibice na mecz

Victoria 
kolekcjonuje 
zwycięstwa

Jaworzniccy 
maratończycy 
najlepsi

Dwa razy złoto  
w Częstochowie

czytaj na str. 13

Niestety, w naszym mieście der-
bowe mecze piłkarskie mogą być 
rozgrywane co najwyżej na okrę-
gowym szczeblu ligowym. W mi-
nione sobotnie popołudnie doszło 
do starcia jaworznickiej Szczako-
wianki z Górnikiem.

Po meczu pełnym sportowych ner-
wów padł remis 1: 1, a wynik na pewno 
bardziej odpowiada Górnikowi niż dru-
żynie Andrzeja Sermaka. Po ostatnich 
meczach zasadne wydaje się pytanie 
„quo vadis Szczakowianko?”. Na pewno 
nie do IV ligi, nie z taką grą.

Mecz, który planowo miał odbyć 
się o godzinie 16: 30, rozpoczął się, 
ku niezadowoleniu kibiców,15 minut 
wcześniej. Od samego początku widać 
było, że Górnicy grający jako goście 
łatwo skóry nie sprzedadzą. Już od 
pierwszej minuty postawili bardzo 
wysoko poprzeczkę swoim kolegom 
ze Szczakowianki, którzy tego dnia 
grali w roli faworyta. Tuż po pierw-
szym gwizdku sędziego, jak przystało 
na derbowe spotkanie, rozpoczęła się 
walka o każdy metr boiska. Niegroź-
ne sytuacje po obu stronach zupełnie 
przyćmiła akcja „gości” z 11. minuty. 
Wtedy bowiem Tomasz Kowalski, po 
otrzymaniu dokładnej piłki od klu-
bowego kolegi, wpadł w pole karne i, 
korzystając ze sprzyjającej mu biernej 
postawy obrońców Szczakowianki, 
umieścił piłkę w siatce i to niespo-
dziewanie Górnik wyszedł na prowa-

dzenie. Podrażnieni takim obrotem 
sprawy zawodnicy trenera Sermaka 
rzucili się do odrabiania strat. Swoją 
niemoc strzelecką próbował przeła-
mać Radomir Jarzynka, lecz jego strzał 
głową świetnie wybronił borykający 
się z kontuzją palca Tomasz Palian. 

W sobotę,20 września br., Ludowy 
Klub Sportowy „Ciężkowianka” 
wspólnie z klubem środowiskowym 
MCKiS „Wega” oraz KR-S TKKF 
„Wodnik” zorganizował Jesienny 
Otwarty Turniej Szachowy. Był on 
zarazem dwunastym turniejem 
eliminacyjnym w ramach Grand 
Prix Jaworzna. Przedsięwzięcie to 
współfinansowane było z budżetu 
miasta Jaworzna w ramach realizacji 
zadania publicznego z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu pn. „Ścieżka zdrowia”.  Turniej 
rozegrano systemem szwajcarskim 
9-rundowym. W klasyfikacji ogólnej 
zwycięzcą został Jarosław Marzec 
z wynikiem 8,5 punktu, przed 
Zbigniewem Kądziołką również 
uzyskał 8,5 punktu (zwycięzcę 
wskazała punktacja pomocnicza 
mały Bucholz), Janusz Jeleń zaś 6 
punktów. Wśród juniorów zwyciężył 
Tomasz Wadowski przed Natanem 
Kajdasem oraz Marcinem Orłem. 
Z kolei wśród zawodników bez 
kategorii szachowej najlepszy był 
Andrzej Wadowski. 

Szczakowianka Jaworzno – Górnik Jaworzno 1:1 (0:1)

Derby na remis

Szczakowianka nieustannie atako-
wała, a drużyna Górnika umiejętnie 
się broniła. W końcówce pierwszej 
odsłony swoich umiejętności chciał 
spróbować Paweł Sermak, lecz po jego 
strzale piłka wylądowała na poprzecz-
ce bramki Paliana. Pierwsze 45 minut 
zakończyło się prowadzeniem przy-
jezdnych, którzy do szatni schodzili 
z uśmiechami, widząc symboliczne 
OK od swojego nowego czarnoskórego 
kolegi, który zasilił niedawno drużynę. 
Natomiast na twarzach piłkarzy Szcza-
kowianki uśmiech nie był widoczny.

Pierwsze minuty drugiej połowy za-
częły się od ataków zawodników z Osie-
dla Stałego, lecz nie przyniosły żadnych 
zdobyczy bramkowych. Z czasem to 
Szczakowianka przejmowała inicjatywę 
na boisku, próbując w przeróżny sposób 
pokonać Tomasz Paliana, który tego 
dnia był w swietnej formie. Najlepszą 
do tego okazję miał wprowadzony w 74. 
minucie Przemysław Ochmański, który 
chwilę później minimalnie przestrzelił. 
Szał radości dało się usłyszeć w 80. mi-
nucie spotkania, kiedy to po dośrodko-
waniu Andrzeja Sermaka do piłki naj-
wyżej wyskoczył Bartłomiej Sałapatek 

i bezlitośnie umieścił ją w siatce. Od tego 
momentu Szczakowianka rzuciła się do 
bardziej skomasowanego ataku. Wiele 
mocnych piłek wrzuconych w pole karne 
nie przyniosło skutku. Sprawę w swoje 
ręce postanowił wziąć Janeczko, który 
zdecydował się na samodzielną akcję. 

Gdy już znalazł się w pozycji sam na sam, 
strzał uniemożliwił mu faul Tomasza 
Kijewskiego. Za to zagranie obrońca 
Górnika otrzymał czerwoną kartkę. 
Piłka po rzucie wolnym została posłana 
nad bramką, a kibice tego dnia nie zoba-
czyli już więcej bramek na stadnie przy 
ul. Kościuszki.

Podsumowując derbowy pojedynek, 
należy pogratulować zdobyczy punkto-
wej na jakże trudnym terenie zarówno 
walecznym zawodnikom Górnika, jak 
i ich nowemu trenerowi Piotrowi Pier-
ścionkowi. Martwić natomiast powinna 
postawa Szczakowianki, która w ostat-
nich trzech meczach zdobyła tylko 2 
punkty, tracąc 2 bramki, a strzelając 1.

Bramki: Kowalski 11’; Sałapatek 80’
Szczakowianka: Polański, Prażmow-
ski (Chojnowski), Skrzypek, Adamus 
(Biskup), Sałapatek, Zięba (Ochmań-
ski), Stemplewski, A. Sermak, P. Ser-
mak, Rejdych, Jarzynka (Janeczko)
Górnik: Palian, Byrski, Kijewski, A. Sę-
drzak, D. Sędrzak, Sierczyński, Guzik, 
Jarząbek, Popławski (Kantek), Szpak 
(Radosz), Kowalski (Warzecha)

barTeK

Kibice Szczakowianki musieli oglądać naprawdę kiepski występ swoich zawodników w meczu z Górnikiem

Żeby trafić, trzeba najpierw dobrze wycelować

W niedzielę rywalizowali ze sobą ludzie 
o doskonałym wzroku, świetnym re-
fleksie i pewnej ręce, czyli biorący udział 
w  zawodach strzeleckich o puchar Józe-
fa Kota. Wyniki prezentujemy poniżej. 
Dzień wcześniej rozegrano zawody  
o puchar śp. majora pilota Karola Pnia-
ka z okazji 90-lecia Lotnictwa Polskiego 
w konkurencji karabinek sportowy.

Mężczyżni:
1. Janusz Koziarz – I miejsce, 
2. Dawid Czubak – II miejsce, 
3. Piotr Grubka – III miejsce. 

Kobiety: 
1. Ewa Domin – I miejsce.

iw

Jaworzno celnie strzela

Turniej 
szachowy

Najlepsi otrzymali pamiątkowe 
pucharki oraz dyplomy wręczone 
przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Jaworznie Janusza 
Ciołczyka oraz kierownik klubu 
„Wega” Wandę Ciołczyk. Nad 
sprawnym przebiegiem turnieju 
czuwał w roli sędziego głównego 
Roman Czeleń. W klasyfikacji 
open po 12 turniejach prowadzi 
Jarosław Marzec przed 
Zbigniewem Kądziołką i Januszem 
Jeleniem.

iw

Najmłodszy uczestnik turnieju

Ciężkowianka Jaworzno – Zew 
Kazimierz 5:2 (2:1)
W przeciwieństwie do swych 
starszych kolegów nie zwalniają 
tempa juniorzy Ciężkowianki. 
Tym razem podopieczni 
Bartłomieja Gędłka pokonali 
drużynę z Kazimierza Górniczego 
5:2. Łupem bramkowym podzielili 
się Mateusz Chrząścik i Dawid 
Kiwior – po 2 bramki oraz Konrad 
Grabski – 1. Okazji zresztą było 
więcej. Chciałoby się zapytać  
w tym momencie, kiedy  
w ich ślady pójdą seniorzy?  
W najbliższą środę na boisku  
w Ciężkowicach zostanie 
rozegrane zaległe derbowe 
spotkanie z MCKiS „Sokół”.  
Kto po tym meczu będzie 
liderem? 
Ciężkowianka: Kapała- Prażmowski 
(od 41’ Poźniak), Mroczek (od 
41’ Nowak Szymon), Jelonek (od 
41’ Fitał), Wódz (od 41’ Bogacki) 
– Kiwior, Grabski, Chrząścik, 
Ciołczyk Przemysław – Jamrozik 
(od 41’ Dzienis), Szydło (od 41’ 
Bogaczewicz).

iw

LKS 
Ciężkowianka 
Juniorzy

Kibice Szczakowianki chcą 
pomóc swoim pupilom w meczu 
z CKS-em Czeladź i w tym 
celu w sile „braci po szalu” 
wybrać się na mecz z groźnym 
piłkarsko i mocnym w dopingu 
rywalem. Klub kibica zaprasza 
wszystkich chętnych do 
obejrzenia spotkania. Zapisy 
przyjmowane są od wczoraj 
w salonie wykładzin, chemii 
i farb w Kostkach i w salonie 
muzycznym Sienkiewicz. Zbiórka 
przed wyjazdem 4 października 
(sobota) o godzinie 13: 50 na 
ul. Zielonej 4. Całkowity koszt 
wyjazdu i obejrzenia spotkania to 
8 złotych.

K.repeć

czytaj na str. 12

czytaj na str. 14
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Miasto JaworznoSport

SIATKóWKA

Wielkim krokami zbliża się począ-
tek rozgrywek w II lidze siatkówki 
kobiet. W opinii fachowców i za-
wodniczek będzie to bardzo ciężki 
sezon. O przygotowaniach i planach 
drużyny Miejskiego Centrum Kul-
tury i Sportu przed rozgrywkami, 
rozmawiamy z trenerem Krzyszto-
fem Zabielnym. 

NEK: Przed Pana drużyną ko-
lejny ciężki sezon ligowy. Pro-
szę powiedzieć, jak zmienił się 
skład w porównaniu z poprzed-
nim sezonem?

Krzysztof Zabielny: – Przed nami 
już trzeci sezon, w którym zawodnicz-
ki MCKiS-u grać będą na parkietach  
II ligi. Sezon zapowiada się bardzo 
ciekawie, a nasza grupa wydaje się być 
najmocniejszą z wszystkich czterech. 
Uważam tak dlatego, ponieważ mamy 
dwóch spadkowiczów z I ligi (Pszczyna 
oraz Częstochowa), poza tym bardzo 
mocny skład i aspiracje pierwszoligowe 
zgłaszają akademiczki z Gliwic. Nasz 
zespół w porównaniu z poprzednim 
sezonem zmienił się dość znacznie. Ze 
składu odeszły: Paulina Żaba, Karolina 
Piechówka, Małgosia Bojko, Monika 
Pielecka oraz Marcela Zok. Przybyły 
natomiast Ania Piątek z Zawiercia, 
Kasia Pagacz z Dąbrowy Górniczej, 
Ewelina Soćko z Sosnowca oraz Kasia 
Bajorek z Jasła.

Jak przebiegają przygotowania 
do sezonu?

– Przygotowania do sezonu rozpoczę-
liśmy 4 sierpnia. Pierwsze trzy tygodnie 
to treningi na swoich obiektach, następnie 
od 24 sierpnia byliśmy na tygodniowym 
obozie w Brennej, po powrocie to dalsze 
treningi oraz szereg gier kontrolnych,  
a także udział w turniejach towarzyskich. 

Łącznie rozegraliśmy 11 meczów sparin-
gowych. Nadchodzący tydzień to ostatni 
szlif formy i 27 września inauguracja 
rozgrywek meczem u siebie z faworytem 
do awansu AZS-em Gliwice.

Jakie stawia Pan cele drużynie 
przed zbliżającym się sezon 
2008/2009?

– Cel podstawowy to oczywiście 
utrzymanie się w II lidze, a przede 
wszystkim postęp w grze, zrobienie ko-
lejnego kroku do przodu , poprawienie 
jakości gry przez zespół prowadzony 
przeze mnie drugi sezon. Wtedy dopie-
ro będę mógł powiedzieć, że drużyna 
robi postępy i podnosi swój poziom 
sportowy. Jest to w dalszym ciągu jeden 
z najmłodszych zespołów grających  
w naszej grupie II lig. Średnia szóstki to 
zaledwie 19 lat. 

W kim upatruje Pan faworytów 
do awansu do I ligi?

– Moim zdaniem kandydatów do 
awansu jest trzech. Pierwszy z nich 
to oczywiście spadkowicz z I ligi, czyli 
zespół z Pszczyny. Mimo spadku, utrzy-
mał kilka zawodniczek z poprzedniego 
sezonu, doszło kilka doświadczonych 
dziewczyn grających na parkietach  
I ligi, zmienił się również trener, dla-
tego upatruję w tym zespole jednego 
z głównych kandydatów do awansu. 
Kolejny zespół to AZS Gliwice, który 
został diametralnie przebudowany 
przed nadchodzącym sezonem. Doszło 
8 nowych dziewczyn, z których kilka 
grało już w przeszłości na parkiecie 
I ligi. Wystarczy tylko wspomnieć, że 
wyjściowa szóstka jest w całości złożo-
na z zawodniczek, które w poprzednich 
sezonach występowały w I lidze. Trzeci  
z kandydatów to drugi ze spadkowi-
czów, czyli zespół Politechniki Często-
chowa. Co prawda, po spadku do II ligi, 
odeszło kilka dziewczyn, ale trzy lub 
cztery pozostały i na pewno będą groź-
nym konkurentem dla dwójki zespołów, 
które opisałem wcześniej.

Pana zawodniczka, Monika Pie-
lecka, zagra w I lidze, czy ma 
szanse poradzić sobie w wyż-
szej klasie rozgrywkowej? 

– Monika jest bardzo ambitną 
zawodniczką, dlatego uważam, że po-
dejmie rywalizację o miejsce w szóstce. 
Jest doświadczona, jeśli weźmiemy 
pod uwagę występy na parkietach  
II ligi. Jednak między I ligą a drugą 
jest ogromna różnica jeśli chodzi o po-
ziom gry i indywidualne umiejętności 
poszczególnych zawodniczek. Dlatego 
to pierwsze zderzenie z realiami I ligi 
mogą być dla Moniki dość trudne, ale 
z upływem czasu powinno być coraz 

lepiej. Ja osobiście życzę jej jak najle-
piej i oby jak najczęściej miała szansę 
na grę, najlepiej w wyjściowej szóstce. 
Jeżeli chodzi o plany innych zawodni-
czek grających w moim zespole to mogę 
tylko powiedzieć, że skupiamy się na 
nadchodzącym sezonie i to jest dla nas 
wszystkich sprawą nadrzędną.  

Dziękuję za rozmowę i życzę 
dalszych sukcesów.

neK

Młoda drużyna z perspektywami

Krzysztof Zabielny

LEKKOATLETyKA

Nie każdy wie, że  
w Jaworznie działa sekcja 
zrzeszająca amatorów  
i sympatyków biegania. 
Jaworzniccy biegacze biorą 
czynny udział w „sportowym 
życiu” poprzez uczestnictwo 
w wielu sportowych 
projektach. Jednym z nich  
był znaczący udział  
w imprezie lekkoatletycznej 
zorganizowanej 30 sierpnia 
2008 roku na duńskiej wyspie 
Bornholm. 

Organizatorzy połączyli w jed-
nym biegu trzy dystanse: ultra ma-
raton (dystans 100 km), maraton 
(42km 195 m) oraz półmaraton 
(21 km). W imprezie wzięło udział 
ośmioro Polaków, w tym sześcio-
osobowa grupa biegaczy z Klubu 
Biegacza Miejskiego Centrum Kul-
tury i Sportu. Jest nam bardzo miło 
poinformować, iż zw ycięzcami  
w maratonie okazali się jaworznia-
nie: Daria Ciupek (4.17.44) i Piotr 
Westenholz (3.00.10).

Trasa biegów okazała się niezwy-
kle trudna i wymagająca. Niezliczona 
ilość podbiegów oraz palące słońce 
to główne przyczyny słabszych od 
zamierzonych, wyników.  Cała trasa 

ultramaratonu – 100 km – prowa-
dziła wokół wyspy Nexo, na 58 km 
do biegnących zawodników dołą-
czali uczestnicy maratonu, startując 
spod ruin zamku Hammershus, a na 

Jaworzniccy maratończycy najlepsi

południe od miejscowości Gudjem 
swój start mieli zawodnicy startujący 
w półmaratonie, którzy jako ostatni 
zasilili grupę już biegnących ultrama-
ratończyków i maratończyków.

Ostatecznie nasi biegacze zano-
towali bardzo udany start. Wspa-
niałą walkę o zwycięstwo stoczyła 
Daria Ciupek z Czeszką Evą Bak. 
Wśród panów maratoński dystans to 
ostra rywalizacja pomiędzy jaworz-
nianinem Piotrem Westenholzem  
i Piotrem Uciechowskim, reprezen-
tującym Opole. Wspomniany duet na 
podium rozdzielił Martin Gravesen 
z Dani, szósty był Norbert Jachym-
czyk. Pozostała trójka jaworznian 
przebiegła trasę ultramaratonu. 
Dystans 100 km to zabójcza dawka 
dla zwykłego śmiertelnika. Ogromne 
brawa za wspaniałe przygotowanie 
kondycyjne i całodzienne zmagania 
należą się pozostałym biegaczom, 
którzy ostatecznie zajmują miejsca: 
12 – Robert Chmielewski (10.39.35), 
15 – Rober t Ciupek (10.47.44),  
16 – Grzegorz Gębski (10.49.39).

Kilka dni odpoczynku i znowu ko-
lejne starty. Ważnym wydarzeniem bę-
dzie z pewnością Maraton Warszawski. 
Impreza, w której planuje wziąć udział 
11. zawodników z Klubu Biegacza, od-
będzie się 28 września 2008 roku. Dla 
kilku biegaczy z Jaworzna będzie to 
zakończenie cyklu tzw. Korony Mara-
tonów Polskich, czyli ukończenie pię-
ciu największych maratonów w Polsce  
w ciągu 2 lat (Dębno, Wrocław, Poznań, 
Kraków i Warszawa). neK

Jaworznianie byli najlepsi w Bronholmie

Krzysztof Zabielny, trener I klasy (AWF Wro-
cław), absolwent Akademii Wychowania Fizyczne-
go, gdzie kończy również studia trenerski II klasy. 
Na codzień pracownik dydaktyczny Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w sosnowieckiej szkole średniej.  
Od dwóch sezonów, trener II ligowej drużyny 
MCKiS Jaworzno, wcześniej przez trzy sezony 
prowadził żeńską drużynę III ligowego Płomienia 
Sosnowiec. Żonaty, ma dwóch synów. Jego pasja 
to siatkówka plażowa.  

neK

W strukturach Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu działają sekcje, któ-
re zajmują się szkoleniem w sportach 
indywidualnych. Na zakończenie 
cyklu podsumowującego osiągnięcia 
jaworznickich sportowców przedsta-
wiamy sekcję szachów.

Jaworznicki Klub Szachowy Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu  
w Jaworznie istnieje od 1992 roku.

Wiele sukcesów drużynowych i 
indywidualnych sprawiło, że klub na-
leży do jednych z najlepszych w Polsce. 
Dobra praca z młodzieżą powoduje, 
że klub osiąga sukcesy na terenie wo-
jewództwa, Polski, a nawet Europy. 
Klub liczy 54 zawodników. 

Klub uczestniczy w Mistrzostwach 
Drużynowych Śląska: 2 drużyny 
juniorów i 1 seniorów, a w Mistrzo-
stwach Polski 2 drużyny seniorów 
i 1 juniorów. Klub jest organizatorem 
wielu imprez szachowych, w tym roku 
zorganizował Mistrzostwa Szkół Pod-

stawowych, Mistrzostwa Przedszkola-
ków, Mistrzostwa Jaworzna P-15 i P-5 
i 2 turnieje dla najmłodszych dzieci.

Osiągnięcia drużynowe klubu  
w pierwszym półroczu 2008 r:

• Liga Okręgowa Seniorów – 4. miejsce 
(Kobyłecki G., Dubiel Ł., Siedliński 
P., Bondar P., Ciupek A., Bartosik J.) 
– awans do Ligi Śląskiej

• Liga Okręgowa Juniorów – 5. miejsce 
(Rudol M., Wadowski T., Erdman K., 
Szoen K., Rudol M., Rudol M.)

• Liga Śląska Juniorów – 17. miejsce 
(Dubiel Ł., Siedliński P., Rosicki M., 
Nowak M., Kwoka K., Kowacz A.) 
– spadek do Ligi Okręgowej

• Drużynowe Mistrzostwa Śląska  
P – 5

• Kobiety – 1. miejsce (Worek J., Guzik 
J., Łabędź P.)

• Mężczyźni – 2. miejsce (Czakon J., 
Szoen D., Gumuła D., Siedliński P.)

neK

SZACHy

Szachy podsumowanie
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WyNIKI I TABELE  
SPOTKAń PIłKARSKICH 

PIłKA NOŻNA IV LIGA 

PIłKA NOŻNA A KLASA

Po stratach punktowych w 2 ostat-
nich meczach, Zgoda nie mogła 
sobie pozwolić na inny wynik niż 
zwycięstwo. Mimo, po raz kolejny, 
okrojonego składu, drużynie An-
drzeja Śliwińskiego, udało wygrać 
się z zespołem Orła Dąbie 5:2.

Bohaterem drużyny w pierwszej 
połowie był Śliwiński – piłkarz, co 
musiało ucieszyć siedzącego na ław-
ce trenera Zgody. Zaczęło się już w 3. 
minucie i spokojnym wykończeniu 
dobrej akcji kolegów. W 9. minucie 
Świński dokłada 2. bramkę po do-
brym podaniu od Wyki. Klasyczny 
hat-trick młody zawodnik skompleto-

Zgoda Byczyna – Orzeł Dąbie 5:2 (3:2)

Śliwiński i Wyka pogrążyli Orła

To, co stało się z Victorią 
Jaworzno podczas ostatnich  
4 spotkań, jest niesamowite. 
Po przegranych 6 meczach  
z rzędu, Victoria w 4 ostatnich 
spotkaniach zdobyła  
10 punktów i sama zaczęła 
kolekcjonować  
kolejne wygrane!  
W ubiegłym tygodniu 
pokonała KS Częstochowa  
i KS Myszków, nie tracąc w obu 
spotkaniach żadnej bramki!

W środowym wyjazdowym spo-
tkaniu z KS Częstochowa jaworznia-
nie triumfowali dzięki bezbłędnej 
obronie i trafieniach Mariusza Szalka 
i Wojciecha Strusia, który po powro-
cie do Jaworzna imponuje zarówno 
agresywnością, zastawianiem się na 
boisku, jak i regularnością strzela-
nych bramek. Jednak to nie popu-
larny „Resor” rozpoczął egzekucję 
Myszkowa w sobotnim spotkaniu na 
stadionie w Jeleniu. Pierwszą bram-
kę zdobył, będący w bardzo dobrej 
formiePiotr Wartała w 17. minucie 
gry. Pierwsza połowa z Myszkowem 
zakończyła się wynikiem 1: 0, choć 
powinna wyższym. Dobrą sytuację 
miał wspomniany Struś, a strzał/
dośrodkowanie Szalka trafiło w po-

KS Częstochowa – Victoria Jaworzno 0:2 (0:1); Victoria Jaworzno – KS Myszków 3:0 (1:0)

Victoria kolekcjonuje zwycięstwa

przeczkę. Mimo obaw, że „niewy-
korzystane sy tuacje…” również 
w drugiej połowie goście z Myszko-
wa nie mieli wiele do powiedzenia. 

Już 3 minuty po wznowieniu gry, po 
rzucie wolnym wykonywanym przez 
Gadaja, skutecznością i przytom-
nością umysłu popisał się Wojciech 

Struś i było spokojne 2: 0. Victoria po 
strzeleniu bramki nie zwolniła i nadal 
utrzymywała się przy piłce, nie dając 
gościom z Myszkowa pola do popisu. 
Wydaje się jednak, że zbyt często ak-
cje drużyny Romana Madeja szły lewą 
stroną boiska, podczas gdy na prawej 
stronie nudził się pozostawiony bez 
krycia Wartala. W 84. minucie trener 
Madej wprowadził na boisko Adria-
na Zyska i jak pokazał, do zmian ma 
również dobrego nosa. To właśnie 
Zysk na minutę przed zakończeniem 
gry pokonał bramkarza Myszkowa po 
raz trzeci i ostatni.

Nie wiadomo, co z drużyną zrobił 
Roman Madej, ale jeśli jego passa bę-
dzie trwać dalej (czego mu życzymy) 
to zacznie wśród miejscowych kibiców 
uchodzić za szamana czy czarodzieja. 
Victoria z chaotycznego zlepku piłkarzy 
o sporych umiejętnościach, ale zebra-
nych dwa tygodnie przed sezonem jest 
poukładaną drużyną, w której każdy 
zawodnik wie, co, gdzie i kiedy ma robić 
i co najważniejsze robi to skutecznie.

Z taką formą Victoria może spra-
wić nam jeszcze niejedną przyjemną 
piłkarską sobotę.

Bramki z Myszkowem: Wartała 17’, 
Struś 48’, Zysk 92’.
Skład Victorii z Myszkowem: Okręt 
- Kryla, Madej, Żuraw, Siemek, War-
tała Sierczynski, Miśkiewicz, Gadaj, 
Szala –Struś.
W drugiej połowie z ławki: Jaje-
śniak, Zysk i Pabian.

K.repeć

wał w 28. minucie gry, wykorzystując 
błąd bramkarza i trafiając do pustej 
bramki. W nagrodę, czy za karę, za 
trzy bramki w pół godziny, trener 
Śliwiński nie wypuścił już syna na 
2. część meczu. Goście podnieśli się 
jednak znacznie wcześniej, bo jeszcze 

w pierwszej połowie, dwukrotnie 
w odstępie 5 minut w 30. i 35. minucie 
pokonywali Ryszkę, który szczególnie 
przy drugiej bramce mógł zachować 
się lepiej.3: 2 i 2 połowa zapowiada-
ła się dla Zgody nerwowo, na cale 
szczęście dzięki bramce Wyki w 48. 
i wybronieniu przez Ryszkę karne-
go w 55. minucie z wymiany ciosów 

lepiej wyszła Zgoda Byczyna. W 62. 
minucie Wyka technicznym lobem 
pokonuje bramkarza po raz drugi 
i jest już po meczu. Później zmaga-
jący się z chorobą piłkarze Zgody nie 
forsowali tempa i spokojnie dowieźli 
zwycięstwo do końca meczu.

Bramka dla Zgody: 3 Śliwiński ( 3’, 
9’, 28’), 2 Wyka (48’, 62’)
Skład Zgody: Ryszka – Dobrzań-
ski, Wierzbik, Piecka, Sawaniewicz 
– Wacławek, Rosa, Glodek, Wojta-
szak– Wyka, Śliwiński
W drugiej połowie: w 46’ – Bujakie-
wicz, Kadziołka, Koziarz, 75’ - Prze-
bindowski

Szkółka w Zgodzie
Jak poinformowało nas kierow-

nictwo Zgody Byczyna, klub otwiera 
szkółkę dla najmłodszych adeptów 
futbolu (10 i lat i mniej). Zajęcia będzie 
prowadził Wojciech Tomasiewicz, któ-
ry, oprócz zadań związanych ze szkół-

ką, będzie prowadził zespół tramp-
karzy. Zespół juniorów po trenerze 
Tomasiewiczu przejmie trener Andrzej 
Śliwiński, który chce przygotować mło-
dych zawodników do gry w seniorach  
i wprowadzać najlepszych do pierwsze-
go zespołu. Klub jednocześnie pragnie 
zaprosić wszystkich chętnych do udzia-
łu w szkółce  K.repeć

Ambicja zawodników Victorii przynosi efekty w postaci dziesięciu 
zdobytych punktów w czterech meczach

Bardzo istotny moment spotkania z Orłem – Ryszka w 55. minucie broni rzut karny. Chwilę później Wyka zdobywa gola na 5:2

Tabela IV liga
1.   Victoria Częstochowa  9  21  23-4 
2.   Zagłębiak Dąbrowa G.  9  21  29-13 
3.   Górnik Wesoła  10  19  17-8
4.   Olimpia Truskolasy  9  18  13-7
5.   Zieloni Żarki  9  17  16-8 
6.   Sarmacja Będzin  9  16  13-10 
7.   MK Górnik Katowice  10  15  10-11 
8.   ŁTS Łabędy  9  13  -10 
9.   Wyzwolenie Chorzów  10  12  9-13 
10.   KS Częstochowa  9  11  10-14 
11.   MOSiR Sparta Zabrze  10  10  11-14 
12.   Źródło Kromołów  9  10  9-11 
13.   Victoria Jaworzno  10  10  14-26 
14.   Slavia Ruda Śląska  10  7  9-21 
15.   Górnik 09 Mysłowice  8  6  9-15 
16.   MKS Myszków  9  6  3-11
17.   Unia Rędziny  9  4  8-25

KS Częstochowa – Victoria Jaworzno 0:2
Victoria Jaworzno – MKS Myszków 3:0

Kolejka 11 - 27 września
Pauza: MKS Myszków.
 Zagłębiak Dąbrowa Górnicza Górnik Wesoła 
Źródło Kromołów Olimpia Truskolasy
Victoria Częstochowa ŁTS Łabędy
Górnik 09 Mysłowic Zieloni Żarki
Sarmacja Będzi Unia Rędziny 
KS Częstochowa Wyzwolenie Ch-ów
Slavia Ruda Śląska Victoria Jaworzno
MK Górnik Katowice MOSiR Sparta Z.

Tabela V liga
1.   Czarni Sosnowiec  9  25  28-6 
2.   Milenium Wojkowice  9  20  26-10 
3.   MCKS Czeladź  9  18  17-11 
4.   Szczakowianka Jaworzno  9  17  24-4 
5.   Orkan Dąbrówka Wielka  9  15  14-9 
6.   Unia Ząbkowice  9  14  16-9 
7.   Górnik Piaski  9  13  23-19
8.   MKS Siemianowice Śl. 9  13  20-19 
9.   Podlesianka Katowice  9  11  21-14 
10.   AKS Niwka Sosnowiec  9  11  10-19 
11.   A. Brzozowice-Kamień  9  11  6-7 
12.   Unia Dąbrowa Górnicza  9  10  14-15 
13.   Górnik Jaworzno  9  10  10-23 
14.   Pogoń Imielin  9  9  13-19 
15.   Kolejarz 24 Katowice  9  4  10-32 
16.   Ciężkowianka Jaworzno  9  0  5-41

Szczakowianka Jaworzno – Górnik Jaworzno 1:1
Kolejarz 24 Katowice – Ciężkowiaka 4:3

Kolejka 10 - 27-28 września
Górnik Jaworzno  Czarni Sosnowiec
Rozwój II Katowice  Unia Ząbkowice
Ciężkowianka Jaworzno  Górnik Piaski
Orkan Dąbrówka Wielka  Kolejarz 24 K-ce 
Unia Dąbrowa Górnicza  Milenium W-ce 
AKS Niwka Sosnowiec  MKS Siemianowice Śl. 
Andaluzja Brzozowice-Kamień MCKS Czeladź 
Szczakowianka Jaworzno Podlesianka K-ce 

Tabela A-klasa
1.   Pionier Ujejsce  7  18  18-8 
2.   Zgoda Byczyna  7  16  23-9 
3.   RKS Grodziec  7  15  21-10 
4.   Strażak Mierzęcice  7  13  16-6 
5.   Ostoja Żelisławice  7  13  12-7 
6.   Jedność Strzyżowice  7  13  24-12 
7.   Niwy Brudzowice  7  13  15-8 
8.   Przemsza Siewierz  7  11  15-8
9.   Błękitni Sarnów  7  11  13-14
10.   MKS Poręba  7  10  15-12
11.   Tęcza Błędów  7  6  6-19 
12.   LKS Wysoka  7  6  13-30
13.   Orzeł Dąbie  6  5  15-13 
14.   Przemsza Okradzionów  7  5  9-17 
15.   Łazowianka Łazy  6  1  11-21 
16.   Huragan Kocikowa  7  0  2-34

Zgoda Byczyna – Orzeł Dąbie 5:2

Kolejka 8 - 27-28 września

Zagłębiak Tucznawa MKS Poręba
LKS Wysoka Niwy Brudzowice
Przemsza Siewierz Huragan Kocikowa
Strażak Mierzęcice Przemsza O-ów
Łazowianka Łazy Jedność S-ce
Błękitni Sarnów Ostoja Żelisławice
RKS Grodziec Pionier Ujejsce
Zgoda Byczyna Tęcza Błędów

K.repeć
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BOKS

1099/d/08

ZAJęCIA dLA SYMPATYkóW I AMATORóW BIeGANIA!
Interesuje Cię aktywne spędzanie wolnego czasu? Chcesz poprawić swoją kondycję? 
Zajęcia prowadzone przez trenera lekkoatletyki odbywają się w: niedziele – godz. 
10.00 i wtorki – godz. 17.00 na stadionie MCKiS przy ul. Moniuszki.
Zajęcia otwarte dla wszystkich bez względu na kondycję i wiek!
WSPÓŁORGANIZATOR- Urząd Miejski w Jaworznie

14. GRANd PRIX JAWORZNA W BIeGACh ULICZNYCh
27 września 2008 (sobota)
start: godz. 11.00, ul. Wilcza (Podłęże)
zapisy: godz. 9.30 – 10.45 – w biurze zawodów (obowiązkowo legitymacja)
kategorie:
bieg przedszkolaków: 100 m.
 I kategoria:  rocznik 2000 – 2001 – 300 m.
 II kategoria:  rocznik 1998 – 1999 – 400 m.
 III kategoria:  rocznik 1996 – 1997 – 800 m.
 IV kategoria:  rocznik 1993 – 1995 – 1200 m.
 V kategoria:  rocznik 1992 i starsi – 3600 m.
W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz w trosce o zdrowie 
uczestników drugi bieg w ramach imprezy Grand Prix Jaworzna w Biegach Ulicznych 
dnia 20 września 2008 r został odwołany i nie będzie powtórzony. Do klasyfikacji 
końcowej pod uwagę będą brane wyniki tylko z dwóch edycji- 13 i 27 września.
W biegu przedszkolaków dekoracja zwycięzców po zakończeniu każdej z edycji.
W kategoriach I – V suma czasów z dwóch etapów daje wynik końcowy.
Osobna klasyfikacja dziewcząt i chłopców.
Nagrody – za miejsca I – III oraz dla trzech szkół, z których wystartuje największa 
liczba zawodników. Losowanie nagród 27 września wśród wszystkich uczestników 
biegu, którzy wystartują w 2 etapach.
UWAGA!!! Informujemy mieszkańców oraz kierowców o utrudnieniach w ruchu na 
ulicy Wilczej w czasie trwania imprezy.

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW
MCKiS ENERGETYK Jaworzno – MCKS Czeladź 27 września 2008 (sobota) godz. 13.30
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (centrum). Wstęp wolny!

I LIGA SIATkóWkI MężCZYZN
MCKiS  ENERGETYK Jaworzno – BBTS Włókniarz Bielsko Biała
27 września 2008 (sobota) godz. 18.00. Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (centrum)
bilety w cenie: 5 zł dorośli, 2 zł – ulgowy – młodzież szkół ponadgimnazjalnych i 
gimnazjum, wstęp wolny – uczniowie szkół podstawowych.
Grupy zorganizowane w ramach akcji ,,Kibicomania 2008” – wstęp bezpłatny!

II LIGA  SIATkóWkI kOBIeT
MCKiS ENERGETYK Jaworzno – AZS Gliwice, 27  września 2008 (sobota) godz. 18.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe). Wstęp wolny!

PIłKA NOŻNA  V LIGA

I le trzeba strzel ić bra mek na 
wyjeździe, aby wygrać mecz? To 
tylko wiedzą zawodnicy Ciężko-
wianki. W rozegranym w sobotę 
na sztucznej nawierzchni boiska 
„Rapidu” w Katowicach „spotka-
niu o życie” ulegli katowickiemu 
Kolejarzowi. 
Niestety, niefrasobliwość i własne 
błędy w defensywie sprawiły, iż 
ciężkowicki team już po 29 mi-
nutach przegrywał 0: 3. Ambicja, 
którą na pewno ciężkowiccy gra-
cze mogą zaimponować, sprawiła, 
że po stałych fragmentach gry za 
sprawą Szymona Pieczki i Jakuba 
Drąga jeszcze przed przerwą zdobyli 
kontaktowe bramki. Niestety w 48. 
minucie tracą ukaranego drugą 
żółtą kartką Bartosza Struskiego. 
W dodatku w 72. minucie kontuzji 
doznaje strzelec drugiej bramki 
Kuba Drąg. Mimo tych przeciwno-
ści, w 80. minucie udaje się wyrów-
nać na 3: 3. Wprowadzony 10 minut 
wcześniej 46-letni Adam Nowak, 
jak na doświadczonego zawodnika 
przystało „zmusił” pilnującego go 
obrońcę do faula na nim, zaś Paweł 
Bulga, technicznym uderzeniem 
z „wolnego”, wyrównał stan rywa-
lizacji. Niestety, grająca w „dzie-
siątkę” ciężkowicka drużyna, chcąc 
za wszelką cenę wywieźć z Katowic 
trzy punkty, kolejny raz zapomniała 
o defensywie, co skrzętnie wyko-
rzystali gospodarze, którzy w 86. 
minucie zdobyli zwycięską bramkę. 
Ten mecz należało wygrać i na pew-

Kolejarz Katowice – Ciężkowianka 4:3 (3:2)

Zabrakło niewiele
no było to w zasięgu podopiecznych 
Marka Musiała. Tym bardziej, iż 
przeciwnik również nie zalicza się 
do tuzów klasy okręgowej. Niestety 
samą ambicją i wolą walki w tej kla-
sie rozgrywkowej się nie wygrywa, 
a za błędy się płaci, o czym boleśnie 
przekonała się Ciężkowianka. Na 
wyróżnienie w „naszej” drużynie 
zasłużyli walczący na całym boisku 
Paweł Bulga i Szymon Pieczka. 

Wydaje się również, że ciężko-
wiccy zawodnicy powinni zdać sobie 
sprawę, że kolekcjonowaniem żółtych 
i czerwonych kartoników meczów 
się nie wygrywa. Raczej przeciwnie, 
niepotrzebnie osłabia drużynę. Tym 
bardziej, że arbiter prowadzący so-
botnie spotkanie w przeciwieństwie 
do wielu innych niemal wzorowo 
prowadził zawody.

Za tydzień, w sobotę, 27 września, 
do Ciężkowic przyjeżdża Górnik Pia-
ski, który będzie przeciwnikiem zdecy-
dowanie trudniejszym niż Kolejarz.

Bramki: Szymon Pieczka, Jakub 
Drąg, Paweł Bulga
Ciężkowianka: Figas- Bosak, Ślu-
sarczyk Marcin, Struski Bartłomiej, 
Grodzki (od 55’ Struski Michał)- Drąg 
(od 72’ Laser), Pieczka, Bulga, Piecza-
ra (od 70’ Nowak)- Ciołczyk Tomasz, 
Wadowski
żółte kartki: Struski B., Pieczka, Ślu-
sarczyk Marcin, Struski M., Figas.
Czerwona kartka: Struski B. (druga 
ż.k.) - 48 min.

jancio wodniK

Bokserzy Victorii Jaworzno w week-
end wybrali się do Częstochowy, by 
pokazać, co potrafią w Międzyna-
rodowym Turnieju imienia Win-
centego Szyińskiego i Mariana 
Chudego, wychowawców Jerzego 
Kuleja. Z 5 zawodników, którzy 
pojechali do Częstochowy,4 wróciło 
z medalami (2 złote medale, srebro 
i brąz) a jeden… nie walczył wcale, 
bo rywale nie podjęli wyzwania.

2 złote medale dla Vici to zasłu-
ga kadeta Bartłomieja Nowatkow-
skiego w kategorii 50 kg i juniora 
Krzysztofa Włodarczyka w katego-
rii do 91 kg. Bartłomiej w drodze do 
zwycięstwa musiał pokonać dwóch 
zawodników z drużyny Cios Ada-
mek Gilowice. W półf inałowym 
pojedynku w ygrał z Mateuszem 
Majerczykiem, a w finale pokonał 

Dawida Ostrowsk iego. Krzysz-
tof Włodarczyk zna lazł r y wala 
w osobie Piotra Basiowa z BKS 
Dzierżoniów, jednak nie sprawił 
mu on większych kłopotów. Mniej 
szczęścia mieli pozostali zawodni-
cy z Jaworzna. Największy pech do-
sięgnął zdecydowanie Krzysztofa 
Kopytka – młody zawodnik, mimo 
że wybrał się z resztą kolegów na 
turniej, to mógł tylko oglądać walki 

Sz cz a kow ia n k a rozpocz y na ła 
udział w tegorocznych rozgryw-
kach Pucharu Polski na szczeblu 
regionalnym od rundy II. Po lo-
sowaniu, przeciwnikiem naszego 
zespołu okazała się drużyna Pło-
mienia Niegowonice.

Pucharowy rywal na co dzień roz-
grywa swoje mecze w B klasie sosno-
wieckiej. Poziom ten okazał się zbyt 
niskim jak na umiejętności zawodników 
Szczaksy, którzy tego dnia zapakowali 
gościom spory bagaż bramek – padło 
ich bowiem 20. Strzelanie rozpoczął w 4. 
min. Bartłomiej Sałapatek, a zakończył 
w 90. minucie Chojnowski. Nie sposób 
opisać wszystkie bramki jakie padły 
w tym spotkaniu, ale gra Szczakowian-
ki, pomimo słabego rywala, który miał 
problemy z wyjściem z własnej połowy, 
mogła się podobać. Wynik mógł być 

o wiele wyższy, gdyby poćwiczyć celność 
w strzałach, nawet do pustej bramki.

Bramki: Prażmowski x4, Chojnowski 
x3, Rejdych x3, Sałapatek x2, Sermak 
A. x2, Ochmański x2, Stemplewski x2, 
Biskup, Zięba.

Szczakowianka: Józefiak, Pod-
ralski, Adamus, Sałapatek (Praż-
mowski), Zięba, Rejdych, Sermak 
A. (Skrzypek), Ochmański, Biskup, 
Janeczko (Stemplewski),  Choj-
nowski

barTeK

Dwa razy złoto  
w Częstochowie

Pucharowe zwycięstwo
Szczakowianka Jaworzno 20:0 (8:0) Płomień Niegowonice

Bramkarz gości patrzył jak piłka wpada do siatki na 20 różnych 
sposobów

innych i kibicować swoim. Mimo, 
że w jego kategorii było zgłoszo-
nych 4 zawodników, to, gdy na listę 
wpisał się syn trenera Kopytka, 
trenerzy rywali wycofali swoich 
podopiecznych z rywalizacji. – Tak 
Krzysiu ma już swoją renomę, ale 
to, że po raz kolejny zdarza się sy-
tuacja, gdzie nie może walczyć to 
jest dla nas spory problem. Trzeba 

znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji – 
mówi nam kierownik Włodzimierz 
Kromka. II miejsce po przegranej 
w f ina le z Michałem Leśnik iem 
z Strzegomia (tym samym, którego 
Kamil Młodziński pokonał ostat-
nio w Krakowie) zajął Jacek Kopiel. 
Po przegranej półfinałowej walce 
z silnym Ukraińcem Sargsyanem, 
Krzysztof Karniewski odpadł z tur-
nieju w półfinale.

– Turniej był bardzo mocny,25 
klubów z całej Polski i silne drużyny 
z Niemiec i Ukrainy. My trochę w eks-
perymentalnym składzie, bez Kamila 
Młodzińskiego, który właśnie na Ukra-
inie jest na zgrupowaniu kadry narodo-
wej i bez Adriana Wróbla, ale chłopcy, 
którzy pojechali spisali się bardzo dobrze 
– podsumował turniej kierownik Wło-
dzimierz Kromka. K.repeć

Krzysztof Włodarczyk po kolejnym zwycięstwie
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o g ł o s z e n i e

Od kiedy zaczął pan intereso-
wać się poezją?

Jak każdy młody człowiek, z po-
ezją zetknąłem się już w szkole i choć 
nie zapałałem zbyt wielką sympatią 
do tej formy przekazu, to już wtedy 
zwróciła ona moją uwagę. A stało się 
to z tego powodu, że nie należałem 
nigdy, i myślę, że nadal nie należę do 
ludzi nadto wylewnych, operujących 
niemal na skinienie ręki całą kaskadą 
słów. A jeżeli by iść już tym porów-
naniem, to dysponowałem zaledwie 
małym strumyczkiem. Pierwsze 
próby wyrażania własnych myśli 
poprzez wiersze, umiejscowione są 
właśnie w tym przedziale czasowym. 
Oczywiście to zagadnienie nie było 
moim jedynym zainteresowaniem 
w tymże okresie. O wiele mocniej 
przyciągała mnie inna pasja – sport 
– a ściślej mówiąc, podnoszenie wła-
snych umiejętności gry w siatkówkę. 
I to sprawiło, że mocniej skupiłem się 
na tym zagadnieniu, poświęcając mu 
ponad dwadzieścia lat życia. 

Kiedy pan powrócił do swych 
pierwszych zainteresowań?

No cóż, jak wszyscy doskonale 
wiemy życie nie znosi pustki i wy-
pełnia je całym sobą w sposób, który 
nie do końca pokrywa się z naszy-
mi pragnieniami, potrzebami, czy 
choćby zainteresowaniami. Z jednej 
strony zadawala nas, a z drugiej rani, 
czasem odbiera nawet chęć do życia. 
A człowiek musi żyć, musi się odna-
leźć w tym gąszczu trudnych spraw, 
powikłań, aby odnajdywać w sobie 
choćby tę najprostszą radość i umac-
niać ją w sobie. 

To była przyczyna, poprzez którą 
człowiek z natury małomówny zaczął 
się poezją leczyć. Uczyć się jej wyra-
żania oraz dostrzegania rzeczy z po-
zoru niewidocznych, nieobecnych, ale 
istniejących. Wpływających na nasze 
samopoczucie, na nasz sposób spo-
strzegania rzeczywistości i wreszcie 
na rzecz może najważniejszą – na to, 
że nie jesteśmy ideałami.

Czy sięganie do poezji to jedyna 
pasja? 

Otóż muszę powiedzieć, że tak 
i nie. A mówię to dlatego w ten sposób, 
ponieważ te dwa zauroczenia, którym 
tak prawie bezgranicznie uległem, 
a mianowicie poezji i górom, bardzo 
mocno łączą się ze sobą, choć wielu 
stawia wyraźną granicę między nimi. 
A myślę tutaj nie tylko o tych wyso-
kich górach, ale i o Beskidach, o miej-
scach niepowtarzalnego czaru, uroku 
i wyciszenia. Oraz o mojej wewnętrz-
nej potrzebie bycia tam, odkrywania 
wciąż nowych przestrzeni które prze-
nikając mnie, przenikają i do wierszy, 
stając się często jednym organizmem 
docierającym do najskrytszych zaka-
marków mej nieuciszonej ciszy. Tego 
wszystkiego co tam głęboko wraz ze 
szczytami gór pnie się ku górze, jakże 
często niewidoczne, niewysłowione 
– a myślę tutaj o uczuciach.

To też góry i poezja, to jedna 
pasja, jedno zainteresowanie, które-
mu w miarę możliwości chętnie się 
oddaję. 

Na czym skupia się pan w wier-
szach, co chce pan przekazać 
czytelnikom?

Chciałbym na początku powie-
dzieć, że pisząc, nigdy nie myślę o czy-
telniku, wręcz przeciwnie, próbuję 
uchwycić to, co osobiście w danym 
momencie czuję, co chcę wyrzucić 
z siebie. I nie bez powodu użyłem 

tu słowa „wyrzucić”, gdyż wiele mo-
mentów w moim życiu wymagało  
niemal natychmiastowego wyrzuce-
nia z siebie wielu wątpliwości, pytań, 
zaniepokojenia, a nawet trwóg. Całego 
balastu, który nie pozwalał się tak 
łatwo wyeksponować, wyodrębnić, 
wysłowić. Ująć w ramy, które umia-
łyby go skutecznie, a jednocześnie 
przejrzyście określić. 

Nie umiem pisać z nastawieniem, 
że to, co piszę będzie przeznaczone 
dla czytelnika, że będzie ktoś to głę-
biej rozważał, zagłębiał się, być może 
rozbierał na czynniki pierwsze. Nie 
umiem tak. Jak sama pani widzi wy-
chodzi tutaj mój egoizm w podejściu 
do poezji. A wynika to z tego, że samo 
pisanie jest dla mnie narzędziem, 
którego używam w odnajdywaniu 
samego siebie.  

A jednak wiersze pana są czyta-
ne i zauważane, chociażby na III 
Ogólnopolskim Konkursie Po-
etyckim „O Złotą Lirę”?

Tak, to prawda. Jednakże nale-
żałoby tu powiedzieć, że głównym 
motorem tychże wydarzeń byli moi 
przyjaciele. To oni byli pierwszymi 
słuchaczami, a potem czytelnikami 
tego co pisałem i oni nakłonili mnie do 
tego, abym przesłał kilka tekstów na 
konkurs. Co też uczyniłem, do końca 
nie będąc przekonanym o słuszności 
tej decyzji. Jak się później okazało, 
ruch ten przyczynił się do zinten-
syfikowania działań nad wydaniem 
mojego pierwszego tomiku pt. „Ufam 
i cichnę” wydanego w tym roku. 

Jak pan myśli, co przyciąga czy-
telników do pana poezji?

To dość trudna pytanie dla mnie. 
Gdyż nigdy nie siliłem się, aby to co 
piszę podobało się komukolwiek. Jed-
nakże mocno siliłem się, aby w jaki-
kolwiek sposób pomóc samemu sobie, 
w odnalezieniu nie tylko sensu życia, 
ale i radości z przeżywania każdego 
dnia. Z uchylania kolejnych tajemnic 
Bożej nadziei, która wciąż przypomina 
nam, że każdy dzień jest początkiem 
ku dobremu. Problem tylko polega na 
tym, aby to wszystko umieć dostrzec, 
zrozumieć i przełożyć na własne ży-
cie. Oczywiście to nie jest łatwe, bo 
jakby tak było, to wszyscy latalibyśmy 
jak motylki lekko i zwiewnie ponad 
ziemią, i myślę, że do tego nikogo nie 
trzeba przekonywać. Problem polega 
na tym jak to uczynić, aby kształtując 
siebie poprzez rzeczywiste wejrzenie 
we własne uwikłania, w nasze potrze-
by, naszą uczuciowość, duchowość i re-
alność świata, w którym istniejemy, nie 
niszczyć innych. To zagadnienie jest 
zbyt obszerne, aby objąć je w kilku sło-
wach, ale jednocześnie na tyle istotne, 
że każdy z nas szuka najkorzystniej-
szego rozwiązania tychże problemów. 
A poezja jest jednym ze sposobów 
uświadamiania sobie tejże drogi.

Drogi, która może być tak piękna 
jak i trudna, a piękna bo dotykająca 
słowem lotności naszych zmysłów, 
i trudna bo dotycząca nas i odnosząca 
się do nas samych.  

Czy pisanie jest potrzebą chwili?
Tak, zdecydowanie tak. Zwłaszcza, 

gdy obejmiemy ją wszystkim tym, co 
nas poruszyło w danej chwili, co za-
głębiło się w naszym wnętrzu w taki 
sposób, że żaden farmaceutyk nam nie 
pomorze. Żadna ucieczka w tak łatwo 

dostępne dzisiaj używki. I pozostaje 
tylko jedna droga – droga, która wymu-
sza bezpośrednie stawienie czoła chwili 
,która nas mocno dotknęła, może nawet 
i przeraziła, a już na pewno nie pozwoli 
o sobie tak łatwo zapomnieć. 

Troszkę inaczej wygląda to z do-
znaniami pozytywnymi, ale na ogół 
umiemy sobie radzić z nimi zupełnie 
poprawnie, a wiersz staje się wtedy 
namacalną ozdobą tego wszystkiego 
co nas unosi do życia. 

W naszym społeczeństwie moc-
no utrwalił się obraz poety jako 
człowieka smutnego, cierpią-
cego. W pańskich wierszach ten 
obraz też można odnaleźć.

Myślę, że pogląd ten wziął się z pew-
nego niezrozumienia potrzeby pisania, 
wyrażania swojego skomplikowanego 
wnętrza, na której zawieszona jest nasza 
wrażliwość, nasz sposób spostrzegania 
i przekazywania wszystkiego tego, co 
nas uciska, zasmuca, niepokoi. Całą 
tą gamę uczuciowości, która nie jest 
skierowana ku niszczycielskiej depresji, 
popchnięciu człowieka ku rozpaczy, 
przygnębieniu, ale wręcz przeciwnie. 
To mechanizm obronny przed takim 
sposobem patrzenia, ale jednocześnie 
nieuciekający od stawiania czoła pro-
blemom, które nas dotknęły, które 
zaburzyły naszą równowagę psychicz-
ną, duchową czy choćby cielesną. To 
mechanizm, który ma na celu przywra-
canie do życia, a nie zaprzeczanie jemu. 
A to, że posiada również i umiejętność 
stawiania trudnych pytań, wydaje mi 
się, że jest bardziej zaletą niż wadą.  

Czy wiersz powinien zawierać 
jakieś przesłanie?

Przede wszystkim powinien być 
niezafałszowany, niezabrudzony 
różnymi trendami, modą czy chęcią 
pokazania się w innym świetle niż 
się jest w rzeczywistości. To przecież 
mały fragment nas samych, a nie 
witryna sklepowa, która ma na celu 
zachęcać do kupowania. 

Tak się składa, że życie ułożone 
jest w ten sposób, że aby się czegoś 
nauczyć, to albo musimy tego do-

świadczyć albo wnikliwie wejrzeć 
na drugiego człowieka, który już coś 
doświadczył. A przesłanie, do którego 
pani nawiązuje, jest bardziej drogą 
przez ciernie niż gotowym rozwiąza-
niem. Dla tego też niezbyt chętnie się-
gamy do tego rodzaju twórczości, bo 
wymaga ona dużo większego wysiłku 
niż na pierwszy rzut oka to wygląda.  

Czy tomik „Ufam i cichnę” jest 
jakimś fragmentem pańskiego 
życia ?

Tak. Są to teksty z najwcześniej-
szego okresu tzw. „dorosłego pisania”. 
To wiersze dotykające czasu, poprzez 
który to dopiero uczyłem się chodzić 
po tych delikatnych niciach ludzkich 
doznań i uczuciowości. Dostrzegania 
ich misternej zawiłości i wszechobec-
nego niezrozumienia samego siebie. 
Ale jednocześnie mocno nakierowa-
nego do przełamywania kolejnych 
trudnych barier, które przez lata 
narosły we mnie. Ale nie chciałbym 
zanadto rozwodzić się tutaj nad tym 
zagadnieniem, gdyż musielibyśmy 
naszą rozmowę mocno rozszerzyć, aby 
dogłębnie zrozumieć cały mechanizm, 
który mnie tak ukierunkował. 

Co chciałby pan przekazać czy-
telnikom?

Może tylko to, aby starali się za-
wsze być sobą w wysiłku, który pro-
wadzi ku zrozumieniu nie tylko siebie, 
ale i innych. Bo błędów żaden z nas nie 
uniknie, choćbyśmy nie wiem jak się 
starali, a umiejętności dostrzegania 
ich i odkrywania coraz głębszego sen-
su życia uczymy się przez całe życie.

I może jeszcze to, abyśmy nie za-
kleszczali się w samozapatrzeniu, bo 
jest to nad wyraz niebezpieczna opty-
ka widzenia świata, jakże mocno już 
rozpowszechniona dzisiaj jako wizja 
sukcesu. W moim rozumieniu, jest 
to nic innego jak tylko – wizja samo-
zniewolenia.

Dziękuję za rozmowę.
Ps. Tomik „Ufam i cichnę” będzie 
dostępny będzie w jaworznickich 
księgarniach M. Matysik

Z jaworznickim poetą, Jackiem Maliszczakiem, rozmawia Mirosława Matysik

Pierwszy tomik poezji: Ufam i cichnę

Fotografia z Zakrzowa za Wadowicami
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Diler pion 170x265 mm netto

Na przyszłość… Hyundai
www.i10-hyundai.pl

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

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

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

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

www.hyundai.viamot.pl
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870/d/08

Diler pion 170x265 mm netto

Na przyszłość… Hyundai
www.i10-hyundai.pl

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

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

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

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

www.hyundai.viamot.pl

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

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

1343/d/08

Sprzedaż:
łożyska, 
silniki: siemens 0,12 – 30 KW, 
reduktory, 
koła pasowe
pneumatyka
sprzęgła, 
pasy klinowe, 
zębate, 
simmering, segery

Drut spawalniczy, 
elektrody, 

akcesoria spawalnicze.

Atrakcyjne ceny 

PHU MARSEL
43-602 Jaworzno 

ul. Górnośląska 66
Tel/fax: 032 616 18 78

tel. 0 662 109 501
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Ogłoszenie własne

Przegrywanie taśm VHS i magnetofonowych
na płyty DVD iCD

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

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

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
1118/d/08

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

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

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

1115/d/08

1116/d/08

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

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

ul. Grunwaldzka 225/54

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

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

1117/d/08

STOMATOLODZy

1119/d/08

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

ul. Paderewskiego 43. Rejestracja tel. 752 24 64
1129/d/08

ORTOPEDZI

1127/d/08

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

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

diadynamic, elektrostymulacja. Grupowa gimnastyka specjalistyczna 
dla pań www.rehabilitacja.jaworzno.pl

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.
1123/d/08

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

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

Pt. 15.00 – 17.00. tel. grzecz. 616 37 41
Z powodu urlopu w dniach 25.07 i 01.08 - 15.08 – gabinet nieczynny

1122/d/08

CHIRURDZy

1125/d/08

OPTyCy

1120/d/08

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

porcelanowe, protezy szkieletowe i akrylowe.
ul. Nosala 4/2, 43-600 Jaworzno, tel. 032/ 615 07 89

rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

1126/d/08

PEDIATRZy

1124/d/08

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

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.
1123/d/08

INNE

1130/d/08

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw., pt. 
17.00-19.00 

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

1128/d/08

Medycyna estetyczna
poczuj energię piękna

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

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

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

www.esteuroda.pl

URODA

GABINET USG

1124/d/08

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

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

i miednicy mniejszej, tkanek miękkich.

1169/d/08

Praktyka Lekarska Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej 
układu moczowego, narządów szyi i tarczycy gruczołów piersiowych 

lek. med. Zbigniew Ciszewski RADIOLOG
w przychodni MCM – Podłęże nr 8 ul. Piłsudskiego 80 pokój nr 24

Środa, czwartek 15.30-17.00 tel. 500 150 698

1121/d/08

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

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

LARyNGOLOG

1338/d/08

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

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

W poniedziałek od godzin 
rannych przed halą MCKiS 
w specjalnym autobusie o na-
zwie mammobus rozpoczęły 
się w po raz drugi w Jaworznie 
bezpłatne badania mammo-
graficzne. 

– Tak ciężko dostać się na 
badania mammograficzne do 
szpitala. Trzeba przejść odpo-
wiednia procedurę tz. skierowa-
nie od lekarza, wizyta w poradni 
szpitalnej, ustalenie terminu ba-
dania, który jest bardzo odległy, 

znów do poradni, a potem do 
swego lekarza. Droga jest długa. 
Tutaj tylko zadzwoniłam i pani 
podała mi termin. Jestem bardzo, 
bardzo zadowolona z tych badań 
i dziękuję organizatorom– po-
wiedziała pani Mirosława po 
przebadaniu się. Wyniki będą 
do odbioru 27 października 
w Referacie Ochrony Zdrowia 
UM. Badania trwać będzie do 
końca tygodnia i przebadanych 
zostanie 300 pań. 

(iw)

Druga tura badań 
mammograficznych 

W sobotę, 27 września, na rynku prowadzone będą badania 
spirometryczne w kierunku przewlekłej obturacyjnej choroby 

płuc. Akcję prowadzi Stowarzyszenie Pulmonologów pod 
hasłem „Głęboki oddech dla Śląska”. Wszystkich chętnych 
zapraszamy na jaworznicki rynek od godziny 8.00 do 15.00. 

Zapisy nie są potrzebne. 

Zaproszenie na bezpłatne 
badania profilaktyczne

Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Jaworznie 
informuje, że badania jakości 
wody w kąpielisku „Sosina” są 
prowadzane co dwa tygodnie 
w zakresie mikrobiologicznym 
i fizykochemicznym, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 16 październi-
ka 2002 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać 
woda w kąpieliskach (Dz. U. 
Nr 183, poz.1530). 

Ostatnie badanie wody 
w kąpielisku wykonane zosta-

ło w dniu 10.09.2008 r. i wy-
kazało, że woda nadaje się do 
kąpieli, rekreacji i uprawiania 
sportów wodnych. 

Aktualną ocenę jakości 
wody w kąpielisku „Sosina” 
PPIS w Jaworznie będ zie 
przesyłał co dwa tygodnie 
drogą elektroniczną celem 
informowania społeczeń-
stwa. 

z up. paŃsTwoweGo powiaToweGo

inspeKTora saniTarneGo  w jaworznie

maria śliwiŃsKa 
KierowniK seKcji epidemioloGii

Komunikat Sanepidu

ogłoszenie bezpłatne

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 
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DŁUGOSZYN

Kobiety zatrudnione zostały przez 
MOPS w ramach robót publicznych, 
natomiast bezpośrednią opiekę nad 
nimi sprawują pracownicy Miejskie-
go Zarządu Dróg i Mostów. 

Pomagają bezpiecznie 
przejść przez jezdnię

Pracownice zostały rozlokowane 
na najruchliwszych drogach w rejonie 
szkół przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Kra-
kowskiej, ul. Moniuszki i ul. Matejki. 
Wyposażono je w specjalne odblasko-
we stroje, dzięki którym już z daleka 
widoczne są dla kierowców. Posiadają 
też specjalny znak „Stop” pozwalający 
w każdej chwili zatrzymać ruch na 
drodze i umożliwić tym samym pie-
szym bezpieczne przejście.

– Duży nacisk kładziemy na bez-
pieczeństwo najmłodszych miesz-
kańców miasta, dlatego też osoby te 
pracują od rozpoczęcia roku szkolnego 
i nieprzypadkowo rozlokowano je 

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych 
mieszkańców miasta na pięciu przejściach dla 
pieszych w rejonie szkół pojawiły się pracownice 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które 
pomagają bezpiecznie przejść przez jezdnię

w rejonie szkół i przedszkoli – mówi 
Sebastian Kuś, rzecznik Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów. – Ustalili-
śmy, że będą wykonywać swoją pracę 
od godz. 7.00 do godz. 15.00. 

Wszystkie pracownice zostały 
wcześniej przeszkolone i skontak-
towały się z dyrektorami szkół, 
aby zorientować się w planie zajęć 
uczniów. Ta wiedza pozwoli im 
przygotować się na największe 
natężenie ruchu pieszych, a także 
zaplanować swoje własne krótkie 
przerwy. 

Pięć kobiet zatrudniono w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w ramach robót publicznych. Ich wy-
nagrodzenie jest refundowane przez 
Urząd Pracy. Dwie osoby pracować 
będą przez dwa miesiące, a pozostałe 
przez trzy. 

Wykonywany jest jeden 
z końcowych etapów 
związanych z tworzeniem 
podstawowej infrastruktury 
dla lokali JTBS. Firma pracująca 
na zlecenie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Jaworznie 
przystąpiła do budowy  
odcinka kanalizacji, który  
w pierwotnej wersji 
nakazywał lokalizację mediów 
w pasie zieleni. Wiązało się to 
z niepożądanym wycięciem 
licznego drzewostanu  
w rejonie ul. Obrońców Poczty 
Gdańskiej. 

Obecnie uzyskane i wypraco-
wane alternatywne i ekologiczne 
przejście kolektora ściekowego, za-

Kilka dni temu MPWiK rozpoczął 
prace związane z rozbudową sieci 
wodociągowej. Nowo budowany ru-
rociąg, którego długość ma osiągnąć 
270 metrów, tworzony jest na użytek 
przyszłych oraz obecnie powstają-
cych budynków jednorodzinnych 
w ul. Chełmońskiego – Boczna. 

Ro z p o c z ę ł a  s i ę  pr z e bu d owa  
ul. Widokowej. Końcem sierpnia 
przekazano plac budowy katowickiej 
firmie Drogopol, która za realizację 
zadania wskazanego w przetargu 
zaoferowała kwotę w wysokości 689 
328,87 zł. Była to najkorzystniejsza 
oferta spośród wszystkich złożonych 
w przetargu. 

Na blisko 240-metrowym odcin-
ku od skrzyżowania z ul. Myśliwską 
do końca zabudowań, powstanie 
nowa nawierzchnia z kostki bru-
kowej. W celu zapewnienia skutecz-
nego odwodnienia przebudowanego 
odcinka tej ulicy, przewidziano wy-
konanie kanału deszczowego wraz 
ze studniami rewizyjnymi i przy-
kanalikami. Mieszkańcy zyskają 
również nowy chodnik i wjazdy do 
posesji. W związku z prowadzonymi 
pracami na omawianym odcinku  
u l .  Widokowej zmotor yzowani 
mieszkańcy mogą napot kać na 
utrudnienia w ruchu. 

Charakter wykonywanych prac 
w ymaga czasowego zamknięcia 
drogi. Dlatego też Miejski Zarząd 

Dróg i Mostów zwraca się do wszyst-
kich mieszkańców o zachowanie 
zwiększonej ostrożności w rejonie 
placu budowy. Wykonawca prac 
remontowych zapewnia jednak, że 
mieszkańcy posesji znajdujących się 
w obrębie prowadzonych prac będą 
mieli zapewniony dojazd do swoich 
nieruchomości.

Powstaje 150 metrów 
skorygowanej kanalizacji

miast w pasie zieleni, lokalizowane 
jest w pasie drogowym.

To rozwiązanie na pewno jest za-
dowalające dla mieszkańców ulicy, bo 
oprócz kanalizacji zachowana zostanie 
pobliska długoletnia zieleń, a także dla 
inwestora, bo w przypadku umiesz-
czenia sieci w pasie drogowym, koszt 

wykonania robót wraz z odtworze-
niem nawierzchni jest porównywalny 
z kosztem wycinki drzew.

Cała inwestycja związana z budo-
wą sieci wodociągowej i sieci kanali-
zacyjnej dla budynków TBS potrwa 
do końca września i kosztować bę-
dzie spółkę blisko 5 mln zł.

Rozbudowa nowej sieci
To druga tego typu inwestycja 

prowadzona przez przedsiębiorstwo 
w rejonie Szpitala Miejskiego oraz 
druga z zakresu dozbrajania tere-
nu w media podstawowe, bowiem 
od marca, po przeciwnej stronie, 
budowana jest przez MPWiK infra-
struktura dla JTBS. 

Obecnie podjęte prace realizo-
wane są we własnym zakresie, a za 
efekt końcowy odpowiedzialny jest 
dział wykonawstwa jaworznickich 
wodociągów. Istotnym faktem jest, 
iż częściowy udział w przystąpie-
niu do realizowanego zadania mają 
sami zainteresowani, którym zale-
żało, aby zasilanie dla przyszłych 
budynków powstało w szybkim 
tempie. Jako inwestorzy przed-
stawili przygotowany zgodnie ze 
standardami projekt budowlano 
– wykonawczy. Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji zadbał o materiały, sprzęt 
oraz wyszkolony w tym zakresie 
personel.

Co do terminu zakończenia prac 
pracownicy MPWiK są zgodni. Po 
połączeniu z istniejącym wodo-
ciągiem, rurociąg zostanie oddany 
do eksploatacji 31.09.2008 r. Nie 
przewidy wane są , jak na razie, 
żadne utrudnienia na czystym od 
pozostałych mediów terenie. 

W czasie, gdy zamknięto skrzy-
żowanie Obrońców Poczty Gdań-
skiej z ul. Sławkowską, objazdy 
autobusów wyznaczono m.in. na 
tym odcinku. Przystanek Skotnica 
obsługiwał więcej niż jedną linię, 
korzystało z niego również więcej 
pasażerów. 

W t y m sa my m cz asie ta k ż e 
nowo postawiona tabl iczka zo-
stała zdewastowana. I to w takim 
stopniu, że pasażerowie mogli się 
nacieszyć tymczasow ym, a le za 
to w pełni „wyposażonym” i nie 
zniszczonym przystankiem jedynie 
kilka dni. Teraz po objeździe zosta-
ły już tylko wspomnienia i ten oto 
„pomnik” wzmożonej aktywności 
chuliganów.

Wystarczyło tylko kilka dni

Remont ul. Widokowej
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CENTRUM

STARA HUTA

NASZE MIASTO

JELEń

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

Finał prac na Starej Hucie

Lato i dobre warunki drogowe już 
za nami. Tymczasem zieleń przy 
chodniku na ul. Wesołej rozrosła 
się do tego stopnia, że w pewnym 
momencie zasłania go do połowy. 
Mieszkająca w tej dzielnicy nasza 
czytelniczka obawia się, że dla 
wracających tamtędy do domu 
dzieci ten fragment drogi może się 
okazać niebezpieczny. W trakcie 
zabawy jedno z dzieci może zostać 
wypchnięte na ulicę lub może omi-
nąć rozrośnięty żywopłot właśnie 
drogą.

Zieleń wyrasta z działki prywatnej, 
ale rozrosła się tak bardzo, że wymaga 
interwencji od strony drogi.

Na początku września 
Przedsiębiorstwo Budowy  
Dróg Drogpol z Katowic 
zakończyło prace remontowe 
na ul. Traugutta i ul. 
Pułaskiego. To kolejne 
drogi gruntowe, na których 
ułożone zostały nawierzchnie 
utwardzone. Wcześniej 
podobne przedsięwzięcia 
zrealizowane zostały na 
ulicach: Botaniczna, Kruka, 
Małgorzaty i Skałka. 

– To ostatnie drogi gruntowe, które 
w bieżącym roku zostały zaplanowane 
do kompleksowej przebudowy – mówi 
Sebastian Kuś, rzecznik Miejskiego Za-
rządu Dróg i Mostów. – Ponieważ dróg 
gruntowych na terenie naszego miasta 
jest bardzo dużo, nie jesteśmy w stanie 
w krótkim czasie zmodernizować ich 

wszystkich. Z całą pewnością będziemy 
to jednak robić systematycznie. 

W roku bieżącym zaplanowano 
przebudowę sześciu dróg grunto-
wych – Kruka, Botanicznej, Skałka, 
Małgorzaty, Traugutta i Pułaskiego. 
Na wszystk ich pojawiła się na-

wierzchnia utwardzona. Jak twierdzi 
rzecznik prasowy, MZDiM nie zapo-
mina również o pozostałych drogach 
gruntowych. Ich stan techniczny 
poprawiany jest przez pracowników 
Działu Wykonawstwa MZDiM przy 
zastosowaniu frezu asfaltowego. 

Pierwszy etap inwestycji na Starej 
Hucie – od skrzyżowania z ul. Asnyka 
do skrzyżowania z ul. Staszica  obej-
mował ułożenie na obydwu ulicach 
nawierzchni z betonu asfaltowego  
o łącznej długości blisko 300 metrów. 
W ramach tego zadania powstały tak-
że nowe chodniki i wjazdy do posesji, 
które wykonano z kostki brukowej. 

W ogłoszonym w marcu przetargu 
ul. Pułaskiego stanowiła jeden pakiet 
z ul. Traugutta. Za wykonanie wy-
mienionych powyżej inwestycji firma  
z Katowic otrzyma kwotę w wysoko-
ści 489 844,10 zł brutto. 

Wykonanie drugiego etapu uzależ-
nione będzie od przygotowania rekul-
tywacji znajdującej się w tym rejonie 
hałdy oraz regulacji pobliskiego potoku 
Wąwolnica, do którego docelowo zrzu-
cane będą wody opadowe zarówno z uli-
cy Traugutta jak i Pułaskiego, które nie 
posiadają sieci kanalizacji burzowej. 

Właśnie teraz, w okresie intensywnych remontów, Obrońców 
Poczty Gdańskiej, „bohaterka” ostatnich tygodni, wygląda jak 
jeden wielki kontrast. Z jednej strony mamy bowiem odcinki 
wyremontowane, nie tylko jezdni, ale także chodników, z drugiej 
natomiast takie oto studzienki czy fragmenty drogi, po której 
jazda powyżej 30 km/h to czyste szaleństwo

Te zdjęcia, zrobione podczas jedne-
go ze spacerów, przysłała nam Pani 
Kalina. W ostatnim czasie w tym 
rejonie pojawiły się ciężarówki na-
sypujące gruz na pobliskich łąkach. 
Dzikie wysypiska śmieci także nie 
należą tu do rzadkości. Coraz czę-
ściej wielu kierowców uważa lasy czy 
łąki za swoje prywatne „kontenery” 
na śmieci. O tyle lepsze od tradycyj-
nych, że darmowe. Efekt jest taki, że 
podczas spaceru nie podziwiamy ani 
pięknej przyrody, ani niezwykłych 
krajobrazów, tylko nieodpowie-
dzialność i beztroskę innych.

Co może być gorsze od osypującego się chodnika wokół studzienki 
z włazem? Osypujący się chodnik wokół studzienki bez włazu. 
Moglibyśmy zatem powiedzieć, że tu w Jeleniu nie jest jeszcze aż 
tak źle. Co wcale nie znaczy, że jest dobrze

Ulica kontrastów

Co jest gorsze?
Śmieciowe impresje miejskie

Niebezpieczny bujny żywopłot
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Informator Kulturalny

o g ł o s z e n i e

Wrzesień w Bibliotece:

1100/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 – spotkanie orga-
nizacyjne 23.09.2008
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 – pro-
wadzi Agnieszka Batko spotkanie organiza-
cyjne 12.09.
Soboty (godz. 09.30; 11.15) – 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
25.09 (godz. 12.00) Spotkanie autorskie z 
Kazimierzem Szymeczko

Komputerowy Survival
Środy (godz. 17.00; 18.00) – Poznaj swój 
komputer – prowadzi Marcin Mączka i 
Anna B. Błachaniec

Spotkania – imprezy:
16.09 (godz. 11.00) Spotkanie autorskie 
z Martą Fox

16.09 (godz. 18.00) – Podróże: Australia 
– spotkanie z Magdaleną Motyką
17.09 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: 
„Zaburzenia psychiczne okresu około-
porodowego”– spotkanie z psychiatrą i 
psychoterapeutą , lek  med. Krzysztofem 
Kotrysem , przewodniczącym Sekcji Na-
ukowej Psychoterapii Polskiego Towarzy-
stwa Psychiatrycznego oddział Śląski
18.09 (godz. 18.00) – Wieczór z twórczością 
Józefy Szczepańskiej
23.09 (godz. 13.00) – Nauki Niepotrzebne 
– Trwałość we współczesnej ekonomii – wy-
kład dr hab. Piotra Jeżowskiego, prof. SGH
23.09 (godz. 18.00) – Na tropach polskich 
dinozaurów: najnowsze odkrycia polskich 
naukowców – spotkanie z geologiem Pawłem 
Woźniakiem
24.09 (godz. 13.00) – Filmowa Kuchnia – Sce-
nariusz filmowy – wprowadzenie Bernadeta 
Marzec – projekcja filmu: Stowarzyszenie 
umarłych poetów
24.09 (godz. 18.00) – Malarstwo nowo-
czesne – Futuryzm – wykład prowadzi dr 
Stanisław Piskor
25.09 (godz. 16.30) -  Klub Filmowy - pro-
wadzą – Bernadeta Marzec, Magdalena 
Stachańczyk
25.09 (godz. 17.00) Wernisaż fotografii Marka  
Siłakiewicza
26.09 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariuszowe 
- prowadzi dr Ewa Sałużanka
26.09 (godz. 20.00-24.00) – Noc z literaturą dla 
dorosłych – w kręgu sensacji

W dniu 26 września 2008 w godz. 20.00-24.00, w budynku Biblioteki 
Głównej, odbędzie się spotkanie dla miłośników literatury „Noc z literaturą 

dla dorosłych w kręgu sensacji”. W programie wieczoru planujemy projekcję 
filmu, dyskusję, a także świetną zabawę, w trakcie której trzeba będzie 

wykazać się znajomością gatunku. Informacji zainteresowanym udzielają: 
Katarzyna Pokuta tel. 032 7519192 w.30  

i Barbara Siedlińska tel. 032 7510690.

Od 19 września konwersacje z języka francuskiego będą się odbywały w 2 
grupach o 15.30 - dla początkujących, a 16.30 - dla zaawansowanych.

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

1135/D/08

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

1136/D/08

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

1137/D/08

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

1138/D/08

Agencja Obrotu Nieruchomo-
ściami Domnet 24 oferujemy 
domy, działki, mieszkania tel. 
032/ 616 23 32, Na sprzedaż: 
mieszkanie o pow. 38 m2 w 
Centrum Jaworzna, parter, 
mieszkanie o pow. 60 m2 Pod-
łęże, Ip, dom o pow. 300 m2 
Szczakowa, dwurodzinny. , 
www.domnet24.pl

1184/D/08

Sprzedam M-4 60 m2 os. Gigant 
tel. 0 505 20 88 42

1083/D/08

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

1214/D/08

Sprzedam mieszkanie własnościowe, 
Os. Gigant, 63m2. Tel. 505 403 545

1234/D/08

Sklep do wynajęcia – Centrum 50 m2 
tel. 0 511 52 02 24

1256/D/08

Komfortowy dom do wynajęcia 
tel. 0 511 52 02 24

1256/D/08

Sprzedam dom 350/740 m2 Centrum 
tel. 0 601 81 57 19

1252/D/08

Sprzedam kiosk 28 m2 (Plac Targowy 
Osiedle Stałe) tel. 0 505 146 218

1295/D/08

Sprzedam dom Pszczelnik Podłęże 
430 tys, mieszkanie do wynajęcia 
(Brzezinka), dom (Jaworzno) 
tel. 0 508 144 200

1299/D/08

Poszukuję mieszkania lub domu do 
wynajęcia. Tel. 516 844 060

1311/D/08

Kupię działkę lub dom. 
Tel. 606 13 49 46

78/09

Sprzedam działkę budowlaną 2650 
m2 Pieczyska. Tel. 608 812 889

1315/D/08

Sprzedam 2 kawalerki w Jaworz-
nie, wysoki standard, umeblowane, 
Leopold, Podwale. 
Tel. 0 601 227 993 po 18.00.

1318/D/08

Sprzedam dom Ustroń k/Wisły. 
Tel. 692 451 589

1319/D/08

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
– Os. Podwale. Tel. 0 518 410 477; 
0 511 271 418

1321/D/08

Sprzedam działkę 800 m2 Wandy 
tel. 0 722 398 703

1323/D/08

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

1326/D/08

Sprzedam mieszkanie 36 m2 Podłęże 
– Leopold. Tel. 0 501 468 113

1333/D/08

Sprzedam M 4 Gigant, II piętro. 
Tel. 606 43 78 49

1340/D/08

Szukam mieszkania do wynajęcia. 
Tel. 0 507 832 358

1341/D/08

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

1139/D/08

Przyjmę mechanika 
tel. 0 504 226 620

1140/D/08

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

1141/D/08

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

940/D/08

Poszukujemy pracowników ochrony, 
techników, elektroników Nowinex 
tel. 032/ 616 35 71

1142/D/08

Firma na terenie Elektrowni 
zatrudni asystenta, kucharza tel. 
032/ 715 36 39

1184/D/08

Zatrudnię przedstawiciela handlo-
wego do składu budowlanego 
tel. 0 604 28 28 70

1214/D/08

Zatrudnię stolarza meblowego. 
Zakład meblowy Jopek. 
Tel. 0 32 617 71 13

1236/D/08

Zatrudnię do sklepu z odzieżą uży-
waną (może być studentka studiów 
dziennych). Tel. 504 76 25 76

17/09

Zatrudnię do sklepu z elektronarzę-
dziami. Prawo jazdy, min. średnie, do 
30 roku życia. Tel. 504 667 500

17/09

Zatrudnię ekspedientkę – sprzedaż 
wędlin i serów. Kontakt po 18-stej. 
Tel.  664 925 432

1270/D/08

Firma ogólnobudowlana zatrudni 
murarzy, tynkarzy, pracowników do 
dociepleń. Tel. 0 32 616 68 62; 
502 501 640; 508 373 044

1291/D/08

Zatrudnię sprzedawcę – sklep spo-
żywczy. Tel. 0 32 616 88 36

1313/D/08

Zatrudnię osobę z bardzo dobrą 
znajomością języka rosyjskiego i 
angielskiego. Tel. 0 32 616 27 44

1314/D/08

Restaurac ja zat rudni pomoc 
kuchenną. Tel. 751 93 01

1317/D/08

Zatrudnimy księgową z doświadcze-
niem – księgi rachunkowe. Kontakt: 0 
32 614 01 75, e-mail: biuro@riser.pl

1328/D/08

Zatrudnię młode, energiczne osoby 
do roznoszenia ulotek. 
Tel. 601 149 372

1332/D/08

Niewykwalifikowanych pracowników 
do układania kostki brukowej przyjmę 
od zaraz. Wymagane prawo jazdy kat. 
B. Tel. 501 727 382 od 9.00 – 18.00

1334/D/08

Dodatkowa praca dla nauczycieli 
w godzinach popołudniowych. 
Firma finansowo – prawna zatrudni 
i przeszkoli czterech przedstawicieli 
i kierownika oddziału. Kontakt tele-
foniczny 660 711 068, poniedziałek 
– piątek, godz. 15 – 17.

35/09/08/pm

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

1143/D/08

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

1144/D/08

C z y s z c z e n i e  d y w a n ó w, 
wykładzin, tapicerki meblo-
wej, samochodowej. Usługi 
profesjonalne. MIMAR. 10-lat 
na rynku. Tel. 032/ 751 15 74;  
0 607 237 819

1273/D/08

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

1145/D/08

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

1145/D/08

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

1274/D/08

NAPRAWA TELEWIZORÓW u 
klienta Bajda Krzysztof, serwis 
RTV tel. 032/ 752 95 99, 
0 603 090 508

1275/D/08

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

1146/D/08

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

1147/D/08

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

1147/D/08

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

1112/D/08

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

1148/D/08

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

1148/D/08

Wycinka drzew tel. 0 668 144 766
63/07

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

1086/D/08

 Transport tel. 0 502 150 710
1286/D/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

Wykonywanie pokryć dachowych, 
demontaż azbestu, usługi ogólnobu-
dowalne, wykończeniowe 
tel. 0 662 016 559

1177/D/08

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

1147/D/08

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

194/D/08

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

1212/D/08

Naprawa pralek, lodówek 
tel. 032/ 752 53 81

1316/D/08

Przeprowadzki tel. 0 509 222 380
1198/D/08

Remonty, wykończenia wnętrz, łazie-
nek tel. 032/ 749 48 94, 
0 889 346 304

1199/D/08

Remonty ogólnobudowlane, wykoń-
czeniowe. Tel. 516 250 980

1220/D/08

Serwis komputerowy, odzyskiwanie 
danych, przepisywanie tekstów. 
Tel.509 645 812

1227/D/08

Elewacje, ocieplenia, tynki maszy-
nowe, wylewki, suche tynki. 
Tel. 0 32 616 88 56, 603 422 822

13/09

Kominki buduję tanio. 
Tel. 694 556 650.

1276/D/08

Elewacje, ocieplenia, tynki maszy-
nowe, wylewki, suche tynki. 
Tel. 0 32 616 88 56; 0 603 422 822

1242/D/08

Kafelkowanie, hydraulika, komplek-
sowe remonty tel. 0 510 766 356

1325/D/08

Remonty dachów tel. 0 600 189 936
1327/D/08

T&K SERVICE, usługi remontowo-
wykończeniowe. Tel. 603 251 889, 
email: tkservice@poczta.fm

1329/D/08,

Cyklinowanie, montaż parkie-
tów. Tel. 0 791 49 82 72

1331/D/08

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

1149/D/08

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

1150/D/08

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

1151/D/08

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

1151/D/08

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

1152/D/08,

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

1150/D/08

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

1152//D/08

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

148/02

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

1153/D/08

Złomowanie samochodów 
tel. 0 509 303 507

1285/D/08

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

664/D/08

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

1154/D/08

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

14/06

Astra Combi 1997r, tel. 0 502 150 
710

1286/D/08

Sprzedam Skodę Felicję 1,6 GLX, 
1999/2000. Tel. 0 32 749 30 87 po 
15.00; 502 174 088

1290/D/08

Sprzedam Matiz Friend 1999 r. 
Tel. 0 507 832 358

1341/D/08

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

1155/D/08

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

1156/D/08

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

1156/D/08

Pracownia Protetyczna LUX DENT 
porcelana, ortodoncja, akryl 
tel. 0 79 30 155 19

1048/D/08

Herbalife – produkty 
tel. 032/ 616 58 16

1192/D/08

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

1157/D/08

KURSY MATURALNE – PROGRESS 
tel. 032/ 616 37 37

1067/D/08

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

1158/D/08

GlobBis – Zespół tłumaczy przysię-
głych i technicznych w Jaworznie ul. 
Mickiewicza 1 tel. 032/ 616 37 37

1067/D/08

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

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

1158/D/08

Historia – przygotowanie do matury 
tel. 0 696 139 936

1210/D/08

Chemia. Tel. 604 850 668
1225/D/08

Biolog- egzaminator- przygotowanie 
do matury tel. 0 608 179 215

1298/D/08

Matematyka tel. 0 509 69 59 82
1305/D/08

JĘZYKI OBCE
Centrum Edukacyjne „Eureka” 
kursy: języków obcych, przed-
miotów ogólnokształcących 
dla dzieci, młodzieży, doro-
słych ul. Grunwaldzka 209/42 
Leopold tel. 722 37 27 37 pon-pt 
16.00-20.00

1257/D/08

HISZPAŃSKI – PROGRESS 
tel. 032/ 616 37 37

1067/D/08

FRANCUSKI – PROGRESS 
tel. 032/ 616 37 37

1067/D/08

Angielski tel. 0 602 838 118
1045/D/08

NIEMIECKI – PROGRESS 
tel. 032/ 616 37 37

1067/D/08

WŁOSKI – PROGRESS 
tel. 032/ 616 37 37

1067/D/08

ANGIELSKI – PROGRESS, 
www.progress-ce.edu.p l , 
tel.032/ 616 37 37

1067/D/08 

Niemiecki – matura 
tel. 0 608 26 57 64

1090/D/08

ANGIELSKI – LEKCJE, KONWER-
SACJE, MATURA. 6 lat doświad-
czenia. Tel. 0 32 744 47 52, 692 
223 739

3/09/08/p

Niemiecki tel. 0 606 136 183 gg 
6920409

1322/D./08

Angielski. Tel. 602 340 777
1232/D/08

Angielski – korepetycje: matura, 
egzamin gimnazjalny. Tel. 0 32 616 
28 05

26/09

Angielski. Tel. 502 96 59 59
1312/D/08

Angielski – korepetycje. Tel. 507 
696 707

1330/D/08

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

bezpł

Dam ziemię, gruz Tel. 0502 150 710
bezpl

Oddam szczenięta za darmo Tel.. 
0 609 684 751

bezp

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

bezpł

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

130/07

Oddam małe kotki Tel. 032/ 616 
33 41

bezpłatne

Kocięta oddam za darmo. Tel. 607 
058 861

bezpł.

Piesek biały w czarne łatki z brą-
zową plamą na grzbiecie szuka 
właściciela. Tel. 616 76 84

bezpł.

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

bezp

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

bezp

Zaopiekuję się dzieckiem tel. 0 511 
212 109

bezp

Zaopiekuję się dzieckiem po południu 
tel. 0 887 789 771

bezpł

Rencistka 45 lat podejmie pracę 
fizyczną. Tel. 507 156 962

bezpł.

Emeryt podejmie pracę jako stróż, 
portier, kierowca tel. 0 696 735 191

bezp

Rencistka 45 lat podejmie pracę 
fizyczną tel. 0 507 156 962

bezp

Emerytka zaopiekuje się dzieckiem 
w wieku przedszkolnym lub szkol-
nym najchętniej z Podłęża. Tel. 616 
60 94

bezpł.

TAXI
TAXI!!! 0 601 431 749

941/D/08

Plan działalności placówek środowiskowych
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu

25 września godz. 13.00 - Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2 “Spo-
tkanie z...” - wykład poprowadzi Profesor Politechni-
ki Śląskiej Józef Szarawara. Temat: „Ignacy Mościcki 
1867-1946 - czlowiek, chemik-technolog, prezydent”. 
Wstęp wolny.

 
Nabór do Theatrum Verbum. 

Spotkanie organizacyjne:
24 września godz. 17.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2. 

Instruktor prowadzący: Dominik Socha. 
Poszukujemy osoby w wieku (15-25 lat) zainteresowanych poezją i jej 

prezentacją.

Kurs Tańca Towarzyskiego dla dzieci w wieku 7-12 lat
Spotkanie organizacyjne:

29 września godz. 18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2. 
Instruktor prowadzący: Bartosz Rodzik

Zajęcia muzyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Rozpoczęcie zajęć:

1 października godz. 17.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2. 
Instruktor prowadzący: Roman Jońca. „Instrumen-
taliści już grający!!! Posiadający własne instrumenty, 
pragnący poszerzyć swój warsztat oraz umiejętno-
ści…..” Przybywajcie

 
„W Hołdzie Janowi Pawłowi II” 

– koncerty w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
12 października godz. 17.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2. Mag-

da Anioł - koncert. Bilety w cenie 10 zł.
15 października godz. 18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2. Kon-

cert zespołu „Porozumienie”. Wstęp wolny
19 października godz. 17.00 – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80. 

Koncert „Czterech tenorów i Diva” w wykonaniu 
Orkiestry Symfonicznej „Brevis” z Ukrainy. Wystąpią: 
Agata Sava (mezzosopran), Vasyl Ponajda (tenor), Ro-
man Trokhymuk (tenor), Taras Hlova (tenor), Roman 
Antoniuk (baryton), Wojciech Mrozek (dyrygent). 
Bilety w cenie 20 zł i 25 zł.

Bilety do nabycia w kasach MCKiS (ul. Grunwaldzka 80 i ul. Mickiewi-
cza 2) oraz w sklepie muzycznym Melodia.
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Szukamy śladów przeszłości (cz. I)
Artykuły, które 
dotąd napisałam, są 
efektem tzw. kwerendy 
archiwalnej, czyli 
poszukiwania materiałów 
źródłowych w archiwach. 
W toku takich poszukiwań 
udało mi się odszukać 
wiele dokumentów, 
które pozwoliły na 
odtworzenie prawdziwej 
historii naszego miasta, 
opartej na źródłach 
historycznych.

Poszukiwania w archiwach pań-
stwowych i kościelnych dały mi 
sporo satysfakcji, kiedy odnajdo-
wałam nieznane dotąd dokumenty 
i zapisy na temat ludzi i wydarzeń 
związanych z Jaworznem. Swoją 
pracę rozpoczę ła m od pocz ąt-
ku czyli od tzw. zarania dziejów 
i chronologicznie przesuwałam 
zakres swego zainteresowania na 
epoki późniejsze. 

Aktualnie moje badania sku-
piają się głównie na XIX wieku, ale 
już przechodzę na okres XX wieku. 
I w tym temacie zauważyłam po-
ważne braki w zakresie archiwa-
liów z tego okresu. Jeśli brak doku-
mentów z wcześniejszych epok jest 
zrozumiały, to zjawisko pewnego 

„zaniku” dokumentacji archiwalnej 
ze stosunkowo niedawnej przeszło-
ści budzić może zdziwienie, a le 
również zaniepokojenie.

Sprawa posiada niebagatelne 
znaczenie, okazuje się bowiem, 
że odległe w czasie epoki można 
udokumentować materiałami ar-
chiwalnymi, natomiast prawdziwe 
kłopoty zaczynają się z dokumen-
tacją ostatniego półwiecza. Chodzi 
bowiem głównie o okres II wojny 
światowej oraz czasy powojenne. 
Trzeba tutaj wyraźnie stwierdzić, 
że cokolwiek sądzi się na temat tej 
epoki, to jej historię  trzeba napisać. 
A do tego niezbędne są autentyczne 
dokumenty. 

Główną przyczyną wspomnia-
nego braku źródeł historycznych 
są zaniedbania na odcinku zda-
wania dokumentacji do archiwów. 

Jest to od dawna obligatoryjne, 
ale w rzeczywistości jaworznickie 
władze miejskie, zarządy zakła-
dów i przedsiębiorstw, szkół oraz 
innych jednostek, pomimo usta-
wowego obowiązku nie oddały do 
archiwów swojej dokumentacji . 
Nie oznacza to, że akta pozostały 
na miejscu, dzisiaj nie można ich 
odnaleźć, a to najczęściej oznacza 
ich zniszczenie.

W tej sytuacji należałoby spró-
bować uratować materiały, które 
jeszcze gdzieś się znajdują. Apeluję 
więc do naszych czytelników o tego 
typu materiały. Tytułem przykładu 
będziemy prezentować materiały 
fotograficzne, które dotarły do nas. 
Niestety nie zostały opisane, chcie-
libyśmy skonfrontować je z pamię-
cią czytelników i ustalić dokładne 
fakty historyczne.

W dzisiejszym wydaniu prosimy 
o rozpoznanie poszczególnych osób 
i przekazanie informacji do naszej 

Fotografia nr 1 Fotografia nr 2 Fotografia nr 3 Fotografia nr 4

Fotografia nr 5 Fotografia nr 6

redakcji. Kto jest na tym zdjęciu? – po 
rozpoznaniu prosimy o informacje 
biograficzne.  maria leś-runicKa

W rodzinnej atmosferze 
obchodził 20 września 
jubileusz 25-lecia 
Rodzinny Ogród Działkowy 
„Jawor”. Spotkanie 
połączone było także 
z Dniem Działkowca.

Na uroczystość przybyli: wi-
ceprezes Ok ręgowego Zarządu 
Śląsk iego w Katowicach Michał 
Krawczyk, kierownik Delegatury 
w Sosnowcu Józef Praszkiewicz, 
sekretarz Kolegium Prezesów w Ja-
worznie Franciszek Sobel, inspektor 
Szkolenia Związkowego Delegatury 
Regionalnej w Sosnowcu Kazimierz 
Has, prezes Ogrodu Działkowego 
„Hutnik ” w Szczakowej Jacenty 
Worwa oraz prezydent miasta Paweł 
Silbert, sekretarz miasta Dariusz 
Starzycki, działkowcy, ich rodziny 
i sympatycy ogrodu.

Wszystkich powitał prezes za-
rządu Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego „Jawor” Zdzisław Szczerba, 
przedstawiając gościom k rótką 
historię ogrodu oraz aktualne osią-
gnięcia i problemy działkowców.

Prezes Zarządu Śląskiego Michał 
Krawczyk podziękował wszystkim 
za pracę na rzecz ogrodu i miasta.

Jubi leusz był okazją do uho-
norowania dzia łkowców i gości 
odznaczeniami i dyplomami. Naj-
w yższe odznaczenie związkowe 
„Za Zasługi dla Polskiego Związku 
Działkowców”, przyznane uchwałą 
Prezydium Krajowej Rady Pol-

sk iego Zw ią zku Dzia ł kowców, 
otrzymali Jan Chorąży, prezydent 
Paweł Silbert.

Z łot ą  o d z n a k ą  „ Z a s ł u ż ony 
Działkowiec” zostali odznaczeni 
Józef Kuc i Mieczysław Lesia k, 
a srebrną odznaką: Zygmunt Mar-
kiewicz, Stanisław Balcerzak, Au-
gustyn Bąk, Beata Zając i Grzegorz 
Hęciński.

Brązową odznaką „Zasłużonego 
Działkowca” zostali uhonorowani: 
Michalina Wenda, Grażyna Siewio-
rek i Andrzej Chruściel.

Og ród d zia ł kow y c iąg le s ię 
zmienia i rozwija. Na bieżąco pro-
wadzone są prace remontowe. Za 
zaangażowanie w sprawach spo-

łecznych na rzecz ROD „Jawor” 
w czasie prowadzenia prac elektry-
fikacyjnych podziękowano okolicz-
nościowymi dyplomami uznania: 
Stanisławowi Nocek, Beacie Kuba-
siak i Mirosławowi Kolasie.

Działka Stanisława Kaczki zo-
sta ła ogłoszona najpiękniejszą , 
a sam właściciel otrzymał stosow-
ny dyplom uznania. Za estetyczne 
działki dyplomy otrzymali: Helena 
Wilczek, Irena Wrońska, Genowe-
fa Reszka, Katarzyna Przewoźny, 
Ma łgorz ata Olesi k ,  Ka z i mierz 
Grędel, Elżbieta Jajeśnica i Cecylia 
Kaźmierczak.

Na rę c e  pre z e s a  Z d z i s ł aw a 
Szczerby z najlepszymi życzeniami 

Srebrny jubileusz działkowców
i podziękowaniami dla wszystkich 
działkowców ROD „Jawor” pre-
zydent złożył pamiątkową paterę  
i statuetkę od prezesa OZŚ w Kato-
wicach Michała Krawczyka.

W miłej, rodzinnej atmosferze 
działkowcy bawili się przy znanych 
przebojach muzyk i popu larnej 
i biesiadnej.

Za wieloletnią współpracę na-
szej redakcji z ogrodem „Jawor” 
działkowcy złożyli podziękowania 
na ręce Mirosławy Matysik wraz 
z okol icznościow ym dy plomem 
i odznaką „Za Zasługi dla Polskie-
go Związku Działkowców”.

D z i a ł k o w c o m  R o d z i n n e g o 
Og rodu Dz ia ł kowego „Jawor” 
z okazji srebrnego jubileuszu ży-
czymy dużo słońca, obfitych zbio-
rów, i aby ożywcze deszcze o Was 
nie zapominały. 

(iw)

Działkowcom odznaczenia wręcza prezes Michał Krawczyk

Jubileusz 25-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jawor” otworzył prezes Zdzisław Szczerba
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Twórczość

25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 14)

Nasi artyści 90-lecie Lotnictwa 
Polskiego (1918-2008)Stowarzyszenie Twórców Kultu-

ry w Jaworznie jest organizacją spo-
łeczną, toteż samo musi borykać się 
ze swoimi problemami. Dlatego tak 
ważne jest zaangażowanie osobiste 
wszystkich członków w jego dzia-
łalność oraz dbałość o jego dobre 
imię. Oprócz własnej pracy twórczej 
i eksponowania swoich dokonań, 
potrzebna jest niezmiernie praca 
społeczna na rzecz dobra wspól-
nego. Własna inwencja połączona 
z jej realizacją jest tu zawsze mile 
widziana, jak też podejmowanie do-
datkowych, choćby drobnych, obo-
wiązków. Na przestrzeni 25 lat nie 
brakowało osób spoza kręgu samych 
zainteresowanych, którzy spieszyli 
z pomocą, widząc w tej organizacji 
wiele pożytku dla społeczeństwa 
oraz jej pozytywne oddziaływanie 
na kulturę naszego miasta. Jedną 
z nich okazała się pani Krystyna 
Dzurdzikowska – osoba o naturze 
społecznikowskiej, świetna organi-
zatorka, aktywna działaczka wielu 
organizacji, znakomita animatorka 
kultury. W trudnym dla stowarzy-
szenia okresie „bezdomności”, gdy 
z powodu braku lokalu jego członko-
wie spotykali się w ogródkach dział-
kowych lub domach prywatnych 
jak sekciarze, to właśnie pani Kry-
styna Dziurdzikowska pospieszyła 
z pomocą.  Jako kierownik prężnie 
działającego pod jej zarządem Klubu 
„Relaks” przyjęła „pod swój dach” 
błąkające się stowarzyszenie, a że 
sama była nie tylko organizatorem 
życia kulturalnego, mającym na 
swoim koncie wiele sukcesów, ale 

również twórcą, chętnie do niego 
wstąpiła, wnosząc swój zapał, talent 
i temperament. Nie uchylała się od 
społecznej pracy i odpowiedzial-
ności. W 1995 roku weszła w skład 
nowo wybranego zarządu jako za-
stępca przewodniczącego ożywiając 
pracę stowarzyszenia i stwarzając 
wiele nowych możliwości działania. 
Klub „Relaks” stał się miejscem nie 
tylko zebrań, ale również regular-
nych wystaw prac plastycznych, wie-
czorków poetyckich, czy też spotkań 
z ciekawymi ludźmi.

Twórczość pani Krystyny Dziur-
dzikowskiej ukazuje drugie jej ob-
licze. W dynamicznej, niezwykle 
prężnej osobie ujawnia się nagle 
delikatność, liryzm i sentyment. 
Jej  poezja przepojona jest miłością, 
dotyka niejednokrotnie sfery najdeli-
katniejszych relacji międzyludzkich, 
zawiera wiele osobistych ref leksji, 
patriotyzmu, oraz wrażliwości na 
piękno przyrody. Dała się również 
poznać jako autorka obrazów olej-
nych i akwarelowych przeważnie 
o tematyce związanej z przyrodą. 
Są to pejzaże często powiązane z ar-
chitekturą drewnianą oraz bukiety 
kwiatów. Chętnie sięga również do 
rękodzieła artystycznego – zdobnic-
twa ceramiki. 

Pani Krystyna Dziurdzikowska 
za swoją działalność i poświęcenie 
otrzymała wiele dyplomów i na-
gród. Uhonorowana została również 
odznaką „Zasłużonego Działacza 
Kultury” przyznaną przez Ministra 
Kultury i Sztuki. 

jolanTa HaŁas m.  

SZCZĘŚCIE
To jest miłość która błyszczy wciąż
Nawet wtedy gdy czas oszroni nasze 
skronie
Miłość co przypomina poezję
Która wyszła z morza Twoich oczu.
To jest miłość pachnąca powietrzem
Na którą nie ma leku, ani ocalenia
Która muska nasze serca
Skrzydłami barwnego motyla.
To jest miłość która sięga nam do 
ramion
Aż do duszy, aż do spierzchniętych 
warg
Która budzi niepokój wielkości 
nieba
Ofiarowaliśmy sobie nasze istnienie 
aż po życia kres.

ZAPOMNIJ – BY PAMIĘTAĆ
Jeśli chcesz mnie sobie przypomnieć
zapomnij – jeśli potrafisz – jak wy-
glądały
moje ciężkie zmęczone powieki

nasze wszystkie przywiędłe wieczory
te wszystkie zmarnowane dni...

zapomnij - jeśli potrafisz –
wszystkie słowa które mówiłam
dobre lub złe czasami –
ileż to zgilotynowanych marzeń...

zapomnij – jeśli potrafisz –
wszystko co widzialne i natarczywe
co zasłaniało mnie przed tobą

zapomnij – by mnie sobie przypo-
mnieć

NA KIEDY
Odpływa życie nieprzeżyte
jak zjawa coraz dalej
zawsze spłoszona, strachem zdjęta
swe sprawy odkładam stale
aż pewnego dnia odkryje
z włosami jak biel kredy
że to ja siebie odłożyłam
tylko na kiedy?... Na kiedy?!

Doniosłym wydarzeniem  
w wymiarze historycznym  
były uroczystości 
obchodów z okazji  
90-lecia Lotnictwa 
Polskiego i  
10-lecia działalności 
Stowarzyszenia Lotników 
Polski Południowej, które  
odbyły się w niedzielę,  
21 września, w Jaworznie.

Organizatorem bloku imprez 
jubileuszowych na terenie Polski 
Południowej był zarząd Stowarzy-
szenia Lotników Polski Południowej 
im. mjr pil. Karola Pniaka Dowódcy 
308 Krakowskiego Dywizjonu My-
śliwskiego. Odbywały się w trzech 
etapach i miejscowościach związa-
nych z lotnictwem. Zapoczątkowane 
zostały w kolebce lotnictwa:
19 lipca w Krakowie 

– Zabierzowie 
– Balicach

23 sierpnia w Katowicach 
– Muchowcu

21 września w Jaworznie 
– Osiedlu Stałym 
– Centrum

Patronat honorow y nad uro-
czystościami w Jaworznie objęli 
Marszałek Województwa Śląskiego 
Bogusław Śmigielski i Prezydent 
Miasta Jaworzna Paweł Si lbert , 
mecenat objął Szef Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego  w Katowicach 
płk. Zbigniew Piątek.

Niedzielne uroczystości w Ja-
worznie zainaugurowano mszą św. 
o godz. 12.00 w Sanktuarium MBNP 

na Os. Stałym z ceremoniałem woj-
skowym z udziałem reprezentantów 
generalicji dowództwa Polskich Sił 
Powietrznych, dowództwa 2 pułku 
lotniczego w Krakowie, 13 eska-
dry transportowej, przedstawicieli 
jednostek lotnictwa w Katowicach, 
aeroklubów śląskich, gościa honoro-
wego kpt. pil. Antoniego Tomiczka 
weterana z czasów II wojny świa-
towej Dywizjonu bombowego 300, 
301, później eskadry do zadań spe-
cjalnych oraz żołnierzy lotników.

Pierwszym z głównych ceremo-
niałów rozpoczynających mszę św. 
było wprowadzenie nowo ufundo-

Chwalebne Dzieje Lotnictwa Polskiego. 
Obchody jubileuszowe w Jaworznie

Od lewej major pil. Józef Skulich, prezes SLPP koła w Jaworznie, w czasie uroczystości. Na czerwonym 
suknie złożona urna z ziemią cmentarną poległych lotników

wanego sztandaru SLPP na jubileusz 
10-lecia działalności. Prezentacji 
sztandaru opartego na wzorze sztan-
daru PSP dokonał wiceprezes Stowa-
rzyszenia ppłk. pil. Jan Szymik.

Mszę św. w intencji poległych, 
zmarłych oraz żyjących lotników 
i ich rodzin i członków Stowarzy-
szenia celebrowali ks. kustosz pra-
łat Józef Lenda i ks. kapelan SLPP 
dr Lucjan Bielas, który w okoliczno-
ściowej homilii nawiązał do historii 
Polski i stałej dewizy na sztandarze 
Bóg – Honor – Ojczyzna.

Dzieje historii Lotnictwa Pol-
skiego na przestrzeni 90 lat przed-
stawił prowadzący uroczystości 
prezes zarządu SLPP Tadeusz Ze-
muła, który szczególnie podkreślił 
ofiarę lotników i wkład w odzyska-
nie niepodległości, udział w wojnie 
obronnej 1939 roku, na zachodzie 
Europy, służby na straży granic, 
udzia ł  w misjach pokojow ych, 
udział w pokazach lotniczych.

Aktu przekazania urny z ziemią 
poległych lotników także z ostat-
niej katastrof y samolotu KASA 
w styczniu 2008 roku, w której 
zginęło 20 oficerów lotnictwa na 

ręce ks. kustosza dokonali płk. pil. 
dypl. Sławomir Żakowski, dowódca 
III Brygady Transportowej w Kra-
kowie i weteran II wojny kpt. pil. 
Antoni Tomiczek, mieszkaniec 
Pstrążnej k. Raciborza. Złożenie 
urny do galerii urn w Kaplicy Lot-
ników pw. MB Loretańskiej, która   
jest jedyną tego typu nekropolią 
w Polsce i na świecie, odbyło się  na 
zakończenie mszy św.

Z powodu t rudności natur y  
technicznej nie dokonano w Kapli-
cy Lotników wmurowania tablicy 
upamiętniającej gen. br yg. pi l . 
Tadeusza Andersza, która zosta-

nie zabudowana dopiero w roku 
przyszłym z okazji 10-lecia Kaplicy 
Lotników. U stóp wizerunku MB 
Loretańskiej złożona została wią-
zanka kwiatów biało-czerwonych.

Liturgię mszy św. wzbogaciła 
gra orkiestry dętej Brygady Wojsk 
Rakietowych z Bytomia.

Uroczystości kościelne zakoń-
czono wyprowadzeniem sztandaru 
SLPP, niestety w zmniejszonym 
składzie poczty. W czasie trwają-
cych uroczystości nagle zasłabł płk. 
pil. Józef Rudnicki, mimo reani-
macji zmarł w sanktuarium w oko-
licznościach szczególnych, w czasie 
pełnienia zaszczytnej funkcji służby 
ludziom i Bogu. Żył życiem lotnika 
i życiem stowarzyszenia.

Dalsza część of icjalnych pro-
gramowych uroczystości odbywała 
się w sali teatralnej MCKiS przy 
ulicy Mickiewicza 2, z wykładem 
multimedialnym o Wyższej Szkole 
Oficerskiej Sił Powietrznych w Dę-
blinie, wręczeniem odznaczeń, pu-
charów, w yróżnień, dy plomów, 
podziękowań, które zamieścimy 
w następnym wydaniu.

c.d.n. zofia ŻaK
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o g ł o s z e n i e

W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, 18 września, 
w ramach finałowych już 
spotkań autorskich w roku 
jubileuszowym 25-lecia 
STK, odbył się wieczór ze 
znaną jaworznianką, J.A. 
Szczepańską, długoletnią 
członkinią stowarzyszenia. 
Autorka zaprezentowała 
swoją poezję i niezwykłe, 
finezyjne wycinanki.

Powitania wszystkich obecnych 
oraz honorowego gościa dokonały 
Dorota Mida i Małgorzata Stokłosa 
z Działu Czytelni Naukowej MBP.

Program wieczoru wypełniły 
na przemian prezentacje plastyczne 
i recytacje utworów poetyckich au-
torki w wykonaniu Alicji Dudek oraz 
Małgorzaty Stokłosy. Zaprezentowały 
one m.in. takie wiersze jak: „Pokłon 
matce”, „Dzień dziecka”, „Moje miasto 
Jaworzno”, „Pozdrowienie”, „Ballada 
o ziemi”, „Na cześć miasta”, „Wiosna”, 
„Jesień”, „Los”, „Nie tylko”, „Ojczy-
zna”. O swojej twórczości, zarówno 
literakiej, jak i plastycznej, wypowia-
dała się również autorka.

Będąc jeszcze w szkole średniej, 
zaczęła pisać wiersze na różne oko-
liczności. Po wstąpieniu w roku 1975 
do Grupy Młodych Twórców MCK 
w Jaworznie, zadebiutowała utworem 
„Matka” na łamach gazety „Gwarek”. 
Do Stowarzyszenia Twórców Kultury 
należy od początku jego istnienia, 
czyli od roku 1983.

Swoje utwory poetyckie publiko-
wała w „Twórczości Robotniczej”, 
„Zielonym Sztandarze”, „Anima-
torze”, „Przysłowiu”, „Co tydzień”, 
w arkuszu poetyckim „Pomiędzy 
szybami”, wydała również własny 

tomik „Wiosenny wiatr”. W swoich 
utworach daje niejednokrotnie wyrazy 
wielkiego przywiązania do rodzinnego 
miasta i chluby z jego osiągnięć, inne 
są bardzo osobiste, poruszające, skła-
niające do refleksji. Nie zabrakło też 
humorystycznych fraszek-fistaszek, 
napisanych w przeddzień spotkania, 
które rozbawiły słuchaczy.

Drugą wielką pasją autorki jest two-
rzenie niepowtarzalnych, różnorod-
nych wzorów wycinanek kolorowych. 
Wycinanki te znalazły zastosowanie 
zarówno dekoracyjne, jak użytkowe, 
szczególnie dla osób niewidomych 
i słabowidzących. Pierwszą wyci-
nankę stworzyła w roku 1978 z okazji 
ukazania się 100. numeru „Gwarka”. 
Korzystała z rad i konsultacji prof.

Włodzimierza Hodysa, który ukie-
runkował jej pracę wizją, tworzenie 
wg własnych inwencji.

Swoje prace wystawiała w Tarno-
wie, Katowicach, Chrzanowie, Cho-
rzowie, Wodzisławiu Śl., Dusznikach, 
Kudowie, Iwoniczu i wielokrotnie 
w naszym mieście. Na X Przeglądzie 
Amatorskiej Twórczości Plastycznej 
„Od gminy do województwa” w Ka-
towicach nagrodzona została przez 
Muzeum w Chorzowie. Misterne pod 
względem wzornictwa wycinanki 
łączone z akwarelą, tworzą obrazy 
z krainy baśni i marzeń.

Prof. Zbigniew Siatkowski w bro-
szurze „Dziedziczenie ros” napisał: 
„Szczepańska wycinankarka i akwa-
relistka talentu prawdziwego, twór-
czyni działek fascynujących wy-
obraźnię, w świecie marzenia umie 
być u siebie”.

Podczas spotkania prace plastyczne 
wyświetlone zostały na ekranie w pro-
gramie multimedialnym, w seriach: 
wycinanki różne, okolicznościowe, 
miniaturki.

Talent plastyczny autorka odziedzi-
czyła po swojej mamie, która w okresie 
powojennym była jedną z pierwszych 
w mieście, trudniąca się wyrobem 
sztucznych kwiatów z bibuły, papieru 
dla zdobnictwa obiektów sakralnych, 
instytucji państwowych i dla potrzeb 
ludności.

Za uroczy wieczór pod względem 
wizualnym i doznań duchowych au-
torce podziękowali własnymi wiersza-
mi: Maria Radziwolska „Nic więcej” 
i Jan Leś „Wystawa na czasie”.

Słowa uznania i gratulacje oraz 
kwiaty na ręce autorki złożyli przed-
stawiciele instytucji miejskich: dy-
rektor MCKiS Marian Miler, Urszula 
Warszawska i Kazimierz Kielski. 

Podziękowania i kwiaty złożyli 
również inni artyści – Jan R. Drąg, 
Bolesław Fraszczyński, prezes STK, 
członkowie STK, przyjaciele, miłośni-
cy sztuki i liczni mieszkańcy miasta.

zofia ŻaK

Wieczór z twórczością literacką i plastyczną 
Józefy Antoniny Szczepańskiej

Jedna z wielu wycinanek Józefy 
A. Szczepańskiej

Józefy Antoniny Szczepańskiej
Moja kolebka
Kolebką moją j� t�  co dnia

W klęski, pożogi i śmi
 h ognia.

Tu się me kroki zatrzymały,

Tu odebrałam dar niemały

I ukochane oddam do dna …

Tobie, bo nazwy   już nie zmienisz

Rośni� z, piękniej� z dla ist nienia. 

Dla Ciebie twórcze są marzenia.

Legendą wieku kołysane,

Rośnie Jaworzno ukochane. józefa a. szczepaŃsKa
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I Konkursowa Jazda 
Samochodem o Puchar 
Prezydenta Miasta Jaworzna 
przeszła do historii. Zawody, 
które całą niedzielę,  
21 września, przyciągały 
uwagę mieszkańców 
Jaworzna, organizatorzy 
zaliczają do udanych.

Impreza cieszyła się ogromnym 
powodzeniem wśród zawodników 
i na przekór brzydkiej pogodzie, 
w niedzielny poranek, na starcie sta-
wiło się aż 58 załóg. Zawody odbyły 
się na bardzo wysokim poziomie, 
wśród startujących pojawiło się 
większość z czołówki śląskich kie-
rowców a także kilku gości z wyż-
szych rajdowych lig.

Próby sportowe, które odbyły się 
na stadionie miejskim przy ul. Kra-
kowskiej 8, na terenie OWR Sosina 
oraz na terenie po byłych zakładach 
dolomitowych na Pieczyskach, przy-
padły do gustu zarówno startującym 
jak i kibicom. Śliska nawierzchnia 
wymagała ogromnej koncentracji 
od zawodników. Jednak w warun-
kach, z pozoru nielubianych przez 
kierowców, młodzi rajdowcy czuli 
się jak ryba w wodzie. Efektownych 
boków w zakrętach czy nawrotach 
nie brakowało, a zgromadzona przy 
próbach publiczność przecierała 
oczy ze zdumienia, oglądając kunszt 
kierowców prowadzących swoje ko-
lorowe rajdówki.

Rajd trwał niemal cały dzień, 
baza zawodów znajdowała się w Hali 
Widowiskowo-Sportowej, natomiast 
oficjalny start i meta ulokowane były 
pod budynkiem Prezydium Urzędu 
Miasta. Po pokonaniu startu załogi 
kierowały się w kierunku prób spor-
towych. Po pokonaniu całej trasy 
musiały one jeszcze raz przejechać 
po rampie pod Urzędem Miejskim. 
Pomiędzy próbami oraz miejscami 
oficjalnymi imprezy rajdówki je-
chały w normalnym ruchu ulicznym 
z zachowaniem przepisów ruchu 
drogowego.

Kierowcy, którzy szczęśliwie do-
jechali do mety, z zadowoleniem 
opowiadali o całym dniu zmagań. 
Szczególnie przypadła im do gustu 
próba na Sosinie.

Kolejne próby, czyli wokół Stadio-
nu Miejskiego oraz na Pieczyskach, 
również dostarczały emocji. Padający 
przez wiele godzin deszcz zamienił 
nawierzchnię w pobojowisko.

– Można tutaj dużo stracić, 
ale także dużo zyskać, śliska 
nawierzchnia niweluje 
przewagę mocnych aut 
i wymaga dobrej techniki 
jazdy – powiedział 
najbardziej doświadczony 
ze startujących, Robert 
Kucharczyk, licencjonowany 
kierowca rajdowy.

Organizatorów nieco zawiodła fre-
kwencja w najmocniejszej klasie 5., 
w której pojawiły się jedynie 3 załogi. 
Jednakże nie liczy się ilość, ale jakość. 
Nie zawiódł dobrze znany śląskim kibi-
com rajdowym Witold Biłek w Mitsubi-
shi Lancerze. Przy niezwykle efektownej 
jeździe bezapelacyjnie wygrał zawody. 

Debiut jaworznickich rajdowców

Klasa IV: 1. miejsce łukasz Rogol – Peugeot 206; 2. miejsce Kamil 
Bronikowski – Renault R5; 3. miejsce Michał Gańczarczyk – Opel 
Kadett Gsi

Klasa V: 1. miejsce Witold Biłek 
– Mitsubishi Lancer; 2. miejsce 
Krzysztof Karkoszka – Subaru 
Impreza

Klasyfikacja generalna: 1. miejsce Witold Biłek – Mitsubishi Lancer; 2. 
miejsce Damian Syty – Ford Fiesta; 3. miejsce Maciej Sordyl – Peugeot 106

Klasa III: 1. miejsce Damian Syty 
– Ford Fiesta; 2. miejsce Maciej 
Sordyl – Peugeot 106; 3. miejsce 
Tomasz Jaworski – Peugeot 106 
Rallye (zdj. po prawej)

Klasa II: 1. miejsce Filip Janota – Fiat Cinquecento; 2. miejsce Marek 
Mikulski – Fiat Seicento; 3. miejsce Grzegorz Pasterak

Klasa I: 1. miejsce Dariusz Salecki – Fiat 126 p; 2. miejsce Dawid 
Drozdek – Fiat 126p, 3. miejsce Michał Starzykiewicz – Fiat 126p

Drugi w klasie, Krzysztof Karkoszka, 
podobnie zapewnił kibicom ogromne 
widowisko.

W klasie 4., w której na metę doje-
chało 8 załóg nie było niespodzianek. 
Podium przypadło Łukaszowi Rogo-
lowi, Kamilowi Bronikowskiemu oraz 
Michałowi Gańczarczykowi. Najmoc-
niej obsadzana okazała się klasa 3., któ-
ra ostatnio staje się coraz popularniejsza 
w rajdach typu KJS. Klasa, w której 
niepodzielnie panują Peugeot 106, tym 
razem została zdobyta przez Damiana 
Sytego w Fordzie Fiesta. Kolejne stop-
nie podium to już standardowo dwie 
sto szóstki prowadzone przez Macieja 
Sordyla oraz Tomasza Jaworskiego.

Wyniki klasy 2., która jest nie-
malże markową klasą Fiata Seicento 
i Cinqecento, nie były dla nikogo 
niespodzianką. Zw yciężył Fi l ip 
Janota przed Markiem Mikulskim 
oraz Grzegorzem Pastera k iem. 
Warto jednak wspomnieć o jaworz-
nickim kierowcy Andrzeju Salwiń-
skim, który zajął miejsce tuż za 
podium. Z pewnością w jeździe po-
magała mu dobra znajomość terenu, 
ale w tak mocno obsadzonej klasie 
to i tak rewelacyjny wynik.

I najniższa, klasa 1., praktycznie 
w całości zdominowana przez bar-
dzo lubiane Fiaty 126p, nie zawio-
dła ani pod względem frekwencji 

ani pod względem widowiska, które 
zostało zgotowane przez kierowców 
popularnych maluchów. Zwycięz-
cą został murowany faworyt, czyli 
Dariusz Salecki, a niższe miejsca 
zajęli Dawid Drozdek oraz Michał 
Starzykiewicz.

Po skończeniu zawodów wszyscy 
zawodnicy zebrali się w holu Hali 
Widowiskowo-Sportowej, gdzie 
z niecierpliwością czekali na ogło-
szenie wyników oraz rozdanie na-
gród. Ostatnim akcentem zawodów 
były bardzo atrakcyjne nagrody 
rzeczowe ufundowane przez firmę 
Inter-Cars, Bartosik Motorsport oraz 
Baran Auto Serwis. Dzięki hojności 
Prezydenta Miasta Jaworzna zgodnie 
ze zwyczajem puchary za najwyższe 
miejsca w klasach oraz klasyfikacji 
generalnej otrzymali zarówno kie-
rowcy oraz piloci.

Nie sposób nie wspomnieć o pozo-
stałych sponsorach imprezy, bez któ-
rych zawody nie mogły by się odbyć. 
Swój wkład w budżet imprezy miało 
kilka dobrze znanych jaworznickich 
firm takich jak: Raba II - przedstawi-
ciel marki Hyundai, Art-Com, Igies 
& Igies, Dom-Styr oraz ATW Nowo-
czesne Technologie. Organizatorzy 
serdecznie dziękują sponsorom oraz 
zawodnikom za udział w imprezie!

barTosz paweŁczyK

Odcinek specjalny na Sosinie był szybki i wymagał dużych umiejętności technicznych od kierowcy


