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Zapraszamy do programu telewizji 
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obejrzeć audycję motoryzacyjną 
„AutoExpert”, której sponsorem jest 
Stacja Kontroli Pojazdów PKM Sp. z o.o.
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Cooper S i Lancia Ypsilon.
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Wyjdź na jaw, wejdź na jaw.pl – jaworznicki portal społecznościowy

Zagazowane 
miasto

Pożar na 
Krakowskiej

Zmiany w PKE

Miłość 
małżeńska
Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza 
wszystkich zainteresowanych na 
kolejny wykład  ks. dr. Lucjana 
Bielasa pt. „Miłość małżeńska 
– trwanie w dobrej i złej doli”. 
Wykład odbędzie się  
w czwartek 17 kwietnia br.,  
o godz. 18:00 w budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.

CB

Już dziś  
Targi Pracy  
i Edukacji!
Do godziny 13.00 w hali 
widowiskowo-sportowej odbywają 
się Targi Pracy i Edukacji. 
Takie połączone targi 
organizowane są po raz pierwszy. 
Ich głównym celem jest możliwość 
porównania ofert edukacyjnych, 
dotyczących jaworznickiego 
szkolnictwa  
z ofertami pracodawców,  
czy też prezentowanych przez 
urząd pracy. 
W targach udział biorą specjaliści, 
którzy służą pomocą wszystkim 
zainteresowanym.  Podczas targów 
chętni będą mogli wziąć udział 
w odbywających się prelekcjach, 
m.in. prowadzonych przez doradcę 
zawodowego Powiatowego 
Urzędu Pracy, a także przez 
przedstawiciela Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego. 

P.DługajCzyk  

Na początku kwietnia br. 
policjanci zatrzymali na 
gorącym uczynku czterech 
mężczyzn: 19-letniego 
jaworznianina oraz trzech 
mieszkańców Krakowa  
w wieku od 21 do 31 lat. 
Osoby te spotkały się  
w rejonie autostrady A4  
i chciały dokonać przerzutu 
narkotyków z Krakowa 
do Jaworzna. Schwytanie 
sprawców powiodło się 
dzięki mozolnej  
i długotrwałej pracy 
operacyjnej funkcjonariuszy 
sekcji kryminalnej 
jaworznickiej policji.

Mężczyźni przyjechali do Ja-
worzna czarnym samochodem audi. 
Tutaj czekał na nich mieszkaniec 
dzielnicy Jeleń. Miał odebrać „to-
war”, a następnie rozprowadzić go 
w naszym mieście. Jednak w porę do 
akcji wkroczyli stróże prawa, którzy 
zatrzymali mężczyzn w trakcie prze-
stępczego procederu. Po obezwład-
nieniu kompletnie zaskoczonych 
mężczyzn, policjanci zabezpieczyli 
narkotyki. 

– W zatrzymanym samochodzie 
ujawniono 5 okrągłych zawiniętych 
taśmą paczek o różnych średnicach, 
w których znajdowała się marihu-
ana o łącznej wadze 563 gramów 
oraz specjalna waga elektroniczna. 
Wartość rynkowa zabezpieczonych 
narkotyków to około 17.000 złotych. 
Taka ilość pozwala na sporządzenie 
ponad 500 „działek” – informuje 
oficer prasowy sierżant sztabowy 
Tomasz Obarski.

Mężczyznom w trakcie zatrzy-
mania odebrano również inne nie-
bezpieczne przedmioty i urządze-
nia, które dołączono jako dowody 
do sprawy.

– D waj mężczyźni ,  19 - l e tni 
jaworznianin oraz 27-letni miesz-
kaniec Krakowa, podczas prze-
słuchania przyznali się do winy, 
tj. popełnienie przestępstwa z art. 

Policja udaremniła przerzut dużej ilości marihuany na teren  Jaworzna

Schwytano 
handlarzy 
marihuaną

56 ust.1 oraz art. 62 ust.1 ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomani, czyli 
posiadanie i usiłowanie wprowadze-
nia do obrotu środka narkotycznego. 
Sankcja w związku z w/w artykułami 
przewidziana jest od 6 miesięcy do 
lat 8 więzienia – wyjaśnia Tomasz 
Obarski. (iw)

Jaworznicka 
„Ivrea” 
wyróżniona  
w Katowicach
W Teatrze im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Katowicach,  
11 kwietnia br., odbyła się Wielka 
Gala Firm Rzemieślniczych  
z całego województwa śląskiego, 
zorganizowana przez Izbę 
Rzemieślniczą w Katowicach i Izbę 
Rzemieślniczą małych i średnich 
przedsiębiorstw w Katowicach.
Podczas dorocznej uroczystości 
nominowanych zostało 20 firm 
i przedsiębiorstw produkcyjno-
usługowych do tytułów:
1 – „Rzemieślnik Roku”;
2 – „Firmy z przyszłością”;
17 – „Firmy z jakością”.
Spośród 17 firm wyróżnionych  
w kategorii „za jakość”, znalazła się  
jedyna jaworznicka firma jubilerska 
– wyrobów ze srebra „Ivrea”, której 
właścicielką jest  Małgorzata 
Herman.
W uroczystej gali wziął udział 
prezes Izby Rzemieślniczej  
w Jaworznie, Wiesław Drobniak.

z.Żak

We wtorek, 8 kwietnia, w Jeleniu 
mia ł miejsce groźny w y padek 
dwóch motocyklistów jadących 
ulicą Dąb. Policja podejrzewa, 
że przyczyną wypadku była nad-
mierna prędkość. Poszkodowani 
przebywają w szpitalu.

Około 20.00, na ul. Dąb, 40-
letni mieszkaniec naszego miasta  
k ier ując y motoc yk lem Su zu k i  
i  17-latek, k ierujący Kawasak i,  

Wypadek motocyklistów
w wyniku utraty panowania nad 
prowadzonymi maszynami uderzyli  
w krawężnik.

W wyniku zdarzenia obaj do-
znali poważnych obrażeń. Mieli 
liczne złamania i urazy czaszki,  
w przypadku jednego z nich stwier-
dzono urazy brzucha i nerek. Zo-
stali przewiezieni do szpitala, gdzie 
do tej pory są leczeni.

P.jamroz

Schwytanie sprawców powiodło się – jak mówi widoczny na zdjęciu 
Tomasz Obarski – dzięki mozolnej i długotrwałej pracy operacyjnej 
funkcjonariuszy sekcji kryminalnej jaworznickiej policji

Oto „rekwizyty” przestępców

czytaj na str. 3
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Agnieszka C., właścicielka 
agencji finansowej „Punkt 
Tanie Opłaty” przy  
ul. Jagiellońskiej  
w Szczakowej, która oszukała 
150 mieszkańców Jaworzna, 
najprawdopodobniej 
niedługo trafi do więzienia. 

W trakcie postępowania prowa-
dzonego przez jaworznicką prokura-
turę przyznała się do winy i dobro-
wolnie poddała się karze. Najważ-
niejsza wiadomość dla oszukanych 

jaworznian jest taka, że ma zwrócić 
im przywłaszczone pieniądze.

O sprawie pisaliśmy w ubiegłym 
roku. 24 kwietnia 2007 roku na poli-
cję zgłosił się mieszkaniec Jaworzna, 
który w okienku prowadzonym przez 
Agnieszkę C. wpłacił pieniądze. Jak się 
okazało nie dotarły one na wyznaczony 
rachunek, a gdy chciał zareklamować 
operację, okienko było już zamknięte. 
Niebawem do komendy policji zaczęły 

Właścicielka punktu opłat ze Szczakowej, która oszukiwała ludzi, będzie 
musiała zwrócić im przywłaszczone pieniądze

Przyznała się do winy

zgłaszać się inne osoby, które realizo-
wały swoje opłaty w punkcie prowa-
dzonym przez Agnieszkę C.

W trakcie całego postępowa-
nia ustalono 150 pokrzywdzonych. 

Agnieszka C. przywłaszczyła w su-
mie ponad 31 tysięcy złotych. Policja 
zabezpieczyła też programy kom-
puterowe o łącznej wartości ponad  
10 tysięcy złotych, które Agnieszka C. 
posiadała nielegalnie.

W trakcie postępowania Agnieszka 
C. przyznała się do zarzucanych czynów 
i złożyła wniosek o ukaranie bez prze-
prowadzania rozprawy. – Łączna kara, 
jaką zaproponowała, na którą myśmy się 
zgodzili, to 2 lata pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem na okres 
5 lat oraz obowiązek naprawienia szko-
dy, bo to jest najważniejsze – wyjaśnia 
prokurator rejonowy, Liliana Sobańska. 
Tę szkodę ma naprawić w trybie art. 72 
paragraf 2 kodeksu karnego, co oznacza, 
że w momencie, kiedy nie wykona tego 
obowiązku naprawienia szkody, może 
zostać odwieszony jej wyrok. To jest 
dodatkowe zabezpieczenie. Pieniądze 
muszą być zwrócone poszczególnym 
osobom w terminie 2 lat od uprawomoc-
nienia się wyroku.

Agnieszka C. ma 31 lat i nie była 
karana. Jej sprawa zostanie rozpo-
znana w Sądzie Rejonowym. – Sąd, 
jak doręczy akt oskarżenia wszystkim 
pokrzywdzonym, wyznaczy posiedze-
nie i na posiedzeniu, jeśli uwzględni 
uzgodnioną karę, to wyda taki wyrok 
– mówi Liliana Sobańska. – Raczej 
się nie zdarza żeby wydał inny wy-
rok. Musiałyby być jakieś błędy we 
wniosku, żeby sąd go nie uwzględnił 
– dodaje prokurator. P.jamroz

Miejski Zarząd Dróg i Mostów  
w związku z wymianą nowych wiat 
przystankowych rozpoczął prace 
dotyczące poprawy stanu chod-
ników, przy których przystanki 
się znajdują.

W miejscach, gdzie chodniki 
wokół przystanków nie nadają się 
do użytku, zostaną odremontowa-
ne, powstaną także tzw. perony.  
W niektórych dzielnicach mimo 

Wernisaż, który odbył się  
11 kwietnia w galerii „Obecnej” 
Miejskiego Centrum Kultury 
rozpoczął wystawę malarstwa 
nieżyjącego jaworznickiego 
artysty Jacka Göttela.

Jacek Göttel urodził się w 1960 
roku. Studiował w krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych, Wydziale Gra-
fiki w Katowicach. Dyplom uzyskał  
w 1991 roku na Wydziale Kształto-
wania Otoczenia w Katedrze Ko-
munikacji Wizualnej w Katowicach. 
Zajmował się malarstwem, rysun-
kiem, komunikacją wizualną i grafiką 
projektową. Brał udział w kilkunastu 
wystawach w Niemczech i Polsce. 
Zmarł w 2005 roku w Jaworznie.

Wystawa w „Obecnej” to przede 
wszystkim prace malarskie artysty, 
które udało się wypożyczyć ze zbiorów 
prywatnych osób. – Taka wystawa tro-
chę wspominkowa. Jakby próba przygo-
towania jakiejś większej retrospektywy 
jaworznickiego artysty, którego już  
2 lata nie ma z nami – mówi organizator 
wystawy, Przemysław Dudzik, dyrektor 
Muzeum Miasta Jaworzna.

We wstępie do katalogu wystawy 
napisanym przez Pawła Warchoła 
czytamy: „Niewielu z nas doświadcza 
błogosławieństwa pełnego obcowania 
ze sztuką, Jacek miał tę możliwość. 
Dzięki aktywnemu uczestnictwu  
w życiu artystycznym poznawał  
i analizował najnowsze zjawiska sztuki 
współczesnej, był jej krytycznym obser-

watorem i komentatorem, potrafił nie 
tylko analizować, ale przede wszystkim 
intuicyjnie eksplorować dzieła dzięki 
swej nieprzeciętnej wrażliwości”.

Wystawę można oglądać w galerii 
„Obecnej” do maja. A już w czerwcu, 
podczas Dni Jaworzna, odbędzie się 
wernisaż wystawy innego artysty  
z Jaworzna, Andrzeja Makowskiego.

P.jamroz

W naszym mieście 
trwa budowa ekranów 
akustycznych. Działania 
te związane są z V etapem 
projektu „Miasto Twarzą do 
Autostrady”. 

12 kwietnia br. ponad 100 zuchów 
należących do gromad zuchowych 
Hu fc a  Z H P Jawor z no w z i ę ło 
udział w rajdzie zorganizowanym 
przez drużyny działające w dziel-
nicy Jeziorki.

Słoneczny poranek zapowiadał 
całkiem niezłą aurę na randkę z Panią 
Wiosną. Niestety, zanim dotarliśmy 
na miejsce spotkania zrobiło się szaro, 
ponuro i zimno. Mimo to przybyło 
na to niezwykłe spotkanie 8 gromad: 
Leśne Skrzaty (SP5), Wesołe Kamyki 
(SP7), Dzielni Apacze (SP8), Piraci 
(SP10), Pszczółki (SP14), Leśne Dusz-
ki (SP15), Kolorowe Chmurki i Młode 
Wilki (SP19). Umówiliśmy się w Szko-
le Podstawowej nr 19. Rajd rozpoczę-
liśmy od spotkania z gościem, panią 
Grażyną Bogacz-Sokół z Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami w Jaworznie. 
Podczas rozmowy poznaliśmy wiele 
zagrożeń środowiska i ciekawostek 
związanych z tematyką tegorocznej 
randki – ornitologią. 

Nasz gość wyruszył z nami również 
na trasę rajdu, towarzysząc zuchom 

Randka z wiosną
w wyprawie po lesie. Każda gromada 
otrzymała mapę, na której zaznaczone 
były punkty, do których należało dojść. 
Na trasie czekało na nas moc zadań 
związanych z ptakami. Zuchy rozpo-
znawały odgłosy ptaków, odpowiada-

ły na zagadki, określały środowisko,  
w którym żyją wybrane gatunki 
ptaków, a także wsłuchiwały się  
w ich śpiew podczas wędrówki, której 
zakończenie miało miejsce nad pięk-
nym stawem. Tam przy ogniu, grupa 
zuchów złożyła Obietnicę Zuchową. 
Po powrocie do szkoły odbyło się pod-
sumowanie i prezentacja ostatniego  
z zadań, które musiała przygotować 
każda gromada – teatrzyki, oczywiście 
ilustrujące wiersze o ptakach. Dyplo-
my, nagrody, plakietki dla kolekcjone-
rów, wspólne pląsy i piosenki... jak ten 
czas szybko minął. 

Choć wiosna nie obdarowała nas 
słońcem i piękną pogodą, chyba każdy 
zuch wrócił z randki uśmiechnięty.  
Z utęsknieniem będziemy czekali na 
kolejną randkę z wiosną, już za rok.

kinga kurek

już zamontowanych nowych przy-
stanków, chodniki nie są jeszcze 
wymienione. –Chodników tych nie 
zdążyliśmy jeszcze położyć, ale prace 
remontowe będą wykonane najszyb-
ciej jak to będzie dało się uczynić 
– uspokaja MZDiM. W naszym mie-
ście ma powstać ponad 20 nowych 
przystanków. Prace te mają na celu 
poprawę bezpieczeństwa jak i kom-
fortu pasażerów. P. DługajCzyk

Już wkrótce dobry stan 
chodników i przystanków

Prace Jacka Göttela możemy oglądać do maja na 
wystawie w MCK

Göttel w „Obecnej” Nowe ekrany 
akustyczne

Nowe ekrany akustyczne po-
jawią się wzdłuż drogi nieopodal 
domów wielorodzinnych. – Będą 
to zielone ściany usytuowane na 
przemian ze ścianami przeszklo-

nymi – mów i Grzegorz Cy ran, 
inżynier kontraktu „Miasto Twa-
rzą do Autostrady”. Wybudowane 
one będą w trzech strefach: przy 
ulicy Cegielnianej, przy Urzędzie 
Skarbow ym, na Osiedlu Stałym  
i Leopoldzie. Ekrany mają na celu 
ochronę mieszkańców przed ha-
łasem. Za przeszkodą powstanie 

Szkoła Podstawowa nr 6 już kolejny 
raz była organizatorem Powiato-
wych Eliminacji Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. Konkurs ten odbył się 
w hali Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu na Podłężu. 

Konkurs przebiegał pod okiem ja-
worznickiego ratownika medycznego 
– Piotra Fijoła, a także Tomasza Obar-
skiego z KMP w Jaworznie. – Przed-
sięwzięcia takie są bardzo istotne dla 
młodych ludzi, którzy już od najmłod-
szych lat powinni uczyć się jak sprawnie 
korzystać z ulic – komentuje spotkanie 
Tomasz Obarski. Po konkursie pi-
semnym, odbyła się  lekcja pokazowa,  
w której uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 6 chętnie uczestniczyli. Głów-
nym celem tego przedsięwzięcia było 
szerzenie wśród uczniów wiedzy na 
temat przepisów ruchu drogowego,  
a także nauka prawidłowego udzielania 
pierwszej pomocy.  P. DługajCzyk

Mali 
ratownicy

obszar o zmniejszonym natężeniu 
dźwięku, zwany cieniem akustycz-
nym. Zakończenie prac planowane 
jest na 15 czerwca. 

P. DługajCzyk

Obietnica zuchowa

Martwa natura z żarówką

Ekrany akustyczne chronią mieszkańców przed hałasem

„Tanie opłaty” niektórych wyniosły naprawdę dużo
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Wzorem lat ubiegłych, mając na celu 
promocję zdrowia przedsiębiorstwo 
Świadczeń Zdrowotnych i Promocji 
Zdrowia Elvita – Jaworzno III sp.  
z o.o. organizuje tzw. „Białą Sobotę” 
pod hasłem „Obudź się na wiosnę”.

Wszystkich chętnych zapraszamy 
do udziału w dniu 19 kwietnia b.r.  
w godz. od 8.00 do 12.00. do Szkole Pod-
stawowej nr 14 w Jaworznie –Bory.

Tym razem przygotowaliśmy dla 
pacjentów zdeklarowanych do le-
karza POZ w przychodniach Elvity 
bezpłatne badania: poziomu cukru, 
cholesterolu, trójglicerydów, test  
w kierunku alergii (IgE całkowite).

Uwaga! Wymienione badania 
wykonuje się na czczo.

Poza tym będzie można sprawdzić 
pojemność płuc, wykonać kompute-
rowe badanie wzroku oraz EKG.

Bezpłatnych konsultacji lekar-
skich udzielą lekarze:

Obudź się na wiosnę

– kardiolog, 
– okulista,
– pulmonolog,  
– podstawowej opieki zdrowotnej.

Oprócz ww. badań i konsultacji 
można będzie wykonać pomiar tkan-
ki tłuszczowej, ciśnienia tętniczego 
krwi, oznaczenia wskaźnika masy 
ciała (BMI).

Każdy pacjent otrzyma kupon 
uprawniający do bonifikaty na bada-
nia laboratoryjne w naszym Medycz-
nym Laboratorium Diagnostycznym 
przy ul. Gwarków 1 w Jaworznie.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych do udziału 

w naszej akcji.

t e k s t * s p o n s o r o w a n y

W piątek przed południem 
zaczęły do jaworznickiej 
straży pożarnej docierać 
informacje z różnych części 
miasta o wyczuwalnej woni 
gazu. Ani strażakom,  
ani pogotowiu gazowemu 
nie udało się ustalić  
źródła zapachu.

Pierwsze zgłoszenie o wyczu-
walnym zapachu gazu dotarło do 
Państwowej Straży Pożarnej około 
9.40 z ulicy Ławczanej na Podłężu. 
Potem napływały kolejne infor-
macje z okolic stacji benzynowej 
„Statoil”, było zgłoszenie z okolic 
ul. Północnej, również z Osiedla 
Stałego i centrum. – Informacje 
docierające do nas o rozległości 
wyczuwania zapachu, który został 
określony przez mieszkańców jako 
gaz, były tak rozległe, że wszystkie 
siły i środki zostały zadysponowane 

w te miejsca. W żadnym miejscu 
nie stwierdzono przekroczenia gra-
nicy strefy wybuchowej. Natomiast 
zastępy ratowników stwierdziły 
faktycznie w yczuwalny zapach 
gazu – relacjonuje przebieg akcji 
kapitan Andrzej Filipczak z PSP  
w Jaworznie.

Śledziliśmy akcję na bieżąco. 
R a z em z e s t ra ż a k a m i ,  re jony,  
z których napływały zgłoszenia, 
sprawdzali pracownicy Pogotowia 
Gazowego. 

Nie udało się ustalić źródła gazu, którego zapach był wyczuwalny  
w powietrzu w piątek

Zagazowane miasto 15 kwietnia w Jaworznie obradowało 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Południowego Kon-
cernu Energetycznego. Najważniej-
szym punktem obrad były zmiany 
w składzie Rady Nadzorczej spółki 
– wymieniono przedstawicieli więk-
szościowego akcjonariusza Tauron 
Polska Energia. 

17 marca na stronach internetowych 
Tauron PE ukazały się ogłoszenia o na-
borze do rad nadzorczych czterech spół-
ek zależnych holdingu: PKE, Enionu, 
Elektrowni Stalowa Wola i EnergiiPro. 
Zgłoszenia i stosowne oświadczenia 
złożyło 28 chętnych do zasiadania w Ra-
dzie Nadzorczej PKE (Tauron dysponuje 
sześcioma miejscami). 27 marca Tauron 
ogłosił listę osób rekomendowanych 
przez komisję ds. przeprowadzenia po-
stępowania kwalifikacyjnego. 

Na wtorkowym walnym odwoła-
no pięciu członków Rady Nadzorczej 
reprezentujących Tauron PE (Joanna 
Strzelec-Łobodzińska, Ireneusz Ko-
moszyński, Katarzyna Mikołajczyk, 
Zbigniew Rawiński i Wiesław Włodek) 
oraz powołano sześć osób wybranych 
spośród rekomendowanych pod ko-
niec marca przez komisję ds. przepro-
wadzenia postępowania kwalifikacyj-
nego oraz pracowników spółki. 

Nowi członkowie RN PKE repre-
zentujący Tauron PE: Marian Ber 
– dr nauk ekonomicznych, wicepre-

zes Zarządu ds. strategii Energopol 
Południe SA; Tadeusz Chmielniak 
– prof. zw. dr hab. inż. Politechniki 
Śląskiej; Maciej Szpunar – dr nauk 
prawnych, adwokat; Stanisław To-
karski – wiceprezes Zarządu Tauron 
Polska Energia SA; Krzysztof Zamasz 
– wiceprezes Zarządu Tauron Polska 
Energia SA; Tytus Żurek – prezes 
Zarządu PEG SA.

Zgodnie ze statutem PK E – 
Rada Nadzorcza spółki składa się  
z 12 osób: sześciu reprezentantów 
Taurona; jednego reprezentant Skar-
bu Państwa (Lidia Pyzik-Sonik)  
i pięciu przedstawicieli załogi (Andrzej 
Dziubany, Tadeusz Gadaczek, Kazi-
mierz Kasprzyk, Eugeniusz Lizończyk  
i Marian Kasperczyk).  (iw)

Zmiany w PKE

Jak wiadomo, za wyrzucanie sprzętu 
elektrycznego grozi kara grzywny. 
Jednak mieszkańcy naszego miasta 
nie muszą się już martwić, co zro-
bić ze starym sprzętem. Specjalnie 
oznakowany samochód pomoże 
pozbyć się sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego.

Jaworzno włącza się do akcji zbie-
rania zużytego sprzętu. Do soboty 
każdy mieszkaniec będzie mógł 
pozbyć się w sposób legalny starego 
urządzenia. Całym tym przedsię-
wzięciem zajęła się f irma „Mega 
Sernice Recycling”, która do spe-
cjalnego pojazdu będzie odbiera-
ła od mieszkańców sprzęt. Samo-
chód ten odwiedził już Osiedle Stałe  
i Jeleń. Dzisiaj mieszkańcy Szczakowej 
i Ciężkowic mogą pozbyć się zużytego 
urządzenia. Jutro samochód przyje-

14 kwietnia, po 21.00, 
Straż Pożarna z Jaworzna 
rozpoczęła akcję gaśniczą na 
Krakowskiej 2. Uczestniczyło 
w niej 5 jednostek straży  
i 15 strażaków, którzy 
starali się uratować płonący 
jednorodzinny dom. 
Współpracował z nimi jeden 
patrol policji, który kierował 
ruchem drogowym.

O pożarze straż pożarną poin-
formował telefonicznie mieszkaniec 
Jaworzna, który wolał zostać anoni-
mowy. Działania strażaków polegały 
na podaniu dwóch prądów wody na 
palący się dom. Jeden  skierowany 
był do wnętrza budynku, natomiast 
drugi na dach. Ze względu na duże 
zadymienie przeszukanie budynku 
odbyło się po ugaszeniu i oddymie-
niu. Okazało się, że budynek nie 

Jednak nigdzie 
specjalistyczna 
aparatura nie wykazała 
nadmiernego  
stężenia gazu. 

Gaz był wyczuwalny również 
w rejonie u l icy Północnej. Za-
niepokojeni nauczyciele Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
ewakuowali szkołę. Straż zaleciła 
wietrzenie budynku, w tym czasie 
uczniowie czekali na boisku. 

– Muszę powiedzieć , że zda-
rzenie było o tyle nietypowe, że 
wyglądało tak, jakby chmura gazu 
pojawiła się w okolicach od Podłęża 
przez ul. Północną, po Osiedle Stałe 
i centrum – mówi Filipczak.

Po bardzo krótkim czasie 
zapach przestawał być 
wyczuwalny

Do akcji włączył się w ydział 
zarządzania kryzysowego Urzędu 

Miejskiego i został zadysponowa-
ny oddział strażaków z Katowic. 
Jednak przyczyn wyczuwalnego za-
pachu nie udało się ustalić. – W tej 
chwili nie jesteśmy w stanie określić 
przyczyny. Dotarliśmy praktycznie 
do każdej rozlewni gazu, rozdzielni 
gazu i tam nie stwierdzono żadnych 
niepokojących sytuacji. Żaden gaz 
nie był transportowany przez mia-
sto i ewentualne rozszczelnienie nie 
miało miejsca – wyjaśnia rzecznik 
straży.

P.jamroz

Pożar na Krakowskiej

jest zamieszkały i nie znajdują się  
w nim osoby poszkodowane. Spale-
niu uległa więźba dachowa, drew-
niany strop oraz stare meble. Łączna 
wartość strat to 30 tys. zł. 

Na dzień dzisiejszy ustalane są 
przyczyny pożaru, jednak z nieofi-
cjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, iż 
prawdopodobnie było to podpalenie.

P.DługajCzyk

Legalnie wyrzuć elektrośmieci

dzie na Podłęże, w piątek na Gigant, zaś  
w ostatnim dniu – sobotę – w cen-
trum. Należy pamiętać, że kupując 
nowe urządzenie producent, czy też 
sprzedawca mają obowiązek przyjąć 
sprzęt, który jest już zużyty.

P.DługajCzyk

Zaniepokojeni nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 ewakuowali szkołę

Jan Kurp ze Stanisławem 
Tokarskim

Samochód firmy „Mega Sernice 
Recycling”

Strażacy szybko i sprawnie poradzili sobie z pożarem



P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S k A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O R M A T O R

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

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
dw

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

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

Całodobowy Czynny
dw

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

dw

7

8 kwietnia
Na targowisku miejskim przy 
ul. Grunwaldzkiej, około godz. 
13.00, nieznany sprawca 
dokonał kradzieży portfela 
damskiego wraz z zawartością 
dokumentów i pieniędzy  
w kwocie 500 złotych na 
szkodę 21-letniej mieszkanki 
naszego miasta.

We wtorek, między godz. 
12.30 a 12.40, na ul. Sien-
kiewicza, nieznany sprawca 
skradł z torebki portfel damski 
wraz z legitymacją dla niewi-
domych, kartą NFZ i pieniędz-
mi w kwocie 50 złotych na 
szkodę 74-letniej mieszkanki 
naszego miasta.

Patrol policji na ul. Mroczka 
zatrzymał mężczyznę, 
który znajdując się w stanie 
nietrzeźwym (3,5 promila) 
kierował rowerem. Ponadto 
zatrzymany nie zastosował się 
do wyroku sądu, gdyż obecnie 
ciąży na nim zakaz kierowania 
pojazdami. Jaworznianin trafił 
do policyjnej izby zatrzymań. 
Postępowanie prowadzi 
Komenda Miejska Policji w 
Jaworznie.

10 kwietnia
W nocy z 10 na 11 kwietnia, 
nieznany sprawca wybił szybę 
w drzwiach balkonowych 

Abyście dalej szli przez życie, 
trzymając się mocno za ręce, 
zawsze uśmiechnięci, zawsze 
razem, zawsze pewni swoich 
uczuć. Niechaj los Wam sprzy-

ja , niosąc powodzenie. Tego 
wszystkiego z okazji 5. rocz-
nicy ślubu Joasi i Mariuszowi 
Płoszaj życzy: babcia Bronia  
i Władziu.

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

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

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
19.04.08 r. – Beskid Mały – Przeł. Kocierska – Łamana Skała – Leskowiec-Rzyki.  

Cena: 20 zł , 22 zł, 25 zł, 28 zł (do 16 kwietnia)
26.04.08 r. – Beskid Śląski – Szczyrk Biła – Kotarz – Grabowa – Salmopol. Cena: 20 zł,  

22 zł, 25 zł, 28 zł (do 23 kwietnia)
10.05.08 r. – Beskid Wyspowy – Luboń Wielki – Strzebel – Jaskinia Zimna Dziura
16-18.05.08 r. – V Rajd Górski – „Spełnione  Marzenia” Pieniny 2008 
 Cena: trasy wielodniowe: 120 zł, 130 zł, 140 zł, 150 zł
 Cena: trasy jednodniowe: 28 zł, 30 zł, 35 zł, 40 zł (do 30. 04. 08 r.) 
 Jest również trasa rowerowa
22-25.05.08 r. – wycieczka w Bieszczady. Cena: 180 zł 

Komisja Turystyki Pieszej zaprasza
19.04.08 r. – Tarnowskie G – Repty Szlakiem zabytków Techniki. Cena: 23 zł, 25 zł, 30 zł

Komisja Krajoznawcza zaprasza
01-04.05.08 r. – Ziemia Świętokrzyska. Cena: (wpłaty do 18. 04. 08 r.)
01.06.08 r. – wyjazd do Teatru Sceny Stu w Krakowie  na spektakl „Biesy” oraz zwie-

dzanie Muzeum Narodowego. Cena: 40 zł, 60 zł, 95 zł, 125 zł (wpłaty do 
21 kwietnia)

05.06.08 r. – do Teatru Scena Stu w Krakowie na komedię Rafała Kmity: „Aj! Waj! Czyli 
historie z cynamonem”. Cena: 30 zł, 50 zł, 60 zł,  (wpłaty do 6 maja)

13.06.08 r. – do Teatru Scena Stu w Krakowie na komedię: „Sztuka kochania. Sceny dla 
dorosłych” oraz spacer na krakowską starówkę. Cena: 35 zł, 50 zł, 55 zł,  
60 zł, (wpłaty do 6 maja)

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

Komisja Turystyki Kolarskiej zaprasza
20.04.08 r. – Rajd kolarski „Poznajemy okolice Jaworzna” – Krzykawka. Cena: 3 zł, 4 zł, 

5 zł, (wpłaty do 17 kwietnia)

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję panu dyrektorowi  

i pracownikom Okręgowej Stacji  
Ratownictwa Górniczego w Jaworznie 
za bezinteresowną pomoc przy pracach 

związanych z odnowieniem masztu  
na posesji szkoły 

Dyrektor SP nr 14 
Anna Szymanek 

budowanego domu przy  
ul. Leśnej, po czym z wnętrza 
skradł na szkodę mieszkańca 
Jaworzna kompletny domofon 
oraz elektronarzędzia o łącznej 
kwocie 1.500 zł.

Mieszkaniec Pieczysk, w jed-
nym z autobusów PKM  
Sp. z o.o., został pobity przez 
znanego mu 18-letniego 
mieszkańca Jaworzna. Sprawca 
wszczął z nim awanturę, po 
której uderzając go pięściami 
spowodował niegroźne uszko-
dzenie głowy i twarzy. Postę-
powanie w tej sprawie prowa-
dzą jaworzniccy policjanci.

11 kwietnia
18-letni mieszkaniec os. 
Gigant 7 kwietnia wpłacił 
pieniądze w kwocie 1.076 zł na 
konto bankowe własności oso-
by podającej się za mieszkankę 
Bytomia. Kwota ta wpłacona 
była za zakupiony w drodze 
internetowej aukcji komputer 
firmy HP. Zgłaszający czuje się 
oszukany, z uwagi na fakt, że 
do dnia zgłoszenia nie otrzy-
mał zakupionego towaru ani 
zwrotu gotówki.

W piątek wieczorem, na  
ul. Chopina, patrol drogówki 
zatrzymał mieszkańca Borów, 
który będąc w stanie nietrzeź-
wym (0,8 promila), kierował 

samochodem osobowym marki 
Skoda. Po zatrzymaniu prawa 
jazdy kierowcy, mężczyzna 
został zwolniony do domu.

Kilka minut przed 20.00 
policjanci drogówki, zatrzymali 
48- letniego mieszkańca Szcza-
kowej, który kierując samocho-
dem marki Ford Mondeo, na ul. 
Jagiellońskiej nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu i uderzył 
w bok prawidłowo jadącego 
samochodu marki Renault 
Thalia, którym kierował miesz-
kaniec naszego miasta. Wynik 
badania na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu to 
1,5 promila. Zatrzymany noc 
spędził w areszcie.

W piątek nad ranem, 47-letni 
mieszkaniec Borów, kierując  
w stanie nietrzeźwym samo-
chodem marki Fiat 170, na  
ul. Wiosny Ludów stracił pano-
wanie nad pojazdem i wjechał 
do rowu. Kierowca w wyniku 
zdarzenia doznał złamania kości 
obojczyka i przebywa na lecze-
niu w jaworznickim szpitalu. 
Wynik badania na zawartość 
alkoholu w wydychanym 
powietrzu to ponad 2 promile.

12 kwietnia
Około 2.00 w nocy, na ul. 
Krakowskiej, patrol ruchu 
drogowego zatrzymał 

mieszkańca Sosnowca, który 
kierował samochodem Iveco 
w stanie nietrzeźwym, miał 
0,6 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Kierowca 
stracił prawo jazdy i został 
osadzony w areszcie.

W sobotę, około 15.30 w skle-
pie „Carrefour” przy ul. Grun-
waldzkiej, nieznany sprawca, 
wykorzystując nieuwagę  
22- letniego mieszkańca  
Os. Gigant, dokonał kradzieży 
telefonu komórkowego marki 
Sony Ericsson K550i, pozosta-
wionego przy kasie. Straty to 
około 400 zł.

Policjanci sekcji prewencji, 
na ul. Konopnickiej zatrzy-
mali 42-letniego mieszkańca 
tej ulicy, który kierował 
groźby pobicia wobec  
58-letniego mieszkańca 
Podłęża. Poszkodowany 
obawia się spełnienia gróźb. 
Postępowanie prowadzi 

Komenda Miejska Policji  
w Jaworznie.

13 kwietnia
Funkcjonariusze Służby Ochrony 
Kolei zatrzymali 45-letniego 
mieszkańca Jaworzna, przy 
którym ujawnili i zabezpieczyli 
dwie sztuki kolejowych znaków 
sygnalizacyjnych wykonanych  
z blachy żeliwnej, skradzionych  
z pomieszczenia magazynowego 
na terenie PKP Jaworzno Szcza-
kowa, po uprzednim zerwaniu 
kłódki w drzwiach wejściowych. 
Mężczyzna został osadzony w 
areszcie. Straty w toku ustalania.

W niedzielę wieczorem, na 
terenie hałdy górniczej przy  
ul. Chopina w Jaworznie, 
dwóch nieznanych sprawców 
grożąc nożem 15-letniemu 
mieszkańcowi naszego miasta, 
skradli telefon komórkowy 
marki Nokia 5610, wartości 
900 zł. Postępowanie prowadzi 
KMP Jaworzno.

Zarząd R.O.D. 
„ Jawor ” 

Zaprasza wszystkich działkowców 
na walne zebranie w dniu 26.04.08 r. 

o godzinie 15.00. 
Dom Działkowca 

ul. Szczakowska 1a
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Z konferencji prasowej prezydenta
Kochać i cierpieć aż do perłowych łez c.d.

Syn marnotrawny

Remon Vos oglądał teren przyszłej inwestycji

W parku technologicznym wybudowanym 
przez firmę „CTP Invest” zatrudnienie 
znajdzie 1000 osób

W Jaworznie 
powstanie park 
technologiczny

Po dwóch tygodniach 
odtrucia prosto ze szpitala 
zawiozłam syna do 
Komorowic. Z synem nie 
mogłam się kontaktować, 
ale codziennie dzwoniłam 
do wychowawcy. Cieszyłam 
się. Będzie dobrze. Radość 
trwała krótko. Po tygodniu 
dostałam telefon.

– Syn uciekł. Dziś o 10.00 – cią-
gnął terapeuta.

Zdębiałam. Po chwili odzyska-
łam mowę.

– Co teraz? Czy może wrócić? 
– pytałam. dławiąc się własnymi 
łzami.

– Tak, jeżeli zdąży dziś do 22.00 
i będzie trzeźwy.

Spojrza łam na zegarek. Była 
12.00. czekałam. W domu zjawił 
się o 17.00. Nie wpuściłam go. Na-
wet nie dałam mu jeść. Ponieważ 
był upał, podałam mu szk lankę 
kompotu. Postawiłam sprawę ja-
sno: albo wraca, albo żegnamy się 
na zawsze. Szybko podjął decyzję: 
„Wracam”.

Odwiozłam go do Katowic. Tam 
kupiłam mu jedzenie, picie i bilety 
na podróż. Wtedy spytałam: 

– Dlaczego? Uciekł, bo tęsknił. 
Tęsknił, bo był trzeźwy i znów do-
ceniał wartość domu i rodziny.

Tłumaczyłam, jak mogłam. Nie 
jesteś sam. Jesteśmy z Tobą, sercem 
i duszą. Musisz wytrwać, żebyśmy 
znów mogli być razem. Zrozumiał. 
Siadł do pociągu. Pojechał. O 22.00 
zadzwoniłam do ośrodka. Jest. Wró-
cił trzeźwy. Dajemy mu szansę.

Po dwóch m iesiąc ach znów 
uciek ł. Drugiej szansy powrotu 
już nie dostał. Wyrzucili go dys-
cyplinarnie, tym razem ja dałam 
mu szansę. Zrobiłam mu test – był 
trzeźwy. Pozwoliłam zostać, choć 
nie ufałam. Założyłam w sądzie 
sprawę o ustanowienie kuratora. 

Od tamtej por y minę ł y dwa 
lata. Obaj synowie są już dorośli. 

Już sami budują na nowo swoje 
hierarchie wartości. Pracują, dają 
pieniążki na swoje utrzymanie, 
kontynuują zaocznie naukę, robią 
kursy (sami za to płacą), pomagają 
w domu. Nie ma też dnia, by mnie 
któryś nie przytulił, lub pocałował 
czule w czoło, czy policzek. Moje 
serce, choć zbolałe, wali wtedy jak 
młot. W uszach dzwonią mi wtedy 
słowa piosenki pt. „Syn marno-
trawny”: „I w ychodzi na drogę 
ojca serce zbolałe”, zaś moje usta 
szepczą w tedy: „Wreszcie synu 
wróciłeś, tak czekałam”.

Na koniec pragnę podziękować 
wszystkim, którzy mi wtedy w tej 
walce pomagali. Przede wszystkim 
dziękuje Bogu za siłę wytrwania 

i za Łaskę Opatrzności. Mężowi, 
dzieciom. Trzeba pamiętać , że 
sama matka, lub ojciec nie może 
uratować narkomana. Narkomana 
może uratować cała rodzina, pod 
warunkiem, że jest z Bogiem, mi-
łością i jednością silna.

Ufam, że tym artykułem po-
mogę ocalić chociaż jedno młode 
życie od śmierci, tak jak ocaliłam 
synów. Matkom, które dziś prze-
żywają to, co ja „wczoraj” pragnę 
dodać nadziei i wiary. Niech moc  
i siłę z mojej walki czerpią do walki 
o swoje perły.

War to nawet jeś l i  prz y jdzie 
Wam cierpieć, aż do perłowych łez, 
jak mnie. konieC 

matka narkomana

Rembrandt – „Powrót syna marnotrawnego”

Niebieskie plakaty, 
białe fartuchy, 
ciśnieniomierze, 
stetoskopy.
wagi, 
audycja... 
słowem – ZS 4 Trzyma Formę!

7 kwietnia, w poniedziałek, ucznio-
wie działający w Klubie Uczniów Nie-
obojętnych „Kloon” i szkolnym Kole 
PCK pod opieką mgr Kingi Kurek zorga-
nizowali Biały Dzień. Przeprowadzona 
wcześniej akcja plakatowa przyniosła re-
zultaty! Od samego ranka kolejki zainte-
resowanych ustawiały się przy stoiskach 
przygotowanych przez organizatorów 
(osóbki w białych fartuchach). Wszyscy 
chętni uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 8 i Gimnazjum nr 9, a także nauczy-
ciele i pracownicy szkoły mogli odwie-
dzić „białe punkty”, gdzie przeszkoleni 
uczniowie dokonywali pomiarów ci-
śnienia, a także wagi i wzrostu, aby ob-
liczyć wskaźnik BMI. Zainteresowanych 
było wielu, ale tylko nieliczni ujawnili  
wyniki obliczeń BMI. 

Pod opieką mgr Sylwii Ganobis  
i mgr Aleksandry Bryły została przy-
gotowana audycja z okazji Światowego 
Dnia Zdrowia. Przez szkolny radio-
węzeł uczniowie z Koła Przyrodni-
czo – Ekologicznego i Samorządu 

Uczniowskiego SP 8, przybliżyli hi-
storię tego dnia, a także zachęcili do 
zdrowego odżywiania i aktywności 
fizycznej. A wszystko to dlatego, że 
ZS 4 Trzyma Formę!

(iw)

Światowy Dzień Zdrowia w ZS nr 4

Uczennice świetnie wczuły się w rolę

Firma „CTP Invest” 
rozpoczyna w Jaworznie 
wielką inwestycję  
o wartości 50 milionów 
euro pod nazwą „CTPark”. 
W rejonie Węzła 
Jeleńskiego powstaną 
budynki dla firm, które 
zatrudnią około 1000 osób.

Uzbrojone i przygotowane pod 
inwestycje tereny Gminnej Strefy 
Aktywności Gospodarczej otrzyma-
ły w ubiegłym roku nagrodę „Grunt 
na Medal”. W styczniu miasto ogło-
siło przetarg na 17-hektarową działkę 
po północnej stronie autostrady A4. 
Teren za 15,5 mln złotych kupiła od 
miasta firma „CTP Invest”.

„CTP Invest” jest developerem, 
który specjalizuje się w tworzeniu 
tzw. parków technologicznych, 
czyli powierzchni biurowych, ma-
gazynowych i produkcyjnych dla 
f irm zajmujących się produkcją 
przemysłową, nowymi technolo-
giami i działalnością badawczą. 
Na terenie Czech i Słowacji „CTP” 
wybudowało już w sumie 25 takich 
parków, w których ulokowało się 
300 firm i zatrudnionych jest bli-
sko 30 tysięcy osób.

W Jaworznie powstanie 
pierwszy CTPark na terenie 
naszego kraju. Firma za  
50 milionów euro wzniesie  
w tym miejscu budynki  
o łącznej powierzchni  
62 tys. metrów kwadratowych.

– Nasi klienci, inwestorzy, któ-
rzy będą się w tych budynkach 
znajdować, to będzie od 5 do 10 
firm – mówi Remon Vos, prezes 

„CTP”. – Będą to zarówno polskie 
jak i zagraniczne firmy.

Ja k  z d r ad z i ł  pre z e s  f i r my,  
w Jaworznie lokować się będą 
przede wszystkim firmy z dziedzin 
przemysłu lekkiego, zajmujące się 
produkcją dla f irm komputero-
wych, przemysłu samochodowego 
lub przemysłu automatycznego. 
Firmy te będą potrzebowały do-
brze wykształconej kadry, czyli 
absolwentów szkół wyższych, pro-
jektantów, absolwentów uczelni 
technicznych, ale również księgo-
wych i specjalistów finansowych, 
oraz całego personelu do obsługi 
tych firm i budynków. W sumie 
na ternie parku zatrudnienie może 
znaleźć 1000 osób. – Oceniamy, że 
około połowa z tych miejsc pracy, to 
będą operatorzy i pracownicy, któ-
rzy będą brali udział w produkcji 
– mówi Remon Vos.

Na specjalnej konferencji praso-
wej, prezes „CTP” wyjaśnił dlaczego 
wybór miejsca pierwszej inwestycji 
w Polsce padł właśnie na Jaworzno. 
W pobliżu tego terenu przebiegają 
ważne szlaki drogowe i kolejowe, 
jest niedaleko do lotnisk. Jaworzno 
znajduje się na obrzeżach aglome-
racji, nie brakuje wykwalifikowanej 
kadry i pracowników. Jest to region 
przemysłowy, w którym swoje sie-
dziby mają już polskie i zagraniczne, 
renomowane firmy.

„CTP Invest” zamierza w krótkim 
czasie zakończyć planowaną inwe-
stycję. Umowa podpisana z miastem 
mówi, że w ciągu 3 lat ma powstać 
50 % planowanych budynków, a do 
5 lat inwestycja ma być zakończona. 
Już w ubiegły czwartek szef „CTP”  
i jego współpracownicy obejrzeli 
teren przyszłych inwestycji z prezy-
dentem Pawłem Silbertem i spotkali 
się z naczelnikami wydziałów archi-
tektury, ochrony środowiska urzędu 
miejskiego, by omówić z nimi szcze-
góły planowanej inwestycji.

P.jamroz



6 Co tydzień nr 16/864
16 kwietnia 2008 roku

Miasto JaworznoKoncert

ogłoszenie

Już wkrótce nie lada gratka 
dla wszystkich miłośników 
progresywnego rocka.  
Na piątek,  
18 kwietnia, zaplanowano 
pierwszą edycję festiwalu, 
który otrzymał nazwę 
„Progressive Rock Meeting 
2008”. Gośćmi imprezy, 
która ma szanse na trwałe 
wpisać się w miejski 
kalendarz wydarzeń 
muzycznych, oprócz rodzimej 
gwiazdy Animations, będą 
zespoły Division By Zero, 
oraz tegoroczny debiutant 
– warszawska formacja 
Votum.

PRM rozpocznie się punktualnie 
o 19.00. Wtedy to na scenie pojawią 
się Maciek Kosiński, Alek Salamo-
nik, Adam Kaczmarek, Zbyszek Szat-
kowski, Bartek Turkowski i Adam 
Łukaszek czyli warszawski Votum. 
Zespół istnieje od 2003 roku. Przez 
trzy lata nieprzerwanie pojawiał sie 
na scenach warszawskich klubów, 
a także w innych miastach Polski, 
dając koncerty i promując singiel 
„Jestem”, który w 2006 roku został 
wydany wraz z czasopismem „Heavy 
Metal Pages”. We wrześniu tego sa-
mego roku do grupy dołączyli nowi 
członkowie, zmieniło się także po-
dejście do tworzenia muzyki. Kom-
pozycje zespołu przybrały bardziej 
progresywny charakter. Po ośmiu 
miesiącach prac nad nowym mate-
riałem zespół Votum zarejestrował 
8 utworów w warszawskim studiu 
DBX pod okiem Jacka Melnickiego. 
Album został zatytułowany „Time 
must have a stop”. 

Votum to nie t y l ko d źw ięk . 
Niezwykle ważną rolę w twórczo-
ści grupy, odgrywają także teksty. 
Treść utworów jest podobnie jak 
muzyka swoistym spoiwem wszyst-
kich kompozycji. Tło stanowi bo-
gata oprawa wizualna, autorstwa 
grupy „Mindfield”. W Votum war-
stwa muzyczna, wizualna i teksty 
wzajemnie się przenikają, takie 
było tez główne założenie grupy 
przy tworzeniu nowego albumu. 
Jak sami podkreślają przez muzy-
kę, tekst i wizualizacje wyrażają 
emocje i tworzą specyficzny kli-
mat, dlatego też komponując nowe 
utwory nie zastanawiając się czy 
swoim charakterem wpiszą się one 
w jakiś określony nurt. 

Po nich próbkę swoich nieprzecięt-
nych możliwości zaprezentuje dobrze 
znany jaworznickiej publiczności „Di-
vision by Zero”. Nazwa ta odnosi się 
też bezpośrednio do gatunku muzycz-
nego, prezentowanego przez zespół,  
a jest nim progresywny rock-metal.  
W grupie duży nacisk kładzie się na 
odpowiednie proporcje pomiędzy 
energią uwalnianą przez ciężkie 
gitarowe riffy, a klimatem tworzo-
nym przez instrumenty perkusyjne, 
k lawiszowe, bas oraz wokal. Od 
wypuszczenia krążka „Out of body 
experience” – w 2005 r. – o zespole 
możemy przeczytać w wielu cenio-
nych portalach internetowych takich 
jak Interia.pl, Independent.pl itd. 

W listopadzie 2006 roku zespół 
podpisał kontrakt z w y twórnią 
fonograf iczną Insanity Records.  
W składzie Sławek Wierny, Mariusz 
Pretkiewicz, Michał Wieczorek, 
Leszek Trela i Robert Gajgier grupa 
ostro pracowała nad pełnometrażo-
wym materiałem do debiutanckiej 
płyty pt. „Tyranny of Therapy”, która 
w marcu 2007 roku została zareje-
strowana w olkuskim studiu Zed. 
Na koncercie z pewnością usłyszymy 
sztandarowe kompozycje zespołu 
takie jak „Your salvation”, „Trying to 
understand” czy „Arachion”. 

Na zakończenie zabrzmią 
najbardziej wyczekiwane 
dźwięki – a na scenie pojawi 
się jaworznicka formacja 
Animations. Kuba Dębski, 
Paweł Larysz, Tomek 
Konopka i Bartek Bisaga  
to dzisiaj już uznana firma  
w „szufladzie” 
progresywnego 
rocka i metalu oraz 
jeden z najbardziej 
perspektywicznych składów 
na rynku fonograficznym. 
Wzmocnieni wokalnie przez 
Darka Bartosiewicza w lutym 
tego roku rozpoczęli już 
kompletowanie materiału na 
kolejną płytę. Ale po kolei. 

Za przełom w historii zespołu 
– wówczas jeszcze jako Labyrinth.
pl – uznaje się styczeń 2006 r. Iro-
nicznie – w tym samym momencie, 
w którym z zespołem postanowił 
się rozstać jego założyciel – Bartek 
Bisaga. Trzech pozostałych członków 
zespołu – gitarzysta Kuba Dębski, 
klawiszowiec Tomek Konopka i per-
kusista Paweł Larysz akurat rozpo-
częło pracę nad pierwszym krążkiem 
promocyjnym zespołu. W przeciągu 

kilku pierwszych miesięcy 2006 roku 
zarejestrowano dwa utwory – „911”  
i „Lost In Infinity”. Ponieważ zespół 
nie znalazł basisty do tego czasu, 
partie basu zostały nagrane przez 
Kubę Dębskiego. W marcu 2006 roku 
zespół wziął udział w eliminacjach 
II Edycji Rock ‘N Roll Music Festi-
val. Na szczęście wystąpił w pełnym 
składzie – Bartek zgodził się zagrać 
z zespołem, a po zwycięstwie w tych 
eliminacjach zespół rozpoczął dalsze 
prace w pełnym, klasycznym skła-
dzie. Warto wspomnieć, że zespół 
przez dwa lata z rzędu występował 
w finale tej imprezy. 

Prace nad promocyjnym albu-
mem zakończone zostały w czerwcu 
2006 roku – ostatecznie Bartek zare-
jestrował partie basu. Zespół posta-
nowił wykonać własnym sumptem 
kilkadziesiąt kopii płytki, która na-
stępnie została rozesłana do wytwór-
ni płytowych, rozgłośni radiowych, 
czasopism i portali internetowych 
praktycznie na całym świecie. Pod 
koniec wakacji 2006 roku zaczęły 
spływać pierwsze bardzo pochlebne 
recenzje promocyjnego, dwuutwo-
rowego krążka promo. Sam album 
promocyjny został umieszczony  
w całości na oficjalnej stronie inter-
netowej zespołu i do sierpnia 2007 
roku został pobrany ponad trzy 
tysiące razy. 

Około marca 2007 roku wszystkie 
partie na potrzeby pełnowymiaro-
wego, długogrającego debiutanckie-
go albumu zostały zarejestrowane  
i zespół rozpoczął prace nad miksem 
i masteringiem krążka. Za te dwie 
czynności główną odpowiedzialność 
wziął gitarzysta Kuba Dębski, a całość 
została przeprowadzona w prywat-
nym studio zespołu w Jaworznie. 

25 marca 2007 r. to bardzo istotna 
data w historii zespołu. To w tym dniu 
w Sali Teatralnej Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie miała 
miejsce prapremiera debiutanckiego 
albumu. Został on wykonany w całości 
podczas specjalnego promocyjnego 
koncertu. Sala była wypełniona po 
brzegi, a koncert okazał się wielkim 
sukcesem. Całość ponownie została 
zarejestrowana i w chwili obecnej 
ukończone zostały prace nad pierw-

szym oficjalnym zespołowym DVD  
w historii. Najprawdopodobniej zosta-
nie ono wydane w formie oficjalnego 
bootlegu. 

Ponadto, to właśnie 25 marca zo-
stała ogłoszona najważniejsza wiado-
mość tego wieczoru – zespół zmienia 
nazwę z Labyrinth.pl na Animations. 
Tak samo został zatytułowany pierw-
szy album, który miał swoją premierę 
16 lipca 2007 r. Pierwsze wydawnic-
two zespołu zdobyło mnóstwo świet-
nych recenzji, a album bardzo dobrze 
się sprzedaje na całym świecie. 

Obecnie zespół przygotowuje się 
do pierwszej części trasy koncertowej 

„Lost In Infinity Tour 2008”, promują-
cej debiutanckie wydawnictwo zespołu. 
– Zaczynamy 31 marca koncertem we 
Wrocławiu – a potem kolejno Poznań  
– 1 kwietnia, Łódź – 2 kwietnia,  
10 kwietnia – Bielsko Biała, a zwieńcze-
niem tej części naszej trasy będzie wła-
śnie występ podczas „Progressive Rock 
Meeting” – mówi gitarzysta Kuba Dęb-
ski. Szykuje się wspaniały koncert! 

Bilety na festiwal są już w sprze-
daży. Można je nabyć w kasach Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu 
oraz sklepie muzycznym „Melodia”  
w Jaworznie – kosztują jedyne 8 zł. 

(iw)

Progressive Rock Meeting 2008 

Jaworznicka formacja Animations: (od lewej) Bartek Bisaga, Kuba Dębski, Paweł Larysz, Darek Bartosiewicz i Tomek Konopka
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dw

WULKANIZACJA – sprzedaż opon
komputerowe wyważanie kół Łubowiec

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

tel.032/752 98 17

dw

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

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

dw

Nagrobki importowane 
ul. Martyniaków 8 

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

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

145/03

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

dw

www.tynkowanie.com.pl

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

142/03

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

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

dw

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

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

dw

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

dw

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

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

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

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

parking KWK „Jan Kanty”
78/03

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

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

fax 616 14 71, kom. 0606 537 606
dw

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
144/03

Kup
on

rab
ato

wy

5%

dw

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

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

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

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065 dw

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

dw

AGD – Serwis NARES

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

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

dw

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

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

152/03

dw

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

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

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

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

72/03

AUTO GAZ – PROMOCJA
12 lat doświadczenia montaż, serwis

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

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

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

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

dw

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
dw

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

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

dw

146/03

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

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

dw

Wejdź na 
www.motosklep.net

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

Koparko-ładowarka: wyburzenia; 
wywóz: gruzu, śmieci

Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

102/02

276/D/08

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

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

wszywanie zamków do kurtek

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów,

spodni jeansowych. Tel. 751 97 48

dw

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

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

fabrykakoloru.eu, fabrykakoloru@o2.pl

175/03

Kostka brukowa najlepszych firm, 
sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. Faktury 

VAT. Krótkie terminy wykonania. Dekoracyjne układanie 
kostki brukowej. Własne maszyny. Największe rabaty. 

Gwarancje. 
Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

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

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

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

173/03

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

sprzęt samochodowy, elektronarzędzia
Jaworzno ul. Paderewskiego 8 

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

dw

Renowacja 
starych mebli – skup

tel. 0 506 144 201

STACH GAZ 
dostawa gazu na telefon propan – butan 

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

dw

143/03

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

187/03

FRB „IZAR” 
wykonuje wykończenia wnętrz, 

elewacje budynków, kanalizacje, elektryka Stawianie 
kominków, przeprowadzki, drewno kominkowe

tel. 0 608 36 58 93, 0 501 485 311

dw

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
naprawa, modernizacja i konserwacja sprzętu PC, 

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

Faktury VAT tel. 0 696 140 030

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

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

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

172/D/08

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

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

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

10/03

F.H.U „JURGAZ” dostawa gazu propan – butan 
w butlach 11 kg 

tel. 032/ 753 24 75, 0 696 062 068 
ul. Tylna 14 B (Podłęże) 
cena 45 zł PROMOCJA

dw

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

firm i ogrodów przydomowych

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

Jaworzno ul. Dąbrowska 22a 
tel. 032/ 615 51 25, 0 502 687 330
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PRO DUCE NT 
SIATK I 

OG RO DZ E N IOWE J 
O FE RUJ E :

-	 siatka	ogrodzeniowa	
(ocynkowana,	
powlekana)

-	 drut	naciągowy,	
kolczasty

-	 słupki	ogrodzeniowe
-	 naciągi

„MARCO”

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”

Zaprasza	na	kursy	prawa	jazdy	
21.04.	i	12.05.08	r.	kat.	A,	B,	C,	D	
Biuro:	Jaworzno	ul.	Farna	2a	czynne:	

pon.	–	pt.	10.00	–	17.00
tel. 032 616 33 55, 0 509 721 745
www.klaksonjaworzno.prawojazdy.com.pl

dw

dw

dw

dw

BIURA 
RACHUNKOWE
Biuro Rachunkowe Anna Kurek 

poleca kompleksowe usługi 
księgowe: ewidencja VAT, 

deklaracje podatkowe, 
składki ZUS, wynagrodzenia, 

prowadzenie ksiąg 
rozrachunkowych, zwrotu VAT-u 

z budownictwa VZM 
ul. Wybickiego 46, 
43-605 Jaworzno 

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

dw

Sporządzanie zeznań 
podatkowych, prowadzenie 

podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów, prowadzenie 

ryczałtu ewidencjonowanego, 
pełna obsługa 

kadrowo – płacowa. 

Tel. 0 501 468 113, 
032/ 752 69 95 

ul. Klonowa 13/26 Jaworzno

dw

dw

dw

dw

dw

Sprzedam: 
samochód ciężarowy 

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

MAGBUD sp. z o.o 
ul. Chrzanowska 90, 

32-500 Chrzanów-Balin 

Kontakt 032/ 627 61 12 
Gajewska Elżbieta

dw

OKNA I DRZWI PCV

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

(obok stadionu Szczakowianki)

NAJKRÓTSZY 
TERMIN REALIZACJI

dw

dw

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

Firma 
zatrudni:

►	PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO

Wymagania:
–	 doświadczenie
–	 prawo	jazdy	kat.	B
–	 dyspozycyjność

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

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

dw

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne

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

BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

EDUKACJA

dw

dw

dw

Firma 
zatrudni:

►	magazyniera
Wymagania:
–	 uprawnienia	do	kierowania	

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

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

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

dw

R e k l a m a  w  t e l e w i z j i  C T v  J a w o r z n o
j u ż  o d  3 0 0  z ł  n e t t o  t e l .  7 5 1  9 1  3 0

Ogłoszenie własne

dw

Rozpoczynamy 14.04.2008

KURSY
– Księgowości
– Kadry – Płace
– Komputerowy

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego 

Jaworzno, ul. Gliniana 12
tel. 032 616-36-60

Z A P R A S Z A M Y
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

Tekst płatny

Zaproszenie 
Zapraszamy	do	skorzystania	z	bezpłatnych	porad		

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

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

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

mgr 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, wtorek i piątek w godz. 15.00 – 19.00

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

www.muzeum.chrzanow.pl

Udusił własną żonę Żółte krzyże, 
białe krzyżyki

PAMIĘTAJ, 
ŻEBY ZŁOŻYĆ PIT! (cz. I)

Pamiętaj, aby do 30 kwietnia 2008 r. 
złożyć PIT, czyli rozliczenie podatkowe 
za 2007 r. W przypadku nierozliczenia 
się w wyżej wymienionym terminie, 
fiskus ma prawo ukarać cię sankcją 
karno – skarbową, wynikającą z unor-
mowań ustawy z dnia 10 września 1999 
r. – Kodeks Karny Skarbowy (DZ. U.  
z 1999 r., Nr 83, Poz. 930, z późn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja Podatkowa (DZ. U. z 2005, 
nr 8, poz. 60, z późn. zm.). P I T powi-
nien zostać wypełniony oraz złożony 
we właściwym dla miejsca zamieszka-
nia podatnika Urzędzie Skarbowym  
(w Jaworznie jest to US przy ul. Grun-
waldzkiej nr 276). Potem następują 
tzw. „czynności sprawdzające”, które 
pozostają już w gestii urzędników skar-
bowych. Pierwszym punktem zacze-
pienia jest to, czy zeznanie podatkowe 
wpłynęło do właściwego urzędu w ter-
minie. Dlatego warto zachować dowód 
wraz datą wpływu (np. kopię zeznania  

z pieczątką, albo kopię wysłania zezna-
nia przy pomocy poczty listem poleco-
nym (wówczas liczy się data nadania 
przesyłki w którymkolwiek urzędzie 
pocztowym, nawet jeżeli pismo nie 
zostanie doręczone fiskusowi na czas).  
W przeciwnym razie Urząd Skarbowy 
i tak upomni się o zeznanie podatko-
we, tyle że najczęstszą sankcją karną 
za niezłożenie należytej dokumentacji  
w przepisanym terminie są wysokie kary 
finansowe w postaci grzywien. Jednakże 
sprawdzanie terminowości to dopiero 
pierwszy etap weryfikacji ze strony fi-

skusa. Dopiero kolejny to sprawdzanie 
formalnej poprawności zeznania podat-
kowego. Błędy oraz oczywiste pomyłki 
mogą zostać wyeliminowane na etapie 
czynności sprawdzających poprzez ich 
skorygowanie w deklaracji – bez ko-
nieczności wszczynania przez właściwy 
Urząd Skarbowy odrębnego postępowa-
nia w trybie kontrolnym. Jednakże błąd 
może poprawić (skorygować) jedynie 
sam podatnik. Dlatego – w razie takiej 
konieczności – zostanie on wezwany na 
konkretną godzinę w celu wyjaśnienia 
jakichkolwiek wątpliwości.

Rzodkiewnik pospolity

Kapusta polna

W sierpniowy poranek 2003 roku, 
Franciszek Z. powiadomił pogo-
towie ratunkowe o śmierci swo-
jej żony. Mężczyzna powiedział 
lekarzowi, że znalazł żonę w ich 
wspólnej sypialni, bez oznak ży-
cia... Niemal cztery lata później, 
na początku roku, okazało się, że 
35-letnia wówczas kobieta została 
uduszona przez własnego męża. 

– Lekarze, którzy zostają wezwani 
w przypadku czyjejś śmierci, to lekarze 
pogotowia ratunkowego. Jeśli nie ma 
widocznych śladów przestępstwa, nie są 
oni w stanie stwierdzić, czy przestępstwo 
nastąpiło – tłumaczył policjant pro-
wadzący dochodzenie. Lekarz, który 
stwierdził zgon kobiety, nie podał przy-
czyny jej śmierci. Na ciele 35-latki nie 
było żadnych śladów zbrodni. Policja 
zauważyła jedynie drobne zadrapania 
na twarzy kobiety.

– Było wiele niejasności, związa-
nych z przyczyną tego zgonu. Przede 
wszystkim – była to kobieta młoda, 
która – jak wynikało ze wstępnego wy-
wiadu – nie leczyła się na żadne poważ-
ne choroby. Kobieta nigdy nie skarżyła 
się na żadne dolegliwości. Zawsze była 
pełna energii, zaangażowana w życie, 
w razie potrzeby, każdy mógł liczyć na 
jej pomoc. Nie pracowała, opiekowała 
się dwiema córkami – kilkuletnią i na-
stoletnią – wyjaśniał śledczy.

Mąż zmarłej zeznał, że kobieta  
w noc przed śmiercią źle się czuła, 
kilka razy wstawała z łóżka, skarżyła 
się na silny ból żołądka i zażywała 
jakieś leki... Zeznał również, że miał 
romans z inną kobietą, co rodziło kłót-
nie między małżonkami. Mieszkańcy 
sąsiednich zabudowań od początku 
byli przekonani, że albo było to samo-
bójstwo, albo morderstwo. Podobno  
w przeddzień śmierci kobieta widziała 
swojego męża z inną, podobno bardzo 
się zdenerwowała, podobno małżon-

kowie bardzo się pokłócili, a żona 
wzięła środki uspokajające.

– Albo kobieta już nie wytrzymała  
i targnęła się na swoje życie, albo mąż 
zabił ją, żeby być z inną – krążyły 
domysły. – Mąż był przesłuchiwany  
w charakterze świadka i z jego zeznań 
oraz przedstawionych dowodów nie 
wynikało, że to on mógł być spraw-
cą tego przestępstwa – podsumował 
pierwszy etap dochodzenia funkcjo-
nariusz policji. Aby ustalić przyczynę 
zgonu, potrzebna była opinia biegłego 
medycyny sądowej. Policjanci wszczęli 
więc śledztwo. Przeprowadzona sekcja 
zwłok nie wykazała niczego. Na jej 
podstawie nie udało się określić przy-
czyny śmierci. 

– Wnioski z przeprowadzonej sekcji 
zwłok nie podały bezpośredniej przyczy-
ny zgonu kobiety. Biegli anatomopato-
lodzy nie znaleźli na ciele ofiary śladów 
przemocy, ani innych obrażeń wskazu-
jących na udział osób trzecich w śmierci 
kobiety. Przeprowadzono również bada-
nia krwi zmarłej – na zawartość alkoho-
lu, trucizn lub środków odurzających.  
I właśnie we krwi – początkowo – wykry-
to wysokie, śmiertelne stężenie kadmu, 
jednego z najbardziej toksycznych metali 
– tłumaczył policjant.

Takie, a nie inne wyniki badań otrzy-
mane z Zakładu Toksykologii Sądowej 
skierowały śledztwo w zupełnie innym 
kierunku. Sprawiły, że policja zajęła się 
ustalaniem źródła pochodzenia tego 
metalu oraz sposobu, w jaki mógł dostać 
się do organizmu kobiety. W czasie prze-
prowadzanego postępowania przeszu-
kiwano dom zmarłej 35-latki i jej męża, 
jednakże żadnych substancji trujących 
tam nie znaleziono. 

– W marcu 2004 roku, na polecenie 
prokuratora, przeprowadzono ekshu-
mację zwłok kobiety i kolejną sekcję. Po-
brano większą ilość próbek niezbędnych 
do badań, a po badaniach okazało się, że 

trujący kadm należy wykluczyć – relacjo-
nował śledczy.

W październiku, po wielu badaniach 
uzupełniających, śledztwo zostało umo-
rzone z powodu braku dostatecznych 
dowodów. Jednak policja nadal prowa-
dziła czynności operacyjne w tej sprawie. 
Wciąż przesłuchiwano świadków, po-
znając szczegóły z życia męża zmarłej. 

– Jeszcze raz, do Instytutu Badań 
Medycyny Sądowej przesłaliśmy całość 
zebranego materiału. Przeprowadzo-
ne ekspertyzy i wysłuchane zeznania 
zajęły niemal dwa tomy. Na podstawie 
tych materiałów stwierdzono, że kobie-
ta została uduszona. Przyjmowaliśmy  
w tym śledztwie różne wersje, w tym także 
taką, że kobieta mogła zostać uduszona. 
Ale pierwsze badanie, podczas którego 
wykryto kadm, było dla nas mylące i wy-
kluczyło (jak się okazało – tylko na jakiś 
czas) taki rodzaj śmierci. Już w pierwszej 
opinii z Zakładu Medycyny Sądowej były 
symptomy tego, że kobieta mogła zostać 
uduszona, zauważono bowiem zmiany  
w płucach. Jednak na ciele kobiety nie 
było żadnych symptomów charaktery-
stycznych, żadnych śladów na szyi czy 
krtani. Nic – mówił nadkomisarz.

Funkcjonar iusze zatrzy ma l i  
35-letniego męża zamordowanej kobiety. 
Prokurator przedstawił zatrzymanemu 
zarzut zabójstwa. Mężczyzna przyznał 
się do popełnienia zbrodni. Za popełnio-
ny czyn grozi mu dożywocie. Sąsiedzi są 
wstrząśnięci morderstwem. 

– Faktycznie, w tym małżeństwie 
nie najlepiej się układało, ale on dbał  
o rodzinę, pracował za granicą. Po śmierci 
żony już nigdzie nie jeździł, tylko miesz-
kał tu, opiekował się dziećmi. Jak żona 
zmarła, to wyglądał tak, jakby bardzo to 
przeżywał, nawet chyba psycholog musiał 
mu pomagać... Aż nie chce się wierzyć, że 
mógł coś takiego zrobić... – komentują ci, 
którzy znali małżeństwo.

Pitawal

Przedwiośnie niepostrzeżenie prze-
szło nam w pierwiośnie. Znaczy 
się zapewne tu i ówdzie, a głównie 
ówdzie zakwitła pierwiosnka le-
karska, bo ten gatunek na pewno 
w Jaworznie w ystępuje. Innym 
znakiem połowy wiosny jest kwit-
nienie szeregu gatunków z rodziny 
krzyżowych. I tak nieopodal rynku 
przyłapałem kwitnącą kapustę po-
lną oraz rzodkiewnika pospolitego. 
Oczywiście bez problemu znajdzie-
my także tasznik, rzeżusznika czy 
wiosnówkę.

Żółte krzyże
Pierwszy, żółto kwitnący gatunek 

z rodziny krzyżowych, zwanej obec-
nie rodziną kapustowatych okazał się 
być kapustą polną – Brassica campe-
stris. Kwiaty tego gatunku przewyż-
szają skupione w środku kwiatostanu 
pączki. Jego liście obejmują nasadą 

łodygę. Nasza bohaterka jako roślina 
dziko rosnąca jest spotykana rzad-
ko. Jako roślinę uprawną znamy ją 
w kilku odmianach, ale zazwyczaj 
nie zwracamy na to uwagi. Gruby, 
jadalny korzeń mają bowiem rzepy. 
Wydłużony korzeń ma odmiana var. 
oblonga, zaś krótki, kulisty odmiana 
var. depressa. Była to ważna roślina 
jadalna przed upowszechnieniem 

się ziemniaka. Bohaterka mojego 
artykułu to chudzina prawdopo-
dobnie z odmiany var, autumnalis, 
rzepa olejna. Oczywiście w nazwie 
łacińskiej pobrzmiewa zdanie, że 
jej kwitnienie powinno przypaść na 
jesień. Dlatego warto jeszcze wziąć 
pod uwagę odmianę var. oleifera, 
którą powinniśmy znać jako rzepik. 
I to jest moim zdaniem trafny wy-

bór, tym bardziej, że nim rzecz cała 
rozważyłem dogłębnie sądziłem, że 
widzę rzepak.

Białe krzyżyki
Na pobliskim trawniku wypatrzyłem 

łan roślinek o drobnych, białych kwiat-
kach. Posiadają one charakterystyczną 
rozetkę liści u nasady licznych łodyżek. 
Na nich znajdują się pojedyncze listki 
podpierające nieliczne boczne gałązki. 
Liście odziomkowe są łopatkowate, gę-
sto owłosione, czasami ząbkowane. Tak 
właśnie wygląda rzodkiewnik pospolity 
– Arabidopsis thaliana. Pozornie gatu-
nek ten jest zwykłym, bezużytecznym 
jednorocznym chwastem. Jest to gatunek 
rodzimy dla Europy i Azji. Występuje 
również na Azorach i w Maroku. Pier-
wotnie występował w basenie morza 
Śródziemnego. Z racji bardzo skrom-
nego zestawu chromosomów roślina ta 
odegrała bardzo ważną rolę w badaniach 
genetycznych, podobnie jak muszka 
owocówka. 

Nieco podobnie wygląda wiosnów-
ka pospolita, która jest również bar-
dzo mała roślinka, ale jej łuszczyny są 
owalne. U rzodkiewnika łuszczyny są 
znacznie dłuższe niż szersze. Z innych 
białych krzyżowych na tym samym 
trawniku zakwitał tasznik pospolity 
o charakterystycznych trójkątnych 
łuszczynkach. 

O choroba
Krzyżowe, to nader chorowite 

rośliny. Kapusta polna, tak jak więk-
szość jej krewniaków wraz z gorczycą 
biała oraz ognichą mogą paść ofiarą 
wroślika kapusty. Tu póki co, moja 
bohaterka była zdrowa. Nieco inaczej 
sprawa miała się z rzodkiewnikiem. 
Tutaj, spodziewając się, że tym tłumie 
chociaż jeden osobnik musi być chory 
znalazłem go. Sprawcą delikatnego, 
białego nalotu na spodniej stronie 
blaszki liściowej przyziemnej rozetki 
oraz kilku łodygowych listkach była 
Peronospora arabidopsidis. Według 
posiadanego przeze mnie stosowne-

go tomu f lory gatunek ten pojawia 
się sporadycznie w areale żywiciela. 
Moje dotychczasowe badania zdecy-
dowanie to potwierdzają. 

O wiele bardziej malownicze było 
wystąpienie bielika krzyżowych na tasz-
niku. Oczywiście w ciągu ostatnich dni, 
a było to ósmego i dziesiątego kwietnia 
znalazłem więcej chorych roślin, ale to 
jest temat na oddzielny artykuł.
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W cieniu swoich starszych 
kolegów z drużyn 
pierwszej  
i drugiej ligi, siatkarze 
Romualda Engela 
walczyli o najwyższe 
miejsca w rozgrywkach 
ligi okręgowej i pomimo 
ostatecznej porażki  
i niezakwalifikowaniu się 
do rozgrywek play-off, 
o awans do trzeciej ligi 
mężczyzn, podsumowując 
występy naszych  
młodych, zdolnych 
siatkarzy, należy głośno 
powiedzieć, że sezon w ich 
wykonaniu był niezwykle 
udany. To bardzo dobra 
prognoza na kolejne lata 
jaworznickiej siatkówki.

Drużyna składająca się z wy-
różniających się zawodników gru-
py kadetów oraz juniorów miała  
wspaniałą okazję na zwiększe-
nie doświadczenia grając często  
z bardzo wiekowymi już zawod-
nikami. 

Jak można się spodziewać poziom 
ligi okręgowej do wybitnie wysokich 
nie należał, ale jak podkreśla trener 
Engel grupa, w której znalazł się jego 
zespół, była bardzo wyrównana i z 
pewnością na brak emocji siatkar-
skich nie można było narzekać.

Dla samych siatkarzy okazją 
wydłużenia sezonu juniorskiego 
o kilka tygodni gry w lidze okrę-
gowej, dodatkowa walka o punkty 
oraz możl iwość zmierzenia się 
starszymi od siebie rywalami, była 
możliwością popracowania nad 
własną grą i jak obecny sezon po-
kazał, był to przysłowiowy strzał  
w dziesiątkę.

Do samego końca rozgry wek 
nasz zespół znajdował się w czu-
bie tabeli walcząc o dwie pierwsze 
pozycje dające możliwość walki  
o awans do trzeciej ligi. 

Zabrakło niewiele. W ostatnich 
dwóch tygodniach walka rozgry-
wała się pomiędzy trzema zespoła-
mi, z których najsłabszy okazał się, 
niestety, nasz zespół. Decydujący 
okazał się mecz z poprzedniego 
t ygodnia k iedy to podopieczni 
Romualda Engela zmierzyl i się 
na wyjeździe z doświadczonymi 
graczami z Węgiersk iej Górk i . 
– Przyszło na to spotkanie trochę 
ludzi, wiedzieliśmy, że ten mecz bę-
dzie decydujący a po drugiej stronie 
siatki byli o wiele starsi i bardziej 
doświadczeni zawodnicy. Niestety 
przegraliśmy, choć łatwo skóry nie 
sprzedaliśmy – tak podsumowuje 
to spotkanie trener Engel.

Porażka 1:3 nie przekreśla ła 
jednak ostatecznie szansy na za-
jęcie miejsca w pierwszej dwójce, 
jednak w ostatnim tygodniu oprócz 

własnego zwycięstwa nasi siatkarze 
musieli liczyć na potknięcie rywala 
z Węgierskiej Górki, który zmierzył 

KP Jaworzno wygrywa kolejne spo-
tkanie i pewnie zmierza do V ligi. 
Drużyna Andrzeja Sermaka spokoj-
nie ogrywa kolejnych rywali najczę-
ściej nie dopuszczając ich do jakiejkol-
wiek sytuacji podbramkowej. Podob-
nie było w spotkaniu z Zagłębiakiem 
Tucznawa- KP Jaworzno miało miaż-
dżącą przewagę, która przełożyła się 
na zwycięstwo 3:0. 

Na bramkę gospodarzy co chwila 
leciały kolejne pociski piłkarzy KP, 
dzięki szczęściu i niezłej postawie bram-
karza Zagłębiaka, wynik nie był wyższy. 
Pierwsza bramka dla KP, i jednocześnie 
100 w tym sezonie została strzelona w 
23 minucie spotkania przez Artura Ada-
musa, który efektowna główka po raz 
kolejny pokazał, że jest pewny nie tylko 
w defensywie ale również można polegać 
na jego intuicji strzeleckiej. NIE minął 
nawet kwadrans a rozochocony Ada-
mus ukłuł raz jeszcze, i zrobiło się2:0. 
Jaworznianie mieli ogromna przewagę, 
na uwagę zasługują strzały z dystansu 
w tym kapitalne wykonanie rzutu wol-
nego, które odbiło się od poprzeczki, 
następnie kozłem od ziemi by pechowo 
„wyjść” z bramki Brakarz gości nie miał 
w tym momencie zupełnie pojęcia co się 
wokół niego dzieje. Dobre pojęcie miał 
za to Polański, który w tym meczu nawet 
miał co robić. Sprowadzony przed rundą 
wiosenna bramkarz kilkakrotnie po-
kazywał swoje umiejętności, i to, że jest 
pewnym punktem jedenastki Andrzeja 
Sermaka. Zwycięstwo gości przypie-

czętował rewelacyjny w tej rundzie Se-
bastian Chojnowski który wracając po 
kontuzji okazał się chyba największym 
wzmocnieniem KP przed sezonem. 
Młody, zdolny i utalentowany zawodnik 
zdobywa bramki jak na zawołanie i po-
kazuje, że pół roku przerwy nie osłabiły 
jego piłkarskiego potencjału.

Przyjdź na mecz!
KP Jaworzno ma w tej rundzie 

świetne wyniki i gra najlepszą piłkę  
w A-klasie. Drużyna Andrzeja Sermaka 
pewnie zmierza do awansu a wydaje się, 

Zabrakło bardzo niewiele
się z ówczesnym liderem, zespołem 
z Czechowic-Dziedzic.

Nasz zespół bez problemu po-
konał drużynę z Goleszowa, tracąc 
zaledwie jednego seta, jednak ry-
wale nie zamierzali oddać miejsca  
o awans i dość zaskakująco wygrali  
z drużyną z Czechowic, stając się tym 
samym liderem ligi okręgowej.

Niedzielna kolejka nie przy-
niosła już zmian w układzie tabeli  
i mimo zwycięstwa po bardzo do-
brym spotkaniu i wygraniu wszyst-
k ich t rzech setów na przewagi  
z drużyną z Zabrza nasz zespół za-
jął ostatecznie trzecie miejsce i w 
przyszłym sezonie będzie ponow-
nie walczył w lidze okręgowej.

– Brakło nam zaledwie dwóch 
punktów i nie ukrywam czuje lekki 
niedosyt. Nasza liga ruszała w mo-
mencie gdy na Śląsku rozgrywane 
były f inały juniorów i kadetów. 
Mieliśmy w tych rozgrywkach swo-
ich reprezentantów i oczywistym 
było, że to finały są najważniejsze  
i w okręgówce zagraliśmy dwa ty-
godnie z rzędu z mocno osłabionym 
składem. Straciliśmy wtedy aż trzy 
punkty i jak się tak mocno zastana-
wiam to chyba właśnie ten początek 
zadecydował, że to nie my będziemy 

walczyć o trzecią ligę. Jednak to, co 
muszę podkreślić to moje niezwykłe 
zadowolenie z postępu jaki osią-
gnęli moi zawodnicy w ciągu tych 
kilkunastu intensywnych tygodni. 
W ostatnich spotkaniach chłopaki 
zagrali bardzo dojrzałą siatkówkę 
potwierdzając fakt, że wydłużenie 
sezonu o ligę okręgową jest dla 
nich świetnym rozwiązaniem i w 
przyszłym sezonie, gdzie będą naj-
starszym rocznikiem pokażą na co 
ich stać – kończy swoją wypowiedź 
trener Engel.

Nasi najmłodsi siatkarze wal-
czyli bardzo dzielnie, jednak zabra-
kło im niewiele. Większość z nich 
ma jeszcze przed sobą sezon lub 
nawet kilka w juniorach i miejmy 
nadzieję, że doświadczenie zdo-
byte na parkietach ligi okręgowej 
już w przyszłym sezonie będzie 
procentować.

Skład: Adamajtis Paweł; Słup-
ski Kamil; Senderowski Bartek;  
Krawczyk; Skrzecińsk i Michał; 
Olszowski Władysław; Jurek Łu-
kasz (libero); Pniak Miłosz; Kury-
ło Dawid; Szczur Dawid; Matusik 
Tomek; Śpiewak Kamil; Jędryczka 
Mateusz; Zając Rafał

reD1.

Tucznawa kolejną ofiarą KP

Już za niecałe dwa tygodnie Jaworz-
no zostanie opanowane przez funk-
cjonariuszy policji z całej Europy. 
Mowa oczywiście o sztandarowej 
imprezie naszego miasta jaką jest 
Międzynarodowy Turniej Drużyn 
Policyjnych w futsalu, rozgrywany 
w naszym mieście co dwa lata. 

Już 23 kwietnia o godzinie 19.30 
wielkie, jak zwykle niezwykle atrakcyj-
ne otwarcie turnieju, który będzie trwał 
do 26 kwietnia. W turnieju wezmą 
udział drużyny złożone z policjantów  
z całej Europy, a sami jaworznianie wy-

stawią dwie ekipy. – Dwa lata temu byli-
śmy drudzy, cztery lata temu wygraliśmy. 
Tym razem liczymy po cichu na miejsce 
w czołowej czwórce imprezy – mówił 
na konferencji poświęconej turniejowi 
członek komitetu organizacyjnego Zbi-
gniew Stadler. My oczywiście liczymy 
na to, że któraś z jaworznickich drużyn 
wygra całą imprezę. W przyszłym nu-
merze obszerna zapowiedź turnieju,  
z całym programem sportowo-rozryw-
kowym, i prognozami organizatorów. 
Zapraszamy do lektury. 

k.rePeć

Policjanci tuż tuż...
że jedyną przeszkodą przed pierwszym 
miejscem w tabeli może okazać się silny 
zespół CKS Czeladź, który do Jaworzna 
przyjedzie już w najbliższą niedzie-
lę. Pojedynek pomiędzy gigantami  
A-klasy zapowiada się pasjonująco  
i tego spotkania każdy szanujący się 
piłkarski kibic w Jaworznie przegapić 
po prostu nie może. Ponad piłkarskie 
emocje, zostały przygotowane spe-
cjalne atrakcje z okazji 85-lecia klubu. 
Piłkarskie spotkanie wiosny w wydaniu 
KP Jaworzno już w najbliższą niedzielę. 
Serdecznie zapraszamy! k.rePeć.

Zawodnikom trenera Engela do awansu zabrakło bardzo niewiele

Zwykle to zawodnicy KP Jaworzno wychodzili zwycięsko  
z wszystkich pojedynków

PIŁKA NOŻNA
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Po kilkunastu dniach przerwy do 
pracy powrócili siatkarze Energety-
ka, którzy pod wodzą trenera Mariu-
sza Łozińskiego weszli w okres roz-
trenowania posezonowego. Wszy-
scy mamy w pamięci sezon, który 
zakończył się dość nieoczekiwanie  
i dramatycznie, jednak wiadomość, 
że zespół z Jaworzna wciąż będzie 
występować w pierwszej lidze męż-
czyzn, z pewnością cieszy wszystkich 
sympatyków siatkówki w naszym 
mieście.

Po anulowaniu rozgrywek ba-
rażowych w związku z tragicznym 
wypadkiem zawodników Orła Mię-
dzyrzecz, nasi siatkarze rozjeżdżali 
się w swoje rodzinne strony z miesza-
nymi uczuciami. Niesmak po bardzo 
słabym sezonie z pewnością pozosta-
nie, jednak ostatnie kolejki i wyraźna 
poprawa w grze dawała nadzieję na 
sukces w barażach z drużyną BBTS-
u. Spekulacji czy zespół utrzymałby 
się bez żadnej pomocy nie ma końca 
jednak tuż po zakończeniu sezonu 
wszyscy skupili się już na przyszłym 
sezonie, by podobna sytuacja nie 
miała już miejsca.

Środowisko siatkarskie w naszym 
kraju mówiąc o drużynie Energetyka 
nie ukrywało, że była to jedna z najwięk-
szych niespodzianek in minus w całym 
kraju. Zespół wyraźnie wzmocniony 
grał bardzo słabo, długo utrzymując 
się na przedostatniej pozycji w tabeli 
wyprzedzając jedynie outsidera ligi, w 
dodatku bez możliwości spadku, druży-
nę SMS-u Spała, z którą to jak wszyscy 
pamiętamy nasz zespół przegrał w dru-
gim spotkaniu.

Włodarz klubu, według oczekiwań, 
szybko rozpoczął pracę nad przygotowa-
niami do kolejnego sezonu. Ważą się losy 
trenera Mariusza Łozińskiego, jednak 
można przypuszczać, szkoleniowiec 
pozostanie na swoim stanowisku, dosta-
jąc szansę rehabilitacji za słabe wyniki z 
zakończonego niedawno sezonu.

Łoziński już parę dni po decyzji 
związku o anulowaniu baraży rozpoczął 
pierwsze przymiarki do nowego składu. 
Niestety, jego możliwości są uzależnione 
od możliwości finansowych Energetyka, 
a ta stoi pod wielkim znakiem zapytania. 
Prawdopodobnie już w tym tygodniu 
dojdzie do spotkania, w którym Łoziński  

i wszyscy związani z naszym zespołem 
będą wiedzieć jakie możliwości czekają 
nas w przyszłym sezonie.

Nieoficjalnie mówi się już o pierw-
szych nazwiskach na liście życzeń 
naszego trenera. Póki jednak nie bę-
dzie potwierdzona sytuacja finansowa 
drużyny, nikt nie jest w stanie pro-
wadzić zaawansowanych rozmów co  
z pewnością nie jest dobrą wiadomością, 
ponieważ na rynku transferowym robi 
się już bardzo gorąco.

O jakich zawodnikach myśli tre-
ner Łoziński? Przede wszystkim sam 
szkoleniowiec stara się dowiedzieć, 
którzy z zawodników obecnego skła-
du zamierzają pozostać w drużynie. 
Wiadomo już, że kilku zawodników 
ma propozycje z innych klubów i te-
raz czeka na ruch naszych działaczy. 
Niewyjaśniona sytuacja finansowa  
z pewnością nie sprzyja zatrzymaniu 
kluczowych zawodników drużyny. 
Sam trener szuka wzmocnień na naj-
ważniejszych dla zespołu pozycjach. 
Mowa tu przede wszystkim o klaso-
wym atakującym, słychać również  
o rozmowach z zawodnikami grającymi 
na środku siatki.

Wstrzymując się jeszcze od ana-
lizy minionego sezonu z pewnością 

należy skupić się na aktualnych pro-
blemach zespołu. Sami zawodnicy 
mają z pewnością problemy z kon-
centracją na zajęciach treningowych 
myśląc głównie o swojej przyszłości. 
Nikt jednak nie wyobraża sobie, by  
w Jaworznie sytuacja wyraźnie się pogor-
szyła. Trudno sobie wyobrazić, że praca 
jaką wykonano przez kilka poprzed-
nich sezonów została teraz przerwana,  
w momencie gdy nasz zespół z każdym 
kolejnym miesiącem przybierał coraz 
mocniejszych barw profesjonalizmu.

Nasz zespół prawdopodobnie ro-
zegra jeszcze kilka spotkań poka-
zowych, jednak prawdopodobnie 

Krzysztof Zabielny, który wraz ze swo-
imi zawodniczkami ma za sobą udany 
sezon w drugiej lidze, pozostanie na 
kolejny w naszym mieście i praca, którą 
rozpoczął na początku sierpnia będzie 
miała swój kolejny rozdział. Decyzja 
ta bardzo cieszy i pozostaje jedynie 
wyczekiwać decyzji w sprawach per-
sonalnych drużyny.

Krzysztof Zabielny: – Bardzo 
mnie cieszy, że doceniono moją pracę 
z dziewczynami i będę mógł kontynu-
ować to, co zacząłem. Zespół ma wiele 
potencjału i wciąż można wiele z tych 
dziewczyn wydobyć. Jeszcze raz pod-
kreślę, że niezwykle się cieszę, że zostaje 
na kolejny sezon. Teraz czeka mnie  
i dyrektora Ciołczyka praca nad kom-
pletowaniem składu. Jest za wcześnie, 
by mówić o jakichkolwiek szczegółach, 
jednak z pewnością do drużyny musi 
trafić kilka nowych twarzy. Wierzę, że 
jeśli odpowiednio zmodyfikujemy nasz 
zespół jesteśmy w stanie podnieść poziom 
sportowy i w przyszłym sezonie uniknąć 
baraży, a może powalczyć o coś jeszcze. 
Oczywiście muszę również poczekać na 
to, co zrobią moje dziewczyny. Niektóre 
z nich kończą szkoły i wybierają się na 
studia. Być może nas opuszczą. Kilka 
następnych tygodni da nam odpowiedź 
w jakim składzie będziemy pracować  
w przyszłym sezonie. (iw)

Czekających w napięciu sympatyków 
na wieści z Warszawy, gdzie nasi 
drugoligowcy mieli już w środę wal-
czyć w piątym, decydującym meczu 
o utrzymanie, z pewnością wyraźnie 
zniesmaczyła kolejna kontrowersyj-
na decyzja o przełożeniu spotkania 
o kolejny tydzień.

Ja k pamiętamy już pier wsze 
cztery terminy spotkań zosta ły 
mocno pozmieniane, gdy okazało 
się, że jeden z zawodników Wózków 
wyjechał z Reprezentacją Polski 
Juniorów na turniej kwalifikacyj-
ny do Mistrzostw Europy. Polski 
Związek Pi łk i Siatkowej odpo-
wiedzialny za terminarz spotkań 
drugiej ligi tłumacząc się napiętym 
harmonogramem zadecydował, że 
pierwsze cztery terminy spotkań 
zostaną rozegrane w przeciągu 
zaledwie pięciu dni. Był to mor-
derczy maraton, który wciąż nie 
ma zwycięzcy.

Tym bardziej zdziwiła decyzja 
związku, gdy na ponowny wniosek 
drużyny z Warszawy postanowiony 
decydujący mecz przełożyć o tydzień 
w związku z finałami  juniorów. 

Życzący jak najlepiej naszym siat-
karzom kibice musieli obejść się ze 
smakiem i poczekać na decydujące 
starcie. W Warszawie dojdzie do pią-
tego spotkania, które da odpowiedź, 
kto już po tej rundzie będzie pewien 
kolejnego sezonu na poziomie dru-
goligowym.

Nasz zespół z pewnością nie jest 
bez szans. Wygrana już w pierwszym 
spotkaniu na warszawskim terenie  
i bardzo dobra gra w rundzie zasad-
niczej potwierdza, że nasz zespół  
w stolicy stać na bardzo dobrą grę. 
Czy jednak ostatecznie uda się zwy-
ciężyć podopiecznym Zbigniewa 
Błaszczaka? Na to pytanie odpowiemy 
już w przyszłym tygodniu.

reD1.

W ubiegłą sobotę na strzelnicy miej-
skiej odbyła się IV już w tym roku 
edycja zawodów strzeleckich, zorga-
nizowanych przez Bractwo Kurkowe 
w Jaworznie. Tym razem uczestnicy 
walczyli w konkurencji karabinka 
sportowego. Dla zwycięzców przy-
gotowano oczywiście puchary, spon-
sorowane przez firmę L&L. 

Okolicznościową statuetkę przy-
gotowano również dla sponsora.  
O ile w kategorii męskiej podium 
miało pełny wymiar, o tyle w kategorii 
kobiet uhonorowano tylko I miejsce, 
bo udział wzięło pięć zawodniczek, 
ale – jak mówi hetman Bractwa, An-
drzej Domin – mamy coraz większą 
liczbę kobiet, które powoli zaczynają 
dostrzegać piękno tego sportu. Laur 
zwycięstwa przypadł zatem Filipowi 
Bryle w kategorii mężczyzn i Marze-
nie Gręźlikowskiej w kategorii kobiet. 
II i III miejsca zajęli kolejno: Kamil 
Cyba i Piotr Grubka oraz Katarzyna 
Odrzywolska i Dorota Burza, choć 
panie już bez pucharu. Zawody od-
były się pod czujnym okiem sędziego 
Józefa Kota. Jak podkreślają organiza-
torzy, poziom był bardzo wyrównany 
i widać wyraźnie, że zawodnicy posia-
dają już umiejętności obsługi broni  
i zachowania się na strzelnicy. – Są 
to praktycznie powtarzające się osoby 
– wyjaśnia Domin.

– Takie zainteresowanie procen-
tuje w przyszłości, bowiem zarówno 

szkolenia, jak i same zawody powoli 
odnoszą skutek, również ten peda-
gogiczny – młodzież bardzo szybko 
nabywa umiejętności posługiwania 
się i zachowania w kontakcie z bro-
nią, uczy o pozytywnych, jak i nega-
tywnych skutkach takiego kontaktu: 
Broń pociąga zazwyczaj młodych 
ludzi, panowie w średnim wieku 
tradycyjnie lubią się nią po prostu 
posługiwać, ale mają zdecydowanie 
mniej czasu na szkolenia i zawody, 
więc strzelnicę odwiedza głównie 
młodzież – mówi hetman. Skąd to 
zainteresowanie? Otóż okazuje się, 

że często przechodzi ono z ojca na 
syna, a nawet z ojca na...córkę: – Za-
częłam się tym interesować dlatego, 
że mój tata też strzela i mnie zachęcił 
– zdradza nam tajemnicę Joanna 
Pindel, jedna z uczestniczek sobot-
nich zmagań. I, co warto podkreślić, 
wzięła w nich udział już po dwóch 
szkoleniach.

Wspólnie z pasjonatami tego 
szlachetnego sportu czekamy zatem 
z niecierpliwością na kolejną edycję 
zawodów, mając nadzieję, że i tym 
razem frekwencja dopisze.

Paulina karBownik

Tydzień odpowiedzi

Czekając na mecz prawdy

Bardzo ważna decyzja 
zapadła w minionym 
tygodniu na spotkaniu 
trenerów pionu 
żeńskiego siatkówki  
w naszym mieście

Zabielny 
zostaje

nie będzie już szansy zobaczenia  
i pożegnania się z zawodnikami  
w naszym mieście.

W tym tygodniu możemy poznać 
wiele odpowiedzi dotyczących przy-
szłości Energetyka. Miejmy wszyscy 
nadzieję, że w przyszłym sezonie klub 
będzie miał spore zabezpieczenie finan-
sowe pozwalające na większe cele niż 
kolejna walka o utrzymanie. Siatkarscy 
fani z pewnością czekają na czasy, by ich 
pupile walczyli o awans do Polskiej Ligi 
Siatkówki. Z pewnością nasze miasto 
stać na to i trzeba liczyć, że działacze 
staną na wysokości zadania. 

reD1.

Na zawody strzeleckie organizowane przez Bractwo Kurkowe chętnych nie 
brakuje. Zgłasza się też coraz więcej kobiet

Pasja z ojca na syna

Zawodnicy tuż przed piątą, ostatnią serią

Zarząd Energetyka już myśli o wzmocnieniach na przyszły sezon
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PIŁKA NOŻNA – GÓRNIK JAWORZNO- MILLENIUM WOJKOWICE 3:0 

PIŁKA NOŻNA – ZGODA BYCZYNA – OSTOJA ŻELISŁAWICE 4:2

PIŁKA NOŻNA
TABELE

PIŁKA NOŻNA – Skałka Żabnica – Victoria Jaworzno 2:0 

Skałka Żabnica zbyt silna Tabela IV liga
1.   Beskid Skoczów  20  49  57-12 
2.   Energetyk ROW Rybnik  20  49  60-11 
3.   Skałka Żabnica  20  48  43-11
4.   Pniówek Pawłowice Śl.  20  45  45-21
5.   Polonia Łaziska Górne  20  37  35-29
6.   BKS Stal Bielsko-Biała  20  34  34-18 
7.   Grunwald Ruda Śląska  20  31  33-30
8.   Przyszłość Rogów  20  30  42-34 
9.   LKS Czaniec  20  29  43-28 
10.   LKS Łąka  19  22  27-37 
11.   GKS II Jastrzębie  20  19  26-36
12.   Unia Racibórz  20  17  29-51
13.   Victoria Jaworzno  20  16  24-48
14.   Polonia Marklowice  20  14  18-48 
15.   Wawel Wirek  19  8  20-58
16.   Start Mszana  20  3 10-74
Skałka Żabnica – Victoria Jaworzno – 2:0
Następne spotkanie 
Victoria Jaworzno – Beskid Skoczów – 19 kwietnia

Tabela V liga
1.   Górnik 09 Mysłowice  20  52  55-5
2.   Wyzwolenie Chorzów  20  51  42-8 
3.   Podlesianka Katowice  20  44  46-21 
4.   Ciężkowianka Jaworzno  19  31  37-25 
5.   Unia Ząbkowice  20  31  28-18 
6.   MKS Siemianowice Śl.  20  29  36-28
7.   AKS Niwka Sosnowiec  20  29  44-26 
8.   Orkan Dąbrówka Wielka  20  29  22-26 
9.   Czarni Sosnowiec  20  28  18-20 
10.   Górnik Jaworzno  20  25  20-20 
11.   A. Brzozowice-Kamień  20  24  21-29 
12.   Unia Dąbrowa Górnicza  19  22 28-37
13.   Górnik Piaski 19  18  25-47 
14.   Kolejarz 24 Katowice  20  16  17-33 
15.   Pogoń Imielin  19  12  15-41 
16.   Błękitni Sarnów  20  4  12-82
Górnik Jaworzno – Wyzwolenie Chorzów – 0:2
Mecz Ciężkowianki przesunięty na 7 maja.
Następne spotkanie:
Górnik Jaworzno – Podlesianka Katowice
Ciężkowianka Jaworzno – Wyzwolenie Chorzów

Tabela A-klasa
1.   KP Jaworzno  19  53  102-13
2.   Strażak Mierzęcice  19  49  60-8 
3.   MCKS Czeladź  19  48  72-14 
4.   Pionier Ujejsce 19  37  56-20 
5.   Zgoda Byczyna  19  37  50-29
6.   Zagłębiak Tucznawa  19  32  38-28 
7.   Przemsza Siewierz  19  28  30-30
8.   RKS Grodziec  19  28  39-28 
9.   Łazowianka Łazy  19  24  33-48
10.   Niwy Brudzowice  19  22  29-35 
11.   LKS Wysoka  19  21 36-38 
12.   Victoria II Jaworzno  19  14  25-66 
13.   Ostoja Żelisławice  19  13  19-43 
14.   Tęcza Błędów 19  12  33-71 
15.   Huragan Kocikowa  19  9  13-71 
16.   MKS Poręba  19  7  14-107
Zagłębiak Tucznawa – KP Jaworzno – 0:3
Zgoda Byczyna – Niwy Brudzowice – 4:2
Następne mecze:
KP Jaworzno – MCKS Czeladź
RKS Grodziec – Zgoda Byczyna

K.Repeć

Pierwszy wiosenny punkt,  
i przede wszystkim styl  
w jakim zagrała Victoria  
w drugiej połowie 
meczu z LKS Czaniec 
pozwalał wierzyć na to, 
że jaworznianie również 
zespołowi Skałki Żabnica 
będą w stanie urwać 
punkty. Skałka, zespół 
naszpikowany bałkańskimi 
zawodnikami, który w tabeli 
IV ligi jest III z 3 punktami 
straty do lidera okazała się 
jednak zbyt silna. Porażka 
2:0, po twardej walce  
o każdy metr boiska, wstydu 
podopiecznym Romana 
Madeja na pewno jednak  
nie przynosi.

Gospodarze już od początku 
spotkania ruszyli pełni animu-
szu na Vicię. Pierwszą sy tuację 
s t worz yl i  w 11.  minucie k iedy 
po dośrodkowaniu Jetki i strzale 
Woźnego piłka nieznacznie minęła 
bramkę Salouhiego. W tej sytuacji 
Vicia mia ła sporo szczęścia , w 
następnej tego szczęścia jej zabra-
kło. Po dośrodkowaniu z prawej 
strony boiska przez Gdovicina, 
Paweł Stasica głową umieścił piłkę  
w bramce Victorii. Była 24. minuta 
spotkania, gdy gospodarze cieszyli 
się z objęcia prowadzenia, jednak 
niedługo później mogli już z po-
wrotem remisować. Poczynająca 
sobie całkiem odważnie Vicia prze-
prowadziła bardzo groźną akcję, po 
której silnie strzelał Szymoniak. 
Kapitan naszego zespołu mógł 
jednak tylko złapać się za głowę, 
gdyż jego uderzenie przeszło mini-

malnie obok bramki Skałki. Wielka 
szkoda, bramka w tym momencie 
meczu mog łaby odw rócić losy 
spotkania o 180 stopni. Sytuacja, 
jaką mieli podopieczni Romana 
Madeja podziałała na w yobraź-
nię zawodników Żabnicy, którzy 
od tego momentu grali uważniej 
w defensy wie, co zaowocowało 
tym, że do końca pierwszej poło-
wy zarówno po stronie Skałki jak  
i Victorii nie zobaczyliśmy bram-
kowych sy tuacji. Pierwsze pięt-
naście minut gry po wznowieniu 
to walka w środku pola i dopiero  
w 62. minucie gospodarzom udało 
się ponownie zagrozić bramce Vic-
tori. Z ostrego konta strzelał bardzo 
groźny Damian Nowak, ale udaną 

interwencją popisał się Salouhi. Tu-
nezyjski bramkarz Victorii kolejną 
próbkę swoich umiejętności dal  
w 71. minucie, gdy wybronił Vicię 
w beznadziejnej sytuacji po strzale 
Veselego. Ten sam piłkarz spróbo-
wał znowu trzy minuty później, ale 
jego ekwilibrystyczne uderzenie 
nożycami zostało zablokowane. 
Gdy wydawało się, że spotkanie 
zakończy się identycznym wyni-
kiem co w poprzedniej rundzie 
czyli skromnym 1:0 dla Skałki w 81. 
minucie przypomniał o sobie raz 
jeszcze Damian Nowak, po którego 
strzale i nieszczęśliwym w skut-
kach rykoszecie, było już 2:0 dla 
gospodarzy. To już kolejny mecz, 
w którym piłkarze Romana Madeja 
tracą bramkę w ostatnim kwadran-
sie gry, tak było z Grunwaldem, 

P i ł k a r z e  G ó r n i k a  J aw o r z n o  
w V ligow ych rozgr y wkach są  
w środku tabeli, bez nadziei na awans 
i bez  zagrożenia spadkiem. Dlatego 
w mijającym tygodniu na pierwszy 
plan wysunął się wygrany mecz z Mil-
lenium Wojkowice, a ligowa porażka 
z silnym Wyzwoleniem Chorzów 
2:0, tym razem ujdzie Gornikowi 
bez echa. Najważniejsze, jednak, że 
górnicy okazują się prawdziwym 
czarnym koniem Pucharu Polski. 
Jako jedyna jaworznicka drużyna 
ciągle reprezentują nas w tych roz-
grywkach, a ich ostatnim sukcesem 
jest wyeliminowanie IV ligowców  
z Millenium Wojkowice.

Mecz z Millenium Wojkowice od 
początku rozpoczął się dla Górnika 
bardzo dobrze. Była 18. minuta, gdy  
prowadzący grę od początku spo-
tkania, zawodnicy Górnika objęli 
prowadzenie, po bramce Krzysztofa 
Bartyzla. IV ligowcy próbowali odpo-
wiedzieć, ale nie mieli jak, bo Górnik 
grał bardzo dobre spotkanie. Przede 
wszystkim chciałbym pochwalić 
moich zawodników za konsekwencję  

w grze. Każdy zagrał na 100% swoich 
umiejętności i swojej obecnej formy- 
mówi nam Bolesław Wrocławek tre-
ner Górnika Jaworzno. Druga połowa, 
i konsekwentna, mądra gra, o której 
wspominał trener  przyniosła jaworz-
nianom  kolejne bramki dla Górnika, 
i były to ciosy, po których Wojkowice 
już nie powstały. Na 2:0 w 65. minucie 
spotkania uderzył Wojciech Warze-
cha, a wynik ustalił w 81. minucie 
młody Michał Szpak. Wynik 3:0 nad 
drużyną czwartoligową naprawdę 
mnie cieszy. – Nie chciałbym oceniać 
poszczególnych chłopców i kogoś wy-
różniać, bo dziś naprawdę wszyscy 
dali z siebie wszystko – mówił zaraz 
po spotkaniu trener Górnika. Górnik 
Jaworzno sprawił więc sporą niespo-
dziankę i przedarł się już do finału 
podokręgu sosnowickiego. Miejmy 
nadzieję, że również finał zakończy 
się po myśli jaworznian, i będą mogli 
oni zagrać spotkania z coraz to bar-
dziej renomowanymi przeciwnikami, 
co z pewnością byłoby spora odmianą 
i atrakcja, dla  piłkarskich kibiców.

k.rePeć.

Kolejny bardzo dobry 
mecz zagrała Zgoda 
Byczyna. Jaworznianie po 
emocjonującym spotkaniu 
pokonali Ostoję Żelisławice 
4:2, mimo że po pierwszych 
chwilach spotkania, ciężko 
było spodziewać się takiego 
wyniku. 

Ostoja spotkanie z jaworznianami 
zaczęła bardzo dobrze. Rezerwowi  
i trenerzy obu drużyn nie zdążyli jesz-
cze zając miejsca na ławkach rezerwo-
wych, a Żelisławice już prowadziły 
1:0. Po składnej akcji gości i ogólnym 
niezrozumieniu i zagubieniu obrony  
u gospodarzy, już w pierwszej minucie 
napastnik Ostoi zdobył upragnioną 
bramkę. Zgoda rozpoczynał więc 
mecz z handicapem ujemnej bramki 

ale to tylko jeszcze hardziej zmoty-
wowało piłkarzy z Byczyny do pracy. 
Jaworznianie opanowali wydarzenia 
na boisku w 100% i już w 18. minu-
cie po trafieniu Głodka zrobiło się 
jeden do jednego. Goście ciągle ma-
jąc jednak zapewniony remis, nadal 
ograniczali się do głównie do obrony, 
co skarciło ich w samej końcówce 
pierwszej części gry. Była 42. minuta 
gry, gdy Drela wyprowadził Byczynę 
na prowadzenie, a 3 minuty później 
Wacławek dobił gości, dając im do 
zrozumienia, że początkowe mrzonki 
o punktach w Jaworznie były bardzo 
zwodnicze. Druga część gry to ciągłe 
ataki Byczyny, które jednak okazały 
się bardzo nieskuteczne. Sytuacji Zgo-
da miała niezliczona ilość jednak to 
Ostoja cieszyła się bramki. Kolejny raz 
dziwne niezdecydowanie w szeregach 
obronnych spowodowało, że prak-
tycznie niestwarzająca zagrożenia 
drużyna z Żelisławic mogla zdobyć 
kolejnego gola. Było 3:2 ale o żadnym 

wyrównanym meczu nie mogło być 
mowy, bo to Byczyna nadawała ton 
grze, a piłkarze gości stanowili na 
ich tle co najwyżej bardzo mizerne 
tło. Szybko podkreślił to Kądziol-
ka który w 3 minuty po bramce 
Ostoi, ostudził na nowo rozbudzone 
marzenia gości o choćby punkcie  
w Jaworznie. Zgoda zakończył ana  
4 zdobytych bramkach, a na szcze-
gólne wyróżnienia zasługują szcze-
gólnie ofensywnie grający: Rosa, 
Drela i Rakowski. Za tydzień, przed 
Zgodą ważne spotkanie z drużyną 
Grodźca, które ma być rewanżem za 
dotkliwe 0:4 w poprzedniej rundzie 
i zastopowanie letniego Marszu By-
czyny na najwyższą lokatę w lidze.

Zgoda: Ryszka – Bujakiewicz, Do-
brzański, Piętka, Waclawek, –Rosa, 
Drela, Głodek, Paczkowsik, Kądzioł-
ka, Rakowski Damian.

Ponadto zagrali: Wiatr, Cichow-
ski, Śpiewak. 

k.rePeć.

Górnik ciągle w pucharze
Ostoja Żelisławice bez szans

Łąką i ostatnio z Czańcem. Jest to 
niewątpliwie element do poprawy, 
by nie przeżywać już straty cen-
nych punktów; tak jak 2 z Czańcem  
i jednego z Grunwaldem.

Kolejne spotkanie z Beskidem 
Skoczów to idealna okazja do tego 
by odskoczyć od coraz bliższej przed-
ostatniej pozycji w tabeli. Rywal jest 
wymagający, ale czas zacząć groma-
dzić punkty w większych ilościach. 
Za wrażenia walkę i determinację, 
której Victorii w tej rundzie nie bra-
kuje nikt punktów nie przyznaje. 

Bramki: Stasica 24, Damian No-
wak 81

Skład Victori: Salouhi - Siemek, 
Madej, Żołciński, Rosół (46. Żuraw)- 
Mysłek (65. Gajos), Malik, Świerczyń-
ski, Wartała, Szymoniak, Szalek

(iw) 

W spotkaniu ze Skałką Żabnica Victoria była zmuszona do defensywy
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Zajęcia dla sympatyków i amatorów biegania!
Interesuje Cię aktywne spędzanie wolnego czasu? Chcesz poprawić swoją kondycję? Razem  
z nami przygotuj się do ukończenia jaworznickiego biegu na 15 km! Zajęcia prowadzone przez 
lekkoatletycznego Mistrza Polski odbywają się w: niedziele – godz. 10.00 i wtorki – godz. 
17.00 na stadionie MCKiS przy ul. Moniuszki. Zajęcia otwarte dla wszystkich bez względu na 
kondycję i wiek! WSPÓŁORGANIZATOR – Urząd Miejski w Jaworznie

Mecz piłki nożnej juniorów
19 kwietnia (sobota) – godz. 11.00 MCKiS Sokół – Górnik Sosnowiec

Stadion MCKiS, ul. Tadeusza Kościuszki 1. Wstęp wolny!
Mistrzostwa Polski Juniorów w Ju-Jitsu

19 kwietnia (sobota) – godz. 9.00 Hala MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe). Wstęp wolny!
Półfinałowy Turniej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

kadr wojewódzkich w koszykówce chłopców
udział biorą: reprezentacje rocznika 1993 województw – śląskiego, łódzkiego, opolskiego 

oraz dolnośląskiego 19-21 kwietnia – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum)
godziny meczów: 19 kwietnia (sobota) – 16.00 oraz 18.30, 

20 kwietnia (niedziela) – 16.00 oraz 18.00,
21 kwietnia (poniedziałek) – 10.00 oraz 12.00. Wstęp wolny!!!

Mecz piłki nożnej trampkarzy starszych
21 kwietnia (poniedziałek) godz. 16.30 MCKiS Sokół – MKS Sławków
Stadion MCKiS, ul. Krakowska 8 wstęp wolny!

Mecz koszykówki młodzików młodszych
22 kwietnia (wtorek) godz. 17.45 MCKiS Jaworzno II – MCKiS Jaworzno I

Sala SP 7 ul. Ławczana 12 wstęp wolny!
Międzynarodowe Mistrzostwa Drużyn Policyjnych IPA 

w halowej piłce nożnej
w turnieju udział weźmie 30 zespołów z Polski i z zagranicy!!!
23 – 26 kwietnia - Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) oraz
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os .Stałe)
Mecz piłki nożnej halowej: gwiazdy TVN – Europejska Reprezentacja Policji
26 kwietnia (sobota), godz. 15.30 – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum)
Wstęp wolny!!! W związku z turniejem informujemy wszystkich kierowców, 
że w powyższych dniach nastąpią trudności w korzystaniu z parkingu przed Halą MCKiS 
przy ul. Grunwaldzkiej 80!!! 

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

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

Informujemy o rozpoczynającym się  naborze do klas sportowych 
funkcjonujących w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Siatkówka dziewcząt: IV klasa SP 5, SP 7 i SP 16, I klasa Gimnazjum nr 1
Siatkówka chłopców: IV klasa SP 5 i SP 16, I klasa Gimnazjum nr 1

Koszykówka chłopców: IV klasa SP 1, SP 7 i SP 15, I klasa Gimnazjum nr 4
Wszelkich informacji udzielają sekretariaty wymienionych szkół.

Krzysztof Włodarczyk i Sylwester 
Piotrkowski walczyli w niemieckim 
Halle, ale niestety bez powodzenia. 
W minionym tygodniu szerszej 
publiczności pokazał się za to inny 
zdolny i w dodatku młody bokser 
– Wojciech Piwowarczyk.

W Halle bez wygranej
Niemieckie Halle gościło tradycyjnie 

śląskich bokserów, na rozgrywanym 
już od kilkudziesięciu lat tradycyjnym 
meczu. Tym razem zdecydowaną górą 
byli Niemcy, którzy wygrali większość 
walk w turnieju, na który kadrą Śląska 
pojechało dwóch zawodników Victorii 
Jaworzno: Krzysztof Włodarczyk i Syl-
wester Piotrowski. 

Zawodnicy z Jaworzna stoczyli po 
2 walki, obaj z podobnym, mało efek-
tywnym, co trzeba przyznać skutkiem. 
Krzysztof Włodarczyk swoją pierwszą 
walkę przegrał z Woselem na punkty. 
Drugi pojedynek jaworznickiego pię-
ściarza, z bokserem zespołu Labr S.A. 
– o literacko brzmiącym nazwisku 
– Goethe, zremisował, choć tu wypada 
zaznaczyć dobrą postawę Krzysztofa, 
który w opinii trenera i kierownika 
klubu zasłużył na wygranie pojedyn-
ku, choć sędziowie stwierdzili inaczej. 
Identyczne rezultaty zanotował Syl-
wester Piotrowski. W sobotniej walce  
z silnym Knigglem przegrał na punkty,  
a w niedzielnej zremisował z innym 
Niemcem, Schreinerem. Brak zwycię-
stwa w walkach na pewno smuci, ale po-
wodów do niepokoju nie ma. Niemieccy 
przeciwnicy byli naprawdę z wysokiej 
półki i pojedynki z nimi należy zapisać 
w kategorii cennego doświadczenia. 
Jako małe usprawiedliwienie można 

Piwowarczyk na plus

W Zalesiu koło Terespola odbył się 
Polsko-Ukraiński Turniej o Puchar 
wójta gminy Zalesie. Na turniej 
ten pojechała 8-osobowa druży-
na ze Śląska w której znaleźli się  
2 zawodnicy z Jaworzna Sebastian 
Balner i Łukasz Jałowiecki z Euro 
Gym Jaworzno.

Cechą charakterystyczną turnieju 
było to, że w kategoriach wagowych nie 
było rozgraniczenia wiekowego. Łukasz 
Jałowiecki startujący w kategorii po-
wyżej 100 kg z wynikiem 200 kg zajął  
2. miejsce, a ponadto został najlepszym 
junioerm turnieju. Sebastian Balner  
w kategorii do 100 kg wycisnął sztangę 
z ciężarem 220 kg, zdobywając złoty 
medal, a w klasyfikacji na najlepszego 
seniora zdobył 2. miejsce ustępując 

jedynie wielokrotnemu medaliście Mi-
strzostw Europy i Świata Maciejowi Ko-
ziołowi z Zakopanego. Team ze Śląska 

Złoto i srebro na Ukrainie

zajął ponadto 2. miejsce drużynowo, do 
czego również przyłożyli się zawodnicy 
jaworznickiego Euro Gymu. iw

Sebastian Balner i Łukasz Jałowiecki

uznać fakt, że jaworznianie boksowali  
w sobotę po wyczerpującej i uciążliwej, 
11-godzinnej jeździe minibusem. 

Mysłowicki pech
Po raz pierwszy od 25 lat bokserskie 

zawody organizowano w sąsiednich 

Mysłowicach. Impreza, która miała 
być nowym i efektownym bokserskim 
rozdaniem na terenie Mysłowic, oka-
zała się jednak totalną klapą z powodu 
zaniedbań organizatorskich, i została 
przerwana po zaledwie 10 walkach. Jest 
to tym bardziej smutne dla Jaworzna, 
że z 7 pięściarzy Victorii i Pawła Zelek 
trenowanego przez Roberta Gortata, 
którzy wybrali się na zawody w ramach 
Śląskiej Ligi Juniorów ostatecznie walkę 
zdążył stoczyć tylko młodzik Wojciech 
Piwowarczyk. Reszta ekipy Krzysztof 
Kopytek, Tomasz Slusarczyk, Bartło-
miej Nowatkowski, Jacek Kopiel, Mi-
łosz Górecki, Sylwester Piotrkowski i 
Krzysztof Włodarczyk, musieli obejść 
się bez boksu i wracać z powrotem do 
Jaworzna .Co ciekawe, jako pierwszy 
do walki miał przystąpić Krzysztof Ko-
pytek, ale przeciwnik po wylosowaniu 
pięściarza Victorii Jaworzno zrezygno-
wał. Nazwisko Kopytek zobowiązuje, i 
syn trenera Kopytka słusznie zresztą, 
uważany jest za spory talent, który już 
teraz przewyższa znacznie rówieśni-
ków umiejętnościami. Mimo takiej 
nobilitacji, jaką w boksie niewątpliwie 
jest strach przed walką u przeciwnika, 
trener Robert Kopytek nie mógł mieć 
satysfakcji z tego, że syn nie będzie 
mógł  sprawdzić się w walce. Trener ja-
worznickich bokserów mógł za to mieć 
pełną satysfakcję z występu Wojciecha 

Piwowarczyka, który rozegrał popiso-
wą walkę. Przeciwnik jaworznickiego 
młodzika, był 2 razy liczony i było bar-
dzo blisko technicznego nokautu, ale 
ostatecznie udało mu się przetrwać do 
końca ostatniej, III rundy. Zwycięstwo 
Piwiowarczyka na punkty, nie podlega-
ło jednak najmniejszej dyskusji

I po zawodach...
Gdy do swoich walk przygotowywali 

się kolejni pięściarze jaworznickiego 
klubu, okazało się, że impreza już się 
skończyła. – Organizatorzy nie zapew-
nili odpowiedniej opieki medycznej,  
i byłem zmuszony, wraz z sędzią głów-
nym przerwać turniej. Lekarz, który 
zgodnie z regulaminem musi być obecny 
i gotowy do interwencji przy każdej walce 
w turnieju przebadał zawodników przed 
turniejem i na samych walkach go już 
nie było. Naprawdę wielka szkoda, że 
tak ten powrót boksu do Mysłowic po 
25 latach tak się zakończył, ale zdrowie 
młodych bokserów, młodych ludzi, to 
zbyt poważna sprawa, by przymykać na 
nią oczy – powiedział nam Włodzimierz 
Kromka, który na turnieju pełnił funk-
cję delegata technicznego. Ostatecznie, 
jedynym pozytywem Mysłowickiego 
turnieju była dobra postawa Wojciecha 
Piwowarczyka.

Kłopoty, kłopoty, kłopoty...
– Wyjazd do Mysłowic stanowił ko-

lejny przykład tego, że w klubie niestety 
nie dzieje się najlepiej. Przejazdy, które 
na szczęście nie wyniosły tak dużo jak 
gdybyśmy boksowali zwróciłem chłop-
com z własnej kieszeni. Sam, jak i trener 
dawno nie dostaliśmy wypłaty – mówi 
nam kierownik sekcji Włodzimierz 
Kromka. Na tej sytuacji najbardziej 
ucierpieć mogą pięściarze, bez od-
powiednich środków nie będą mieli 
żadnych odżywek, szans na wyjazd 
czy nawet gdzie trenować. – Dostaliśmy 
informację, że nie możemy pojawiać 
się już na hali, bo klub nie zapłacił 
za jej użytkowanie, ostatecznie tylko  
i wyłącznie dzięki życzliwości MCKiS-u, 
który jeszcze raz pokazał, że stawia 
dobro sportowców ponad zawirowania 
klubowe, pozwolono nam trenować  
2 najbliższe tygodnie bez przeszkód, 
miejmy nadzieję, że do tego czasu sytu-
acja się wyjaśni – mówi nam kierow-
nik drużyny. W przyszłym numerze 
dokładnie przyjrzymy się najbliższym 
perspektywom jaworznickiego boksu, 
zapraszam do lektury.  

k.rePeć.

SZACHY

Szachowe Mistrzostwa Szkół 
Podstawowych Jaworzna
W dniu 03.04.2008 r w Klubie 
„Niko” odbyły się Mistrzostwa 
Szkół Podstawowych w szachach. 
Organizatorami byli: Miejski Szkol-
ny Związek Szachowy i Jaworznicki 
Klub Szachowy. W zawodach wzięło 
udział 52 zawodników w 3 grupach 
wiekowych z 6 szkół.
W poszczególnych kategoriach wiekowych 
zwyciężyli:

Dziewczynki: 
Do 9 lat

1. Pluta Natalia 5,5 pkt SP. nr 6 
2. Zięba Patrycja 4 pkt SP. nr 7 
3. Nowak Emilia 4 pkt SP. nr 15 

Do 11 lat
1. Rozkocha Anna 4 pkt SP. nr 15 
2. Marcinkowska Ludmiła 4 pkt SP. nr 7 
3. Żyła Anna 3 pkt Zes.Szk. 1 

Do 13 lat
1. Mocherek Monika 6 pkt Zes.Szk. 1 
2. Skorupka Klaudia 5,5 pkt Zes.Szk. 1 
4. Omastka Agnieszka 5 pkt Zes.Szk. 1 

Chłopcy:
Do 9 lat

1. Pluta Mateusz 6 pkt SP. nr 6
2. Masternak Michał 6 pkt SP. nr 6
3. Baraniewicz Cezary 5 pkt SP. nr 5

Do 11 lat
1. Wadowski Tomasz 7 pkt SP. nr 7
2. Konieczny Przemysław 5 pkt SP. nr 7
3. Zastępa Michał 4,5 pkt SP. nr 15

Do 13 lat
1. Makowski Tomasz 5,5 pkt SP. nr 15
2. Zastępa Marek 4,5 pkt SP. nr 15
3. Wiecheć Bartłomiej 4 pkt Zes.Szk. 1

Punktacja drużynowa:
1. SP nr 15 34 pkt 14 zawodników
2. SP nr 7 32 pkt 15 zawodników
3. ZSP nr 1 26 pkt 12 zawodników
4. SP nr 6 17 pkt 5 zawodników
5. SP nr 5 5 pkt 1 zawodnik
6. SP nr 19 3 pkt 5 zawodników

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, puchary oraz figurki sza-
chowe. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li słodki poczęstunek. Impreza bar-
dzo udana, żałować należy tylko, że 
tak mało szkół wykazało zaintereso-
wanie tymi Mistrzostwami. Puchary  
i statuetki szachowe ufundował Urząd 
Miejski w Jaworznie oraz Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu. Podzię-
kowania dla Pana Roberta Dubiela 
właściciela Ciastkarni „Felicja”.

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW.
Od 29.03 – 06.04.2008 r w Łebie odbyły się 

Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18 w 
szachach klasycznych. Na tych Mistrzostwach 
nasz klub JKSz-MCKiS Jaworzno reprezentowało 
2 juniorów i juniorka.

Klasyfikacja do 16 lat wśród chłopców :
1. Kowalczyk Paweł UKS Baszta Wałbrzych  

9 pkt
2. Sieciechowicz Marcin Na Pięterku Poznań 

8,5 pkt
3. Klekowski Maciej UKS Hetman Częstochowa 

7,5 pkt
10. Tokarski Bartosz JKSz-MCKiS Jaworzno  

7 pkt
20. Tokarski Łukasz JKSz-MCKiS Jaworzno  

6 pkt
Startowało 53 zawodników.

Klasyfikacja do 16 lat wśród dziewcząt:
1. Kulon Klaudia AKS Hetman-Politechnika 

Koszalińska 10 pkt
2. Zakościelna Kinga AKS Hetman-Politechnika 

Koszalińska 9,5 pkt
3. Warakomska Anna KSz Javena Hańcza Su-

wałki 9 pkt
6. Łabędź Patrycja JKSz-MCKiS Jaworzno  

7 pkt
Startowały 52 zawodniczki.
Gratulujemy i życzymy zawodnikom jeszcze 

większych sukcesów
w.winiarCzyk

Krzysztof Włodarczyk jest jednym z najbardziej utalentowanych 
zawodników Victorii. Czy on i jego koledzy będą mogli w spokoju 
przygotować się do następnych walk?
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o g ł o s z e n i e

W piątek, 4 kwietnia, mieliśmy możliwość 
uczestniczenia w wieczorze autorskim 
Jana Ryszarda Drąga. Jego wiersze  
z najnowszego tomiku „Światło i cienie” 
recytowali: Alicja Dudek, Anna Mogdali  
i Dominik Socha.

W audytorium 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej 

Licznie przybyłych na spotkanie gości serdecznie 
powitał dyr. MBP Jacek Maro, który w wnikliwy i ob-
szerny sposób zapoznał przybyłych z sylwetką autora  
i jego twórczością. Podkreślił, że Jan Drąg w Jaworz-
nie jest osobą znaną nie tylko jako poeta, ale również 
jako malarz i rzeźbiarz. Jego prace mogliśmy oglądać 
na wielu wystawach. Szczególnym zainteresowaniem  
i czynnikiem do dyskusji są grafiki Jana Drąga wyko-
nane własną techniką. Jan Drąg, mimo że nie jest rodo-
witym jaworznianinem (urodził się koło Sławkowa), to  
z Jaworznem jest związany od ukończenia średniej 
szkoły górniczej. Tutaj przyjechał i „zapuścił korze-
nie”. Część życia poświęcił pracy na kopalni Jan Kanty,  
a część działalności kulturalnej. Jego dorobek w tej 
dziedzinie jest imponujący, uzasadniły to panie Małgo-
rzata Hezner i Anna Serwatka – pracownice biblioteki. 
Na podstawie zgromadzonych w bibliotece publikacji, 
utworów literackich oraz kronik Jana Ryszarda Drąga, 
przedstawiły zebranym osiągnięcia i sukcesy autora. Na 
zakończenie spotkania autor w odróżnieniu od najnow-
szych i raczej poważnych treści recytowanych wierszy, 
odczytał kilkanaście fraszek. Takim zakończeniem 
zmienił nastrój na wesoły, za co został nagrodzony 
wyjątkowymi brawami i kwiatami oraz życzeniami dal-
szych sukcesów. Spotkanie to było jednym ze spotkań 
w ramach obchodów 25-lecia STK.

stanisław mikłas

Przekazując 1% swojego podatku 
pomagasz chorym z Hospicjum Homo-
Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie 
Wszystkim, którzy już nam pomogli i 
tym, którzy w tym roku zechcą pomóc 
przekazując 1% podatku dochodowego 
informujemy, że wypełniając formularz 
podatkowy wystarczy podać:

Pomóż nam pomagać!
– nazwę: Stowarzyszenie Hospicjum Homo-

Homini im. Św. Brata Alberta
– nr KRS 0000008274
– kwotę …………….
Nie wpłacamy kwoty samodzielnie – w 2008 r. 
Urząd Skarbowy sam przekaże ją na wskazaną 
organizację pożytku publicznego. 
stowarzyszenie hosPiCjum homo-homini im. Św. Br. alBerta

W ramach cyklu „Spotkanie z...” 
MCKiS przygotował niespodziankę. Po 
serii spotkań z nauką przyszedł czas na 
muzyczne doznania, które zapewnił ze-
spół Bluesmobile Band. Z tej okazji gru-
pa zaprezentowała specjalny program  
o treści antynarkotykowej i antyalko-
holowej, w ramach profilaktyki uza-
leżnień. Muzycy Tadeusz Pocieszyń-
ski – gitara, Jacek Chruściński – bas  
i Tomek Dominik – perkusja, z niezwy-
kłą wyrazistością opowiadali młodym 
ludziom o tym, jak groźna może być dla 
nich nawet z pozoru niewinna przygoda 
z jakąkolwiek używką. Ten przekaz ma 
szczególną wartość, bowiem niosą go 
sami artyści – środowisko najbardziej 
zagrożone pokusą rockandrollowego 
życia. Wystarczy wspomnieć o Ryśku 
Riedlu, wokaliście zespołu Dżem, który 
przez lata stanowił wzór dla zbuntowa-
nych nastolatków, ale, jak mówi Chru-
ściński: – Dla mnie on był wielkim arty-

Wolontariusze hospicjum wyszli na ulice miasta, by podzielić się 
plonami jaworznickich pól nadziei

We wtorkowe popołudnie jaworznicka młodzież miała okazję posłuchać niezwykłego 
koncertu jednej z czołowych kapeli bluesowych w naszym kraju – Bluesmobile Band

Skazani na bluesa

stą nie z powodu narkotyków, ale właśnie 
pomimo iż brał. Sami muzycy wiedzą 
o czym mówią, bowiem wielu ludzi  
z tego typu problemami znali bądź znają 
osobiście. Obecni są bowiem na scenie 
bluesowej już od lat osiemdziesiątych, 
Pocieszyński, przez lata lider znakomitej 
formacji Monkey Business, wraz ze swo-
imi doświadczonymi muzykami kilka 

lat temu postanowił założyć Bluesmobile 
Band. Każdy z nich dał ponadto przez 
lata setki koncertów na największych 
festiwalach i koncertach, a jako Bluesmo-
bile wystąpili m.in. na Rawie Blues. Od 
tej pory aktywnie działają na rzecz idei 
zdrowego i wolnego od narkotyków ży-
cia, dając temu wyraz zarówno na scenie, 
jak i poza nią. Paulina karBownik

Jan Ryszard Drąg wśród przyjaciół poezji oraz 
obrazów

Zespół Bluesmobile Band
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dw

dw

dw

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

SZKŁO I  LUSTR A 
NA W YMIAR

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

akcesoria, kleje, usługi szklarskie, 
transport

J a w o r z n o  u l .  C i ę ż k o w i c k a  4 6
t e l . / f a x :  0 3 2  6 1 5  0 2  2 7

w w w . g a l a s . p l
Ogłoszenie bezpłatne

Zamieszkaj „POD GRODZISKIEM” 

Zespół domów jednorodzinnych, wolno 
stojących z garażami o pow. 180 m2

Architektura tradycyjna z dozą nowoczesności. 
Działki o pow. od 7,5-9,5 arów

W połowie maja rozpocznie się budowa nowego osiedla domków jednorodzinnych na Borach za stacją Ratownictwa Górniczego. 

Osiedle ma nazwę własną „Pod Grodziskiem” www.podgrodziskiem.pl

Jaworzno
Rynek

Pod Grodziskiem

Krakowska

dw

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

Więcej 
informacji 

pod numerami 
telefonów: 

603 885 023 
oraz 

602 710 943

Autostrada A 4

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

D o m i n i k  j e s t  o d  u r o d z e n i a 
chłopcem znacznie upośledzo-
nym umysłowo z zespołem Do-
wna. Jego brat Paweł to chłopiec 
z porażeniem mózgowym czte-
rokończynowym (porusza się na 
wózku). Obaj wymagają stałego 
leczenia i nieustannej rehabi-
litacji. Obaj są podopiecznymi 
Fundacji Anny Dymnej „Mimo 
Wsz yst ko” i  mają podpis a ne 
z fundacją porozumienie na pro-
wadzenie ich subkonta.

Niepełnosprawni bracia Dominik 
i Paweł proszą o 1% podatku

Zebrane pieniądze mogą być 
użyte jedynie na pokrycie kosztów 
leczenia i rehabilitacji. Przy wypeł-
nianiu zeznania podatkowego PIT, 
przeznaczając 1% swojego podatku, 
proszę podać poniższe dane:

Nazwa organizacji: 
Fundacja Anny Dymnej 

„Mimo Wszystko” 
hasło: Bracia

nr KRS 0000174486
za PomoC z Całego serCa DziĘkujĄ BraCia: 

Dominik i Paweł wraz z roDziCami
dw



17Co tydzień nr 16/864
16 kwietnia 2008 roku
Miasto Jaworzno Zdrowie

ANNABEL suknie Twoich marzeń
ślubne wyprzedaż już od 450 zł, wieczorowe, komunijne

wyprzedaż już od 300 zł, szycie na miarę, usługi krawieckie, 
konkurencyjne ceny. Obuwie ślubne – tanio! 

Jaworzno ul. Padarewskiego 11 obok DH Złocień 
www.annabel.jaworzno.pl tel. 032/726 77 67,0503 153 679

SUKNIE ŚLUBNE

dw

dw

Ordyna Alfred lek. med. pracy ul. Puszkina 5 (SP nr 5)
Osiedle Stałe, tel. dom 615 53 39,615 52 34

pon., środa 16.00 – 18.00
Badania profilaktyczne, badania kandydatów na kierowców,

w tym świadectwo kwalifikacji.

98/05

NZOZ Centrum Promocji Zdrowia ul. Paderewskiego 43 
tel. 032 752 24 64 ZAPRASZMY na WARSZTATY ANTYSTRESOWE !
prowadzone przez doświadczonych psychologów. Nauka relaksacji 

i umiejętności radzenia sobie ze stresem w domu oraz w pracy.
Ilość miejsc ograniczona!

dw

LEK. MED. EWA SKINDEROWICZ
Specjalista endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych

USG, choroby tarczycy, cukrzyca, nadciśnienie, EKG,
Jaworzno ul. św. Wojciecha 50 w poniedziałki, wtorki, czwartki

Rejestracja codziennie godz.10 – 17. Tel. 752 04 21

ENDOKRYNOLOG

dw

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

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

Środa, czwartek 15.30-17.00 tel. dom 032 751 27 87

GABINET USG
Lek. stom. Leszek Ochlust

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

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

42/02

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

dw

dw

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. 

dw

STOMATOLODZY

dw

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

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

ORTOPEDZI

dw

GABINET REHABILITACJI Jaworzno ul. Farna 14
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. www.rehabilitacja.jaworzno.pl

Grupowa gimnastyka specjalistyczna dla pań

REHABILITACJA

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

przepuklin, drobne zab. z zakr. ginek., ortopedii, urologii. Chir. kosmet.
NZOZ Medica Mysłowice – Centrum, ul. Strumieńskiego 10. 

Tel. 316 14 66 od 13.00 – 19.00,0 509 530 881. Umowa z NFZ.
dw

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

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

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

CHIRURDZY

dw

OPTYCY

dw

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

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

rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

dw

PEDIATRZY

92/02

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

dw

Medycyna estetyczna
poczuj energię piękna

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

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

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

www.esteuroda.pl

ogłoszenie bezpłatne

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

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

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

INNE

107/02

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw. 
17.00-19.00 

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

dw

Gabinet kosmetyczny Lorin 
zaprasza na mikrodermabrazję diamentową 135 zł 

peeling kawitacyjny 50 zł + ampułka gratis, ultradźwięki oraz 
mezoterapię bezigłową w cenie 150 zł. Najniższe ceny!

Jaworzno ul. Piłsudskiego tel. 608476405

dw

URODA

Szkoła Modelowania Sylwetki 
i Promocji Zdrowego Stylu Życia

Iwona Wrzesień 
mgr rehabilitacji ruchowej

Gabinet masażu 
czynny codziennie godz. 17.00

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

Zapisy na gimnastykę odchudzającą
oraz Nordic Walking

83/02

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

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

i miednicy mniejszej, tkanek miękkich.

Klasyczny masaż leczniczy
Mięśni pleców, kręgosłupa i mięśni kończyn

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

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

dw

95/03

Anton APARATY SŁUCHOWE
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ul. Pocztowa 6, Jaworzno
tel. 032/ 616 13 39

ogłoszenie bezpłatne

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY NR 225587

Szanowni Państwo!
Zarząd Rejonowy PCK w Jaworznie zwraca się z gorącą prośbą do mieszkańców 

miasta Jaworzna o przekazanie 1% należnego podatku na szlachetny cel.
Wystarczy tylko wpisać na druku PIT następującą treść „1% podatku dla ZR PCK Jaworz-

no”. Przelew wykona Urząd Skarbowy. Jako Zarząd Rejonowy szczególną opieką otaczamy 
rodziny wielodzietne i samotne matki wychowujące dzieci. Mamy też pod opieką dwie 
rodziny, w których rozegrał się dramat rodzinny. Przekazany przez Państwa 1% podatku 
pozwoli nam zwiększyć pomoc dla tych rodzin. Liczymy na Państwa pomoc.

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
Prezes Zarządu Rejonowego Władysław Witek

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło Jaworzno
Zaprasza na spotkanie w dniu 22.04.08 tj. wtorek o godz. 16.00 

ul. Grunwaldzka 35 (siedziba koła PSD).
Tematy spotkania:

– stopa cukrzycowa
– dieta
– degustacja chleba Adama – „jesz i nie tyjesz”
– samokontrola
– informacje o Stowarzyszeniu (dlaczego warto być członkiem 

Stowarzyszenia)
Za Zarząd Prezes Marek Nowak
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PODWALE

DąBROWA N.

GIGANT

CENTRUM

Dzielnicowy kalejdoskop

PODŁĘŻE

Być może właściciele starych, zu-
żytych aut myślą, że w zalewie innych 
pojazdów i „tłoku” na parkingach i tak 
nikt tego nie zauważy. Lecz niektórych 
„eksponatów” po prostu nie da się 
nie zauważyć. Ten polonez stoi przy 

Przekrzywione w tę samą stronę, są do siebie prawie równoległe, 
więc patrząc pod odpowiednim kątem można dojść do wniosku,  
że w sumie to wszystko jest w porządku, a latarnie nawet proste, 
bo przecież co dwa to słupy, to nie jeden

To jedna z metod, jakiej 
używa się w Jaworznie do 
zabezpieczenia w jakiś 
sposób uszkodzonych latarni. 
Niebieski kolor taśmy bardziej 
kojarzy się z popularną 
dobranocką dla dzieci, aniżeli  
z porządną ochroną, bo przecież 
zawsze znajdzie się jakiś 
Gargamel, który postanowi ją 
po prostu odwinąć. A takich,  
jak wiadomo, w naszym 
mieście nie brakuje.

W zeszłym tygodniu jeden 
z naszych operatorów 
czujnym, nieuzbrojonym 
w kamerę okiem, 
zauważył te ubytki  
w ziemi tuż przy ulicy 
Grunwaldzkiej, przed 
skrętem w Mickiewicza. 

Rów jest dość głęboki i stosun-
kowo długi, tak więc nierozważny 
kierowca, który zbyt gwałtownie 
skręci w lewo, nie ma co liczyć na 
„miękkie lądowanie”. Poza tym 
po intensywnych opadach dziura, 
która właściwie wkrada się pod 
jezdnię, na pewno się powiększy. 
Służby drogowe powinny się więc 
czym prędzej zająć tym odcinkiem, 
bo w każdej chwili może być za 
późno.

Strach pomyśleć
Do tej pory zdarzało nam się spotykać pojedyncze, 
nieco przechylone w pionie. Teraz przypadek 
dotyczy centrum, a chodzi oczywiście o latarnie

Prawie równolegle

„Smerfna” metoda

Parafrazując początek 
Trenu VIII patrona tej 
ulicy, czyli wielkiego Jana 
Kochanowskiego, można 
by współcześnie napisać: 
„Wielkieś mi uczynił pustki  
w asfalcie moim, mój deklu,  
tym zniknieniem swoim”

Kolejne z miejsc naszego miasta 
pokrytych śladami niechlubnej 
działalności jego mieszkańców. 
W tym lasku, przy Emilii Plater, 
znajdziemy dosłownie wszystko, 
od butelek do skupu, po betonowe 
płyty, buty (z kolekcji zarówno 
wiosennej, letniej jak i zimowej) 
po…choinkę. 

Teren nie wygląda na sprzątany 
od ładnych kilku sezonów, więc spa-
cerów w tej okolicy nie polecamy. 
Chyba, że poszukiwaczom skarbów, 
którzy mieliby ręce „pełne roboty”. 

Kwaśne deszcze zrobiły chyba 
swoje i dziwne liście (a może 
owoce) wydała rosnąca przy 
przystanku na Gigancie 
brzoza. 

Tak więc przez pewien czas musi 
ona zastąpić tablicę z rozkładem jaz-
dy, pewnie dopóty, dopóki „farba na 
nowym przystanku nie wyschnie”. 
Pomysłowość panów montujących 
nowe urządzenia nie zna granic.

Przystanek pod brzozą

Kochanowski 
w małej 
przeróbce W gotowości  

do przeprowadzki

Podłęże to ulubione miejsce chętnych do 
pozbycia się lub „przetrzymywania” starych 
wraków samochodów

jednym z bloków na Piłsudskiego, po 
brzegi wypełniony różnego rodzaju 
„bibelotami”, o czym każdy może się 
przekonać, zaglądając do środka. A być 
może właściciel jest wciąż w gotowości 
do przeprowadzki?

Dla każdego coś miłego



19Co tydzień nr 16/864
16 kwietnia 2008 roku
Miasto Jaworzno

JAN KANTYOTK

STARA HUTA

„Zrób zdjęcie” – konkurs

Sponsorem 
konkursu 
jest

Dla kogo to miejsce?

Dzielnicowy kalejdoskop

Wyślij e-mail

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Zadzwoń
do nas

032 751 91 22

Problemy, z którymi nie wiesz,
gdzie się zwrócić, uwagi 

na temat dzielnicy, 
w której mieszkasz.

Widzisz coś, 
czego nie widzą inni.

Od poniedziałku 
do piątku

w godz. 8.00 – 16.00

Przyjedziemy na miejsce!
Dla nas każda sprawa 

jest ważna

NASZE MIASTO

PODWALE

Teraz, jak widać, jedyne, co można wyłowić, to śmieci, ale za to 
połów byłby nad wyraz udany. Zadziwiające jest, że ktoś, chyba 
małym wysiłkiem, tylko w tym jednym miejscu urządził sobie 
prawdziwy „wodospad” i tym samym prywatne śmietnisko

Zwycięzcą naszego konkursu 
w tym tygodniu został 
Robert Sularz, któremu 
udało się wpasować 
w nasz zeszłotygodniowy 
temat, kiedy pisaliśmy 
o zajmowaniu parkingów dla 
niepełnosprawnych. Jednak 
tym razem parking zajęty został 
przez…ach, zresztą zobaczcie 
sami. Czy to również „pojazd” 
uprzywilejowany?

Zwycięzcę prosimy o zgłoszenie 
się do redakcji po odbiór nagrody.

Jak widać, nie tylko w kwestii 
czystości czy też jej braku, 
historia lubi się powtarzać. 
Zabezpieczenia na studzienkach 
kanalizacyjnych (i nie tylko), 
to bardzo łatwy i wręcz 
pożądany łup złodziei, którym 
często faktycznie brakuje, ale 
chyba…wyobraźni. 

Taka otwarta „jama”, jak ta przy 
Matejki 26, to przyczyna wielu nie-
szczęść. Ostatnio zgłosił się do nas 
mieszkaniec, który własnoręcznie 
musiał ratować psa. Zwierzę niestety 
nie zauważyło przeszkody i nie zdą-
żyło jej w porę ominąć. Zbliża się lato, 
więc na takich osiedlach coraz czę-
ściej przebywać będą dzieci, zamiast 
psa wyobraźmy sobie zatem dziecko. 
Czy już każdy zobaczył oczami wy-
obraźni to, co my? Miejmy nadzieję, 
że złodzieje też. 

Zakaz zatrzymywania się i pod 
spodem tabliczka, informująca 
o tym, kto i w jakich godzinach jest 
nieobjęty tym zakazem. Nie widać? 
Oczywiście, bo napis jest z drugiej 
strony. Ale do tego zdążyliśmy się 
już przecież przyzwyczaić. 
W Jaworznie znaki obowiązują 
„z każdej strony”.

Kolejna budka telefoniczna z dodat-
kową klimatyzacją stoi na Cegielnianej. 
Brak jednej z szyb nie przeszkadza 
oczywiście w korzystaniu z niej, a nawet 
może nieco usprawiedliwić rozmówcę. 
Dlatego, by nikt podczas rozmów z uko-
chaną osobą „nie rzucał słów na wiatr”, 
przydałaby się nowa szybka.

A oto jeden z „ruchomych” 
przystanków, jakie udało nam 
się złapać dosłownie „w biegu”. 
Aby takie konstrukcje mogły 
stanąć w miejscu swojego 
przeznaczenia, musiały 
przejechać najpierw przez 
centrum miasta. 

Każdy mieszkaniec Jaworzna miał 
więc okazję podziwiać i przyglądać 
się  temu cieszącemu oko „pocho-
dowi”, zmierzającemu prosto np. na 
Jeziorki lub Wilkoszyn, gdzie stanęły 
już takie sam jak ten widoczny na 
zdjęciu, przystanki. 

Znak dwustronny

Historia się powtarza By nie „rzucać 
słów na wiatr”

Ruchomy przystanek

Sterta zalegających tam śmieci 
leży więc od wiosny do zimy, póki nie 
przykryje jej śnieg, i tak do następnej 
wiosny, czyli historia zatacza koło. Tę 
stertę odpadków, dość sporych gaba-
rytów, znaleźliśmy na Robotniczej. 
Lecz jak się okazało, ten las kryje 
w sobie jeszcze wiele tajemnic, o czym 
już w następnym numerze.

Do lasu

Nie od dziś wiadomo, że najlepiej 
pozbywać się śmieci na nie swoim 
terenie, czyli statystycznie w Jaworz-
nie co trzeci wyrzucony odpadek 
ląduje w… lesie bądź koło lasu. 

„Spływ” śmieci
W tym miejscu, jak opowiedział nam pan 
Krzysztof, można było kiedyś nawet łowić ryby, 
bowiem przed laty znajdował się tu staw
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Agencja Nieruchomości DOMNET 24
 zmiana siedziby firmy Jaworzno ul. Farna 12

WYBRANE OFERTY:
Domy:
Ostatni z siedmiu domów w Ciężkowicach: 
dom 164 m2 pow. użyt. działka 953 m2. 
Termin ukończenia inwestycji - 06.2008 r.
Mieszkania:
Podłęże M-3 – 150 tys. zł

Podwale M-2 25 m2 70 tys. zł
Podwale M-2 36 m2 111 tys. zł
Wynajem: 
Pom. biurowe w centrum Jaworzna

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

o g ł o s Z e n i e

Kwiecień w Bibliotece:

P O Ż Y C Z K I 
G O T Ó W K O W E

Proste i wygodne, ekspresowo w domu 
klienta, bez zabezpieczeń

i zbędnych formalności, raty 
miesięczne spłacane w trakcie wizyt 

naszego przedstawiciela, również dla 
osób z negatywnym bik-iem

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

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

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

Biblioteka dzieciom
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czytanie – czytamy z 
radością, słuchamy z przyjemnością
Środy (godz. 17.00) – Spotkania z literkami – nauka 
pięknego pisania
Czwartki (godz. 17.00) – Mał y artysta – zajęcia 
plastyczne
16.04 (godz. 12.00) – Spotkanie z Joanną Olech autorką 
książek dla dzieci i młodzieży 

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

Spotkania – imprezy:
01.04 (godz. 18.00) – Wieczór z Sokratesem – debata 
oksfordzka – prowadzą uczniowie I LO.
03.04 (godz. 13.00) – Europraca popłaca, czyli jak 
mądrze pokierować swoją karierą – spotkanie dla 
licealistów
03.04 (godz. 16.30) – Klub Filmowy - prowadzą – Ber-
nadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk
03.04 (godz. 18.00) – „Góry Polski” – spotkanie autor-
skie z Tomaszem Rzeczyckim
04.04 (godz. 13.00) – Nauki niepotrzebne – Biolo-
gia molekularna w pigułce  – prowadzi dr E. Kotrys 
– Puchalska
04.04 (godz. 18.00) – Spotkanie autorskie z Janem 
Ryszardem Drągiem

08.04 (godz. 13.00) – Europraca popłaca, czyli jak 
mądrze pokierować swoją karierą – spotkanie dla 
licealistów
08.04 (godz. 18.00) – Klub Książki – prowadzą – Anna 
Chebel, Katarzyna Pokuta
10.04 (godz. 18.00) – Psychodelia, czyli zapraszamy 
do żółtej łodzi… Maciej Szczawiński o najdziwniejszej 
wyprawie The Beatles 
14.04 (godz. 10.00) – Rozstrzygnięcie I Międzyszkol-
nego Przeglądu Filmów Amatorskich   
15.04 (godz. 18.00) – Podróże: Alpy – film z wyprawy 
P. Fijoła i S. Pyci 
16.04 (godz. 18.00) – Salon autorski – Spotkanie 
z Waldemarem Żyszkowskim – prowadzi dr Stani-
sław  Piskor 
17.04 (godz. 16.30) – Klub Filmowy – prowadzą – Ber-
nadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk
18.04 (godz. 16.00) – Akademia Filmowa dla Dzieci 
– prowadzi dr Ewa Sałużanka
21.04 (godz. 17.00) – Wernisaż rzeźb Jana Knapika
22.04 (godz. 10.00) – Dni Ziemi: Chrońmy to co mamy 
najcenniejsze – TOZ
23.04 (godz. 10.00; 11.30) – Dni Ziemi: Na tropach 
polskich dinozaurów – spotkanie z geologiem Pawłem 
Woźniakiem 
23.04 (godz. 18.00) – Spotkania z nie-Filozof ią 
– „Ostatni Człowiek – ludzka twarz początku tysiąc-
lecia” (F. Fukuyama: Ostatni człowiek) – prowadzi 
Marek Niechwiej
24.04  (godz. 18.00) –Nasze zdrowie: Pier wsza 
pomoc – spotkanie z ratownikiem medyc znym 
Piotrem Fijołem
25.04 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariuszowe - pro-
wadzi dr Ewa Sałużanka
28.04  (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: Choroby 
alergiczne skóry a alergeny pokarmowe –mgr farm. 
Anna Kurek-Górecka, lek. Elżbieta Meszyńska, mgr 
Renata Szpala
30.04 (godz. 18.00) – Malarstwo nowoczesne - Secesja 
– prowadzi dr Stanisław Piskor

Centrum Kultury ul. Mickiewicza 2
16 kwietnia godz. 17.00 – „Wiosenne przesłanie” – spotkanie literackie Alicji Dudek  

z okazji XXV-lecia Stowarzyszenia Twórców Kultury – Sala Teatralna MCKiS
18 kwietnia godz. 19.00 – Progressive Rock Meeting 2008 – koncerty zespołów: Divi-

sion by zero, Votum, Animations – Hala Widowiskowo-Sportowa MCKiS 
ul. Grunwaldzka 80. Bilety w cenie 8 zł do nabycia w kasie MCKiS przy  
ul. Mickiewicza 2, ul. Grunwaldzkiej 80 oraz w sklepie muzycznym „Melodia”

22 kwietnia godz. 19.30 – Kabaret Moralnego Niepokoju – Hala Widowiskowo-
Sportowa ul. Grunwaldzka 80. Bilety w cenie 35 zł do nabycia w sklepie 
muzycznym „Melodia”

23 kwietnia godz. 19 00 – „Środowe granie” – koncert zespołu eM Band – sala 
teatralna MCKiS

od 11 kwietnia do 9 maja – malarstwo – Jacek Gottel - Galeria Kameralna

Dom Kultury „Jeleń”
16 kwietnia godz. 16.00 – Dla dzieci i młodzieży – Klub Obieżyświat „Podróżujemy po 

Kanadzie”.
18 kwietnia godz. 12.00 – „Moja ulubiona książka i postać literacka” – wystawa prac 

uczestników koła plastycznego „Paleta”.
19 kwietnia godz. 8.00 – Zabawy i gry sportowe – piłka siatkowa-hala sportowa  

w Jeleniu, godz. 10.00 Klub zabaw i gier planszowych.
Kółko języka angielskiego – zajęcia odbywają się: środa godz. 15.00 do 18.30, czwartek 

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

Dom Kultury „Szczakowa”
18 kwietnia godz. 10.00 – V Miejski Konkurs Recytatorski „Poezja i proza w języku 

Goethego i Schillera”.
22 kwietnia godz. 15.00 – „Dzień Ziemi” – warsztaty plenerowe plastyczno – ceramiczne. 
23 kwietnia godz. 17.00 – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – współorganiza-

cja z filią MBP.
 

Klub „Dobra”
18 kwietnia godz. 16.00 - W klubowej kuchni – wiosenna sałatka
 

Klub „Gigant”
19 kwietnia godz. 13.00 – Wiklina – formy użytkowe – „Wiosenne kompozycje kwiatowe”.  
22 kwietnia godz. 16.00 – „Bardzo długie dzieje książki” z okazji Światowego Dnia 

Książki -lekcja biblioteczna organizowana wspólnie z filią MBP.
 

Klub „Kasztan”
18 kwietnia godz. 18.00 – „Powrót do tradycji” – spotkanie pań z klubu  

„My, kobiety” i z KGW.
 

Klub „Niko”
16 kwietnia godz. 16.00 – „Mikrofon dla każdego” – szukamy talentów.
 

Klub „Podłęże”
18 kwietnia godz. 9.00 – III Konkurs Wiedzy o Starym Testamencie.
22 kwietnia godz. 10.00 – „Wiosna Kulturalna” w Jaworznie – prezentacje artystyczne.
Codziennie od godziny 12.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych - pomoc w odrabianiu 

lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.
 

Klub „Pod Skałką”
18 kwietnia godz. 18.00 – „Poznajemy tajemnice powstania ikony” – spotkanie  

z T. Kowalem.
 

Klub „Relaks”
17 kwietnia godz. 16.00 – Mecz piłki nożnej.
 

Klub „Strażak” 
16 kwietnia godz. 16.00 – „Zabawy z ortografią” – mini konkurs dla dzieci do lat 13.
17 kwietnia godz. 16.00 – „Czwartkowe spotkania z poezją” – śledzimy nowości 

wydawnicze – spotkanie w bibliotece.
23 kwietnia godz. 17.00 – Nauka szydełkowania pod okiem „Dąbrowianek”.
 

Klub „Szczak”
18 kwietnia godz. 16.00 – Międzyklubowe rozgrywki tenisa stołowego.
 

Klub „Wega”
18 kwietnia godz. 18.00 – Piątkowy sezon filmowy.
21 kwietnia godz. 17.00 – Z kompem na ty – internetowe walory.
 

Świetlica Środowiskowa „Szczakowa”
21 kwietnia godz. 16.00 – Obchody Dnia Ziemi – udział w akcji „Sprzątanie świata”. 
Od godziny 13.00 – 20.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych – pomoc w odrabianiu 

lekcji, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy świetlicowe.

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

93/03

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

253/d/08

Wydzierżawię	pawilon	handlowy	
położony	w	Jaworznie	przy	ul.	Kra-
kowskiej	17	o	pow.	165	m2	na	działce	
3000	m2 tel.	0	606	855	500

191/03

Sprzedam	dom tel. 0	600	87	31	15
248/d/08

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

268/d/08

Sprzedam	działkę	rolno	–	budow-
laną	 „Na	 Lipince”	 Jeleń	 45	 ha,	
media tel.	0	602	449	404

288/d/08

Zamienię	mieszkanie	 34m2	 na	
większe	tel. 0	792	715	906

287/d/08

Kupię	dom tel.	0	792	827	792
281/d/08

Sprzedam	działkę	 (Martyniaków)	
4600	m2	przemysłowa		
tel.	0	501	428	591

280/d/08

Sprzedam	dom	–	Jeleń	Dąb 
tel.	0	691	813	549

252/d/08

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

1/04

Sprzedam	garaż 
tel.	0	788	398	907

284/d/08

Sprzedam	mieszkanie	36	m2	
tel.	0	603	119	171

17/04

Do	sprzedania	44	ary	budowlano	
–	rolne	w	Alwerni,	Centrum	wszyst-
kie	media,	stok	południowy	25	km	
od	Krakowa,	widok	na	Tatry	
tel.	0	601	227	993

dw

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

289/d/08

Sprzedam	mieszkanie	70	m2	210	
tys.	(Wandy)	tel. 0	508	144	200

29/04

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

292/d/08

Działka	przemysłowa	(Matejki)	
0,5	ha	tel.	0	692	371	930

294/d/08

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

296/d/08

Do	sprzedania	M1	29	m2	Podwale,	
widna	kuchnia,	nowe	okna,	 flizy,	
podłogi,	IV	piętro	90	tyś	
tel.	0	601	227	993

dw

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

299/d/08

Sprzedam	mieszkanie	2-pokojowe	
po	remoncie	(Podwale) 
tel.	032/	752	14	30

301/d/08

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

46/03

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

dw

Poszukuję	 opiekunki	 do	 starszej	
osoby	tel.	0	600	725	127

274/d/08

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

14/04

Biuro	Podatkowe	w	Jaworznie	szuka	
księgowej	z	doświadczeniem	tel.	032/	
753	91	45-47	sekretariat@slysz.pl

dw

Przyjmę	mechanika	
tel.	0	504	226	620

205/01

Zatrudnię	 kucharza	 (do	 produkcji	
pizzy)	tel.	0	507	042	487

dw

Studenta lub absolwenta 
wydziału budownictwa albo 
architektury ze znajomością 
CAD przyjmę do interesującej 
pracy. Kontakt: jf.pascongro.
com tel. 0 604 494 592

dw 

Ekspedientkę	 przyjmę	 do	 sklepu	
rybnego tel.	032/	749	97	27,	
0	698	065	240

10/04

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

35/04

Pizzeria	Da	Grasso	zatrudni	kierowcę,	
dostawcę	z	własnym	samochodem,	
osobę	do	wypieki	pizzy	oraz	kasjerko-	
kelnerkę	tel. 0	665	700	163/4

dw

„RR	EUROTRANS”	sp.	z	o.o	zatrudni	
kierowcę	kat.	B,	dostawczy.	Oferty	
pisemne:	skr.	Pocztowa	109,	43-600	
Jaworzno	1	rreurotrans@wp.pl

32/04

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

dw

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

dw

Przyjmę	 panią	 do	 zaopatrzenia	
–	 branża	 odzieżowa.	Wymagane	
prawo	 jazdy,	doświadczenie	w	pro-
wadzeniu	auta	dostawczego 
tel.	0	505	095	732

34/04

Zatrudnimy	barmankę	–	kelnerkę	do	
restauracji tel.	032/	758	48	71

165/03

Producent styropianu zatrudni 
przedstawiciela handlowego. 
List motywacyjny + CV prosimy 
kierować na adres e-mail: 
biuro@domstyr.pl

dw

Przyjmę lakiernika meblowego 
tel. 0 602 366 367

282/d/08

Zatrudnię	ekspedientkę	sklep	spo-
żywczy		Podłęże 
tel. 032/	 751	 23	 43	 (7.00-15.00)	
doświadczenie	w	branży

293/d/08 

Zatrudnię	fryzjerkę 
tel. 0	512	143	412

174/03

Pilnie	zatrudnię	ekspedientkę	dyspo-
zycyjną	do	sklepu	spożywczego 
tel. 0	698	391	088

303/d/08

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

dw

Przyjmę	stolarza	meblowego	Meblo-
styl	tel.	0	501	428	591,	
032/	752	61	17

280/d/08

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

dw

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

28/04

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

dw

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

136/051

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

7/01

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

242/d/08

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

183/d/07

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

037/d/07

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

dw

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

254/d/08

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

45/04

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

46/10

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

dw

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

dw

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

dw

Kafelkowanie tel.	0	664	934	189
91/d/08

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

dw

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

275/d/08

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

dw

Tynki maszynowe ocieplenia 
PPUH Ulinex tel. 0 603 422 822

12/04

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

5/04

Firma	 remontowo	malarska	SPEC	
MAL	nowoczesne	techniki	malarskie 
tel. 0	880	185	101

227/d/08

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

205/d/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

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

208/10

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

dw

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

dw

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

194/d/08

Malowanie,	wykończenia	wnętrz	
tel.	0	600	948	328,	0	884	219	971

215/d/08

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

24/04

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

175/03

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

295/d/08

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

dw

Docieplenia,	gładzie,	kafelkowanie,	
parkiety tel.	032/	615	63	88

298/d/08

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

295/d?08

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

297/d/08

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

dw0

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

dw

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

148/02

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

dw

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

6/01

Złomowanie	samochodów 
tel.	0	509	303	507

225/d/08

Sprzedam	Skodę	Favorit	1991r,	ben-
zyna,	cena	do	uzgodnienia 
tel.	0	606	522	904

285/d/08

Sprzedam	nowe	opony	 letnie	z	 fel-
gami	aluminiowymi	165/70	R13	oraz	
felgi	aluminiowe	R15	
tel.	0	692	504	292

291/d/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam	pustaki	stropowe	Teriwa	
1,	250	szt,	stemple	budowlane	wyso-
kość	2,70	tel.	0	601	436	243

302/d/08

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

dw

Poradnia	Psychologiczna	
tel.	032/	752	24	64,	615	64	06

dw

Herbalife	–	produkty	
tel.	032/	616	58	16

144/02

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

124/02

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

dw

Matematyka tel.	0	696	95	68	98
300/d/08

INNE
Dam	ziemię,	gruz	tel.	0502	150	710

bezpl

Tresura psów 
tel. 0 608 639 352

231/d/08

Oddam	szczenięta	za	darmo 
tel.	0	609	684	751

bezp

Szybka	dostawa	gazu	w	butlach	11	
kg,	cena	46	zł tel.	032/	616	17	19,	0	
696	67	52	51

176/03

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

bezp

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

bezp

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

bezp

Zaopiekuję	się	dzieckiem	
tel.	0	511	212	109

bezp

Zaopiekuję	się	dzieckiem	po	południu	
tel.	0	887	789	771

bezpł

TAXI
TAXI!!!	0	601	431	749

286/d/08
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63. rocznica wyzwolenia 
miasta Jaworzna (cz. 11)

Styczniowe dni 1945 roku w Jaworznie – wspomnienia świadków

Mapa natarcia wojsk radzieckich

Porównanie wież kościoła

Jan Leś
Autentyczne wspomnienia w rela-

cjach mieszkańców miasta, świadków 
wydarzeń wojennych i sytuacyjnych, 
związanych z wkroczeniem wojsk ra-
dzieckich w dniach styczniowych 1945 
roku, wygłoszone podczas historyczne-
go spotkania, zorganizowanego przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworz-
nie 22 stycznia 2008 roku.

Oddziały 59 armii dowodzo-
nej przez gen. Iwana Korownikowa  
16 stycznia zdobyły Miechów, 18 stycznia 
zaskakującym manewrem od zachodu 
wyzwoliły Kraków, 20 stycznia Olkusz,  
a 22 stycznia Trzebinię, docierając do 
górnośląskiej linii obronnej. Opór nie-
miecki został osłabiony, do Jaworzna 
dotarła wiadomość, że padł Chrzanów  
i grozi im oskrzydlenie od południa. By-
czyna została wyzwolona 24 stycznia.

Dzielnica Byczyna
Wspomina pan Jan Leś, mieszkaniec 

tej dzielnicy: „Cały dzień 21 stycznia 
słyszeliśmy odgłosy dział, czuliśmy 
zbliżanie się wojny w kierunku Byczy-
ny. Niemcy pośpiesznie zaminowywali 
szosę Chrzanów – Jaworzno oraz drogę 
wiejską w kierunku Jeziorek. Z pomocą 
kilku chłopaków i jednego volksdeut-
scha zabierali ludziom przedmioty takie, 
jak: łóżka, taborety, wózki dziecinne itp. 
I pod taką stertą na szosie podkładali 
miny. Zrobiono takie dwie barykady od 
Jeziorek i od Chrzanowa.

Do wieczora Niemcy opuścili By-
czynę, ale jakieś grupy żołnierzy »roz-

bitki« szukali schronienia, a najbardziej 
spania. Do mojego domu weszło dwóch 
żołnierzy niemieckich, kazali przynieść 
słomy, wygnali nas z kuchni, ułożyli się 
do snu, obok na słomie położyli kara-
biny i granaty. 22 stycznia nad ranem 
usłyszeliśmy łomot do drzwi. Po otwar-
ciu drzwi ukazali się dwaj żołnierze 
rosyjscy, weszli do kuchni, zobaczyli 
śpiących żołnierzy, jeden z nich krzyk-
nął »ręce do góry«, zabrali Niemcom 
broń, granaty. Kazali zdjąć zegarki z ręki  
i wyprowadzili ich z domu, jeden z nich 
krzyczał »ich bin 17 Jahre alt« mam  
17 lat. Byłem świadkiem, jak kazano im 
rozebrać się do kalesonów i uciekać, je-
den wkrótce został zastrzelony, drugi za-
czął uciekać dalej, ale po kilkudziesięciu 
metrach także został zastrzelony.

Około południa dowiedzieliśmy się, 
że z maszerującej kolumny wojska przed 

Kazimierz Saługa
Dzielnica Bory przy Pastwiskach 

w pobliżu dzisiejszego stadionu Victo-
ria wspomina pan Kazimierz Saługa: 
„Poranek 20 stycznia 1945 r. był sło-
neczny, mroźny od minus 15 do 20 C. 
Dookoła było sporo Niemców, którzy 
przygotowywali się do obrony miasta  
i ewentualnej ewakuacji. Nagle nasze do-
mostwa obiegła sensacyjna wiadomość! 
Widziano patrol radziecki! Przyjechali 
na nartach od strony Jeziorek, zjechali 
ze skały Żmudowej. Ubrani byli w białe 
kombinezony, pytali o Niemców o ich 
pozycje obronne, analizowali ukształ-
towania terenu. Zjawili się niespodzie-
wanie i szybko odjechali.

Baliśmy się przejścia frontu i ewentu-
alnych walk w pobliżu naszych domów, 
zwłaszcza, że nasz dom stał przy głów-
nej strategicznej drodze Kraków-Kato-
wice, frontem przy drodze i w sposób 
naturalny narażony był na trafienie 
bombą lub pociskiem armatnim czy na 
plądrowanie. Postanowiliśmy więc, że 
na czas przejścia frontu schronimy się  
u sąsiadów obok. Dom państwa Tyrnów 
nie był duży, ustawiony był szczytem 
do drogi, a więc prawdopodobieństwo 
trafienia pociskiem było mniejsze. Poza 
tym posiadał mocne piwnice, położone 
w części najdalej oddalonej od drogi. 
Obydwie nasze rodziny 8 osób ukryły 
się w tej piwnicy. Jak się później okaza-
ło, decyzja o ukryciu się u sąsiadów była 
bardzo trafna i szczęśliwa.

Wieczorem 21 stycznia obserwowa-
liśmy z okienka piwnicy, jak pod nasz 
opuszczony dom podjechał samochód 
niemiecki. Żołnierze kolbami karabinów 
rozbili drzwi i weszli do środka. Zajęli 
nasz dom, ale poza tym nic się nie działo. 
Nad ranem artyleria z rejonu Jeziorek 
zaczęła ostrzeliwać drogę. Nagle potężny 
wybuch wstrząsnął domem i piwnicą, 
w której byliśmy ukryci. Wydawało się 
nam, że dom został trafiony. Dopiero 
rano zorientowaliśmy się jakie mieliśmy 
szczęście. Z drugiej strony domu na po-
siadłości państwa Gistrów w odległości 
ok. 5 m od piwnicy, w której przebywa-
liśmy, widoczny był ogromny, głęboki lej 
powstały po wybuchu pocisku.

Widząc atak artylerii radzieckiej 
Niemcy w pośpiechu opuścili nasz dom. 
Na drodze widać było też w pośpiechu 
uciekające w kierunku Jaworzna samo-

Byczyną został zastrzelony oficer rosyj-
ski, jadący na czele kolumny. Rosjanie 
byli zbulwersowani, początkowo posą-
dzali Polaków, grozili nawet egzekucją, 
okazało się, że strzelcem był niemiecki 
snajper, znajdujący się w pobliskim lesie, 
został on również zastrzelony.

Od strony Jeziorek w Byczynie 
na ulicy (obecnej) Gwardzistów była 
ustawiona barykada, jadący od strony 
Jeziorek czołg rosyjski najechał na bary-
kadę, na skutek czego nastąpił wybuch 
miny, uszkadzając czołg. Dwaj żołnierze 
rosyjscy idący za czołgiem zginęli. Pękł 
również dom Jana Korlackiego, zawaliła 
się też studnia obok jego domu. Drugą 
stertę zaminowaną na szosie Chrza-
nów-Jaworzno rozebrano. Na drodze  
w kierunku Jeziorek rozbity został czołg 
rosyjski, który najechał na minę, żołnie-
rze opuścili go żywi.

Jako młodzi chłopcy mieliśmy dużo 
amunicji poniemieckiej, granaty, któ-
rych było dużo na polach. Niektórzy 

handlowali z żołnierzami. W naszym 
domu oficer rosyjski też przebywał, za-
chowywał się bardzo kulturalnie.

Wśród starszego społeczeństwa, pa-
nowała atmosfera radości, że przynajm-
niej już skończyła się wojna i okupacja, 
nie będzie czuć oparów palących się ciał 
w Brzezince.

W Byczynie uratował się francuski 
kierowca nazywał się Jacques Bigo, 
twierdził, że jest z Paryża. Jeden z miesz-
kańców doradził mu aby samochodem 
odjechał w kierunku Libiąża. Powrócił 
za kilka dni, przebywał w Byczynie, 
kiedy utworzono konsulat francuski  
w Krakowie, wyjechał. Wojska radziec-
kie wyposażone były w broń rakietową 
zwaną »katiuszami«, których użyto do-
piero po opuszczeniu granic Jaworzna 
po drugiej stronie Przemszy.

jan leŚ

Rok 1961 Byczyna. Jan Leś (od prawej) i Jan Piegzik podczas 
rozgrywania partii szachów w klubie „Niko”

Jan Leś Kazimierz Saługa

chody załadowane Niemcami. I wten-
czas do naszej świadomości dotarło, że 
to już jest ich koniec.

Rankiem, 22 stycznia, w pobliżu 
naszych zabudowań już nie było widać 
Niemców, ale słychać było odgłosy wybu-
chu pocisków i świst kul karabinowych. 
Ojcu nie dawała spokoju ciekawość, jak 
wygląda nasz dom po opuszczeniu go 
przez żołnierzy niemieckich. Udało mu 
się szczęśliwie przedostać do naszego 
domu. Biwakujący w nocy Niemcy nie 
wyrządzili szkód, na stole pozostały 
resztki cukru i okruszyn chleba.

Po chwili przez okienko w piwnicy 
zobaczyliśmy pod płotem żołnierzy 
radzieckich, atakujących pozycje pie-
choty niemieckiej rozlokowane na pa-
stwiskach. Około południa wszystko 
uspokoiło się, na drodze pojawiły się 
samochody z wojskami radzieckimi. 

Mogliśmy wyjść z ukrycia i wrócić do 
naszego domu. Wśród sąsiedztwa za-
panowała wielka radość. Cieszyliśmy 
się, że udało się nam przeżyć okupację 
niemiecką i że byliśmy wreszcie wolni! 
Po ucieczce Niemców w obrębie zabu-
dowań, pojawili się żołnierze radzieccy 
i pytali o »germańców«. Byli przyjaźnie 
nastawieni do miejscowej ludności.

Po południu pod nasz dom podjecha-
ły dwa »łaziki«. Wysiadło z nich kilku 
oficerów rosyjskich, chcieli zatrzymać 
się na noc na kwaterę. »Gorzałku macie?« 
było to jedno z pierwszych pytań. Tato 
oczywiście był przygotowany na taką 
okoliczność, wyciągnął wódkę, mama 
zrobiła coś do zjedzenia. Ale oficerowie 
nie pili dużo. Porozkładali mapy i dużo 
dyskutowali, ustalali taktykę walki na 
najbliższy dzień. Zachowywali się kul-
turalnie, byli inteligentni, pozytywnie 
nastawieni do ludności polskiej na wy-
zwalanych terenach. Przespali się i rano 
odjechali. Byli to oficerowie z pierwszej 
linii frontu, natomiast obawialiśmy się 
żołnierzy z drugiej linii frontu.

22 stycznia ojciec dowiedział się 
od sąsiada, że w rejonie okopów obok 
kopalni Piłsudski w czasie walk zabito 
kilka koni. Postanowili razem pójść  
i przynieść trochę mięsa, gdyż panowała 
wielka bieda i niedostatek. Było to nie-
bezpieczne przedsięwzięcie, bo trwała 
jeszcze wojna, można było zginąć od 
przypadkowej kuli, ale uczucie głodu 
było silniejsze. Wrócili szczęśliwie, 
przynieśli kawał końskiej szynki. Na 
drugi dzień zrobili z sąsiadem kiełbasy, 
potem owędzili. Kiełbasy były smacz-
ne. Po długim okresie głodu, uczta była 
niesamowita.

Na temat wyzwolenia Borów czy 
centrum Jaworzna niewiele mogę na-
pisać, ponieważ miałem wtenczas 7 lat 
i nie oddalałem się poza zabudowania 
przysiółka Pastwiska.

We wrześniu zacząłem uczęszczać do 
szkoły podstawowej w centrum miasta. 
Po lekcjach razem z innymi dziećmi 
biegliśmy na ulicę Sławkowską, gdzie 
u wylotu na rynek Niemcy zniszczyli 
radziecki czołg T 34. Również i ja wcho-
dziłem do wnętrza wraku czołgu. Były 
tam jeszcze dosyć dobrze zachowane, 
trudne do zdemontowania urządzenia 
optyczne, między innymi peryskop.”

kazimierz saługa

zeBrała zofia Żak
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Zakłady Chemiczne „Organika – Azot” SA 
w Jaworznie informują, że zgodnie z uchwałą 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 
które odbyło się w dniu 15.04.2008 r. 

Będzie wypłacana dywidenda z zysku z lat ubiegłych 
w kwocie 3,21 zł brutto na akcje. Osoby, które nie podały nr konta 

bankowego do Działu Kadr proszone są o odbiór dywidendy 
w każdy poniedziałek i czwartek w kasie zakładu 

w godz. od 9.00 do 14.00, począwszy od 21.04.2008 r. 
w terminie 2 miesięcy.

o g ł o s Z e n i e

Druga edycja programu 
edukacyjnego  
i profilaktyczno-
wychowawczego, który nie 
tak dawno zachęcał nas do 
korzystania z zajęć ścianek 
wspinaczkowych pod nazwą 
„Przypływ adrenaliny, 
ale z koniecznością użycia 
liny” – „Lina łączy ludzi” 
spełniła swoje zadanie, 
gwarantując młodzieży 
wspaniałe spędzenie czasu 
na przyjemnej i pożytecznej 
zabawie. 

Grz egorz Tuck i ,  naucz yc ie l 
sportsmen Ogniska Pracy Pozasz-
kolnej, postać znana w Jaworznie 
ze swojego zaangażowania w po-
szerzaniu wiedzy i zamiłowania do 
sportu młodych ludzi, ponownie 
oferował nam niezw yk łą formę 
spędzania wolnego czasu. Zapro-
ponował wspaniałą perspektywę 
walki z nudą, która wszechobec-
nie wkrada się do naszego życia. 
A wiadomo wszem i wobec, że gdy 
nuda zaczyna przejmować kontrolę, 
w głowach nastolatków rodzą się 
nie do końca poprawne moralnie 
i etycznie pomysły. Po pierwszej 
edycji programu wyniki ankiety, 

k tóra zosta ła przeprowad zona 
wśród uczestników, a także wysoki 
stopień zainteresowania zajęciami 
przyciągnęły uwagę organizatorów, 
którzy postanowili przeprowadzić 
edycję drugą. Tym razem program 
był realizowany z większym rozma-
chem, nie ograniczał się już do te-
renu samego Jaworzna, lecz całego 
województwa śląskiego.

Z Jaworznem współpracowały 
ścianki w Chorzowie, a zajęcia od-
bywały się także na rejonach skał-
kowych Podlesice (Góra Zborów)  
w okolicach Zawiercia.

Sam program miał na celu za-
pozna nie m łodych pasjonatów  

Do zakończenia bieżącego roku 
szkolnego pozostało jeszcze trochę 
czasu. Przed przyszłorocznymi 
gimnazjalistami oczekiwanie na 
ogłoszenie wyników końcowych 
egzaminów, walka o oceny na ostat-
nich w szkole podstawowej świadec-
twach. Ale jaworznickie gimnazja 
już intensywnie myślą o nowym 
roku szkolnym i swoich nowych 
uczniach. Nie tylko myślą, ale przede 
wszystkim przygotowują dla nich 
ciekawe oferty. 

Gimnazjum nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi i Oddziałami Dwu-
języcznymi ma na nowy rok szkolny 
szczególnie ciekawe propozycje dla 
swoich przyszłych wychowanków. 
Ci, którzy zdecydują się podjąć naukę  
w tej szkole, mogą wybierać wśród 
następujących klas: 

Klasa dwujęzyczna: jedyna tego 
rodzaju w mieście. Wiodący język to 
oczywiście język angielski, realizowa-
ny w wymiarze 6 godzin tygodniowo. 
Dodatkowo wprowadzone są także ele-
menty tego języka w nauczaniu innych 
przedmiotów. Uczniowie tej klasy są 
przygotowywani do zdawania egzaminu 
państwowego z języka angielskiego. 

Warunkiem przyjęcia jest pozy-
tywne zaliczenie ogólnopolskiego 
egzaminu kompetencji językowych, 
przeprowadzanego w początkach 
czerwca. Uwaga! Termin składania 
podań do klasy dwujęzycznej upływa 
20 kwietnia.

Klasa artystyczno-humanistycz-
na: warunkiem przyjęcia jest umiejęt-
ność gry na instrumencie, posiadanie 
zdolności wokalnych lub aktorskich 
oraz pozytywne przejście rozmowy 

kwalifikacyjnej odbywającej się na 
początku czerwca. Jako język do-
datkowy przewidywany jest język 
francuski; uczniowie mają możliwość 
uczestnictwa w zajęciach artystycz-
nych i tanecznych. 

Klasa fizyczna: jedyna klasa na 
terenie naszego miasta, w której reali-
zowany jest ciekawy program autorski 
z zakresu fizyki i astronomii. Wysoki 
poziom wiedzy uczniów tej klasy 
umożliwia im aktywne uczestnictwo 
w wykładach z fizyki, wystawach 
naukowych i pokazach doświadczeń 
organizowanych przez Instytut Fizyki 
Uniwersytetu Śląskiego.

Koszykarska klasa sportowa: od 
nowego roku szkolnego zostanie ob-
jęta oficjalnym patronatem Polskie-
go Związku Koszykówki (jako piąty  

w Polsce po Wrocławiu, Stalowej 
Woli, Warszawie i Sopocie ośrodek 
szkoleniowy tego typu). Uczniowie 
tej klasy będą uczestniczyć zgodnie  
z planem w 9 godzinach wycho-
wania fizycznego tygodniowo oraz  
w zajęciach na pływalni, dodatkowo 
będą korzystać z zajęć treningowych  
w obiektach pozostających w dyspo-
zycji MCKiS i PZKosz. 

Uwaga! Warunkiem przyjęcia 
do klasy sportowej będzie złoże-
nie odpowiedniej dokumentacji 
do końca kwietnia 2008 oraz po-
zytywne zaliczenie testów spraw-
nościowych (szczegóły na stronie 
internetowej szkoły). 

Klasa integracyjna: w Gimna-
zjum nr 4 posiada już kilkuletnie tra-
dycje. Zapewnia małą liczbę uczniów 

(15 – 20 osób), opiekę nauczycieli 
współorganizujących kształcenie in-
tegracyjne na poszczególnych przed-
miotach, możliwość uczestnictwa 
uczniów chętnych w zajęciach tera-
peutycznych z logopedii, zajęciach 
logorytmicznych, rewalidacyjnych, 
rekreacyjno-ruchowych i kreatyw-
nym muzykowaniu.

Klasy ogólne: realizowany w nich 
program uatrakcyjniany jest różnego 
rodzaju modyfikacjami dotyczącymi 
takich przedmiotów jak: matematyka, 
historia korelowana z programem 
języka polskiego, język polski wzbo-
gacany elementami wiedzy dzien-
nikarskiej czy też język niemiecki, 
wprowadzany jako język wiodący.

Corocznie uczniowie klas pierw-
szych mają możliwość realizacji  
4. godziny wychowania fizycznego 
w formie naprawdę ciekawych zajęć 
z takich dyscyplin sportowych jak: 
żeglarstwo, tenis, strzelanie sportowe, 
kręgle, turystyka rowerowa. 

Widzimy więc, że oferta jest cieka-
wa, a uczniom pozostaje tylko mądrze 
i umiejętnie wybierać. 

Wszelkie szczegóły informacyjne 
znajdują się na stronie internetowej 
szkoły (www.gim4.jaworzno.edu.
pl). Zostaną także udostępnione 
zainteresowanym w dniu otwartym 
ZSO Gimnazjum nr 4 planowanym 
na 13 maja 2008.

zesPół Ds. PromoCji szkoły gimnazjum nr 4

o g ł o s Z e n i e

Z czym w nowy rok szkolny?

Wyładuj się na ścianie

Podziękowanie
Uczniowie klas 1e, 2a, 2c i 2e z ILO 
w Jaworznie składają podzięko-
wania mgr B. Mielniczuk, mgr M. 

Plewko-Kotyni oraz mgr K. Knapik 
za zaplanowanie i i koordynowa-

nie 5-godzinnej praktyki zawodo-
wej w „Dniu Przedsiębiorczości” 

3 kwietnia 2008.
Dziękujemy naszym rodzicom, 

którzy nawiązali kontakty 
z zakładami pracy, byśmy w nich 
mogli podjąć pracę jednoosobo-

wą bądź zbiorową.
Dziękujemy również serdecznie 

wszystkim kierownikom i dyrekto-
rom instytucji, które były otwarte 

na zainteresowania uczniów.
Asia Perończyk OPP ILO

z atrakcyjnymi formami spędzania 
wolnego czasu. Popularny bowiem 
sport ekstremalny połączono z na-
uką poruszania się w plenerze za 
pomocą systemów nawigacji sate-
litarnej typu GPS.

Należy zwrócić uwagę, że tre-
nować wspinaczkę można na różne 
sposoby. Na zajęciach przecież mie-
liśmy możliwość poznania wielu 
z technik wspinania; w tak wersji 
halowej jak i skałkowej. Najbardziej 
emocjonujące zajęcia odbywały się 
w plenerze na naturalnych skałkach 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Tam właśnie była szansa na zapo-
znanie się z wybranymi technikami 

linowymi wykorzystywanymi do 
poruszania się nad ziemią i po-
konywania przeszkód terenowych 
takich jak: ściany skalne, wąwozy. 
Jednak priorytetowe założenia pro-
gramu to nie tylko czcza zabawa.  
W założeniach chodzi o idee bar-
dziej wzniosłe niż byśmy się mogli 
na pierwszy rzut oka spodziewać.

Oprócz opanowania now ych 
umiejętności i rozwoju zaintere-
sowań, młodzież uczyła się także 
porozumiewania z innymi ludźmi, 
które w erze komputerów coraz 
bardziej kuleje. Ponadto program 
pozwala ł lepiej radzić sobie ze 
stresem i rozwiązywać konf likty 
bez uciekania się do przemocy.  
A jednostki, które posiadały zdol-
ności l iderskie mogły się uczyć 
przewodzenia w grupie. Uczestnicy 
zajęć mogli doskonalić wiele cech 
charakteru, jak również kształtować 
poczucie przynależności do wspól-
noty lokalnej. Wypracowanie wśród 
młodzieży poczucia tożsamości spo-
łecznej obniża stopień ewentualnej 
alienacji młodej osoby, tak zgub-
nej w skutkach. Program trwał od  
19 listopada 2007 r. do 15 grudnia 
2007 r. i przyciągnął uwagę dużej 
ilości uczniów. Zajęcia prowadzono 
w następujący sposób: ćwiczenia 
praktyczne na sztucznych ścianach, 
zajęcia w terenie, oraz prelekcje dla 
młodzieży połączone z prezentacją 
materiałów wizualnych jak DVD, 
slajdy. Oczywiście największym 
powodzeniem cieszyły się zajęcia 
praktyczne na łonie natury.

Warto na zakończenie dodać, że 
Kuratorium Oświaty w Katowicach 
ogłosiło konkurs na programy edu-
kacyjne i profilaktyczno-wycho-
wawcze realizowane przez placówki 
wychowania pozaszkolnego zgod-
nie z rządowym programem po-
prawy bezpieczeństwa w szkołach 
i placówkach „Zero tolerancji dla 
przemocy w szkole”. Obydwa pro-
gramy dotowane były ze środków 
rezerwy celowej budżetu państwa. 
Dotację przyznał wojewoda śląski. 
Cieszymy się, że istnieją w Jaworz-
nie ludzie, którzy nieustannie dba-
ją, aby niepokojące widmo zgubnej 
w skutkach nudy nie opanowało 
naszych młodych umysłów.

jakuB sroka oPP ilo 

Ścianki wspinaczkowe zdobywają coraz większą popularność
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Budowlanka obchodzi jubileusz 40-lecia

Zabawne nauki ścisłe
Absolwenci gimnazjów 
podejmujący naukę w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 są najczęściej osobami 
o ukierunkowanych 
zainteresowaniach 
zawodowych. Na pytanie  
o plany życiowe deklarują chęć 
podjęcia pracy zawodowej 
zaraz po ukończeniu szkoły 
ponadgimnazjalnej. 

Niektórzy uczniowie technikum 
lub liceum wiążą swoją przyszłość 
z wymarzoną uczelnią – najczęściej 
techniczną. Dlaczego niektórzy? 
Taka postawa wynika z samooceny 
swoich możliwości, możliwości finan-

Uczniowie Gimnazjum nr 3 bardzo 
aktywnie włączyli się w obchody 
Światowego Dnia Zdrowia, który 
w bieżącym roku przebiegał pod 
hasłem „Chrońmy zdrowie przed 
wpływem zmian klimatycznych”.

Żyj zdrowo i aktywnie

Uczniowie przygotowali zdrowe i smaczne sałatki

sowych rodziny i zaangażowania we 
własny rozwój intelektualny. Studia 
kojarzą się z dużym wydatkiem fi-
nansowym, na który nie stać ich ro-
dzin oraz wysiłkiem intelektualnym  
i systematyczną pracą, do której nie 
są przyzwyczajeni. Nie bez znaczenia 
jest również zniechęcenie do nauki 
przedmiotów ogólnokształcących, 
a przede wszystkim matematyki, 
której nie darzy sympatią większość 
społeczeństwa. Trzeba sprawić, aby 
polubili matematykę. Temu nie lada 
wyzwaniu próbują sprostać nauczy-
ciele ZSP nr 1. 

Jedną z form zachęcania do podej-
mowania wyzwań matematycznych 
jest organizowanie różnych konkur-
sów i imprez. Wszystko zaczęło się 
od konkursu matematycznych zadań 

Z tej okazji każda klasa przygo-
towała plakaty promujące zasady 
zdrowego żywienia, które ozdobiły 
korytarze i sale lekcyjne. Odbył się 
także konkurs pt. „Związki che-
miczne w składnikach pokarmowych  

i życiu codziennym”. Na zajęciach 
techniki uczniowie mogli pochwalić 
się swoimi kulinarnymi zdolnościa-
mi, przygotowując zdrowe i koloro-
we wiosenne sałatki. Dużym zain-
teresowaniem cieszyła się „zdrowa 

żywność”, którą można było zakupić 
w sklepiku szkolnym. W tym dniu 
uczniowie chętnie korzystali z porad 
higienistki szkolnej, która prowadziła 
prelekcje dotyczące zdrowego trybu 
życia oraz odpowiedniej diety. (B.P.)

logicznych. Od sześciu lat na wiosnę, 
uwaga uczniów skierowana jest na 
niewątpliwie trudniejszą, ale za to 
ciekawszą część nauk, jaką stanowią 
nauki ścisłe: matematyka, chemia, 
fizyka i informatyka. 

Zapytacie, dlaczego w porze, 
kiedy budzi się przyroda, a młode 
umysły absorbują trele ptaków, 
rozkwitające ogrody i dusza skłania 
się ku poezji (najczęściej miłosnej)  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 społeczność szkolna zaj-
muje się równaniami, reakcjami 
chemicznymi, obliczaniem prędko-
ści poruszającego się ciała i spędza 
długie godziny przy komputerze? 
Otóż – nie jesteśmy „myślący ina-
czej”. To na całym świecie 14 marca 
stał się świętem liczby Pi. Od dwóch 
lat nasza szkoła obchodzi to święto 

razem z Uniwersytetem Śląskim. 
Oprócz festiwalu uczniowie biorą 
udział w pokazach i w ykładach 
przygotowanych przez pracowników 
naukowych i studentów tego uni-
wersytetu. Jest to dla nas prawdziwe 
święto – spotkania z pracownikami 
naukowymi, możliwość spojrze-
nia na różne zjawiska z otaczającej 
nas rzeczywistości przedstawione  
w sposób naukowy, ale przystępny 
i ciekawy, a niekiedy nawet zabaw-
ny jest niewątpliwie ekscytującym 
przeżyciem. W dniach 13 i 14 marca 
uczniowie ZSP nr 1 uczestniczyli  
w wykładach, warsztatach i poka-
zach na uniwersytecie. Najbardziej 
podobały się wykłady: „Tsunami 
– czy przyroda nas nie lubi?”, „Życie 
i praca” Alberta Einsteina oraz pokaz 
„Między chemią a magią”.

Nieco wcześniej, 2 marca, w szko-
le, odbyły się pierwsze dwa etapy 
Festiwalu Nauk Ścisłych, w trakcie 
którego uczestnicy rozwiązywali 
kwadraty magiczne, arytmografy, 
krzyżówki, zagadki logiczne i inne. 
Wypełniając zestawy zadań testo-
wych trzeba było wykazać się bogatą 
i wszechstronną wiedzą.  

W f inale zwycięskie drużyny 
miały za zadanie opracować i przed-
stawić prezentację multimedialną na 
wybrany temat z matematyki, fizyki, 
chemii lub astronomii. Oczywiście 
uczestnicy zabaw z naukami ścisły-
mi zawsze mogli liczyć na to, że ich 
wiedza zostanie doceniona nie tylko 
pochwałą dyrekcji szkoły, oceną od 
nauczycieli przedmiotu, ale również 
otrzymywały nagrody rzeczowe.

Nauki ścisłe, a może lepiej nauki 
przyrodnicze, nie tylko absorbują 
młode umysły zagadnieniami abs-
trakcyjnymi, ale nawet pomagają od-
kryć w sobie duszę artysty. Wyczulają 
na problemy zdrowotne, ekologiczne, 

społeczne i kulturowe. Wśród licz-
nych konkursów dotykających tych 
obszarów warto wspomnieć konkursy 
grafiki komputerowej, fotograficzny 
„Jaworzno naszymi oczami”, a także 
cykliczne wystawy plakatów o tema-
tyce prozdrowotnej.

Danuta niemCzyk

Absolwenci !
Zapraszamy do wspólnego 

świętowania Jubileuszu
Szczegóły dotyczące harmono-

gramu przebiegu imprez i uroczysto-
ści jubileuszowych 40-lecia Zespołu 
Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 
Kazimierza Wielkiego w Jaworznie 
są przedstawione na stronie inter-
netowej szkoły www.zsp1.jaworzno.
edu.pl w zakładce Jubileusz lub pod 

nr. telefonu (0 32) 616 35 81. Można 
się już logować.

Liczymy, że dzięki wzajemnym 
kontaktom wiadomość ta dotrze do 
każdej i każdego z was. 

zaPraszamy

Wręczenie nagród laureatom Festiwalu Nauk Ścisłych

Laureatki Festiwalu Nauk Ścisłych

Wizyta w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

„W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów” – Euklides

Zabawa samochodzikami też uczy
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Miasto JaworznoZ życia młodzieży

18 kwietnia 2008 roku o godz. 
16 .0 0 na st rz el nic y miejsk iej  
w Jaworznie zostaną przeprowa-
dzone eliminacje miejskie Kon-
kursu Marynistycznego. 

Zapraszamy zespoły ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych z terenu miasta Jaworzna do 
wzięcia udziału w/w konkursie. 
Zawodnicy zmierzą się w czte-
rech konkurencjach: test pisemny, 
strzelanie do tarczy z wiatrówki, 
umiejętność wiązania węzłów że-
glarskich, rzut rzutką ratowniczą. 
W 2007 roku wyniki z konkursu 
wyglądały następująco:

Kategoria: eliminacje 
indywidualne, dziewczęta

I miejsce: Metryka Anna I LO
II miejsce: Sztukowska Paulina G. nr 5
III miejsce: Szymiec Sylwia II LO

Kategoria: eliminacje 
indywidualne, chłopcy

I miejsce: Jaworek Bartosz II LO
II miejsce: Żurawek Wojciech G. nr 5, 

Pietras Piotr I LO
III miejsce: Rychlik Krzysztof II LO

Drużynowo zwyciężyło I LO. Drugie 
miejsce zajął zespół z II LO. Jak będzie 
w tym roku? Kto zwycięży? Kto pojedzie 
do Pszczyny na eliminacje okręgowe?

zm lok jaworzno

Konkurs Marynistyczny

Zdaniem jurorów biorących 
udział w 8. Rejonowym 
Festiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej „Jawor 2008” 
poziom zaprezentowanych 
programów był 
zdecydowanie wyższy 
niż w latach ubiegłych, 
co sprawiło, że komisje 
sędziowskie były bardziej 
wymagające.

3 i 4 kwietnia 2008 odbył się 
przegląd form muzycznych i ta-
necznych. Przypominamy, że pa-
tronem fest iwa lu „Jawor 2008” 
był Prezydent Miasta Jaworzna 
Paweł Si lbert, a organizatorami 
tego kulturalnego wydarzenia było 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu  
w Jaworznie i Szczakowej, Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej w Jaworznie 

Festiwal na poziomie

oraz Regionalny Ośrodek Kultury 
w Katowicach.

Scena ożywiła się barwami, kiedy 
pojawiły się na niej dzieci ze szkół 
podstawowych, śpiewające piosenki  
o owocach lata – wiśniach, poziom-
kach. Widownia bawiła się razem  
z wykonawcami i widać było, że ma-
luchy lubią scenę. 

W tej kategorii jurorzy przyznali 
jedynie wyróżnienia: 

– Zespół wokalny VOC
– ART. SP 16 Jaworzno
– Solistka zespołu wokalnego Jo-

anna Płonka SP 1 Jaworzno
– Zespół wokalno-instrumentalny 

OPP / SP 5 Jaworzno

Gimnazja reprezentowały zespo-
ły instrumentalne, wokalne, chóry 
i soliści. Z dużą przyjemnością słu-
chaliśmy solisty grającego na gitarze. 
Jak co roku, w festiwalu wzięli udział 
uczniowie przygotowani przez pana 
Zygmunta Kobiałkę. Chór prowa-
dzony przez niego zaśpiewał kilka 
piosenek folklorystycznych. 

Tutaj również przyznano 
tylko wyróżnienia:

– Chór G 10 Jaworzno
– Zespół fletowy G 10
– Solista G 10
– Zespół wokalny OPP / G 9
– Zespół wokalny G 1 Jaworzno
– Studio Piosenki MCKiS DK Szcza-

kowa

Najwyższy poziom reprezento-
wały szkoły ponadgimnazjalne, po-
nieważ młodzież bardziej świadomie 
podchodzi do przesłuchań konkur-

sowych. Jurorzy oceniając recitale 
brali pod uwagę ogólne wrażenie 
artystyczne, kryteria konkursowego 
regulaminu i „zasady muzyki”. 

W tej kategorii przyznano 
następujące nagrody:

I m. – zespół instrumentalny  
z VIII LO Katowice

II m. – zespół wokalny DECYMA 
OPP Jawrzno

III m. – zespół wokalny JAZZU-
VIUS OPP / II LO Jaworzno

Wyróżnienia:
– Trio gitarowe OPP 1 Sosnowiec
– Studio Piosenki MCKiS DK Szcza-

kowa

Jury zakwalifikowało do prezen-
tacji na Przeglądzie Wojewódzkim 
Szkolnych Zespołów Artystycznych 
w Częstochowie Zespół instru-
mentalny z VIII LO z Katowic oraz 
Zespół wokalny DECYMA OPP  
z Jaworzna.

Komisja sędziowska była ukon-
tentowana, gdy nauczyciele po wy-
stępie swoich podopiecznych pod-
chodzili do jury, aby skorzystać 
ze wskazówek udzielanych przez 
znawców. Mają również nadzieję, że 
na rok następny wielu młodych in-
struktorów będzie zainteresowanych 
takimi rozmowami.

Zmagania konkursowe zamy-
kał  przegląd form tanecznych. Na 
dużej scenie pojawiły się zespoły 
hiphopowe, disco-dance, cheerle-
aderki.Królował taniec towarzyski, 
a zdecydowanie mniej było zespołów 
folklorystycznych.

Można zadać sobie pytanie, jaką 
rolę w edukacji spełniają konkursy? 
Zdaniem jurorów dają szansę po-
równania umiejętności, zamysłów 
i koncepcji twórczych. Występ na 
scenie wyzwala pozytywne emocje, 
mobilizuje do rywalizacji, zapewnia 
sznyt sceniczny, radość bycia ze sobą  
i zawiązywanie nowych przyjaźni.

Rok rocznie współorganizatorem 
festiwalu było Ognisko Pracy Po-
zaszkolnej. W bieżącym roku OPP 
zdobyło 15 miejsc lub wyróżnień. Za 
zorganizowanie konkursu dziękuje-
my dyrektorowi OPP p. Palińskiemu 
i jego zastępcy, p. R. Gacek. Na te 
zajęcia pozalekcyjne prowadzone 
przez rozmiłowanych w swojej pracy 
instruktorów przychodzi utalentowa-
na młodzież, która rozwija swoje pasje  
i zainteresowania. Jurorzy stwierdza-
ją, że poziom osiągnięć młodzieży 
podniósł się. My natomiast dodajemy, 
że zwiększył się także zakres działań 
OPP. Z tego powodu proponujemy, 
aby uhonorować Ognisko Pracy Po-

zaszkolnej zmianą nazwy na Młodzie-
żowy Ośrodek Pracy Twórczej.

asia PerońCzyk, jakuB sroka oPP ilo 

Wyniki Przeglądu Tanecznego 
Festiwalu „Jawor 2008”:

Taniec Towarzyski: kat.I - IV
Wyróżnienie:
OPP/ SP 14 Jaworzno
Kat.V - VI kl
II miejsce – SP 16 Jaworzno
Gimnazja:
I miejsce – MCKiS Jaworzno (B. Rodzik)

Zespoły folklorystyczne:
Wyróżnienie:
MOPT Dąbrowa Górnicza
Etiuda Taneczna: kat. I - IV
II miejsce – Osiedlowy Dom Kultury 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
– Ruda Śl.
III – SP 13 Mysłowice (za taniec „Cyrk”)
Gimnazja:
I miejsce – G 1 Mysłowice
II miejsce – MCKiS Jaworzno DK” Jeleń”
III miejsce – MOSiR Mysłowice (etiuda 
„Między świtem a mgłą”)
Wyróżnienie:
G 9 Jaworzno
OPP G 1 Jaworzno („Próba generalna”)
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - MOSiR Mysłowice
Disco-dance:
Kat. V -VI
I miejsce – SP 32 Chorzów, OPP /SP 1 
Jaworzno
II miejsce – OPP /SP 14 Jaworzno
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Akademia Tańca „Beltane” 
Sosnowiec
II miejsce – Miejski Klub im. J. Kiepury 
Sosnowiec
III miejsce - G 2 Jaworzno
Wyróżnienie:
G 2 Skoczów
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Miejski Klub im. J. Kiepury, 
Młodzieżowy Dom Kultury Rybnik
II miejsce - OPP /G 3 Jaworzno
III miejsce - LO III Jaworzno zespół 
„GENESIS”

Jury wyodrębniło dodatkową 
kategorię:

Cheerleaders: kat V - VI
III miejsce - SP 39 Sosnowiec
Szkoły ponadgimnazjalne:
II miejsce - Chorzowskie Centrum Kul-
tury, Starochorzowski Dom Kultury w 
Chorzowie

Na XXXIII Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Artystycznych do 

Częstochowy Komisja Oceniająca 
wytypowała zespoły:

MCKiS Jaworzno (B. Rodzik)
MOSiR Mysłowice (Etiuda „Chlebem 
i solą”)
OPP /SP 1 Jaworzno
kategoria: Ponadgimnazjalne
Miejski Klub im. J. Kiepury (kat. po-
nadgimn.)
Młodzieżowy Dom Kultury Rybnik

Ekspresja młodych wykonawców poruszyła widownię

Chór prowadzony przez pana Zygmunta Kobiałkę wykonał kilka piosenek folklorystycznych

Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny 


