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UWAGA zmiana organizacji ruchu w Centrum!
mapki, instrukcje, wyjaśnienia, podpowiedzi  
na str. 3 oraz w specjalnym dodatku motoryzacyjnym

PUP czeka na 
zwolnionych

Chocholi 
taniec 
jaworznickich 
muz

Bractwo Kur-
kowe zaprasza

W Kownie, pod koniec lat 30., być 
może nawet w jednej ławce siedzieli 
dwaj chłopcy: Jurgis Maciunas 
i Vytautas Landsbergis. Po latach 
ten pierwszy, zapewne nie do końca 
świadomie, w jakimś stopniu 
wpłynął (m. in. jako samozwańczy 
prezydent „Fluxusu”) na to, aby ten 
drugi całkiem nieoczekiwanie mógł 
zostać prezydentem Litwy. Związki 
pomiędzy „Kapitałem” Marksa, 
a początkiem ustroju „świetlanej 
przyszłości” na ogół są oczywiste, 
ale związek pomiędzy antysztuką, 
a szczęśliwym upadkiem tego 
eksperymentu – niekoniecznie.
Nie chciałbym mnożyć ojców 
tego sukcesu, ale też byłoby 
niesprawiedliwością pomijanie 
tego aspektu, o którym pisał młody 
Czesław Miłosz: „To artysta kieruje 
hodowlą ludzi”.
Antysztuka: happening, Fluxus, 
performance – czyli o tym, jak na 20 
lat sztuka przeniosła się z płótna 
w przestrzeń międzyludzką. 
Informacje o wykadzie na plakacie 
poniżej.

STANISŁAW PISKOR

Antysztuka

W Roku Wojciecha Korfantego i Roku 
Polskiej Demokracji, ogłoszonych 
przez Sejmik Województwa Śląskiego, 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jaworznie zaprasza na wystawę: 
„Wojciech Korfanty – współtwórca 
II Rzeczypospolitej” w dniach 
od 17.11.2009 do 3.12.2009 w budynku 
głównym, Rynek 17 oraz na przegląd 
filmów dokumentalnych i fabularnych 
o tematyce śląskiej.

J. MARO

W najbliższą niedzielę, 15 listopada 
2009 r. zapraszamy małżeństwa 
i rodziny z całego Jaworzna 
do kościoła św. Elżbiety Węgierskiej 
w Jaworznie-Szczakowej 
na specjalną Mszę świętą o godz. 
16.00 przy relikwiach św. Joanny 
Beretty Molli. Po Mszy św. 
małżonkowie otrzymają specjalne 
błogosławieństwo.

KS. JÓZEF GUT

W sobotę, 14 listopada o godz. 
10.00 na strzelnicy miejskiej 
odbędzie się VIII edycja zawodów 
strzeleckich o puchar Miasta 
Jaworzna 2009. Fundatorem 
nagród jest firma Raba II.
Bractwo Kurkowe zaprasza 
do uczestnictwa w zawodach.

TJ

Współtwórca II 
Rzeczypospolitej

Zaproszenie

Od początku roku staramy się opatrzyć 
każde wydanie gazety branżowym 
dodatkiem, przynajmniej raz w miesiącu, 
a i tak brakowało nam miejsca 
na przekazanie Państwu bieżących 
informacji w odpowiedniej formie.
Po analizach doszliśmy do wniosku, 
że zwiększymy na stałe objętość gazety 
– przynajmniej do 28 stron.
Wiąże się z tym jednak dodatkowy 
wysiłek oraz wyższe  koszty.
Zdecydowaliśmy się jednak na to trudne 
posunięcie, co skutkuje wprawdzie 
podwyższeniem ceny do 2,00 zł, 
lecz mamy nadzieję, że wydatek ten 
zrekompensuje Państwu większa 
objętość gazety oraz jej lepsza jakość.

REDAKCJA

2,00 zł za egz.

200 lat dla 
Pani Rozalii

91 lat po odzyskaniu niepodległości przez naszą Ojczyznę, 50 lat po 
wybuchu II wojny światowej, 20 lat po zmianie systemu w Polsce centrum 
Jaworzna zmieniło swoje oblicze – przodkowie by go nie poznali. 
11 listopada 2009 roku – tę datę trzeba zapamiętać

Obchody Święta 11 Listopada 
w tym roku miały urozmaicony 
charakter. Rano Msza św. 
za Ojczyznę, potem złożenie 
kwiatów pod Pomnikiem 
Niepodległości, a po południu 
czas radości w atmosferze 
koncertów, rajdów i fajerwerków.

Była do tego wyjątkowa okazja, 
bo oddano do użytku modernizowany 
przez ostatnich dziewięć miesięcy od-
cinek ulicy Grunwaldzkiej w centrum 
miasta, co zmieniło zarówno jego wy-
gląd, jak i sposób poruszania się po nim.

Automobilklub Jawor zaprezentował 
pokaz jazdy rajdowej i terenowej w miej-
scu po szybie „Kościuszko”. Była parada 
motocykli i samochodów tuningowa-

nych, które – jako pierwsze – oficjalnie 
przejechały z f lagami narodowymi 
zmodernizowaną trasą.

Obchody Święta Niepodległości 
zwieńczyły dwa koncerty: debiutującego 
na jaworznickiej scenie zespołu LiteMo-
tiv, po którym zagrała gwiazda polskiej 
sceny rockowej – Sztywny Pal Azji.
Do zobaczenia na Grunwaldzkiej.

JÓZEF MATYSIK

To nie wizualizacja. To rzeczywisty obraz centrum Jaworzna widziany z lotu ptaka
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Inauguracja roku akademickiego 
2009/2010 zamiejscowego ośrod-
ka Górnośląskiej Wyższej Szkoły 
Handlowej odbyła się w siedzibie 
w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w niedzielę, 8 listopada.

Ośrodek zamiejscowy GWSH ist-
nieje w Jaworznie od trzech lat. Kształci 
300 studentów na kierunkach: admini-
stracja, socjologia i zarządzanie. W pla-
nach uczelni jest otwarcie w Jaworznie 
nowych kierunków: pedagogiki i go-
spodarki przestrzennej.

– Gospodarka przestrzenna to nowy 
kierunek, który zajmuje się planowa-

niem osiedli, rewitalizacją dzielnic 
mieszkaniowych, rewitalizacją miast. 
Obejmuje projekt analizy rozplanowania 
przestrzennego dróg, autostrad, ciągów 
komunikacyjnych. Uczy jak stworzyć wa-
runki do życia, by w osiedlu ludzie czuli 
się dobrze, osiedle było przyjazne. Aby 
to zrobić, trzeba wiedzieć jak, a my tego 
uczymy – mówi kierownik zamiejscowe-
go ośrodka GWSH w Jaworznie dr Alek-
sander Wolski. Kierunek gospodarka 
przestrzenna i pedagogika to kierunki, 
które są już w ofercie nauczania GWSH 
w Katowicach.

MM

212 osób zostało zwolnionych z huty 
szkła w Szczakowej. Już 30 listopa-
da większości z tych osób kończy 
się okres wypowiedzenia umowy 
o pracę. Część byłych pracowników, 
których okres wypowiedzenia był 
krótszy, już rozpoczęło szkolenia 
i kursy przygotowane przez Powia-
towy Urząd Pracy w Jaworznie.

Są to kursy, które wskazywali 
sami pracownicy. W zakładzie działał 
punkt konsultacyjny dla zwalnianych 
pracowników. Teraz punkt jest w bu-
dynku Powiatowego Urzędu Pracy. 

W zakładzie natomiast cały czas 
dostępny jest infokiosk. Jednym 
z działań pomocowych podjętych 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Ja-
worznie były rozmowy z pracodaw-
cami, których rezultatem jest utwo-
rzenie sporej liczby miejsc pracy dla 
zwalnianych pracowników. Jak za-
pewnia dyrektor Wiesława Polańska, 
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworz-
nie jest przygotowany na przyjęcie  
1 grudnia ponad 160 osób zwolnio-
nych z huty szkła.

MT

6 listopada br. w Centrum Edukacji 
Zawodowej CARGO odbyła się kon-
ferencja: „Zmiany w przepisach, a no-
woczesne technologie w szkoleniach 
kierowców zawodowych”, nad którą 
patronat medialny objął program 
„Na osi”, emitowany przez telewizję 
TVN TURBO.

Podczas konferencji zaprezentowa-
ny został nowoczesny symulator jazdy 
samochodem ciężarowym i autobusem. 
Centrum Edukacji Zawodowej CARGO 
jest pierwszym w Polsce ośrodkiem 
szkolenia kierowców, w którym przyszli 
kierowcy mogą uczyć się jazdy w trud-
nych warunkach w symulatorze.

W trakcie konferencji omówione 
zostały zarówno zmiany zachodzące 
w przepisach, jak i nowatorskie metody 
szkoleniowe z zastosowaniem najno-

wocześniejszych technologii takich jak 
e-learning czy jazda na symulatorze, 
na którym zainteresowane osoby mogły 
odbyć próbną jazdę.

W ostatnim czasie nastąpił sze-
reg istotnych zmian dotyczących 
uprawnień kierowców zawodowych. 
zgodnie z rozporządzeniem mini-
stra infrastruktury z dnia 2 lipca  
2008 r. kierowcy zawodowi zobo-
wiązani są do odbycia kwalifikacji 
wstępnej oraz szkoleń okresowych, zaś 
na jakość procesu kształcenia istotny 
wpływ będzie mieć zastosowanie 
nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych, co daje takie możliwości, 
że osoba szkolona ma do dyspozycji 
nie tylko perspektywę kierowcy, ale 
także widok „z lotu ptaka”.

CE

W wigilię Święta Niepodległości w klu-
bie środowiskowym „Wega” MCKiS 
odbyła się wieczornica niepodległo-
ściowa dla uczczenia 91. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości 
pod nazwą Polonia Restituta.

Jej częścią był patriotyczny montaż 
słowno-muzyczny zaprezentowany 
przez: Edytę Dziubek, Marcelinę Błachut 
oraz Bartłomieja Urbanka. Podniosły 
klimat akcentowały płonące świece 
i muzyka Chopina.

Nadal można oglądać przygotowa-
ną z tej okazji ekspozycję tematyczną, 
zawierającą materiały piśmiennicze, 
mapy oraz archiwalne fragmenty nagrań 
z czasów I wojny światowej.

Oprawę muzyczną zapewnili Ar-
tur Kępka i Arkadiusz Szozda. Za po-
moc w przygotowaniu ekspozycji 
organizatorzy kierują podziękowania 
pod adresem Małgorzaty Hezner, Ewy 
Ucholc i Anny Dudek.

W.

Pod patronatem

PUP czeka na zwolnionych z huty

GWSH w Jaworznie

Polonia Restituta

 Edyta Dziubek, Bartłomiej Urbanek i Marcelina Błachut

Muzy tańczące z Apollinem (autor: Baldassare Peruzzi 1481 – 1537)

Parodia tańca jaworznickich muz, jako skutek braku 
„Apollina” w MCKiS-ie

A na jaworznickim 
Parnasie (MCKiS) brak 
Apollina (zastępcy dyr. ds. 
kultury) już od trzech lat.
Kultura, która obejmuje wszelakie 
działania artystyczne, kojarzy się 
z harmonią, bo czuwał nad nią mi-
tologiczny bóg-przewodnik Apol-
lo. W strukturze MCKIS-u od lat 
istnieje stanowisko zastępcy dy-
rektora ds. kultury, który niczym 
Apollo winien czuwać nad spra-
wami jaworznickiej kultury, lecz 
nikt nie kwapi się tego stanowiska 
obsadzić.

Co zatem 
dzieje się 
z jaworznicką 
kulturą?

Delikatnie mówiąc, tkwi w cho-
cholim tańcu, bo nie chciałbym użyć 
dosadnego porównania z pijakiem, 
który chodzi od ściany do ściany. 
Cel mu się rozmywa i mimo wło-
żonego wysiłku permanentnie od-
dala się od niego. Skutkiem braku 

kapitana na tym statku, jakim jest 
kultura, stała się rzecz podobna. 
W Jaworznie nikt nie wie nawet do-
kąd nasza kultura ma zmierzać. Nie 
można zatem ocenić, czy zmierzamy 
we właściwym kierunku.

Jak działa 
nasza kultura?

Kto głośniej krzyknie, kto ma po-
lityczne przełożenie, ten realizuje 
swoje partykularne cele. Kultura 
doszła do tak głębokiej degradacji, 
że mieszkańcy jako sukcesy w kultu-
rze najczęściej postrzegają darmowe 
występy megagwiazd popkultury. 
Miasto poniosło więc niepowetowa-
ne straty, które trzeba będzie odra-
biać przez kilka ładnych lat.

Dość 
pastwienia się

Po rozmowie z p.o. dyr. Mirosławem 
Ciołczykiem oraz po przepytaniu pre-
zydenta Silberta na ostatniej konferencji 
prasowej uważam, że jest szansa na odbi-
cie się od dna. Z rozmowy wynika, że jest 
zgoda, co do tego, że obecna formuła 
działania MCKiS-u się wyczerpała. Po-
trzebne jest nowe rozdanie. To, co dziś 
wiąże ręce w działaniu, to zmiana ustawy 
o finansach publicznych oraz szykowa-
na zmiana ustawy o kulturze. Trudno 
określić, jak ta ostatnia będzie wyglądała, 
ruchy decydentów są więc ograniczone.

Coś 
sensownego 
trzeba jednak 
zrobić

Jest również zgoda co do faktu, 
że w Jaworznie nie ma i nigdy nie było 
założeń do polityki kulturalnej w mie-
ście, co wydaje się być warunkiem 
koniecznym, aby w ogóle o przyszłości 
kultury dyskutować.

Wynikiem takiej dyskusji winna być 
opracowana przez specjalistów strategia 
rozwoju jaworznickiej kultury, z której 
dowiemy się o przyjętych do realizacji 
celach, a także sposobach ich realizacji.

Dopiero po stworzeniu tych dwóch 
oficjalnych dokumentów, każda insty-
tucja – publiczna lub prywatna, jeśli po-
czuwa się do misji propagowania kultu-
ry, może mieszkańcom coś sensownego 
w tej dziedzinie zaproponować.

Zanim jednak
Zanim jednak nastąpią zmiany 

w odpowiednich ustawach, zanim 
miasto stworzy założenia do polityki 
kulturalnej, a potem strategię rozwoju 
kultury w mieście, to trzeba pilnie 
przynajmniej obsadzić stanowisko 
szefa kultury w tej placówce, która 
tradycyjnie za rozwój i propagowa-
nie kultury odpowiada, a która tego 
niestety nie robi. Nie robi, a okręt bez 
kapitana, a nawet bez sternika, daleko 
nie popłynie, bo utknie na mieliźnie 
albo rozbije się o skały.

JÓZEF MATYSIK

Według mitologii patronem piękna, 
światła, życia, muzyki, wróżb, prawdy, 
prawa, porządku, sztuki i poezji był 
Apollo. Przebywał na wzgórzach Parnasu, 
gdzie był przewodnikiem muz, pod 
których natchnieniem tworzyli wszelacy 
artyści różnych dziedzin sztuki.
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Domitex Sp. z o.o. ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno 
Tel. 32 751 88 00; www.domitex.com.pl

12 listopada 2009 roku oddano do użytku zmodernizowaną ulicę 
Grunwaldzką. Inwestycję zrealizowano w ramach IV etapu projektu MTdA. 
Polegała ona na wytyczeniu nowego przebiegu drogi i nowej organizacji 
ruchu w centrum miasta. Poniżej uwagi dla kierowców i pasażerów 
komunikacji miejskiej

NOWE RONDA – skrzyżowanie 
ulic Królowej Jadwigi, 
Grunwaldzkiej i Nowo-Kolejowej 
zaprojektowano jako małe 
rondo o trzech wlotach. Dzięki 
lokalizacji ronda na terenie 
po kopalni Kościuszko będzie 
można łatwo wjechać do nowego 
centrum miasta, które 
w przyszłości powstanie w tym 
miejscu. Dla usprawnienia ruchu, 
drugie małe rondo powstało 
w rejonie budynku urzędu 
miejskiego na skrzyżowaniu 
z ulica Pocztową. Jego celem jest 
uspokojenie i upłynnienie ruchu 
w obszarze ścisłego centrum.

ULICA GRUNWALDZKA – najważniejszą 
zmianą jest wprowadzenie ruchu 
dwukierunkowego na całym 
odcinku ul. Grunwaldzkiej, 
przebiegającym przez centrum 
miasta. Dla zapewnienia płynności 
ruchu powstały oddzielne pasy dla 
skręcających w lewo i w prawo.

ULICA KRÓLOWEJ JADWIGI – będzie 
dwukierunkowa na odcinku 
od ronda do Kolegiaty św. 
Wojciecha. Ruch będzie się 
odbywał na zasadach z okresu 
remontu, które obowiązują 
obecnie.

ULICA RYNEK – także ruch w Rynku 
oraz bezpośrednim sąsiedztwie 
kolegiaty pozostanie bez zmian 
w stosunku do stanu panującego 
podczas remontu. Ulica 
Rynek będzie dwukierunkowa 
(od kolegiaty do ul. Narutowicza). 
Warto przypomnieć, że kierowcy 
wjeżdżający do Rynku od strony 
ul. Królowej Jadwigi muszą 
ustąpić pierwszeństwa pojazdom 
wyjeżdżającym z ul. Mickiewicza. 
Zaś o szczególną uwagę prosimy 
przy wyjeździe z Rynku w kierunku 
Szczakowej – trzeba ustąpić 
pierwszeństwa pojazdom od 
strony ul. Mickiewicza – dotychczas 
było odwrotnie.

ULICA MICKIEWICZA – na prawie całej 
długości będzie jednokierunkowa, 
a ruch będzie przebiegał od ul. 
Grunwaldzkiej do Rynku. 
W przeciwnym kierunku możliwy 
będzie tylko wyjazd z parkingu przy 
hali MCKiS do ul. Grunwaldzkiej. 
Zmianie ulegnie lokalizacja miejsc 
parkingowych – skośny postój 
pojazdów będzie dozwolony tylko 
po lewej stronie jezdni (od strony 
budynku „Sokoła”).
ULICA FARNA – pozostanie 
jednokierunkowa (od strony 
ul. Królowej Jadwigi do ul. 
Mickiewicza), dzięki czemu będzie 
możliwe wygospodarowanie 
dodatkowych miejsc parkingowych.
ULICA POCZTOWA – podobnie jak 
teraz będzie jednokierunkowa – 
od ul. Narutowicza do ronda przy 
urzędzie miejskim.
ULICE NARUTOWICZA, ZIELONA, 
PLAC GÓRNIKÓW – staną się 
dwukierunkowe na całej swojej 
długości.

Dotąd przystanki autobusowe 
w śródmieściu były 
oddalone od siebie znacznie 
– Pocztowa-Merino. Teraz, 
dzięki zakończonej inwestycji, 
komunikacje miejską będą 
obsługiwały dwa centra 
przesiadkowe, umożliwiające 

obsługę wszystkich kierunków 
bez konieczności pokonywania 
pieszo dużych odległości.
Przy hali widowiskowo-
sportowej zlokalizowano 
jeden z kompleksów 
przystankowych – obustronne 
zatoki autobusowe. Drugie 

centrum powstało w rejonie 
głównego budynku urzędu 
miejskiego, przy skrzyżowaniu 
z ul. Olszewskiego.
Szczegółowy plan nowej 
organizacji transportu 
autobusowego przedstawimy 
w dodatku na stronie VI.

Uwagi dla kierowców

Uwagi dla pasażerów

Inicjatywa ta ma pomóc zmoto-
ryzowanym użytkownikom dróg 
bezpiecznie i bezproblemowo dotrzeć 
do celu oraz szybko zorientować się 
w nowym układzie komunikacyjnym.

Dodatkowo policjanci i strażnicy 
miejscy będą rozdawać w mieście ulotki 
z graficznym przedstawieniem nowej 
organizacji ruchu w centrum miasta.

12 listopada oddano oficjalnie 
do użytku zmodernizowaną ulicę 
Grunwaldzką. Najważniejszą zmianą 
jest wprowadzenie ruchu dwukierun-
kowego na całym jej odcinku. Zmia-

W najbliższy czwartek i piątek tj. 12 i 13 listopada 
kierowcy przejeżdżający przez Jaworzno będą 
mogli za pośrednictwem CB Radia, uzyskać 
informację o nowej organizacji ruchu w mieście. 
Komunikaty będą przekazywane przez 
funkcjonariuszy straży miejskiej, przez całą dobę 
na kanale ogólnym

Grunwaldzka
w CB radio

nie organizacji ruchu ulegną także 
drogi boczne i dojazdowe o czym 
informujemy w artykule obok oraz 
w specjalnym dodatku: „Nowe Cen-
trum” – w środku gazety.

RED

Pani Rozalia Palka z Byczyny 7 li-
stopada br. ukończyła 100 lat. Ser-
deczne życzenia złożyli jej rodzina 
oraz władze miasta. Jubilatka swój 
sekret długowieczności upatruje 
w aktywności fizycznej. Do 95. roku 
życia uprawiała ogródek.

W wieku 35 lat została wdową, sama 
wychowała troje dzieci. Dziś dzieci 
i wnuki opiekują się swą mamą i bab-
cią. Rodzina dziękuje także za opiekę 
medyczną nad panią Rozalią doktor 
Bożenie Kuźnik i jej siostrze.

MM

200 lat dla Pani Rozalii

Pani Rozalia Palka z córką
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I N F O R M A T O R

P O L I C J A

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

S T R A Ż  P O Ż A R N A

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

S T R A Ż  M I E J S K A
Straż Miejska – Plac Górników 5 ............................................................tel. (032) 61-81-618

P O G O T O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................. tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Jaworzno, ul. Matejki 33 ......................................................... tel. 992
Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2 ..................................... tel. 616-35-05
Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34 ....................................................tel. 994
Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7 .............................................................. tel. 993
Karetka „R” ...................................................................................................tel. 999, 615-11-11
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22 tel. (032) 61-81-890

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

U R Z Ę D Y
Urząd Miejski  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala . tel. (032) 61-81-500
 ..................................................................................................................... fax.(032) 61-81-501
strona internetowa:  ..................................................................................www.jaworzno.pl
strona biuletynu Informacji publicznej (BIP):  ............................. www.bip.jaworzno.pl
Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5  ...............tel. (032) 61-81-716
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ....................... tel. (032) 61-81-503
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33  .....................................tel. (032) 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 ...................................... tel. (032) 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 ..................................tel. (032) 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33..................tel. (032) 61-81-511
MOPS świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b.................................tel. (032) 61-81-786
MOPS świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ...................... tel. (032) 61-81-940
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 ......................... tel. (032)61-81-777
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ............... tel. 616-54-94, 618-80-04, 616-80-20
                                                           616-80-52, 616-80-36, 616-80-68, 616-80-74, 616-80-90
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b ................................. tel. 618-19-00
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ...................................................................... tel. 616-38-32
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ................................. tel. 615-56-38
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ...............................tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 ............................................................... tel. 616-33-47
ZUS-Jaworzno, ul. Grunwaldzka 52a .........................................tel. 616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 ...............tel. 614-23-00, fax 614-23-10

I N F O R M A C J A  D L A  P O D R Ó Ż N Y C H
PKM Centrala ...................................................................................................... tel. 753-55-00
PKM Rozkład jazdy (całodobowo) ................................................................. tel. 753-55-40
PKS (Chrzanów) .................................................................................................. tel. 623-24-58
PKP kasa biletowa ........................................................................... tel. 71 07 131, 71 07 395

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
91–plus Huta Szkła Szczakowa, ul. Kolejarzy 81 ......................................... tel. 617-74-41
PCC Rail Szczakowa ........................................................................ tel. 758-47-11, 617-74-61
MPGK, ul. Inwalidów Wojennych 5 ........................................................tel. 752-52-93 do 5
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 ..........................................................................tel. 318-60-00
Netia Informacja ......................................................................................... tel. 0 801-801-913
PKM, ul. Krakowska 9 ........................................................................................ tel. 753-55-00
Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena ............................tel. 616-44-42
Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37 ......................... tel. 618-50-00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Galmany 1 .................... tel. 032 616 35 51

B A N K I
Bank Przemysłowo-Handlowy SA ,ul. Sądowa 5 .............................tel. 752-04-36 do 39
Bank Spółdzielczy, ul. Stojałowskiego 10 .................................................... tel. 616-34-95
Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka 54 ....................................................... tel. 616-39-99
Bank Śląski, ul. Narutowicza 1a ............................................................... tel. 0 801 222 222
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 ............................................................... tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15 ..........................................................................tel. 616-67-27
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 .................................................. tel. 618-21-06, 618-20-37

K A S Y 

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

M I E J S K I E  I N S T Y T U C J E
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek Główny 17 ...................................tel. 751-91-92
Biblioteka Pedagogiczna................................................................................. tel. 751-99-06
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Jaworznicka 27 ........................................... tel. 616-51-04
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80 .......................... tel. 616-44-91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b .............. tel. 618-18-40
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 .........................tel. (032) 61-81-777
Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39 .......................................... tel. 614-11-95

S P O Ł E C Z N E  I N S T Y T U C J E
Hospicjum, ul. Gwarków 1, 8.00 - 16.00 ........................................................tel. 616 -74-44 
Hospicjum 24h/dobę ..............................................................................tel. (0 601) 51-91-02
Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; ..........751-73-28
Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 16.00 - 20.00 ............................tel. 616-27-79
Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek 15.30-19.30 ....................tel. 509 97 33 18

A P T E K I 
Damian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do 22.00 .............................. tel. 616-32-42
Św. Barbary CAŁODOBOWA, ul. Plac Górników 5a  ...........................................................tel. 616-61-36
Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b ..............tel. 032 616 61 17, 751 25 08
Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka 204 ..................................................tel. 616 88 88

S P O T K A N I A  A A
Os. Stałe (salka przy kościele): pn (przych.-Podłęże)-wt. 18.00, sob. 17.00, 
czw. 17.00 (o/Mimoza)
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych 
ul. Olszewskiego 28 - pt. od 17.00
Spotkania grupy Al-Anon odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.00 
w klubie „Szczak” (remiza) na Górze Piasku.  ......................................................................tel. 513 404 941

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

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci Syna naszej koleżanki 

Miry Maślisz
Łączymy się w bólu z Rodziną

 Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 18

Serwis informacyjny

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
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Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

2 listopada

3 listopada
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4 listopada

Koło Miejskie nr 4 zaprasza
20.11.09 r.  Kraków – Wystawa World Press Photo, oraz kabaret w “Loch Camelot”. Cena: 

50, 55, 60, 65 zł.
26.11.09 r. Teatr Rozrywki w Chorzowie – Skrzypek na dachu. Cena: 47, 50, 55 zł.
28-29.11.09 r. Andrzejki z Kołem nr 4 – Murzasichle. Zaliczka 65 zł. Cena: 100, 110, 120, 130 zł.
16.12.09 r. Wyjazd do Zabrza na balet Jezioro Łabędzie w wykonaniu Moscow City Ballet. 

Cena: 115, 135, 165 zł.
16-17.01.10 r. Biały Dunajec - Zabawa karnawałowa, kulig, baseny, wycieczka Zakopane. 

Cena: od 140 
Komisja Krajoznawcza zaprasza

15.11.09 r. Zabrze – wycieczka do Kopalni Guido.
Komisja Turystyki Górskiej zaprasza

14.-15.11.09 r. Wisła – zakończenie sezonu. Cena: 75 zł.

SKRADZIONO URZĄDZE-
NIE DROGOWE. 34-letni 
kierownik Miejskiego 
Zakładu Drogowego w 
Jaworznie zgłosił, że nie-
znany sprawca dokonał 
kradzieży z terenu ogro-
dzonej posesji przy ul. Tet-
majera, zagęszczarki dro-
gowej. Straty oszacowano 
na kwotę 10.000 złotych. 
Postępowanie prowadzi 
KMP Jaworzno.
NIE RESPEKTUJE ZAKAZU 
SĄDU. W południe patrol 
drogówki na ul. Długo-
szyńskiej w Jaworznie 
zatrzymał do kontroli 
drogowej pojazd osobowy 
marki Hyundai, którym 
kierował 23-letni mężczy-
zna. Mieszkaniec Jaworzna 
kierował pojazdem pomi-
mo orzeczonego przez Sąd 
Rejonowy w Jaworznie 
zakazu prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych.
ZŁY PRZYKŁAD DLA MŁO-
DYCH KIEROWCÓW. Patrol 
wydziału ruchu drogowe-
go na ul. Długoszyńskiej 

Panu Tadeuszowi Maśliszowi   
wyrazy głębokiego  współczucia  

z powodu śmierci

Syna 
składają

Zarząd PCC Rail  
Współpracownicy i Koledzy

Serdeczne podziękowania za udział  
w ceremonii pogrzebowej 

Śp. Stanisławy 
Jabłońskiej 

dla sąsiadów, znajomych za złożone 
wieńce, kwiaty składa: syn z rodziną.

Szczególne podziękowania dla Zakładu 
pogrzebowego Misja

Wszystkim, którzy uczestniczyli w nabożeństwie 
żałobnym i ceremonii pogrzebowej Naszego Syna 

Śp. Mieszka Maślisz
składamy serdeczne podziękowania.

Dziękujemy za okazaną życzliwość, wsparcie, wyrazy 
współczucia, żałobne wieńce i kwiaty.

Rodzice Mira i Tadeusz.

w Jaworznie zatrzymał do 
kontroli drogowej pojazd 
osobowy marki Audi.  
W czasie kontroli okazało 
się, iż 54-letni kierowca 
znajduje się w stanie nie-
trzeźwym. Badanie alko-
matem wskazało 
0,8 promila alkoholu.

OKRADŁ PRZYJEZDNEGO. 
Funkcjonariusze krymi-
nalni w wyniku podjętych 
czynności operacyjnych 
zatrzymali 26-letniego 
mieszkańca Jaworzna, 
który w dniu Wszystkich 
Świętych dokonał kradzie-
ży telefonu komórkowego 
oraz niewielką sumę 
pieniędzy na szkodę Igora 
W. (zam. Piława Górna). 
Czynności prowadzi KMP 
Jaworzno.

PIJANY KIEROWCA W 
CENTRUM. Patrol policji na 
ul. Urzędniczej w Jaworz-
nie zatrzymał do kontroli 
drogowej pojazd marki 

Daewoo Matiz, którym 
w stanie nietrzeźwym (2,5 
promila) kierował 38-letni 
mieszkaniec Jaworzna. 
DRUGI NA PERYFERIACH. 
W godzinach porannych na 
ul. Wojska Polskiego patrol 
drogówki zatrzymał do 
kontroli drogowej pojazd 
osobowy marki Fiat Uno. 
Podczas rozmowy poli-
cjanci wyczuli od kierowcy 
alkohol. Przeprowadzone 
badanie wskazało 
0,5 promila.

WŁAMANIE DO LOKALU. 
39-letnia właścicielka 
lokalu gastronomicznego 
w Ciężkowicach zgłosiła, 
że nieznany sprawca 
wszedł przez otwarte 
okno przedmiotowe-
go lokalu, a następnie 
dokonał włamania do 
automatu niskich wygra-
nych poprzez wyłamanie 
panela czołowego, 
z którego skradł pienią-
dze w wysokości ponad 
2.000 złotych oraz usiło-

wał włamać się do kolej-
nego automatu. Dodatko-
wo sprawca dokonał kra-
dzieży pieniędzy z kasy 
fiskalnej lokalu. Straty 
oszacowano na kwotę 
blisko 2.200 złotych.

KOLEJNE WŁAMANIE. 
Zgłosił 40-letni właściciel 
jednej z jaworznickich 
firm, że nieznany spraw-
ca dokonał włamania 
do sklepu firmowego 
poprzez zerwanie dwóch 
kłódek zabezpieczających 
drzwi wejściowe oraz 
rozbicie szyby  
w drzwiach, a następnie 
z wnętrza szuflady biurka 
skradł pieniądze  
w kwocie 200 złotych. 
Straty oszacowano na 
kwotę 650 złotych.
MŁODZI CHULIGANI DO 
ARESZTU. Policjanci na 
ul. Granitowej zatrzymali 
trzech młodych mężczyzn 
w wieku 17 – 18 lat, któ-
rzy na klatce schodowej 
bloku ul. Marmurowa 

dokonali pobicia dwóch 
mieszkańców Jaworz-
na. Sprawcy w stanie 
nietrzeźwym trafili do 
aresztu.

GROZIŁ ŻONIE. Policjan-
ci Wydziału Prewencji 
podczas interwencji 
domowej na ul. Herbowej 
zatrzymali 45-letniego 
mężczyznę, który kiero-
wał groźby pozbawienia 
życia wobec swojej 
42-letniej żony. Wobec 
powyższego kobieta oba-
wia się spełnienia tych 
gróźb.

PIJANY MŁODZIENIEC 
ZA KIEROWNICĄ. Wie-
czorem na ul. Matejki, 
patrol ruchu drogowego  
zatrzymał do kontroli 
sam. marki Fiat 126p, 
którego 19-letni kierow-
ca znajdował się w stanie 
nietrzeźwym. Badanie 
alkomatem wskazało 
1,5 promila.



5Nasze sprawy
Z konferencji prasowej prezydenta

Prezydent Paweł Silbert na konferencji prasowej

Rok 2008. Uroczystość odsłonięcia Pomnika Niepodległości

Jestem nadal pod dużym 
wrażeniem wydarzenia, 
które miało miejsce w moim 
rodzinnym mieście w dniu 
11 listopada 2008 roku.

W tym szczególnym dniu – Dniu 
Święta Niepodległości i w tym szcze-
gólnym momencie w historii Ja-
worzna – w dniu odsłonięcia i po-
święcenia Pomnika Niepodległości 
znalazłem się w miejscu uroczystego 
zgromadzenia społeczności Jaworz-
na obok dostojnych i znakomitych 
osób pana prezydenta Pawła Silber-
ta, przewodniczącego Rady Miasta 
pana Tadeusza Kaczmarka, prezesa 
Koła Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej pana Stanisława No-
wakowskiego, Posła na Sejm RP pana 
Wojciecha Saługi, radnego Semiku 
Samorządowego pana Marka Migasa, 
Posła do Parlamentu Europejskiego 
prof. Jerzego Buzka,proboszcza Ko-
legiaty św. Wojciecha i Katarzyny, 
księdza prałata Eugeniusza Cebul-
skiego i wielu, wielu innych zacnych 

osób miejscowych i przyjaznych. 
Znaczną część uczestników stano-
wiła młodzież szkolna oraz harcerze, 
w tym także harcerze seniorzy i licz-
ne grono kombatantów.

Staliśmy w miejscu, gdzie przed 
wielu laty pobudowany został Dom 

Legionowy, nie do końca postawiony 
i jakże przedwcześnie z tego miejsca 
usunięty. Pamięć po nim pozostała. 
Wśród obecnych, wielu jeszcze ten 
budynek pamiętało.

Mieszka w Jaworznie ktoś, kto 
w tym domu po wojnie pracował. 
Dziś ma 102 lata, nazywa się Karol 
Ludwig i na pewno wraz z nami bar-
dzo się cieszy, że doczekał na tym 
miejscu Pomnika Niepodległości.

Pozdrawiam tego Pana bardzo ser-
decznie. Dlatego w tytule nazwałem 
Pomnik Niepodległości, pomnikiem 
pamięci i sztafety pokoleń.

Naszemu miastu ten pomnik już 
dawno się należał. W Jaworznie żyło 
dziesiątki ludzi, którzy swoje zdro-
wie i życie oddali w walce o odzy-
skanie przez Polskę niepodległości. 
Teraz czcimy ich pamięć, a jednocze-

śnie wskazujemy młodzieży i dzie-
ciom, by w sztafecie pokoleń nigdy 
o tych ludziach i historycznych wy-
darzeniach nie zapomnieli .

Bo tak naprawdę to ten pomnik po-
wstał przede wszystkim dla młodych, 
poświęcony wprawdzie bohaterskim 

obrońcom Ojczyzny, ale na pewno też 
zgodnie z ich wolą po to, by przypomi-
nał kim byli, jak żyli i dla kogo oddawali 
swoje siły, zdrowie i życie.

Niech zatem Pomnik Niepodległo-
ści napełnia nas dumą i na co dzień 
przypomina o bohaterskiej przeszło-
ści, ale równocześnie wskazuje wiel-
kie narodowe i patriotyczne kierunki 
dla każdego z nas – dziś i na zawsze. 
Niech historyczne otoczenie pomnika 
– kolegiata, biblioteka, a w przyszłości 
nowy, piękny rynek Jaworzna pobu-
dza do refleksji, a pomnik przywołuje 
pamięć tych, dzięki którym i dla któ-
rych został tu posadowiony, a w dniu 
11 listopada 2008 roku odsłonięty 
i poświęcony.

Przychodzimy tu często, by zawsze 
pamiętać.

KAZIMIERZ KIELSKI

Stacja będzie na razie własnością 
prywatnego inwestora – firmy NE-
FROLUX z Siemianowic Śląskich. 
Na mocy podpisanej ze szpitalem 
umowy, inwestor będzie dzierżawił 
teren, na którym powstanie Stacja 
Dializ przez okres 15 lat. Po tym 
okresie stacja stanie się własnością 
szpitala.

Prowadzone obecnie roboty bu-
dowlane polegają na zaprojektowaniu, 
wykonaniu i wyposażeniu w niezbęd-
ne instalacje oraz w sprzęt medyczny 
obiektu przeznaczonego na stację. Bę-
dzie to budynek dwukondygnacyjny, 
o powierzchni około 2000 m2 i kon-
strukcji umożliwiającej w perspektywie 
czasu nadbudowę nad nim minimum 
dwóch dodatkowych kondygnacji. Daje 
to możliwość ewentualnego wykorzy-
stania budynku na oddziały szpitalne 
i inne pomieszczenia związane z udzie-
laniem świadczeń zdrowotnych.

Inwestycja rozpoczęta w listopadzie 
ma zakończyć się w drugim kwartale 
2010 roku.

Teren po szybie Kościuszko
W czwartek zostały rozstrzygnięte 

dwa przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż terenów inwestycyjnych 
po byłym szybie „Kościuszko”. Pomimo 
sporego zainteresowania inwestorów, 

nie udało się zbyć 6-hektarowej nieru-
chomości w rejonie ul. Grunwaldzkiej, 
gdyż żaden przedsiębiorca nie zdecy-
dował się na przystąpienie do licytacji. 
Pozytywnie zakończył się natomiast 
drugi przetarg, w którym za kwotę 
ponad 6 milionów zł sprzedaliśmy 
mniejszą działkę, zlokalizowaną przy 
ul. Rzemieślniczej.

Jedynym oferentem a jednocześnie 
nabywcą działki nr 15/26 o pow. 1,8 ha 
w obr. geod. 255 Jaworzna była firma 
M. G. Centrum Spółka z o.o. Termin 
podpisania umowy w formie aktu no-
tarialnego zostanie ustalony najpóźniej 
do 26 listopada br.

Sezon drogowy dobiega końca
Od 12 listopada kierowcy będą 

mogli korzystać z przebudowanej 
w ramach IV etapu projektu MTdA ul. 
Grunwaldzkiej.

Warto jednak zwrócić uwagę także 
na inwestycje drogowe realizowane 
w nieco mniejszej skali. Miejski Zarząd 
Dróg i Mostów zakończył prace remon-
towe realizowane w Osiedlu Stałym. 
Kolejną z zakończonych inwestycji była 
budowa dróg dojazdowych do oddane-
go pod koniec ubiegłego roku osiedla 
JTBS przy ul. Chełmońskiego. Zmo-
dernizowano chodniki na ul. Wandy.

Przy jaworznickim Szpitalu 
Wielospecjalistycznym rozpoczęła się budowa 
Stacji Dializ wraz z Poradnią Nefrologiczną

Natomiast w ciągu ul. Chopina 
w miejsce 40-letniego mostu został 
posadowiony przepust, który bezko-
lizyjnie przeprowadzi odbywający się 
w tym rejonie ruch pojazdów i pieszych. 
Drugim remontowanym obiektem był 
most nad potokiem Kozi Bród w ciągu 
ul. Bukowskiej. Wszystkie wymienione 
wyżej prace remontowe kosztowały 
blisko 5 mln zł.

Pamiętajmy o bezdomnych
Najbliższe dni z pewnością przy-

niosą dalszy spadek temperatury, 
dlatego też z początkiem listopada 
ruszyła zorganizowana przez Sekcję 
ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej coroczna akcja in-
terwencyjna pn. „Pogotowie Zimowe”.

Osoby bezdomne przebywające 
na terenie naszego miasta są objęte róż-
nego typu pomocą usługową i material-
ną. W pierwszej kolejności wspiera się 
takie osoby w zaspokojeniu podstawo-
wych potrzeb egzystencjalnych, takich 
jak schronienie, gorący posiłek, moż-
liwość dokonania zabiegów higienicz-
nych czy też zabezpieczenie niezbędnej 
i stosownej odzieży. W tym celu osobie 
potrzebującej miasto zapewnia schro-
nienie w całodobowym Domu Noc-
legowym dla Bezdomnych Mężczyzn 
Stowarzyszenia „Semper Homo” przy 

ul. Łukasiewicza 6 (placówka całodobo-
wa, tel. 032 615-61-75 lub – w przypadku 
braku miejsc – takiej pomocy udziela 
się w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu 
Dobroczynnym „Dom Nadziei” przy 
ul. Solskiego 3 (placówka całodobowa, 
tel. 032 615-19-30). Istnieje również 
możliwość skorzystania ze wsparcia 
w Stowarzyszeniu „Dobroczynność” 
Dekanatu Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy, które mieści się przy ul. Dłu-
giej 16 (tel. 032 752-79-26). O pobyt 
w Stowarzyszeniu „Dobroczynność” 
można starać się indywidualnie kontak-
tując się z księdzem Mirosławem Toszą.

Bezdomne kobiety znajdą schronie-
nie w Domu Noclegowym dla Bezdom-
nych Kobiet prowadzonym przez Sto-
warzyszenia „Semper Homo” przy ul. 
Ks. Mroczka 49 (placówka całodobowa, 
tel. 032 615-61-75) oraz w Chrześcijań-
skim Stowarzyszeniu Dobroczynnym 
„Dom Nadziei”, znajdującym się przy 
ul. Leśnej 19-21 (tel. 032 616-25-75).

Niezbędnych zabiegów higienicz-
nych osoby bez dachu nad głową, mogą 
dokonać w Łaźni dla Bezdomnych przy 
ul. Łukasiewicza 6. Z kolei bezpłatną 
odzież można otrzymać w Odzieżowni 
dla Ubogich przy PCK znajdującej się 
przy ul. Tysiąclecia 12/1 (tel. 032 751-
55-34). PR/UM

Od 12 do 17 listopada w Parafii Św. 
Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej 
odbędą się organizowane już po raz 
szósty „Dni Parafii”. W ramach te-
gorocznych obchodów, które zostały 
poświęcone historii i architekturze 
kościoła, będzie można także obej-
rzeć m.in. występ węgierskiego ze-
społu „Romane Vorbi”.

12 listopada – czwartek
18.00 Msza święta
ok. 18.30 Wykład dr Józefa 
Wrońskiego: „Tendencje 
w architekturze drugiej połowy XIX 
w neogotyk i neostyle”

13 listopada – piątek
8.30 Lekcje muzealne dla szkół 
ponadgimnazjalnych (Prowadzi Pani 
Iwona Brandys)

Dni parafii p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej
17.30. Nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego.
18.00 Msza święta
Ok. 18.30 Pan architekt Tomasz 
Czarnecki – Prezentacja kościoła 
w Szczakowej.

14 listopada – sobota
10.00 Lekcje muzealne dla dorosłych 
(Prowadzi Pani Iwona Brandys)
17.15 Pani Maria Leś-Runicka: „Szkice 
z dziejów Szczakowej”
18.00 Msza święta
Ok. 18.30 Koncert młodzieży 
ze Szkoły Muzycznej w Jaworznie

15 listopada – niedziela
11.30 Msza św. odpustowa, oprawa 
muzyczna zespół „Nadzieja”
15.00 Modlitwa za zmarłych 
na cmentarzu szczakowskim.

16 listopada – poniedziałek
8.30 Lekcje muzealne dla szkół 
ponadgimnazjalnych (prowadzi 
Pani Iwona Brandys)
Ok. 17.40 Zespół „Bomba” z ZS nr3 
w Szczakowej: „Życie św. Elżbiety”
18.00 Msza święta
Ok. 18.30 Podsumowanie 
konkursów historycznego 
i plastycznego, wręczenie 
nagród
Ok. 19.00 Zespół „Brand Cameralis”: 
„Jesienne nieprzemijanie”

17 listopada – wtorek
7.00, 9.00, 16.00 – Msze święte
17.30. Nabożeństwo do św. Elżbiety
18.00 Msza święta
Ok. 18.30 Występ zespołu 
węgierskiego „Romane vorbi” 
z Budapesztu



6 Aktualności

Od września w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 5 działa Centrum 
Kształcenia Praktycznego. To jedyne 
na terenie miasta miejsce w pełni 
wyposażone i przygotowane do pro-
wadzenia praktycznej nauki zawodu 
dla uczniów szkół gminnych. Już teraz 
– po niespełna dwóch miesiącach funk-
cjonowania CKP – można powiedzieć, 
że jego powołanie było przysłowiowym 
„strzałem w dziesiątkę”.

Nie jest łatwo być uczniem szkoły 
technicznej. Już sama ilość zajęć z przed-
miotów zawodowych przyprawia o za-
wrót głowy. Zajęcia praktyczne, praktyki 
zawodowe, ćwiczenia w specjalistycznych 
laboratoriach i pracowniach, specjalizacje. 
Do tego dochodzi konieczność przygo-
towania się do egzaminu maturalnego – 
identycznego jak dla absolwentów liceów 
ogólnokształcących. A jeszcze na samym 
końcu czeka bardzo trudny, zewnętrzny 
egzamin potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe. Egzamin trwający dwa dni.

W pierwszym dniu, na części pisem-
nej, trzeba zmierzyć się z testem zawiera-
jącym 50 zadań zamkniętych, obejmują-
cych ogromny zakres zagadnień zawo-
dowych. Zadań często wymagających 
wykonania obliczeń matematycznych, 
rozpoznania problemów występujących 
w urządzeniu, analizy schematu lub 
rysunku technicznego . Część pisemna 
to również drugi test zawierający 20 zadań 
dotyczących zagadnień związanych z za-
trudnieniem i działalnością gospodarczą. 
To daje w sumie 70 zadań, a na rozwiąza-
nie każdego z nich zdający ma około 2,5 
minuty. Żeby zaliczyć ten etap egzaminu 
trzeba udzielić minimum 50% popraw-
nych odpowiedzi w pierwszym teście 
i minimum 30% w drugim. W następ-
nym dniu odbywa się etap praktyczny. 
Absolwenci szkół zawodowych wykonują 
praktyczną próbę pracy pod okiem zespo-
łu egzaminatorów oceniających ich każdy 
ruch i czynność. Absolwenci techników 
i szkół policealnych tworzą projekt re-
alizacji prac uzupełniony o praktyczne 
czynności kontrolno-pomiarowe lub 
serwisowe. Zaliczenie etapu praktycznego 
wymaga uzyskania minimum 75% punk-
tów. Nikogo nie powinno zatem dziwić, 
że w pewnych grupach zawodów, ściśle 
związanych z nowoczesną technologią, 
wymagających obszernej wiedzy z zakre-
su matematyki i fizyki w zastosowaniu 
technicznym przeskoczenie wysokiego 
progu punktowego sprawia absolwentom 
sporo trudności.

Wysokie wymagania egzaminacyjne 
sprawiły, że do szkół zawodowych ( tech-
ników i szkół zasadniczych) trafia dziś 
młodzież ambitna, świadoma swoich za-
interesowań i chcąca uzyskać kwalifikacje 
zawodowe jako podstawę do usamodziel-
nienia się: zarówno w sensie finansowym, 
jak i mentalnym. Nic nie buduje tak silnie 
poczucia własnej wartości, jak pewność 
posiadania cennych kwalifikacji.

Wymagania stawiane przez praco-
dawców wobec przyszłych pracowników 
nie pozostawiają wątpliwości: najważniej-
sze są umiejętności praktyczne. W prak-
tyce zawodowej to właśnie stosowanie 
wiadomości teoretycznych w praktyce, 
biegłe posługiwanie się skomplikowa-
nym oprzyrządowaniem i narzędziami, 
sprawne wykonywanie czynności, po-
prawna interpretacja wyników pomiarów 
i analiz oraz bezkolizyjne poruszanie się 
w labiryncie dokumentacji technicznej 
decydują o sukcesie i świadczą o stopniu 
przygotowania do zadań zawodowych.

Należy zerwać z błędnym wize-
runkiem szkolenia praktycznego jako 
nudnych zajęć polegających głównie 
na przyglądaniu się cudzej pracy i wyko-
nywaniu zadań pomocniczych. Nie zna-

czy to, że uczniowie nie sprzątają swoich 
stanowisk pracy. Ale dzieje się to po cy-
klu ćwiczeń wykonywanych z użyciem 
nowoczesnego sprzętu i narzędzi pod 
okiem profesjonalnie przygotowanych 
nauczycieli zawodu.

Oczywiście są to zajęcia trudne 
do zrealizowania, wymagające najczę-
ściej sporych nakładów finansowych, 
budowy bazy szkoleniowej z bezpieczny-
mi dla uczniów stanowiskami pracy, wy-
szkolenia kadry. Przeprowadzenie części 
praktycznej egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe również wyma-
ga posiadania pomieszczeń kompletnie 
wyposażonych w nowoczesny sprzęt 
i narzędzia. Posiadanie i utrzymanie 
w sprawności bazy sprzętowej dla kilku 
kierunków nauczania może być ciężarem 
nie do udźwignięcia dla placówki oświa-
towej, borykającej się z niedostatkami 
wynikającymi z ograniczeń budżetu. 
Z przedsiębiorstw i firm zniknęły sta-
nowiska szkoleniowe, na których kiedyś 
pracowali uczniowie przyzakładowych 
szkół zawodowych. Poza tym – nie każdy 
etap kształcenia może zrealizować pra-
codawca, zmuszony do utrzymywania 
określonego profilu produkcji. W jaki 
zatem sposób można osiągnąć wysoki 
standard nauczania, gdy pojedynczej 
szkoły nie stać na utrzymywanie drogiej 
bazy kształcenia praktycznego?

Odpowiedź jest tylko jedna – Cen-
trum Kształcenia Praktycznego. Dobrze 
wyposażone, dostępne dla uczniów wielu 
szkół, sprawnie zorganizowane, zlokali-
zowane w miejscu, gdzie działanie prak-
tyczne nie koliduje z ciszą i skupieniem 
niezbędnym podczas lekcji. Centrum, 
w którym ten sam przyrząd, narzędzie 
czy maszyna będzie mogło służyć wielu 
uczniom uczącym się różnych zawodów 
dzięki przemyślanej, wielofunkcyjnej 
konstrukcji stanowisk pracy uczniow-
skiej. Centrum, w którym nie będzie 
problemem przygotowanie i przepro-
wadzenie części praktycznej egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
5 z ulicy Darwina już kilkanaście lat temu 
rozpoczął proces usprawniania kształce-
nia praktycznego. W latach 1999 – 2005, 
w dobie ograniczania znaczenia szkół 
zawodowych, likwidowania stanowisk 
szkoleniowych i zamykania warsztatów 
wspomniana szkoła tworzyła nowocze-
sne stanowiska dydaktyczne do szkolenia 
praktycznego, przeprowadzała egzaminy 
zawodowe według reguł dziś uznawanych 
za obowiązujące, wdrażała autonomiczny 

system praktyk miesięcznych, nawiązy-
wała współpracę z jaworznickimi firma-
mi i przedsiębiorstwami. W warsztatach 
szkolnych odbywały się kursy szkolące 
egzaminatorów Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej, przeprowadzono nie-
zliczoną ilość pokazowych prób pracy 
i pierwsze etapy praktyczne zewnętrznego 
egzaminu potwierdzającego kwalifika-
cje zawodowe. Kadrę warsztatów ZSP 
nr 5 stanowią ludzie wykwalifikowani 
i doświadczeni, posiadający praktykę 
wyniesioną z pracy w przemyśle, potra-
fiący elastycznie dostosować sposób i treść 
nauczania do bieżących potrzeb rynku 
pracy. Ludzie wykonujący swój zawód 
z pasją społecznikowską, nie szczędzący 
czasu, chęci ani sił na dodatkową, twórczą 
pracę. Dużą część wyposażenia warszta-
tów wykonali we własnym zakresie lub 
prowadząc odpowiednio zaplanowane 
zadania wytwórcze.

W lutym 2009 roku Zespoły Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 i 5 zorganizo-
wały debatę o przyszłości jaworznickiego 
szkolnictwa zawodowego „Dobry wybór 
szansą na sukces”. Jednym z głównych 
wniosków podsumowujących wielo-
wątkową dyskusję była pilna potrzeba 
scentralizowania kształcenia praktycz-
nego w Jaworznie. Biorąc pod uwagę 
różnorodność kierunków zawodowych 
w jaworznickich szkołach zawodowych 
nie wskazano gdzie i w jaki sposób takie 
centrum powinno zostać zorganizowa-

ne. Powołanie takich placówek w innych 
miastach województwa śląskiego wiązało 
się zawsze z ogromnymi kosztami oraz 
wysiłkiem organizacyjnym.

Wiosną 2009 r. w warsztatach szkol-
nych Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 5 powstała koncepcja szerszego 
wykorzystania własnej bazy szkolenio-
wej, bez potrzeby modyfikacji budżetu 
jaworznickiej oświaty. Koncepcja wy-
magała ona dogłębnej analizy kierunków 
nauczania prowadzonych w jaworznic-
kich szkołach, konsultacji z dyrektorami 
placówek i władzami miasta, oceny wła-
snych możliwości i określenia zakresu 
koniecznych modyfikacji stanowisk 
uczniowskich. Równolegle opracowano 
projekt organizacyjny uwzględniający 
rozszerzenie funkcji warsztatów. Pod 
koniec roku szkolnego dyrektorzy 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych 
złożyli podpisy pod wnioskiem o powo-
łanie Centrum Kształcenia Praktycznego 
w warsztatach ZSP nr 5, który został skie-
rowany do Prezydenta Miasta Jaworzna. 
W procesie wdrożenia koncepcji istotną 
rolę odegrała inicjatywa i determinacja 
I zastępcy Prezydenta Miasta – Jacka 
Nowaka, który potrafił skutecznie wes-
przeć starania o powołanie Centrum 
konkretnymi pomysłami i przekonującą 
oponentów argumentacją przemawiającą 
za koniecznością rozpoczęcia procesu 
gruntownej reorganizacji systemu kształ-
cenia zawodowego Jaworzna.

Podczas wakacji kadra warsztatów 
przygotowała bazę szkoleniową do no-
wych zadań. 29 sierpnia Rada Miasta 
powołała Centrum Kształcenia Praktycz-
nego jako publiczną placówkę włączoną 
administracyjnie i organizacyjnie w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
5. Z dniem 1 września 2009 w Centrum 
praktyczną naukę zawodu rozpoczęło 
192 uczniów z 4 jaworznickich szkół 
technicznych.

15 października dyrektorzy szkół 
ponadgimnazjalnych nr 1, 3 i 6 wraz 
z innymi zaproszonymi gośćmi: przedsta-
wicielami Rady Miejskiej, Wydziału Edu-
kacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, 
nauczycielskich związków zawodowych 
i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Jaworznie mieli okazję zapoznać się do-
kładniej ze stanowiskami pracy uczniow-
skiej i wyposażeniem Centrum Kształ-
cenia Praktycznego. Wydarzenie to po-
przedziła uroczysta akademia, w trakcie 
której dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 5 zaprezentowali 
osiągnięcia szkoły i jej rolę w środowisku 
miejskim wypracowaną w ciągu 45 lat 
istnienia placówki. Miłym akcentem było 
odsłonięcie skromnej tablicy z napisem 
„Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Jaworznie” dokonane przez I zastępcę 
Prezydenta Jaworzna – Jacka Nowaka, 
poprzedniego oraz obecnego dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
5: Kazimierza Jawora i Bożenę Czerwiec 
oraz gospodarza Centrum – Tomasza 
Łakomskiego, który wykonuje to zadanie 
równolegle z pełnieniem funkcji kierow-
nika szkolenia praktycznego ZSP nr 5.

Rozpoczął się proces ważny dla 
wszystkich mieszkańców Jaworzna, 
którym leży na sercu rozwój szkolnic-
twa zawodowego, którzy nie zgadzają 
się na wizję przyszłości bez fachowców 
wykonujących swoją pracę sprawnie, 
nowocześnie i dokładnie. Uruchomio-
no Centrum Kształcenia Praktycznego 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 5 – po prostu, zwyczajnie, bez 
fanfar i  buńczucznych zapowiedzi. 
Umożliwiono uczniom jaworznickich 
szkół technicznych praktyczną naukę 
zawodu w przyjaznych i bezpiecznych 
warunkach, w ośrodku o sporym do-
świadczeniu i dużym potencjale. I co naj-
ważniejsze – bez dodatkowych nakładów 
finansowych na niezbędne wyposażenie 
placówki – dzięki inicjatywie, zaangażo-
waniu i sprawnej organizacji. 

WIĘCEJ INFORMACJI O NOWOPOWSTAŁEJ 
PLACÓWCE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ 

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO: 
WWW.CKP.JAWORZNO.EDU.PL

Centrum Kształcenia Praktycznego umożliwia uczniom szkół technicznych praktyczną naukę zawodu



7Zakłady usługowe

SPUH Spektra oferuje:
usługi: wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 tys. 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. 

Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO

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

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

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

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 również skórzanych

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów, 

płaszczy damskich i męskich
KRÓTKIE TERMINY!!! Tel. 751 97 48

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

ANTYKI SOFII & KAZ
Renowacja starych mebli – skup

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

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

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

Przegrywanie taśm VHS na płyty DVD i CD
Cyfryzacja płyt winylowych 12,20 zł brutto
cyfryzacja kaset magnetofonowych 60/90 min. 15,00/20,00 zł brutto
cyfryzacja kaset video VHS 30,00 zł brutto

tel. 032/ 751 91 30

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

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

wywóz: gruzu, śmieci
Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

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

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

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

Biuro han.: ul. Słowackiego 1 (róg Jaworznianki), 
tel. 751 95 47, 0606 537 606

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

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

TAPETY NATRYSKOWE 
„FABRYKA KOLORU” 

tel. 500 265 956, 508 294 140
fabrykakoloru@o2.pl

„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

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

Tel. 032 615 50 47; 625 09 22; 0 691 188 112
Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy.

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

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

ENDI-BUD
Usługi remontowo – budowlane, 

wykończenia wnętrz.
Tel. 0 793 663 193

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

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

www.strus-bud.pl

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm 
Ułożenie 1m2 kostki już od 120 zł 

sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. Faktury VAT. 
Krótkie terminy wykonania. Artystyczne układanie kostki brukowej. 

Własne maszyny. Największe rabaty. Gwarancje. 
Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.

Gładź. Malowanie.

Tel. 0 601 797 305

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

ALARMY – ANTENY RTV, SAT
domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna 

montaż, naprawa.
Tel./fax 032 700 34 27, 0 502 86 34 71

Z.I.A. i A. „PREWEN”

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

Pogotowie antenowe TV-SAT: domy prywatne, TBS-y, 
wspólnoty mieszkaniowe. Montaż, pomiar konserwacja. 

Tel. 0 602 627 046, 753 10 36 – „Bajkoland” 

Serwis RTV-VIDEO ul. Sławkowska 10 (centrum),
tel. 032 616 60 73, kom. 0 504-154 658, pn. – pt. 9-17, sob. 9-13 

www.servis-rtv.com

Tłumiki, katalizatory, 
strumienice, złącza elastyczne, sportowe, 

układy wydechowe. 
Balin, ul. Zaułek 11 

Tel. 0 32/ 613 19 19; 604 127 197; 604 224 932

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

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.

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065

„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@interia.eu

mechanika, diagnostyka silników, spawanie i wymiana tłumików

GAZ W BUTLACH
EKSPRESOWA DOSTAWA GAZU NA TELEFON

Propan-butan w butlach 11 i 33 kg. Gazy techniczne: tlen 
acetylen, CO2 i inne. „GRAFI” Sprzedaż butli i akcesorii 
gazowych, podłączenia i przeglądy kuchni gazowych

ul. Krakowska 9 tel. 032 751 83 83, 032 751 83 33

MIR-GAZ
Czynne 7 dni w tygodniu 24h/dobę niedziele i święta

propan – butan do kuchenek gazowych 
w butlach 11 kg + gazy techniczne

032/ 61 77 114; 501 431 939 www.mir-gaz.pl

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

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”

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

Firma Remontowo – Budowlana „POL-BER”
Wykonujemy usługi z zakresu: budowa domów, więźby, 

pokrycia dachowe (posiadamy zezwolenia na rozbiórkę pokryć 
z azbestu), wykończenia wnętrz, prace wodno-kanalizacyjne. 

www.polber.za.pl, tel. 0 600 707 175; 0 501 598 256

Producent Mebli „WOJTAS” 
oferuje meble na zamówienie: biurowe, sklepowe, pokojowe, 

meble na wymiar: kuchenne, garderoby, zabudowy z systemem 
drzwi przesuwnych oraz inne. Pomiar, transport, montaż gratis. 

www.meblewojas.pl Tel. 0 698 662 320

BLACKBUD – profesjonalne wykańczanie wnętrz:
tapety natryskowe, gładź, malowanie, sufity podwieszane, 
ścianki działowe, instalacje elektryczne, płytki, panele itp. 

Tel. 605 442 905

Czyszczenie dywanów, 
wykładzin, tapicerek, kanap 

profesjonalnym sprzętem renomowanej firmy Kärcher. 
Tel. 0 604 243 332. 

Solidnie, tanio.
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Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa jazdy 

23.11 i 07.12.2009 r.
MOŻLIWOŚĆ ZDAWANIA 

EGZAMINU W NOWYM SĄCZU

kat. A, B, C, D, E 
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

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394
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ul. Słowackiego 1
43-600 Jaworzno 

tel. 0 501 157 173, 
tel/fax 032/ 752 05 76

www.oranzeria.net

�����������

Autoryzowany sprzedawca
� Południowego Koncernu Węglowego S.A 
� Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 
� KWK Kazimierza Juliusza Sp. z o.o. 

oferuje do sprzedaży węgiel luzem i węgiel workowany 
w sortymentach:
  gruby, kostka, orzech, groszek, ekogroszek, miały.

W ofercie także węgiel z Kompanii Węglowej S.A.

43-600 Jaworzno ul. Martyniaków 26

tel. 032 616 78 10; 032 616 78 11; 600 356 464; 660 79 36 00

MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
W CHRZANOWIE

ZATRUDNI:
– inspektora nadzoru w zakresie sieci  

wod-kan. c.o. i gazowej,
– inspektora nadzoru w zakresie 

konstrukcyjno budowlanym.

Informacje na stronie www.chrzanow.pl/nabór, 
lub tel. (032) 6233191.

Termin składania ofert do dnia 20.11.2009 r.”

Firma Dom-Styr zatrudni osobę 
na stanowisko 

referenta ds handlowych
Wymagania:

- wykształcenie min średnie, preferowane 
wyższe

- doświadczenie min 3 lata na podobnym 
stanowisku

- obsługa pakietu MS Office (mile widziana 
obsługa programu Symfonia)

- prawo jazdy kat. B
- dobra organizacja pracy
- odporność na stres i dyspozycyjność

Oferty prosimy kierować na adres:
biuro@domstyr.pl

Skład Opałowy
Jaworzno, ul. Wysoki Brzeg 4

oferuje:
» węgiel luzem,
» węgiel workowy
» orzech
» ekogroszek

Transport we własnym 
zakresie

tel. 0 32/ 223 68 00, 
0 664 430 664

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Władysław 
M. Iwaniak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku 
z art. 955 kpc, że w dniu 10 grudnia 2009 r. o godz. 9:50 w sali Sądu 
Rejonowego w Jaworznie, Wydziału I Cywilnego odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału w 19/20 części nieruchomości w postaci:
parceli budowlanej w użytkowaniu wieczystym do dnia 17 lutego 2076 r., 
ozn. nr 107, w obr. 90, o pow. 601 m2 oraz budynku mieszkalnego o ku-
baturze 535 m3 – stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, 
położonej w Jaworznie przy ul. Dembowskiego 6,
będącego w użytkowaniu wieczystym dłużnika:

Szmyrgałło Jakub
ul. Dembowskiego 6
43-600 Jaworzno

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie KW nr 11915.
Udział dłużnika w 19/20 części nieruchomości oszacowany jest 
na kwotę: 416.100,00 zł.
Cena wywoławcza udziału w 19/20 części nieruchomości w powyższej 
licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 312.075,00 zł.

Cena oszacowania nie zawiera podatku VAT. Przystępujący do licytacji 
zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania 
nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce 
lub na rachunek bankowy komornika 34 1020 2528 0000 0402 0106 5184 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Tychach jak również 
w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według 
prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie wła-
ściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postano-
wienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. 
Nieruchomość można oglądać w ciągu 14 dni przed licytacją po wcze-
śniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej 
nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób 
trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia 
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpo-
częciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie 
spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią 
zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione 
w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed 
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji 
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu 
własności. Termin licytacji może zostać odroczony, bądź zniesiony bez 
podania przyczyny.

Tomasz Majchrzak tel. 793 793 941
Sławomir Bolek tel. 793 793 941

B&M TOMASZ MAJCHRZAK
ul. LASKOWIEC 9 43-607 JAWORZNO
E-mail: biuro@bm-ppoz.pl
www.bm-ppoz.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA P. POŻ. OBIEKTÓW I FIRM

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– GAŚNICE (również SAMOCHODOWE)
– SIECI HYDRANTOWE
– SYSTEMY ODDYMIANIA
– KONSERWACJA REMONTY POMIARY
– SPRZEDAŻ SPRZĘTU
– DOKUMENTACJA
– SYGNALIZACJA POŻARU
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Śmieci w chaszczach

Z szafy prokuratora 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

Oplecione drzewo

Kamieniołom

BliZej prawa

Zaproszenie
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Gangi nastoletnich dziewcząt 
grasują na osiedlach, 
w szkołach, na dyskotekach. Ich 
członkinie są równie brutalne 
jak mężczyźni z półświatka 
i znacznie brutalniejsze 
od rówieśników. Kradną, 
biją, handlują narkotykami, 
wymuszają haracze. Potrafią 
pociąć brzytwą rywalki, 
zadawać ciosy rozbitą butelką 
lub przypalać papierosami. 
Niektóre zabijają. Coraz częściej 
stają na czele męskich gangów. 
– Są zdemoralizowane do szpiku 
kości – mówią psychologowie.

Do młodzieżowych gangów tra-
fiają nie tylko dzieci z marginesu 
społecznego. Młode gangsterki coraz 
częściej wywodzą się z tzw. porząd-
nych domów, w których nie ma bie-
dy ani alkoholizmu, prostytucji czy 
przemocy. – Rodzice kupili dziecku 
komputer, modne ciuchy, dali pienią-
dze i klucz na szyję – w myśl zasady 
„niech się samo wychowuje”. Rodzina 
funkcjonuje niewłaściwie, a właśnie 
od tego zaczynają się wszystkie pro-
blemy – sugeruje, pedagog pracująca 
z trudną młodzieżą.

Z takiego domu pochodzi 15-let-
nia Katarzyna M. Do ośrodka wy-
chowawczego trafiła po zaatako-
waniu matki nożem. – Rozpieściła 
mnie, zawsze zbywała kasą, zapi-
sała do prywatnej szkoły, do której 

i tak nie chodziłam. Wolałam się 
wyspać, niż zakuwać. Moja matka 
nie potrafi kochać, nawet nie potrafi 
ze mną rozmawiać. Dlatego od czasu 
do czasu musiałam dać jej szkołę. 
Nie mam dla niej ani nikogo innego 
litości, bo niby z jakiej przyczyny? 
Ja urodziłam się, by krzywdzić – 
przekonuje dziewczyna. Przemoc 
mam w genach!

– W wielu domach krąg rodzinny 
nie istnieje. Tymczasem w okresie 
dorastania wszystko się w człowieku 
burzy. „Piękna bestia” zazwyczaj 
nie jest wilkołakiem. Przy bliższym 
poznaniu okazuje się często całkiem 
sympatyczną osobą – przyznaje 
kryminolog zajmujący się nieletni-
mi przestępcami. “Piękne bestie” 
to m.in. dwie uczennice podsta-
wówki, które pocięły nożem swoją 
trzynastoletnią koleżankę, „bo jej 
nie lubiły”. To także szesnastolatka 
z okolic Stąporkowa i jej o rok star-
sza siostra, które w styczniu tego 
roku z zimną krwią zamordowały 
57-letniego handlarza obuwiem 
(najpierw z nim f lirtowały, piły al-
kohol, potem skrępowały mu ręce, 
owinęły głowę folią i udusiły sznu-
rem). Nie miały litości, bo dla nich 
najważniejszą rzeczą był łup, czyli 
pieniądze. Życie człowieka nie miało 
żadnej wartości. Bestią okazała się 
również studentka resocjalizacji 
Małgorzata Rozumecka, skazana 
na dożywocie za udział w zabój-
stwie dealerów Ery GSM.

– Nauka nie dała dotychczas stu-
procentowej odpowiedzi na pytanie 
czy za agresję i okrucieństwo odpowie-
dzialne są geny, czy wyłącznie środo-

wisko. Faktem jest, że niektórzy ludzie 
rodzą się z predyspozycjami do prze-
mocy. To tak jak z talentem – rozwinie 
się, gdy środowisko będzie sprzyjające, 
gdy utrwali te predyspozycje – mówi 
psychiatra Jerzy P.

Pozbawione wyrzutów sumienia 
nastolatki mają tzw. „osobowość 
dyssocjalną”. W psychiatrii klinicznej 
określa się tak ludzi bezwzględnych, 
nie liczących się z uczuciami innych, 
lekceważących wszelkie obowiązu-
jące normy, odpornych na resocja-
lizację. – Okrucieństwo to nie jest 
sprawa genów. Nie znamy w genetyce 
żadnej jednostki chorobowej wiążącej 
się z brakiem wyższej uczuciowości 
i skłonnością do okrutnych zacho-
wań. Taki defekt to raczej „bladość 
afektywna”, której podłożem są błędy 
wychowawcze i rodzina nie okazująca 
dziecku serdeczności i współczucia. 
Każdy przypadek nadmiernej agresji 
u nieletnich powinien być wnikliwie 
badany przez specjalistów z wielu 
dziedzin – przekonuje genetyk z In-
stytutu Psychiatrii i Neurologii PAN 
w Warszawie.

– Okrucieństwo nie pojawia się 
niespodziewanie w wieku dorosłym. 
W dziecku może istnieć – i istnieje 
– materiał na przestępcę – twierdzi 
kanadyjski psychiatra Robert Hare, 
autor pracy „With-out Conscience” 
(„Bez sumienia”). Uważa on, że to za-
daniem genetyków, psychiatrów, psy-
chologów i pedagogów, jest wczesne 
wyłapanie młodocianych psychopa-
tów i zastosowanie wszystkich form 
pierwszej pomocy, zanim staną się 
potworami i trafią do więzienia.

PITAWAL

Pechowy najemca
Jestem najemcą garażu. Umowę 

najmu zawarłem pisemnie na czas 
oznaczony do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Tymczasem dotychczasowy właściciel 
garażu postanowił go sprzedać i uczy-
nił to umową w formie aktu notarial-
nego. Nowy właściciel kategorycznie 
sprzeciwił się temu, żebym nadal zaj-
mował jego garaż i postanowił mnie 
wyrzucić razem z moimi rzeczami 
osobistymi. Zażądał natychmiasto-
wego wydania kluczy i opuszczenia 
garażu argumentując, że teraz on jest 
właścicielem i nie zawierał ze mną 
żadnej umowy, a o dotychczasowym 
najmie nie wiedział. W razie odmowy 
usunięcia rzeczy zagroził, że sam bez 
mojej wiedzy i zgody przepiłuje kłód-
kę i wejdzie do środka, bo garaż teraz 
jest jego i będzie nim rozporządzał. 
Czy w tej chwili ja mogę domagać 
się unieważnienia umowy sprzedaży 
na rzecz nowego właściciela? Czy nowy 
właściciel powinien respektować moje 
prawa jako najemcy, czy może on bez 
mojej wiedzy włamać się do swojego 
garażu, który ja zajmuję i trzymam 
w nim rzeczy osobiste na podstawie 
umowy z poprzednim właścicielem? 
Czy moje prawa są chronione?

Oczywiście nie ma Pan – jako na-
jemca – żadnego wpływu na zbycie 
prawa własności rzeczy, którą ktoś Panu 
udostępnia na podstawie stosunku naj-
mu. Natomiast Pańskie prawa są chro-
nione i nie powinien Pan ponieść 
szkody. Nowy właściciel ma ustawowy 
obowiązek respektowania warunków 
umowy najmu i to jest jego ryzyko, 
że zakupił rzecz najętą, czyli garaż, na-
wet jeżeli o tym nie wiedział. Art. 678 
K. c. stanowi, że w razie zbycia rzeczy 
najętej w czasie trwania najmu nabywca 
wstępuje w stosunek najmu na miejsce 
zbywcy, może jednak wypowiedzieć 
najem z zachowaniem ustawowych 
terminów wypowiedzenia. Powyższe 
uprawnienie do wypowiedzenia najmu 
nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa 
najmu była zawarta na czas oznaczony 
z zachowaniem formy pisemnej i z datą 

pewną, a rzecz została najemcy wy-
dana. A zatem jeżeli nie zachodzą 
szczególne okoliczności – które zmu-
szałyby nowego nabywcę do żądania 
niezwłocznego wydania rzeczy, to jest 
on zmuszony wypowiedzieć umowę 
zgodnie z terminami ustawowymi. 
W Pana przypadku nie mamy – jak 
widać umowy z datą pewną. Ponadto 
– jeżeli umowa została zawarta na czas 
oznaczony i nie przewidziano w niej 
terminów wypowiedzenia, to wówczas 
wygasa ona z dniem wskazanym w tej 
umowie. Natomiast w tym przypadku 
właściciel nie może włamać się do po-
mieszczenia. Może natomiast – z waż-
nych przyczyn – wystąpić do sądu 
o stwierdzenie ustania stosunku naj-
mu, lecz to na nim spoczywa ciężar 
uwodornienia tego, że przesłanki sto-
sunku najmu ustały.

27 października, testując przy-
szłą ścieżkę dydaktyczną, wiodącą 
od Chrzanowa-Kątów przez Balin 
do Byczyny przemierzyłem z grupą 
pola pomiędzy ulicą Krakowską, 
a ulicą Kaczeńców. Jednym z po-
wodów takiego rozwiązania była 
chęć uniknięcia przekrzykiwania 
się z samochodami, no i uniknięcia 
możliwych wypadków drogowych. 
Niestety okazało się, że ścieżki, któ-
rymi można było niegdyś przemie-
rzyć te pola istnieją tylko na mapach.

Pierwszy obrazek
Po dłuższym kluczeniu, prze-

dzieraniu się przez wysokie łany 
obumierających nawłoci, wysokich 
traw, krzewiących się róż i głogów, 
dotarliśmy w końcu w rejon wieży 
telefonii komórkowej. W pobliżu 

niej znajduje się bardzo nowoczesne 
jak na Byczynę domostwo, wręcz re-
zydencja. Nieco na południe od niej 
pola są zarośnięte. Jest na nich 
to co można było oglądać po dro-
dze. W wysokich trawach, głów-
nie łanach trzcinnika piaskowego 
można obserwować pozostałości 
obumarłych nawłoci. Z krzewów 
pojawia się tutaj dereń świdwa. 
Opodal niego rośnie świerk kłujący, 
zwany potocznie srebrnym. Z oka-
załych bylin występuje tutaj jeszcze 
bylica pospolita. Ale to nie wszyst-
ko. W tych krzakach i chaszczach 
nie brak śmieci. Pal licho, gdyby 
to były tylko liście, skoszona trawa. 
Niestety, jest tam znacznie większe 
bogactwo. Wypatrzyłem nawet stary 
stół. Być może nie da się wykazać 
związku pomiędzy tą instalacją, 
a mieszkańcami rezydencji, ale kon-
trast jest wyjątkowo rażący.

Drugi obrazek
Niedaleko szkoły znajdował się 

spory kamieniołom. Przez długie 
lata służył okolicznej ludności jako 
w ysypisko śmieci. Kiedy po raz 
pierwszy przypadkowo odkryłem 
to miejsce, śmietnik już tam był. 
Teraz wszystko wskazuje na to, 

że trwa rekultywacja tego terenu 
poprzez zasypanie gruzem w celu 
wyrównania. Tym nie mniej bliżej 
wieży została niewielka ścianka, 
która jednemu z lokalnych „dzikich 
plemion” służy jako tablica do za-
znaczenia swojej obecności. A poza 
tym wyraźnie widać, że warstwy 
skalne są rozluźnione oraz wygięte 
kopulasto. Tam, gdzie znajduje się 
inskrypcja widać, że główna war-
stwa składa się z trzech mniejszych. 
Gdyby kamieniołom nie zniknął 
pod zwałami śmieci, byłby to cenny 
obiekt dydaktyczny. Na szczęście, 
wszystko to czego tutaj brakuje 
znalazło się w starych budowlach 
w Byczynie. Dlatego warto się za-
stanowić nad objęciem tych obiek-
tów ochroną, bo to może być jedna 
z ciekawszych miejscowych atrakcji 

geoturystycznych. Oczywiście, jak-
by co, mogę pomóc w wytyczeniu 
i opisaniu takiego szlaku, ale inicja-
tywa musi być miejscowa.

Trzeci obrazek
W tej okolicy znajdują się stare 

drzewa owocowe. Jedno z nich było 
oplecione pnączami. Drzewo, to o ile 
dobrze pamiętam było śliwą domową. 
Pnącze, obecnie bardzo malownicze, 
czerwone, to popularny w mieście 
winobluszcz pięciolistkowy. Ca-
łość tworzyła bardzo interesującą 
kompozycję. Pod drzewem znajdują 
się zarośla stworzone przez malinę 
właściwą. Zapewne kolejny gatunek, 
który tutaj trafił przypadkiem razem 
ze śmieciami.

W zieleninie na pierwszym planie 
najbardziej rzuca się w oczy żółto 
kwitnąca gorczyca polna. Całość 
swoim łonem malowniczo okrywa 
wszystko to co mieszkańcom Byczyny 
zbywało. To jest oczywiście poważny 
problem, tym bardziej, że ideą prze-
wodnią powstającej przyrodniczej 
ścieżki dydaktycznej, jest edukacja 
ekologiczna na przykładzie czynne-
go Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi.
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Jaworzno, ul. Grunwaldzka 96
Tel. sklepu 032 615 63 51; tel. serwisu 032 752 16 81
www.blackelectronics.com.pl

czynne od 9.00 do 17.00; soboty do 9.00 do 13.00

Jaworzno ul Grunwaldzka 96
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BADANIA 
PSYCHOLOGICZNE 
DLA KIEROWCÓW!

• Odebrano ci prawo jazdy?
• Kończy się ważność Twoich badań psychologicznych?
• Chcesz podjąć pracę instruktora nauki jazdy?
• U nas zrobisz badania psychologiczne 

SZYBKO 
I PROFESJONALNIE

Jolanta i Marek Nowak 
Jaworzno ul. Piłsudskiego 33 
(50 m od Poczty – ul. Wilcza) 

tel. 032/ 616 40 28, 0 501 496 323, 
0 506 585 128 

www.ubezpieczenie.jaworzno.pl
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KUPUJ U NAS 
Paragony wrzucaj do urny

5 grudnia WIELKIE LOSOWANIE
ATRAKCYJNE NAGRODY

U nas w 65 różnych punktach handlowych 
– zrobisz zakupy kompleksowo, 
– znajdziesz fachową miłą rzetelną obsługę, 
– dobre ceny

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ ZNAJDZIESZ W JEDNYM MIEJSCU
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Pogrom po przerwie – str. 12
Orkan groźny tylko z nazwy  – str. 13
Kolejna porażka Energetyka – str. 14
Siarka wypaliła się w dogrywce – str. 14
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PIŁKA NOŻNA – V LIGA

PIŁKA NOŻNA – IV LIGA

Zgoda Byczyna nie doznała 
porażki od siedmiu 
kolejek, kiedy to poległa 
także w meczu derbowym 
ze Szczakowianką 4:0. 
Tym razem, zawodnikom 
z Byczyny nie udało się 
zdobyć choćby jednego 
punktu w spotkaniu 
z Górnikiem.

Nastroje w obozach obydwu dru-
żyn przed spotkaniem były podob-
ne- rozegrać jak najlepsze spotkanie, 
pokazać dobry futbol i zdobyć trzy 
punkty, i prym drugiej drużyny 
jaworznickiej za Szczakowianką 
w V lidze. Po meczu to Byczynianie 
musieli przełknąć gorycz porażki 
aż 1:4. Od mocnego uderzenia roz-
poczęli już w 5. minucie zawodnicy 
Górnika, a dokładniej Warzecha, 
który strzałem z dystansu zagroził 
bramce Kominiaka. Po tym ataku gra 
na boisku była wyrównana. Dopiero 
w 28. minucie do groźnej sytuacji 
doprowadził Rosa, który popisał się 
pięknym strzałem z półwoleja, ale 
na jego nieszczęście piłkę wybił Żak. 
W 35. minucie obejrzeliśmy pierwszą 

w tym spotkaniu bramkę. Dobre po-
danie otrzymał Kantek, który minął 
Kominiaka i skierował piłkę do pustej 
bramki. Po golu Zgoda ruszyła do od-
rabiania strat, ale jedyne na co było 
ją jeszcze stać w pierwszej części gry, 
to za lekki strzał na bramkę w wyko-
naniu Czerwca. Po przerwie już w 53. 
minucie Górnik podwyższył wynik 
spotkania na 0:2. Dobrzański nie 
upilnował Wyki, a ten skierował piłkę 
do bramki. Z dwubramkową zaliczką 
Górnik grał już spokojnie, starał się 
bronić wyniku. Do 71. minuty ciężko 
mówić o jakichkolwiek klarownych 
sytuacjach ze strony którejkolwiek 
z drużyn. Wtedy to Górnik wyszedł 
trójkową akcją, ale piłkę przejęła 
Zgoda. Szybka kontra w pole karne, 
gdzie ręką zagrał obrońca gości i mie-
liśmy rzut karny dla Zgody,z którego 
bramkę kontaktową zdobył Podral-
ski. – Wtedy wydawało się, żę może-
my ugrać remis – powiedział trener 
Zgody, Andrzej Śliwiński. Niestety, 
życzenie trenera Śliwińskiego się nie 
spełniło i zawodnik Górnika, Warze-
cha w dwie minuty zdemolował Zgo-
dę. W 85. minucie po wrzutce Wyki 
podwyższył wynik na 1:3, a w 87. 
minucie dokończył dzieła zniszczenia 
zamykając wynik spotkania. – Ko-
lejne derby, wysoko przegrane, rywal 
nas przeczytał. Dobrze rozszyfrował 

Zgoda Byczyna – Górnik Jaworzno 1:4 (0:1)

nasze słabe punkty. Następny mecz 
zagramy z Niwką, zespołem, który 
jest w naszym zasięgu, ale mam złe 
przeczucia. Boję się, że skończymy 
tam rundę tak, jak ją zaczęliśmy, czyli 
dwoma porażkami. Niwka to „walcza-
ki”, nie do końca nam taki rywal pa-
suje – powiedział po meczu trener A. 
Śliwiński. Natomiast Górnik rozegra 
swoje ostatnie spotkanie z Andalu-
zją. – Jak w każdym meczu, będziemy 
walczyć o trzy punkty z Andaluzją. 
Zwycięstwo w derbach na pewno doda 
naszym zawodnikom skrzydeł. Zgoda 
grała dobrze, ale my udowodniliśmy, 
że jak drużyna się spręży to potrafi 
wygrać – skomentował spotkanie 
derbowe kierownik drużyny Górnika, 
S. Kucharski.

Bramki: 71’ Podralski (k.) – 35’ 
Kantek, 53’ Wyka, 85’, 87’ Wa-
rzecha
Zgoda: Kominiak, Siemek, Pod-
ralski, Dobrzański, Wacławek, 
Sawaniewicz (65’ Pstrucha), Smre-
czak, Czerwiec (80’ Piecka), Zie-
liński, Sobczak, Rosa (60’ Stanek)
Górnik: Żak, Rusek, Byrski, Radosz, 
Wierzbik, Kądziołka (86’ Ślusar-
czyk), Jarząbek, Sierczyński, Kan-
tek (82’ A. Sędrzak), Warzecha (88’ 
Krzyśko), Wyka (80’ Stojak)

PAWEŁ JĘDRUSIKKantek mija Kominiaka i wyprowadza Górnik na prowadzenie

Po pierwszej połowie 
meczu, po której 
Zagłębiak prowadził 
nad Victorią 2:0 
mało kto spodziewał 
się że jaworznianie 
ostatecznie zejdą 
z murawy z kompletem 
punktów i wynikiem 2:5.

Victoria liczyła się z tym, że mecz 
w Dąbrowie Górniczej do łatwych 
należeć nie będzie. Pierwsza połowa 
meczu potwierdziła obawy. Pierwszy 
kwadrans meczu należał do Victorii, 
jednak kontry gospodarzy z minuty 
na minutę były coraz groźniejsze. 
Błędy jaworznian w 19. minucie 
na bramkę zamienił Michał Barce-
lek. Strata bramki rozdrażniła Vic-
torię, co widać było w coraz to skład-
niejszych akcjach biało – zielonych, 
gdzie warto wspomnieć choćby o tej 
z 31. minuty, kiedy to golkiper go-
spodarzy z wielkim trudem wybro-
nił uderzenie Adama Goli. Niestety,  
5 minut później radość znów zawita-
ła na twarzach gospodarzy. Po ataku 
lewą stroną bramkę dla Zagłębiaka 
zdobył Kamil Korepta.

W szatni piłkarze odbyli poważną 
rozmowę z trenerem, która wyraźnie 
uderzyła w ambicje jaworznian. Dowo-
dem na to jest aż pięć bramek w drugiej 

Zagłębiak Dąbrowa Górnicza – Victoria Jaworzno (2:0) 2:5

Po tym spotkaniu piłkarze Victorii mieli powody do zadowolenia

połowie zdobytych przez zespół z Ja-
worzna. W drugiej odsłonie meczu 
na boisku pojawili się Adrian Zysk, 
Wojciech Struś i Jakub Bujakiewicz. 
Gra wyraźnie się ożywiła, więcej zagrań 
na skrzydła było kluczem do sukce-
su. Pierwsze minuty drugiej połowy 
co prawda należały do gospodarzy, 
którzy w tym czasie dali się we znaki 
Robertowi Okrentowi. W 50. minucie 

mogło być już 3:0 dla Zagłębiaka, jed-
nak w pojedynku sam na sam z 18-let-
nim napastnikiem z Dąbrowy Górni-
czej, lepszy okazał się Okrent. Szybko 
jednak karta się odwróciła i już w 57. 
minucie padła pierwsza bramka dla 
„Vici”, której autorem był nie kto inny, 
jak Radosław Gabiga. Zdobycie kolejnej 
bramki było już tylko kwestią czasu. 
Ten gol utwierdził cały zespół w tym, 

że ten mecz jest do wygrania i wynik 
inny aniżeli zwycięstwo nie wchodzi 
w grę. Zagłębiak widząc wiatr w ża-
glach jaworznian zaryzykował bardziej 
ofensywną grą, której konsekwencją 
było osłabienie formacji obronnych go-
spodarzy. Jaworznianie szybko ruszyli 
do kontrataku. Nadeszła 73. minuta 
i po rzucie rożnym piłkę do bramki 
skierował Wujec. W drużynie „Vici” 

zapanowała istna euforia. Wprawieni 
w bojowy nastrój po wyrównaniu sta-
nu gry jaworznianie ruszyli do ataku 
ze zdwojoną siłą. Nie minęło 10 minut, 
a w polu karnym sfaulowany został 
jeden z jaworznian i arbiter główny po-
dyktował rzut karny. Do piłki podszedł 
Struś, uderzył w okolice prawego słupka 
i... strzał okazał się zbyt czytelny. Piłkę 
próbował jeszcze dobić Zysk, jednak 
golkiper gospodarzy po raz kolejny 
zdołał wybić futbolówkę na rzut rożny, 
z którego Victoria zdobyła gola. Auto-
rem bramki został Dziółka. Victoria 
prowadziła 2:3 i z postawy obu drużyn 
jasno wynikało, że Victoria nie odpu-
ści, a Zagłębiak co raz bardziej gubi 
się w grze. Trzy minuty przed końcem 
regulaminowego czasu gry 4. bramkę 
dla Victorii po uderzeniu głową zdobył 
trener Gabiga, a w 90. minucie Struś 
również uderzeniem głową postawił 
przysłowiową „kropkę nad i”. Victo-
ria w dobrym stylu po pełnym emocji 
spotkaniu zwyciężyła 2:5. Ostatnie 
spotkanie rundy jesiennej już w środę 
11 listopada o godz. 11:00 w Rudzie 
Śląskiej. Victoria podejmować będzie 
tamtejszą Slavię, która zajmuje obecnie 
6. lokatę w tabeli.

Bramki: 57’ Gabiga, 73’ Wujec, 82’ 
Dziółka, 87’ Gabiga, 90’ Struś
Skład: Okrent - Gola, Dziółka, Żu-
raw, Bartkiewicz, Żemła, Wujec, Ga-
daj, Stawowy, Magiera, Gabiga, po 
przerwie: Struś, Zysk, Bujakiewicz

ŁUKASZ PIOTROWSKI



 

W środku:
 RABA II
 Oliwier
 CARGO
 OPEL
 P.W. LID-LEX
 Unitrade

Zdjęcie z pokazu jazdy terenowej przez 
Automobilklub „Jawor”  na obszarze dawnego 
szybu „Kościuszko” podczas otwarcie nowego 
odcinka ul. Grunwaldzkiej w centrum miasta

Foto: Paweł Jędrusik
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• Teraz nawet 120.000 zł bez zabezpieczenia
• Okres kredytowania do 96 miesięcy
• Spłacając wcześniej spłacasz bez odsetek
• Decyzja kredytowa w 15 minut
• dodatkowo możesz otrzymać nawet  

do 50.000 w gotówce
POŁĄCZ WSZYSTKIE KREDYTY W JEDEN Z NISKĄ RATĄ

KREDY T  KONSOLIDAC YJNY

KREDY T  GOTÓWKOW Y

KREDY T  SAMOCHODOW Y

• Kredyt gotówkowy nawet do 100.000 zł
• Prosta procedura decyzja w 10 minut
• Okres kredytowania do 8 lat
• Kredyt na oświadczenie
• Gotówka już w tym samym dniu!!!

Lekki kredyt gotówkowy na wszystkie wydatki

Na zakup wymarzonego samochodu od 
sąsiada, znajomego albo z ogłoszenia. 

Zapytaj o szczegóły AUTO OKAZJI u doradcy.

Zapraszamy do nowego biura: 
Mysłowice ul. Grunwaldzka 5 

(przy rynku głównym, naprzeciwko „Apteki z sercem”)
tel. 032/ 225 75 81 czynne: pon-pt 9.00-17.00

Dąbrowa Górnicza ul. Kościuszki 9 (w kierunku dworca PKP) 
tel. 032/ 262 50 18 czynne: pon-pt 9.00-17.00
Sosnowiec ul. 3-go Maja 31 (naprzeciwko salonu Orange, obok 
Szpitala nr 2) tel. 032 263 83 69 czynne: pon-pt 9.00-17.00
Sosnowiec Zagórze ul. Braci Mieroszewskich 57 c (przystanek 
Zagórze Centrum, naprzeciwko szkoły) 
tel. 032/ 263 48 07 czynne: pon-pt 9.00-17.00

W ostatnim czasie nastąpił szereg istotnych 
zmian dotyczących uprawnień kierowców 
zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem 
ministra infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. 
kierowcy zawodowi zobowiązani są do odbycia 
kwalifikacji wstępnej oraz szkoleń okresowych, 
zaś na jakość procesu kształcenia istotny wpływ 
będzie mieć zastosowanie nowoczesnych roz-
wiązań technologicznych.

Wychodząc naprzeciw wzrastającym po-
trzebom rynku szkoleniowego w branży trans-
portowej CENTRUM EDUKACJI ZAWODO-
WEJ CARGO jako firma szkoleniowa, której 
działalność już od ponad 17 lat odznacza się 
nieustannym dążeniem do modernizacji sto-
sownych narzędzi oraz metod kształcenia za-
inwestowała w najnowocześniejszą technologię 
i wyposażyła ośrodek w SYMULATOR JAZDY 
SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM I AUTO-
BUSEM. Jest to pierwsze w Polsce urządzenie 
tej rangi i co niezwykle ważne posiada certyfi-
katy potwierdzające zgodność zastosowanych 
rozwiązań z wymogami ustawowymi.

Jest to wszechstronne urządzenie, umożli-
wiające poznanie specyfiki jazdy w zróżnico-
wanych warunkach. Pozwala m.in. na wybór 
rodzaju pojazdu oraz jego ciężaru całkowite-
go, rodzaju drogi i jakości podłoża, prędkości 
jazdy, a nawet umożliwia wykrywanie i wska-
zywanie możliwych kolizji. Zestawy ćwi-
czeń obejmują wszystkie aspekty kształcenia 
np. zatrzymanie z hamowaniem awaryjnym, 
poślizg podczas jazdy i hamowania, ominięcie 
przeszkody, ćwiczenia w manewrowaniu.

Kształcenie symulatorem F 12HF-3/A88-NR 
odbywa się w 5 blokach programowych obejmu-
jących jazdę ekonomiczną, trening bezpiecznej 
jazdy, manewrowanie, sytuacje niebezpieczne 
oraz jazda wolna (nieograniczona). Jedną z wie-

lu zalet urządzenia jest możliwość wykonywania 
powtórek, dzięki czemu można dokładnie prze-
analizować przebieg jazdy. Co ciekawe, osoba 
szkolona ma do dyspozycji nie tylko perspek-
tywę kierowcy , ale także widok z helikoptera.

Do najważniejszych atutów zastosowania sy-
mulatora F 12HF-3/A88-NR w procesie szkole-
niowym należą także zapewnienie całkowitego 
bezpieczeństwa osoby szkolonej oraz dostęp-
ność szerokiego zakresu warunków pogodo-
wych, sytuacji drogowych oraz rodzaju pojaz-
dów. Jest to ponadto rozwiązanie proekologicz-
ne nie tylko dlatego, że daje możliwość użycia go 
zamiast tradycyjnych pojazdów szkoleniowych. 
Korzystny wpływ na ekologię ma bowiem także 
fakt, że symulator F 12HF-3/A88-NR wykorzy-
stywany jest w przeprowadzaniu specjalistycz-
nych szkoleń dotyczących ekonomicznej jazdy. 
Szkolenia typu ECO-DRIVING są bowiem 
coraz częściej przeprowadzane dla kierowców 
zawodowych, gdyż w istotny sposób wpływają 
na zminimalizowanie nie tylko kosztów zużycia 
paliwa, ale także amortyzacji pojazdów.

Szkolenia dla kierowców zawodowych z wykorzysta-
niem symulatora jazdy. Wprowadzając tak nowatorską 
metodę Centrum Edukacji Zawodowej CARGO umocniło 
swoją pozycję lidera na rynku szkoleniowym

II

Salon: poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00, sobota 10:00 – 14:00

 Jaworzno ul. Grunwaldzka 2; tel. (032) 614 22 22

www.cargo.edu.pl
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Dzisiaj, po dziewięciu miesiącach intensywnej pracy, możemy jeździć przebudowanym odcinkiem ulicy Grunwaldzkiej.  
Bez wątpienia to jedna ze sztandarowych inwestycji ostatnich lat. I bynajmniej nie dlatego, że dzięki niej mamy drogę na miarę 
standardów europejskich, ale dlatego, że dzięki tej inwestycji urzeczywistnia się wizja NOWEGO CENTRUM MIASTA.
Na czwarty etap projektu Miasto Twarzą do Autostrady trzeba patrzeć szerzej i nie odnosić się tylko do przebudowy ulicy 
Grunwaldzkiej. Ten etap jest bowiem ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem tworzenia nowego centrum miasta. Dzięki 
zmianie układu komunikacyjnego możliwa będzie w przyszłości modernizacja Rynku i uczynienie z niego miejsca, gdzie możliwy 
będzie relaks i wypoczynek.
Śmiało można powiedzieć, że zachodzące w Śródmieściu zmiany są dostrzegane przez mieszkańców  
i – co najważniejsze – zdecydowana większość odnosi się do nich pozytywnie. Jaworznianie z ogromną cierpliwością przebrnęli 
przez kilkumiesięczne utrudnienia. W zamian za to otrzymali więcej terenów zielonych i elementów małej architektury  
oraz nowe centra przesiadkowe, które mają być udogodnieniem dla osób korzystających z komunikacji miejskiej.  
Otrzymali także wyraźny sygnał, że nowe centrum miasta to już nie plany, a tworząca się rzeczywistość. 

III
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UNITRADE

Obwodnica Katowice ➢

ul. Rzemieślnicza

ul
. M

at
ej

ki

ul
. K

ol
ej

ow
a

Stacja czynna w godz. 7.00 – 19.00
Serwis czynna w godz. 7.00 – 19.00
Sobota 7.00 – 13.00 – Serdecznie zapraszamyzamy

Dla stałych klientów stacji 
sprawdzanie przed przeglądem 

GRATIS!!!

Okręgowa Stacja 
Kontroli Pojazdów 

i Serwis Samochodowy
Jaworzno ul. Rzemieślnicza 16 tel./fax 032 616 43 92; 509 216 094UNITRADE

Kredyty:
– gotówkowe
– konsolidacje
– hipoteczne poza bankowe,
– zabezpieczone samochodem,
– chwilówki specjalna oferta dla emerytów 

i rencistów
– ubezpieczenia,
– tanie opłaty
– usługi fax, xero, usługi poligraficzne 

(wizytówki, zaproszenia na ślub, dla firm)
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P.W. LID-LEX
Jaworzno 

ul. Grunwaldzka 53
tel. 32 616 65 43
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PIŁKA NOŻNA – V LIGA

PIŁKA NOŻNA – A-KLASA

TABELE I WYNIKI

Fo
to

: B
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tek
 D
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ga

jcz
yk

PIŁKA NOŻNA – SALOS

SIATKÓWKA

IV liga
1. Skra Częstochowa  14  34  33-13
2. MKS Myszków  14  34  35-10
3. Victoria Jaworzno  14  32  27-10
4. Sarmacja Będzin  14  23  27-19
5. Górnik 09 Mysłowice  14  22  29-23
6. Slavia Ruda Śląska  14  22  28-26
7. Wyzwolenie Chorzów  14  21  22-14
8. Przyszłość Ciochowice  14  20  19-18
9. KS Częstochowa  14  20  22-17
10. Olimpia Truskolasy  14  18  27-25
11. Zagłębiak D. Górnicza  14  16  26-46
12. Czarni Sosnowiec  14  15 20-18
13. Górnik Wesoła 14  13  21-37
14. Zieloni Żarki  14  12  19-31
15. MK Górnik Katowice  14  9  9-22
16. ŁTS Łabędy  14  4  15-50
Kolejka 14 – 7-8 listopada
Sarmacja Będzin 5-1 MK Górnik Katowice
ŁTS Łabędy 0-0 Wyzwolenie Chorzów
MKS Myszków 1-0 Czarni Sosnowiec 
Skra Częstochowa 6-2 Górnik Wesoła
Górnik 09 Mysłowice 3-2 KS Częstochowa0
Olimpia Truskolasy 4-0 Zieloni Żarki 
Przyszłość Ciochowice 3-1 Slavia Ruda Śląska 
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 2-5 Victoria Jaworzno
Kolejka 15 – 11 listopada
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza – Sarmacja Będzin  
Slavia Ruda Śl. – Victoria J-no 11 listopada, 11:00
Zieloni Żarki – Przyszłość Ciochowice
KS Częstochowa – Olimpia Truskolasy
Górnik Wesoła – Górnik 09 Mysłowice
Czarni Sosnowiec – Skra Częstochowa 
Wyzwolenie Chorzów – MKS Myszków 
MK Górnik Katowice – ŁTS Łabędy 

V liga
1. Szczakowianka Jaworzno  14  42  57-1
2. Górnik Piaski 14  30 43-12
3. Górnik Jaworzno  14  26  27-20
4. Unia Dąbrowa Górnicza  13  26  27-13
5. MCKS Czeladź  14  25 28-13 
6. Unia Ząbkowice  14  21  26-18
7. Zgoda Byczyna  14  21  22-24 
8. Pogoń Imielin  14  19  25-22 
9. Milenium Wojkowice  14  18 15-30 
10. Podlesianka Katowice  14  16 19-22
11. A. Brzozowice-Kamień  14  14  13-21 
12. Gwarek Tarnowskie Góry  13  14  19-19
13. AKS Niwka Sosnowiec  14  13 21-25 
14. Orkan Dąbrówka Wielka 14  12 15-19
15. MKS Siemianowice Śląskie  14  12  16-26 
16. Źródło Kromołów 14  0  3-91
Kolejka 14 – 7-8 listopada
Pogoń Imielin 1-1 Unia Ząbkowice
Górnik Piaski 4-1 AKS Niwka Sosnowiec  
Zgoda Byczyna 1-4 Górnik Jaworzno
A. Brzozowice-Kamień 5-1 Źródło Kromołów
Milenium Wojkowice 1-2 MCKS Czeladź 0
Unia Dąbrowa Górnicza 1-1 Podlesianka Katowice
Szczakowianka 4-0 Orkan Dąbrówka Wielka
Gwarek Tarnowskie Góry 0-0 MKS Siemianowice Śl.
Kolejka 15 – 11 listopada
MKS Siemianowice Śląskie – Pogoń Imielin
Orkan Dąbrówka Wielka – Gwarek Tarnowskie Góry
Podlesianka Katowice – Szczakowianka 
Jaworzno 11 listopada, 13:30
MCKS Czeladź – Unia Dąbrowa Górnicza
Źródło Kromołów – Milenium Wojkowice
Górnik Jaworzno – Andaluzja Brzozowice-
Kamień 11 listopada, 13:30
AKS Niwka Sosnowiec – Zgoda Byczyna  
11 listopada, 13:30
Unia Ząbkowice – Górnik Piaski

A-klasa
1. Ciężkowianka Jaworzno  14  42  44-10 
2. Pionier Ujejsce 14  30 35-14 
3. RKS Grodziec 14  27  46-20 
4. Strażak Mierzęcice  14  26  28-15 
5. Przemsza Siewierz  14  25  30-17 
6. Błękitni Sarnów  14  23  22-20 
7. MKS Sławków  14  23  21-21
8. Jedność Strzyżowice  14  22 30-27
9. Zew Kazimierz 14  18  27-21
10. Łazowianka Łazy 14  18  21-38 
11. Niwy Brudzowice  14  18  23-26 
12. Tęcza Błędów 14  16  20-31 
13. MKS Poręba  14  12 21-37 
14. Orzeł Dąbie  14  11 17-34 
15. Ostoja Żelisławice  14  9  15-36 
16. Przemsza Okradzionów  14  2  21-5
Kolejka 14 – 7-8 listopada
Niwy Brudzowice 1-1 Pionier Ujejsce 
Ostoja Żelisławice 1-2 MKS Sławków 
Tęcza Błędów 0-2 Ciężkowianka Jaworzno 
Przemsza Siewierz 4-1 MKS Poręba 
Zew Kazimierz 2-1 Przemsza Okradzionów 
Błękitni Sarnów 2-2 Orzeł Dąbie 
Strażak Mierzęcice 7-1 Łazowianka Łazy
RKS Grodziec 5-1 Jedność Strzyżowice
Kolejka 15 – 11 listopada
Jedność Strzyżowice – Niwy Brudzowice 
Łazowianka Łazy – RKS Grodziec 
Orzeł Dąbie – Strażak Mierzęcice 
Przemsza Okradzionów – Błękitni Sarnów 
MKS Poręba – Zew Kazimierz
Ciężkowianka Jaworzno – Przemsza Siewierz 
11 listopada, 13:00
MKS Sławków - Tęcza Błędów  
Pionier Ujejsce - Ostoja Żelisławice

PAWEŁ JĘDRUSIK

Szczakowianka Jaworzno w swoim 
przedostatnim meczu rundy jesien-
nej pokonała na własnym obiekcie 
Orkan Dąbrówka Wielka 4:0. Wynik 
po wydarzeniach z początku meczu 
może wydawać się bardzo wysoki, 
gdyż po prostu grająca wyjątkowo 
mało aktywnie „z przodu” drużyna 
z Jaworzna nie zachwycała.

Od początku ku zaskoczeniu 
wszystkich śmielej starał się ata-
kować Orkan. Wiadomo, że nie 
nawojowali oni nic wielkiego pod 
bramką Józefiaka, aczkolwiek nie 
mieli zamiaru tylko się bronić w tym 
meczu. Pierwszą groźną, ofensywną 
akcję gospodarzy mogliśmy oglądać 
w 10. minucie gry. Po dośrodkowa-
niu z prawej strony Stemplewskiego, 
w ostatniej chwili, na czystej pozycji 
Adriana Wojtaszaka uprzedził stoper 
gości. Kolejne zagrożenia stwarzane 
przez „Szczaksę” piłkarze z Dąbrówki 
Wielkiej konsekwentnie udaremniali. 
Bramkę zobaczyliśmy dopiero w 21. 
minucie gry. Janeczko na lewej stronie 
obsłużył świetnym podaniem Głośne-
go, a ten w sytuacji sam na sam posłał 
piłkę nie do obrony dla bramkarza, 
idealnie w sam narożnik bramki. 
Szczakowianka po tej bramce rozkrę-
ciła się na całego. Już 3 minuty później 
po oddaleniu zagrożenia po rzucie 
rożnym bitym przez Biskupa, całą 
akcję „poprawił” świetnym dośrod-
kowaniem Wojtaszak. „Adi” zagrał 
wprost na głowę Rafała Skrzypka, 
a ten z najbliższej odległości nie 
dał szans na skuteczną intewencję 
bramkarzowi gości. Zabójcze, jak się 

później okazało 8 minut, zakończył 
swoim trafieniem po asyście Biskupa, 
Sebastian Chojnowski. W 36. minu-
cie gry Adam Janeczko, nagrodzony 
wcześniej pucharem dla najlepszego, 
zdaniem kibiców zawodnika Szczako-
wianki rundy jesiennej, zdobył także 
swojego gola w tym meczu. Sędzia 
wcześniej jednak odgwizdał pozycję 
spaloną. Pierwszą część gry zakończył 
efektowny strzał z powietrza Stem-
plewskiego, jednak piłka minimalnie 
minęła lewy słupek bramki gości.

Już w pierwszej akcji drugich 45 
minut gry powinna wpaść kolejna 
bramka dla Szczakowianki. Będący 
pod bramką gości, na czystej pozycji 
Janeczko powinien zachować się bar-

dziej samolubnie. Ten zamiast strzelać, 
chciał dograć jeszcze piłkę do partnera 
z linii ataku, jednak zrobił to na tyle 
niedokładnie, że bramkarz bez pro-
blemu wyłapał piłkę. Minutę później, 
kopia poprzedniej sytuacji, tym razem 
w roli głównej Michał Biskup, ale jego 
strzał łapie bramkarz Orkanu. Potem 
nieoczekiwanie do roboty wzięli się 
przyjezdni. W 52. minucie gry goście 
groźnie zaatakowali po raz pierwszy. 
W sytuacji napastnika „oko w oko” 
z Józefiakiem, ten drugi wyszedł z tej 
akcji obronną ręką. Już dwie minuty 
później kolejne zagrożenie, strzał 
z rzutu wolnego, a piłka minimalnie 
mija lewy słupek bramki „Szczak-
sy”. W 69. minucie piłka do bramki 

Szczakowianki także nie wpadła, choć 
była to wyborna sytuacja dla graczy 
z Dąbrówki Wielkiej. Najpierw strzał 
z bardzo bliskiej odległości broni Ra-
dosław Józefiak, żeby potem bardzo 
niepewnie piąstkować. Później już tyl-
ko zawodnicy Orkanu, próbując jakie-
goś dogrania w pole karne, „kopali kto 
wyżej”, sami na własne życzenie, uda-
remniając wcześniej stworzone przez 
nich zagrożenie. W 74. minucie jeszcze 
jedna sytuacja gości „sam na sam”, 
ale znów „z tarczą”, z tego pojedynku 
wychodzi Józefiak. W doliczonym już 
czasie gry wszystkie te akcje zemściły 
się na graczach Orkanu. Zamieszanie 
pod bramką gości, a swojego drugiego 
gola w tym meczu zdobył Sebastian 
Chojnowski.

Całe spotkanie, patrząc przez pry-
zmat całego sezonu do najłatwiejszych 
nie należało. Gdyby Orkan wykorzystał 
wszystkie sytuacje jakie stworzył sobie 
w tym meczu, mógłby nawet pokusić się 
o jakiś podział punktów. Kibice nie zo-
baczyli pięknej, efektownej piłki do ja-
kiej nas już przyzwyczaili podopieczni 
Andrzeja Sermaka, jednak absolutnie 
byli lepsi w tym meczu i zasłużenie 
zdobyli kolejne trzy punkty.

Bramki: 21’ Głośńy, 24’ Skrzypek, 
28’, 90’ Chojnowski
Skład: Józefiak, Jamróz, R. Skrzy-
pek, Sałapatek, Szremski (56’ Dy-
lowicz), Wojtaszak (77’ Jochymek), 
Stemplewski (46’ Ochmański), Bi-
skup, Chojnowski, Janeczko, Głośny 
(56’ Pactwa)

RAFAŁ JARZĄBEK

Szczakowianka Jaworzno – Orkan Dąbrówka Wielka 4:0 (3:0)

Kamil Głośny, strzelec pierwszej bramki dla Szczakowianki

Cztery porażki na pięć rozegranych 
spotkań to niechlubny dorobek siat-
karzy Energetyka Jaworzno, którzy 
nie spisują się w lidze tak jak każdy 
sobie przed jej startem wymarzył 
– zgodnie z zapowiedziami osób 
związanych z jaworznicką siatków-
ką. Zawodnicy Wiktora Kreboka 
w sobotę, 7 listopada przegrali z ze-
społem plasującym się w czołówce 
tabeli Jokerem Piła.

Teren, na który udali się siatkarze 
Energetyka Jaworzno był niezwykle 
trudny, świadczy o tym choćby fakt, 
że w bieżących rozgrywkach żadna 
z dwóch grających tam dotychczas 
drużyn nie zdołała pokonać Jokera. 
W Pile przegrywali: Avia Świdnik (3:2) 
oraz Pronar Parkiet Hajnówka (3:0). 
Trudno się dziwić dlaczego to właśnie 
gospodarze stawiani byli w roli faworyta. 
Dodać należy również, że przed meczem 
z Jaworznem bilans wygranych/przegra-
nych spotkań pilskiego zespołu wynosił 
3:1 (jedyna dotąd porażka miała miejsce 
w 4. kolejce podczas konfrontacji z GTPS 
Gorzów Wielkopolski, która zakończyła 
się wynikiem 3:2), czyli zdecydowanie 
lepszy od tego, który ugrali dotychczas 
„energetyczni”, mający na swoim koncie 
tylko jedno zwycięstwo (3:1 z Morzem 
Bałtyk Szczecin). Wracając już do same-
go sobotniego meczu. Nie przestraszeni 
wynikami uzyskiwanymi przez swoich 
rywali siatkarze Energetyka walczyli 
przez pierwsze minuty jak równy z rów-
nym. Do czasu… Przy prowadzeniu 
gości 9:8, Joker zdobył z rzędu 4 punkty, 
które okazały się już nie do odrobienia. 

Przewaga w samej końcówce została 
jeszcze dodatkowo powiększona co dało 
zwycięstwo 25:20 i w konsekwencji pro-
wadzenie miejscowych 1:0. Jak przystało 
na wojownika – tego sportowego, walczy 
on do końca nie zależnie od prognoz i re-
zultatów. Zgodnie z tą zasadą Energetyk 
Jaworzno postawił w partii drugiej swo-
jemu przeciwnikowi poprzeczkę jeszcze 
wyżej. Odnotować warto, że nasz team 
zasłużenie prowadził 6:4 czy później 
14:11. Joker marzący o szybkim zakoń-
czeniu tego meczu, natychmiastowo 
wrócił do swojej formy z wcześniejsze-
go starcia i wyszedł na prowadzenie 
17:16. W końcówce emocji nie zabrakło. 
Do remisu jaworznianie doprowadzili 
przy stanie 23:23. Dwie kolejne wy-
miany piłek należały do pilan, którzy 
po zaciętym boju prowadzili w meczu 
2:0. Ostatni set to już jednostronne wi-
dowisko zakończone wyraźnym zwy-
cięstwem gospodarzy do 16. Miejscowi 
bezbłędnie wykorzystywali wszystkie 
błędy popełniane przez jaworznicki ze-
spół. Porażka 3:0 oznacza, że Energetyk 
po raz kolejny nie zdobywa ligowych 
punktów. Niezmiennie od ostatniego 
czasu okupuje on 10. pozycję w tabeli 
pozostawiając za sobą Avie Świdnik, 
Pronar Hajnówkę Wielką oraz drużynę 
z zerowym dorobkiem punktowym – 
AZS Nysa. 14 października do Jaworz-
na przyjeżdża 7. zespół z tabeli SMS 
PZPS I Spała, który w ostatniej kolejce 
na własnym parkiecie uległ 1:3 GTPS-
owi Gorzów Wielkopolski. Początek 
spotkania o godzinie 17:00.

BARTEK DŁUGAJCZYK

O ile w V lidze dominuje Szczako-
wianka, to prawie takim samym 
wynikiem może szczycić się Cięż-
kowianka, która po raz kolejny 
przywiozła do Jaworzna trzy punkty.

Już przed tym spotkaniem było wia-
domo, że ciężkowicki team zdobył tytuł 
mistrza jesieni, ale nasi zawodnicy ani 
myślą oddać jakiekolwiek punkty przed 
końcem sezonu. Tym razem „ofiarą” 
Ciężkowianki była Tęcza Błędów. Spo-
tkanie rozpoczęło się dobrze dla gości, 
którzy objęli prowadzenie za sprawą 
Kornagi, który sprytnie ograł bramka-
rza i skierował piłkę do bramki między 
nogami bramkarza Tęczy. Po straceniu 
bramki przez gospodarzy, gra wyraźnie 
się zaostrzyła i boisko z powodu kontu-
zji musieli opuścić Grodzki i Adamus. 
Mimo braku dwóch istotnych zawodni-
ków, Ciężkowianka szybko podwyższyła 
wynik spotkania na 0:2. Po rzucie roż-
nym Psioda zgrał piłkę Prażmowskiemu, 
a ten skierował piłkę do siatki Tęczy. W 
drugiej części spotkania gra toczyła się 
praktycznie tylko w kierunku bramki 
gospodarzy. Ciężkowianka zdobyła na-
wet trzecią bramkę, której strzelcem był 
Prażmowski, ale sędzia gola nie uznał. 
Do końca spotkania jaworznianie mieli 
jeszcze kilka znakomitych sytuacji, ale 
nie zdołali podwyższyć wyniku. – Są-
dzę, że mecz na fatalnie przygotowanym 
boisku z twardo, a momentami brutalnie 
grającą drużyną Tęczy zakończył sie za-
służonym zwycięstwem, które było jed-
nak najniższym wymiarem kary. Cieszy 
ciągle podtrzymywana passa zwycięstw 
– powiedział po meczu Szymon Pieczka. 

Joker Piła – Energetyk Jaworzno 3:0 (25:20, 25:23, 25:16)

Już za tydzień, w ostatniej kolejce tej run-
dy, Ciężkowianka podejmie na własnym 
boisku Przemszę Siewierz. Czy jaworz-
nianie nie stracą ani jednego punktu po 
rundzie jesiennej? O tym w następnym 
numerze „Co tydzień”.

Bramki: Kornaga, Prażmowski
Skład: Palian, Prażmowski, Adamus, 
Grodzki, Milewski, Bulga, Pieczka, 
Drąg, Psioda, Kornaga, Ciolczyk  
Zagrali także: Struski, Bosak, Ślu-
sarczyk

PAWEŁ JĘDRUSIK

Tęcza Błędów – Ciężkowianka 0:2 (0:2)

W niedzielę na boisku na Łubowcu odbyła 
się kolejna, 7. kolejka Ligi Saleziańskiej. 
W najciekawszym spotkaniu wicelider Bory 
pokonał lidera JKS Strażak 7:6.
Czarni Łubowiec – pauza, OSW Szczakowa 2:1 Ab-tech, 
Czerwone Diabły 3:3 Oldboye Dąbrowa, JKS Strazak 6:7 
Bory, Przemsza Jaworzno 1:5 FC Albatrosy.

Oto tabela ligi po ostatniej kolejce
1  JKS STRAŻAK  7 15 29-17
2  BORY 7 13 24-14
3  FC ALBATROSY 6 12 14-14
4  CZERWONE DIABŁY 6 11 12-7
5  OLDBOYE DĄBROWA 6 9 25-14
6  CZARNI ŁUBOWIEC 6 9 18-15
7  PRZEMSZA JAWORZNO  6 3 9-18
8  OSW SZCZAKOWA 6 2 9-25
9 AB-TECH 6 1 8-24
11 listopada zostanie rozegrana 8. kolejka.
Bory – pauza, JKS Strazak – OSW Szczakowa 13:45, 
Przemsza Jaworzno – Ab-tech 12:30, Oldboye 
Dąbrowa – FC Albatrosy 11:15, Czarni Łubowiec – 
Czerwone Diabły 10:00 PAWEŁ JĘDRUSIK
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KOSZYKÓWKASIATKÓWKA

W dniach 6-8 listopada 2009 
r., w Knurowie odbył się VII 
Międzynarodowy Turniej 
Bokserski im. Jerzego 
Krasnożona. W zawodach 
wystartowało 104 
zawodników z 20 klubów, 
w tym reprezentacje Czech, 
Litwy oraz Ukrainy.

W turnieju wystartowało także 6 
zawodników reprezentujących nasze 
miasto, 5 z JKB Jawor Team, a byli 
to: Krzysztof Kopytek (grupa kadet, 
waga 52 kg), Bartłomiej Nowat-
kowski (grupa junior, waga 54 kg), 

Adrian Wróbel (grupa junior, waga 
69 kg), Kamil Młodziński (grupa 
senior, waga 60 kg) oraz Przemysław 
Gorgoń (grupa senior, waga 75 kg). 
Jedynym reprezentantem Victorii 
Jaworzno był Krzysztof Włodarczyk 
(waga 91 kg). W finałowych walkach 
Krzysztof Kopytek pokonał zawod-
nika z klubu Cios Adamek Gilowice, 
Michała Ostrowskiego. Bartłomiej 
Nowatkowski wygrał z reprezen-
tantem Wisły Kraków, Mateuszem 
Basza. Natomiast Krzysztof Wło-
darczyk wygrał przez KO w II run-
dzie z Łukaszem Michalczewskim 
z klubu Paco Lublin. Swoją walkę 
finałową przegrał stosunkiem 2:1 
Kamil Młodzińsk i z Patr yk iem 
Cichockim z RMKS Rybnik. Wal-
ka ta została uznana za najlepszą 

w tym turnieju. III miejsce zdobył 
Przemysław Gorgoń po przegranej 
w półfinale walce z zawodnikiem 
Concordii Knurów, Pawłem Seligą. 
Cały turniej był wspaniale zorga-
nizowany, a zwycięzcy otrzymali 
piękne nagrody. Finałowe walki 
oglądał Prezes PZB Jerzy Rybicki 
oraz Mistrz Świata Henryk Średnic-
ki. Ogromne podziękowania należą 
się tu Wydziałowi Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta, który pokrył wysokie 
koszty transportu zawodników i bez 
którego wsparcia niemożliwy byłby 
udział zawodników w turnieju. Pięk-
ne podziękowania dla naczelnika 
Wydziału, pana Zbigniewa Miki oraz 
pana Jacka Sowy od Zarządu Klubu 
i zawodników.

WK

W poprzednim numerze „Co ty-
dzień” wk rad ł y się dwa błędy. 
Pierwszy z nich to dyscyplina, w ja-
kiej statruje pani Anna Szczotka. 
Jest to oczywiście Body-Fitness, 
a nie kulturystyka, za co serdecznie 
przepraszamy panią Annę. Dru-
gim błędem były identyczne pod-
pisy na stronie 14. Mam nadzieję, 
że podobne błędy już nie pojawią 
się w naszej gazecie.

PAWEŁ JĘDRUSIK

Nie będą miło wspominać 
minionego już weekendu 
zawodniczki Mariusza 
Łozińskiego, które w sobotę 
i niedzielę rozegrały dwa 
mecze ligowe. Niestety, 
w obu z nich nasze siatkarki 
musiały uznać wyższość 
swoich przeciwniczek.  

Pierwsza ligowa konfrontacja, 
miała miejsce w sobotę w ramach 9. 
kolejki III ligi gr. 2 w wyjazdowym 
spotkaniu w Dębowcu. Nasz team 
„starł” się tam z miejscową Dębo-
wianką. Wynik spotkania – 3:0 dla 
gospodyń meczu. Rezultat ten o tyle 
zaskakujący, że niewiele ponad mie-
siąc temu, tego samego przeciwnika 
MCKiS Jaworzno odprawił z kwit-
kiem zwyciężając 3:0 na własnej hali. 
Na nic podczas sobotniego meczu 
zdała się przewaga, wypracowana 
z początku przez nasz zespół, gdyż 
zawodniczki z Dębowca szybko 
ją zniwelowały i dzięki bardzo dobrej 
zagrywce i konsekwentnym wykorzy-
stywaniu kontrataków przechyliły 
szalę zwycięstwa na swoją stronę. 
Porażka w tym spotkaniu oznaczała 
ustąpienie pierwszego miejsca w ta-
beli swojemu ostatniemu pogromcy. 
Powrót na pierwsze miejsce miało 
zagwarantować zwycięstwo w meczu, 
który odbył się już dzień po spotka-
niu z Dębowianką Dębowiec. Mowa 
o zaległym pojedynku z zespołem 
AZS ATH Bielsko-Biała. Rozpoczęło 
się ono bardzo dobrze od 2-punkto-
wego prowadzenia naszej drużyny 
po skutecznym podwójnym bloku oraz 
ataku Stolarczyk, który po przyjęciu 
broniącej zawodniczki wylądował 
poza polem gry. Z czasem jednak co-
raz pewniej na jaworznickim parkiecie 
czuły się przyjezdne, które zdobyły 

MCKiS Termo Rex Jaworzno 
sensacyjnie pokonał 
w ramach drugiej fazy 
Pucharu Polski dużo wyżej 
notowaną Siarkę Tarnobrzeg 
89:85 (20:26, 18:15, 12:19, 
21:11, dogrywka- 18:14). 
Zwycięzcę, po bardzo 
wyrównanym pojedynku 
wyłoniła dopiero 5-minutowa 
dogrywka, w której swoją 
wyższość potwierdziła 
drużyna z Jaworzna.

Mecz jednak, zgodnie z przewi-
dywaniami, od początku przebie-
gał pod dyktando gości. Bardziej 
doświadczony zespół z Tarnobrze-
gu ruszył do boju od pierwszych 
sekund meczu. W oczy bardzo 
rzucała się doskonała skuteczność 
gości w rzutach za trzy punkty, 
głównie dzięki którym wygrali oni 
pierwszą kwartę 26:20. W drugiej, 
skuteczność przyjezdnych znacznie 
spadła, czego efektem było wiele 
nadrobionych punktów przez ekipę 
trenera Lichtańskiego. Po efektow-
nej akcji całego zespołu i punktach 
lidera zespołu- Grzegorza Remina 
MCKiS prowadzi ł nawet 32:29, 
co było jed ny m z najw y ż sz ych 
prowadzeń gospodarzy w całym 
meczu. Jednak po trochę nerwo-
w ych zachowaniach jaworznian 
i często pojawiających się akcjach 
2+1, Siarka ostatecznie zdoła ła 
wyjść na prowadzenie, ale już tylko 
3 punktowe- 41:38.

Początek drugiej połowy spo-
tkania to tym razem błędy na-
szej drużyny w ataku oraz łatwe 
punkty przyjezdnych. Koszykarze 
z Tarnobrzegu dysponujący o wiele 
lepszymi warunkami fizycznymi 
od nasz ych zawod ni ków abso-
lutnie dominowali w sytuacjach 
podkoszowych, czego efektem było 
wiele zbiórek w obronie i w ataku. 
Odpowiedzialność za wynik wziął 
na swoje barki Remin, który rzucił 
w całym meczu aż 27 punktów. 
Jednakże jego partnerzy z druży-
ny nie byli tak skuteczni i goście 
po syrenie kończącej trzecią kwartę 
prowadzili aż 60:50. Mając taką 
przewagę, goście widocznie poczuli 
się zbyt pewnie, a mozolne odrabia-
nie punktów przez MCKiS dał efekt 
końcow y. Świetnie w tą kwar tę 
„wszedł” Dawid Grochowski, który 
niejednokrotnie zdobywał ważne 
punkty dla swojego zespołu. Dzięki 
ambicji i woli walki jaworznianie 
doprowadzili do dogrywki, choć 
w dwóch ostatnich akcjach regu-
laminowego czasu gry mieli oni 
nawet w swoich rękach dwie „piłki 
meczowe”! Dogrywka to już jak 
można było zaobserwować- wojna 
nerwów oraz konkurs rzutów oso-
bistych, z których zwycięsko wyszła 
drużyna z Jaworzna, głównie dzięki 
świetnej grze najlepszych tego dnia: 
Remina i Grochowskiego.

Mecz ten był jednym z najbar-
dziej emocjonujących w tym se-
zonie. Podopieczni Marcina Lich-
tańskiego pokazali jednak, że nie 
boją się nikogo i z każdym mogą 
walczyć jak równy z równym.

RAFAŁ JARZĄBEK

UKS Dębowianka Dębowiec – MCKiS Jaworzno 3:0 (25:21, 25:17, 25:21) 
MCKiS Jaworzno – AZS ATH Bielsko-Biała 0:3 (23:25, 23:25, 23:25)

Z okazji Święta 
Niepodległości w dniu 
08.11.2009 r. w Klubie „NIKO” 
rozegrano turniej szachowy 
P-15. Turniej rozegrano w 2 
grupach: open i juniorzy 
do lat 14. Obsada turnieju 
rekordowa, 106 uczestników, 
w openie startowało 54 
zawodników z całej Polski, 
a także zawodnicy Czech, 
Ukrainy i Rosji, w grupie 
juniorów startowało 52 
zawodników.

Wyniki naszych zawodników:
W kategorii Open:

Wśród kobiet:
K+ Łabędź Patrycja 6,0 pkt 
JKSz-MCKiS Jaworzno
WIM Worek Joanna 6,0 pkt  
JKSz-MCKiS Jaworzno
3. WFM Guzik Jolanta 5,0 pkt  
JKSz-MCKiS Jaworzno
Najlepszym zawodnikiem z Jaworzna 
został Jacek Stachańczyk

W kat.chłopcy do lat 8 drugie miejsce 
zajął Tomasz Guzik

W kat. chłopcy do lat 10 trzecie miej-
sce zajął Mateusz Nowak
W kat. dziewczynki do lat 10 pierwsze 
miejsce zajęła Natalia Pluta, a trzecie 
miejsce Maria Rudol
W kat. chłopcy do lat 14 pierwsze 
miejsce zajął Maurycy Rudol
Organizatorem turnieju był JKSz-
MCKiS Jaworzno.

Składamy podziękowania Urzędo-
wi Miasta Jaworzna za ufundowanie 
pucharów dla zwycięzców oraz Miej-
skiemu Centrum Kultury i Sportu 
za liczne nagrody i pomoc w organi-
zacji turnieju.

GUZIK JOLANTA

FITNESS

3 punktową przewagę – 6:9. Zasko-
czone takim przebiegiem spotkania 
jaworznianki popełniały coraz więcej 
błędów, czego efektem był wynik 14:20. 
Tą sporą punktową różnicę udało się 
zmniejszyć. Zawiślak swoim atakiem 
obiła blok gości i doprowadziła do sta-
nu 23:24. Szaleńcza pogoń zakończyła 
się bez „happy-endu”, gdyż drugą piłkę 
setową już bezbłędnie wykończyły 
siatkarki z Dębowca. Widać sporo sił 
kosztowało pierwsze starcie zawod-
niczki Jaworzna, które już na początku 
seta drugiego popełniły szereg pro-
stych błędów, co pozwoliło ich rywal-
kom prowadzić 3:7. Początek okazał się 
bardzo ważnym dla przebiegu tej par-
tii, bowiem 4 „oczka” przewagi pozwo-
liły z komfortem grać przeciwniczką, 
które prowadzenia od stanu 3:4 nie 
oddały już do samego końca, co naj-
wyżej pozwoliły zbliżyć się naszym 
dziewczyną na „odległość” 1 punktu 
(13:14, 23:24). Podobnie jak set 1. i 2. 
tak i 3. zakończył się do 23. dla UKS-u. 
Wynik ostatniej partii zmieniał się jak 
w kalejdoskopie z korzyścią raz dla 
jednej, raz dla drugiej drużyny. Dębo-

wianka bardzo dobrze rozpoczęła set 
trzeci i prowadziła w nim 1:4. Pewność 
z jaką grały jej siatkarki okazała się 
zgubna, gdyż rozluźnienie wykorzy-
stały zawodniczki MCKiS-u, które wy-
szły na prowadzenie 9:6. Atak z lewej 
strony Stolarczyk, po którym Jaworzno 
zdobyło 15. punkt pozwolił cieszyć się 
z zapasu 5 „oczek”, jednak nie na dłu-
go. Remis na tablicy widniał już przy 
wyniku 18:18. W tej sytuacji więcej 
zimnej krwi zachowały prowadzące 
2:0 siatkarki, które ostatecznie po 1,5 
h gry zakończyły spotkanie i z kom-
pletem punktów wracały do domu. 
Zwycięstwo pozwoliło bielszczanką 
objąć fotel lidera. Następne spotkanie 
ligowe już w sobotę. Tym razem do Ja-
worzna zawita przedostatnia w tabeli 
Victoria MOSiR Cieszyn. Z drużyną 
tą wygraliśmy 3 października 3:1.

MCKiS Jaworzno: Kuryło,  Boroń-
czyk, Samul, Zawiślak,  Stolarczyk, 
Knapik oraz Kruk (libero)
Zagrały również: Łozińska, Ka-
mińska

BARTEK DŁUGAJCZYK

To był naprawdę czarny weekend dla siatkarek MCKiS
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W dniach od 26 do 29 listopada 
2009 roku W Klubie Młodzieżowym 
MCKiS „Podłęże” odbędą się IV 
Mistrzostwa Jaworzna w Scrabble 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Organizatorem jest Miejskie Cen-
trum Kultury i Sportu w Jaworznie 
oraz Stowarzyszenie Równych Szans 
„SIGMA” przy współfinansowaniu 
z budżetu miasta Jaworzna, a także 
przy współpracy z Polską Federacją 
Scrabble z Warszawy.

Zgłoszenia dzieci i młodzieży przyj-
mujemy do dnia 13 listopada 2009 r. 
pod numerem tel./faks 32/616-54-18.

Eliminacje do mistrzostw zapla-
nowane są na poniedziałek 16 listo-
pada bieżącego roku. Dzieci z klas 
IV-VI szkół podstawowych z Jaworz-
na prosimy o zgłaszanie się na godz. 
15.00, natomiast młodzież uczącą się 
w gimnazjum i szkołach ponadgim-
nazjalnych na godz. 16.00. Każdy 
otrzyma jednakowe 7 liter, z których 
trzeba będzie ułożyć jak najwięcej 
wyrazów.

Do Mistrzostw zakwalifikują się 
po 24 osoby z każdej kategorii z naj-
większą ilością punktów.

Dzieci będą mogły rozpocząć 
rywalizację przy planszy pierwszego 
dnia mistrzostw, czyli w czwartek 26 
listopada b.r. Rejestracja przybyłych 
zawodników potrwa od godziny 9.30. 
Rozgrywki rozpoczną się o godzinie 
11.00 i potrwają pięć godzin. W prze-
rwie poczęstunek uczestnikom za-
pewni restauracja Mega Pizza.

W tym roku pokonani w pierw-
szej rundzie gracze nie odpadają 
z zawodów, ale grają do końca razem 
z resztą uczestników przez pięć rund. 
Pary wylosuje program kompute-
rowy, a zdobyte punkty będą liczyli 
sędziowie stolikowi. Dzień później 
– w piątek 27 listopada – młodzież 
rozegra też pięć rund, na podobnych 
zasadach jak dzieci.

Dla zwycięzców z najwyższymi 
wynikami obu kategorii przewidzia-
ne są puchary, dyplomy i atrakcyjne 
nagrody, a dla pozostałych graczy 
nagrody pocieszenia, które zawdzię-
czamy w tym roku takim jednost-
kom jak:
– Miejskie Centrum Kultury i Sportu 

w Jaworznie,
– Urząd Miasta Jaworzna,
– Stowarzyszenie Równych Szans 

„SIGMA” w Jaworznie,
– Miejska Biblioteka Publiczna w Ja-

worznie.

Parafia św. Elżbiety Węgierskiej za-
prasza wszystkich jaworznian i gości 
do przeżycia Sylwestra na „III Ja-
worznickim Bezalkoholowym Balu 
Sylwestrowym”.

W programie balu prowadzonego 
przez renomowanego wodzireja zabaw 
bezalkoholowych znajduje się wiele za-
baw integracyjnych, konkursów, a także 
innych atrakcji, a oprawę muzyczną za-
pewni profesjonalny zespół muzyczny.

Każdy uczestnik opłaca konsump-
cję i zespół taneczny oraz w mini-
malnym stopniu pokrywa pozostałe 
koszty organizacyjne. Parafia i osoby 
organizujące bal nie otrzymują z tego 
tytułu żadnych wynagrodzeń.

Dlaczego parafia? Jeszcze w latach 
50-tych XX wieku znany wszystkim 
twórca Oaz – ks. Franciszek Blach-
nicki powołał „Krucjatę trzeźwości”, 
od wielu lat ks. Władysław Zązel –pro-

boszcz z Kamesznicy propaguje orga-
nizację wesel bezalkoholowych, więc 
tym bardziej bal sylwestrowy bez alko-
holu jest wspaniałą okazją do zabawy. 
Co więcej, są już specjalni wodzireje, 
którzy pomagają w pięknym przeżyciu 
tego wyjątkowego dnia. W obecnych 

czasach dobrze jest też pokazać, jak 
radośnie można się bawić bez alkoholu 
i wiele jest takich osób, które to robią. 
Rok temu wszystko się udało, mam na-
dzieję, że będzie tak również w czasie 
tegorocznego Sylwestra.

WSZYSCY CHĘTNI MILE WIDZIANI!

Puchar Posła RP Wojciecha 
Saługi

W ramach IV Mistrzostw Ja-
worzna w Scrabble odbędzie się 
również otwarty turniej rankingowy 
Polskiej Federacji Scrabble o Puchar 
Posła na Sejm RP Wojciecha Saługi , 
na którym swoich sił mogą spróbować 
dorośli z całego kraju, jak również 
dzieci i młodzież chcąca rozwijać 
swoje talenty scrabblowe ucząc się 
od najlepszych.

Dwudniowy turniej weekendowy 
rozpocznie się 28 listopada 2009 r. 
Rejestracja zawodników rozpocznie 
się o godzinie 9.30. Rozgrywki będą 
trwały od godziny 11.00 do 19.00 
w sobotę, natomiast od 10.00 do 16.00 
w niedzielę.

Po rozegraniu 12 rund rankingo-
wych, 29 listopada o godzinie 16.00, 
zwycięzcom turnieju PFS zostaną 
przyznane nagrody pieniężne, dy-
plomy i puchary. Dwoje najlepszych 
graczy z Jaworzna otrzyma nagrody 
specjalne, natomiast pozostali nagro-
dy książkowe i nagrody pocieszenia.

Oprócz wcześniej wymienionych 
sponsorów, do turnieju swój wkład 
wniosła również Polska Federacja 
Scrabble oraz Poseł na Sejm RP 
Wojciech Saługa, który ufundował 
puchar za I miejsce w tegorocznych 
mistrzostwach.

Zgłoszenia na turniej PFS przyj-
mujemy osobiście w Klubie „Podłęże”, 
pod numerem telefonu / faksem: 32/ 
616-54-18, bezpośrednio na stronie 
internetowej turnieju: http://www.
pfs.org.pl/turnieje/kalendarz2009.
php lub pod adresem mail: swietlica.
podleze@mckis.jaw.pl – do dnia 24 
listopada 2009 r.

A. SZCZYRZYCA

Obecnie jakże często wymóg dys-
pozyc y jności i  zaangażowania 
w pracę zawodową pociąga za sobą 
coraz większe koszty osobiste. „Ta-
kie życie, takie czasy” – mówimy 
nieraz. Zarazem wielu spośród 
nas czuje się zagubionymi w szarej 
monotonii życia zawodowego i ro-
dzinnego, która odziera nas sku-
tecznie z marzeń, że będzie lepiej, 
łatwiej. W takiej sytuacji pokusa 
„odpuszczenia sobie” i ucieczki 
w namiastki oraz iluzje – głównie 
te kreowane przez media – bywa 
bardzo silna. 

War to jedna k mieć św iado-
mość, że każda z tych postaw po-
ciąga za sobą ofiary – jesteśmy nimi 
my sami, nasi małżonkowie i dzieci. 
Tymczasem małżeństwo może być 
rzeczywistością wciąż na nowo bu-
dowaną i odkrywaną, pomimo róż-
nych trudności i  zawirowań. Pomi-
mo bagażu wspólnie przeżytych lat 
– a właściwie to dzięki niemu – może 
być nie mniej atrakcyjne niż było 
na początku. Wystarczy jedynie do-
bra wola małżonków oraz ich wiara, 
że można i warto zmieniać swój dom, 
aby nie stawał się jedynie sypialnią 
dla domowników lub beznadziejnym 
kieratem obowiązków.

Weekend Małżeński jest formą 
dwudniowych rekolekcji zamknię-
tych (od piątkowego popołudnia 
do niedzieli), która daje małżonkom 
możliwość odkrycia na nowo swojego 
małżeństwa.

– Cieszę się, że wyszliśmy ze sko-
rupy – stwierdził uczestnik jednego 
z  takich weekendów. Inny wyznał: 
– Po tylu latach nie mogliśmy się do-
gadać. Od gadania jest ona, a od słu-
chania ja. A tu: stary – bądź chłopem 
i dialoguj!

I jeszcze dwa świadectwa: – Tu-
taj dotarło do nas, że nie tylko nasze 
dziecko jest ważne, ale ważni jesteśmy 
my sami, nasze wzajemne relacje.

– Nie wierzyłam, że tych kilkadzie-
siąt godzin, które przeżyjemy na reko-
lekcjach, będzie stanowiło tak wyraźny 
zakręt w naszym życiu....

Forma weekendu nie narusza pry-
watności i intymności uczestników. 
Nie jest to sesja psychoterapeutyczna. 
Nie jest również wymagana religij-
ność uczestników. Potrzebna jest 
jedynie dobra wola, aby przyjechać 
i chcieć skorzystać z tego, co mogą 
w nasze życie wnieść takie rekolekcje.

W imieniu organizatorów serdecz-
nie zapraszamy.

MAŁGORZATA I ANDRZEJ KĘDZIORSCY

OGŁOSZENIE PARAFIALNE
UWAGA MAŁŻONKOWIE!
Ośrodek Spotkań Małżeńskich 

diecezji sosnowieckiej zaprasza Was 
na „WEEKEND MAŁŻEŃSKI”, który 
organizujemy w dniach 11 – 13 grud-
nia 2009 r. w Domu Rekolekcyjnym 
Rodzin w Bystrej k. Bielska-Białej.

Zapraszamy pary, które chcą po-
głębić wzajemną więź, jak i te, które 
przeżywają trudności we wzajemnym 

zrozumieniu i porozumieniu się. 
Przyjazd bez dzieci. Zapewniamy 
noclegi i pełne wyżywienie.

Zgłoszenia i informacje pod ad-
resem podanym na ogłoszeniu w ga-
blocie. Spotkania Małżeńskie diecezji 
sosnowieckiej. Drodzy małżonkowie! 
W dniach 11 – 13 grudnia w Die-
cezjalnym Domu Rekolekcyjnym 
w Bystrej k. Bielska-Białej odbędzie 
się weekend małżeński.

Zapraszamy małżeństwa z do-
wolnym stażem, zarówno te, które 
przeżywają trudności, jak i te, które 
pragną pogłębić wzajemną więź.

Ze świadectw:
– Miałem pewne opory czy tu przy-

jechać, ale żona, choć nie umiała mi po-
wiedzieć na czym to polega, powiedzia-
ła, że nie będzie to ze szkodą dla na-
szego małżeństwa. Nie zawiodłem się.

– Chciałam uporządkować swoje 
życie. Etapy pozwoliły na nowo odkryć 
siebie i odkurzyć nasz związek...

Zgłoszenia i inform0acje:
Małgorzata i Andrzej Kędziorscy 

(Jaworzno, Os. Stałe) tel.: 326  155 
291 (w godz. 18-21), e-mail: ke-
dziorscy@spotkaniamalzenskie.pl 
informacje ogólne: www.spotkania-
malzenskie.pl



16 Reklama

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
Kurs dokształcający dla kierowców w zakresie przewozu rzeczy:
 Podstawowy tylko 103.89 zł
 Uzupełniający tylko 63.89 zł
Kurs ADR: podstawowy tylko 103.89 zł; cysterny tylko 93.89 zł

Tel. 032 751 56 65 www.cargo.edu.pl; www.oskcargo.pl

16.11.09 – Kurs spawacza
23.11.09 – Przewóz osób i rzeczy
23.11.09 – ADR
30.11.09 – Obsługa wózka jezdniowego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie - Władysław 
M. Iwaniak zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z 
art. 983 kpc, że w dniu  10 grudnia 2009r. o godz. 9:00 w Wydziale 
Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaworznie odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
lokalu mieszkalnego nr 6 na II-gim piętrze budynku mieszkalnego przy ul. 
Cyprysowej nr 7 w Jaworznie, składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, łazien-
ki, przedpokoju i balkonu o powierzchni użytkowej 35,1 m2, do którego 
przynależy piwnica o powierzchni 4,8 m2.
Każdoczesny właściciel tego lokalu jest współużytkownikiem wieczystym 
działki 61/24 w obr. 189 w 2351/100000 częściach objętej KW nr 19501 oraz 
wpółwłaścicielem w 2351/100000 częściach wspólnych budynku i urzą-
dzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych 
lokali mieszkalnych i użytkowych 
stanowiącej własność dłużników:
Kowalska Alicja Kowalski Henryk
ul. Wiosny Ludów 33 ul. Cyprysowa 7/6
43-600 Jaworzno 43-600 Jaworzno
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wie-
czystych Sądu Rejonowego w Jaworznie KW nr 24324.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 92.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania 
tj. kwotę: 61.333,33 zł.
Cena oszacowania nie zawiera podatku VAT. Przystępujący do licytacji 
zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania 
nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce 
lub na rachunek bankowy komornika 34 1020 2528 0000 0402 0106 5184 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Tychach jak również 
w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według 
prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie 
właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego 
postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyj-
mowana. Nieruchomość można oglądać w ciągu 14 dni przed licytacją po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy 
tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób 
trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia 
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpo-
częciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie 
spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią 
zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione 
w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed 
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji 
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu 
własności. Termin licytacji może zostać odroczony, bądź zniesiony bez 
podania przyczyny.

W Osiedlu Stałym zakończyła 
się przebudowa Alei Tysiąclecia. 
Prace remontowe prowadzone 
były na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Św. M. Kolbego do Parku 
Lotników. Po ich zakończeniu 
na wyremontowanym odcinku 
obowiązuje nowa  
organizacja ruchu.

Na blisko 400 metrowym odcinku 
przebudowana została kanalizacja 
deszczowa. Po obu stronach jezdni 
wybudowano od podstaw chodniki 
oraz wykonano 8 miejsc postojo-
wych. W miejsce mocno zniszczonej 
nawierzchni ułożona została nowa, 
wykonana z mieszanki mineralno-as-
faltowej. Pracownicy Działu Bieżące-
go Utrzymania MZDiM zdecydowali 

Po raz pierwszy zimowe odśnieżanie dróg 
i ciągów pieszych na terenie miasta reali-
zowane będzie przez Zakład Usługowy Kon-
serwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek 
z Bytomia

W ubiegły piątek odbyło się spotkanie przy-
gotowawcze, podczas którego sprawdzono stan 
gotowości firmy z Bytomia oraz sprzęt, niezbęd-
ny do efektywnego przeprowadzenia Akcji Zima.

W spotkaniu wziął udział zastępca prezy-
denta Jacek Nowak, a także Jacek Wieczorek– 
właściciel firmy oraz Tadeusz Kiljan, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Po dokona-
nym przeglądzie uczestnicy potwierdzili, że wy-
konawca posiada odpowiednią ilość sprzętu 
oraz materiału do przeprowadzenia Akcji Zima.

– Moja firma jest gotowa do przeprowa-
dzania na terenie gminy Jaworzno Akcji Zima 
– zapewnia właściciel firmy Jacek Wieczorek 
– Sprzęt został dokładnie sprawdzony i jest 
w pełni sprawny. Topografia miasta jest nam 
znana. Dla miasta Jaworzna od dwóch lat świad-
czymy usługę letniego oczyszczania. Od 21 lat 

zajmuje się odśnieżaniem dróg. Obsługujemy 
różne miasta na terenie Śląska m.in. Bytom, 
Siemianowice Śląskie, Gliwice, Chorzów. Jestem 
przekonany, że wykonujemy powierzone nam 
zadania dobrze i skutecznie.

– Przed każdym okresem zimowym sprawdza-
my jak firma, która wygrywa przetarg na zimowe 
utrzymanie miasta jest do tego zadania przygo-
towana. Z przeprowadzonego przeglądu wynika, 
że firma z Bytomia posiada odpowiedni sprzęt oraz 
liczbę pracowników, co pozwoli sprawnie prze-
prowadzić „Akcję Zima” – mówi Jacek Nowak, 
zastępca prezydenta Jaworzna.

W tym roku umowa na zimowe utrzymanie 
miasta została podpisana z firmą z Bytomia 29 
października br. i będzie obowiązywać do 15 
kwietnia 2010 roku.

Podobnie jak w latach poprzednich miesz-
kańcom miasta udostępnione zostały dwa 
numery telefonów, pod którymi przyjmowane 
będą interwencje dotyczące zimowego odśnie-
żania: 509 351 473 oraz 509 892 720. Oba numery 
czynne są całą dobę. 

Gotowi do „Akcji Zima”

o posadzeniu wzdłuż drogi siedem-
nastu klonów kulistych, zwiększając 
tym samym walory estetyczne Alei 
Tysiąclecia.

– Bardzo ważnym elementem tej in-
westycji było wyniesienie skrzyżowania 
z ul. Św. M. Kolbego w stosunku do po-
zostałych odcinków jezdni. Zastosowana 
metoda uspokojenia ruchu ma na celu 
redukcję prędkości pojazdów, co pozwoli 
zwiększyć bezpieczeństwo w tym rejonie 
– mówi Nikodem Motyka, rzecznik 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

W wyniku przebudowy na Alei 
Tysiąclecia zmieniła się organizacja ru-
chu. Zniesione zostało pierwszeństwo 
przejazdu, wszystkie skrzyżowania, 
wykonane z kostki granitowej, stały się 
równorzędne. Przede wszystkim kie-
rowcy muszą ustąpić pierwszeństwa tym 
pojazdom, które nadjeżdżają z prawej 
strony. Aby kierowcy mogli się przyzwy-
czaić do zmian MZDiM przygotował 
dodatkowe oznakowanie informujące 
o nowej organizacji ruchu.
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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

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

Protezy, korony, mosty
Wykonuje ekspresowo Gabriela Kwaśniewska

Tel. 751-12-41, 0-694-245-071
ul. Grunwaldzka 225/54 (Leopold)

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

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

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 zachowawcza i protetyka
– radiowizjografia (RTG)

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

Praktyka Stomatologiczna dr. n. med. Tatiana Jamróz-Szłapa 
43-603 J-no, ul. Promienna 51 (w firmie „ELVITA przy El. J-no III) przyjmuje: 

sobota rejestracja tel. codziennie 0 609 956 057
pełny zakres usług: protetyka estetyczna: korony, mosty, licówki 

pełnoceramiczne, protezy, leczenie i profilaktyka: materiały najnowszej 
generacji, scaling ultradźwiękowy, wybielanie zębów, chirurgia

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

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

w tym do świadectwa kwalifikacji.

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.

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

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

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

CEZ CARGO ul. Krakowska 9, Jaworzno tel. 032/751 56 65
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

czynna: pon. 11-19, sob. 8-12
Badania psychologiczne kierowców oraz kandydatów na kierowców
kat. ABCDET, operatorów wózków jezdniowych, suwnic, dźwigów itp.

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

Psychoterapia dorosłych i młodzieży
Mediacje rodzinne w konflikcie małżeńskim.

Psychoterapeuta, mediator – Danuta Chwirut 
www.psychoterapia-dch.pl; tel. 603 248 940

PSYCHOTERAPIA

STOMATOLODZY

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

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.

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. 032 616 37 41

CHIRURDZY

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

ORTOPEDZI

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

Badania po uprzednim ustaleniu tel. rej. tel. 0 694 809 708 
lub 032/ 751 58 85 pon, śr. 10.00 – 14.00. Badania: piersi, szyi, tarczycy, 

jamy brzusznej i miednicy mniejszej, tkanek miękkich, 
badania dopplerowskie przepływów naczyniowych

GABINET USG

PEDIATRZY

OPTYCY

INNE

CERAGEM Jaworzno Al. Piłsudskiego 58/12

GABINET MASAŻU KRĘGOSŁUPA
zaprasza wszystkich z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa na 

40-minutowe masaże leczniczo-rehabilitacyjne 
kamieniami nefrytowymi z wykorzystaniem promieni 

podczerwonych i akupunktury. 
DLA KAŻDEJ NOWEJ OSOBY 1 masaż próbny GRATIS

zapraszamy od poniedziałku do piątku 
uzgadnianie terminów i godzin zabiegów tel. 0 603 941 504

URODA

Studio Kosmetyki Nowoczesnej Lorin zaprasza na jesienną promocję 
zabiegów: trwałe przedłużanie rzęs – 250 zł, peeling kwasami 

owocowymi – 80 zł, peeling kawitacyjny – 50 zł, odmładzanie falami 
radiowymi 150 zł. Do każdego zabiegu prezent oraz oczyszczanie twarzy 

gratis. Skorzystaj z promocji!!! 
Jaworzno, ul. Szczakowska 2b, tel. 0 32/ 615 52 50

DIABETOLOG

Poradnia leczenia cukrzycy. Lek. med. diabetolog Alicja Telega 
przyjmuje w czwartek od godz. 17.30, rejestracja (0 32) 751-58-48, 
kom. 603 187 295. Jaworzno Klinika Zdrowia i urody Rożnowscy, 
ul. Przechodnia 5. Porada obejmuje: badanie lekarskie, edukację 

żywieniową, pomiar glukozy, Hb A1C (ocena wyrównania cukrzycy)

OTOLARYNGOLOG

Specjalistyczna Praktyka Otolaryngologiczna. 
Lek. med. Krystyna Gwiazda – Kowalska.

Badania uszu, nosa, gardła u dorosłych i dzieci. Badanie słuchu 
(audiometria). Przyjmuje: piątek od godz. 15.30-17.00. 

Rejestracja: (0 32) 751-58-48, tel. kom. 501 219 674.
Jaworzno Klinika Zdrowia i urody Rożnowscy, ul. Przechodnia 5.

Fakty dotyczące palenia tytoniu
Tytoń jest pierwszą używką stoso-

waną przez nastolatków, którzy później 
zaczynają używać alkoholu lub narko-
tyków. Badania wskazują, że osobom 
nigdy niepalącym rzadko zdarza się brać 
narkotyki. Prawie każdy, kto zaczyna pić 
alkohol, wcześniej palił papierosy. Po-
twierdzają to badania międzynarodowe.

Fizyczne szkody wynikłe z palenia 
papierosów pojawiają się dość wcześnie – 
nawet przed upływem roku. Palacze więcej 
kaszlą i trudniej jest im oddychać; ich płuca 
są uszkodzone i mają mniejszą pojemność; 
mają słabsze serca; częściej chorują (co nega-
tywnie odbija się na ich życiu zawodowym). 
Co więcej, im wcześniej młody człowiek 
zacznie palić papierosy, tym prędzej w wie-
ku dorosłym narażony będzie na chorobę 
nowotworową lub chorobę serca.

Światowy Dzień Rzucania Palenia – 19 listopada 2009 r.
Papierosy są przyczyną różnych 

schorzeń, m.in. chorób serca, nowotwo-
rów płuc, udarów mózgu, nowotworów 
gardła, chronicznych chorób płuc (zapa-
lenia oskrzeli i rozedmy płuc), nowotwo-
rów jamy ustnej, nowotworów trzustki, 
nowotworów pęcherza moczowego, 
nowotworów szyjki macicy. 

Kobiety palące papierosy w ciąży zwięk-
szają ryzyko przedwczesnego porodu, 
poronienia i urodzenia martwego płodu.

Dzieci, których matki paliły w okresie 
ciąży, są gorzej przygotowane do życia  
i chorują częściej niż matek niepalących.

Więcej informacji na stronie: www.
promocjazdrowia.pl. Jeszcze nie jest za 
późno, aby rzucić palenie! Rzuć palenie 
razem z nami! Potrzebujesz wsparcia? 
Zadzwoń do Telefonicznej poradni Po-
mocy palącym 0-801 108 108.
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Miasto Jaworzno218 Dzielnicowy kalejdoskop

Budynek PSS przy ul. Paderewskiego, zwany „Stodołą” Pawilon handlowy przy ul. Broniewskiego

Wiadukt nad ul. Leśną. Jeszcze nie usunięto jednych, a nabazgrano już drugie napisy

Budynek jaworznickiego TBS-u przy ul. Mickiewicza 1. 
Jeszcze świeża elewacja z drogiego piaskowca to powierzchnia 
łatwa do zamalowania przez wandali, lecz trudna do 
wyczyszczenia. Powyżej jest kamera monitoringu, która 
swoim obiektywem niestety nie objęła sprawców zniszczeń

Ekrany dźwiękochłonne na Borach. Firma Antygraffiti usuwa napisy za pomocą specjalnych środków chemicznych

Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
po raz kolejny zmuszony jest 
do wykonania prac polegających 
na czyszczeniu i konserwacji 
ekranów akustycznych. 
W ostatnim okresie pseudokibice 
drużyn piłkarskich zniszczyli 
i zamalowali ekrany akustyczne 
znajdujące się przy Trasie 
Śródmiejskiej, w dzielnicy Bory 
i na osiedlu Leopold.

Prace prowadzone przy Trasie 
Śródmiejskiej realizowane są przez 
pracowników firmy Antygraffiti 
z Katowic, która za pomocą specjal-
nych środków chemicznych wyczyści 
i nałoży na ekrany warstwy konser-
wacyjne. Zadanie to prowadzone 
jest w taki sposób, aby nie uszkodzić 
przeźroczystych płyt poliwęglano-
wych, z których wykonane są ekrany.

– Akty wandalizmu przeprowa-
dzone na Borach i osiedlu Leopold 

to kolejne przykłady na to, że inwe-
stycje drogowe realizowane przez 
gminę mogą zostać zmarnowane przez 
bezmyślne akty wandalizmu. Każdego 
roku MZDiM wielokrotnie odnoto-
wuje zniszczenia znaków drogowych, 
wiat przystankowych i innych elemen-
tów infrastruktury drogowej – mówi 
Nikodem Motyka, rzecznik MZDiM.

Za działaniami chuliganów kryje się 
wydatkowanie dużych kwot z budże-
tu miasta, a więc w pewnym stopniu 
z kieszeni każdego z mieszkańców. Wy-
czyszczenie oraz konserwacja ekranów 
akustycznych będzie kosztować gminę 
12 tysięcy złotych. Kwota ta mogłaby 
zostać przeznaczona np. na zakup zna-
ków drogowych lub innych elementów 
bezpieczeństwa drogowego.

Apelujemy do potencjalnych nisz-
czących o zastanowienie i rozsądek , 
a do świadków tych zdarzeń o zgła-
szanie do Straży Miejskiej lub Policji, 
wszystkich sytuacji wymagających 
interwencji tych służb.

Kolejne akty wandalizmu

– Tak dalej być nie może – zaczyna nasz czytelnik – to po co jest 
monitoring w mieście, skoro grafficiarze bezkarnie grasują. 
Przecież jest kamera na MCKiS-ie i powinna zarejestrować wandali, 
którzy pomalowali budynek „Stodoły”. 
Rzeczywiście, z jednej strony miasto nam pięknieje, a z drugiej, 
zwiększa się aktywność chuliganów. Podzielamy oburzenie 
czytelnika, lecz chyba wszyscy mieszkańcy muszą się włączyć 
do szybkiego ujawniania wszelkich aktów wandalizmu przez 
grafficiarzy, bo tylko wtedy ich dopadniemy, aby pokryli 
wyrządzone miastu szkody.

BORY —  CENTRUM — LEOPOLD — PODŁĘŻE
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Od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 
8.00 – 16.00

Przyjedziemy  
na miejsce! 

Dla nas każda sprawa 
jest ważna

Dzielnicowy kalejdoskop

Wyślij e-mail 

dzielnice@ct.jaworzno.pl

�
Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22
0 602 693 821

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

dzielnicy, w której mieszkasz.
Widzisz coś, czego nie widzą inni.
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Gratulujemy Pani Sandrze i zapraszamy po odbiór kuponu na 
pyszną pizzę dla dwóch osób z Pizzerii 2-ka. 
Zapraszamy do naszego konkursu wszystkie osoby, którym w ostatnim 
czasie udało się sfotografować jakieś ciekawe zjawisko. Zdjęcia prosimy 
wysyłać na adres dzielnice@ct.jaworzno.pl

Kierownik budowy obwodnicy płn.

Rondo przy ul. Obr. Poczty Gdańskiej będzie jakiś czas jeszcze zamknięte

Czy ma w składzie choć 50% wanilii?

MIASTO

Nowe oblicze dawnego mostu łączącego Azot z Sobieskim

Przed otwarciem po jezdni mogą jeszcze spacerować rodzice z dziećmi

Na terenie Jaworzna funkcjonuje 
ponad 350 przystanków autobuso-
wych. W 2005 roku miasto rozpo-
częło wymianę starej infrastruktury 
przystankowej.

Od 2007 roku prowadzona jest ak-
cja „Bezpieczny Przystanek”, podczas 
której funkcjonariusze policji i straży 
miejskiej szczególną uwagą zwracają 
na przystanki znajdujące się w dziel-
nicach peryferyjnych. Tam właśnie 
zdarza się najwięcej tego typu aktów 
wandalizmu.

Ze statystyk wynika, że infrastruk-
tura przystankowa niszczona jest naj-
częściej w weekend, dlatego też miasto 
zwiększyło w te dni liczbę patroli poli-
cji i straży miejskiej. Mamy nadzieję, że 
więcej przystanków MZDiM odnowi 
niż zniszczą wandale.

Zakończyły się trwające niespełna 
dwa miesiące prace remontowe w cią-
gu ul. Chopina. W miejsce kilkudzie-
sięcioletniego mostu posadowiony 
został przepust, który bezkolizyjnie 
poprowadzi odbywający się w tym 
rejonie ruch samochodowy i pieszy.

– Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
corocznie zleca wykonanie przeglądu 
wszystkich obiektów mostowych znaj-
dujących się na terenie miasta. Po prze-
analizowaniu raportu z ostatniej kon-
troli mostu nad potokiem Wąwolnica, 
z uwagi na pogarszający się stan tech-
niczny inspektorzy MZDiM zdecydowali 

o przebudowie tego obiektu mostowego 
– informuje Nikodem Motyka, rzecznik 
MZDiM w Jaworznie.

Po zakończeniu prac mosto-
wych na obiekcie ułożono nową 
nawierzchnię jezdni i chodników. 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa za-
montowane zostały barieroporęcze 
i bariery energochłonne.

Wykonawcą prac remontowych 
była firma KPRM Konstrukcje i Wy-
posażenie Mostów Sp. z o.o. z Jaworz-
na, która za realizację tego zadania 
otrzymała wynagrodzenie w wysokości 
454.966,68 zł brutto.

Jednym z pierwszych działań pod-
jętych przez MZDiM jako zarządcy 
transportu publicznego było roz-
poczęcie kompletnego oznakowa-
nia przystanków.

Początkiem października roz-
począł się montaż estetycznych 
i czytelnych tabliczek z nazwami 
przystanków. Oznaczenia będą wi-
doczne z okien pojazdów i ułatwią 
pasażerom korzystanie z komuni-
kacji miejskiej.

Nowe oznaczenie obejmuję na-
zwę przystanków w kolorze czar-
nym na białym tle.

Cukier wanilinowy, 
a i tak każdy mówi 
WANILIOWY!  :)

serdecznie 
pozdrawiam,
Sandra Rykaczewska.

Zmierza ku dobremu, choć zainteresowani 
nie doczekali się odszkodowań

NIEOPODAL WILKOSZYNA

Nowy obiekt oddany do użytku
AZOT — SOBIESKI 

Nowe tabliczki
MIASTO

Nowo wybudowana część 
obwodnicy północnej 
pomiędzy ul. Insurekcji 
Kościuszkowskiej, a ul. 
Obrońców Poczty Gdańskiej 
to ulica Kołłątaja, która 
biegnie równolegle  
do ul. Wilkoszyn.

Zanim będziemy mogli cieszyć 
się całością obwodnicy, która umoż-
liwi jazdę od Krakowa w kierunku 
Szczakowej z ominięciem Centrum, 
to w tym roku musimy zadowolić 
się tym odcinkiem, który zostanie 
oddany do ruchu prawdopodobnie 
pod koniec listopada. Brakować mu 
będzie jeszcze ostatniej warstwy as-
faltu, bo panujące temperatury nie 
pozwalają na jego położenie.

Mieszkańcy Kołłątaja na zakoń-
czenie prac czekają jak na zbawienie, 
ponieważ panujące tu warunki pod-
czas prac budowlanych utrudniają 
im życie.

Jest jednak większy problem, 
który trapi okolicznych mieszkań-
ców. Pod drogę zabrano im część 
działek, musieli polikwidować także 
nasadzenia wszelakich roślin wo-
kół domu. Za to wszystko, zgodnie 
z obowiązującym prawem, powinni 
dostać odszkodowania.

Podobno miasto dokonało już 
wyceny, lecz nikt ich z jej wynika-
mi nie zapoznał. Jak twierdzą, już 
w czerwcu mieli nadzieję na wypłatę 
odszkodowań, a tu zima, droga zo-
stanie oddana do użytku, a pienię-
dzy nie widać.

Pytamy zatem za pośrednictwem 
gazety urzędników odpowiedzial-
nych za wypłatę odszkodowań: 
Kiedy je mieszkańcy otrzymają? 
Przecież o łaskę nie proszą.

Lepsze przystanki
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Taśmy VHS oraz kasety magnetofonowe odchodzą  
w przeszłość Możesz jednak zachować swoje archiwalne 

nagrania w nienaruszalnym stanie, dokonując ich cyfryzacji!
przegranie taśmy VHS – 30 zł brutto
przegranie kasety magnetofonowej – 20 zł brutto
przegranie płyty winylowej – 20 zł brutto

Wydawnictwo GM sp. z o.o. 43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7
tel. (032) 751-91-30

EKO GROSZEK 
paczkowany lub luzem
Eko brykiet węglowy. 

Lepszy od węgla. 
Dostawa gratis. 

Tel. 504 47 45 45

BIURO POSELSKIE
Posła RP 

Wojciecha Saługi
czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 9:00-15:00
ul. Św. Wojciecha 2; 43-600 Jaworzno

tel/fax 032 616-67-11
e.mail: biuro.poselsaluga@op.pl

Zatrudnię magistra farmacji 
do pracy w aptece 

Tel. 603 691 688
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��12 listopada
– godz. 18.00 – Miejska Biblioteka Publiczna – Podróże: Maroko – Spotkanie 

z Renatą Wołoch-Grabowską i Bogusławem Grabowskim
��12 – 17 listopada

– Dni Parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej. W programie odczyt na 
temat historii parafii Marii Leś Runickiej (14.11), architektury kościoła(dr 
Wroński 18.30, dnia 12.11) oraz występy zespołów węgierskiego 17.11 
godz. 18.30, Brand Cameralis Jesienne przemijanie 16.11, godz. 19.00, 
młodzieży ze Szkoły Muzycznej 14.11, godz. 18.30)

��14 listopada
– Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80, godz. 16.00 mecz siatkówki I liga MCKiS 

PKE Energetyk Jaworzno SMS PZ PS Sparta
–  godz. 18.00 mecz koszykówki II liga MCKiS Termo Rex Jaworzno MKS 

Limblach Limanowa (przełożony z 25 października)
��17 listopada

– godz. 18.00 Biblioteka Miejska Podróże RPA -Pretoria. Spotkanie z Józefą 
i Tadeuszem Grabowskim

– godz 12.00 sala teatralna MCKiS Konferencja Tobie Ojczyzno – takie było 
zawołanie „cichociemnych”. Zapraszają Fundacja PATRIA i IPN oddział 
Katowice( prelekcja Mirosława sikory i projekcja filmów „Pamięć została” 
i „Miałam szczęśliwe życie”

�
Powiatowy Urząd Pracy  

w Jaworznie, przekazuje oferty 
pracy trudne do zrealizowania:

KONTAKT: POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE

UL. PÓŁNOCNA 9B, POKÓJ 118 TEL. 032 618-19-18

• LEKARZ SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - wykształcenie wyższe medyczne, 
aplikacje mogą składać lekarze będący w trakcie specjalizacji

• LEKARZ SPECJALISTA GASTROENTEROLOG- wykształcenie wyższe medyczne,   
• LEKARZ SPECJALISTA KARDIOLOG- wykształcenie wyższe medyczne,   
• LEKARZ SPECJALISTA REHABILITACJI MEDYCZNEJ- wykształcenie wyższe medyczne,  
• LEKARZ SPECJALISTA PEDIATRA- wykształcenie wyższe medyczne,    
• LEKARZ SPECJALISTA ANESTEZJOLOG - wykształcenie wyższe medyczne,   
• LEKARZ SPECJALISTA GINEKOLOG I POŁOŻNIK - wykształcenie wyższe medyczne,   
• LEKARZ SPECJALISTA CHIRURGIA DZIECIĘCA - wykształcenie wyższe medyczne,   
• LEKARZY CHCĄCYCH SPECJALIZOWAĆ SIĘ W DZIEDZINIE NEUROLOGII  W SYSTEMIE 

REZYDENCKIM LUB ETATOWYM  - wykształcenie wyższe medyczne, 
• LEKARZ DO PRACY W SZPITALNYM ODDZIELE RATUNKOWYM - wykształcenie wyższe 

medyczne,   
• KIEROWNIKA PORADNI REHABILITACYJNEJ - wykształcenie wyższe medyczne,   
• PIELĘGNIARKI – wykształcenie średnie lub wyższe,



21Aktualności

Na konkursowe odpowiedzi czekamy od czwartku od godziny 8.00 do piątku do godziny 12.00 pod adresem mailowym gazeta_konkursy@o2.pl.  
W mailu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu z dopiskiem „Konkurs Jaworzno” . Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie. 

Opierając się na głównym założeniu, 
że wszystkie dzieci mają takie samo 
prawo do zabawy i nauki, Przedszkole 
Miejskie nr 12 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Jaworznie już od dwunastu 
lat prowadzi pracę w oddziałach inte-
gracyjnych.

Pomysłodawcą idei integracji w na-
szym przedszkolu jest dyrektor – pani 
mgr Aneta Hartman. To właśnie dzięki 
niej utworzono oddziały, w których 
dzieci o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych mają możliwość rozwijania 
swoich umiejętności i przebywania 
ze zdrowymi rówieśnikami. Tworzo-
ne w naszym przedszkolu środowisko 
wychowawcze umożliwia dzieciom 
z deficytami rozwojowymi wyrówny-
wanie szans edukacyjnych na miarę 
ich możliwości. Najczęstszymi zabu-
rzeniami, z którymi pracują specjaliści 
przedszkola to między innymi: niepeł-
nosprawność ruchowa – w tym mózgo-
we porażenie dziecięce, upośledzenie 
umysłowe różnego stopnia, zaburzenia 
genetyczne – w tym zespół Downa, 
choroby somatyczna i metaboliczne, 
autyzm wczesnodziecięcy, zaburzenia 
mowy i słuchu.

W przedszkolu pracują zarówno 
i nauczyciele posiadający podwójne 
kwalifikacje – z zakresu wychowania 
przedszkolnego i pedagogiki specjalnej 
oraz specjaliści: psycholog i logopeda. 
Mając na uwadze dobro dziecka nauczy-
ciele, psycholog, logopeda współpracują 
ściśle z rodzicami dzieci tworząc z ich 
udziałem programy indywidualne, 
dbając równocześnie o ujednolicenie od-
działywań terapeutycznych domu i pla-
cówki. Rodzice mają również możliwość 

uczestniczenia w organizowanych spo-
tkaniach „Grupy wsparcia”. Spotkania te 
dają możliwość nawiązania kontaktów 
i wymianę doświadczeń rodzin dzieci 
o podobnych zaburzeniach, poznanie 
i stosowanie metod pracy z dzieckiem, 
skorzystanie z porad prawnych czy też 
indywidualnej rozmowy z pedagogiem 
lub psychologiem.

W programie pracy Grupy Wsparcia 
uwzględnia się również spędzanie wol-
nego czasu poza przedszkolem: wyciecz-
ki, wyjazdy do „Brykolandu”, zabawy 
na powietrzu z grillowaniem, udział 
w imprezach organizowanych przez 
inne placówki. Stosownie do potrzeb 
rodziców, rozwijane jest nieustannie po-
radnictwo psychologiczne. Dzięki stara-
niom dyrektora oraz rady pedagogicznej 

rodzice mogą liczyć na wsparcie w pracy 
z dzieckiem czy pomoc rzeczową.

Nasza placówka od czterech lat 
prowadzi również pracę terapeutyczną 
z dziećmi w ramach zespołu wczesnego 
wspomagania rozwoju. Jesteśmy jak 
dotąd jedyną placówką przedszkolną 
świadczącą usługi w zakresie wczesnej 
interwencji. W ramach pracy terapeu-
tycznej stosowane są metody dostoso-
wane do potrzeb i możliwości indywi-
dualnych dziecka niepełnosprawnego.

Wymienić można między innymi: 
stymulację polisensoryczną według pór 
roku, Poranny krąg, edukację przez ruch 
D. Dziamskiej, Metodę Dobrego Startu, 
Ruch Rozwijający W. Sherborne, Kine-
zjologię Edukacyjną wg P. Dennisona, 
techniki relaksacyjne, elementy metody 

F. Affolter. Naszymi doświadczeniami 
i zdobytą wiedzą dzielimy się poprzez 
organizowanie zajęć otwartych dla na-
uczycieli, dyrektorów, władz miasta oraz 
innych placówek z województwa.

Dzięki współpracy z Katedrą Peda-
gogiki Specjalnej Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie, gościłyśmy 
podczas organizowanego przez nasze 
przedszkole sympozjum „Barwy wycho-
wania przedszkolnego” panią dr Małgo-
rzatę Trojańską – pedagoga specjalnego.

W ramach pracy z dziećmi o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych 
współpracujemy z Ośrodkiem Wczesnej 
Interwencji, Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym w Jaworznie, 
Domem Samopomocy, Szkołami Pod-
stawowymi Nr 7, 3 i 15, Pełnomocnikiem 

do Spraw Osób Niepełnosprawnych pa-
nią Małgorzatą Pilip oraz instytucjami, 
które zajmują się problemami rodzin 
dzieci niepełnosprawnych. Od wielu lat 
aktywnie uczestniczymy w organizowa-
niu Dni Godności Osób Niepełnospraw-
nych na terenie miasta.

Dbając o podnoszenie jakości pracy 
dyrektor naszego przedszkola nieustan-
nie poszukuje sponsorów, a zdobyte fun-
dusze przeznacza na podnoszenie estety-
ki i wyposażenie w pomoce dydaktyczne 
i terapeutyczne. Nauczyciele w trosce 
o dalszy rozwój placówki, w tym głównie 
pomocy dzieciom o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych, starają się o uzyska-
nie środków na doposażenie przedszkola 
w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.

Nauczyciele podjęli się napisania pro-
jektu w ramach Programu UE – Kapitał 
Ludzki. Nasi wychowankowie są lau-
reatami w konkursach plastycznych, 
między innymi I miejsce w konkursie 
plastycznym Fundacji Energetyka – Po-
łudniowy Koncern Energetyczny. Dzięki 
kreatywnej pracy i dużym wsparciu 
ze strony dyrektora – pani mgr Anety 
Hartman, nauczyciel naszego przed-
szkola pani Elżbieta Helbin została 
odznaczona za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania „Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej”.

Kadra naszego przedszkola – nasz 
zespół to nauczyciele z pasją, którzy 
nieustannie dążą do podnoszenia ja-
kości swojej pracy, tak aby zapewnić 
wychowankom lepsze szanse edukacyj-
ne poprzez wspieranie ich ciekawości, 
aktywności i samodzielności, a także 
pomoc i wsparcie dla rodziców w trud-
nym procesie wychowania. IW

Superprodukcja „2012” 
i Emenef w „Heliosie”

W tym tygodniu kino „Helios” w Katowicach 
zaprasza na premierę katastrof icznego f ilmu 
„2012”. Akcja filmu rozpoczyna się w 2009 roku, 
kiedy naukowcy odkrywają na Słońcu silne burze 
słoneczne. Z ich wyliczeń wynika, że będzie to 
miało niebezpieczne skutki dla Ziemi. Nie wszyscy 
akceptują jednak teorię o wielkiej szkodliwości  
i nieprzewidywalnych skutkach tych burz. W roku 
2010 zwołano szczyt państw G8 w Hiszpanii, w celu 
omówienia sposobu przeciwdziałania skutkom zbli-
żającej się klęski. Jednocześnie, w regionie Tybetu, 
tamtejsi mnisi rozpoczęli budowę gigantycznych 
zapór i tam. Nadchodzi rok 2012....

A dla miłośników wampirów i mrocznego 
klimatu mamy nocny maraton filmowy. Już 20 
listopada o godzinie 23.30 „Enemef. Noc Zmierzchu 
i wampirów”, podczas którego będzie można zoba-
czyć jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego 
roku drugą część „Zmierzchu”, czyli „Saga Zmierzch: 
Księżyc w nowiu”. Ponadto to niepowtarzalna okazja 
zobaczenia ponownie „Zmierzchu” oraz filmu „Un-
derworld. Ewolucja”. Przypominamy, że na Enemef 
nie ma możliwości rezerwacji biletów!

A dla naszych czytelników mamy podwójne 
zaproszenia na wybrane seanse. Wystarczy tylko 
odpowiedzieć na pytanie: Kto zagrał główną rolę 
w filmie „2012”? Szczegółowy repertuar kina na 
stronie www.heliosnet.pl.

Muzyczne wydarzenie listopada
Muzyka Gustava Mahlera była już obecna  

w programie Filharmonii Śląskiej – jego II Symfonią 
Orkiestra Symfoniczna pod batutą dyrektora Mi-
rosława Jacka Błaszczyka oficjalnie inaugurowała 
65. sezon. Gustav Mahler był przede wszystkim 
dyrygentem, który komponował jedynie w czasie 

wolnym. W swej muzyce, a przede wszystkim w 
dziewięciu symfoniach oraz pieśniach starał się uka-
zać złożoność człowieczego bytowania, od uciech 
po przeżycia głęboko ukryte w duszy, o których 
nie mówi się nikomu. Jego gigantyczne symfonie 
z niewiarygodnym bogactwem barw są sporym 
warsztatowym wyzwaniem dla najlepszych orkiestr. 
Równie wielkim wyzwaniem i sprawdzianem zara-
zem jest muzyka Wolfganga Amadeusa Mozarta, 
kompozytora którego twórczość wybiegała poza 
czasy w jakich żył. Jak napisano o nim: „zmarł  
w nędzy, dlatego że pod koniec życia stał się obcy 
swym współczesnym”. 

Stąd nie dziwi tytuł najbliższego koncertu 
w Filharmonii Śląskiej „Muzyczne wydarzenie”, 
zwłaszcza, gdy zaproszenie przyjął maestro Gabriel 
Chmura. Niegdysiejszy szef NOSPR na estradzie Fil-
harmonii Śląskiej pojawi się już w piątek 13 listopada 
o godz. 19. Solistką koncertu będzie Iwona Sobotka, 
a w jego programie wykonane zostaną: XXXII Sym-
fonia G-dur KV 318, dwie arie koncertowe i motet 
Exsultate, jubilate Wolfganga Amadeusa Mozarta 
oraz IV Symfonia G-dur Gustawa Mahlera. 

A dla naszych czytelników mamy podwójne 
zaproszenia na wybrane koncerty. Wystarczy tylko 
mailem wysłać hasło FILHARMONIA.

Szczegółowy repertuar filharmonii znajduje się 
na stronie www.filharmoniaslaska.art.pl.

Osiedle Nikiszowiec w Katowicach
W tym tygodniu wspólnie ze Śląską Organizacją 

Turystyczną zapraszamy do odwiedzenia kolejnego 
obiektu na śląskim Szlaku Zabytków Techniki. Tym 
razem przybliżymy niezwykle malowniczą kolonię 
robotniczą jaką jest Osiedle Nikiszowiec. Osiedle 
powstało w latach 1908-15 przy kopalni „Giesche” 
(„Wieczorek”) i zostało zaprojektowane przez 
braci Zillmannów. Tworzy je 9 zwartych kwartałów 

budynków połączonych charakterystycznymi prze-
wiązkami oraz kościół parafialny św. Anny z 1927 
roku. To niezwykle urokliwe miejsce o niepowta-
rzalnym klimacie posłużyło za tło dla wielu filmów 
o Górnym Śląsku. Swoje filmy kręcili tu Kazimierz 
Kutz, Janusz Kidawa, Maciej Pieprzyca czy Lech 
Majewski. Warto podkreślić, że w pobliżu osiedla 
mieści się też zabytkowy szyb „Pułaski”, Galeria Szyb 
„Wilson”, a w odległości około 3 kilometrów kolonia 
robotnicza Giszowiec.

A dla naszych czytelników mamy przewodnik 
po Szlaku Zabytków Techniki oraz mapę szlaku. 
Wystarczy tylko odpowiedzieć na pytanie: Gdzie 
mieści się Kolonia Robotnicza „Ficinus”?

Więcej informacji o atrakcjach województwa 
śląskiego na stronie www.gosilesia.pl.

„Przerwane objęcia” w „Rialto”
Nadchdzący tydzień w Kinoteatrze „Rialto” to 

ukłon przede wszystkim w stronę miłośników Pedro 
Almodovara. Na ekranie kinoteatru po raz kolejny 
zagości jego najnowszy film „Przerwane objęcia” 
z jedną jego ulubionych aktorek w roli głównej 
Penelope Cruz. Ci, którzy cenią sobie twórczość tego 
hiszpańskiego reżysera na pewno nie rozczarują się 
jego kolejnym filmem. Podnadto w tym tygodniu 
w „Rialcie” będzie można zobaczyć „Do Czech razy 
sztuka”. Głównym bohaterem filmu jest Oskar – 
prezenter prognozy pogody w czeskiej telewizji, 

który wiedzie spokojne życie u boku swojej żony 
Zuzany aż do dnia, gdy odkrywa, że ukochana ma 
pewien… defekt. Jaki zobaczycie Państwo sami. 
Warto podkreślić, że w katowickim kinie zagości 
też Festiwal Ars Cameralis, w ramach którego 13 
listopada na etradzie pojawi się Maciej Obara i Esus.

A dla naszych czytelników mamy podwójne 
zaproszenia na wybrane seanse. Wystarczy tylko od-
powiedzieć na pytanie: Jaki tytuł nosi przedostatni 
film Pedro Almodovara?

Szczegółowy repertuar kina znajduje się na 
stronie www.rialto.katowice.pl.

6-30. XI - Festiwal Ars Cameralis 
Do ciekawej podróży w świat muzyki, filmu 

i szeroko rozumianej sztuki zapraszają organiza-
torzy Festiwalu Ars Cameralis. Trasa wędrówki 
rozpoczęła się już 6 listopada od koncertu muzyki 
f ilmowej Roque Baňosa, z towarzyszeniem Or-
kiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO Zespołu 
Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA.  
A to dopiero początek prawdziwej wyprawy w świat 
niecodziennych doznań.

Bellmer w Japonii, choć na Śląsku? Nierealne? 
Podczas Ars Cameralis zdarzyć się może wszystko. 
David Lynch, który na moment odejdzie od filmowej 
kamery, by zaprezentować swoje litografie i foto-
grafie, a chwilę potem zagrać na żywo niepokorną 
muzykę? To także, choć brzmi niewiarygodnie, wy-
darzy się tuż obok nas. W festiwalowym programie 
przetną się drogi bardzo wielu artystycznych znako-
mitości. Wystarczy spojrzeć na rozrastające się z roku 
na rok propozycje z kręgu muzyki alternatywnej. 
Legendarne Yo La Tengo, każdą kolejną płytą, od 
ponad dwudziestu lat, wznosi sobie coraz okazalszy 
pomnik. Poza tym istne rewelacje kilku ostatnich 
sezonów – oniryczny, choć przefiltrowany przez 
współczesne stylistyki lo-fi i nowego folku – Grizzly 

Bear oraz wysmakowany, 
pogwizdujący songwriter 
Andrew Bird. Tuż wokół nich 
przemykać będzie Josephi-
ne Foster, fascynująca wo-
kalistka o zniewalającym, 
zawodzącym głosie oraz 
Anne Clark, występująca 

jako St. Vincent, która zahipnotyzuje publiczność 
zebraną w klubie... Hipnoza. Matt Elliott uwiedzie 
magiczną desperacją i oszałamiającym pięknem 
rzewnych songów. Pojawią się bowiem także szaleni 
Palestyńczycy z Ramallach 
Underground, a w ramach 
corocznego Zbiegu Poetyc-
kiego „Na Dziko” czarno-
skóry amerykański poeta 
Amiri Baraka skandować 
będzie wiersze w rapowym 
rytmie, lecz z towarzysze-
niem fortepianu oraz instrumentów smyczkowych. 
Niepowtarzalną, współczesną wersję „Romeo i Julia” 
wystawi Teatr Oskarasa Koršunovasa, na „Hamleta” 
w… kopalni zaprosi francuska Grupa Naxos, a dla 
miłośników klasyki zaśpiewa najwspanialszy na 
świecie kontratenor Philippe Jaroussky. To ledwie 
zarys tego, co wydarzy się na Śląsku między 6 a 30 
listopada. Zapraszamy! 

A dla naszych czytelników mamy do wyboru 
podwójne zaproszenia do wyboru na koncert 
Macieja Obary 13 listopada lub spektakl w Teatrze 
Korez na 16 listopada. Wystarczy tylko wysłać hasło: 
Ars Cameralic na adres mailowy gazeta_konkursy@
o2.pl oraz nazwisko i numer telefonu. 

Więcej szczegółów na stronie festiwalu www.
cameralis.art.pl. W artykule wykorzystano tekst 
Bartłomieja Majzela zamieszczony na stronie 
festiwalu.

Pedagodzy z Przedszkola Miejskiego nr 12 od lewej: Krystyna Pacyniak, dr Elżbieta Trojan  
z Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa, Elżbieta Helbin i dyr. Aneta Hartman
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Jesienne wycieczki Mapetu

20 oraz 21 października 2009 
zespół nauczycieli języków 
obcych z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Gimnazjum 
4 z Oddziałami Integracyjnymi 
oraz Oddziałami Dwujęzycznymi 
jak co roku zaangażowany był 
w przygotowanie obchodów 
Europejskiego Dnia Języków 
Obcych. Jest to święto wszystkich 
języków europejskich, a także 
języka ojczystego, dlatego 
w programie artystycznym 
uwzględnione zostały trzy 
języki obce nauczane w szkole 
(angielski, niemiecki, francuski) 
oraz język polski.

Obchody tego święta w naszej 
szkole rozpoczęliśmy od konkursu 
językowego, przygotowanego przez 
nauczycieli. W konkursie udział 
wzięły zespoły 2 uczniów reprezen-
tujących każdą klasę. Test konkur-
sowy sprawdzał wiedzę na temat 
Europejskiego Dnia Języków Obcych 
oraz same umiejętności językowe 
uczniów.

Jesień może być urokliwa. Przeko-
nały się o tym dzieci ze świetlicy 
Mapet w Szczakowej, uczestniczące 
w wycieczkach do Leśnego Parku 
Niespodzianek w Ustroniu i w oko-
lice Ojcowa.

Pod koniec września udaliśmy się 
w góry Beskidu Śląskiego. Ustroń Za-
wodzie położony jest w malowniczej 
okolicy. Przywitała nas rześka, sło-
neczna pogoda. Dzieci niecierpliwie 
oczekiwały niespodzianek. Wkrótce 
znalazły ich bardzo wiele w Leśnym 
Parku.

Duże wrażenie zrobiły na nas 
pokazy lotów drapieżnych ptaków po-
słusznych sokolnikom. Orły, myszo-
łowy, sokoły i jastrzębie prezentowały 
swoją siłę i piękno. Przelatywały czę-
sto nad naszymi głowami tak zwinnie, 
że nie robiły nam krzywdy. Następnie 
popisywały się sowy. Dzieci przeko-
nały się, że te nocne ptaki są bardzo 
sympatyczne. Chociaż nieco ociężałe, 
potrafią nieźle latać.

„Zwyczajni ludzie myślą tylko jak 
czas spędzić, kto ma jakiś talent 
– jak czas wykorzystać” – to myśl 
przewodnia tegorocznego VIII Kon-
kursu Piosenki Turystycznej organi-
zowanego przez Klub Młodzieżowy 
MCKiS „Podłęże”.

W konkursie uczestniczyły dzieci 
i młodzież z terenu miasta Jaworzna, 
rywalizowali w trzech kategoriach 
wiekowych: przedszkola, szkoły pod-
stawowe oraz gimnazjalne i ponad-
gimnazjalne.

Jury w osobach: Renata Gacek, 
Wojciech Włodarczyk, Jerzy Zięba 
podczas tegorocznej rywalizacji mieli 
niezły orzech do zgryzienia ze wzglę-
du na wysoki poziom konkursu. 
Rywalizacja pomiędzy uczestnikami 
przebiegała w bardzo miłej i przyjaznej 
atmosferze, klimat górskich wędrówek 
udzielił się widowni, która bardzo 
żywo i spontanicznie reagowała na wy-
stępy zespołów i solistów.

VIII Konkurs Piosenki Turystycz-
nej odbył się dzięki wsparciu finan-
sowemu budżetu miasta Jaworzna, 
Miejskiemu Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie oraz Stowarzyszeniu Rów-
nych Szans „Sigma”. Instytucje te ufun-
dowały cenne i atrakcyjne nagrody dla 
laureatów konkursu. A oto zwycięzcy:

Przedszkola: I m. PM 27 (opiekun: 
Ewa Zielińska, Anna Siodlarz); II m. 
PM 9 (opiekun: Karolina Basta-Mróz); 
III m. PM 1 (opiekun: Janina Badura, 
Renata Baran). Wyróżnienia: PM 10 
(opiekun: Martyna Szczotka, Marta 
Raczek-Bielawa); PM 19 (opiekun: 
Sylwia Matyasik, Elżbieta Pałczyńska); 

Wyróżnienia ind.: Kaczmarek Hanna 
z PM 27 (opiekun: Ewa Zielińska, Anna 
Siedlarz); Wójcik Julia z PM 27 (opie-
kun: Ewa Zielińska,Anna Siedlarz); 
Kapuścik Wiktoria i Kural Piotr z PM 
14 (opiekun: Anna Matusik)

Szkoły podstawowe: (Zespoły) 
I m. Chór Kameralny z CETiS/SP 20 
(opiekun: Świerzawska Małgorzata); 
II m. Zespół Wokalny „Echo” z SP 
14 (opiekun: Darkowska Halina); III 
m. Zespół Wokalny „Akcent” z CE-
PIS (opiekun: Halina Darkowska). 
Wyróżnienia: zespół „Leśne Skrzaty” 
z SP 15 w (opiekun: Barbara Martyka); 
Trio „Wesołe Nutki” z SP 19 (opiekun: 
Ewa Gajda-Migacz); Zespół „Góroła-
zy” z SP 16 (opiekun: Łukasz Dobosz, 
Agnieszka Liszka).

(Soliści) I m. Florkiewicz Weronika 
z Klubu MCKiS „Podłęże”(opiekun: 
Bernadeta Zapała); II m. Bijak Anna 
z SP 15 (opiekun: Krystyna Malara); 
III m. Kania Elżbieta z SP 16 (opiekun: 

Łukasz Dobosz, Agnieszka Liszka). 
Wyróżnienia: Palka Martyna z SP 14 
(opiekun: Halina Darkowska);Trzciń-
ska Wiktoria z Klubu MCKiS „Podłę-
że”(opiekun: Bernadeta Zapała).

Szkoły gimnazjalne i ponadgimn.: 
(Zespoły) I m. Chór Kameralny z CE-
PIS/ Gimn. nr 9 (opiekun: Kobiałka 
Zygmunt); II m. Zespół Wokalny 
z Gimn. nr 7 (opiekun: Kobiałka Zyg-
munt); III m. I Jaworznicka Drużyna 
Wędrownicza „Szlak” (opiekun: Da-
wid Jasiński). Wyróżnienie: V Jaworz-
nicka Drużyna Wędrownicza „Potok” 
(opiekun: Sylwester Kurzywa).

(Soliści) I m. Magdalena Łytek 
z Klubu MCKiS „Podłęże”(opiekun: 
Bernadeta Zapała); II m. Małgorzata 
Matusik z Klubu MCKiS „Podłęże” 
(opiekun: Bernadeta Zapała); III m. 
Karolina Kobiałka z zespołu „Awo-
kado”. Wyróżnienie: Stępień Anna 
z Technikum nr 6 w Jaworznie (opie-
kun: Justyna Piaskowy). E.L.

Zdziwienie wywołała możliwość 
spotkania się „oko w oko” z dziką 
zwierzyną. Sarny, jelenie, daniele 
i muflony zupełnie bez lęku przecha-
dzały się między nami. Pozwalały 
głaskać się i karmić, wykazując dużą 
cierpliwość. Dzieci wyraźnie cieszyły 
się z tak bliskiego kontaktu ze zwie-
rzętami, które nieraz widziały tylko 
na fotografiach lub w zoo. Po tych 
atrakcjach wyruszyliśmy jeszcze 
na bajkową aleję z ruchomymi eks-
pozycjami i plac zabaw.

Dwa tygodnie później wybraliśmy 
się na kolejną wycieczkę, tym razem 
do Ojcowskiego Parku Narodowego. 
Deszcz nie zdołał pokrzyżować na-
szych planów.

Przemierzaliśmy korytarze Jaskini 
Wierzchowskiej. Dzieci szukały nieto-
perzy i liczyły na znalezienie śladów 
człowieka pierwotnego. W najwięk-
szej sali jaskini oglądaliśmy jurajskie 
skamieniałości, a także kości niedź-
wiedzia, lwa i renifera jaskiniowego 
z epoki lodowcowej. W ostatniej kom-
nacie miało miejsce niezwykłe spo-
tkanie z pradziadkiem Neolitosem, 
który w niekonwencjonalny sposób 
przedstawił realia życia ludzi z neolitu.

Po spożyciu kiełbasek z grilla 
w restauracji na Złotej Górze podąży-
liśmy wapiennym wąwozem w stronę 
Pieskowej Skały. Podziwialiśmy fan-
tastyczne skały, ostańce i niezwykły 
Kościółek „Na Wodzie” w Ojcowie. 
A wszystko to wśród drzew mienią-
cych się ciepłymi barwami. Szczegól-
ną uwagę dzieci przykuła Maczuga 
Herkulesa.

W Muzeum Sztuki Europejskiej 
na Zamku w Pieskowej Skale za-
chwyciły nas eksponaty z ceramiki, 

tkactwa, meblarstwa, rzeźby i ma-
larstwa pochodzące z okresu od XV 
do XIX wieku.

Wracaliśmy zauroczeni. W au-
tokarze dzieci oglądały zakupione 
pamiątki i dzieliły się przeżyciami. 
Niektóre wspominały nietoperza 
wielkości dwóch kostek czekolady 
wiszącego w jaskini.

Organizowanie wycieczek w nie-
dalekie i ciekawe miejsca to jedna 
z form działalności świetlicy Mapet. 
Takie wyprawy są doskonałą oka-
zją do poznania najbliższych okolic 
i kształtowania różnych cech charak-
teru takich jak koleżeńskość, wytrwa-
łość, zaradność.

BOŻENA SZWAJCOWSKA

Następnego dnia miała miej-
sce uroczystość, którą zaczęliśmy 
od zapoznania się z podstawo-
wymi informacjami dotyczącymi 
Europejskiego Dnia Języków Ob-
cych. Dowiedzieliśmy się dlaczego 
powinniśmy obchodzić to święto, 
jakie są jego cele, dlaczego warto 
uczyć się języków obcych oraz jak 
wygląda oficjalne logo Europejskie-
go Dnia Języków Obcych.

Część artystyczną rozpoczęła 
Kinga Liszka – uczennica klasy 
trzeciej dwujęzycznej prezentu-
jąc swoje wyjątkowe umiejętno-
ści recytatorskie w interpretacji 
wiersza „The Tiger” angielskiego 
poety Williama Blake’a. Także 
uczennica trzeciej klasy dwuję-
zycznej Maria Rola ukazała pięk-
no poezji niemieckiej, prezentując 
wiersz „Der Pantehr” Rainera 
Marii Rilkego. Kolejnym punk-
tem programu był występ trzeciej 
klasy artystycznej, która przygo-
towała piosenkę „Hands up” w ję-
zyku francuskim oraz angielskim, 
do której klasa zaprezentowała 
układ choreograficzny. Następ-
nie wystąpił „Kabaret Szkolne-
go Niepokoju”, który zachwycił 

i rozbawił całą widownię skeczem 
w języku niemieckim „Królewna 
Śnieżka”. Ponadto klasa pierw-
sza dwujęzyczna zaprezentowała 
swoje umiejętności muzyczne 
grając na gitarach i śpiewając 
piosenkę szkockiej piosenkarki 
Amy Macdonald „This is the life”. 
Podczas tych prezentacji po raz 
kolejny mogliśmy podziwiać nie-
zwykłe umiejętności językowe 
uczniów nie tylko klas dwuję-
zycznych. Piękno języka polskie-
go zaprezentowaliśmy utworem 
Stanisława Sojki „Tolerancja”, 
który zagrali na instrumentach 
mu z ycznych ora z z a śpiewa l i 
uczniowie trzeciej klasy fizycz-
nej. Po wszystk ich w ystępach 
nastąpił finał uroczystości przy-
gotowany przez 5 uczniów grupy 
kabaretowej. Zaprezentowali oni 
interpretację piosenki kabaretu 
Ani Mru Mru „To Końcowy Song” 
z uk ładem choreograf icznym, 
w której istotnym elementem była 
doskonała gra na grzebieniu.

Pozostałe zdjęcia z imprezy moż-
na zobaczyć w galerii zdjęć na stro-
nie internetowej naszej szkoły  
www.zso.jaworzno.edu.pl. IW

Na obchodach Europejskiego  Dnia Języków Obcych były akcenty artystyczne

Zadowolone i uśmiechnięte dzieci na wycieczce 

Pięknie jest śpiewać piosenki turystyczne
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Dziś będzie pasowanie

Oliwia Warmuz z III Liceum 
Ogólnokształcącego została 
tegorocznym jaworznickim 
Mistrzem Ortografii. 
Okazała się najlepsza 
w językowych zmaganiach, 
które już po raz siódmy były 
organizowane w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1  
im. Kazimierza Wielkiego.

W szranki tegorocznego dyktan-
da stanęło prawie sto osób, wśród 
których znaleźli się uczniowie oraz 
osoby dorosłe. Honoru tych drugich 
bronili m.in. Renata Witek, ubie-
głoroczna wicemistrzyni dyktanda 
i z-ca dyrektora ZSP nr 3 w Jaworznie 
oraz Zbigniew Mika, naczelnik Wy-
działu Edukacji Urzędu Miejskiego.

– W dyktandzie uczestniczę 
co roku. Nie obawiam się trudów 
tego sprawdzianu i mam nadzieję, 
że zajmę w tym roku niezłą lokatę. 
Jako dziecko dużo czytałem, a tak 
ortografii można się nauczyć najszyb-
ciej – swój sposób na naukę trudnych 
słówek zdradzał naczelnik Mika.

Trudny hurrapatriota
Wielki sprawdzian rozpoczął 

się 6 listopada punktualnie o godz. 
10.W ruch poszły kartki i długopi-
sy, a uczestnicy usłyszeli pierwsze 

słowa dyktanda, które specjalnie 
dla mieszkańców Jaworzna przy-
gotował prof. Jan Malicki, wykła-
dowca Uniwersytetu Śląskiego 
i dyrektor Biblioteki Śląskiej.

– Życzę sukcesów w trudnym 
dziele zmagania się z pułapkami 
polskiej ortografii. Jak Kazimierzo-
wi rycerze stający w szranki tur-
niejowe o honor – własny i szkoły 
– napisał w liście do uczestników 
prof. Malicki.

Nawiązanie do Kazimierza 
(Wielkiego) miało także swoje 
przełożenie na sam tekst.

– Niemłody już bądź co bądź 
król Kazimierz zmierzał do Haj-
nówki. Towarzyszyli mu nieliczni 
dworzanie. Wśród nich wyróżniał 
się rosły halabardnik w bezgrzebie-
niowym hełmie z azerbejdżańskim 
handżarem za pasem – tak zaczynał 
się sprawdzian, z którym mierzyli 
się uczestnicy.

Pierwsza część ortograficznych 
zmagań trwała prawie godzinę. 
Kilka zdań sprawiło piszącym 
szczególne trudności.

– Hurrapatriota i mikrohistorio-
zofii, to były dla mnie wyrazy zupełnie 
kosmiczne choć w trakcie czytania 
dyktanda nie miałam czasu na zbyt 
długie zastanawianie się. Po prostu 
pisałam tak, jak instynkt mi podpo-
wiadał – mówiła Renata Dominiak, 
pracownik ruchu telekomunikacyj-
nego, pisząca w grupie dorosłych.

Wtorkową uroczystość pasowania 
przedszkolaków w Przedszkolu 
Miejskim nr 2 rozpoczęła nauczy-
cielka Renata Ganobis.

Przedszkolaki z najstarszych 
grup przed licznie zgromadzoną 
publicznością zaprezentowały 
ciekawy program artystyczny. 
W formie humorystycznych wier-
szy przedstawiły życie przedszko-
laka. Zaśpiewały kilka piosenek, 
zatańczyły polkę. Wykazały się 
również znajomością podstawo-
wych zasad zachowania w różnych 
sytuacjach i w zagadkach typu 
„odpowiedzi na trudne pytania”. 
Najcięższą próbą dla niektórych 
było wypicie soku cytrynowego, 
do czego zachęcała przedszko-
laków nauczycielka Jolanta Wo-
lan – a to wszystko po to, żeby 

udowodnić zebranym gościom, 
że zasługują na miano starsza-
ka. Po uroczystym ślubowaniu 
przedszkolaki zostały uroczyście 
pasowane na starszaków przez 
panią dyrektor.

Uroczystość dostarczyła zebra-
nym rodzicom mnóstwo wrażeń 
oraz była świetną okazją do udo-
kumentowania tego ważnego mo-
mentu pamiątkowymi zdjęciami.

I na koniec ref leksja płyną-
ca ze słów wiersza R. Fulghuma 
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba 
wiedzieć, nauczyłem się w przed-
szkolu – o tym jak żyć, co robić, jak 
postępować, współżyć z innymi, 
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć 
i wyobrażać sobie lepszy świat”... 
to rzeczywiście jest prawda.

IW

Padający śnieg i deszcz nie zraził młodych turystów 

Pasowanie przedszkolaków na starszaków

Jak wzbudzić zainteresowanie 
uczniów ekologią i ochroną środowi-
ska? Najskuteczniejszym sposobem 
na osiągnięcie tego celu jest wyjście 
poza szkolne mury.

A jeśli już zdecydujemy się na ten 
odważny krok, to najlepiej wybrać 
się w rejony Beskidu Żywieckiego 
na czas trzech dni. Tak właśnie postąpili 
uczniowie klasy IIc z I LO pod opieką 
pani Beaty Wołos. Z Jaworzna wyruszy-
liśmy do Rycerki – niewielkiej górskiej 
miejscowości. Tam po zakwaterowaniu 
młodzież wzięła udział w warsztatach 
pt. „Tajemnice lasu”. Oprócz funkcji 
i korzyści płynących z tej formacji 
roślinnej, szczegółowo omówiliśmy 
drzewostan beskidzki. Dowiedzieli-
śmy się, że nie jest z nim dobrze. Wy-
ciętą ponad 100 lat temu macierzystą 
puszczę jodłowo-bukową zastąpiono 
monokulturami świerkowymi, które 
nie są przystosowane do życia w tym 
rejonie. Prawdziwym problemem dla le-
śników jest kornik drukarz, który żywi 
się drewnem świerka. Pomimo zasto-
sowania środków przeciwdziałających 
temu szkodnikowi (np. klatek z feromo-
nami), liczebność jego populacji ciągle 
wzrasta. Pojawiła się jednak nadzieja dla 
tych lasów. Wycinane świerki są stop-
niowo zastępowane jodłami i bukami. 
Być może za kilkadziesiąt lat zostanie 
przywrócona równowaga ekologiczna 
na tym terenie. Po części teoretycznej 
warsztatów nadszedł czas na część 
praktyczną – spacer po lesie. Podczas 
tego krótkiego z powodu niesprzyja-
jącej pogody wyjścia rozmawialiśmy 
o ciekawych okazach grzybów i roślin 
znalezionych przez nas.

Następnego dnia czekała nas wę-
drówka do schroniska na Przełęczy 

Przegibek (1000 m n.p.m.). Z bagażami 
na plecach i zapałem w sercach ru-
szyliśmy naprzeciw temu ambitnemu 
wyzwaniu. Bo i warunki, w których 
przyszło nam się poruszać, były eks-
tremalne. Temperatura w okolicach 0 
stopni Celsjusza oraz padający śnieg 
z deszczem z pewnością nie należą 
do czynników motywujących prze-
ciętnego turystę górskiego. Jednak po-
mimo tych przeciwności pogodowych 
dotarliśmy do celu, gdzie zostaliśmy 
nagrodzeni za swe trudy przepyszną 
zupą borowikową. Po południu mieli-
śmy czas na integrację.

Nazajutrz czekało nas niemałe za-
skoczenie. Wszyscy byli przekonani, 
że śnieg, który spadł ubiegłego dnia, 
stopnieje. Stało się odwrotnie – warstwa 
białego puchu sięgała już wysokości 
dwudziestu centymetrów i ciągle ro-
sła. Sytuację pogarszał silnie wiejący 
wiatr, który ciskał płatkami śniegu 
prosto w twarz. Żaden z mieszkańców 
Rycerki nie pamiętał, by kiedykol-

– Było strasznie dużo cytatów 
i wyrazów, które pierwszy raz sły-
szałam np. korzenionóżka – oce-
niała z kolei Joanna Soska z Gim-
nazjum nr 3.

Jako jedyny bezbłędnie tekst 
prof. Malickiego napisał rencista 
Stanisław Gajos (grupa dorosłych).

– Jestem pasjonatem dyktand. 
Traktuję je jak konkurencje sporto-
we, a największą satysfakcję daje 
mi poczucie rywalizacji z innymi. 
Uczestniczyłem w wielu tego typu 
zawodach i jaworznicki sprawdzian 
oceniam jako perfekcyjny. Od razu 
widać, że przygotowywał go profe-
sjonalista. To ważne, bo wielokrotnie 
zdarzało się, że w dyktandzie które 
pisałem w innych częściach Polski, 
po prostu pojawiały się błędy. Tutaj 
pomyłek nie było, co więcej, tekst 
prof. Malickiego sprawdzał moim 
zdaniem wszelkiego rodzaju umiejęt-
ności ortograficzne – oceniał Gajos.

Za rok więcej dorosłych
Zgodnie z regulaminem dyk-

tanda, w drugim etapie mogli spo-
tkać się wyłącznie uczniowie (trzy 
osoby w grupie gimnazjalnej i trzy 
w ponadgimnazjalnej). Dla nich 
przygotowano dodatkowe zadania, 
m.in. wyjaśnianie pojęć takich jakie 
„żararaka” i „gomółka”, wskazywa-
nie poprawnej pisowni wyrazów 
oraz pisanie jeszcze jednego tekstu 
z trudnymi słowami. Najlepsi z obu 

grup spotkali się w wielkim poje-
dynku o tytuł Mistrza Ortografii. 
Zwycięzcą okazała się wspomniana 
Oliwia Warmuz. W ostatecznej roz-
grywce pokonała Michalinę Malisz 
z Gimnazjum nr 4.

– Przygotowywałam się czyta-
jąc inne dyktanda, których teksty 
znalazłam w Internecie. Jestem 
w klasie dziennikarskiej, a w niej 
dużo piszemy. To pewnie pomogło 
mi w osiągnięciu dobrego wyni-
ku – powiedziała po zakończeniu 
dyktanda Warmuz.

Kolejna szansa na pokonywa-
nie językowych meandrów w ZSP 
nr 1im. Kazimierza Wielkiego już 
za rok. Mamy zapewnienie, że po-

wiek zima zaatakowała już w połowie 
października. W takich warunkach 
tylko najodważniejsi zdecydowali się 
na zdobycie szczytu Bendoszki (1144 
m n.p.m.). Aby wyciszyć się i odpo-
cząć po tej wyczerpującej wspinaczce, 
odwiedziliśmy kapliczkę zbudowaną 
przez mieszkańców przełęczy. Wszyst-
kie przedmioty tam się znajdujące: 
krzyż, stacje drogi krzyżowej, ławki, 
ołtarz były wykonane w przepięknym 
stylu tego regionu. Później wróciliśmy 
do schroniska na chwilę odpoczynku 
i obiad. Musieliśmy nabrać sił przed 
podjęciem kolejnego wyzwania – zejścia 
z góry. Na szczęście odbyło się to szybko 
i sprawnie, więc w komplecie wsiedli-
śmy do autokaru, by wrócić do domu.

Ta wycieczka zapadnie na długo 
w pamięci jej uczestników. Emocjonują-
ce chwile w ciągu tych trzech dni mogli 
przeżyć dzięki dofinansowaniu z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

MAGDALENA MAJMUREK, OPP W I LO

większy się w nich grupa dorosłych 
uczestników.

– Tekst był dość trudny, nad zna-
czeniem niektórych słów musiałbym 
się zastanowić. Sam chciałbym się 
sprawdzić w ortografii i obiecuję, 
że w kolejnej edycji wezmę udział 
– powiedział Marcin Marzyński 
z biura promocji urzędu miasta.

Dodajmy, że dyktando odbyło 
się pod patronatem prezydenta Ja-
worzna Pawła Silberta oraz senator 
Krystyny Bochenek. Imprezie towa-
rzyszyła wystawa modeli „Lotnic-
two wczoraj i dziś” zorganizowana 
przez Eugeniusza Karlaka, Pawła 
Ogarka i ks. Łukasza Małkiewicza.

ANETA BERGIEŁ

Centrum Edukacji Zawodowej „ Cargo 
Art - Com Joanna Czuszek
Vena Reklama i Poligrafia –Lucyna Żele-
chowska Koziarz
Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie
Związek Nauczycielstwa Polskiego Odział 
w Jaworznie 
Pizzernia El Buczo
Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miej-
skiego w Jaworznie
Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne - WSiP

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
ING Bank Śląski  
Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego 
w Jaworznie
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie 
serdecznie dziękuje za ufundowanie poczę-
stunku dla gości i uczestników VII Mistrzostw 
Ortograficznych Jaworzna firmie: 
Jeronimo Martines Dystrybucja Sp. z o.o. 
Region Ruda Śląska 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie serdecznie 

dziękuje za ufundowanie nagród dla finalistów 
VII Mistrzostw Ortograficznych Jaworzna firmom: 
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John M
ilton (1608 – 1674 ), 

poeta i pisarz angielski, autor 
„Raju utraconego”.
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laczego 

w
 Titanicu grał 
Leonardo D

i 
Caprio?

Bo Chuck N
orris 

by w
szystkich 

uratow
ał.

D
o stałych gości 

Paderew
skiego w

 Riond 
Bosson należeli 
pianista Zygm

unt 
Stojow

ski z m
atką, 

niezw
ykle afektow

aną, 
starszą dam

ą, 
której fum

y, fochy 
i dbałość o etykietę 
często staw

ały się 
tem

atem
 żartów

 

Paderew
skiego, K

iedyś, 
na przykład, m

istrz 
nauczył pew

nego 
Francuza, znanego 
z nieskazitelnych 
m

anier, układnej 
form

ułki pow
italnej 

po polsku. N
ie 

podejrzew
ający 

niczego m
onsieur 

C
hevrier stuknął 

obcasam
i, pochylił się 

nisko i całując dłoń 
starszej pani, w

ygłosił 
w

yuczone na pam
ięć 

słow
a:

– Jak się m
iew

asz, stara 
krow

o?
Biedna pani Stojow

ska, 
cała w

 falbankach 
i koronkach, om

al nie 
zem

dlała z w
rażenia.

Po długim
 pobycie w

 szpitalu na w
ykład przychodzi student nie 

w
yróżniający się inteligencją. Profesor w

ita go słow
am

i:
– O

oo, Fąfara! Już pan nie m
a gipsu na nodze?

– N
ie m

am
. Teraz naw

et chodzi m
i się znacznie lepiej niż przed 

złam
aniem

 nogi!
– Rozum

iem
. Teraz jeszcze przydałoby się panu doznać lekkiego 

w
strząsu m

ózgu.

A
ngielski poeta, John M

ilton, 
wcześnie oślepł, a później 
ożenił się z kobietą piękną, 
ale bardzo kłótliw

ą. Pew
nego 

dnia odw
iedził poetę lord 

Buckingham
. G

dy pani M
ilton 

opuściła pokój, lord pow
iedział:

– Pańska żona jest jak pięknie 
rozw

inięta róża.
– Jeśli chodzi o jej w

ygląd 
– odparł autor „R

aju 
utraconego” – nie m

ogę o tym
 

nic sądzić, ale odczuw
am

 
to po kolcach.

– Przepiszę pani tabletki – m
ów

i 
lekarz do pacjentki z olbrzym

ią 
nadw

agą.
– D

obrze, panie doktorze. Jak 
często m

am
 je zażyw

ać?
– N

ikt ich pani nie każe zażyw
ać. 

Proszę je rozsypyw
ać na podłogę 

trzy razy dziennie i podnosić 
po jednej.


