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W Szczakowej 
mają powód 
do... radości

Po zawirowaniach związanych 
z podpisaniem umowy kupna 
huty szkła w Szczakowej 
wreszcie spraw znalazła swój 
pozytywny finał. W piątek, 
3 października, krakowska 
firma „Slag Recycling” 
sfinalizowała transakcję 
zakupu.

91 Plus Huta Szkła Szczakowa spółka 
z o.o. od początku roku miała problemy. 
Załodze, postawionemu w stan upa-
dłości zakładowi, groziły zwolnienia, 
ponieważ z powodów proceduralnych 
19 września nie doszło do podpisania 
umowy między syndykiem Sebastianem 
Lechkunem i firmą z Krakowa „Slag Re-
cycling”. Gdy pojawiły się pogłoski o pla-
nowanym wygaszeniu pieca hutniczego, 

a na tablicy informacyjnej zawisły listy 
z nazwiskami osób do zwolnienia, do 
akcji włączyły się związki zawodowe.

NSZZ „Solidarność” i OPZZ Huty 
Szkła poprosiły o pomoc w tej sytuacji 
prezydenta Pawła Silberta. Przedstawi-
ciele związków i prezydent razem z pre-
zes firmy „Slag” brali udział w spotkaniu 
z sędzią komisarzem. – Rozmawialiśmy 
o tym, że warto byłoby dać szansę na to, 
aby przedłużyć termin związania umo-
wą, po to, by mogło dojść do transakcji. 
Sędzia komisarz wyraził taką zgodę – re-
lacjonuje Paweł Silbert. – Potem pojecha-
liśmy do huty szkła, żeby porozmawiać 
z syndykiem. Na tymże spotkaniu padła 
taka propozycja ze strony związków 
zawodowych i spółki, która była chętna 
nabyć hutę, żeby w kwestii nieco spor-
nej, dotyczącej wyceny majątku, wzięły 
udział dwie grupy. Poproszono mnie, 
żebym wyznaczył jakąś osobę lub osoby, 

które miałyby uczestniczyć w tym proce-
sie, co uczyniłem i pracownik wydziału 
kontroli wewnętrznej i audytu wziął 
udział w tym przekazywaniu składników 
majątkowych – objaśnia prezydent.

W piątek, 3 października, udało się 
podpisać umowę kupna – sprzedaży 
między syndykiem i firmą „Slag Recyc-
ling”. Póki co, firma nie zdradza swoich 
planów dotyczących huty. Od rzecznika 
prasowego otrzymaliśmy tylko potwier-
dzenie informacji o podpisaniu umowy 
i zapewnienie, że huta będzie nadal 
funkcjonowała. – Mogę tylko powiedzieć, 
że pracownicy zostali poinformowani, 
na temat tego, co się będzie działo, było 
spotkanie z zarządem. No i można po-
wiedzieć, że przyszłość huty ma wyglądać 
pozytywnie. Wiadomo, że kupując hutę 
nie zakładamy jej porażki – powiedziała 
Renata Ród ze Slag Recycling.

P.JaMróz

W środę, 1 października, doszło do 
groźnie wyglądającego wypadku. 
Na odcinku Autostrady A4 
przebiegającym przez Jaworzno 
zderzyła się cysterna z chemikaliami i 
dwa samochody osobowe.
Do zdarzenia doszło około 
południa. Tir przewożący środek 
chemiczny wykorzystywany do 
produkcji asfaltu jechał na nitce 
autostrady A4, w kierunku Krakowa. 
Samochód ciężarowy uderzył w tył 
samochodu osobowego, którym 
kierował obywatel Turcji polskiego 
pochodzenia. Następnie osobówka 
uderzyła w tył jadącego tym samym 
pasem karawanu.
Ponieważ wypadek miał miejsce na 
terenie Jaworzna, zajmowali się nim 
policjanci z jaworznickiej drogówki 
oraz policja autostradowa. Kierowca 
samochodu osobowego został 
przewieziony do szpitala.
Jak się okazało, cysterna nie uległa 
rozszczelnieniu. Pas ruchu w kierunku 
Krakowa był zablokowany do godziny 
14.20, ponieważ strażacy czekali na 
przyjazd specjalnego samochodu do 
odholowania tira. P.JaMróz

Karambol na 
autostradzie

W czwartkową noc, 2 października, 
około �.00 nad ranem, kobieta 
wychodząca z jednego z lokali na 
terenie Podwala została okradziona 
przez młodego mężczyznę. Złodziej 
wyrwał jej z rąk torebkę i uciekł. 
W ciągu pół godziny o zdarzeniu 
została poinformowana policja. Jak 
się okazało, w torebce znajdowała się 
gotówka w kwocie 12.200 złotych. 
Oprócz pieniędzy znajdowały się w 
niej dokumenty jaworznianki oraz 
telefon komórkowy. Wartość całego 
łupu złodziei można oszacować na 
około 1� tysięcy.
– Policjanci z sekcji prewencji przystąpili 
do kontroli terenu przyległego do tego 
lokalu, do kontroli całej dzielnicy i 
praktycznie w przeciągu 30 minut udało 
się zatrzymać 3 mężczyzn w wieku od 
20 do 56 lat, którzy są podejrzewani o 
udział w tym przestępstwie. Odzyskano 
torebkę, w której, praktycznie bez 
żadnego ubytku znalazły się pieniądze 
utracone przez poszkodowaną 
– relacjonuje nadkom. Jacek Sowa.

P.JaMróz

Okazja czyni 
złodzieja

1 października rozpoczęła 
się kolejna ogólnopolska 
kampania Pola Nadziei. 
W Jaworznie organizowana 
jest po raz czwarty.

Jest ona związana z promocją ruchu 
hospicyjnego, edukacją młodzieży i zbie-
raniem funduszy na rzecz Hospicjum. 

Kampania Pola Nadziei 2009
Jesienią sadzi się żonkile, które kwitnąc 
wiosną mają być symbolem nadziei. 
Żonkil swoim kształtem przypomina 
istotę ruchu hospicyjnego – w centrum 
znajduje się chory człowiek otoczony 
troską i opieką przez członków zespołu, 
na kształt wielu płatków kwiatowych 
otaczających kielich.

Zostały już w wielu szkołach posa-
dzone żonkile, a w środę, 8 paździer-

nika, o godz. 12.00 zostaną uroczyście 
posadzone na klombie przy trasie 
śródmiejskiej, przy nowo otwartej sta-
cji benzynowej PKN Orlen. Jak co roku 
patronat honorowy nad kampanią objął 
prezydent miasta Paweł Silbert. 
Hospicjum Homo-Homini serdecz-
nie zaprasza wszystkich mieszkań-
ców do włączenia się w kampanię.

Jf

Zmarł ksiądz 
biskup Adam 
Śmigielski

Teraz pracownicy huty mogą nie tylko czuć się bezpiecznie, lecz będą mogli w dalszym ciągu rozwijać 
się zawodowo, przynajmniej taką mamy nadzieję

W wieku 75 lat 7 października 2008 r. 
zmarł pierwszy biskup sosnowiecki 
Adam Śmigielski. Od kilku miesięcy 
chorował na nowotwór trzustki 
z przerzutami. Ostatnie kilka dni 
przebywał w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. św. Barbary 
w Sosnowcu. Na razie nie jest jeszcze 
ustalone, gdzie i kiedy zostanie 
pochowany. Biskupem sosnowieckim 
był 16 lat.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.

ks. Jarosław kwiecień

rzecznik Prasowy DiecezJi sosnowieckieJ

czytaj na str. 2
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Są pieniądze na 
Innowacyjne 
J@worzno

czytaj na str. 3
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– Człowiek rozwija się przez całe 
życie  – powiedziała dr Helena 
Hrapkiewicz w swym pierwszym 
wykładzie dla studentów Jaworz-
nickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w hali MCKiS-u.

Jeden ze 160 

Uroczysta inauguracja roku akade-
mickiego 2008/2009 Jaworznickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła 
się 2 października, w hali widowiskowo-
sportowej. „Hymnem żaków” w wyko-
naniu chóru seniora „Jawor” przywitano 
studentów i zaproszonych gości na tę 
uroczystość.

Prezydent Paweł Silbert pięciu wy-
branym losowo studentom uroczyście 
wręczył indeksy i legitymacje, życząc 
wszystkim wytrwałości. W imieniu 
szkoły i własnym dr Aleksander Wolski z 
GWSH pogratulował studentom odwa-
gi, która potrzebna jest, aby realizować 
swe marzenia. Zapewnił, że jaworznic-

ka filia Górnośląskiej Wyższej Szkoły 
Handlowej będzie wspierać powstały 
uniwersytet.

Na wykłady i seminaria zapisało 
się 212 osób. Zajęcia obejmują tema-
tykę zdrowia, psychologii, socjolo-

gii, języki obce, ćwiczenia ruchowe 
i zdrowotne. Studenci będą mogli 
także uczestniczyć w klubie filmo-
wym i klubie książki prowadzonym 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Pierwsze zajęcia rozpoczęły się już 
w poniedziałek, 6 października 
w Klubie „Relaks”.

Pomysł powstania uniwersytetu zro-
dził się rok temu. Jaworznicki uniwer-
sytet jest jednym ze stu sześćdziesięciu 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku dzia-
łających w Polsce. Pierwszy uniwersytet 
powstał we Francji w 1973 r. jako forma 
aktywności ludzi w starszym wieku. 

Na polski grunt przeniosła ten pomysł 
Halina Szwarc, lek. medycyny, w 1975 r. 
Jaworznickimi inicjatorkami powstania 
były: Krystyna Łaźnia, Zofia Głębocka, 
Sylwia Bogusz i Danuta Krawczyk.

1 lutego br. skompletowano po-

trzebne dokumenty do rejestracji 
stowarzyszenia, a 28 maja stowarzy-
szenie  rozpoczęło swe działanie.

JUTW na swą siedzibę w budynku 
„Przyjaźni Jaworznickiej” na ul. św. 
Wojciecha. Prezesem jest Krystyna 
Łaźnia, a w skład zarządu wchodzą: 
Danuta Krawczyk, Sylwestra Bogusz, 
Zofia Głębocka, Otylia Suchan, Wie-
sława Nawrot oraz wspierająca sto-
warzyszenie Krystyna Sokół. – Speł-
niło się moje marzenie, teraz czuje się 
o dwadzieścia lat młodsza – powiedziała 
Maria Radziwolska, otrzymując indeks 
i legitymację studentki Uniwersytetu 

4 października 2008 roku Stowarzy-
szenie Częstochowskie „Amazon-
ki” zaprosiło na XI Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Kobiet po Chorobie 
Nowotworowej Piersi na Jasną Górę 
wszystkie kobiety, które zmierzyły 
się z chorobą nowotworową, ich 
rodziny, przyjaciół, znajomych. Ja-
worznickie „Zrzeszenie Amazonek 
Szansa” uczestniczyło w pielgrzym-
ce po raz piąty.

Do Częstochowy, jak każdego roku, 
pielgrzymowały Amazonki z całej Polski. 
Dlatego też w ostatnią sobotę na Jasnej 
Górze dominował kolor różowy. Cho-
ciaż padał deszcz, parasole i peleryny 
nie były w stanie zasłonić różowych sza-
lików, różowych wstążek i apaszek, czy 
dużych różowych kwiatów przypiętych 
do płaszczy. Przy tej pogodzie najmniej 
widoczne były różowe żelowe bransolet-
ki noszone zarówno przez Amazonki, 
jak i osoby wspierające ich działania. 
Wprawdzie najbardziej z powodu nie-
sprzyjającej aury w tym dniu potrzebne 
były różowe parasole, ale pod parasolami 
innej barwy również byłyśmy widoczne. 
W końcu nim wyjechałyśmy z Często-
chowy deszcz przestał padać.

Msza święta rozpoczęła się o godzi-
nie 11.00. Każda osoba przed oblicze 
Matki Boskiej Częstochowskiej przy-
wiozła swoje intencje. I z dużym praw-
dopodobieństwem możemy założyć, że 
dominowały modlitwy dziękczynne 
za zdrowie i dotychczasowe życie oraz 
prośby o dalsze zdrowie i siły. W tym 
dniu, dniu radości ze swojego zwycię-
stwa nad chorobą, nie możemy jednak 
zapominać, że nie wszystkie osoby wy-
grały. W Polsce każdego roku na raka 
piersi umiera 5000 kobiet. W większości 

Nie jest wstydem zachorować na raka piersi, 
wstydem jest nie dać sobie szansy

Różowo na Jasnej Górze

przypadków o życiu lub śmierci decyduje 
to, czy doszło do przerzutów. By wygrać 
życie, najważniejsze jest wczesne posta-
wienie diagnozy, bo im wcześniej podję-
te zostanie leczenie, tym większa szansa 
powrotu do zdrowia. Wcześnie wykryty 
i właściwie leczony nowotwór piersi jest 
uleczalny w około 90 %.

Narodowy Fundusz Zdrowia listow-
nie zaprasza na bezpłatne badania mam-
mograficzne panie w wieku od 50 do 
69 lat. W Jaworznie można je wykonać 
w naszym szpitalu w Dziale Diagnostyki 
Obrazowej. Ale na zaproszeniu wyraźnie 
zaznacza: Zaproszenie nie dotyczy kobiet, 
które miały wykonaną mammografię 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Ja kolejny rok otrzymuję takie za-
proszenie. Niestety, nie mogę z niego 
skorzystać, bo z wskazań lekarskich 
muszę to badanie powtarzać „nie póź-
niej niż za 12 miesięcy”. Potem w jakiejś 
gazecie czytam „Kobiety nie badają się, 
póki nie boli”. A nie jest to do końca 
prawdą. Część kobiet nie bada się, bo 
nie docieramy do nich z akcjami eduka-
cyjnymi, a część nie bada się w terminie, 
bo tor, który muszą pokonać zawiera tak 
dużo przeszkód, że trudno je pokonać 
w 12 miesięcy. Mimo tego apeluję, aby 
wszystkie panie korzystały z bezpłat-
nych badań profilaktycznych, które 
przysługują im co 2 lata.

barbara koMorowska-czerwonka

W piątek zakończyliśmy przyjmo-
wać zdjęcia na konkurs „Przyroda 
Jaworzna, cząstką przyrody Ziemi” 
im. Józefa Plocha, zorganizowany 
przez Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami oddział Jaworzno. 

Józef Ploch był jaworznickim przy-
rodnikiem. Odszedł od nas trzy lata 
temu. Był cichym, spokojnym czło-
wiekiem, rozmiłowanym w pięknie 
przyrody Jaworzna. Z wielką pasją 
i pokorą opowiadał o niej i fotografo-
wał jej piękno. 

Jest to już druga edycja tego 
konkursu. W tym roku na kon-
kurs napłynęło bardzo dużo prac, 
przyrody ożywionej i nieożywio-
nej. Zdjęcia są przepiękne, ukazu-
jąc jaworznickie zakątki, rośliny 
i zwierzęta, które jaworznianie 
uchwycili obiektywem. Komisja 
będzie mia ła trudny orzech do 
zgryzienia, znajdując i nagradzając 
tą najlepszą pracę. 

Wyniki opublikujemy niebawem. 
Mirosława MaTysik

Konkurs im. Józefa Plocha

o g ł o s z e n i e

Fragment jednej z konkursych fotografii

Na terenie miasta działamy od 
1997 r., natomiast od kwietnia 2005 r. 
jesteśmy organizacją pożytku publicz-
nego. Mamy świadomość, że kontakty 
z Hospicjum są związane z osobistym 
przeżywaniem bólu i cierpieniem. Jest 
to całkiem zrozumiałe, bo Hospicjum 
sprawuje opiekę nad chorymi, którzy 
cierpią na chorobę nowotworową oraz 
nad ich rodzinami. Jednocześnie tym 
trudnym uczuciom towarzyszą także 
ulga i wdzięczność za otrzymaną pomoc. 
Bardzo często te uczucia przeradzają się 
w konkretne gesty i wsparcie, nierzadko 
osobiste zaangażowanie rodziny w pra-
ce Hospicjum. Jednym z takich gestów 
jest przekazanie 1% swojego podatku 
na budowę i wyposażenie Hospicjum 
stacjonarnego w Jaworznie.

Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom Jaworzna, którzy przekazali nam 
1% swojego podatku

Hospicjum dziękuje
W tym roku otrzymaliśmy na ten cel 

od mieszkańców Jaworzna 262.862,80 zł 
i 44.646,90 zł z innych miast. Razem dało 
to kwotę 303.329,20 zł.

Zmiana systemu wpłacania 1% spra-
wiła, że nie możemy osobiście podzięko-
wać ofiarodawcom. Urzędy skarbowe 
przekazały na nasze konto ogólną sumę 
pieniędzy - bez ujawniania danych ofia-
rodawców. Dlatego tą drogą pragniemy 
podziękować wszystkim, którzy nam 
zaufali i zapewniamy, że ich pieniądze 
wykorzystamy w dobrym celu.

Dziękujemy również za to, że wpła-
cając świadomie 1% swojego podatku 
uznaliście Państwo, iż otwarcie w Ja-
worznie Hospicjum stacjonarnego jest 
sprawą ważną i konieczną.

w iMieniU hosPicJUM Joanna faron

2 października 2008 roku ucznio-
wie z Gimnazjum nr 6 w Długo-
szynie po raz  trzeci wzięli udział 
w akcji sadzenia żonkili. Jest to 
pierwszy krok do działa lności 
wolontariatu.

Uczniow ie g imnazjum bra l i 
udział w prelekcjach mających na 
celu przełamanie stereotypu hospi-
cjum. Kampania „Lubię pomagać” 
skłania młodzież do czynnego udzia-
łu w ruchu hospicyjnym.

Sadzili żonkile w Długoszynie 
– To nie tylko aspekt ogrodniczy, ale 

masa ciekawych lekcji prowadzonych na 
temat pomocy osób starszym i całej idei 
hospicjum. To także akacje charytatywne 
prowadzone przez  uczniów – mówi Jo-
lanta Panek-Kozioł, dyr. Gim. nr 6.

Zainteresowani odbywają dwu-
miesięczny kurs przygotowujący do 
wolontariatu. Żonkile roznoszone są 
mieszkańcom dzielnicy w zamian za 
symboliczne wsparcie hospicjum.

rzePecka, sobór

Inauguracja roku akademickiego 200/200 Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
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Projekt „Innowacyjne J@worzno” 
otrzymał dofinansowanie ponad 1,6 
mln zł z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Dzięki po-
zyskanym środkom Urząd Miejski 
zbuduje jeden zintegrowany system, 
który umożliwi dostęp do tych sa-
mych informacji służbom miejskim 
i ratowniczym. Dla mieszkańców 
oznacza szybką i sprawną obsługę, 
a także łatwy dostęp do informacji 
przestrzennych.

Zarząd województwa śląskiego 
w ubiegły czwartek zdecydował, że Ja-
worzno otrzyma dofinansowanie na 
„utworzenie zintegrowanego systemu 
wspomagania zarządzaniem w admini-
stracji publicznej wraz z zapewnieniem 
świadczenia usług drogą elektroniczną”. 

– Głównym celem projektu jest 
stworzenie zintegrowanego Miejskiego 
Systemu Informacji o Terenie (MSIoT), 
udostępniającego przestrzenne bazy 
danych wraz z publicznymi rejestra-
mi i ewidencjami – mówi prezydent 
Paweł Silbert. 

Projekt umożliwi szeroki dostęp do 
informacji geograficznych zarówno sa-

mym mieszkańcom, jak i inwestorom. 
Począwszy od internetowego planu 
miasta po udostępnianie informacji 
o terenach inwestycyjnych oraz nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży. 
W każdym wypadku nieruchomość 
będzie szczegółowo opisana oraz podana 
jej lokalizacja. 

Jaworznicki urząd realizację pro-
jektu rozpoczął już kilka lat temu. 
– Dotychczas własnymi środkami stwo-
rzyliśmy Internetowy Serwer Danych 
Przestrzennych, a także zbudowaliśmy 
interaktywny plan miasta z możliwością 
wyszukiwania informacji geodezyjnych, 
demograficznych, geologicznych, czy tere-
nów inwestycyjnych – tłumaczy Tomasz 
Bochenek, kierownik referatu informa-
tyki jaworznickiego urzędu.

Interaktywny plan miasta oraz 
tworzony portal inwestora będą także 
dostępne dla wszystkich internautów. 
Udostępnionych zostanie także około 
dwudziestu rejestrów publicznych, 
takich jak ewidencja firm czy zezwo-
lenia na sprzedaż alkoholu. Docelowo 
Miejski System Informacji o Terenie 
będzie centralnym miejscem prze-

chowywania większości danych prze-
strzennych i opisowych. Będą z nich 
korzystały wydziały urzędu miasta, 
miejskie jednostki organizacyjne, 
służby ratownicze i odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo, a także przedsię-
biorstwa branżowe.

– Dzięki tworzonemu systemowi 
mieszkańcy będą mogli liczyć na szyb-
szą obsługę w przypadku załatwiania 
spraw, w których jest potrzebny dostęp 
do informacji przestrzennych takich 
jak np. uzyskanie informacji o nume-
rze działki, oznaczeniach w miejskim 
planie zagospodarowania przestrzen-
nego czy też o stanie prawnym nieru-
chomości lub danych z map geodezyj-
nych – wylicza Paweł Silbert. 

Całkowity koszt realizacji projektu 
wynosi 1,9 mln złotych, 85 proc. środ-
ków finansowych, czyli 1,6 mln zło-
tych jest finansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Wymagany 15 proc. wkład własny bu-
dżetu miasta wynosi 280 tys. złotych. 
Zakończenie projektu jest planowane 
na koniec 2010 r.

Mar

Są pieniądze na projekt 
Innowacyjne J@worzno W motocykl uderza samochód oso-

bowy, motocyklista ma uraz brzucha 
i uda, a kierowca samochodu jest 
w szoku i dostaje zawału serca. To 
scenariusz jednego z ćwiczeń straży 
miejskiej, której funkcjonariusze, 
w środę, 1 października, szkolili się 
z ratownictwa drogowego.

Wszystkich poszkodowanych udało się uratować

Co roku na polskich drogach ginie 
co raz więcej motocyklistów. Często na 
miejsce wypadku wcześniej niż karetka 
pogotowia docierają funkcjonariusze 
straży miejskiej lub policji. O uratowa-
niu życia decydują pierwsze chwile po 
wypadku, czasem zwykłe udrożnienie 
dróg oddechowych może uratować 
komuś życie. Dlatego strażnicy miejscy 
regularnie podnoszą swoje kwalifi-
kacje w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy.

– Średnio 2 razy do roku odbywamy 
tego typu szkolenie, ćwiczenia w zakre-
sie ratownictwa drogowego, udzielania 
pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń 
drogowych – mówi komendant straży 
miejskiej Artur Zięba.

Strażnicy się szkolili
W zorganizowanym w jednostce OSP 

w Długoszynie ćwiczeniu brało udział  
7 zespołów ze służb mundurowych, byli 
to strażnicy miejscy z Jaworzna i Mysło-
wic oraz policjanci z Komendy Miejskiej 
Policji w Jaworznie. Poza tym w ćwi-
czeniu brali udział także ratownicy me-
dyczni z jaworznickiego Hufca Związku 

Harcerstwa Polskiego. Instruktorami 
byli ratownicy medyczni z Automobil-
klubu Mysłowickiego.

Szkolenie obejmowało badanie po-
szkodowanych, przywracanie oddechu 
i krążenia, próby ratunkowe w pozoro-
wanych wypadkach, akcje gaśnicze na 
pozorowanych pożarach oraz zabezpie-
czenie miejsca wypadku i potencjalnych 
zagrożeń. Instruktor, który nadzorował 
działania strażników dobrze ocenił ich 
umiejętności. – Dosyć dobrze opanowali 
techniki zachowywania się przy pacjen-
tach nieprzytomnych. Troszkę trzeba 
przećwiczyć jeszcze badania urazowe. 
Poza tym myślę, że jest nieźle – powie-
dział Włodzimierz Demitraszek.

M.Tosza, P.JaMróz

Potrzebni byli również figuranci, symulujący urazy

W Galerii Kameralnej MCK-u  
3 października odbył się wernisaż 
wystawy młodej, utalentowanej 
studentki Akademii Sztuk Pięknych 
Sonii Świeżawskiej. 

Sonia Świeżawska jest absolwentką 
Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kan-
tora w Dąbrowie Górniczej, gdzie uzy-
skała ocenę celującą i z wyróżnieniem 
otrzymała dyplom z grafiki warsztato-
wej i rysunku. Aktualnie młoda artyst-
ka jest studentką I roku projektowania 
graficznego Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach. Pani Sonia w latach 2001 
-2004 uczęszczała na zajęcia do pracowni 
plastycznej, którą prowadziła Barbara 
Kleider, instruktorka MCKiS-u. 

Jaworznicka artystka może pochwa-
lić się już dużymi osiągnięciami. W tym 
roku, w Toruniu, otrzymała nagrodę 
w XVI Międzynarodowym Biennale 
Grafiki Dziecięcej i Młodzieżowej. 
W 2007 roku otrzymała wyróżnienie 
w XV Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym „Grafika Młodych”, który 
odbył się w Krakowie. W 2006 roku na 
IX Międzynarodowym Festiwalu Ry-
sowania w Zabrzu, Sonia Świeżawska 
zdobyła III miejsce. 

Wernisaż w Kameralnej

A rok 2005 też nie był bez wyróżnie-
nia, artystka otrzymała je w VII Ogól-
nopolskim Biennale Rysunku i Grafiki, 
w Koszalinie. 

Sonia Świeżawska jest także absol-
wentką Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia im. Grażyny Bacewicz 
w Jaworznie, w klasie fortepianu. Oprócz 
rysunku, grafiki, muzyki pasjonuje się 
fotografią i uwielbia jazdę konną. 

Nie sposób opisać piękna obrazów 
Soni Świeżawskiej, należy je zobaczyć. 

Zapraszamy do Galerii Kameralna. 
Wystawę można oglądać do 24 paździer-
nika. Mirosława MaTysik

Sonia Świeżawska

Święto „Białej laski” 
W każdej społeczności są osoby 
niedowidzące i słabowidzące. 
Pragną one, jak każdy z nas, 
czuć się dla społeczeństwa po-
trzebnym i pełnowartościowym 
obywatelem. Aby dać sobie radę 
w życiu, organizują się w stowa-
rzyszeniu, którego przedstawi-
cielom – jako instytucji – łatwiej 
upominać się o prawa i udogod-
nienia dla tej grupy osób. 
W niedzielę, 7 października, w ramach 
obchodów święta niewidomych, nazy-
wanego świętem „Białej laski” odpra-
wiono w jaworznickiej kolegiacie mszę 
św. Po Mszy zaproszono członków 
związku osób niewidomych na uroczy-
ste spotkanie, które odbyło się w naszej 
jaworznickiej „Budowlance” przy  
ul. Szopena, w którym uczestniczyło  
50 osób. Mirosława MaTysik
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Miasto Jaworzno

I N F O R M A T O R
P O L I C J A

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

S T R A ż  P O ż A R N A

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

S T R A ż  M I e J S k A
Straż Miejska – Plac Górników 5 .......................................................... tel. (032) 61-81-618

P O G O T O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................. tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Chrzanów, ul. Trzebińska 78D .............................................. tel. 992
Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2.....................................tel. 616-35-05
Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34 ....................................................tel. 994
Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7 .............................................................. tel. 993
Karetka „R”...................................................................................................tel. 999, 615-11-11
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22 tel. (032) 61-81-890

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

U R Z ę d Y
Urząd Miejski  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala . tel. (032) 61-81-500
 ..................................................................................................................... fax.(032) 61-81-501
strona internetowa: .................................................................................. www.jaworzno.pl
strona biuletynu Informacji publicznej (BIP): ............................. www.bip.jaworzno.pl
Wydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5 ............... tel. (032) 61-81-720
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ....................... tel. (032) 61-81-505
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33 .................................... tel. (032) 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 ..................................... tel. (032) 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 ................................. tel. (032) 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33 .................tel. (032) 61-81-511
Wydział SW świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b ..................... tel. (032) 61-81-786
Wydział SW świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ........... tel. (032) 61-81-940
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274.........................................................tel. 616-54-94
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b ................................. tel. 618-19-00
Powiatowy Urząd Pracy Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12 ...............................tel. 266-36-35
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ...................................................................... tel. 616-38-32
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ..................................tel. 615-51-39
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 .............................. tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 ............................................................... tel. 616-33-47
ZUS-Jaworzno, ul. Grunwaldzka 52a ........................................ tel. 616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 .............. tel. 614-23-00, fax 614-23-10

I N F O R M A C J A  d L A  P O d R ó ż N Y C h
PKM Centrala ......................................................................................................tel. 753-55-00
PKM Rozkład jazdy (całodobowo) .................................................................tel. 753-55-40
PKS (Chrzanów) ..................................................................................................tel. 623-24-58
PKP informacja dla podróżnych...............................................................................tel. 9491

Z d R O W I e
Centrum Promocji Zdrowia, ul. Paderewskiego 43 ..............tel. 752-24-64, 615-64-06
ELVITA JAWORZNO III CMT, ul. Promienna 51. .......................................... .tel. 715-10- 96
ELVITA JAWORZNO III - GZLA , ul. Gwarków 1 .............................................. tel. 614-12-17
Promocja Zdrowia, ul. H. Sawickiej 2 ............................................................ tel. 615-57-52
Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 .........................................................tel. 616-44-82
ZOZ, ul. Grunwaldzka 235 ...............................................................................tel. 616-40-63

C e N T R A L e  Z A k Ł A d ó W  P R A C Y
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51 ............................... tel. 615-50-71
91–plus Huta Szkła Szczakowa, ul. Kolejarzy 81 .........................................tel. 617-74-41
PCC Rail Szczakowa........................................................................tel. 758-47-11, 617-74-61
MPGK, ul. Inwalidów Wojennych 5....................................................... tel. 752-52-93 do 5
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 ..........................................................................tel. 318-60-00
Netia Informacja .........................................................................................tel. 0 801-801-913
PKM, ul. Krakowska 9........................................................................................tel. 753-55-00
Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena ............................tel. 616-44-42
Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37 .........................tel. 618-50-00

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

k A S Y 

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

M I e J S k I e  I N S T Y T U C J e
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pocztowa 5 ............................................ tel. 616-35-37
Biblioteka Pedagogiczna ................................................................................ tel. 616-26-95
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Jaworznicka 27........................................... tel. 616-51-04
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80 ..........................tel. 616-44-91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b .............. tel. 618-18-40
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 ........................ tel. (032) 61-81-777
Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39 ..........................................tel. 614-11-95

S P O Ł e C Z N e  I N S T Y T U C J e
Hospicjum, ul. Gwarków 1, 8.00 - 15.00....................................................... tel. 616 -74-44  
Hospicjum 24h/dobę ............................................................................. tel. (0 601) 51-91-02
Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; ........ 751-73-28
Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 16.00 - 20.00 ............................tel. 616-27-79
Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek 15.30-19.30 ....................tel. 509 97 33 18

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

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

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

Serwis informacyjny

Numer zamknięto 7 października 2008 r.

Z notatnika policmajstra
oPrac. JiM

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
1379/d/08

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

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

Całodobowy Czynny
1378/d/08

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

1377/d/08

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

1377/d/08

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

1377/d/08

1512/D/08

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

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

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

komisja Turystyki Górskiej zaprasza
18.10.08 r. Beskid Śląski – Stary Groń. Cena: 25 zł, 28 zł, �0 zł, �2 zł (do 14 października)
25.10.08 r. Beskid Mały – Hrobacza Łąka. Cena: 22 zł, 24 zł, 26 zł, 28 zł (do 21października)

komisja Turystyki Pieszej zaprasza
18.10.08 r. Pustynia Błędowska. Cena: 18 zł, 20 zł, 22 zł, 25 zł (do 10 października)

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

Hyde”. Cena: 20 zł, �5 zł, 40 zł, 45 zł (do 14 października)
25-26.10.08 r. Zamek Książ, Szczawno Zdrój,  Zamek Grodno, Wałbrzych, Świdnica, Pałac 

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

1502/D/08

30 września
Złodziej w nocy z 29 na  
30 września dokonał 
włamania do sklepu ogól-
nospożywczego przy  
ul. Kolbego, skąd skradł 
kartony z papierosami. 
Straty – 600 zł.

1 października
Złodziej z terenu placu 
budowy domu jednoro-
dzinnego przy ul. Pawiej, 
skradł 200 kg stalowego 
pręta zbrojeniowego, 
o wartości 935 zł.

2 października
Policjanci drogówki, pięć 
minut po północy, na 
ul.700-lecia, zatrzymali do 
kontroli samochód marki 
„Daewoo Tico” prowa-
dzony przez 19-letniego 
mieszkańca Jaworzna. 
Podczas prowadzonych 
czynności przy zatrzyma-
nym mężczyźnie ujawnili, 
a następnie zabezpieczyli 
woreczki foliowe z zawar-
tością narkotyku mari-
huany. Zatrzymany męż-
czyzna prowadził pojazd 
w stanie nietrzeźwości.

3 października
W godzinach wieczornych, 
przy ul. 1000-lecia, doszło 

do uszkodzenia, poprzez 
porysowanie ostrym 
narzędziem, karoserii sa-
mochodu osobowego marki 
„Mercedes”. Wartość strat 
to 2.000 zł. Dzięki pomocy 
mieszkanki Jaworzna patrol 
policjantów sekcji prewencji 
zatrzymał  
39-letniego mężczyznę, 
który jest podejrzany o do-
konanie tego przestępstwa. 
W trakcie zatrzymania 
nietrzeźwy sprawca naru-
szył nietykalność cielesną 
jednego z interweniujących 
funkcjonariuszy, który 
doznał stłuczenia palca ręki 
oraz obrzęku podudzia nogi.

Policjanci sekcji do 
walki z przestępczością 
gospodarczą, w trakcie 
wykonywania czynności, 
zatrzymali mężczyznę, 
przy którym ujawnili 
i zabezpieczyli plastikową 
butelkę o pojemności  

1 litra z zawartością 
alkoholu, bez znaków 
akcyzy. W trakcie dalszych 
czynności ustalili źródło 
sprzedaży alkoholu. 
W efekcie prowadzonego 
przeszukania, w mieszka-
niu, gdzie alkohol został 
kupiony, zabezpieczono 
kolejne 100 plastikowych 
butelek o pojemności 1 
litra każda.

Pracownicy ochrony PKW 
szyb Piłsudski, o godzinie 
1.10, na terenie zakładu 
zatrzymali dwóch męż-
czyzn, w wieku 21 i 23 
lata, którzy dokonali 
kradzieży ok.700 kg zło-
mu stalowego. Straty 
– ok.500 złotych.

O godzinie 12.30, na  
ul. Grunwaldzkiej, 32-let-
ni jaworznianin kierując, 
w stanie nietrzeźwym, 
samochodem osobowym, 

marki „Skoda Fabia”, naje-
chał na tył innego samo-
chodu tej samej marki.

4 października
81-letnia mieszkanka 
Jaworzna, zgłosiła że 
w autobusie linii 303 
została okradziona przez 
złodzieja kieszonkowego 
z portfela, w którym 
znajdowały się dokumen-
ty osobiste i pieniądze 
w kwocie 80 zł.

Podwale – na parkingu 
przed blokiem przy  
ul. SF Mazur, w nocy z 4 na 5 
października, złodziej wyko-
rzystując fakt niezamknię-
tych na zamek drzwi, wszedł 
do środka samochodu „Opel 
Vectra”, skąd skradł nawi-
gację samochodową i kasę 
fiskalną samochodową. 
Straty – 2.000 zł.

Policjanci, bezpośrednio 
po zdarzeniu, zatrzymali 
28-letniego mężczyznę, 

który na ul. Lipowej, 
zadając uderzenie głową 
w twarz mieszkańca Ja-
worzna, dokonał wybicia 
trzech przednich zębów 
w jego górnej szczęce.

W nocy z 3 na 4 paździer-
nika, na ul. Piłsudskiego, 
doszło do uszkodzenia 
wkładki zamka drzwi 
oraz stacyjki w samo-
chodzie osobowym 
marki „VW Passat”. Straty 
– 1.500 zł.

5 października
O godz. 15.30, na 
skrzyżowaniu ul. Grun-
waldzkiej z ul. Poczto-
wą, nietrzeźwy (0,81 
miligrama alkoholu na 
litr wydychanego powie-
trza), 37-letni mieszka-
niec Jaworzna, kierując 
samochodem osobowym 
marki „BMW”, stracił 
panowanie nad pojaz-
dem i uderzył w klomb 
z kwiatami.Informacja 

Zarząd Stowarzyszenia Jaworznickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku urzęduje  

w budynku „Przyjaźni Jaworznickiej”,  
ul. św. Wojciecha 2 we wtorki od 15.00  
do 18.00 i w czwartki od 9.00 do 12.00

Prezes sJUTw krysTyna łaźnia

1513/D/08

Serdeczne podziękowania dla wszystkich,  
którzy wzięli udział w ceremonii pogrzebowej  

Mojego Męża 

Wojciecha Mistarza
Szczególne podziękowania dla Dyrekcji  

i pracowników PKE S.A Elektrowni Jaworzno III  
oraz Zakładowej Orkiestry Dętej  
za pomoc w organizacji pogrzebu  
składa: żona z córkami i rodzice

Wyrazy głębokiego współczucia  
Pani Ilonie Mistarz  
z powodu śmierci 

Męża 

składają: Zbigniew Mika  
oraz pracownicy Referatu Edukacji

Wyrazy głębokiego współczucia  
dla Pani Ilony Mistarz  

z powodu śmierci 

Męża 
składają: Rodzice dzieci z PM nr 7  

w Jaworznie

Podziękowanie
W imieniu uczestników CCXI Pieszej Jaworznickiej  

Pielgrzymki na Jasną Górę prowadzonej przez ks. Stanisława 
Janickiego w dniach 3-8 września 2008 r pragnę podziękować 

Zespołowi Lecznictwa Otwartego w Jaworznie za opiekę 
medyczną, serdeczność i życzliwość okazaną dla pielgrzymów.

Życzymy sobie takich ludzi i takiej opieki na przyszłość.
sTanisława cieszyńska
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Miasto Jaworzno Nasze sprawy

Z konferencji prasowej prezydenta

Prezydent Paweł Silbert i Roman Banduch, wójt gminy Herby

Podczas cotygodniowej konferencji 
prasowej, w piątek, 3 października, 
prezydent Paweł Silbert podpisał 
umowę z wójtem gminy Herby, 
na mocy której Jaworzno udzieli 
wsparcia finansowego jej mieszkań-
com poszkodowanym w sierpniowej 
nawałnicy.

Pomoc przekazana
Nawałnica, która przeszła nad po-

łudniową częścią kraju 15 sierpnia, po-
czyniła wielkie szkody w wielu gminach 
województwa śląskiego. Śląski Związek 
Gmin i Powiatów wystąpił z apelem do 
władz miast, o pomoc dla mieszkań-
ców poszkodowanych w wyniku trąby 
powietrznej. Na podstawie szczegó-
łowych informacji udzielonych przez 
Sztab Kryzysowy Wojewody Śląskiego 
Związek wytypował miasta najbardziej 
poszkodowane w nawałnicy i popro-

sił Jaworzno o udzielenie pomocy 
finansowej gminie Herby liczącej 87 
kilometrów kwadratowych i 7 tysięcy 
mieszkańców.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
radni jednogłośnie przyjęli uchwałę 
o pomocy dla gminy Herby w wyso-
kości 50 tysięcy złotych z budżetu mia-
sta. – Cieszę się z tego, że wtedy, kiedy 
była podejmowana ta decyzja, nie było 
żadnych wątpliwości, pytań, sprzeciwu 
wśród radnych naszego miasta. To jest 
wyraz solidarności, a być może zadatek 
na to, że gdyby coś takiego przydarzyło 
się nam, to mielibyśmy moralne prawo, 
żeby takiej pomocy również od innych 
samorządów oczekiwać – skomentował 
Paweł Silbert.

Na konferencji prasowej prezydent 
i wójt gminy Herby podpisali stosow-
ną umowę, zgodnie z którą Jaworzno 
otrzyma szczegółowe sprawozdanie 
z tego, w jaki sposób zostały wykorzy-
stane przekazane fundusze. Potrzeby 
poszkodowanej gminy są ogromne. 
W czasie nawałnicy 119 budynków 
mieszkalnych zostało uszkodzonych, 
z czego trzy musiały być całkowicie od-
budowane. – Zginęła jedna osoba. Pie-
niądze z innych gmin będą przeznaczone 
głównie na pomoc dla poszkodowanych, 
na budynki gospodarcze, częściowo na 
letniskowe i przeznaczone na działal-
ność gospodarczą – powiedział Roman 
Banduch, wójt gminy Herby.

Dopłaty dla ekologicznych 
pieców

Rada Miejska zaktualizowała 
„Program ograniczenia niskiej emi-
sji na terenie Jaworzna na lata 2009 
– 2012. Dopłaty dla mieszkańców 

50 tysięcy dla 
poszkodowanych

Jaworzna, którzy zdecydowali się za-
instalować w swoich domach ekolo-
giczne kotły węglowe oraz miałowe, 
posiadające znak bezpieczeństwa 
ekologicznego Instytutu Chemicz-
nej Przeróbki Węgla w Zabrzu, będą 
realizowane w ramach obecnego 
programu do końca tego roku. Od 
2009 roku dopłatami będą objęte 
wyłącznie kotły z automatycznymi 
podajnikami paliwa.

Wśród uznanych za ekologiczne 
źródeł ciepła znalazły się: kotły węglowe 
z automatycznym dozowaniem paliwa 
(w tym kotły miałowe), kotły na paliwa 
gazowe i ciekłe, źródła ciepła zasilane 
energią elektryczną, węzły cieplne za-
silane z sieci ciepłowniczej, kotły do 
spalania biomasy, a także pompy ciepła. 
Nowością jest dofinansowanie zakupu 
i montażu kolektorów słonecznych na 
potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Mieszkańcy, którzy włączą się do 
programu, mogą liczyć na jednora-
zową dopłatę w wysokości 23 procent 
kosztu urządzenia oraz ich montażu, 
przy czym kwota dopłaty nie może 
przekroczyć 3 tysięcy złotych. Dopłaty 
realizowane na starych zasadach, do 
końca tego roku, wynoszą 17 procent 
i nie więcej niż 2 tysiące złotych. Na 
realizację dopłat miasto przeznaczy 
w 2009 roku 800 tysięcy złotych ze 
środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Przyjmowaniem wniosków 
zajmuje się wydział ochrony środowi-
ska i rolnictwa urzędu Miejskiego przy 
Placu Górników.

Biblioteka wygrała plebiscyt 
internautów

W konkursie na najlepszą prze-
strzeń publiczną województwa ślą-
skiego organizowanym przez Mar-
szałka Województwa jaworznicka 
Biblioteka Publiczna otrzymała naj-
więcej głosów internautów. Biblioteka 
zdobyła ponad 4000 punktów. Nieza-
leżnie od głosowania internautów naj-
lepszą realizację urbanistyczno-archi-
tektoniczną wybierze niezależne jury. 
– Cieszę się ogromnie, że mieszkańcy 
naszego miasta, bo podejrzewam, że 
przede wszystkim, to my zdecydowa-
liśmy o tym, że ta przestrzeń może 
być uznana za najlepszą przestrzeń 
publiczną w tym roku, zdecydowali, że 
biblioteka jest warta takiego wyróżnie-
nia, bo to oznacza, że projekt znalazł 
uznanie państwa, że czujecie się pań-
stwo w bibliotece dobrze – powiedział 
prezydent Jaworzna.

P.JaMróz

W imieniu fundatorów: Olgi i Wi-
tolda Kotulskich, mojego męża prof. 
Mariana Bębenka i własnym po-
zwalam sobie przesłać na Pani ręce 
serdeczne podziękowania za miłą 
współpracę z Pani redakcją i tele-
wizją CTv przy realizacji konkursu 
„Talent i praca”. Równocześnie po-
zwalam sobie prosić o zamieszcze-
nie w gazecie małego uzupełnienia 
odnośnie do tego konkursu.

Wręczanie nagród zwycięzcom 
konkursów to dla fundatorów ogrom-
na przyjemność. Bezpośredni kontakt 
z nagrodzonymi daje dużo satysfakcji, 
szczególnie, gdy ma się okazję osobi-
ście  porozmawiać z utalentowanymi 
młodymi ludźmi, jakimi są laureaci 
konkursu „Talent i praca”. Tak się 
jednak złożyło, że w dniu wręcze-
nia nagród najlepszego maturzystę 
z przedmiotów matematyczno-fizycz-
nych, pana Krzysztofa Filipowskie-
go, reprezentowała mama i poznać 
go mogliśmy dopiero w ubiegłym 
tygodniu. Prozaiczna konieczność 
podpisania umowy darowizny spo-
wodowała spotkanie fundatorów na-
grody z laureatem. Była więc okazja 
dowiedzieć się czegoś więcej o utalen-
towanym matematycznie maturzyście 
II Liceum Ogólnokształcącego, o jego 
planach życiowych, zainteresowa-
niach, rodzinie, etc. 

Doświadczenia szkolne i życiowe 
pana Krzysztofa Filipowskiego w peł-
ni potwierdzają starą prawdę o prawie 
dziedziczności, bowiem zdolności ma-
tematyczne, jakimi niewątpliwie został 
on przez naturę obdarzony, odziedzi-
czył (jak sam stwierdził) po swoim ojcu 
informatyku. Chyba właśnie dlatego 
zostały one bardzo wcześnie przez rodzi-

ców dostrzeżone i stopniowo rozwijane. 
Krzysztof opowiedział nam, jak – gdy 
jeszcze był maluchem – ojciec zabawiał 
go grami i zagadkami logicznymi, by 
w miarę dorastania syna zwiększać sto-
pień ich trudności. Miło było usłyszeć 
o tym, jak szczęśliwie trafił na odpo-
wiedzialnych i doskonałych nauczycieli 
swojego ulubionego przedmiotu. Mocno 
podkreślił, że w jego sukcesach matema-
tycznych niewątpliwy udział mają na-
uczycielki udzielające mu dodatkowych 
lekcji, których tematyka wykraczała 
poza obowiązujący program szkolny.

W Szkole Podstawowej nr 7 pani Elż-
bieta Kura była tą osobą, która pierwsza 
pchnęła go na właściwą dla niego ścieżkę 
edukacyjną. W Gimnazjum nr 4 opiekę 
nad jego talentem sprawowała Pani 
Engelhardt, prowadząc z nim dodat-
kowe zajęcia. W macierzystym liceum 

też trafił na mistrza – panią profesor 
Barańską. Tak więc, jak sam stwierdził, 
swoje sukcesy zawdzięcza przede wszyst-
kim swoim nauczycielkom matematyki 
i swojej rodzinie.

Młody nasz Laureat rozpoczął 
pierwszego października studia na Po-
litechnice Wrocławskiej, na Wydziale 
Elektroniki – kierunek Automatyka 
i Robotyka. Życzymy mu dalszych, 
jeszcze większych sukcesów!

Takich samych sukcesów życzymy 
nowym abiturientom jaworznickich 
szkół ponadgimnazjalnych. Ten sfoto-
grafowany stosik już gotowych medali 
z hasłem „Talent i praca” czeka na wy-
grawerowanie na nich nazwisk laure-
atów w następnych latach. 

Licząc na dalszą współpracę, pozo-
staję z wyrazami szacunku

Janina Dębska-bębenek

Szanowna Redakcjo
Talent i praca

Poznaliśmy się przed wielu, wielu 
laty. Byłem wówczas radcą prawnym 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Mó-
wił, że jest nauczycielem i że chciałby 
młodych ludzi nakłonić do poważnego 
traktowania szkoły i życia. Nie zrażał 
się nigdy trudnościami, a opowiadając 
o szkolnych zdarzeniach zawsze koń-
czył je wyrozumiałym uśmiechem. 
Poznawał nasze miasto i często rozma-
wialiśmy o ciekawych miejscach i zabyt-
kowych obiektach, o „Kocim zamku”, 
o domach wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, 
o budynku szpitala (obecnie budynek 
sądu), w którym we wrześniu 1944 r. 
został rozstrzelany przez Niemców 
mój teść Alfred Stalmach, żołnierz AK. 
Ubolewał wówczas, że „Sokół” nie jest 
jeszcze Sokołem (wówczas mieściły się 
w tym budynku biura Urzędu Miasta, 
potem placówki kultury). Dziś wisi na 
nim sokół, a ludzie coraz częściej „idą 
do Sokoła”, o którym jako Towarzy-
stwie Gimnastycznym znanym jeszcze 
przed wojną Pan Prof. Kempiński dużo 
wiedział i opowiadał mi o sportowo 
– wojskowym założeniu tego towarzy-
stwa. Podobało mu się nasze miasto, 
rynek, dawny kościół, park i chociaż 
jak mówił – nie byliśmy metropolią, to 
uważał Jaworzno za ciekawe i bogate 
miasto. W latach 60. ubiegłego wieku 
gmina podjęła pracę nad herbem miasta 
i przywróceniu mu jego pierwotnego 
wyglądu (tego, który ma obecnie). Pan 
Prof. przywoływał historyczną senten-
cję legendy treści herbu, kończącą się 

słowami „jawor se zno lo tyk, 
co srybra sukają”. Tak mijały 
lata. Pan Prof. zapraszał na 
swoje artystyczne spotka-
nia, obdarowując nas czę-
sto swymi pięknymi akwa-
relami. Gdy nadeszły lata 
nowej Polski Pan Profesor 
Kempiński potwierdzał, że 
niełatwa była jego młodość 
i, że po latach poniewierki 
szczęśliwie – jak mawiał 
wylądował w Jaworznie. 
Mieszkając na ulicy Spor-
towej, w drodze na zajęcia 
do Domu Kultury Kopalni 
„Jaworzno” 9 (prowadził 
tam szkółkę malarską i m. 
zd. także „szkołę” wiedzy 
o historii Polski) wstępował 
bardzo często do urzędu 
i do mnie. Opowiadał o wy-
darzeniach kulturalnych, 
o miejscowych twórcach, 
zachwycał się ich obrazami, rzeźbami, 
wycinankami, wierszami. Już wówczas 
wybrałem ze swojego zbioru akwarel, 
trzy jego obrazki (stary kościół w Ryn-
ku, kapliczkę św. Jana koło „Przyjaźni” 
i popiersie Tadeusza Kościuszki na 
obelisku w Szczakowej). Pan naczelnik 
Łętowski oprawił mi je i zawisły w moim 
biurze, w Urzędzie Miasta. Wiszą do 
dzisiaj i są najmilszą pamiątką. Na-
pisałem na początku, że Pan Czesław 
Kempiński był jednym z moich nauczy-
cieli życia. Zawsze skromny, delikatny, 

rozważny i obiektywny w ocenie ludzi 
i zdarzeń. Głęboko wierzący i ufny Panu 
Bogu. Wielki patriota. Dobry, życzliwy 
człowiek. Starałem się mu w tym po 
dorównawć, ale że jeszcze mi bardzo do 
tego daleko. Ale przecież Pan Profesor 
żył 95 lat, zatem może jeszcze trochę 
pozostało mi czasu. Są osoby, którym 
nikt i nigdy nie dorówna. Takim dla 
mnie był Pan Mgr Czesław Kempiński. 
Głęboko pochylam głowę przed nim 
i jego życiem.

kaziMierz kielski

Wspomnienie o Czesławie Kempińskim

Pan Prof. Czesław Kempiński  
– jeden z moich nauczycieli życia

Medale „Talent i Praca”

Rok 2000 – pracownia malarska
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Miasto JaworznoAktualności

A jeśli ktoś nasz dom zapali,
To każdy z nas gotowy musi być,
Bo lepiej byśmy stojąc umierali,
Niż mamy klęcząc na kolanach żyć.

Słowa wiersza „Solidarność” przy-
wołała w programie zatytułowanym 
„Drogi do wolności” młodzież II LO 
w Jaworznie. Opracowany montaż 
słowno-muzyczny, ilustrowany ka-
drami filmu dokumentalnego z PRL-
owskiej rzeczywistości uświetnił w dniu 
30 września uroczyste wręczenie zasłu-
żonym osobom Złotych Odznak „Soli-
darności”. Zostały one przyznane przez 
sekcję Krajową Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” na wniosek Zarzą-
du Komisji Zakładowej Nauczycielskiej 
„Solidarności”, któremu przewodniczy 
pani Teresa Smyl.

Złote Odznaki otrzymali: ksiądz dr 
Lucjan Bielas – obecnie pracownik na-
ukowy Papieskiej Akademii Teologicz-
nej, ksiądz Józef Gut obecnie proboszcz 
parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Ja-
worznie-Szczakowej, ksiądz Krzysztof 
Matuszyk – obecnie proboszcz parafii 
św. Brata Alberta w Radwanowicach, 
nauczycielka Elżbieta Motyka – obecnie 
dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej w Jaworznie.

Kim są wyróżnieni? To zwykli ludzie: 
księża i nauczyciele do tej pory zapomnia-
ni bohaterowie, którzy tworzyli zręby 
„Solidarności” na terenie naszego mia-
sta. To oni: ks. J. Gut i ks. K. Matuszyk, 
wówczas kapłani parafii św. Wojciecha, 
integrowali społeczność o poglądach 
prawicowych zatrudnionych w Kopalni 
„Jaworzno”, Elektrowni Jaworzno III 
i nauczycieli jaworznickich szkół. Uczest-
niczyli w spotkaniach z „podziemiem 
solidarnościowym”, udzielali wsparcia 
rodzicom i nauczycielom walczącym 
o wolność wyznania w polskiej szkole, 
kiedy pojawiła się możliwość zawiesze-
nia krzyży w salach lekcyjnych. A dla 
wiernych z naszej parafii redagowali 
czasopismo „Zakorzenienie”. Było ono 
wydawane przy pomocy energetyków 
z Elektrowni Jaworzno III. Skupiali pol-
skie rodziny katolickie, tak na przykład 

Złote odznaki Solidarności
ks. J. Gut utworzył Oazę Rodzin, która 
z czasem przekształciła się w prężnie 
działający Klub Inteligencji Katolickiej.

Z inicjatywy księży zapraszano na 
prelekcję ciekawych ludzi, przygoto-
wywano montaże patriotyczne, zorga-
nizowano „Jaworznickie Sacrosongi”, 
odprawiano msze święte za Ojczyznę. 
Opiekowali się także młodzieżą; ks. J. 
Gut - młodymi jaworznianami zamiesz-
kującymi w hotelach robotniczych, ks. 
K. Matuszyk - licealistami i studentami. 
W ramach działalności „Grupy Histo-
rycznej” ks. K. Matuszyk spotykał się 
w wikarówce i w domach prywatnych, 
średnio co tydzień lub co dwa tygodnie, 
z młodymi ludźmi i wyjaśniał białe 
karty polskiej historii, wyświetlał także 
filmy, które ze względu na istniejącą 
cenzurę nie mogły się ukazać w mediach 
publicznych. Będąc katechetą (w latach 
1990-1997) w I LO w Jaworznie dla 
uczniów zainteresowanych prowadził 
nadobowiązkowe zajęcia z propedeu-
tyki filozofii.

Trudno wyliczyć różne formy pomo-
cy, z jaką spieszyli kapłani parafianom. 
A były wśród nich zarówno wsparcia du-
chowe jak i materialne dla rodzin i osób 
samotnych. Poprzez swoją działalność 
księża kształtowali osobowość młodego 
pokolenia wychowując je w duchu praw-
dy i w klimacie miłości ku bliźniemu.

Jak postępowały ówczesne władze 
wobec księży? O tym możemy się prze-
konać, sięgając do książki Isakowicza-
Zaleskiego pt. „Kasięża wobec bezpieki”. 
Tam znajdziemy zgromadzone infor-
macje na temat inwigilacji ks. L. Bielasa 
– wówczas wikarego w parafii pw. św. 
Mikołaja w Chrzanowie oraz pw. bł. 
Jadwigi Królowej w Krakowie, księdza 
zasiadającego w Radzie Kapłańskeij, 
grenium doradzającym metropolicie 
w sprawach dotyczących duchowień-
stwa. Przedstawione w książce doku-
menty, między innymi notatka służbo-
wa funkcjonariusza SB o pseudonimie 
„Senior” pokazała czytelnikom, w jaki 
sposób nękano duchownych. Zebrane 
informacje miały przecież służyć do 
sporządzenia portretu psychologicz-

nego ks. L. Bielasa, aby przeprowadzić 
z kapłanem rozmowę i pozyskać go do 
współpracy z SB. Przesłuchiwany ks. 
L. Bielas systematycznie odmawiał od-
powiedzi na zadawane pytania i w ten 
sposób wyrażał swą niechęć do współ-
pracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Pozo-
stał wierny wyznawanym wartościom 
i w dalszym ciągu pracował z młodzieżą, 
uczył prawdziwej historii, mimo że jego 
działalność była traktowana przez wła-
dze jako wywrotowa.

Jaworzniccy nauczyciele, tacy jak 
mgr Elżbieta Motyka, w tych trudnych 
czasach walczyli o apolityczną szkołę, 
wolność wyznania. Pani dyr. E. Motyka 
wspierała rodziców w walce o prawo do 
religijnego wychowywania ich dzieci. 
Stawiała opór wobec prób nacisku na 
społeczność szkolną, mającą na celu 
spacyfikowanie wolności przekonań. 
Jej dewizą była wolność słowa, dlate-
go też zajmowała się propagowaniem 
i rozprowadzaniem niezależnych wy-
dawnictw: książek, broszur, gazetek, 
ulotek, biuletynów prasy podziemnej. 
Od samego początku wspierała działal-
ność NSZZ „Solidarność”. Zainicjowała 
utworzenie Koła „Solidarność” przy SP 

nr 8 w Jaworznie i Koła „Solidarność” 
przy Domu Dziecka w Jaworznie. Swoją 
działalnością przyczyniła się do od-
rodzenia polskiej szkoły i odzyskania 
niepodległości.

Po wygłoszonych laudacjach i otrzy-
maniu przez odznaczonych kwiatów 
oraz pamiątkowych książek nastąpiła 
niezwykle wzruszająca chwila. Bowiem 
na spotkanie przybyła zaproszona Anna 
Gut z d. Wielkiewicz – matka ks. J. Guta. 
Zebranym przedstawiono biografię kru-
chej, ale jakże silnej w swej postawie ko-
biety. Anna Gut z d. Wielkiewicz, pocho-
dząca ze starego góralskiego rodu, kiedy 
Niemcy chcieli stworzyć Góralenvolk, 
mając 20 lat wstąpiła do partyzantki 
wraz ze swoim rodzeństwem. Została 
łącznikiem o pseudonimie „Klara”. Ta 
zwykła kobieta swoim niezwykłym ży-
ciem potwierdziła co znaczą słowa: „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”.

Uroczystość wręczenia Złotych 
Odznak „Solidarność”, która odbyła 
się w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 4 uświetnili swoim przybyciem 
zaproszeni goście: prezydent miasta Ja-
worzna Paweł Silbert, przewodniczący 
Miejskiej Rady Janusz Ciołczyk, władze 

związkowe: zastępca przewodniczącego 
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Halina Kurpińska, 
przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego Lesław Ordon, zastępca 
przewodniczącego Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidar-
ność Bogdan Biś, delegacja z biura posel-
skiego Wojciech Saługa, dyrektor OKE 
Roman Dziedzic, naczelnik Wydziału 
Oświaty Zbigniew Mika, przewodni-
cząca Komisji Edukacji Ewa Zuber, dy-
rektor MCKiS Mirosław Ciołczyk oraz 
działacze związkowi Nauczycielskiej 
„Solidarności”.

Za zorganizowanie tego patriotycz-
nego spotkania, gdzie słowa piosenki: 
„Żeby Polska była Polską” odśpiewano 
na stojąco, szczególne podziękowania 
należą się Pani T. Smyl, gospodarzowi 
spotkania Pani Danucie Skrzydłow-
skiej, polonistce II LO w Jaworznie 
Pani Katarzynie Miler za przygoto-
wanie programu artystycznego opar-
tego na materiałach i opracowaniach 
mgr M. Cichy.

P. chlebicka z oPP w i lo, oPr. M. cichy 

23 września br. odbyło się w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Jaworznie 
wyjątkowe spotkanie z wykładowcą 
warszawskiej Szkoły Głównej Handlo-
wej - prof. SGH dr. hab., kierownikiem 
Katedry Ekonomii Środowiska i Zaso-
bów Naturalnych, Piotrem Jeżowskim 
– rozpoczynające projekt edukacyjny, 
zatytułowany „Nauki Niepotrzebne”.

W ramach cyklu będą odbywały 
się spotkania mające na celu popula-
ryzowanie nauki i wiedzy, a wezmą 
w nim udział naukowcy z różnych 
dziedzin oraz młodzież, nauczyciele 
i studenci województwa śląskiego. Tym 
razem uczestnikami byli: ZSP nr 4 wraz 
z zastępcą dyrektora – p. Janiną Piętak, 
III LO z opiekunkami: p. Renatą Szcze-
panik - nauczycielką przedsiębiorczości, 
i polonistką, p. Martą Bromboszcz-Rolą, 
ZSP nr 2 z p. Magdą Kubala – nauczyciel-
ką przedmiotów ekonomicznych oraz 
ZSP nr 5 wraz z nauczycielką przedsię-
biorczości – p. Anną Żurowską.

Dopisali także goście – swoją obec-
nością zaszczycili: p. Ewa Sidełko – Na-
czelnik Biura Promocji UM, dr Rafał 
Kozłowski z Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, p. Szymon Liszka – Pre-
zes Fundacji na rzecz Efektywnego Wy-
korzystania Energii oraz p. Ewa Josińska  
z GWSH w Katowicach.

Ekonomia środowiska
Istotą spotkań jest przede wszyst-

kim wyrównanie szans edukacyjnych, 
zaprezentowanie uczniom nowych 
rozwijających się dyscyplin oraz ukaza-
nie praktycznego zastosowania wiedzy 
teoretycznej, jak również - promowanie 
ludzi nauki.

Profesor, jako specjalista w dziedzi-
nie ekonomii środowiska, przybliżył 
uczestnikom zagadnienia związane 
z kategorią trwałości w ekonomii śro-
dowiska i ekonomii ekologicznej oraz 
zastanawiał się nad istotą i charakte-
rem rozwoju zrównoważonego – poję-
cia zapisanego w konstytucji, co rodzi 
określone konsekwencje. Kategoria 
rozwoju zrównoważonego stanowi 
nieodłączny element wielu polityk 
i strategii rozwoju zrównoważonego, 
w tym polityki gospodarczej oraz 
różnych strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego zarówno na szczeblu 
międzynarodowym i krajowym, jak 
też regionalnym i lokalnym.

Patronat honorowy nad projektem, 
który jest częścią programu edukacyj-
nego pełnią: Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii 
S.A., Marszałek Województwa Śląskie-
go, Prezydent Miasta Jaworzna, Izba 
Gospodarcza Energetyki i Ochrony Śro-

dowiska, Polskie Towarzystwo Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej. 

Patronat medialny pełnią: lokalna 
telewizja CTv, lokalna gazeta „Co ty-
dzień”, Radio Katowice, TVP Katowice 
oraz czasopisma o zasięgu krajowym, 
czyli Energia, Przegląd Komunalny, 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska, Czysta Energia, Energia 
Elektryczna, Energetyka

Natomiast fundatorami są: Turon 
Polska Energia SA, Fundacja Energety-
ka na rzecz Polski Południowej, Funda-
cja Bankowa im. dr Mariana Kantona 
banku Pekao SA.

Po wykładzie profesora, który sta-
nowił swoiste preludium zagadnienia, 
miał miejsce panel dyskusyjny, który 
w całości poświęcony był powyższym 
problemom. Mimo iż tematyka nie była 
łatwa, uczniowie chętnie zabierali głos, 
szczególnie po przełamaniu pierwszych 
lodów. Miejmy nadzieję, że tego typu 
projekty przybliżą współczesną naukę 
zwykłemu śmiertelnikowi i wskażą mu 
właściwe drogi rozwoju. Tym bardziej, 
że wkrótce nowe wyzwanie – kolejne 
spotkanie dotyczyć będzie kategorii 
psychologicznych i tematyki porusza-
jącej problem dobrobytu materialnego 
a jakości życia.

MarTa broMboszcz-rola 

Jacek Maliszczak zaprasza na swój 
wieczór autorski, w którym zapre-
zentuje nowy tomik wierszy pt. 
„Ufam i cichnę”.

Spotkanie odbędzie się 15 paź-
dziernika 2008 roku o godz. 18.00 
w Bibliotece Miejskiej.

Specjalnie dla Państwa sam autor re-
cytować będzie wiersze z nowo wydane-
go tomiku i nie tylko. Oprawę muzyczną 
spotkania wziął na siebie Mirosław 
Graczek, który wraz z Mateuszem Mo-
tyką wykonają premierowe piosenki ze 
słowami poety Jacka Maliszczaka.

Zaproszenie
Jakież większe może spotkać mnie szczęście
siedzę przy oknie i patrzę
jak spokój z życiem się splata

fraG. wiersza J. Maliszczaka

Prezydent Paweł Silbert wita annę Gut. W przyszłym tygodniu treść laudacji na jej cześć
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Zakłady usługowe
MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE USŁUGI

1193/d/08

WULKANIZACJA – sprzedaż opon
komputerowe wyważanie kół Łubowiec

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

tel.032/752 98 17

1435/d/08

Nagrobki importowane 
ul. Martyniaków 8 

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

1477/d/08

PARKIETY
sprzedaż, montaż, renowacja

M.H.U. „Wiśniowy Sad” Jaworzno ul. Wilcza 11 
tel. 0 662 281 641; 032 752-49-87

1367/d/08

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

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

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

tel. 0 503 932 319 – 24h

1365/d/08

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

1356/d/08

www.tynkowanie.com.pl

www.wylewkimaszynowe.com
DECOR. Tel. 0 504 813 359, 753 28 22

1362/d/08

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

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

1359/d/08

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

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

1358/d/08

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

1436/d/08

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
1434/d/08

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

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

parking KWK „Jan Kanty”
1368/d/08

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

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

fax 616 14 71, kom. 0606 537 606
1372/d/08

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
1364/d/08

Kup
on

rab
ato

wy

5%

1357/d/08

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

Tel. 0 666 126 999, 0 509 924 240, 752 92 85
Serwis okien PCV i drewnianych,

Promocja wymiana szkła, uszczelek, 
doszczelnianie, regulacje tel. 616 35 20, 0 602 738 065

1284/d/08

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

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

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

1281/d/08

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

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

1433/d/08

1282/d/08

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

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

1375/d/08

1360/d/08

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

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

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

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

1355/d/08

AUTO GAZ – PROMOCJA
13 lat doświadczenia montaż, serwis

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

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

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

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

1371/d/08

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

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
1280/d/08

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

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

1373/d/08

1369/d/08

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

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

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

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

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

wywóz: gruzu, śmieci
Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

776/d/08

1354/d/08

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

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

wszywanie zamków do kurtek

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów,

spodni jeansowych. Tel. 751 97 48

1374/d/08

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

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

fabrykakoloru.eu, fabrykakoloru@o2.pl

1370/d/08

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

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

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

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

ul. Krakowska 9 tel. 032 751 83 83, 032 751 83 33
1361/d/08

1277/d/08

ANTYKI
Renowacja starych mebli – skup

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

STACH GAZ 
dostawa gazu na telefon propan – butan 

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

1366/d/08

1363/d/08

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

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

1300/d/08

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

1448/d/08

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

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

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

1337/d/08

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

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

1431/d/08

LUK-GAZ
Dostawa butli z gazem 11 kg

Dostawy cały tydzień od 6.00 do 20.00
Zamówienia cały dobę

Tel. 032 616 85 55; 509 243 418

ogłoszenie własne

Przegrywanie taśm VHS i magnetofonowych 
na płyty DVD/CD

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

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

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”
zaprasza na kursy prawa 

jazdy 
13.10. i 27.10.08. r. kat. a, B, C, D 
Biuro: Jaworzno ul. Farna 2a 

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

13843/d/08

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

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

ekobrykiet import z Niemiec
Do pieców centralnego ogrzewania, pieców kaf lowych, kominków itp.
Rewelacyjnie się spala – lepiej od węgla – trzyma żar – niski popiół

Super ceny!!!       tel. 504 47 45 45
transport do 20 km GRATIS       Zadzwoń pon-sob 8.00-16.00

1306/d/08

1355/d/08

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

BEZPIECZNA

„PROFINET”
0 801 16 90 16

(INFOLINIA 35 gr za połączenie)

RATY MIESIĘCZNE SPŁACANE 
W DOMU W CZASIE WIZYT

NASZEGO PRZEDSTAWICIELA

Kontakt z przedstawicielem 
0 691 116 881 
0 722 045 168

www.profi-net.pl

1381/d/08

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

43-600 Jaworzno 
ul. Szelonka 1 

tel. 032/ 753 03 01, 
509 942 273

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

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

M. B.

1336/d/08

Centrum Edukacji 
i Doradztwa „Myśl”

- masz problem z matematyką, fizyką czy 
chemią?

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

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

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

964/d/08

1444/d/08

Firma zatrudni 
pracowników 
budowlanych 
i pomocników. 

Tel. 0 604 494 596 
(proszę dzwonić w godzinach 

od 8.00 do 16.00)

1384/d/08

OKNA I DRZWI PCV

VITAKO
OCIEPLENIA DACHY

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

0 606 971 838 
(obok stadionu Szczakowianki)

NAJKRÓTSZY 
TERMIN REALIZACJI

PROGRESS

Centrum 
edukacyjne

www.progress-ce.edu.pl
Szkoła języków 

obcych
BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

edUkACJA

1380/d/08

1380/d/08

43-600 Jaworzno 
ul. Szelonka 1 

tel. 032/ 753 03 01, 
509 942 273

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

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

1336/d/08

Komunikat jaworznickiego TBS
W związku z przystąpieniem do remontu i nadbudowy kamienicy  
w Jaworznie przy ul. Mickiewicza 1 (dotychczasowe biuro Spółki)

informujemy, że z dniem 29 września 2008 r.
Jaworznickie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego

przenosi tymczasowo swoje biuro
do budynku przy ul. Św. Wojciecha 2

w Jaworznie (dawne „wodociągi”).

We wszelkich sprawach prosimy o kontakt pod tymczasowym 
numerem zastępczym 517 57 41 41.
W związku z zaistniałą sytuacją serdecznie przepraszamy naszych 
klientów za ewentualne komplikacje i utrudnienia w kontakcie.

Zarząd Spółki
h t t p: / / w w w. j t bs . i ap .p l

1461/d/08

1510/d/08

1471/d/08

MAGBUd S.A. 
Poszukuje kandydata 

na stanowisko 

kierownika 
budowy  

(z uprawnieniami  
i doświadczeniem). 

Praca w rejonie Chrzanowa. 
Zapewniamy wynagrodzenie 
adekwatne do umiejętności. 

Praca od zaraz. 

CV prosimy składać w: 
Magbud S.A �2-500 Chrzanów, 

Balin ul. Chrzanowska 90 
lub drogą elektroniczną 

jf@magbud.com.pl

1510/d/08

1521/d/08

Biuro Nieruchomości 
domnet24

Oferujemy domy, działki mieszkania
Tel. 032 616 23 32, www.domnet24.pl

OFERTA MIESIĄCA 
klient nie ponosi kosztów prowizji

Mieszkanie 47,6 m2, Centrum, I p. 160 000
OFERTA MIESIĄCA

Mieszkanie 60 m2, Podłęże I. p. 184 000
Mieszkanie 37,6 m2, Centrum I p. 100 000
Działka 6562 m2, Wilkoszyn 460 000

ogłoszeniA

ogłoszeniA

Sam wiceprezydent 
Skarżyska Kamiennej, 
Zdzisław Kobierski przybył 
na zakończenie konkursu 
poetyckiego  
„O Złotą Lirę”. Jego wiersz 
„Czy to możliwe” zdobył 
uznanie jurorów i otrzymał 
drugie miejsce. Nagrody  
i wyróżnienia wręczono  
w Klubie „Relaks”,  
26 września br. 

Organizatorem konkursu jest 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
oraz Stowarzyszenie Twórców Kul-
tury w Jaworznie. Jurorami konkur-
su byli: Katarzyna Pokuta, Urszula 
Warszawska-Adamczyk i Danuta 
Noszcz y ńska-Wa reńczu k . Jur y 
wyróżniło dziewięć prac. Pierwsze 
miejsce w kategorii A (młodzież 
i dzieci) za wiesz „Szufladka” otrzy-
mała Dorota Smugowska, drugie 
Miłosz Pawlik za wiersz „Bez pyta-
nia”, a trzecie Katarzyna Wiktoria 
Polak za wiersz „Rodziców prawdzi-
we imiona”. W kategorii B (dorośli) 
za wiersz „Dziewczyna w niebie-
skim” Jerzy Fickowski otrzymał 
pierwsze miejsce, drugie Zdzisław 
Kobierski „Czy to możliwe”, a trze-
cie Mirosław Puszczyński „Ja tam 
jestem”. Wyróżnienia w konkursie 
otrzymali: Magdalena Grabowska 
za wiersz „Miasto wybuchło”, Rafał 
Pach „Bawię się w swoje istnienie” 

Nagrodzono wiersze  
w konkursie „O Złotą Lirę”

i Urszula Kępska za wiersz „Zapach 
lata”. Wyróżnione i nagrodzone 
wiersze recytowali Justyna Bąk, 
Maciej Pierzchała i Dominik So-
cha. Marta Zabłocka i Ania Larysz 
oraz zespół „Nota Bene” wystąpili 
w części artystycznej. Wszystkim 
laureatom gratulujemy.

Zdzisław Kobierski,  
wiceprezydent Skarżyska 
Kamiennej
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Miasto Jaworzno Dla koneserów

Głogi

Sosna

Głogi

BliZej prawa

Z szafy prokuratora

1098/d/08

P R Z Y R O D A  W O K Ó Ł  N A S
PioTr GrzeGorzek – kUsTosz MUzeUM w chrzanowie

www.muzeum.chrzanow.pl

Jedyny słuszny wyrok

Zaproszenie
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad  

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

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

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

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

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

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

Ponad rok po okrutnej zbrodni 
zabójcy 14-letniej Natalii stanęli 
przed sądem. Na osiedlu, w którym 
mieszkała ofiara i jej mordercy, to 
znów temat numer jeden.

Dlaczego zabili Natalię? Co tak na-
prawdę wydarzyło się na pustym placu 
składowym? Odpowiedzi w aktach 
sprawy jest kilka. Nie wiadomo jednak, 
która jest prawdziwa. Prawdę zna 20-
letni Mirosław D. i 17-letni Przemysław 
Ż. Obaj zasiedli na ławie oskarżonych. 
To oni odpowiadają za brutalne mor-
derstwo. I chociaż starszemu grozi do-
żywocie, a młodszemu 25 lat więzienia, 
postanowili milczeć. W sądzie nie złożą 
żadnych wyjaśnień, nie odpowiedzą 
na żadne pytania. Osiedle, w którym 
mieszkali to jedno z typowych bloko-
wisk. Natalia mieszkała z rodzicami 
i dwójką rodzeństwa na pierwszym 
piętrze wieżowca. Przemysław Ż. sześć 
pięter wyżej. Znali się od dziecka. 
– Chociaż w ostatnich latach ich zna-
jomość ograniczała się do mówienia 
sobie „cześć”, Natalia mogła mu zaufać. 
Z pewnością nie sądziła, że z jego strony 
może spotkać ją coś złego – mówi matka 
dziewczyny. Przemysław Ż. mia wtedy 
16 lat. Chodził do III klasy gimnazjum 
razem z ze starszą siostrą Natalii – San-
drą. Miał dziewczynę. Wychowywała 
go tylko matka. Kiedy dowiedziała się 
o zbrodni, wszelkimi sposobami broni-
ła syna. Twierdziła, że jest normalnym 
chłopcem. – Nawet bezinteresownie po-
magał sąsiadom. Są na to świadkowie! 
– wykrzyczała w pewnym momencie 
rozmowy kobieta. Rówieśnicy nie mają 
o nim jednak dobrego zdania: – Matkę 
lekceważył, obnosił się z tym, że w domu 
swobodnie pali papierosy i pije piwo 
– mówi nastolatek z podwórka. Mi-
rek, z którym przyjaźnił się Przemek, 
też miał kłopoty z nauką. Chodził do 
technikum. Miał powtarzać pierwszą 
klasę. Mieszkał w sąsiednim budynku. 
Ojciec często przebywał poza domem 

w związku wykonywaną pracą. Kiedy 
wyjeżdżał, zostawiał syna pod opieką 
sąsiadki. Próbował zachęcić syna do 
nauki obiecując, że w zamian kupi mu 
jakiś samochód. Matka Mirka odeszła 
kiedy ten miał kilka lat. Przemek został 
dobrym kolegą Mirka, bo jego rówieśni-
cy nie chcieli utrzymywać z nim bliższej 
znajomości. – Szczerze mówiąc, myśmy 
traktowali go jako trochę niezbyt rozgar-
niętego dresiarza – mówią nastolatki 
przesiadujące na szkolnym boisku. To 
właśnie na tym boisku Mirek i Przemek 
spotkali Natalię. Tu wmówili jej, że 
gdzieś na pustych placach składowych 
mają ukryte telefony komórkowe. Za 
pomoc w ich znalezieniu dziewczyna 
miała dostać jeden aparat. Tak zeznał 
w śledztwie Mirosław D. Powiedział 
też, że miała być jeszcze jedna ofiara 
– Paulina Z. Ona i Natalia miały „pod-
paść” Przemkowi za złożenie zeznań, 
z powodu których chłopak dostał ku-
ratora. Przemek miał powiedzieć, że 
najpierw trzeba jednak zgwałcić i zabić 
Natalię. A jednak kiedy wieczorem 
przyszli na boisko Przemek podszedł 
do innej dziewczyny.

– Powiedział mi, że razem z Mirkiem 
potrzebują dziewczyny do przeniesienia 
ze skrytki kradzionych telefonów komór-
kowych – mówi nastolatka. – Tłumaczyli, 
że sami boją się policji, a dziewczyna 
nie będzie wzbudzała podejrzeń. W za-
mian za przysługę miałam dostać jeden 
z telefonów. Nie uwierzyłam. Oni znani 
byli z tego, że często kłamali. Niczego nie 
podejrzewałam. Po prostu nie chciało 
mi się iść. Było już późno. Poszłam do 
domu. Widziałam tylko, że Natalia była 
jeszcze na boisku. Może więc Przemek 
i Mirek szukali pierwszej lepszej ofiary? 
Dlaczego Natalia, wzorowa uczennica 
gimnazjum, która miała otrzymać świa-
dectwo z czerwonym paskiem, zgodziła 
się pójść po kradzione telefony?

– Miejsce, w którym zginęła jest od-
ludne. Nie sądzę, by aż tak mogło jej za-

leżeć na kradzionym telefonie – mówi jej 
koleżanka. – Może zgodziła się tylko, by 
ją odprowadzić do domu, ale przemocą 
ją na to odludzie zaciągnięto?

Mirosław D. i Przemysław Ż. w śledz-
twie zaczęli siebie nawzajem obwiniać. 
Obaj potwierdzili, że Natalia została 
w pewnym momencie uderzona deską 
w głowę, później skrępowana, zgwał-
cona i uduszona. Mirek przyznaje się 
jedynie do tego, że pomagał dusić na-
stolatkę. Przemek twierdzi, że stał tylko 
z boku i wszystkiemu się przypatrywał. 
Nie reagował, bo jak stwierdził, stał jak 
sparaliżowany, mając pustkę w głowie. 
Później obaj poszli do domu Przemka 
wymyślić alibi.

Kiedy policjanci zatrzymali Prze-
mka i Mirka, ci przyznali się do winy. 
Tylko młodszy zdobył się na to, by 
w czasie śledztwa przeprosić rodziców 
Natalii. Powiedział też, że chciałby się 
z nią zamienić: „żeby ona żyła, a ja że-
bym umarł”.

Rodzice ofiary i matka sprawcy 
mieszkają w jednym bloku, oddzieleni 
tylko o kilka pięter. Trudno o bardziej 
dramatyczną sytuację. Matka Natalii 
nie wytrzymała. Po ujawnieniu zbrod-
ni przychodziła pod drzwi mieszka-
nia Przemka i waliła w nie, krzycząc 
dlaczego to zrobił. Matka Przemka 
dzwoniła zaś na policję tłumacząc, że 
to wszystko wina Mirka, który namó-
wił do zbrodni jej syna. Często można 
spotkać ją pod aresztem. Regularnie 
dostarcza synowi paczki.

Rodzice Natalii na wiele miesięcy 
odizolowali się od ludzi. W samotności 
przeżywali tragedię. Teraz rozpoczął się 
proces morderców ich córki. Występują 
w nim jako oskarżyciele posiłkowi. – Nie 
ma takiej kary, jaką powinni dostać, bo 
nie ma kary śmierci, a to byłby jedyny 
słuszny wyrok – powiedział ojciec za-
mordowanej nastolatki w swoim pierw-
szym wystąpieniu.

PiTawal

W ostatnią sobotę września zaliczy-
łem spacer z Jaworzna do Mysłowic, 
wędrując między innymi stokami 
Rudnej Góry. Do jakich miejsc do-
tarliśmy opowiedziałem w poprzed-
nim odcinku.

Kamieniołomy
Rudna Góra od zawsze była przed-

miotem eksploatacji. Wydobycie rud 
żelaza to był tylko drobny epizod. 
Piaskownia to też już historia. Dziś 
miejsce to porasta całkiem sympa-
tyczna brzezina. Na północnych sto-

kach wzniesienia znajdują się ciekawe 
wyrobiska. Do niedawna sądziłem, 
że to są ślady po eksploatacji rud.  
W istocie są to kamieniołomy, w któ-
rych pozyskiwano wapień dla pobli-
skich wapienników. Dziś miejsca te 
sukcesywnie zarastają i powoli trudno 
będzie oglądać przekroje przez prze-
cięte wskutek eksploatacji warstwy. 
Tym nie mniej to, co wciąż widać, da 
się zaliczyć do warstw gogolińskich 
górnych, a ściślej do poziomu zlepień-
cowego. W istocie w dwu pozyska-
nych stąd okazach znalazły się liczne 
ślady aktywności triasowej fauny, 
oczywiście w postaci nie strawionych 
resztek pokarmu.

Niesamowita sosna
W lesie porastającym północne 

stoki wzgórza dominują młode drze-
wa. Są tu sosny zwyczajne, jest dąb 

czerwony, nie brak czeremchy zwy-
czajnej. Znajdziemy tu oczywiście 
liczne brzozy brodawkowate. Ale jed-
na z sosen rosnąca na skraju kamie-
niołomu przykuła naszą szczególną 
uwagę. Drzewo było bardzo grube, 
ale wyraźnie krótkie. Wysokość 
około 10 metrów, grubość pnia około 
metra. Około połowę wysokości drze-
wa stanowiła silnie rozbudowana, 
ale przysadzista korona zbudowana  
z silnie rozgałęzionych, poskręca-
nych konarów. Tak wyglądają drze-
wa, które miały trudne dzieciństwo.  
W przypadku tego okazu można 
przypuszczać, że i w młodości nie 
miało towarzystwa. Wszystkie drze-
wa w jej otoczeniu są zdecydowanie 

młodsze, a w runie lasu dominują 
gatunki charakterystyczne dla muraw 
kserotermicznych.

Głogówek na szczycie
Południowe stoki Rudnej Góry 

łagodnie opadające w kierunku Je-
lenia były przez wiele lat uprawiane. 
Co prawda, kiedy w płodozmianie 
przychodziła kolej na ziemniaki, za-
zwyczaj zbierano więcej okruchów 
dolomitu niż smakowitych bulw. Za-
pewne większość zebranego przy tej 
okazji dolomitu spoczywa tu w formie 

niewielkich kopczyków.  Oczywiście 
część hałd to mogą być warpie, czyli 
odpady po eksploatacji rud, ale trud-
no będzie udowodnić pochodzenie 
każdej z nich. Na większości z hałd 
wyrastają skupiska głogów. Domi-

nuje głóg jednoszyjkowy oraz głóg 
odgiętodziałkowy oraz liczne ich 
mieszańce. Jest to jedno z kilku miejsc 
w Jaworznie, gdzie można zebrać ich 
smakowite owoce, nie martwiąc się o 
dodatkowe przyprawy w postaci me-
tali ciężkich. Poza tym w zaroślach 
można natrafić na prawdziwe dzikie 
grusze, czyli ulęgałki. 

Pomiędzy skupiskami krzewów 
znajdziemy szereg ciekawych gatun-
ków roślin zielnych oraz splątanych 
pędów jeżyn. Tu dominują popielice. 
To kolejny powód, dla którego warto 

odbyć tu spacer, dla ich smacznych, 
a jakże niedocenianych owoców. 
A ponadto warto się tu wybrać dla 
wspaniałych widoków.

Urokliwa Rudna Góra

Sosna

Czy mogę się domagać 
„alimentów wstecz” w imieniu 

małoletniego synka?
Istnieje możliwość złożenia po-

wództwa alimentacyjnego, w którym 
składamy wniosek o zasądzenie ali-
mentów ze skutkiem wstecznym. Nie 
jest to sprzeczne z zasadą nieretroak-
cji, czyli niedziałania prawa wstecz. 
Należy dokładnie określić, jakiej 
sumy i od kiedy powód się domaga  
i jednocześnie wnosić o nadanie klau-
zuli natychmiastowej wykonalności. 
Jest to potrzebne do tego, by wyrok 
stał się wymagalny od zaraz. Trzeba 
uzasadnić, dlaczego powód domaga 
się zapłaty alimentów ze skutkiem 
wstecznym i dlaczego dopiero obecnie 
wnosi o ich zasądzenie. Sąd weźmie 
pod uwagę zarówno potrzeby jednej 
strony, jak i możliwości finansowe 
pozwanego. Może rozłożyć zaległą 
sumę na raty, jeśli uzna to za zasadne. 
Przede wszystkim wezwie do przedło-

żenia zaświadczenia o zarobkach i do-
kumentów, stwierdzających konieczne 
wydatki, np. na leczenie, utrzymanie, 
wykształcenie, wyżywienie, ubranie, 
rehabilitację, etc.

Jak się przedstawia kwestia 
uzyskania zgody na urlop 

bezpłatny?
Pracodawca może (nie musi)= udzie-

lić pracownikowi urlopu bezpłatnego 
na jego pisemny wniosek. Okres ten 
nie wlicza się do okresu pracy, od któ-
rego zależą uprawnienia pracownicze. 

Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, 
dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą 
przewidzieć dopuszczalność odwołania 
pracownika z urlopu z ważnych przy-
czyn. Za pisemną zgodą pracownika 
– pracodawca może udzielić pracow-
nikowi urlopu bezpłatnego w celu wy-
konywania pracy u innego pracodawcy 
przez okres ustalony w zawartym w tej 
sprawie porozumieniu między pra-
codawcami. Okres tego urlopu wlicza 
się do okresu pracy, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze u dotychcza-
sowego pracodawcy.
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Miasto JaworznoReklama

1500/d/08

SZKŁO I LUSTRA NA WYMIAR
Pełny wybór szkła

i luster, szlifowanie wiercenie,
fazowanie, witraże, akcesoria

i kleje, usługi szklarskie,
transport

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

Części elektroniczne
przyrządy pomiarowe

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 96

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

www.blackelectronics.com.pl

1403/d/08

Reklama 
w telewizji 

CTv Jaworzno

już od 300 zł 
netto

Dzwoń! 
tel. 751 91 30

Ogłoszenie własne

1487/d/08

1406/D/08

1404/d/08

1430/d/08

1405/d/08

Ogłoszenie własne

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

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

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

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

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

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

tel. (032) 751-91-30

1407/d/08

Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35
pon. 8.00 - 19.00, wt.-pt. 8.00 - 16.00

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

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

OBSŁUGA WóZkóW JeZdNIOWYCh 13.10.2008
kURS GOSPOdARkI MAGAZYNOWeJ 
Z OBSŁUGĄ WóZkA JeZdNIOWeGO 16.10.2008
kURS dOkSZTAŁCAJĄCY kIeROWCóW 
WYkONUJĄCYCh TRANSPORT dROGOWY 20.10.2008

Trwa nabór na kursy: 
instruktora nauki jazdy, uprawnie-
nia SeP do 1 kV, kurs hdS, Certyfi-
kat kompetencji 
Zawodowej Przewoźnika

Firma zatrudni pracowników do nowego 
obiek tu hotelowego w Trzebini

– dyrektor
– recepcjonista
– kucharz
– pomoc kuchenna
– kelner

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

1488/d/08

Uwaga na czas remontu Biuro Obsługi zostało 
przeniesione do naszego Centrum Szkoleniowego 

na ul. krakowską 9 (obok PkM) 
pon. 8.00 - 19.00, wt.-pt. 8.00 - 16.00

tel. 751 56 65, 615 67 26, fax 615 67 25
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Uczniowie  
na start

Grand Prix 
Jaworzna

Wygrali  
z deszczem

Kurs dla kandydatów 
na sędziów piłki nożnej

Organizator: Kolegium Sędziów PN podokręg Sosnowiec  
Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12; tel. 032 266 58 45
Warunki: – wiek 17-27 lat,  
  – wykształcenie minimum średnie,  
  – niekarany,  
  – zaświadczenie lekarskie. 
Termin zgłoszeń do 15.10.2008 r.

1481/d/08

reklAmA

W miniony weekend 
przyszło się zmierzyć 
drugiej i trzeciej drużynie 
tabeli ligi okręgowej. 
Na stadionie w Czeladzi 
naprzeciwko siebie stanęły 
jedenastki MCKS-u Czeladź 
i Szczakowianki Jaworzno. 
Faworyta spotkania trudno 
było określić, więc wszystko 
mogło się tego dnia 
wydarzyć.

Na to, że spotkanie rozpocznie 
się tak wyśmienicie dla jaworznian, 
nie liczyli zapewne najwięksi opty-
miści. Po upływie kilkudziesięciu 
sekund od pierwszego g wiazda 
arbitra piłka w polu karnym go-
spodarzy została zatrzymana nie-
przepisowo ręką przez jednego  
z obrońców. Decyzja nie mogła być 
inna: rzut karny już w 1. minucie! 
Do piłki podchodzi Sebastian Stem-
plewski strzela, bramkarz robi ruch 
w kierunku prawego słupka, piłka 
szybuje przy lewym i mamy 0:1 dla 
Szczakowianki! Drużyna MCKS-u 
zupełnie załamana takim obrotem 
sprawy musiała przyjąć na pierś 
kolejne mocne uderzenie. Młodszy 
Sermak – Paweł urywa się obroń-
com z lewej strony, długo prowadzi 
piłkę, decyduje się na strzał, po któ-

rym piłka mija bramkarza, uderza  
w poprzeczkę i znajduje się w siat-
ce. Za tę bramkę Paweł postanowił 
odebrać gratu lacje od k ibiców, 
wpadając w ich ramiona. Chwilę 
później wydawało się, że już będzie 
po meczu, gdyż ponownie świetnie 
uwolnił się obrońcom Stemplewski, 
lecz sędzia odgwizduje spalonego, 
którego nawet zdaniem czeladzkich 
kibiców nie było. Szczakowianka 
grała świetną piłkę tego dnia, widać 
było mobilizację w szeregach dru-
żyny, spisująca się dotąd przeciętnie 
formacja obronna, zagrała dobrze 
i pewnie. Taka jej postawa nie do-
puszczała zawodników gospodarzy 
do naszej bramki. Druga połowa 
zaczęła się od lekkiej przewagi wi-
zualnej gospodarzy, lecz żadnych ko-
rzyści bramkowych z tego nie mieli. 
Natomiast Szczakowianka, 8 minut 
po rozpoczęciu, zdobywa trzecią 
bramkę dzięki manewrom Janeczki. 

Bramek w tym spotkaniu kibice już 
nie zobaczyli. Warta odnotowania 
była akcja Jarzynki, który w sytuacji 
„sam na sam” minimalnie przestrze-
lił. Gospodarze mieli również rzut 
wolny pośredni po zagraniu Podral-
skiego do Polańskiego, lecz patrząc 
na ostateczny wynik widać, że nic  
z niej pożytecznego dla MCKS-u nie 
wynikło. Jaworznianie zasłużenie 
zwyciężyli i w dalszych spotkaniach 
ich głównym celem jest odrabianie 
starty punktowej do drużyny Czar-
nych Sosnowiec, którzy w sobotę 
pokonali Pogoń Imielin aż 9:0.

Bramki: Stemplewski 1’, P. Sermak 8’, 
Janeczko 5�’
Szczakowianka: Polański, Skrzypek 
(Chojnowski), Podralski, Adamus, 
Sałapatek, P. Sermak, Zięba, Stem-
plewski, A. Sermak, Rejdych (Biskup), 
Janeczko (Jarzynka).

barTek

MCKS Czeladź – Szczakowianka Jaworzno 0:3 (0:2)

W ubiegłą sobotę, 4 października, na 
stadionie LKS „Ciężkowianka” odbył się 
piłkarski turniej będący eliminacjami 
do XIII Turnieju „Szóstek” Liturgicznej 
Służby Ołtarza na szczeblu dekanatu 
św. Wojciecha. Organizatorami 
imprezy byli: LKS „Ciężkowianka”, 
parafia Miłosierdzia Bożego na 
Borach oraz Klub „Wega”. Turniej 
współfinansowany był z budżetu 
miasta Jaworzna w ramach realizacji 
zadania publicznego pod nazwą 
„Ścieżka zdrowia”.
Na starcie stanęło 10 drużyn 
reprezentujących 6 parafii dekanatu, 
które rywalizowały w 4 kategoriach 
wiekowych. Mecze rozgrywano 
na dwóch boiskach pod czujnym 
okiem Andrzeja i Tomasza Majki, 
którzy tym razem wcielili się w 
rolę arbitrów. Mimo padającego 
deszczu, ministranci włożyli w walkę 
serce i pokazali spore umiejętności 
sportowe. Do rozgrywek na szczeblu 
regionalnym zakwalifikowały się 
następujące drużyny:
– szkoły podstawowe klasy III-IV 
– parafia św. Wojciecha i Katarzyny,
– szkoły podstawowe klasy V-VI 
– parafia Świętego Krzyża Jeleń,
– gimnazja – parafia Najświętszego 
Serca Pana Jezusa Byczyna,
– szkoły średnie – parafia 
Miłosierdzia Bożego, Bory.
Najwaleczniejszym zawodnikiem 
został Wojciech Paluch z Byczyny.
W imieniu organizatorów puchary 
i dyplomy wręczyli kierownik klubu 
„Wega” Wanda Ciołczyk, ksiądz Dariusz 
Grojec oraz przewodniczący RM 
Janusz Ciołczyk. Impreza odbyła się 
w miłej sportowej atmosferze, zaś 
uczestnikom smakowały wyśmienite 
pączki od państwa Banasików oraz 
grochówka. (iw)

Koncertowa gra 
Szczakowianki

Kibice Szczakowianki, którzy wybrali się do Czeladzi, mieli wiele powodów do świętowania

Z początkiem nowego roku 
szkolnego rozpoczął się drugi 
etap sportowej rywalizacji 
uczniów jaworznickich szkół, 
organizowany w ramach 
projektu „UCZNIOWIE NA START” 
dotowanego przez Urząd Miejski 
w Jaworznie. Miejski Szkolny 
Związek Sportowy w Jaworznie 
rozpoczął zmagania sportowe 
od sztafetowych biegów 
przełajowych. 
2 października br. na starcie 
w parku Podłęże jako pierwsze 
do rywalizacji stanęły szkoły 
podstawowe z Jaworzna. Każda 
szkoła startowała w kategorii 
dziewcząt i chłopców, a drużyny 
liczyy po 6 zawodniczek  
i 6 zawodników. Każda z dziewcząt 
biegała na dystansie 600 m, 
a chłopcy mieli do pokonania 
dystans 800 metrów. Po biegach 
szkół podstawowych rywalizację 
rozpoczęły gimnazja, później 
w szranki stanęli uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych. W sumie na 
starcie stanęło 276 zawodników 
z 25 szkół. A oto wyniki:

Szkoły podstawowe
Dziewczęta: I m. SP-5, 
Chłopcy: I m. SP-5, 

Gimnazja 
Dziewczęta: I m. G-1, 
Chłopcy: I m. G-4, 

Szkoły ponadgimnazjalne
Dziewczęta: I m. LO I, 
Chłopcy: I m. LO II, 

Wszystkim startującym  
i nagrodzonym gratulujemy! 
Informujemy, że na miesiąc 
październik zaplanowane są 
następujące zawody:
– eliminacje w minipiłce nożnej 
szkół podstawowych na boisku SP15 
w dniach 6-7.10. godz. 8.�0.

– eliminacje w piłce nożnej 
gimnazjów 8 i 10.10. stadion MCKiS 
w Szczakowej godz.9.
– Mistrzostwa Jaworzna we 
wspinacze dla szkół podstawowych, 
gimnazjów i ponadgimnazjalnych 
2�-24.10. w Gim � godz 9.00.
ZAPRASZAMY wszystkich 
zainteresowanych kibiców, 
zwłaszcza rodziców i dziadków.

P.o. MieJskieGo koorDynaTora sPorTU 
szkolneGo w Jaworznie izabela PlUTa

W ostatnią sobotę rozegrano 1�. 
turniej szachowy.

kolejność turnieju
1. Adam Kasperlik 6,0
2. Zbigniew Kądziołka 5,5
�. Stanisław Stachańczyk  5,0
4. Janusz Jeleń 4,5 
5. Adrian Moryson 4,0
6. Maciej Kawala 4,0

klasyfikacja generalna 
po 13 turniejach

1. Zbigniew Kądziołka 185,89
2. Jarosław Marzec 184,72
�. Janusz Jeleń 175,24
4. Stanisław Stachańczyk 16�,�0
5. Adrian Moryson 142,57
6. Maciej Kawala 127,87
Sklasyfikowanych jest �� 
zawodników.
W klasyfikacjach juniorów i kobiet 
bez zmian.

klasyfikacja amatorów 
(zawodników bez kategorii):

1. Dariusz Olej 107
2. Andrzej Klich 76 
�. Romuald Łasak 72
Sklasyfikowanych jest 14 zawodników.

(iw)

Wręczenie dyplomów 
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KoSZyKóWKa – II lIGa

PIłKa NożNa

SIaTKóWKa – KoBIeTy

Na turniej ten nie 
jechaliśmy w roli faworyta, 
a jednak zwyciężyliśmy. 
Trzecie międzynarodowe 
zwycięstwo w tym roku 
to ogromny sukces. Do 
„wielkiego szlema” brakuje 
nam tylko triumfu w Belgii.

W dniach 26-27 września w Porec 
w Chorwacji odbył się Międzynaro-
dowy Turniej Drużyn Policyjnych 
w piłce nożnej, który rozegrany 
zosta ł na boiskach trawiastych 
w składach 6-osobowych. W tych 
prestiżowych zawodach wystarto-
wały aż 72 drużyny z 17 krajów eu-
ropejskich. Wszystkie ekipy rozloso-
wane zostały do 12 grup, w każdej po  
6 zespołów. Naszymi przeciwnikami 
w tej fazie rozgrywek były drużyny 
z Włoch oraz Rumunii. Nie byli to 
zbyt wymagający przeciwnicy, toteż 
we wszystkich meczach odnieśliśmy 
same zwycięstwa, nie tracąc żadnej 
bramki. Nie graliśmy jednak zbyt 
dobrze, co w konfrontacji z silniej-
szymi drużynami musiało budzić 
pewien niepokój. My jesteśmy jednak 
drużyną turniejową i jak dotychczas 
zawsze niemal w każdym turnieju 
z meczu na mecz graliśmy coraz le-
piej. Na szczęście znalazło to także 
potwierdzenie na w Porecu.

Po wygraniu grupy mieliśmy już 
zapewnione 24. miejsce. Rozstrzy-
gnięcia w kolejnej fazie rozgrywek 
nastąpiły w meczach rozgrywanych 
systemem pucharowym. Naszym 
pierwszym przeciwnikiem okazali 

się policjanci ze Słowacji. Wynik 2:0 
na naszą korzyść nie odzwierciedlał 
dużej przewagi, ale ze zrozumiałych 
względów oszczędzaliśmy już siły na 
następne mecze. Na placu boju po-
zostało już tylko 12 drużyn, z pośród 
których utworzone zostały cztery 3-
zespołowe grupy. Z przeciwników los 
przydzielił nam drużyny z Katowic 
oraz Cluj z Rumunii. Pierwszy mecz 
zakończył się naszym zwycięstwem 
3:2, a drugi 1:0, co zapewniło nam 
awans do pierwszej czwórki. W obu 
meczach zaprezentowaliśmy futbol 
na wysokim poziomie, co sprawiło, 

że w opinii wielu obserwatorów po 
raz pierwszy byliśmy wymieniani 
jako jeden z faworytów do wygrania 
tego turnieju.

Jaworzniccy policjanci najlepsi

W półfinale trafiliśmy jednak na 
głównego pretendenta do tytułu – dru-
żynę Zirka z Ukrainy. To był mecz 
stojący na wysokim poziomie. Żadna 

drużyna nie wypracowała sobie 100-
procentowej sytuacji bramkowej. Wynik 
0:0 był sprawiedliwym rozstrzygnię-
ciem. Wygraliśmy po rzutach karnych 
2: 1 i wymarzony finał stał się faktem. 
Ten awans zawdzięczamy Rafałowi 
Długoszowi, który obronił 2 z 3 wyko-
nywanych rzutów karnych.

Finał rozegrany został już przy 
sztucznym oświetleniu, a naszymi 
przeciwnikami byli Chorwaci z Sibenik. 
To my atakowaliśmy, natomiast Chor-
waci grali defensywnie, licząc na jakąś 
kontrę, która na szczęście nie nastąpiła. 
My natomiast wzorowo rozegraliśmy 
rzut pośredni, który na 7 minut przed 
zakończeniem spotkania wykonał nasz 
najlepszy piłkarz Łukasz Cichoń. To 
kolejny sukces naszej drużyny. Wszyst-
kim należą się słowa uznania za duże 
zdyscyplinowanie, wolę walki oraz 
determinację, z jaką podchodzili do 
każdego meczu. Chciałbym podzięko-
wać kibicom, którzy dopingowali naszą 
drużynę od pierwszego do ostatniego 
gwizdka. Dziękuję wszystkim sponso-
rom, którzy pomogli nam w realizacji 
tego wyjazdu. Po raz dziewiąty zosta-
liśmy międzynarodowym mistrzem 
w turniejach rozgrywanych na terenie 
niemal całej Europy.

oPiekUn DrUżyny zbiGniew sTaDler

Niedziela upłynęła kibicom pod 
znakiem zmagań koszykarzy. W Hali 
Widowiskowo – Sportowej MCKiS 
rozegrano drugą kolejkę spotkań, 
grupy C, 2. ligi. Pierwszymi prze-
ciwnikami podopiecznych trenera 
Marcina Lichtańskiego, była druży-
na Startu Lublin. Nasi przeciwnicy 
to spadkowicz z 1. ligi, który jeszcze 
wzmocnił swój skład osobowy. 

W przerwie wakacyjnej, koszy-
karska drużyna Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu, pozyskała sponsora. 
Jest nim dystrybutor marki JBL. Wie-
lu kibiców było ciekawych jak zapre-
zentują się nowi zawodnicy jaworz-
nickiej drużyny. Mają oni za zadanie 
pomóc zawodnikom, którzy pozo-
stali w drużynie, w utrzymaniu się  
w gronie drugoligowców. Jaworz-
nicka drużyna w sezonie 2008/2009 
będzie oparta głównie na młodzieży, 
która ma za zadanie wspierać lidera 
drużyny – Grzegorza Remina. 

Jeszcze przed meczem, odbyła 
się prezentacja drugiego trenera 
MCKIS – Jarosława Jakubca z Ka-
towic. Pierwsza piątka wyszła na 
parkiet w składzie: Remin, Małek, 
Grochowski, Goldammer i Matysiak. 
Od pierwszych minut, na boisku 
obserwowaliśmy zacięty pojedynek. 
Wsadem piłki nad Matysiakiem po-
pisał się Borkowski. W odpowiedzi, 
Remin zdobywa pierwsze punkty 
dla jaworznian. Swoje punkty rzu-
ca Matysiak i gra utrzymuje się na 
pograniczu remisu. Coraz wyraź-
niej, zaznacza się przewaga gości 
w zbiórkach na obu tablicach. Przy 
remisie po 13, Lublinianie notują 
kilka dobrych akcji w ataku i obronie 
i końcówka kwarty należy do nich. 
Wynik po pierwszych 10 min.17: 
24 dla Startu. Druga kwarta, to już 

wyraźna dominacja przyjezdnych. 
W tym fragmencie gry, oglądamy 
festiwal strzelecki rzutów za 3 pkt. 
W całym spotkaniu goście trafili 
ich aż 11. Dobrze kryty Remin, bez 
wsparcia kolegów nie jest w stanie 
sam utrzymywać wyniku. Druga 
kwarta przegrana 13: 26. Po przerwie 
obraz gry nie ulega, znaczącej zmia-
nie. Goście kontrolują grę mimo, że 
czwarte przewinienie, notuje środko-
wy Bartosz Borkowski i siada na ław-
ce rezerwowych. Zmiennicy jednak 
dają sobie radę i skutecznie rozbijają 
akcje drużyny MCKiS. Dobre frag-
ment gry notuje Grochowski oraz 
Jagiełka, który trafia dwukrotnie 
za 3 pkt. Ostatecznie przegrywamy 
trzecią kwartę 11: 19. Na czwartą 
kwartę, goście wychodzą z przewagą 
28 pkt. Trener Piotr Karolak, wpusz-
cza na parkiet zawodników rezerwo-
wych i gra się wyrównuje. Licznie 
zgromadzeni kibice, oglądają kilka 

ciekawych akcji. Jeszcze na zakoń-
czenie Goldammer, wsadza piłkę nad 
Karczewskim i spotkanie kończy się 
wynikiem 68: 92 dla Startu Lublin.

Bilans otwarcia, zmagań ligo-
wych wypada słabo. Dwie porażki 
to na pewno nie jest wynik jakiego 
życzyłby sobie trener oraz kibice. 
Jednak należy dodać, że graliśmy 
z mocniejszymi kadrowo drużyna-
mi i takie porażki mogły się zda-
rzyć. Drużyna jest w trakcie zgry-
wania się. Miejmy tylko nadzieję, że 
„nowi” zawodnicy, wniosą więcej do 
gry i pomogą drużynie w osiąganiu 
zadawalających wyników.

MCkiS JBL: Remin (25 p.), Grochow-
ski (16), Matysiak (8), Goldammer (8), 
Jagiełka (7), Kurdubski (2), Kurzawa 
(2), Adamczyk, Lemański, Małek, 
Molski, Tokarski
Widzów: 200

nek

– To był mecz do wygrania  
– takim słowami, występ 
swoich podopiecznych 
podsumowuje trener Zabielny. 
Skazywana na pożarcie 
drużyna drugoligowych 
siatkarek Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu jechała na 
spotkanie z AZS Częstochowa. 
Jednak sama gra i zdobywane 
wyniki szybko pokazały, że 
jesteśmy w stanie nawiązać 
wyrównaną walkę. 

Drużyna MCKiS wyszła na parkiet 
w składzie: Kuryło, Soćko, Samul, 
Lipka, Sawaniewicz, Kapnik i Recho-
ta (libero). Jaworznianki wygrywają 
pierwszego seta mimo, że popełniły  
13 niewymuszonych błędów. Drugi set, 
to również wyrównana gra, jednak ko-
lejne 12 błędów pozwala gospodyniom 

doprowadzić do remisu w setach po 1. 
Trzeci set to zwycięstwo jaworznianek 
do 18. W tym momencie, mamy na swo-
im koncie już jeden punkt. Gra się jed-
nak do końca. Dwa pozostałe sety po-
zostają zagadką. Mimo wyrównanego 
przebiegu i walki o każdy punkt, błędy 
własne powodują porażkę w czwartym 
secie. Tri brek to już prawdziwa loteria. 
Goście prowadzą 4:1, 8:6, jednak po 
zmianie stron inicjatywę przejmują go-
spodynie. Do tego dochodzi niepewna 
gra w decydujących fragmentach seta. 
Tracimy punkty w jednym ustawieniu 
i ostatecznie porażka 15:13.

Pomimo porażki, jeden zdobyty 
punkt cieszy. Gdyby zawodniczki, 
zachowały więcej zimnej krwi, wynik 
mógłby być, bardziej korzystny.

Krzysztof Zabielny (trener MCKiS 
Jaworzno): – Są przebłyski dobrej gry, 
jednak forma jest bardzo niestabilna. 
Będziemy cały czas pracować, nad 
ustabilizowaniem dobrego poziomu 
gry. Jeśli poprawimy grę, niektóre 
elementy gry, to jesteśmy w stanie 
wygrywać z najlepszymi.

nek

AZS Częstochowa – MCKiS Jaworzno 3:2  
(23:25, 25:21, 18:25, 25:23, 15:13)

Wygrana była 
bardzo blisko

MCKiS – Jaworzno – Start Lublin 68:92

Lekcja koszykówki

Koszykarze MCKiS notorycznie przegrywali walkę pod tablicami

Jaworzniccy policjanci w boiskowej akcji. Głodek podaje do partnera i mamy kolejną bramkową okazję
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WyNIKI I TaBele  
SPoTKań PIłKaRSKICH 

PIłKa NożNa – Iv lIGa

Victoria Jaworzno jest w tym 
sezonie groźna dla każdego 
rywala. Doskonale zdawał 
sobie z tego sprawę zespół 
Górnika MK Katowice, który 
mimo wysokiego miejsca 
w tabeli, bał się odsłonić 
i pokazać ofensywną grę. Po 
meczu pełnym walki w środku 
pola Victoria zremisowała 
z Katowicami 0: 0.

Od początku jaworznianie podjęli 
wyrównaną walkę z wyżej sytuowanym 
przeciwnikiem i bardzo mądrze bronili 
dostępu do własnej bramki. Najlepszą 
sytuację w pierwszej połowie do poko-
nania bramkarza Katowice miał w 40. 
minucie Wojciech Struś, którego ude-
rzenie okazało się jednak zbyt słabe, by 

Victoria Jaworzno – Górnik MK Katowice 0:0

Kolejne „oczko” Victorii

PIłKa NożNa – a KlaSa

Pionier Ujejsce – Zgoda Byczyna 4:6 (0:4)

PIłKa NożNa – v lIGa 

Po przejęciu stanowiska trenera Górni-
ka Jaworzno przez Piotra Pierścionka, 
jaworznicki zespół radzi sobie nad-
spodziewanie dobrze w rozgrywkach 
piątej ligi. Efektem coraz lepszej gry 
jaworznian są coraz lepsze wyniki. 
Tym razem ofiarą Górnika padła 
drużyna Podlesianki Katowice, która 
na własnym stadionie przegrała z go-
śćmi 2:1.

Górnikowi mecz nie mógł się lepiej 
ułożyć, już w 27. sekundzie gry jaworz-
nianie objęli prowadzenie. Dobre za-
granie Jarząbka umiejętnie wykorzystał 
Kantek, który w sytuacji sam na sam 
zachował zimną krew, pewnie pokonu-
jąc bramkarza. Górnik nie tracił rezonu 
i w 13. minucie mogło być 2:0. Jarząbek 
wykonywał rzut wolny i pomylił się 
nieznacznie, uderzona przez niego pił-
ka wylądowała na poprzeczce bramki 
Podlesianki. Minutę później kolejną 
szansę miał Kantek, jednak tym razem 
jego uderzenie bramkarz wybił na rzut 
rożny. Co się jednak odwlecze.

W 44. minucie kolejny rzut wolny  
z 18. metra uderza ponownie Jarząbek 
i tym razem piłka ląduje w siatce. To 
było idealne uderzenie, Jarząbek „ścią-
gnął pajęczynę” z bramki gospodarzy. 
Gdy wydawało się, że jaworznianom 

nic złego w pierwszej części meczu się 
już nie przytrafi, gospodarze nieocze-
kiwanie stanęli przed szansą zdobycia 
kontaktowej bramki. Po jednym ze 
starć w polu karnym, sędzia wskazał na 
punkt oddalony 11 metrów od bram-
ki Paliana. Jaworznicki bramkarz nie 
miał jednak w zwyczaju uchylać się od 
szansy wybronienia „jedenastki” i już po 
raz kolejny w tych rozgrywkach, udało 
mu się wyciągnąć piłkę zmierzającą do 
siatki. Po przerwie Podlesianka przyci-
snęła mocniej, co przy wydatnej pomocy 
arbitra zaowocowało bramką na 2:1. 
w 54. minucie, po interwencji Guzika, 
sędzia całkowicie niesłusznie dyktuje 
kolejnego karnego dla gospodarzy. Tym 
razem Palian był bez szans i zrobiło się 
2:1. Jaworznianie nie pozwolili sobie 
jednak na więcej strat w tym meczu i po 
udanej obronie rezultatu, dowieźli cenne 
zwycięstwo do końca meczu.

Bramki dla Górnika: 1‘ Kantek,44‘ Ja-
rząbek – z wolnego.
Skład Górnika: Palian – Koralik (62‘ 
Sędrzak A.), Guzik, Byrski, Sędrzak D., 
Popławki, Sierczyński, Jarząbek, Kantek 
(69‘Radosz) – Warzecha (88‘ Szpak), Ko-
walski (78‘ Zięcina).

k.rePeć

Podlesianka Katowice – Górnik Jaworzno 1:2 (0:2)

Trzy punkty Górnika
PIłKa NożNa – v lIGa 

Mało brakowało, a Ciężkowianka 
Jaworzno sprawiłaby niespodziankę 
i wywiozła z Ząbkowic cenny punkt. 
Niestety, młodzi podopieczni Marka 
Musiała po dobrym meczu i wyrów-
nanej walce z Unią, stracili dwie 
bramki w końcówce i nie zdążyli 
odrobić poniesionych strat, przegry-
wając z gospodarzami 2:1.

Najważniejszą nowiną dla kibiców 
Ciężkowianki był powrót do składu po 
długiej absencji podstawowego bramka-
rza Łukasza Ciołczyka. – Łukasz wrócił 
do gry, co ma dla nas duże znaczenie. 
Zrozumienie z partnerami z obrony 
pozwoliło im na większą pewność siebie 
i między innymi dlatego w tyłach jest 
już znacznie spokojniej niż wcześniej 
– komentował powrót bramkarza trener 
Marek Musiał.

Piłkarze Ciężkowianki w tym meczu 
pokazali po raz kolejny, że mimo młode-
go wieku, stać ich na dobrą i wyrównaną 
grę ze starszymi rywalami. W obronie 
dobrze zagrał młody Michał Bosak, 
a pomocnicy, na czele z kapitanem Paw-
łem Bulgą, umiejętnie zagęścili środek 
pola. Unia, jakby zaskoczona taką grą 
jaworznian, nie potrafiła przez bardzo 

długi czas pokonać bramkarza Cięż-
kowic, mając w dorobku przed feralną 
80. minutą spotkania tylko poprzeczkę. 
Również Ciężkowianka, mimo kilku 
groźnych kontrataków, nie potrafiła 
objąć prowadzenia w tym meczu.

Gdy wszystko wskazywało na remis 
i został zdobyty upragniony pierwszy 
punkt, sędzia dopatrzył się ręki w na-
szym polu karnym, dyktując pewnie 
wykorzystaną przez Unię jedenastkę. 
Krótko po pierwszej bramce jaworznia-
nie stracili drugiego gola. W 83. minucie 
na murawie pośliznął się Michał Stru-
ski, a gospodarze pewnie wykorzystali 
prezent od Ciężkowianki. Zrobiło się 
2:0 i ledwie 7 minut do końca. W 86. 
minucie kontaktowego gola zdobył To-
masz Ciołczyk, na więcej podopiecznym 
Marka Musiała zabrakło już czasu.

Bramka dla Ciężkowianki: Tomasz 
Ciołczyk 86‘
Skład Ciężkowianki: Ciołczyk Ł. 
– Prażmowski, Bosak, Struski B., Stru-
ski M, – Laser, Bulga, Pieczka, Grabski 
– Ciołczyk T., Chrząścik. W II połowie 
weszli: Szydło, Jelonek.

k.rePeć

Unia Ząbkowice – Ciężkowianka Jaworzno 2:1 (0:0)

Zabrakło 10 minut

Bilans wygranych starć pomiędzy zawodnikami wyszedł na zero

sprawić kłopot bramkarzowi. – Mecz 
obfitował w walkę w środkowej strefie 

Ten mecz może okazać się kluczowy 
dla przebiegu, nawet całego sezonu 
w A-klasie. W prestiżowym spotkaniu 
drużyn pretendujących do V ligi, lep-
sza okazała się Zgoda Byczyna, która 
pokonała na wyjeździe zespół Pioniera 
Ujejesce 6:4.

Zgoda zawody rozpoczęła kapitalnie. 
Zawodnicy Andrzeja Śliwińskiego szyb-
ko rozgrywali piłkę, w ich poczynaniach 
widać było ogromną determinację, co 
szybko przyniosło pożądane rezultaty. 
W 15. minucie gry‘ po przytomnym za-
graniu głową przez Śliwińskiego, dobrze 
z piłką zabrał się Sobczak i precyzyjnym 
strzałem z lewej nogi dał jaworznianom 
prowadzenie. Już 2 minuty później Śli-
wiński mógł cieszyć się z kolejnej asysty. 

boiska, żaden zawodnik nie odstawiał 
nogi, z czego mogę na pewno być zado-

wolony. Cieszy mnie szczególnie to, że 
w kolejnym meczu nie tracimy bramki, 
a najważniejsze, to grać „na zero” w ty-
łach – mówi, uprzedzając dalszą relację 
trener Madej. Rzeczywiście, Victoria 
bardzo dobrze w przeciągu całego spo-
tkania spisywała się w obronie, czekając 
na swoje bramkowe szanse. Kolejne 
dobre sytuacje pojawiły się w drugiej 
części  meczu – najpierw Wojciech 
Struś, strzelał silnie z odległości 10 me-
trów, ale piłka przeszła nad poprzeczką, 
później piłka uderzona głową Romana 
Madeja nieznacznie minęła słupek. 
Goście również nie znaleźli sposobu na 
pokonanie bramkarza Vici i spotkanie 
po zaciętym meczu, zakończyło się 
wynikiem bezbramkowym.

Victoria: Okrent – Kryla, Madej, Ja-
jeśniak, Siemek – Zysk, Świerczyński, 
Miskiewicz, Gadaj, Gola – Struś.

k.rePeć

Arcyważne zwycięstwo Zgody Byczyna
Dobre zagranie syna trenera Zgody wy-
korzystał Kądziołka, który huknął jak 
z armaty i golkiper gospodarzy po raz 
drugi sięgał tego dnia do siatki. Zgoda 
nie zwalniała i w 30. minucie gry było 
już 3: 0, po dobrym podaniu Wojtaszaka, 
swoją druga bramkę zdobył Kądziołka. 
– Gospodarze absolutnie nie wiedzieli co 
dzieje się na boisku. W przerwie mówili, 
że tak grającej drużyny w tym sezonie tu 
nie było, że to jest [Zgoda Byczyna] ze-
spół na awans. Bardzo miło było słyszeć 
takie opinie – relacjonuje nam prezes 
Zbigniew Siewniak.

Nim jednak skończyła się pierwsza 
część meczu, Sobczak zdobył zdobył 
czwartą bramkę dla Zgody. Goście 
uaktywnili się dopiero po przerwie, 

czego efektem był gol zdobyty w 52. 
minucie gry. Zgoda odpowiedziała bły-
skawicznie,53. minuta i jest 5: 1, po tym 
jak strzał Kądziołki skutecznie dobił 
Rosa. W 55. minucie Zgoda powinna 
wykonywać rzut karny, jednak sędzia, 
mimo ewidentnej ręki w polu karnym 
gospodarzy i sygnalizacji bocznego ar-
bitra, nie wskazał na „wapno”. – Sędzia 
był zdecydowanie najsłabszym aktorem 
tego meczu – twierdzi Siewniak.

Pionier nie poddawał się i w 68. 
minucie zdobył bramkę na 5: 2, a w 80. 
minucie na 5: 3. Nerwów drużynie za-
oszczędził jednak Dobrzański, który 
wykorzystał w 83. minucie rzut karny. 

Gospodarzy stać było na tylko jeszcze 
jedną bramkę w 89. minucie spotkania, 
która ustaliła wynik meczu. – Chciał-
bym podziękować całej drużynie za grę, 
zaangażowanie i pokazane umiejętności 
– kończy prezes Siewniak.

Bramki dla Zgody: Sobczak 2 (15‘,�0‘) 
Kądziołka 2 (17‘,40‘) Rosa 5�‘, Dobrzań-
ski 89‘-k.
Skład Zgody: Ryszka – Dobrzański, 
Wierzbik, Piecka, Sawaniewicz, – Wojta-
szak (60‘ Koziarz), Wacławek (55‘ Rakow-
ski), Sobczak, Rosa (70‘ Bujakiewicz), 
– Kądziołka, Śliwiński.

k.rePeć

Tabela IV ligi
1.   Victoria Częstochowa  11  25  29-6
2.   Zagłębiak Dąbrowa G.  11  25  34-17 
3.   Zieloni Żarki  11  23  18-8
4.   Olimpia Truskolasy  11  22  18-11
5.   Górnik Wesoła  12  21  21-12 
6.   MK Górnik Katowice  12  19  11-11
7.   Sarmacja Będzin  11  19  15-11 
8.   KS Częstochowa  11  15  12-14 
9.   ŁTS Łabędy  11  14  19-15 
10.   Wyzwolenie Chorzów  12  12  10-17
11.   MOSiR Sparta Zabrze  12  11  13-17 
12.   Victoria Jaworzno  12  11  14-27 
13.   Slavia Ruda Śląska  11  10  10-21
14.   Źródło Kromołów  11  10  13-17 
15.   Górnik 09 Mysłowice  11  10  12-17
16.   MKS Myszków  11  9  5-14 
17.   Unia Rędziny  11  5  8-27
Victoria Jaworzno – Górnik MK Katowice 0:0

Kolejka 13 - 8 października
Pauza: MK Górnik Katowice.
 Źródło Kromołów Górnik Wesoła 
Victoria Częstochowa Zagłębiak Dąbrowa G. 
Górnik 09 Mysłowic Olimpia Truskolasy
Sarmacja Będzin ŁTS Łabędy
KS Częstochowa Zieloni Żarki
MKS Myszków Unia Rędziny
Slavia Ruda Śląska Wyzwolenie Chorzów 
MOSiR Sparta Zabrze Victoria Jaworzno

Kolejka 14 - 11 października
Pauza: MOSiR Sparta Zabrze.
Górnik Wesoła Victoria Jaworzno
Wyzwolenie Chorzó MK Górnik Katowice
Unia Rędziny Slavia Ruda Śląska
Zieloni Żarki MKS Myszków
ŁTS Łabędy  KS Częstochowa
Olimpia Truskolasy Sarmacja Będzin
Zagłębiak Dąbrowa G. Górnik 09 Mysłowice
Źródło Kromołów Victoria Częstochowa

Tabela V ligi
1.   Czarni Sosnowiec  11  31  39-6
2.   Szczakowianka Jaworzno  11  23  30-5 
3.   Milenium Wojkowice  11  23  33-17 
4.   MCKS Czeladź  11  21  18-14
5.   Unia Ząbkowice  11  20  21-10
6.   Orkan Dąbrówka Wielka  11  19  18-11 
7.   Górnik Piaski  11  16  27-23 
8.   AKS Niwka Sosnowiec  11  14  17-26
9.   MKS Siemianowice Śl.  11  14  24-24 
10.   Unia Dąbrowa Górnicza  11  13  19-20 
11.   Górnik Jaworzno  11  13  12-26
12.   A. Brzozowice-Kamień  11  12  7-9
13.   Podlesianka Katowice  11  11  23-19 
14.   Pogoń Imielin  11  9  13-31
15.   Kolejarz 24 Katowice  11  8  13-34 
16.   Ciężkowianka Jaworzno  11  0  7-46
Unia Ząbkowice – Ciężkowianka Jaworzno 2;1
Podlesianak Katowice – Górnik Jaworzno 1:2
MCKS Czeladź – Szczakowianka Jaworzno 0:3

Kolejka 12 - 11-12 października
Górnik Jaworzno Rozwój II Katowice
Ciężkowianka Jaworzno Czarni Sosnowiec
Orkan Dąbrówka Wielka Unia Ząbkowice
Unia Dąbrowa Górnicza Górnik Piaski
AKS Niwka Sosnowiec Kolejarz 24 Katowice 
A. Brzozowice-Kamień Milenium Wojkowice
Szczakowianka  MKS Siemianowice Śl.
Podlesianka Katowice  MCKS Czeladź 

Tabela A-klasa
1.   Zgoda Byczyna  9  22  31-13
2.   RKS Grodziec  9  21  29-12 
3.   Pionier Ujejsce  9  18  24-17 
4.   Strażak Mierzęcice  9  17  20-8 
5.   Przemsza Siewierz  9  17  20-9
6.   Błękitni Sarnów  9  17  16-15
7.   Jedność Strzyżowice  9  16  28-16
8.   Ostoja Żelisławice  9  13  13-14 
9.   Niwy Brudzowice  9  13  17-14
10.   MKS Poręba  9  13  22-16 
11.   Orzeł Dąbie  8  11  23-15
12.   LKS Wysoka  9  9  17-38
13.   Tęcza Błędów  9  6  8-25 
14.   Łazowianka Łazy  8  4  17-25 
15.   Huragan Kocikowa  9  3  5-34
16.   Przemsza Okradzionów  9  3  6-25 
Pionier Ujejsce – Zgoda BYczyna 4:6

Kolejka 10 - 11-12 października
Zagłębiak Tucznawa LKS Wysoka
Przemsza Siewierz MKS Poręba
Strażak Mierzęcice Niwy Brudzowice
Łazowianka Łaz Huragan Kocikowa
Błękitni Sarnów Przemsza Okradzionów
RKS Grodziec  Jedność Strzyżowice
Zgoda Byczyna Ostoja Żelisławice
Tęcza Błędów  Pionier Ujejsce

K.Repeć
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reklAmA

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

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW
MCKiS Jaworzno – KS Centrum Wodzisław Śląski 8 października  (środa) – godz. 16.�0

Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) – wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI JUNIORóW
MCKiS Jaworzno – MKS Pyskowice 8 października  (środa) – godz. 18.�0
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) – wstęp wolny!

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW STARSZYCh
MCKiS JBL Jaworzno – MOSM Tychy 9 października (czwartek) – godz. 16.�0

Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) – wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI JUNIORek
MCKiS Jaworzno – KŚ AZS Katowice 9 października (czwartek) – godz. 17.�0
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) – wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI III LIGI MężCZYZN
MCKiS II Jaworzno – MKS Dąbrowa Górnicza 11 października (sobota) – godz. 15.�0

Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) – wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI I LIGI MężCZYZN
MCKiS ENERGETYK Jaworzno – Orzeł Międzyrzecz 11 października (sobota) – godz. 18.00. 
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) bilety w cenie: 5 zł dorośli, 2 zł – ulgowy - mło-
dzież Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjum wstęp wolny – uczniowie Szkół Podstawo-
wych. Grupy zorganizowane w ramach akcji ,,Kibicomania 2008” – wstęp bezpłatny!!!

MeCZ SIATkóWkI II LIGI kOBIeT
MCKiS Jaworzno – Gaudia Trzebnica 11 października (sobota) – godz. 18.00

Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (os. Stałe) – wstęp wolny!!!
Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane w ramach akcji ,,Kibicomania 2008” !!!

dRUżYNOWe MISTRZOSTWA ŚLĄSkA W GIMNASTYCe ARTYSTYCZNeJ
I krok, klasa młodzieżowa i klasa III 12 października (niedziela) – godz. 10.�0
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) – wstęp wolny!

MeCZe PIŁkI NOżNeJ TRAMPkARZY MŁOdSZYCh I STARSZYCh
MCKiS Sokół Jaworzno – UKS MOS Będzin 1� października (poniedziałek) 
trampkarze młodsi – godz. 15.15 trampkarze starsi – godz. 16.�0
Stadion Miejski, ul. Krakowska 8 – wstęp wolny!

Na strzelnicy miejskiej spotkali się 
zawodnicy i zawodniczki, rywali-
zujący o Puchar Prezesa Zarządu 
Miejskiego Ligi Obrony Kraju, Wa-
cława Wójcika.

Wacław Wójcik to dobrze zna-
na postać w Jaworznie nie tylko ze 
względu na udział w organizacji 
strzeleckich zawodów, ale również, 
a może przede wszystkim z racji 
wieloletniego nauczania przyspo-
sobienia obronnego w murach I LO. 

W zawodach o puchar jego imienia 
rywalizowało ze sobą aż 40 zawod-
ników i 10 zawodniczek. – Mimo 
kiepskiej pogody bardzo cieszę się 
z tak dużej frekwencji na zawodach. 
Cieszę się, że przyjechała spora gru-
pa z Akademii Wychowania Fizycz-
nego z Katowic, ponad 20 osób, są 
uczniowie ze szkoły dyrektora Derdy 
oraz z I Liceum Ogólnokształcącego, 
z Elektrowni, także naprawdę, jest mi 
bardzo miło, że tych uczestników jest 

W szkółce można bę-
dzie poznać przekrojo-
wy styl walki jakim jest 
MMA. Mam na myśli 
tu elementy chwytane, 
walkę w parterze czyli 
tzw. grapling, o którym 
jaworznicki zawodnik 
MMA Marek Chwali-
bogowski mówi: – Jest 
to walka bez żadnych 
uderzeń, coś podobnego 
do zapasów z tym, że 
można wprowadzać roż-
ne dźwignie, duszenia 
oraz oczywiście elementy 
uderzane, będzie to wal-
ka w stylu taj-bokserskim 
– tłumaczy. 

Jednym z założeń 
szkoły Shidokan jest 
również samoobrona,  
z którą w dzisiejszych 
czasach, choćby w ce-
lach zapobiegawczych, 
z pewnością warto się 
zapoznać. Wyróżniających się i chętnych 
kursantów mogą również czekać zawody 
i zaszczyty związane z turniejami MMA, 
zarówno w Polsce jak i zagranicą. Zajęcia 
szkółki Shidokan odbywać się będą w 
każdą środę i sobotę o godzinie 18:00, na 
ternie I LO w Jaworznie. Więcej informa-

cji pod numerami telefonu 032–352-89-
90 i 502-360-150. Szkółka w Jaworznie 
jest filią znanego katowickiego klubu 
EMERS TEAM, którego zawodnikiem 
jest sam Marek Chwalibogowski. Zapra-
szamy do spróbowana swoich sił.

k.rePeć

W Jaworznie działają szkółki kick-boxingu, boksu 
i ju-jitsu. Kolejnym ciekawym dla miłośników 
sportów walki przedsięwzięciem jest bez wątpienia 
szkółka Shidokan, w której można będzie nauczyć 
się tajników MMA – czyli mieszanych technik walki

Szkółka ShidokanZawodnicy Victorii Jaworzno 
w ubiegłym tygodniu 
pokazali się na memoriale 
im. Leszka Błażyńskiego 
w Bytomiu. Najlepszy 
z jaworznickich bokserów 
wziął z kolei udział 
w rozgrywkach prestiżowej 
ligi okręgowej, w których 
w ramach „pożyczenia” 
startował w barwach 
reprezentacji Rzeszowa.

Memoriał leszka Błażyńskiego
Na i mprez ę upa mięt n iająca 

dwukrotnego medalistę olimpij-
skiego i dwukrotnego medalistę 
Mistrzostw Europy pojechało 4 
zawodników Vici: kadet Bartłomiej 
Nowatkowski (51 kg) oraz junio-
rzy – Jacek Kopiel (57 kg), Adrian 
Wróbel (64kg) i Dawid Bielawski 
(54kg). Furorę w turnieju zrobił bez 
wątpienia Bartłomiej Nowatkowski, 
który zdobył złoty medal, pokonując 
w bardzo dobrym stylu Sylwestra 
Małochę z Kleofasa 06 Katowice. 

Na Dawida czekała też prestiżowa 
nagroda – ty tuł dla najlepszego 
pięściarza turnieju – tym samym 
najlepszego pięściarza walczącego 
w kategorii wagowej Leszka Błażyń-
skiego. Nie gorzej od Kamila spisał 
się Adrian Wróbel, który stoczył 
dwa wygrane pojedynki – z Ma-
riuszem Kaczmarczykiem (Tychy) 
w półf inale (pewna w ygrana na 
punkty) oraz w finale z Kamilem 
Wybrańcem z Kleofasa 06 Katowice. 
Finałowy rywal – brązowy medali-
sta Mistrzostw Polski, musiał uznać 
wyższość jaworznickiego pięściarza, 
który tym samym pokazuje, jak 
mocny jest na ogólnopolskiej arenie. 
Gorzej powiodło się pozostałym 
zawodnikom, którzy swoje walki 
przegrali w półfinałach. W turnieju 
wystartowało 13 klubów, na ringu 
można było zobaczyć 59 bokserów.

Kamil w Rzeszowie
W Rzeszowie występował Kamil 

Młodziński, który, by boksować z co-
raz mocniejszymi rywalami, skorzy-
stał za pozwoleniem klubu z zapro-
szenia tamtejszej reprezentacji. W po-
jedynku stoczonym z reprezentantem 
Lublina, Kamil był zdecydowanie 
lepszy, wygrywając po poddaniu się 
rywala w 3 rundzie. – Warto zazna-

Bokserzy walczyli  
w Bytomiu i Rzeszowie

Strzelali o Puchar Wójcika
STRZeleCTWo

czyć, że Kamil boksował i pokonał 
boksera. Można więc powiedzieć, że jest 
to jego pierwsze seniorskie zwycięstwo 
– powiedział nam trener Kamila, Ro-
bert Kopytek. Dodatkową nobilitacją 
zarówno dla Kamila jak i dla Victorii 
Jaworzno, jest tytuł najlepszego pię-
ściarza w całym pojedynku pomiędzy 
Rzeszowem a Lublinem. Kamil tym 
samym potwierdził, że uparcie szlifuje 
swój talent. Klasa, jaką reprezentuje, 
powinna dostarczyć nam jeszcze wielu 
powodów do radości.

k.rePeć

2 i 3 października br. w niemieckiej 
miejscowości Lauchammer odbyły 
się Benchpress World Champion-
schips, czyli Mistrzostwa Świata 
w wyciskaniu na ławeczce leżąc, 
federacji World United Amateur 
Powerlifting.

Star towa lo 178 zawodni ków 
i zawodniczek z Niemiec, Austrii, 
Francjii, Słowacji, Czech, Rosji, 
Uk ra iny,  Węg ier,  Serbi i ,  USA, 
K a mer u nu,  Kolu mbi i ,  Włoch, 
Szwajcarii, Izraela i Polski. Polskę 
reprezentowało 26 zawodników 
i  z awod n icz ek .  Jed ny m z  n ich 
był Sebastian Balner z jaworznic-
kiego Euro Gymu, który w kate-
gorii submasters, do 100 kg, po 
zaciętej r y wal izacji zdobył mi-
strzostwo świata. W walce o złoto 
ry walizował głównie z Węgrem 
i kolegą z drużyny. Ostatnie po-
dejście praktycznie decydowało 
o miejscach na podium.

Sukces Sebastiana Balnera
SPoRTy SIłoWe

dziś tak wielu – mówił nam sam pre-
zes LOK-u Wacław Wójcik. Poniżej 
wymieniamy najlepszych:

Zwycięzca: Jarosław Witoszek. 
Drugie miejsce – Piotr Grubka, trze-
cie – Mateusz Mizera, czwarte – Filip 
Bryła, piąte – Dominik Socha. Wśród 
kobiet najlepszą była Marzena Grężli-
kowska. Podczas zawodów sędziowali 
Józef Kot – sędzia główny oraz Fran-
ciszek Zalewski i Jacek Janas.

k.rePeć

– Musiałem rozegrać to taktycz-
nie, będąc najcięższym ze stawki, 
ale czułem się na siłach, by walczyć 
o złoto. Udało się – mówi zado-
wolony z siebie Sebastian. Srebro 

przypadło Polakowi Arkadiuszowi 
Heroldowi, a brąz Węgrowi Tibo-
rowi Suli. Polacy zdobyli na tych 
mistrzostwach 23 medale.

(iw)

Sebastian Balner zdobył kolejny złoty medal

leszek Błażyński
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o g ł o s z e n i e

Młodzież chętnie korzysta z bogatej 
oferty kulturalnej Krakowa, gdyż 
miło jest połączyć wizytę w muzeum 
czy teatrze ze spacerem po krakow-
skim rynku i okolicznych uliczkach. 
17 września klasa 3e z I Liceum 
Ogólnokształcącego uczestniczyła 
w wycieczce do Krakowa zorgani-
zowanej przez mgr Monikę Olesik 
i mgr Magdalenę Plewko-Kotynię. 

Celem wycieczki były dwie intere-
sujące wystawy: „Świat zmysłów” – in-
teraktywna ekspozycja prezentowana 
w Colegium Maius UJ oraz Pierwszy 
krok w stronę zachodniej sztuki współ-
czesnej – kolekcja reprezentatywnych 
twórców XX i XXI wieku udostępniona 
w Muzeum Narodowym. 

Dzięki wystawie, którą możemy 
oglądać w szacownych murach UJ, zwie-
dzający, korzystając z instrukcji i modeli 
narządów zmysłów, ma szansę zapoznać 
się z budową, funkcjonowaniem i cho-
robami tych ludzkich organów, które 
odpowiadają za postrzeganie świata. 
Decydując się na multimedialną podróż 
śladami ludzkiej percepcji, mamy szan-
sę zobaczyć świat oczami krótkowidza 
czy porównać dźwięki słyszane przez 
człowieka zdrowego i niedosłyszącego. 
W ten sposób poprzez proste obser-
wacje i zabawę każdy może poznać 
tajemnice funkcjonowania ludzkich 
zmysłów, w tym następstwa wiążące 

Młodzi i sztuka współczesna

się z posiadaniem pary oczu czy pary 
uszu. Teorię ludzkiej percepcji świata 
poznaną w uniwersyteckich murach 
licealiści z ILO mogli przetestować na 
własnej skórze, mierząc się ze sztuką 
współczesną w Muzeum Narodowym. 
Na ową wystawę składają się prace dzie-
sięciu artystów, m.in.: twórcy pop-artu 
Andy’ego Warhola, transawangardzisty 
Miquela Barceló, realisty Erica Fischla 
czy francuskiego fotografa Davida La-
Chapelle’a. Ich autorzy, korzystając z róż-
norodnych sposobów prezentacji (kola-
że, nowatorskie rzeźby), przedstawiają 
ludzi wykonujących zwykłe, codzienne 
czynności, także te intymne. W świat 

tej barwnej, a zarazem kontrowersyjnej 
sztuki wprowadziła uczniów I LO prze-
wodniczka, która w ciekawy, fachowy, 
a przy tym przystępny sposób opowia-
dała o ekspozycji oraz o artystach. Choć 
więc wycieczka po muzeum była dość 
czasochłonna, nikomu się nie nudziło 
– wszyscy z zaciekawieniem słuchali 
przedstawionych im informacji, a samą 
sztukę przyjmowali z entuzjazmem. 

Zdecydowanie wycieczka licealistów 
z „Jedynki” w pełni się udała, ponieważ 
zachęciła do indywidualnego podejścia 
do sztuki współczesnej oraz własnych 
poszukiwań jej sensów i znaczeń.

szyMon liPski 

Uczniowie klasy 3e I liceum ogólnokształcącego

Aby podnieść poziom znajomości 
tych języków w Polsce nie wystar-
czy tylko książka, czy kurs na pły-
cie CD – przede wszystkim trzeba 
rozmawiać.

Dlatego też od lat Dzień Języków 
Obcych w I Liceum Ogólnokształ-
cącym zawsze jest obchodzony uro-
czyście. W minionych latach każdy 
z przedmiotowców uczących języka 
obcego przygotowywał młodzież 
do  prezentacji zjawisk kulturowych 
znamiennych tylko dla danego kra-

Mów do mnie

Na świecie 1 135 mln ludzi posługuje się 
językiem angielskim, 290 mln francuskim,  
a 125 mln niemieckim. 

ju. Tym razem nastąpiła integracja 
uczniów posługujących się językiem 
angielskim, francuskim i niemiec-
kim, którzy pod kierunkiem mgr 
Estery Palian opracowali scenicznie 
„Calineczkę”. Inscenizacja bajki 
Andersena sprawiła, że na czas trwa-
jącego spektaklu uczniowie z klas 
2a i 3a zamienili się w prawdziwych 
poliglotów, ponieważ kwestie dialo-
gowe wypowiadali w trzech językach. 

Wśród występujących wyróżnił się 
Mateusz Mrzygłód, który  ze swoimi 
długimi blond lokami stał się urokli-
wą  Calineczką. Przedstawienie oży-
wiała feria barw. Na scenie pojawiły 
się upersonifikowane zwierzątka: 
mysz, kret, ryby, żaby, jaskółka, mo-
tyl, chrabąszcze, drzewa,  oraz mama 
Calineczki i stara kobieta. Spektakl  
bardzo spodobał się szkolnej społecz-
ności i radzie pedagogicznej. 

Należy nadmienić, że obchodom 
Dnia Języków Obcych towarzyszyła 

również plastyczna oprawa – wystawa 
plakatów przedstawiających portre-
ty pisarzy i poetów z krajów anglo-, 
francusko- i niemieckojęzycznych. 

Można zadać sobie pytanie – w ja-
kim celu stworzono tak baśniową sce-
nerię czy wystawę? Każda z tych form 
na pewno mobilizuje odbiorców do 
konwersacji. A rozmowa to oczywiście 
podstawa poznania języka obcego. 

Joanna Perończyk oPP i lo

Mateusz w roli Calineczki

Trzyosobowa delegacja 
z ZSP nr 2 w Jaworznie 
zajęła drugie miejsce 
w prestiżowym konkursie 
dla młodzieży śląskich szkół 
średnich zorganizowanym 
przez Instytut Techniki 
Cieplnej w Gliwicach.

Konkurs zatytułowany „Czy byłbyś 
dobrym inżynierem” miał sprawdzić 
wiedzę młodych ludzi na temat zjawisk 
zachodzących w otaczającym nas środo-
wisku oraz wykorzystywania ich przez 
ludzi w technice. Uczestnicy musieli 
wykazać się podstawową wiedzą z tego 
zakresu, umiejętnościami logicznego 
myślenia i wnioskowania.

W skład zespołu, który reprezen-
tował naszą szkołę, wchodziły nastę-
pujące osoby: Anna Kasperek, Jadwiga 
Zielińska, Maksymilian Kosut. Są to 
uczniowie Technikum nr 2 w ZSP nr 2 
w Jaworznie. Opiekunami młodzieży 
byli mgr inż. Aneta Brania i mgr Bar-
tłomiej Nocuń.

Konkurs miał dwa etapy: w pierwszej 
części młodzież odpowiadała na pytania 

Będą dobrymi inżynierami

zamknięte, następnie 5 najlepszych grup 
zakwalifikowało się do finału, w któ-

rym należało odpowiedzieć na pytania 
otwarte. Atmosfera była bardzo gorąca, 
nie zabrakło dopingu i wsparcia ze stro-
ny kolegów i koleżanek, znajdujących się 
na widowni auli Politechniki Śląskiej.

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody. 
Bezcenne pozostaną doświadczenie zdo-
byte przez uczniów, kontakt z uczelnią 
i satysfakcja z wygranej.

Gratulujemy.
(iw)

Członkowie Szkolnego Koła Krajo-
znawczo-Ekologicznego przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Jaworznie pod 
opieką pani Magdaleny Bobrek-Pa-
raszczuk i pani Teresy Kotyli kolejny 
raz wyruszyli sprzątać świat.

27 września 2008 r. udali się na Stawy 
nad Groblą w Byczynie, by ratować nasze 
lasy. Akcji przewodniczył nadleśniczy, 
pan Bolesław Śmiałek. Zaopatrzeni 
w rękawiczki i worki sprzątali góry 
śmieci pozostawione przez beztro-
skich bywalców. Po zakończeniu akcji, 
uczniowie odpoczęli w leśniczówce, 
słuchając ciekawostek przyrodniczych 

Sprzątali świat

opowiadanych przez pana leśniczego. 
W podziękowaniu za solidną pracę 
i zaangażowanie otrzymali drobne pa-
miątki. Zwieńczeniem sobotniej akcji 
były pamiątkowe zdjęcia i zaproszenie 
do dalszej współpracy przez pana nad-
leśniczego.

oPiekUnowie szkolneGo koła  
kraJoznawczo-ekoloGiczneGo

3 października na terenie Środowi-
skowego Domu Samopomocy przy  
ul. Szczakowskiej odbył się piknik inte-
gracyjny dla osób niepełnosprawnych.

– Jest to dobry pomysł, dlatego że na  
terenie Jaworzna działają różne orga-
nizacje i stowarzyszenia na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Finansowanie tych 
organizacji jest sprowadzane do finanso-
wania przez pośrednika jakim jest MOPS. 
Spotkania tego typu uczą nas różnych 
rzeczy, doświadczeń z wielu dziedzin 
– mówi Teresa Zawodnik.

Gośćmi Środowiskowego Domu 
Samopomocy byli koledzy z Warsztatu 

Piknik integracyjny
Terapii Zajęciowej, uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3 z oddziałami integra-
cyjnymi oraz podopieczni Powiatowej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. 
Zaproszono przedstawicieli MOPS-u 
oraz osoby z Fundacji Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Ratownik 
Górniczy”.

Na terenie  Jaworzna funkcjonują  
3 placówki Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym – Warsztat Terapii Zajęciowej, 
Środowiskowy Dom Samopomocy oraz 
Ośrodek Wczesnej Interwencji.

D.rzePecka, e.sobór

1476/d/08
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Sprzedaż:
łożyska, 
silniki: siemens 0,12 – 30 KW, 
reduktory, 
koła pasowe
pneumatyka
sprzęgła, 
pasy klinowe, 
zębate, 
simmering, segery

Drut spawalniczy, 
elektrody, 

akcesoria spawalnicze.

Atrakcyjne ceny 

PHU MARSEL
43-602 Jaworzno 

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

tel. 0 662 109 501

1462/d/08

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

W związku z nadchodzącym okresem 
zimowym Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 

w Jaworznie 
przypomina właścicielom i administratorom 
nieruchomości o obowiązku zabezpieczenia 

instalacji oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych 
przed działaniem niskich temperatur.

Szczególną uwagę należy zwrócić na pomieszczenia bądź studnie, 
w których zamontowano wodomierze, a także na przewody przechodzące 
przez kondygnacje i pomieszczenia nieogrzewane. 

Pamiętać należy o tym, aby nie dopuścić do oblodzeń pokryw i włazów, i nie 
stwarzać utrudnień w dostępie do nich.

W czasie odwilży konieczne jest umożliwienie swobodnego spływu wód 
do wpustów ulicznych, podwórzowych oraz studzienek ściekowych.

Właściciele i administratorzy, którzy nie dopełnią powyższych obowiązków 
ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z tego tytułu. 

1481/d/08
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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
1388/d/08

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

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

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

1385/d/08

1386/d/08

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

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

ul. Grunwaldzka 225/54

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

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

1399/d/08

SToMaToloDZy

1389/d/08

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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

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

ul. Paderewskiego 43. Rejestracja tel. 752 24 64
1399/d/08

oRToPeDZI

1397/d/08

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

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

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

ReHaBIlITaCJa

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

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

Tel. 316 14 66 od 13.00 – 19.00,0 509 530 881. Umowa z NFZ.
1395/d/08

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

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

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

1392/d/08

CHIRURDZy

1395/d/08

oPTyCy

1390/d/08

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

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

rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

1396/d/08

PeDIaTRZy

1394/d/08

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

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

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

Umowa z NFZ. Medica – Mysłowice ul. Strumieńskiego 10.
1395/d/08

INNe

1400/d/08

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

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

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

URoDa

GaBINeT USG

1394/d/08

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

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

i miednicy mniejszej, tkanek miękkich.

1429/d/08

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

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

Środa, czwartek 15.30-17.00 tel. 500 150 698

1391/d/08

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

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

laRyNGoloG

1338/d/08

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

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

1464/d/08

Lek. Jerzy Partyka specjalista chorób wewnętrznych 
przyjmuje poniedziałki 15.00 do 17.00 
tel. 0 600 828 669, 032 752 24 64 

NZOZ Centrum Promocji Zdrowia ul. Paderewskiego 43 

1495/d/08

NOWOŚĆ!!!
Zabieg Rf fale radiowe w kosmetyce, 

mikrodermabrazja diamentowa, kawitacja 
jedyne w okręgu najniższe ceny. 

Tel. 0 608 476 405 

Pod hasłem „Razem walczymy z ra-
kiem” rozpoczynamy I edycję terapii grupo-
wej metodą Simontona dla osób z chorobą 
nowotworową lub chorobą przewlekłą  
zagrażającą życiu. Celem tej terapii jest 
poprawa funkcjonowania osoby chorej i jej 
wspierającej w wielu aspektach życia oraz 
wzrost zaangażowania w proces leczenia. 

Taki program pomocy osobom cho-
rym na raka lub chorobą przewlekłą 
chcemy po raz pierwszy przeprowadzić 
w Jaworznie w Hospicjum Homo-Homini 
im. Św. Brata Alberta. Będzie on polegał 
na cotygodniowych dwugodzinnych 
spotkaniach warsztatowych osób chorych 
i osób ich wspierających. 

Warsztat poprowadzą: Justyna Rut-
kowska – psycholog z Hospicjum Św. 
Kaliksta w Tychach, certyfikowany te-
rapeuta Metody Simontona oraz Danuta 
Chwirut – psychoterapeuta, mediator 
rodzinny z  Hospicjum Homo-Homini im. 
Św. Brata Alberta w Jaworznie. 

Spotkanie organizacyjno-wprowa-
dzające – 13 październik godz. 16.30. Czas 
trwania terapii 13.10.2008 – 8.12.2008 r. 

Spotkania będą odbywać się w każdy po-
niedziałek w godzinach od 16.30 – 18.30. 
Miejsce spotkań to Hospicjum Homo-Ho-
mini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie przy  
ul. Słowackiego 4a (budynek PSS).

Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata 
Alberta jest głównym organizatorem tej 
edycji terapii. Dofinansowanie na przepro-
wadzenie tego programu Hospicjum otrzy-
mało z UM w Jaworznie, w ramach zadania: 
Ochrona i promocja zdrowia.

By osoby zainteresowane mogły 
uzyskać jak najwięcej informacji i odpo-
wiedzi na nurtujące pytania zapraszam 
do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 
Hospicjum 032 616 74 44 od 8.00-16.00 lub 
603 248 940, lub do osobistego - Koordy-
nator Programu będzie pełnił dodatkowy 
dyżur w Hospicjum w dniach: 25.09., 2.10., 
3.10., 8.10., 9.10.2008, od 16.00 -17.00.

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

DanUTa chwirUT, koorDynaTor i eDycJi 
TeraPii GrUPoweJ MeToDą siMonTona

Razem walczymy z rakiem

TERAPIA DLA OSÓB Z DIAGNOZĄ NOWOTWOROWĄ – I EDYCJA
Spotkanie organizacyjno-wprowadzające: 13.10.2008 r. godz. 16.30

Organizator: Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie
Czas trwania: 13.10.2008 r. – 8.12.2008 r.; spotkania będą się odbywać  

w każdy poniedziałek od 13.10.2008 r. w godz. od 16.30-18.30
Miejsce spotkań: biuro Hospicjum – budynek PSS, Jaworzno ul. Słowackiego 4a

Osoby prowadzące: Justyna Rutkowska – psycholog z Hospicjum w Tychach, certyfikowany 
terapeuta Metody Simontona; Danuta Chwirut – koordynator Programu, psychoterapeuta, 

mediator rodzinny, Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie.
Terapia adresowana jest także do osób przewlekle chorych, a także do osób, które do-

świadczyły głębokich urazów psychofizycznych, sytuacji trudnych i kryzysowych.
TeRaPIa JeST BeZPłaTNa

Na terapię zapraszamy osobę chorą wraz z osobą wspierającą. Na spotkanie należy 
przychodzić troszkę wcześniej, aby spokojnie się do niego przygotować, a dzięki temu 

punktualnie rozpocząć. Wskazane, aby osoby uczestniczące w grupie miały wygodny strój. 
Na niektórych spotkaniach będą potrzebne karimaty. Hospicjum zapewnia napoje ciepłe 

i zimne. Proszę zadbać, aby na spotkanie nie przychodzić głodnym.
Kontakt/zapisy do dnia 10.10.2008 r.

Hospicjum: 032 616 74 44 (od 8.00-16.00) lub Danuta Chwirut 0603 248 940
Dyżur Koordynatora: biuro Hospicjum ul. Słowackiego 4a: 8.10.; 9.10 od 16.00 do 17.00

Grupa terapeutyczna dla mieszkańców miasta Jaworzna z diagnozą nowotworową  
jest zadaniem wynikającym z realizacji zadania publicznego  

pn. „Razem walczymy z rakiem” w ramach zadania Promocja i ochrona zdrowia.
Projekt dofinansowany jest z budżetu Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

1398/d/08
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BORY

PODŁęŻE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji przystępuje 
do kolejnego zadania wchodzącego  
w skład projektu „Rynek od.Nowa”. 
Po zmodernizowaniu sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej na ulicy 
Sławkowskiej rozpoczęte zostają 
kolejne prace, tym razem związane 
z budową wodociągu na ulicy Sien-
kiewicza.

Budowa rurociągu na odcinku  
113 metrów od strony ulicy Sienkie-
wicza ma w przyszłości zapewnić do-
starczenie wody pitnej do budynków 
znajdujących się w ścisłym centrum 
miasta. Bowiem w założeniach kon-
cepcyjnych obecna sieć wodociągowa 
biegnąca pod płytą rynku,  ma zostać 
wyłączona z użytkowania.

Prace rozpoczną się w najbliższych 
dniach i zostały zaplanowane na okres 
dwóch tygodni. Wykonawcą zada-
nia jest Zakład Robót Instalacyjno 
– Inżynieryjnych Jan Trochim. Koszt 
wraz z opracowaniem pełnej doku-

mentacji projektowej szacowany jest 
na 50 tys. zł.

Na czas remontu Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

apeluje do mieszkańców i użytkowni-
ków powyższej przestrzeni o wyrozu-
miałość i dostosowanie się do panują-
cych warunków i oznakowania.

Ponieważ droga biegnie 
pod lekkim kątem w górę, 
cała woda spływająca na 
dół zatrzymuje się w tym 
miejscu, tworząc ogromnych 
rozmiarów kałużę, 
dodatkowo nanosząc ze 
sobą błoto i muł. 

– Ten murek był kiedyś widoczny 
w całości. Teraz można zobaczyć, 
ile błota zostało naniesione przez 

Położenie kawałka asfaltu w tym miejscu 
sprawiło, że na ulicy Jana Głucha, między 
częścią wyasfaltowaną a gruntową utworzył się 
niemalże mały akwen wodny

Akwen na Głucha

Wodociąg na Sienkiewicza

spływającą wodę – mówi nam je-
den z mieszkańców ulicy, któremu 
żywioł nie tylko zalewa piwnicę 
i posesję, ale również niszczy płot. 
Ponadto natężenie ruchu przy uli-
cy nie jest wcale małe, gdyż mieści 
się tu także warsztat samochodowy 
– choć to może, po kąpieli pojazdu 
w takim „minijeziorze”, dobry kie-

runek. – Pisałem w tej sprawie dwa 
razy, raz do Urzędu Miasta, raz do 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów 
– mówi nasz rozmówca. Niestety jego 
prośby i pisma „spełzły” na niczym. 
Czy będzie musiał czekać na rozwią-
zanie problemu dopiero wtedy, kiedy 
woda całkowicie zaleje piwnicę lub 
zniszczy ogrodzenie?

Prace związane z inwestycją 
„Kanał Wąwolnica Etap V”, 
prowadzone m. in. wzdłuż ulicy 
Tetmajera, w znaczny sposób 
utrudniły ruch w tym miejscu. 

Co prawda, odcinek nie został 
z niego całkowicie wyłączony, ale 
częściowo zerwany asfalt, pełno żwi-
ru i wszechobecne dziury zmuszają 
kierowców do maksymalnie ostrożnej 
i powolnej jazdy. Inaczej ryzykujemy 
wizytę u mechanika.

To zdjęcia zrobione przy ulicy Grun-
waldzkiej, obok jadłodajni, przez jed-
nego z mieszkańców naszego miasta. 

O ile błoto i fragmenty różnych 
„materiałów” można uznać za nor-
malne wokół terenów budowy, licząc 
na to, że po jej zakończeniu zostaną 
one należycie wysprzątane, o tyle 
zaobserwować można jeszcze jedno 
niepokojące zjawisko. Nasze miasto 
spokojnie mogłoby startować w kon-
kursie na „skansen motoryzacyjny”. 
Dzięki sygnałom od samych miesz-
kańców, jak i krótkiej wycieczce po 
mieście, znaleźć można co najmniej 
kilka stałych miejsc „ekspozycji” 
wszelkiego rodzaju wraków samo-
chodów, dla których bardziej od-
powiednie miejsce to skup złomu  
i złomowania samochodów.

Samochodowy skansen?

350 m2 nowego chodnika
Na pewno zadowoleni 
mogą się czuć wszyscy 
ci, którzy korzystają już 
z nowego chodnika przy 
Szkole Podstawowej nr 7. 
Jak możemy przeczytać na 
stronie Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów, Miejski Zakład 
Drogowy odnowił odcinek  
o łącznej powierzchni 350 m2. 

Niestety, po przejściu chodnika 
w stronę ulicy Ławczanej, czeka nas 
już tylko szara rzeczywistość i bliskie 
spotkania (miejmy nadzieję, że „jak 
najmniejszego” stopnia) z zielenią, 
bujnie wyrastającą wśród betonowych 
płyt. Nie mamy zupełnie nic przeciw-
ko zieleni, ale chyba większość z nas 
woli podziwiać ją rosnącą wzdłuż 
ulicy bądź chodnika, a nie w samym 
jego środku.

Na własne ryzyko
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CIęŻKOWICE

SZCZAKOWA

STARA HUTA

Wyślij e-mail 

dzielnice@ct.jaworzno.pl

 Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22

Problemy, z którymi nie wiesz,

gdzie się zwrócić, uwagi 

na temat dzielnicy, 

w której mieszkasz.

Widzisz coś, 

czego nie widzą inni.

od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 8.00 – 16.00

Przyjedziemy na miejsce! 
Dla nas każda sprawa 

jest ważna

Zakończył się już remont 
schodów terenowych w osiedlu 
Szczakowa, prowadzących 
od ul. Moździerzowców do 
ul. Koszarowej. Stanowią 
one jeden z głównych ciągów 
pieszych prowadzących 
do pobliskiej szkoły. Od 
wielu lat schody nie były 
modernizowane, więc ich stan 
techniczny pozostawiał wiele 
do życzenia.

Prace modernizacyjne przeprowa-
dził Miejski Zakład Drogowy w ra-
mach umowy dotyczącej odnowienia 
ciągów pieszych, znajdujących się 
przy drogach gminnych i wewnętrz-
nych. Przez kilka dni mieszkańcy 
musieli znosić spore niedogodności 
ponieważ schody wymagały kom-
pleksowej przebudowy. 

– Mam nadzieję, że nowe schody 
zrekompensują mieszkańcom wszyst-
kie niedogodności, które musieli zno-
sić – mówi Sebastian Kuś, rzecznik 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. 
W trosce o bezpieczeństwo i komfort 
pieszych wzdłuż schodów pojawiły 
się barierki ochronne, zbudowano 

Bezpieczna droga do szkoły

także podjazdy dla wózków, których 
dotychczas nie było.

– Ten remont był rzeczywiście po-
trzebny – podkreśla Tadeusz Kaczma-
rek, radny ze Szczakowej. – Codziennie 
schodami tymi wiele dzieci chodzi do 
szkoły, a przecież zapewnienie im bez-
pieczeństwa jest niewątpliwie sprawą 
priorytetową. Po przebudowie schody są 
bezpieczne jak chyba nigdy wcześniej. 

W ramach podpisanej umowy pra-
cownicy Miejskiego Zakładu Drogo-
wego wyremontują kilka chodników 
i ciągów pieszych w sąsiedztwie ja-
worznickich placówek oświatowych. 

Zakończono już prace w rejonie 
Szkoły Podstawowej nr 7 w dziel-
nicy Podłęże, a na ostatnim etapie 
realizacji jest remont chodnika przy  
ul. Banasika w Jeleniu. 

– Zaplanowaliśmy jeszcze moderni-
zację chodników między innymi przy uli-
cach: Szymanowskiego, Długosza, Staro-
wiejskiej. Jak łatwo zauważyć, wszystkie 
sąsiadują z placówkami oświatowymi, 
gdyż bardzo nam zależy na poprawie 
bezpieczeństwa właśnie w ich pobliżu 
– mówi rzecznik MZDiM.

Za wykonanie wszystkich prze-
widzianych w umowie zadań MZD 

otrzyma wynagrodzenie w kwocie 
929 729,45 zł.

Remontem infrastruktury osie-
dlowej Miejski Zakład Drogowy 
zajmował się także w okresie letnim. 
W ramach wygranego przetargu dro-
gowcy przebudowali chodniki i scho-
dy terenowe znajdujące się w dzielni-
cy Podwale. Powstały również nowe 
ciągi piesze, które w znacznym stop-
niu przyczyniły się do podniesienia 
komfortu i bezpieczeństwa pieszych 
w tej dzielnicy. Zmodernizowano 
także schody terenowe, którymi – ze 
względu na pogarszający się stan 
techniczny – coraz trudniej było się 
poruszać. Nowe schody powstały 
m.in. przy ul. św. Barbary, ul. Matejki 
oraz ul. Wschodniej. Dbając o bez-
pieczeństwo pieszych, przy schodach 
zamontowano nowe, estetyczne po-
ręcze, a także wykonano podjazdy 
dla wózków.

O uliczkach „królewskich”  
w Ciężkowicach mówiło się  
i pisało sporo.

Problemy pozostały

Na pytanie, dlaczego mieszka-
jący wzdłuż tych właśnie ulic mu-
szą zmagać się z błotem, kałużami  
i nierówną drogą naprawianą często 
doraźnie i to we własnym zakresie, 
padła odpowiedź – brak odwod-
nienia. To jedyny argument, choć 
przyznać trzeba, że mocny. Do tej 
pory zmodernizowano bowiem tyl-
ko te ulice, które miały możliwość 
odprowadzania wody deszczowej, Ta tablica przy końcu ulicy Budry-

ka ujawnia swoją treść jedynie pod 
odpowiednim kątem i w obiektywie 
aparatu fotograficznego, bo, patrząc 
na nią „bez wspomagania”, wcale nie 
jest to już takie jasne. Chociaż moż-
na powiedzieć też, że wręcz odwrot-
nie, miejsca, gdzie odpadła farba, są 
za jasne, aby je przeczytać.

Zniszczona tablica 
zakazująca wyrzucania 
śmieci w tym miejscu 
na pewno nie może być 
wymówką dla każdego, 
kto w tym skrawku zieleni 
przy końcu ulicy Budryka 
zostawił choć jeden 
papierek. Zielony kolor 
przyrody rażąco kontrastuje 
z mnóstwem odpadków, 
których tym więcej, im 
dalej w las.

Taki widok, jaki zastaliśmy 
na przystanku tuż na 
przeciw Kościoła pw. 
św. Barbary, to czyste 
marnotrawstwo. 

Ubrania, zamiast w ylądować 
w zwykłym koszu na śmieci, można 
oddać przecież każdej organizacji 
charytatywnej, zajmującej się zbiór-
ką rzeczy dla potrzebujących, lub 
wrzucić do rozstawionych w tym 
celu pojemników, których ki lka 
stoi w samym Podłężu. Ale to wy-
maga już większego wysiłku niż po 
prostu wrzucenie, a raczej rzucenie 
niepotrzebnej rzeczy do, a częściej 
obok kosza.

Nieczytelna

Im dalej w las, tym ...

PODŁęŻE

Minimalnym wysiłkiem

jak np. Kruka w Ciężkowicach, czy 
Botaniczna na Wilkoszynie. Sama 
odpowiedź nie rozwiąże jednak kło-
potów mieszkańców, którzy przeży-

wają niekiedy prawdziwy koszmar, 
tuż pod swoim domem. To przykład 
z ulicy Zygmunta Augusta. Ogrom-
ne kałuże znacznie utrudniają przej-
ście i normalne funkcjonowanie. 
Mieszkańcy nie liczą już na szybkie 
skanalizowanie drogi. Teraz mają 
nadzieję, że dziury, które po desz-
czu zamieniają się w małe jeziora, 
zostaną chociaż porządnie zasypane 
i wyrównane. Czy to tak wiele?



20 Co tydzień nr 41/889
8 października 2008 roku

Miasto Jaworzno
Ogłoszenia drobne

o g ł o s z e n i e

Informator Kulturalny

o g ł o s z e n i a

Październik w Bibliotece:

1100/d/08

Stowarzyszenie 
Prywatnych kupców 

Manhattan 

ogłasza przetarg 
na wykonanie parkingu 
w kostce brukowej przy 

hali Manhattan.
Wszelkie informacje 

pod nr 0 510 071 450

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

1408/D/08

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

1409/D/08

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

1410/D/08

Do wynajęcia  pomieszczenia 
biurowe i pomieszczenia pod 
działalność gospodarczą, teren 
ogrodzony. Ul. Szelonka 1, przy 
obwodnicy.  Tel. 0601 520 180. 
Myjnia samochodowa ręczna z 
osprzętem do wynajęcia.

1411/D/08

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

1214/D/08

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

1252/D/08

Kupię działkę lub dom. 
Tel. 606 13 49 46

78/09

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

1501/D/08

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

1319/D/08

Sprzedam dom Pszczelnik – Podłęże 
– 430 000; Sobieski 495 000. 
Tel. 508 144 200

1453/D/2008

Wynajmę halę o powierzchni użytko-
wej 1000 m2 nadającą się na każdą 
działalność. Jaworzno – Szczakowa. 
Tel. 617 75 99

1463/D/08

Sprzedam M-2. Osiedle Stałe. 
Tel. 605 47 48 47

1469/D/08

Sprzedam mieszkanie 34 m2 
Podwale koło przychodni. 
Tel. 515 555 826

1488/D/08

Sprzedam garaż. Tel. 506 309 427 
(godz. 15.00-18.00)

1474/D/08

Sprzedam ogródek działkowy na 
Warpiu. Tel. 608 259 537, 752 12 32

1496/D/08

Do wynajęcia warsztat samochodowy 
tel. 0 511 52 02 24

1256/D/08

Sprzedam dom parterowy 
tel. 0 501 507 643

1510/D/08

Wynajmę M-3 tel. 0 698 616 412, 
032/ 615 17 19

1514/D/08

Sprzedam grunt (6,5 m x 550 m) oko-
lice Warpia tel. 0 608 437 242

1516/D/08

Sprzedam garaż z samochodem 
tel. 0 660 686 525

1515/D/08

Sprzedam mieszkanie (50 m2) – Cen-
trum cena 150 000 zł 
tel. 0 608 437 242

1516/D/08

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

1412/D/08

Przyjmę mechanika 
tel. 0 504 226 620

1413/D/08

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

1414/D/08

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

1415/D/08

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

1214/D/08

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

1291/D/08

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

1328/D/08

Zatrudnię pracowników budowlanych: 
murarzy, malarzy, dekarzy, cieśli 
również do przyuczenia pracowników 
niewykwalifikowanych. 
Tel. 0 601 48 20 22

1347/D/08

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego. Tel. 609 741 449

1349/D/08

Salon Dekoracji Okien w Jaworz-
nie przyjmie do pracy krawcową z 
doświadczeniem w szyciu firan. 
Tel. 510 288 386

161/09

Wynajmę lub odstąpię sklep warzywa 
– owoce w bardzo dobrym punkcie 
– Podłęże. Tel. 0 507 018 021

1351/D/08

Zatrudnimy kelnera. 
Tel. 0 32 752 56 76; 513 175 556

1454/D/08

Zatrudnię montera instalacji sanitar-
nych. Tel. 0 605 560 996

1479/D/08

Zwrot podatku z pracy, zasiłki 
rodzinne Niemcy, Europa 
Zachodnia. Tel. 0 71 385 20 18

180/12/07

Zatrudnimy elektryka bądź  
elektronika ze znajomością 
automatyki i uprawnieniami 
SEP do 1 KW do utrzymania 
ruchu przy produkcji. Tel. 0 32 
616 27 44

1493/D/08

Firma Echo przyjmie szwaczki z 
doświadczeniem. Podania i CV 
prosimy składać na adres firmy: 
Jaworzno, ul. Staszica 20 w godz. 
8.00 – 15.00

1490/D/08

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

1498/D/08

Przyjmiemy do pracy osoby do 
produkcji cukierniczej (ciasta, cia-
steczka),  tel. 0 602 263 600

1503/D/08

Firma zatrudni panie (rencistki) do 
pracy przy konfekcji. Kwestionariusz 
osobowy prosimy składać: Jaworzno, 
ul. Hetmańska 1, Bory

1505/D/08

Zatrudnię przedstawiciela handlo-
wego – branża spożywcza 
tel. 0 604 221 400

1509/D/08

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

1416/D/08

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

1144/D/08

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

1432/D/08

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

1417/D/08

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

1417/D/08

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

1455/D/08

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

1275/D/08

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

1418/D/08

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

1419/D/08

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

1419/D/08

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

1384/D/08

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

1420/D/08

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

1420/D/08

Wycinka drzew tel. 0 668 144 766
63/07

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

1086/D/08

 Transport tel. 0 502 150 710
1441/D/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

1419/D/08

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

194/D/08

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

1212/D/08

Naprawa pralek, lodówek 
tel. 032/ 752 53 81

1316/D/08

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

1220/D/08

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

13/09

Kominki buduję tanio. 
Tel. 694 556 650.

1276/D/08

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

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

1331/D/08

Pogotowie komputerowe 
tel. 0 514 208 915

1515/D/08

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

1508/D/08

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

1421/D/08

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

1422/D/08

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

1423/D/08

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

1423/D/08

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

1424/D/08

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

1422/D/08

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

1424/D/08

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

148/02

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

1153/D/08

Złomowanie samochodów 
tel. 0 509 303 507

1413/D/08

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

1440/D/08

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

1425/D/08

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

14/06

Astra Combi 1997 r, 
tel. 0 502 150 710

1441/D/08

Sprzedam Peugeota 406, 1,8, 1996 r., 
gaz, dodatki tanio. Tel. 502 576 484

1350/D/08

Fiat Uno 1,0 tanio, 1995, VAN/2os., 
faktura VAT. Tel. 0 32 624 04 30

1486/D/08

Citroen C15D tanio, 1,8D, 1996, 
ciężarowy/5os., faktura VAT, radio. 
Tel. 0 32 623 78 98

1486/D/08

Sprzedam VW Polo 1997 r, 
tel. 0 511 52 02 24

1256/D/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam psy rasy York miniaturki. 
Tel. 604 280 953

1451/D/08

Sprzedam fotelik samochodowy 
0-13 kg. Tel. 792 69 45 69

1497/D/08

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

1426/D/08

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

1427/D/08

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

1427/D/08

Herbalife – produkty 
tel. 032/ 616 58 16

1192/D/08

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

1428/D/08

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

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

Salsa. Kursy prowadzone przez 
instruktorów Torres Salsa 
Group. Zapisy 501 415 717

1348/D/08

Historia – przygotowanie do matury. 
Tel. 696 139 936

1473/D/08

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

1257/D/08

Język rosyjski. Tel. 604 987 184
1450/D/08

Niemiecki tel. 0 606 136 183 
gg 6920409

1322/D./08

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

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

Angielski – korepetycje. 
Tel. 507 696 707

1330/D/08

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

bezpł

Dam ziemię, gruz Tel. 0502 150 710
bezpl

Oddam szczenięta za darmo 
Tel. 0 609 684 751

bezp

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

bezpł

Oddam małe kotki 
Tel. 032/ 616 33 41

bezpłatne

Kocięta oddam za darmo. 
Tel. 607 058 861

bezpł.

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

bezpł.

Tresura psów. Tel. 608 639 352
1480/D/08

Zaginęła legitymacja szkoła eCollege 
– nazwisko Kuśnierczyk. Proszę o 
zwrot do szkoły.

1499/D/08

Dobrą wróżkę Tarota lub kart proszę 
o kontakt tel. 0 665 490 812

1506/D/08

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

bezp

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

bezp

Zaopiekuję się dzieckiem po południu 
tel. 0 887 789 771

bezpł

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

bezpł.

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

bezp

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

bezp

Emerytka zaopiekuje się dzieckiem 
lub podejmie inną pracę. 
Tel. 616 60 94

bezpł.

TAXI
TAXI!!! 0 601 431 749

941/D/08

1507/d/08

Języki w Bibliotece:
Poniedziałki (godz. 17.00; 18.00)– język angiel-
ski – prowadzi Daniel Chećko
Wtorki (godz. 16.30; 18.00) – język włoski 
– prowadzi Joanna Pieróg
Środy (godz. 15.30; 16.30) – język rosyjski  
– prowadzi Tatiana Swiridowa
Czwartki (godz. 16.00;17.00) – język niemiecki 
– prowadzi  Grażyna Bartczak
Piątki (godz. 16.00) – język francuski – prowadzi 
Agnieszka Batko
Soboty (godz. 09.30; 11.15) – język hiszpański 
– prowadzi Dariusz Pilecki

Biblioteka dzieciom:
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czytanie – czyta-
my z radością, słuchamy z przyjemnością
Środy (godz. 17.00) – Spotkania z literkami 
– nauka pięknego pisania
Czwartki (godz. 17.00) – Mały artysta – zajęcia 
plastyczne
23.10 (godz. 12.00) – Spotkanie autorskie  
z Grzegorzem Kasdepke

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

Spotkania – imprezy:
01.10 (godz. 18.00) – Spotkania z nie-Filo-
zofią – Jan Paweł II – nauczyciel przełomu II  
i III tysiąclecia – dyskusja wokół 30 rocznicy 
powołania Wielkiego Pontyfikatu – lektura: 
J. P. II, Tryptyk rzymski – spotkanie prowadzi 
Marek Niechwiej 
07.10 (godz. 10.00) – Klub Książki – prowadzi 
– Anna Sobula
07.10 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: „Osią-
gnięcia współczesnej kosmetologii w walce 
z procesem starzenia” – organizacja Gabinet 
Kosmetyki Estetycznej ERJOT
09.10 (godz. 16.30) – Klub Filmowy – prowadzą 
– Bernadeta Marzec, Anna Chebel
09.10 (godz. 18.00) – Wojna inaczej widziana 
– refleksje na temat najnowszej pracy Nor-
mana Daviesa: Europa walczy 1939-1945. Nie 
tak proste zwycięstwo – spotkanie z Maciejem 
Szczawińskim
10.10 (godz. 18.00) – Malarstwo nowoczesne 
– Ekspresjonizm – wykład prowadzi dr Sta-
nisław Piskor
14.10 (godz. 10.00) – Klub Filmowy – prowadzą 
– Bernadeta Marzec14.10 (godz. 18.00) – „Pol-

skie Podziemne Trasy Turystyczne” – spotkanie 
autorskie z Tomaszem Rzeczyckim
15.10 (godz. 18.00) – Wieczór poetycki – Jacek 
Maliszczak
16.10 (godz. 18.00) – Obrzędy pogrzebowe w ju-
daizmie – spotkanie z Jarosławem Banysiem
17.10 (godz. 18.00) – „Mogło być gorzej” – spo-
tkanie autorskie z Danutą Noszczyńską
20.10 (godz. 18.00) -  Drżącym skrzydłem motyla 
-monodram Gaty Göttel, akompaniament na 
kontrabasie Eugeniusz „Gieniu” Kubat - galeria
21.10 (godz. 17.00) – Wernisaż  STK
23.10 (godz. 16.30) – Klub Filmowy – prowadzą 
– Bernadeta Marzec, Anna Chebel
24.10 (godz. 13.00) – Nauki Niepotrzebne 
– spotkanie z prof. UŚ dr hab. Małgorzatą 
Górnik-Durose
24.10 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariuszowe 
- prowadzi dr Ewa Sałużanka
24.10 (godz. 18.00) – Salon literacki – spotkanie 
z prof. dr hab. Tadeuszem Sławkiem – prowadzi 
dr Stanisław Piskor 
28.10 (godz. 18.00) – Jaka szkoła, jaki zawód? 
–czyli co robić po gimnazjum – spotkanie  
z psycholog Magdaleną Dziedziak-Wawro
29.10 (godz. 18.00) – Każdy może być dzienni-
karzem, czyli o dziennikarstwie obywatelskim 
– gość: Marcin Nowak, MMSilesia.pl (Media 
Regionalne Sp. z o.o.) – prowadzenie Marek 
Iwaniszyn
30.10 (godz. 20.00 – 24.00) – Noc z literaturą dla 
dorosłych – horror

W dniu 30 października 2008 
w godz. 20.00-24.00, w budynku 
Biblioteki Głównej, odbędzie się 

spotkanie dla miłośników literatury  
„Noc z literaturą dla dorosłych 
– horror”. W programie wieczoru 

planujemy projekcję filmu, dyskusję na 
temat literatury i filmów tego gatunku,  

a do tego świetną zabawę. Informacja dla 
zainteresowanych uczestniczeniem 

pod nr Tel. 032 7519192 w.30 
– Katarzyna Pokuta 

lub 032 7510690 
– Barbara Siedlińska.

Centrum kultury
8,9 października godz. 17.00 – Sala Teatralna MCKiS ul. Mickiewicza 2 „Skup wierszy, snów  

i piosenek” – spektakl dla dzieci w każdym wieku. Teksty: J. Tuwima,  
J. Brzechwy, W. Chotomskiej i L.J. Kerna z muzyka Aleksandra Brzezińskiego 
w reżyserii Ewy Sałużanki.

„W Hołdzie Janowi Pawłowi II” – koncerty w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
12 października godz. 17.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2. Magda Anioł - koncert. Bilety 

w cenie 10 zł.
15 października godz. 18.00 – Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2. Koncert zespołu „Porozumie-

nie”. Wstęp wolny
19 października godz. 17.00 – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80. Koncert „Czterech tenorów 

i Diva” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej „Brevis” z Ukrainy. Wystąpią: 
Agata Sava (mezzosopran), Vasyl Ponajda (tenor), Roman Trokhymuk (tenor), 
Taras Hlova (tenor), Roman Antoniuk (baryton), Wojciech Mrozek (dyrygent). 
Bilety w cenie 20 zł i 25 zł. Bilety do nabycia w kasach MCKiS (ul. Grunwaldzka 
80 i ul. Mickiewicza 2) oraz w sklepie muzycznym Melodia.

Dom Kultury „Jeleń”  
11,18,25 października godz. 8.00 – Zabawy i gry sportowe na hali.
 godz. 10.00 – Klub zabaw i gier planszowych ,gra w piłkarzyki.
8 października godz. 10.00 – Klub Miłośnika Książki „Słuchamy opowiadań o jesieni”. 

Zabawy pędzlem i farbą przy muzyce.
15 października godz. 16.00 – Wystawa prac uczestników kółka plastycznego.

Dom Kultury „Szczakowa”
9 października godz. 11.00 – „Jan Paweł II – człowiek, który zmienił świat ludzi potrze-

bujących” – konferencja miejska organizowana przez Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Jaworznie.

 godz. 15.00 – „Święto pieczonego ziemniaka” – gry ,zabawy, konkursy.
10,11,12 października godz. 17.00 – „Z nami do gwiazd” – spotkania teatralne organizowane przez 

Fundację Mediów i Kultury.
Klub „Dobra”

10 października godz. 16.00 – „Nasza Pani” – konkurs plastyczny.
Klub „Gigant”   

9,23 października godz. 16.30 – Decoupage w kolorach jesieni.
11 października godz. 12.00 – „1001 drobiazgów z koszyka Natury” –zajęcia w plenerze. „Na 

pomoc!” – korepetycje z zakresu przedmiotów humanistycznych
Klub „Kasztan”

10 października godz. 17.30 – Wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl „Terapia 
Donasza”.

Klub „Niko”
14 października godz. 15.00 – „Cztery pory roku…jesień” – otwarte zajęcia plastyczne.
15 października godz. 18.00 – Mecz: LKS Zgoda Byczyna – KU AZS Uniwersytetu Śl. Katowice.

Klub „Podłęże” 
10,17 października godz. 16.00 – Wyjście na basen
13 października godz. 15.00 – Turniej bilarda dla dzieci i młodzieży.
Codziennie od godziny 12.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych – pomoc w odrabianiu lekcji. 

Klub „Pod Skałką”
8 października godz. 16.00 – Wyjazd do Klubu „Szczak” na Jesienny Turniej tenisa stołowego.
10 października godz. 18.00 – „W jesiennym nastroju” – wieczorne granie.

Klub „Relaks”
15 października godz. 10.00 – „Hafty” – lekcja pokazowa dla uczniów SP 3.

Klub „Szczak”
8 października godz. 16.00 – Międzyklubowy turniej tenisa stołowego.

Klub „Wega”
10 października godz. 16.00 – Z cyklu „Kulinarna” – jesienne smakołyki.
13 października godz. 16.00 – Rozmowa w kuchni – jesienna chandra.
15 października godz. 16.00 – Akwarystyczne ciekawostki – zajęcia.

Świetlica Środowiskowa „Szczakowa”
13,20,27 października godz. 17.00 – Bajki i nie tylko…– projekcja filmów na DVD.
8,16,21,28 października godz. 14.00 – Wyjście na basen
14 października godz. 15.00 – Uroczystość okolicznościowa z okazji Dnia Nauczyciela.
15 października godz. 15.00 – „Pejzaż jesienny” – konkurs plastyczny – zajęcia w plenerze
W godzinach 13.00 – 19.00 zajęcia grup socjoterapeutycznych – pomoc w odrabianiu lekcji.

ogłoszenie własne

Przegrywanie kaset vHS 
i magnetofonowych 

na płyty DvD i CD

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

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

tel. (032) 751-91-30
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Szukamy śladów przeszłości (cz. III)

Fotografia nr 1

Fotografia nr 2

Fotografia nr 3 Fotografia nr 4

Współczesne pokolenie 
dziadków w naszym mieście 
pamięta inną zabudowę 
naszego miasta. W samym 
centrum znajdowały się 
budynki pamiętające bardzo 
dawne czasy. Przede wszystkim 
jednak były materialnym 
świadectwem dawnego 
budownictwa, przedstawiały 
zabytki bardzo dawnej historii. 
Zostały zniszczone w toku 
postępującej urbanizacji, 
musiały oddać miejsce 
nowemu budownictwu. Nie 
chodzi o wyrażenie pustego 
żalu, w dziejach tak zawsze 
było – stare musiało ustąpić 
nowemu.

Na pamiątkę posiadamy kilka 
fotografii, dla opisu i upamiętnienia  
w historii trzeba je rozpoznać i do-
kładniej opisać. Prosimy więc o przy-
bliżenie dziejów przedstawionych 
poniżej budynków.

Maria leś-rUnicka 

Emeryci i Renciści z Koła nr 2 
ze ZERiI z Jelenia przynajmniej 
raz w miesiącu organizują coś 
miłego dla swoich członków 
związku. Tym razem wrzesień 
zakończono trzydniową 
wycieczką do Białego Dunajca.

Propozycja programowa była bar-
dzo ciekawa. Przez trzy dni wyciecz-
kowicze mogli korzystać z wód ter-
malnych w Szaflarach: z kąpieli, sau-
ny, masaży, fantastycznych zjeżdżalni 
do basenów. Chociaż było chłodno 
wielu panów, a także pań korzystało 
z kąpieli na zewnątrz budynku. Naj-
ważniejsze, że nikt nie zachorował, 
a wszyscy czuli się zrelaksowani na 
tyle, że popołudniowe wycieczki cie-
szyły się powodzeniem.

Wycieczkowicze mogli zwiedzić 
Zakopane i na Krzeptówkach Sank-
tuarium Maryjne, mogli również 
zwiedzić zespół zamkowy na Słowacji 
wraz z przewodnikiem Jackiem. Co 
wieczór był grill, śpiewy, i spacery, 
ogólne zadowolenie.

Chociaż kwatery, w których miesz-
kano były różnie oceniane, nie miało to 
większego znaczenia w ocenie wycieczki 
– była bardzo udana. Jak zwykle po za-
kończeniu jednej imprezy w drodze po-
wrotnej do Jaworzna już przedstawiono 
następną ofertę na październik.

Trzeba przyznać, że cały zarząd 
ZERiI Koła nr 2 w Jeleniu jest bar-
dzo zorganizowany i każde zadanie 
w czasie imprez realizuje wzorowo 
współpracując ze sobą i budząc uznanie 
członków związku.

PS. Z ciekawością związkowcy do-
wiadywali się o już przygotowany do 
otwarcia duży zespół basenowy w Bu-
kowinie Tatrzańskiej.

Z cyklu „Czasowi i aktywni”

Tatry z czapami śnieżnymi

Patrzyli również na nieco zaniedba-
ny Dom Wczasowy „Ryś”, który jeszcze 

30 września, we wtorkowe przed-
południe, najmłodsze pokolenie 
Ciężkowic przywitało nową porę 
roku, podczas cyklicznego plenero-
wego Święta Jesieni z udziałem dzieci 
przedszkolnych i szkolnych, zorgani-
zowanego przez LKS „Ciężkowian-
ka” wraz z Klubem Środowiskowym 
MCKiS „Wega”. Wzięło w nim udział 
około 150 uczestników.

Gośćmi specjalnymi były przed-
szkolaki z Przedszkola Miejskiego  
nr 4 w Ciężkowicach z dyrektor Anną 
Kozub-Wiecheć. Pogoda, mimo nie-
pomyślnych prognoz, postanowiła 
przyłączyć się do świętowania i trakcie 
zabawy nie spadła kropla deszczu. Dzieci 
zostały przywitane przez koordynują-
cych imprezę Wandę i Janusza Ciołczyk. 
Po pomalowaniu jesiennymi kolorami 
dziecięcych twarzyczek, tzw. ciuchcią 
wszyscy udali się na pokaz strażaków 
OSP Ciężkowice, którymi dowodził 
druh Jarosław Ciołczyk. W konkurencji 
przeciągania liny kolejny raz przedszko-
laki pokonały dorosła kadrę. Potem 
przyszedł czas na podróże do nieba 

zwyżką Państwowej Straży Pożarnej 
w Jaworznie i konne przejażdżki w to-
warzystwie pięknych amazonek (dzięki 
uprzejmości Fundacji Energetyka na 
Rzecz Polski Południowej). Wielkie 
oblężenie zanotował również tego dnia 
dmuchany zamek. Na klubowym placu 
dużą popularnością cieszyły się jesienne 
plastyczne oraz zabawy w kółku.

Na koniec wszyscy zjedli przepyszne 
pieczone, przygotowane pod kierun-
kiem Danuty Jaśko, Stanisławy Grabania 
i Stanisławy Grzywa. O słodką oprawę 
uroczystości zatroszczyli się jak zawsze 
niezawodni Janina i Marek Banasi-
kowie. Nad bezpieczeństwem czuwali 
wolontariusze z młodzieżowej służby 
porządkowej.

Wolontariacką kadrę przedsięwzię-
cia, która spisała się na szóstkę z plusem, 
stanowiła młodzież z jaworznickich 
szkół ponadgimnazjalnych, w szczegól-
ności z ZSP nr 5.

Święto Jesieni współfinansowane 
było z budżetu miasta Jaworzna w ra-
mach realizacji zadania publicznego pn.: 
„Ścieżka zdrowia”. (iw)

Święto jesieni

26 września sala Klubu Środowi-
skowego „Wega” MCKiS wypełni-
ła się po brzegi przedstawicielami 
płci męskiej. Żeńska część klu-
bowej populacji zaprosiła swoich 
kolegów na uroczyste obchody 
„Dnia Chłopaka”. 

W ramach realizacji przez LKS 
„Ciężkowianka” zadania publicznego 
współfinansowanego z budżetu miasta 
Jaworzna pn. „Ścieżka zdrowia” odbyły 
się cieszące zainteresowaniem turnieje 
piłkarzyków oraz tenisa stołowego.  
W ping-ponga zwyciężył Mateusz Maj, 
któremu wraz z Dawidem Pstrasiem 
udało się również ograć rywali w pił-
karzyki. Najlepsi otrzymali nagrody 
rzeczowe z rąk Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Jaworznie Janusza Ciołczy-
ka. Serwowano tego wieczora pyszny 
tort przygotowany specjalnie dla nich 

Dzień Chłopaka

oraz pieczone ziemniaczki, które wciąż 
trzymały temperaturę na ogniu. w.

Uczestnicy wycieczki do Białego Dunajca

Krojenie tortu

Zabawy na świeżym powietrzu

rok temu należał do miasta Jaworzna.
DanUTa Milner
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Twórczość

25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 16)

Nasi artyści 90-lecie Lotnictwa 
Polskiego (1918-2008)Zdolności plastyczne oraz pasja twór-

cza najczęściej ujawniają się już w naj-
młodszym wieku. Gdy dziecko jeszcze 
nie umie pisać ani czytać, a już chętnie 
sięga po kredki i farby, to najczęściej 
wtedy można rozpoznać jego zami-
łowania, a nawet i talent. I chociaż ta 
dziedzina niekoniecznie musi  stać się 
w przyszłości jego profesją, to jednak 
dobrze jest doskonalić w nim różne 
uzdolnienia, albowiem realizacja 
dziecięcych zainteresowań i marzeń 
daje wiele radości i satysfakcji wła-
śnie w wieku dorosłym. Może nawet 
stać się sposobem na wypełnienie 
całego życia.

Sekcja plastyczna w Stowarzyszeniu 
Twórców Kultury w Jaworznie stwarza 
każdemu jej członkowi  możliwość wy-
eksponowania swoich zdolności oraz 
ugruntowania i szlifowania nabytych 
wcześniej umiejętności warsztatowych. 
Pani Wioletta Bury była takim właśnie, 
od najmłodszych lat rysującym i ma-
lującym dzieckiem, którego rodzice 
w miarę możliwości wspierali  rozwój 
w tym właśnie kierunku. Wstąpienie 
do kółka plastycznego „Plastusie”, pro-
wadzonego przez wybitnego pedagoga 
i przyjaciela młodzieży, cieszącego się 
powszechnym autorytetem Czesła-
wa Kempińskiego, stało się punktem 
zwrotnym w dziedzinie jej zaintereso-
wań. Właśnie w tej grupie pod okiem 
fachowca pogłębiała swoje zamiłowa-

nie do malarstwa, uczyła się podstaw 
rysunku, poznawała różne techniki. 
Wstępując do Stowarzyszenia Twórców 
Kultury w Jaworznie nie była surowym 
amatorem. Posiadała już ogromny za-
sób wiedzy i umiejętności, a Stowarzy-
szenie dawało szansę  samorealizacji, 
i dalszego rozwoju w tej dziedzinie. 

Pani Wioletta Bury posługuje się 
różnymi technikami; maluje olejem na 
płótnie i akwarelą, stosuje grafikę, para 
się malarstwem na szkle, a nawet wy-
konuje gobeliny. Tematyka jej obrazów 
jest bardzo różnorodna: pejzaże, ar-
chitektura drewniana, martwa natura. 
Jednak jej ulubionym tematem są konie 
- im właśnie poświęca większość swoich 
prac, a umiejętność odwzorowania syl-
wetki konia opanowała do perfekcji. 

Inspirację do swoich obrazów i gra-
fik czerpie głównie z różnych wyjaz-
dów plenerowych, w których bardzo 
chętnie zawsze uczestniczy, oraz z zajęć 
warsztatowych – te traktuje bardzo po-
ważnie i niejednokrotnie pomaga w ich 
organizacji. 

Pani Wioletta Bury swoje prace 
eksponowała na wielu zbiorowych i in-
dywidualnych wystawach w Jaworznie 
i poza jego granicami – w Katowicach 
czy w Bielsku-Białej oraz na wystawach 
poplenerowych. Wszędzie spotykała 
się z aprobatą i odbierała mnóstwo 
gratulacji.

JolanTa hałas M.

W niedzielne popołudnie, 21 wrze-
śnia, uroczystości jubileuszowe 
lotnictwa w centrum miasta w Hali 
Widowiskowo-Sportowej i sali 
teatralnej gmachu Sokoła MCKiS 
były finałową częścią bloku imprez 
przewidzianych w roku 2008.

Długoletni jubileusz 90-lecia Lot-
nictwa Polskiego i wkomponowany 
w ten jubileusz 10-lecia działalności 
Stowarzyszenia Lotników Polski 
Południowej był okazją dla uhonoro-
wania osób zasłużonych w służbach 
wojskowych lotnictwa zaproszonych 
na uroczystości w Jaworznie oraz 
członków i osób związanych z dzia-
łalnością Stowarzyszenia na terenie 
Polski Południowej.

W przeddzień uroczystości 20 
września na strzelnicy miejskiej, 
odbył się turniej strzelecki z bro-
ni długiej, w którym brały udział 
szkoły gimnazjalne i ponadgim-
nazjalne. I miejsce zdobył Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,  
II miejsce Liceum Ogólnokształcące 
nr 1, III miejsce Gimnazjum nr 5. 
Wręczenie nagród zw ycięzcom  
II Wojewódzkiego Turnieju Strze-
leckiego o Puchar Prezydenta mia-
sta Jaworzna, odbyło się w sali te-
atralnej w niedzielę, 21 września.

Po przemówieniach Prezydenta 
Miasta Jaworzna i przedstawiciela 
Dowódcy Sił Powietrznych gen. 
br yg. pi l . Michała Jack iewicza, 
dokonano uroczystego ogłoszenia 
Kolegium Senioratu Lotnictwa Pol-
skiego. Nominowanie do godności  
z wręczeniem insygniów.

Przewodniczącym Kolegium Se-
nioratu Lotnictwa Polskiego został 
płk. Zbigniew Piątek Szef Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego w Katowi-
cach, Kanclerzem Kapituły został gen.
bryg. pil. Tadeusz Kuziora.

Osobistości tworzących struktury 
Kapituły: gen. bryg. pil. Tadeusz Ku-
ziora, płk. dypl. pil. Piotr Biliński, płk. 
Zbigniew Brodowski, płk. dypl. pil. 
Jan Głodek  (jaworznianin), płk. dypl. 
nawig. dr hab. Marek Grzegorzewski, 
płk. dypl. pil. Marian Jeleniewski, 
ppłk. dypl. pil. Leszek Leśniak, płk. 
dypl. pil. Józef Kurczak, płk. dypl. 
pil. Tomasz Pietrzak, płk. dypl. pil. 
Krzysztof Żabicki

Kanclerz Kapituły uhonorował 
odznaczeniami i wyróżnieniami, 
zatwierdzonymi przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej – wyróżnieni: 
ppłk. pil. Edward Jaworski, płk. dypl. 
pil. Sławomir Żakowski – zastępca 
Dowódcy 3 Bazy Lotn. Transp. w 
Krakowie, kpt. pil. Antoni Tomiczek 
weteran lotnik Dywizjonu Bombo-
wego 300 w II wojnie św., Tadeusz 
Zemuła – prezes Zarządu Głównego 
SLPP w Krakowie, ppłk. pil. Jan Szy-
mik – wiceprezes Zarządu Głównego 
SLPP, mjr. pil. Józef Skulich – prezes 
koła SLPP w Jaworznie, por. pil. 
Franciszek Zalewski – wiceprezes 
koła SLPP w Jaworznie, Adam Wró-
blewski – członek Zarządu Głównego 
SLPP, Piotr Wybraniec, Krzysztof 
Radwan, Zbigniew Bryl – członek 
koła SLPP w Jaworznie, Stanisław 
Nowakowski – sekretarz Zarządu 
Głównego SLPP w Krakowie

Prezes Zarządu Głównego SLPP 
Tadeusz Zemuła wyraził słowa po-
dziękowania dla Prezydenta Miasta 
Jaworzna za pomoc w ufundowaniu 
sztandaru SLPP w roku jubi le-
uszowym.

Dyplomy uznania przyznane 
przez Zarząd Główny SLPP, któ-
re otrzymali: Ewa Sidełko, Adam 
Wróblewski, Stanisław Nowakow-
ski, ppłk. pil Jan Szymik, Tadeusz 
Kaczmarek, mgr Grzegorz Pałka, 

Chwalebne dzieje Lotnictwa Polskiego
Obchody jubileuszowe w Jaworznie cz. 3

Zofia Żak. Po dziesięciu latach dzia-
łalności na terenie Polski Południo-
wej Stowarzyszenie ugruntowało 
swoją pozycję.

Za całokształt prac organiza-
cyjnych bloku szeregu uroczysto-
ści jubileuszowych w roku 2008 
w Krakowie, Katowicach, Jaworz-
nie, gratulacje za powodzenie i 
podziękowanie prezesowi SLPP 
Tadeuszowi Zemule złożył gen. 
bryg. pil. Tadeusz Kuziora. Podzię-
kował także za duże zaangażowa-
nie wszystkim członkom Zarządu 
Głównego SLPP.

Były to relacje z przebiegu uro-
czystości lotniczych w Jaworznie  
z okazji jubileuszu 90-lecia Lotnic-
twa Polskiego i 10-lecia Stowarzy-
szenia Lotników Polski Południo-
wej. W roku 2009 odbędą się uro-
czystości 10-lecia Kaplicy Lotników 
p.w. M. B. Loretańskiej patronki 
lotników w Sanktuarium MBNP na 
Os. Stałym, jedynej nekropolii lot-
niczej w Polsce i na świecie.

zofia żak

W dniu 25 września na batowic-
kim cmentarzu w Krakowie odbyły 
się uroczystości pogrzebowe z cere-
moniałem wojskowym Śp. płk. pil. 
Józefa BRUDNICKIEGO, zmarłego 
nagle podczas Mszy św. w intencji 
lotników w Sanktuarium w Jaworznie 
– Os. Stałym. W ceremonii pożegnal-
nej wzięła udział delegacja członków 
SLPP oraz górnicza orkiestra dęta  
z Jaworzna. Za mylnie napisane 
nazwisko w poprzednim artykule, 
przede wszystkim Rodzinę Zmarłego 
serdecznie przepraszamy.

reDakcJa 

Prezydent Miasta Jaworzna i wiceprzewodniczący RM Tadeusz 
Kaczmarek w rozmowie z kadrą oficerów

Tadeusz Zemuła (w środku) z odznaczonymi (od lewej) gen. bryg. 
pil. Tadeusz Kuziora i płk. Zbigniew Piątek
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Miasto Jaworzno Z życia szkół

25 września 2008 r. zainauguro-
wało swoją działalność Stowarzy-
szenie Absolwentów i Sympatyków 
„Jedynki” czyli I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Jaworznie.

Uroczystości składały się z dwóch 
części, w czasie pierwszej odbył się 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej wer-
nisaż fotografii Marka Siłakiewicza, 
w drugiej zaś w sali MCK-u  koncert 
„Ocalić od zapomnienia” w wyko-
naniu absolwentów, sympatyków 
i uczniów I LO.

Marek Siłakiewicz jest absolwen-
tem jaworznickiej „Jedynki”, stu-
dentem historii, ukończył również 
studium fotograficzne. Przygotowa-
na przez niego wystawa składa się 
z dwóch części: pierwsza to „Często-
chowa wczoraj i dziś”, pokazująca wi-
dok tych samych budynków obecnie 
i to co utrwalono na starych wido-
kówkach,  zaś druga część to zdjęcia 
jaworznickiej grupy trenującej Capo-
eirę. Wystawa bardzo ciekawa, godna 
polecenia również dlatego, że zdjęcia 
zostały wykonane analogowym apa-
ratem i wywołane tradycyjną metodą 
w ciemni, co przy dzisiejszej technice 
należy do rzadkości.

Po obejrzeniu wystawy osoby uczest-
niczące w uroczystości przeszły do 
MCK-u, gdzie wraz z zaproszonymi 
gośćmi obejrzały koncert wokalny 
„Ocalić od zapomnienia” w wykonaniu 

Inauguracja działalności Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków „Jedynki”

Ocalić od zapomnienia
młodych artystów. Wystąpili: Ewelina 
Zięba, Bartek Musiał, Małgosia Zuber, 
Małgosia Synowiec, Beata Tokarz, Ka-
rolina Pytlak, Ola Wrona.

Wśród zaproszonych gości byli pan 
Mariusz Rechul, były prezydent miasta 
Jaworzna, pan Grzegorz Piętak, rad-
ny Rady Miejskiej, pani Teresa Smyl, 
przewodnicząca jaworznickiej nauczy-
cielskiej „Solidarności”, pani Henryka 
Stachańczyk, prezes jaworznickiego 
ZNP, Jacek Maro, dyrektor MBP oraz 
emerytowani dyrektorzy I LO pan Jó-
zef Kozowicz i pani Krystyna Dzierwa 
oraz byli profesorowie pani Danuta 
Padewska, Barbara Stankiewicz, Mi-
rosława Makowska-Kopiec, Kazimiera 
Folga-Ciołczyk, pan Stanisław Żabiń-
ski i Leszek Leś.

Historyczny moment inauguracji 
Stowarzyszenia Absolwentów i Sympa-
tyków „Jedynki” już za nami, teraz kolej-
ne działania realizujące cele statutowe.

Zarząd stowarzyszenia zaprasza 
wszystkich chętnych do złożenia 
deklaracji członkowskiej. Wszystkie 
informacje znajdują się na stronie I LO 
w zakładce Stowarzyszenie. /www.1lo.
jaworzno.pl/

ewa zUber, wicePrezes sTowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia składa ser-
deczne podziękowania dla pana Jacka 
Maro dyrektora MBP i pana Mariana 
Milera, dyrektora MCKiS-u za po-
moc w realizacji imprezy. 

Od listopada ubiegłego roku trwała 
procedura powo ł y wania i rejestracji 
tego stowarzyszenia. Jego celami statu-
towymi jest m.in. kultywowanie tradycji 
szkoły, nawiązywanie i utrzymywanie 
więzi łączących absolwentów, uczniów, 
nauczycieli i sympatyków szkoły, udzie-

lanie wszechstronnej pomoc y szkole 
w realizacji jej zadań edukac yjnych, 
oświatow ych i w ychowawc zych, pro-
mowanie działalności i osiągnięć szkoły 
o r a z p r ac y i  ż yc i a j e j  a b s o l we ntów, 
organizowanie ż ycia koleżeńskiego, 
kulturalnego i turystycznego członków 

oraz wspieranie inicjat y w młodzieży 
szkolnej w tym zakresie.

Prezesem Stowarzyszenia została 
Bożena Palian, wiceprezesem Ewa Zuber, 
skarbnikiem Łucja Tumidajewicz, sekre-
tarzem Aleksandra Czopik, członkiem 
Marek Siłkiewicz.

O stowarzyszeniu
Koncert „ocalić od zapomnienia” w wykonaniu młodych artystów

W latach 1981-85 
w Jaworznie przy  
ul. Chopina 40, a także 
w kilku innych budynkach 
(warsztaty szkolne, hufce 
OHP) mieściła się ZSB ChPB 
oraz internat dla uczniów 
zamiejscowych. Absolwenci 
ZSB mogli kontynuować 
naukę w 3-letnim 
Technikum Budowlanym dla 
Pracujących.

Na ten czas przypada szybki roz-
wój szkoły – przybywało coraz więcej 
uczniów zarówno dochodzących i do-
jeżdżających do szkoły jak i tych, któ-
rych domy rodzinne były daleko i dla-
tego czekał na nich internat. W trosce 
o wszystkich uczniów oddana została 
nowocześnie wyposażona stołówka 
szkolna. Koszty utrzymania uczniów po-
nosiło przedsiębiorstwo – otrzymywali 
nieodpłatne śniadania regeneracyjne. 
Wyżywienie całodzienne dla miesz-
kańców internatu opłacane było przez 
nich samych kwotami symbolicznymi. 
Uczniowie jako młodociani pracowni-
cy ChPB otrzymywali również za pracę 
w ramach zajęć praktycznych wynagro-
dzenie. Inne formy pomocy materialnej 
to ubrania robocze i wyjściowe, a także 
różnego rodzaju nagrody i stypendia itp. 
Systemem kształcenia w zakresie szkoły 
zawodowej objęci byli także pracownicy 
Hufca OHP zatrudniani na budowach, 
które prowadziło ChPB.

Dyrekcja Chrzanowskiego Przedsię-
biorstwa Budowlanego sprawy szkoły 

Budowlanka obchodzi jubileusz 40-lecia , wspomnienia dyrektorów odc. I

Nasza młodzież była dobra

stawiała jako najważniejsze. Dyrektor 
mgr inż. Roman Żbik, a także jego za-
stępcy, a wśród nich szczególnie mgr 
Emil Tonia, odnosili się do szkoły czyli 
uczniów, nauczycieli i wszystkich na-
szych problemów z ojcowską troską. 
Dzięki nim szkoła mogła z rozmachem 
realizować nie tylko remonty pomiesz-
czeń internatowych i dydaktycznych, 
ale również pomysły dotyczące wypo-
czynku i rozrywki młodzieży. Ucznio-
wie jako pracę dyplomową wykonali 
w podziemiach budynku szkolnego 
klub Harcówka, który stał się miejscem 
spotkań harcerzy, turniejów szachowych 
oraz licznych kameralnych występów 
artystycznych. Duże uroczystości od-
bywały się w sali audiowizualnej, tam 
również odbywał próby zespół muzycz-
ny. Pierwszy ich występ tak się spodobał, 
ze dyr. ChPB obiecał zaraz dać pieniądze 
na zakup instrumentów muzycznych 

(zespół powstał wcześniej i ćwiczył na 
instrumentach pożyczonych). Należa-
ło ruszyć w Polskę, znaleźć i zakupić 
instrumenty, co przy braku towarów 
w sklepach nie było takie proste. 

Nasza młodzież była dobra, otwarta 
na różne propozycje i chętna do pracy. 
Spektakle, jakie były odgrywane przy 
okazji uroczystości szkolnych i uro-
czystości, które obchodzili pracownicy 
ChPB (np. Dzień Budowlanych) bawiły 
wszystkich i były na dobrym pozio-
mie artystycznym. Gratulowano nam 
i zazdroszczona wyłowionych przez nas 
talentów uczniowskich. Nasze działania 
w pełni aprobowała dyrekcja ChPB 
i dostrzegała osiągnięcia nauczycieli 
nagradzających tych z nas, którzy nie 
byli pracownikami ChPB lecz zatrud-
nionymi przez KoiW.
Genowefa siewiorek, DyrekTor szkoły 1980–85

cDn

Był ciepły maj 1992 roku. Właśnie 
kończyłam ósmą klasę podstawów-
ki. Nadszedł czas, aby pomyśleć 
o szkole średniej. Wówczas zna-
lazłam ofertę Technikum Górni-
czego, które od września otwierało 
klasy ekonomiczne. Nie musiałam 
się długo zastanawiać. Jako ty-
powej piętnastolatce, technikum 
górnicze kojarzyło się z dużą ilo-
ścią dobrze zbudowanych młodych 
mężczyzn. Żyć nie umierać.

Wakacje jak to wakacje, zleciały 
bardzo szybko. Nadszedł wrzesień 
i weryfikacja moich kobiecych wy-
obrażeń, o szkole pełnej samych 
zniewalająco przystojnych męż-
czyzn. Ja, mała, skromna, cicha 
nagle znalazłam się w klasie pełnej 
dziewczyn o podobnych wyobraże-
niach jak ja. Życie czasami potrafi 
być brutalne. Jak na klasę kobiecą, 
szefem – patrz wychowawcą – też 
musiała być kobieta. Młoda, ambit-
na zaraz po studiach – mgr Simona 
Smugowska – siała postrach na lek-
cjach matematyki.

Już we wrześniu okazało się, że 
zostanę poliglotką. Nadszedł czas, 
aby zapomnieć o języku naszych 
wschodnich sąsiadów – rosyjskim 
– którego uczyłam się z zapałem 
w podstawówce. Teraz przyszła nowa 
era – era języków zachodnich.

„Sprichst du Deutsch?” usły-
szalam już na pierwszej lekcji nie-
mieckiego od Pani Profesor Marii 
Bełzy. Wtedy wydawało mi się, że 
świat zwariował, a ja w życiu nie 
przyswoję tego łamańca języka. 
Na następnej lekcji usłysza łam 
inną wersję tego samego pytania: 

„Do you speak english?” od Pani 
Profesor Ewy Knapik, a mi w gło-
wie nic tylko kołatało się: „Ja nie 
panimaju!”.

Były jednak lekcje, na które cho-
dziłam z wielką przyjemnością. Ja, 
ścisłowiec, uwielbiałam historię. 
Profesor Wojciech Dziedziak był 
profesorem z powołania. Potrafił 
przenieść nas w świat średnio-
wiecznych bitew, czy opowiedzieć 
o losach Polaków podczas zaborów 
w taki sposób, że skóra cierpła. Jako 
uczennica wstydziłam się, kiedy nie 
przygotowałam się na jego lekcję.

W maju 1996 roku zdałam matu-
rę. Opuściłam tę szkołę jako jedna 
z pierwszych absolwentek liceum 
ekonomicznego. Wtedy do głowy 
mi nawet nie przyszło, że jeszcze 
tu wrócę.

Zaraz po maturze postanowiłam 
związać swoją przyszłość z Uniwer-
sytetem Jagiellońskim i kierunkiem 
– f izyka. Tak minęło tych kilka 
pięknych lat i 2003 roku ponownie 
stanęłam w progach mojej szkoły 
jednak teraz już nie jako uczennica, 
ale nauczycielka. Wtedy myślałam, 
popracuję rok i znajdę sobie coś 
lepszego. Jestem młoda, ambitna, 
szkoda się marnować jako nauczy-
ciel. W ciągu pierwszego roku pracy 
uczniowie pokazali mi, że tę pracę 
można nie polubić, ale pokochać. 
Nauczyłam się robić rzeczy z pozo-
ru niemożliwe, angażować się w ży-
cie szkoły, a angażując się w życie 
szkoły mieć wpływ na życie moich 
uczniów.

JUsTyna Piaskowy, naUczyciel fizyki i 
inforMaTyki w zsP nr 6

Moja szkoła  
z tamtych lat

Na zdjęciu dyrektorka szkoły, Halina Jarczyk 
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Miasto JaworznoJubileusz

Jubileusz 25 lat Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w Jaworznie

Jubileusz 25 lat stowarzyszenia RSTK był okazją do wspólnego koleżeńskiego spotkania

odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymały: 
Urszula Warszawska-adamczyk, emilia Piątek i Kazimiera Ślusarczyk

listy gratulacyjne, kwiaty i upominki od STK z sąsiednich miast

Zasłużeni członkowie dla stowarzyszenia otrzymali dyplomy uznania

W niezwykle barwnej 
oprawie plastycznej  
i nastroju subtelnych strof 
poezji w piątkowy wieczór, 
26 września, w Miejskim 
Centrum Kultury i Sportu 
przy ul. Mickiewicza 2 
odbyła się jubileuszowa gala 
jaworznickich członków STK.

W wypełnionej do ostatniego miej-
sca sali teatralnej rozpoczęła się część 
oficjalna, w której uczestniczyli zapro-
szeni goście, członkowie stowarzyszenia, 
liczni miłośnicy sztuki oraz mieszkańcy 
miasta. Z zaproszonych gości obecni 
byli: przewodniczący Rady Krajowej 
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców 
Kultury w Warszawie dr Paweł Soroka, 
radny Sejmiku Wojewódzkiego w Ka-
towicach Marek Migas, przedstawiciele 
STK ościennych miast – Chrzanowa, 
Kęt, Chełmka, Bukowna, Sosnowca, 
Oświęcimia, Będzina, Wodzisławia Ślą-
skiego i Łodzi, doradca prezydenta mia-
sta Jaworzna Kazimierz Kielski, dyrektor 
MBP w Jaworznie Jacek Maro.

– Każdy jubileusz skłania do przemy-
śleń, refleksji, podsumowania dokonań – 
zaznaczył na wstępie, witając wszystkich 
obecnych na jubileuszowej uroczystości, 
Bolesław Fraszczyński, przewodniczący 
STK w Jaworznie, który pokrótce przed-
stawił rys historyczny jaworznickiego 
stowarzyszenia.

Stowarzyszenie powstało na bazie 
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców 
Kultury. W latach 80. polscy robotni-
cy przejawiali aspiracje do czynnego 
uczestniczenia w życiu społecznym i kul-
turalnym, wówczas zaczęły powstawać 
wojewódzkie i lokalne stowarzyszenia 
na terenie całego kraju.

W listopadzie 1983 roku powstało 
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców 
Kultury zarejestrowane przez RSTK woj. 
katowickiego z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim, jako koło terenowe nr 9 pod 
nazwą „Oskard”. Inicjatorem koła w Ja-
worznie był Jan Ryszard Drąg, a współ-
założycielami byli: Roman Byrczek, 
Salomea Bielas, Stanisław Dziedzic, Sta-
nisław Mikłas, Małgorzata Mizak, Sta-
nisław Majcherczyk, Maria Radziwolska, 
Stanisław Ryt, Władysław Witek.

Pomocą w organizowaniu powsta-
jących stowarzyszeń, w tym koła w Ja-
worznie, służył dr Paweł Soroka, prze-
wodniczący Rady Krajowej RSTK 
i zarazem naczelny redaktor czasopisma 
„Twórczość Robotnicza”.

Pierwszą siedzibą, w której mogli 
spotykać się jaworzniccy amatorzy sztu-
ki, był Zakładowy Dom Kultury przy 
kopalni „Jan Kanty”. W ciągu lat miejsce 
spotkań członków stowarzyszenia ule-
gało zmianom: w latach 1988-90 był to 
Klub Nauczyciela przy ul. Mickiewicza, 
1991-92 MBP przy ul. Pocztowej, od roku 
1993 do chwili obecnej miejscem spo-
tkań jaworznickich twórców amatorów 
jest środowiskowy klub „Relaks” w dziel-
nicy Niedzieliska. Przewodniczącym 
pierwszego zarządu koła w Jaworznie 
został Jan R. Drąg. Od roku 2007 funkcję 
tę pełni Bolesław Fraszczyński.

W miarę rozwoju działalności sto-
warzyszenie nawiązywało kontakty 
kulturalne z sąsiednimi ośrodkami, 
z którymi nadal współpracuje. W mia-
rę powiększania się stanu liczebnego 
o nowych pasjonatów, powstawały 
takie sekcje jak: sekcja literacka – po-

ezja, proza, dokumentacja historyczna, 
sekcja plastyczna – malarstwo, grafika, 
rysunek, rzeźba, sekcja rękodzieł – haft, 
fotografia, koronkarstwo, wycinanki 
oraz sztuka witraży.

W okresie 25 lat działalności pro-
fesjonalnej pomocy udzielali Andrzej 
Torbus, krakowski poeta, który wspierał 
początkujących twórców, prof. UJ Zbi-
gniew Siatkowski, Maciej Szczawiński 
redaktor Radia Katowice, prof. Włodzi-
mierz Hodys w dziedzinie twórczości 
plastycznej, dzięki którym jaworzniccy 
amatorzy i pasjonaci mogli podnosić 
poziom wykonawczy swoich prac.

Obecnie jaworznickie STK skupia 50 
członków, wszystkich cechuje wielkie 
zaangażowanie i zamiłowanie do sztu-
ki. Wielu członków uprawia nie tylko 
jeden rodzaj sztuki, a więcej, np.: poezję 
i malarstwo, poezję, grafikę i malarstwo, 
poezję, prozę, rysunek i malarstwo. Wy-
wodzą się z różnych środowisk. Są to 
studenci, intelektualiści, emeryci z róż-
nych zawodów, wszystkich wyróżnia 
pasja twórcza.

Upowszechniają sztukę w szerokim 
zakresie nie tylko na terenie miasta 
w różnych instytucjach społecznych, 
ośrodkach kulturalnych, placówkach 
oświatowych poprzez organizowanie 
wystaw indywidualnych, zbiorowych 
lecz w innych ośrodkach na terenie woj. 
śląskiego, małopolskiego i innych. Or-
ganizowane są plenery malarskie, wie-
czorki poetyckie, spotkania autorskie. 
Trwałą pamiątką są wydane albumy, 
tomiki wierszy wielu autorów.

Prezentacja członków STK pokazana 
została w programie multimedialnym:

Poezja: Jan Ryszard Drąg – „Dzień”, 
Stanisław Mikłas – „Przez dotyk”, Ma-
ria Radziwolska – „Jesień”, Jerzy Larysz 
– „Koncert na skrzypcach”, Antoni 
Polański – „Modlitwa niewidomych”, 
Józefa A. Szczepańska – „Nie tylko”, 
Krystyna Dziurdzikowska – „Szczęście”,  
Agata Olej – „Na słomiance”, Alicja 
Dudek – „Twoje imię matko śpiewam”, 
Jan Leś – „Wiosenne uroki”, Danuta 
Wiśniewska – „Sad”, Janina Woźniak 
– „Marzenie”, Ewa Musiorska – „Szu-
kam domu”, Jadwiga Paluch – „Pomysł”, 
Gata Göttel – „Most”, Jacek Maliszczak 
– „Do was, gdzie wszystko inaczej”, Ste-
fania Gędłek – „Zadumanie”, Bożena 
Owczarek – „Pocałunek”.

Malarstwo: Teresa Wirska, Jolanta 
Hałas, Joanna Partyka, Jerzy Larysz, Ja-
nina Młotecka, Antoni Polański, Maciej 

Świerz, Barbara Fraszczyńska, Bolesław 
Fraszczyński, Irena Ślusarczyk.

Rysunek i grafika: Jan R. Drąg, Wio-
letta Bury, Natalia Urant, Maciej Świerz, 
Jerzy Larysz, Grażyna Kieszek, Barbara 
Koczur.

Rzeźba: Jan Knapik, Jan R. Drąg. 
Witraż: Józef Przebindowski. Fotografia: 
Zdzisław Jurek.

Haft: Zofia Mika, Emilia Piątek, 
Władysława Berkowska, Kazimiera Ślu-
sarczyk, Władysława Czarnota, Maria 
Matyasik, Bożena Owczarek.

Wycinanki łączone z akwarelą: Józefa 
A. Szczepańska.

Sekcja organizacyjna: Władysława 
Czerwonka, Janina Habowska, Lidia 
Larysz.

Uroczystość jubileuszowa była oka-
zją do podziękowania i uhonorowania 
zasłużonych członków stowarzyszenia 
i osób z instytucji wspierających.

Odznaki honorowe „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” – Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego otrzymały: 
Urszula Warszawska- Adamczyk, Emi-
lia Piątek, Kazimiera Ślusarczyk.

Dyplomy uznania przyznane przez 
Krajową Radę RSTK otrzymali: Józefa 
A. Szczepańska, Maria Radziwolska, Jan 
R. Drąg, Zofia Mika, Stanisław Mikłas, 
Alicja Dudek, Wioletta Bury, Antoni Po-
lański, Jerzy Larysz, Katarzyna Pokuta.

Uhonorowanym gratulacje i kwiaty 
złożyli: dr Paweł Soroka, Marek Migas, 
Jacek Maro oraz reprezentanci STK 
miast: Chrzanowa, Kęt, Libiąża, So-
snowca, Będzina, Bukowna. Wodzisła-
wia Śl. i Łodzi.

Po części oficjalnej w nastrój poetyc-
ki wprowadzili obecnych czytający wy-
brane utwory członków jaworznickiego 
stowarzyszenia: Urszula Kępka, Ewa 
Musiorska, Jacek Maliszczak, Alicja Du-
dek oraz Justyna Bąk, Maciej Pierzchała 
i Dominik Socha.

„Wszystkie barwy 25 lat” zaprezento-
wane zostały w galerii „Kameralna” na 
I piętrze na finisażu zbiorowej wystawy 
prac plastycznych jaworznickich człon-
ków STK, grafiki, obrazów olejnych, 
rzeźb, igłą malowanych obrazów go-
belinowych, wycinanek, witraży, które 
eksponowali: Władysława Berkowska 
– haft, Wioletta Bury – malarstwo, Wła-
dysława Czarnota – haft, Jan Ryszard 
Drąg – grafika i malarstwo, Barbara 
Fraszczyńska – malarstwo, Bolesław 
Fraszczyński – malarstwo, Jolanta Hałas 
– malarstwo, Zdzisław Jurek – fotografia, 

Grażyna Kieszek – grafika i malarstwo, 
Anna Knapik – malarstwo, Jan Knapik 
– rzeźba,  Barbara Koczur – malarstwo, 
Jerzy Larysz – rysunek i malarstwo, Zo-
fia Mika – haft, Antoni Polański – ma-
larstwo, Janina Młotecka – malarstwo, 
Joanna Partyka – malarstwo, Emilia 
Piątek – haft, Józef Przebindowski 
– witraże, Maciej Świerz – malarstwo, 
Kazimiera Ślusarczyk – haft, Irena Ślu-
sarczyk – malarstwo, Józefa Śzczepańska 
– wycinanki z akwarelą, Teresa Wirska 
– malarstwo.

Dla zwiedzających przygotowany 
był stół szwedzki z zimnymi i ciepłymi 
napojami oraz słodki poczęstunek.

W części artystycznej wystąpili: 
Anna Sołczewska uczennica klasy 3 
Szkoły Muzycznej w Jaworznie – na 
skrzypcach oraz młodzi artyści grupy 
wielozadaniowej MCKiS-u  Roksa-
na Jarzynka – śpiew, Ewelina Zięba 
– śpiew z podkładem muzycznym, para 
taneczna w tańcu klasycznym – tango, 
recytacje: Maciej Pierzchała, Justyna Bąk 
i Dominik Socha. zofia żak
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