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Biblioteka 
najlepszą 
przestrzenią 
publiczną Prezydent Miasta Jaworzna ogłosił 

10 października 2008 r. pierwszy 
przetarg pisemny nieograniczony na 
sprzedaż na własność nieruchomości 
składającej się z działek nr 15/26 
o pow. 18.311 m2 i nr 15/27 
o pow. 61.621 m2 w obr. geod. 
255 m. Jaworzna – terenu po byłej 
kopalni „Kościuszko” – pełna treść 
ogłoszonego przetargu na str. 6.

Zrzeszenie Amazonek „Szansa” 
zaprasza mieszkanki Jaworzna  
21 października br. na  
godz. 11.00, na konferencję 
„Wczesne wykrycie raka 
gwarancją życia”, do Domu 
Kultury przy ul. Jagiellońskiej 3 
w Szczakowej, która odbędzie 
się w ramach realizacji 
zadania publicznego z zakresu 
Promocji i Ochrony Zdrowia, 
dofinansowanego z budżetu 
Gminy Jaworzno.                           iw

16 października 2008 r. o godz. 
15.00 w sali obrad UM odbędzie 
się sesja Rady Miejskiej, na 
której najważniejszym punktem 
obrad będzie uchwała w sprawie 
wyrażenia sprzeciwu Rady Miejskiej 
w Jaworznie wobec całkowitej 
likwidacji PKP Cargo S.A. Zakład 
Przewozów Towarowych z siedzibą 
w Jaworznie oraz PKP Cargo S.A. 
zakładu Taboru z siedzibą w Łazach 
(Sekcje Eksploatacji i Utrzymania 
Taboru Trakcyjnego w Jaworznie).

Klub Inteligencji Katolickiej 
zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na następujące 
wykłady organizowane w ramach 
Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej:
– 15 X godz. 19.00  „Mądrość Ojców 
pustyni” – wykład ks.dr. Lucjana 
Bielasa w sali teatralnej MCKiS
– 17 X godz. 19.00 „Pierwsza 
ewangelizacja Europy w wydaniu 
św. Pawła” – wykład ks. prof. Józefa 
Kozyry w Kolegiacie św. Wojciecha 
– sala teatralna
– 18 X godz. 16.00 „Duch Święty 
w Biblii” – wykład pani dr Danuty 
Piekarz w Kolegiacie św. Wojciecha 
– dolny kościół.

(iw)

Lisa pilnowało 2 policjantów i 4 strażników miejskich

Polowanie na lisa

Co zrobić, gdy lis wejdzie na teren 
osiedla mieszkalnego? Wezwać straż 
miejską i czekać. Tak zrobił miesz-
kaniec bloku przy ulicy Inwalidów 
Wojennych i czekał kilka godzin.

Informację o tym, że na Osiedlu Sta-
łym pani wyprowadzająca psa widziała 
lisa otrzymaliśmy 14 października, 
przed 9.00. Mieszkaniec powiedział 
nam, że dzwonił już do straży miejskiej. 
Pojechaliśmy szybko na miejsce z myślą 
o tym, by być tam przed służbami, które 
przyjadą zająć się zwierzęciem. Zastali-
śmy tam jednak tylko mieszkańca bloku, 
który nas poinformował o znalezisku. 
Lis siedział w zaroślach przy ulicy, pa-
trzył na nas mętnym wzrokiem i wyglą-
dał na otumanionego lub chorego.

Po upływie około pół godziny na 
miejsce przyjechał patrol policji. Funk-
cjonariusze powiedzieli nam, że przejeż-
dżali tędy i nie wiedzą o co chodzi. Po 
pokazaniu im lisa siedzącego niedaleko 
drogi zaparkowali samochód i poinfor-
mowali przez radio dyżurnego o sytu-
acji. Niebawem na miejscu miał zjawić 
się przedstawiciel Koła Łowieckiego, 
który miał zając się lisem.

Po pewnym czasie przyjechał na 
miejsce, pooglądał zwierzę i powiedział, 
że nic nie może zrobić. Lisa można by 
spokojnie odstrzelić, bo zdaniem spe-
cjalisty jest to szkodnik, ale teraz tego 
nie zrobi, gdyż nie wolno mu strzelać 
w mieście. Trzeba było więc czekać na 
odsiecz strażników.

Wreszcie, około 10.30, dotarli na 
miejsce w czteroosobowym składzie 
i ze sprzętem potrzebnym do łapania 
zwierząt. I zadecydowali, że nie podej-
mą żadnej akcji, bo nie wiadomo co 
z tym lisem po odłowieniu zrobić. Gdy 
odjeżdżaliśmy z miejsca zdarzenia było 
po 11.00. Strażnicy powiedzieli nam, 
że najprawdopodobniej do półtorej 
godziny przyjedzie weterynarz. Lisa 
pilnowało już 2 policjantów i 4 straż-
ników. Mieszkańcy okolicznego bloku 
zaczęli już żartować, że brakuje jeszcze 
antyterrorystów.

W końcu, po czterogodzinnej akcji, 
około 12.20, na miejscu zjawił się we-
terynarz. Zwierzę zostało wyciągnięte 
z zarośli i uśpione. p.jamróz

W ostatni weekend w jednym 
z lasów otaczających dzielnicę 
Ciężkowice wytrawny grzybiarz 
Adam Kuglin „upolował” 
w ściółce leśnej okaz życia: waga 
1,346 kg, średnica kapelusza  
29 cm, obwód 83 cm.

Szczęśliwy znalazca – po pełnych 
podziwu oględzinach grzyba, 
dokonanych przez całą rodzinę, 
łącznie z zachwyconymi wnukami 
Szymonem i Igorem – postanowił 
humanitarnie zwrócić naturze 
jej skarb. Grzyb trafi do lasu, 
gdzie po czasie niezbędnym do 
prawidłowej wegetacji, będzie 
się można spodziewać jego 
następców. Gratulujemy znalazcy 
osiągnięcia.

Na zdjęciu Adam Kuglin 
z wnukiem Szymonem.

wanda CiołCzyk

Grzyb gigant z Ciężkowic

Niecodzienny gość postawił na równe nogi służby miejskie

czytaj na str. 2
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Centra la Miejsk iej  Bibl iotek i 
Publicznej w Jaworznie wygrała 
konkurs na Najlepszą Przestrzeń 
Publiczną w województwie ślą-
skim. W środę, 8 października, 
prezydent Paweł Silbert odebrał 
w Katowicach nagrodę.

Była to dziewiąta edycja konkursu 
organizowanego przez Marszałka 
Województwa Śląskiego. Jego celem 
jest promowanie najlepszych pro-
jektów kształtujących przestrzeń 
publiczną i nagrodzenie gmin, które 
dbają o wysoki poziom architektu-
ry. Centrala MBP zdobyła nagrodę 
w kategorii Obiekt Architektoniczny 
Użyteczności Publicznej.

W uzasadnieniu jury, składają-
cego się z członków Wojewódzkiej 
Komisji Urbanistyczno-Architek-
tonicznej, pod przewodnictwem 
marszałka Bogusława Śmigielskiego, 
czytamy, że nagrodę przyznano za 
wykreowanie ważnego punktu inte-
gracji kulturalnej mieszkańców, po-
wszechnie przez nich akceptowanego 
i cieszącego się dużą popularnością, 
za wysoki poziom architektoniczny 
obiektu, jego harmonijne wpisanie 
się w kompozycję urbanistyczną 
centrum miasta.

Biblioteka najlepszą 
przestrzenią publiczną

Jury podzieliło wybór internautów

Podczas uroczystości rozdania 
nagród, która odbyła się w Galerii 
Architektury Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich w Katowicach, Paweł 
Silbert powiedział, że decyzja o budo-
wie biblioteki była trafna. – Parę lat 
temu nie było mi łatwo podejmować 
decyzję o budowie biblioteki, ponieważ 
oponentów było niemało. Dzisiaj już 
nikt nie ma wątpliwości, że ta inwe-
stycja była miastu potrzebna, że jest 
przydatna i że miasto na tym skorzy-
stało – powiedział prezydent.

W tegorocznej edycji konkursu 
wzięło udział 20 gmin, które zgłosiły 
27 realizacji architektonicznych. Jury 
wstępnie odrzuciło część propozycji 
i do konkursu stanęło 18 zrealizo-
wanych projektów. Jednocześnie 
z konkursem trwał internetowy ple-
biscyt na stronach Urzędu Marszał-
kowskiego. Internauci potwierdzili 
trafność werdyktu jury, przyznając 
jaworznickiej bibliotece największą 
ilość punktów.

m. tosza, p. jamróz

W tym roku 14 szczególnie 
uzdolnionych uczniów 
jaworznickich szkół  otrzymało 
stypendium przyznawane przez 
prezydenta Pawła Silberta. 
10 października, w Miejskim 
Centrum Kultury odbyło się 
uroczyste spotkanie z laureatami.

Komisja wyłoniła ich spośród 87 zgłoszonych uczniów

Stypendia po raz ósmy

Stypendia Prezydenta Miasta Ja-
worzna przyznawane są od 2001 roku. 
Na tegoroczną, ósmą edycję, wpłynęło 
87 wniosków. Pięcioosobowa komisja, 
pod kierownictwem wiceprezydenta 
Jacka Nowaka podjęła decyzję, podob-
nie jak w ubiegłym roku, o przyznaniu 
stypendium 14 uczniom.

Warunki uhonorowania tym wy-
różnieniem są bardzo rygorystyczne. 
Przede wszystkim mogą się o nie ubie-
gać uczniowie ze średnią ze wszystkich 
przedmiotów na poziomie minimum 
5,3. Poza tym muszą posiadać w swoim 
dorobku udokumentowane osiągnię-
cia w postaci czołowych miejsc i wy-
różnień w konkursach, olimpiadach 
przedmiotowych lub zawodach spor-

Pełna lista 
tegorocznych 
stypendystów
W dziedzinie nauki:
1) Katarzyna Konczewska, SP nr 5
2) Katarzyna Szarla, Gim. nr 3
3) Grzegorz Wąchała, Gim. nr 3
4) Bartłomiej Jodłowski, ZSO
5) Marta Drozdek, VIII LO w Katowicach

W dziedzinie sztuki:
1) Monika Pluta, SP nr 22
2) Katarzyna Kwiatkowska, Gim. nr 2
3) Angelika Palka, III LO
4) Miłosz Lipowiecki, Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II st. w Katowicach
5) Dawid Zarzycki, Państwowa 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. 
w Krakowie

W dziedzinie sportu:
1) Aleksandra Smyrdek, SP nr 6
2) Paulina Sztukowska, Gim. nr 5
3) Łukasz Góra, Gim. nr 11
4) Kamil Młodziński, IV LO

towych. I wszyscy wyróżnieni takie 
osiągnięcia posiadają.

– Brałam udział w różnych kon-
kursach i olimpiadach z matematyki 
i zdobywałam dobre wyniki – mówi 
Katarzyna Konczewska z SP 5. 
– Ostatnio było wyróżnienie na kon-
kursie Chopinowskim w Antoninie 
– Dawid Zarzycki, pianista, który 
uczy się w Państwowej Ogólnokształ-
cącej Szkole Muzycznej II stopnia 

w Krakowie. – Ostatnio były zawody 
w Katowicach, na których zajęłam 
pierwsze miejsce. Brałam udział 
w olimpiadzie młodzieżowej – po-
chwaliła się Aleksandra Smyrdek, 
utalentowana gimnastyczka z SP 6.

Na uroczystości w sali Miejskiego 
Centrum Kultury stypendia wręczał 
prezydent Paweł Silbert i jego zastępca 
Jacek Nowak. Nagrodzeni nim ucznio-
wie przez 10 miesięcy będą otrzymywali 
pieniądze w Miejskim Zespole Obsługi 
Placówek Oświatowo Wychowawczych. 
– Nawet, jakby ten wkład finansowy był 
tylko symboliczny, to samo wyróżnienie 
ma bardzo wysoką rangę – powiedział 
Paweł Silbert.

p.jamróz

Najprawdopodobniej nieuwaga pra-
cowników budowy była przyczyną 
przewrócenia się ciężarowego samo-
chodu na ulicy Dąbrowskiego.

Zdarzenie miało miejsce w ponie-
działek, 13 października, około 15.20. 
Ciężarowy Mercedes, za kierownicą 
którego siedział 31-letni mieszkaniec 
Wodzisławia Śl., przyjechał na teren 
prowadzonych tutaj robót ziemnych. 
Niestabilna ziemia obsunęła się pod 
ciężarówką podjeżdżającą do wykopu, 
co spowodowało jej przewrócenie się 
na bok. Do wyciągnięcia samochodu 
z rowu trzeba było użyć specjalistycz-
nego dźwigu. Na szczęście w zdarzeniu 
nikt nie ucierpiał. Najprawdopodob-
niej za to zdarzenie będzie odpowiadał 
kierownik budowy.

p.jamróz

Ciężarówka w rowie

Foto: Jacek Bigaj

Projektowany plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla Ciężkowic 
wzbudza bardzo duże zainteresowa-
nie mieszkańców. Do urzędu wpły-
nęło już ponad 100 uwag i wniosków 
w tej sprawie.

Mieszkańcy od dawna przycho-
dzili do Wydziału Urbanistyki i Ar-
chitektury i na bieżąco zapoznawali 
się z postępami prac nad planem za-
gospodarowania przestrzennego dla 
Ciężkowic. Na spotkaniu dotyczącym 
gotowego już planu, zorganizowanym 
w ubiegłym tygodniu przez Urząd 
Miejski zjawiło się wiele osób. – Była 
to dyskusja merytoryczna. Mieszkań-
cy odnieśli się do przedstawionych 
propozycji, ale w związku z tym, że 
wcześniej już informowaliśmy, że w 
Ciężkowicach żadnej rewolucji nie 
będzie, że staramy się zapisać w tym 
planie to, co jest niezbędne dla rozwoju 
tej dzielnicy. Dlatego koncentrowali-
śmy się tylko na kilku wybranych za-
gadnieniach, które wywołują pewien 
niepokój – wyjaśnił Teobald Jałyński, 
naczelnik wydziału urbanistyki.

Dużo kontrowersji wzbudziła 
sprawa przebudowy przejazdu ko-
lejowego na ulicy Ciężkowickiej. Po 
przyspieszeniu ruchu pociągów do 

Będzie wiadukt, 
czy będzie tunel?

planowanych 160 km/h będzie musiał 
tam powstać przejazd bezkolizyjny, to 
znaczy na wiadukcie lub w tunelu.

Do planu można zgłaszać swoje 
uwagi jeszcze do 30 października, 
w siedzibie wydziału. Wszystkie głosy 
mieszkańców muszą zostać rozpa-
trzone przez urzędników zanim plan 
zostanie poddany pod głosowanie 
Rady Miejskiej.

ł. GryGiel, p. jamróz

Ciężkowiczanie aktywnie uczestniczą 
w planowaniu

K A M P A n i A  s P o ł e C z n A

Zbiorowe zdjęcia laureatów. Niestety nie wszyscy przybyli
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KIERMASZ ZNICZY
Parking MCKiS 

23.10 do 31.10. br.

c eny  p r o du c en t a !

1546/d/08

Ceny dla wszystkich!

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 
w sobotę w sali bankietowej Szybu 
Piłsudski. Prawie 200 pracowników 
i emerytów spółki spotkało się z zapro-
szonymi gości, którzy dla powstania 
i rozwoju Elvity w dzisiejszym kształ-
cie zrobili najwięcej, bo podejmowali 
odważne decyzje przyczyniające się 
do rozwoju spółki. Były gratulacje, 
odznaczenia i podziękowania.

Prezes Krzysztof Lehnort, witał 
zatem parlamentarzystów i polityków, 
władze miast na terenie których działa 
Elvita i jej spółki, przedstawicieli urzę-
dów i instytucji państwowych, właści-
cieli Elvity i członków Rady Nadzorczej, 
a także przedstawicieli firm z Elvitą 
współpracujących.

– Szczególną przyjemność sprawia mi 
powitanie tych, którzy w dziesięcioletniej 
historii spółki odważnych decyzji, często 
ratujących zdrowie, a nawet życie ludzkie 
podjęli najwięcej – witał pracowników 
Spółki Elvita Jaworzno III Krzysztof 
Lehnort, prezes spółki.

Elvita, podczas 10 lat działania, uro-
sła do firmy posiadającej pięć własnych 
zakładów opieki zdrowotnej, osiem 
przychodni, dwie spółki córki i kilka 
punktów medycznych. Utworzyła też 
Grupę Kapitałową, która działa w czte-
rech miastach, lecząc ponad sto tysięcy 
pacjentów i realizując setki tysięcy porad 

specjalistycznych. Przed nią kolejne za-
danie – konsolidacja branży medycznej 
w Grupie Kapitałowej TAURON. W naj-
bliższych latach powstać ma siedem 
nowych zakładów opieki zdrowotnej 
zlokalizowanych na terenie południowej 
Polski obecnie należących do ENION 
Grupa Tauron S.A. i Energia Pro Grupa 
Tauron S.A.

Podczas sobotniej uroczystości 
szczególne podziękowania otrzymali 
ludzie, którzy pomogli Elvicie wyrosnąć 
ponad przeciętność: Jan Kurp, Grzegorz 
Pawłaszek, Stanisław Tokarski, Tade-

Elvita ma już 10 lat

usz Koj, Teresa Rajca Bisztyga, Daniel 
Sierakowski, Andrzej Sośnierz, Jan 
Olszyński.

Podziękowanie i gratulacje otrzymał 
też Krzysztof Lehnort, który z 30 lat pra-
cy w Elvicie przepracował właśnie 10. 

Gratulacje i życzenia na kolejne 
dziesięciolecia załodze i spółce na ręce 
zarządu złożyli zaproszeni goście, wrę-
czając okazałe bukiety kwiatów.

Za długoletnią pracę w spółce wyróż-
nieni zostali pracownicy i emeryci Elvity 
(nazwiska na stronie 5). 

Gh

Foto: Jolanta W
italińska

Przedstawiciele Jaworznickiej 
Rady Przedsiębiorców 
spotkali się w miniony 
czwartek, 9 października, 
z prezydentem Pawłem 
Silbertem. Rozmawiali 
o wysokości podatków i opłat 
lokalnych oraz o głównych 
problemach dotykających 
przedsiębiorców w Jaworznie.

Jaworznicka Rada Przedsiębiorców 
reprezentuje osoby skupione w kilku 
stowarzyszeniach działających na 
terenie Jaworzna. Między innymi 
Jaworznickie Stowarzyszenie Przed-
siębiorców, Cech Rzemiosł Różnych, 
kupców z Manhattanu i Podłęża. Na 
prośbę JRP prezydent spotkał się z nimi 
i rozmawiali na tematy zaproponowane 
przez przedsiębiorców.

Znaczną cześć spotkania zajęły dys-
kusje na temat stawek podatków i opłat 
lokalnych. Przedsiębiorcy poprosili o po-
równanie stawek z sąsiednimi gminami. 
Z materiałów przygotowanych przez 
urzędników wynika, że Jaworzno jest 
jednym z droższych miast. Prezydent 
tłumaczy to tym, że miasto jest rozle-
głe i ma niewielką ilość mieszkańców 
w stosunku do zajmowanej powierzchni. 
– Jesteśmy miastem drogim w utrzyma-
niu. Spróbujcie się panowie postawić 

Będą się spotykać co miesiąc

O problemach przedsiębiorców z prezydentem
w naszej sytuacji. Jeśli obniżymy podatki, 
to powstaną nam braki, które musimy 
czymś zapełnić. Aktualnie coraz więcej 
zadań mają do wykonania gminy, a nie 
idą za tym pieniądze – wyjaśniał Paweł 
Silbert. Przedstawiciel przedsiębiorców 
Antoni Polak oponował, że powierzch-
nia miasta nie jest argumentem za tym, 
żeby podatki był wyższe niż sąsiednich 
miastach. Prezydent zapowiedział, że 
przyszłoroczny budżet jest przygotowa-
ny w oparciu o aktualne stawki podat-
ków, więc nie będą one podnoszone.

Przedsiębiorcy wyrazili swój nie-
pokój w związku z konkurencją, która 
może się pojawić w Jaworznie, na te-
renach sprzedawanych przez miasto. 
Między innymi na placu po szybie 
Kościuszko. Prezydent przekonywał, że 
sprzedaż tego terenu dla potencjalnego 
inwestora, to było jedyne rozwiązanie, 
a konkurencja może wpłynąć zdrowo 
na jaworznicki rynek. Zachęcał też 
do korzystania ze wsparcia unijnego, 
które teraz jest możliwe do uzyskania, 
a Urząd Miejski chętnie pomaga przed-
siębiorcom w prawidłowym pisaniu 
wniosków o dotację.

Poruszano również temat drobnego 
handlu i uciążliwości z tym związanych. 
Handlowcy wnioskowali o ustalenie 
bardzo wysokich opłat za handel poza 
targowiskami, które spowodowałyby, 
że kupcy sprzedający towary na ulicach 
wynieśliby się z Jaworzna. Niestety 

urzędnicy odpowiedzieli, że nie ma ta-
kich możliwości prawnych ze względów 
na przepisy unijne.

Prezydent zaproponował przedsię-
biorcom, że podobne spotkania będą 
organizowane co miesiąc, aby można 
było omawiać problemy ich dotykające 
na bieżąco.

p.jamróz

W ubiegłym roku na polskich dro-
gach w wypadkach komunikacyjnych 
zginęło ponad 2500 osób. W naszym 
mieście stróże prawa odnotowali 
79 wypadków, gdzie 3 osoby poniosły 
śmierć, a 95 osób zostało rannych. 
Liczby te według szerokiej statystyki 
są zadowalające i na tle wojewódz-
twa uważani jesteśmy jako miasto 
bezpieczne. Jednak jaworzniccy poli-
cjanci cały czas starają się wyelimino-
wać wszelkie zagrożenia znajdujące 
się wokół nas wszystkich.

Ze względu na stan zagrożenia na 
polskich ulicach Krajowa Rada Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego prowadzi 
w dniach 12 - 19 października 2008 r. 
kampanie pod hasłem „Polski Tydzień 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” .

Dlatego też, mając na uwadze dobro 
każdego człowieka ponownie apeluje-
my do wszystkich uczestników ruchu 
drogowego (piesi, rowerzyści, moto-
rowerzyści i motocykliści, kierowcy 
pojazdów osobowych, ciężarowych 
i autobusów) o to, aby podczas poru-
szania się po naszych ulicach unikali 
wszelkiego działania niezgodnego 
z przepisami kodeksu drogowego. Je-
sienna aura niekorzystnie wpływa na 
warunki ruchu drogowego, a co za tym 
idzie może przyczynić się do zwiększe-
nia liczby kolizji i wypadków. – Każdy 
obywatel Jaworzna ma nieoceniony 
wpływ na poprawę bezpieczeństwa na 
jaworznickich drogach – przypomina 
mł.asp.Tomasz Obarski.

brd

Jest dobrze, musi być lepiej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
numer 6, dawniej Technikum Górni-
cze, a popularnie Siłownia obchodzi 
jubileusz 50-lecia istnienia. 14 paź-
dziernika odbyły się uroczystości z tej 
okazji. Po mszy św. w Sanktuarium 
na Osiedlu Stałym organizatorzy ju-
bileuszu zaprosili uczestników w tym 
władze miasta i Południowego Kon-

cernu Węglowego oraz absolwentów 
technikum do sali przy szybie „Pił-
sudski”, gdzie odbyła się akademia 
i część oficjalna obchodów. Dalsza 
część spotkania odbyła się w murach 
szkoły przy ulicy Energetyków. Szer-
sza relacja z obchodów w następnym 
numerze.

p.jamróz

Złoty jubileusz TG

W wyniku tej interwencji policjan-
tów, w poniedziałek, 13 października, 
około 20.20, na ulicy Pocztowej zostało 
zatrzymanych 3 jaworznian oraz miesz-
kaniec Chrzanowa, którzy awanturowali 
się na przystanku autobusowym. We-
dług naocznego świadka zatrzymani 
stawiali opór policjantom. Po dojściu 
do siebie w izbie wytrzeźwień osoby te 
zostały przesłuchane. Będą odpowia-
dać przed sądem za zakłócanie ładu 
i porządku publicznego, za co grozi im 
grzywna do 5.000 złotych.

p.jamróz

Prezes elvity wręcza kolejne wyróżnienie dla pracownicy spółki

Foto: Jarosław Gałecki

Błyskawiczna akcja
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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 14 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

Życie towarzyskie

1519/D/08 1518/D/08

Złot y m Jubi latom Józef ie 
i  Te of i low i  Rosie k  najpięk-
niejsze życzenia pogody ducha, 

spokojnych i słonecznych dni, 
najwspania lszych wspomnień 
i radości z dzieci, wnucząt i pra-

7

Serdeczne podziękowania pielęgniarce z Izby Przyjęć 
Jaworznickiego Szpitala Elżbiecie Waligóra za pomoc  
w zorganizowaniu  transportu dla Pana Spiro Ventury, 

zrozumienie, wrażliwość na krzywdę innych, wielkie serce, 
niecodzienną życzliwość i uśmiech, spokój i opanowanie, jakie 

wokół siebie roztacza, za tak bardzo nam dzisiaj potrzebne 
bezinteresowne i nieustanne wypełnianie dawno podjętej misji 

niesienia pomocy osobom chorym i cierpiącym, 
składają wdzięCzni obserwatorzy paCjenCi

1561/D/08

Serdeczne podziękowania Czcigodnym Księżom 
za piękne słowa i uroczystą Celebrę Mszy Świętej 

Pogrzebowej, Siostrom Zakonnym, Panu Organiście, 
Panu Kościelnemu i wszystkim biorącym udział  

w ostatniej drodze 

śp. Leona Nowaka
składa: żona z całą rodziną

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Ks. Biskupa Adama Śmigielskiego 
Pierwszego Biskupa Diecezji Sosnowieckiej, Honorowego 

Obywatela Miasta Jaworzna, Przyjaciela Ośrodka Rehabilitacyjno 
– Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie. 

Wdzięczni Bogu za dar osoby Ks. Biskupa Adama, za Jego 
pasterską posługę i troskę, za Jego obecność wśród nas, za Jego 
słowo, dobroć i przyjaźń wierzymy, że Ten, który jest życiem  

i  zmartwychwstaniem przyjmie Go do Swego Królestwa. 
Łączymy się w bólu przepełnieni wiarą i nadzieją ponownego 

spotkania w Domu Ojca. 
Dyrekcja, personel i podopieczni SP ZOZ Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niepełnosprawnych w Jaworznie.

1550/D/08

Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy wzięli udział w 

ceremonii pogrzebowej Mojego Męża 

Śp. Zbigniewa Dorosza, 
szczególne podziękowania dla Dyrekcji  

i pracowników PKE SA, Elektrowni Jaworzno III 
oraz Zakładowej Orkiestry Dętej. Dziękujemy 

także Zakładowi Pogrzebowemu Korona. 
Żona z synami, synową i wnuczką

Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy Nas wspierali podczas 

choroby Mojego Męża oraz wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Zbigniewa Dorosz 
za złożone wieńce, kwiaty składa:  

żona z synami, synową i wnuczką.

Najserdeczniejsze podziękowanie 
lekarzom i pielęgniarkom Hospicjum 

Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej oraz  
dr. Pawłowi Tyrawskiemu za oddaną 

pomoc w opiece nad 

śp. Władysławem Góra 
składa rodzina.

Serdeczne podziękowania wszystkim 
uczestnikom pogrzebu za słowa otuchy, 

złożone wieńce i kwiaty oraz udział  
w ostatniej drodze 

śp. Władysława Góry 
składa rodzina.

7 października
34-letnia mieszkanka 
ul. Azot zgłosiła, że kilka 
dni wcześniej nieznany 
sprawca, na ul. Marty-
niaków, w autobusie 
PKM dokonał kradzieży 
portfela z zawartością 
dowodu osobistego  
i pieniędzy w kwocie 120 
złotych, który przewozi-
ła w reklamówce.

8 października
Kilka minut po godz. 
13.00, w autobusie PKM 
Jaworzno linii „S”, na 
trasie Jeziorki – Koźmin, 
został okradziony 12-let-
ni chłopiec. Złodziej prze-
ciął ostrym narzędziem 
jego plecak przewieszony 
przez ramię i skradł te-
lefon komórkowy marki 
„Sony Ericsson K550i”, 
wartości 300 złotych.

Kilka minut po godz. 
1.00 funkcjonariusze 

sekcji prewencji, na ulicy 
Jaworznickiej zatrzymali 
do kontroli drogowej po-
jazd marki „Hunday San-
tana”, którym kierował 
w stanie nietrzeźwym 
40-letni mieszkaniec Ja-
worzna. Wynik badania 
na zawartość alkoholu, 
to blisko 1 promil. Sa-
mochód kierowcy został 
odholowany, a on sam 
trafił za kratki.

9 października
Policjanci ruchu dro-
gowego, około godz. 
21.30, na ul. Moniuszki 
zatrzymali 36-letniego 

mężczyznę, który będąc  
w stanie nietrzeźwym 
(0,7 promila) kierował 
samochodem „Fiat 
Brawa”. Sprawca został 
osadzony w areszcie.

10 października
Około godz. 21.00,  
w trakcie legitymowa-
nia, patrol Straży Miej-
skiej, wspólnie z patro-
lem policji, ujawnił przy 
trzech 19-latkach lufkę 
szklaną, oraz blisko  
5 gramów suszu narko-
tyku marihuany. Wszy-
scy zostali zatrzymani  
w policyjnym areszcie.

12 października
Mieszkanka Podłęża zgłosi-
ła, że w godzinach między 
10.00 a 18.30, nieznany 
sprawca dokonał włamania 
do jej samochodu marki 
„Fiat Punto”, zaparkowane-
go w Katowicach, na  
ul. Harcerzy Września. 
Sprawca dokonał prze-
łamania blokady zamka 
drzwi pojazdu, a następnie 
skradł radioodtwarzacz 
CD marki „JVC”. Suma strat 
- 300 złotych.

13 października
W środku nocy patrol ja-
worznickich policjantów, 

na ul. Matejki zatrzymał 
27-letniego mieszkańca 
Jaworzna, przy którym 
ujawniono i zabezpie-
czono trzy woreczki 
foliowe z zawartością 
marihuany.

Patrol jaworznickiej 
policji, na ul. Grunwaldz-
kiej zatrzymał mężczy-
znę, który znajdując się 
w stanie nietrzeźwym 
(1,7 promila) kierował 
samochodem „BMW”. 
Kierowcy zatrzymano 
prawo jazdy, a następnie 
został umieszczony  
w areszcie.
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Anna Gut z d. Wielkiewicz – krótka historia życia 

Byli wtedy młodzi. Ze starych gó-
ralskich rodów. Gdy przyszli Niemcy 
i powiedzieli, że jest góralski naród 
– oni nie podpisali volkslisty. I poszli 
w góry. Jedni przeprowadzali ochot-

ników do wojska na zachodzie. Inni 
z bronią w ręku upominali się o Polskę, 
która jeszcze nie zginęła.

Ciężko było. Ale nie szczędzili krwi. 
I wiele krzyży zostało na górskich po-
lanach. A ile jeszcze na cmentarzach 
świata? Za wolność waszą i naszą.

W odpowiedzi na plany Niemców, 
którzy chcieli stworzyć „Goralenvolk” 
– naród góralski, młodzi chłopcy 
i dziewczęta poszli do partyzantki. Za 

tę decyzję służby Polsce trzeba było 
jednak złożyć  daninę krwi. Wśród tych, 
którzy zaprotestowali była Anna Gut ze 
swoim rodzeństwem.

Anna Gut urodziła się na Podhalu, 
w Nowym Targu w 1919 roku. Było ich 
w domu pięcioro. Gdy miała pół roku, 
umarła jej matka. Ojciec ożenił się drugi 
raz i z tego związku przyszło na świat 
sześcioro dzieci. Gdy wybuchła wojna, 
Anna miała 20 lat.

Jeden ze starszych braci Anny 
– Bronisław był w oddziale party-
zanckim. Przeżył wojnę, ale całe życie 
nosił stygmat – przestrzeloną nogę, 
gdyż w czasie obławy na partyzantów 
Niemcy go postrzelili i tylko cudem 
zdołał się uratować. 

Drugi z braci – Antoni, wraz 
z rodzicami został zabrany do obozu 
w Krakowie – Płaszowie, a potem do 
Oświęcimia. On przeżył, ale ojciec 

Żyją obok nas, a wiemy o nich niewiele
Szczupła, delikatna i bardzo 
skromna. Po sylwetce nikt 
by nie podejrzewał, że 
z pochodzenia jest góralką 
i do tego ze stopniem 
wojskowym podporucznika 
Wojska Polskiego.

Mieszkańcy Szczakowej 
mogą ją zobaczyć, kiedy 
plewi grządki na wiosnę 
w parafialnym ogrodzie, 
kiedy zbiera siano w lecie 
lub sprząta opadające liście 
jesienią, czy też odgarnia 
śnieg z dróżek wokół  
kościoła. Przekroczyła 
wprawdzie już dawno 80 
lat, lecz na ile jej zdrowie 
pozwala, w pracy nie ustaje.
Oto krótka historia jej życia, 
opracowana przez ludzi 
z jaworznickiej Solidarności.

Wspólna fotografia Pani Anny z synem – ks. Józefem Gutem, proboszczem ze Szczakowej

i macocha zmarli w obozie, a ciała ich 
zostały spalone na stosie.

Młodszy, przyrodni brat – Tadeusz 
został zastrzelony w katowni Podhala 
w Zakopanem, natomiast starsza siostra 
Maria ukrywała się przez całą wojnę, aby 
nie zginąć z ręki Niemców.

Anna Gut opiekowała się młodszym 
rodzeństwem, pracowała na poczcie, 
co dawało jej szansę przeżycia. Ona 
także, jak starsze rodzeństwo, włączyła 
się w konspirację. Została łączniczką 
o pseudonimie „Klara” i dostarczała 
żywność do jednego z oddziałów Pierw-
szego Pułku Strzelców Podhalańskich 
Armii Krajowej. Po wojnie wciąż pra-
cowała. Nie zapisała się do PZPR, choć 
wiele razy ją do tego namawiano. Nie 
miała żadnych przywilejów. Jedynym jej 
przywilejem było godne życie i zadowo-
lenie z dobrze spełnionego obowiązku. 
Po latach otrzymała kilka odznaczeń 
wojskowych i honorowy tytuł weterana 
walk o wolność i niepodległość, a w 2001 
roku dostała awans na podporucznika 
Wojska Polskiego, o czym nie wiedzieli 
nawet sąsiedzi i znajomi.

Oto niezwykłe życie zwykłej ko-
biety, jednej z tych, które życiem 
potwierdziły, co znaczą słowa: Bóg, 
Honor i Ojczyzna.

Zarząd związku „Solidarność” go-
rąco dziękuje pani Annie za wzorową 
postawę i zasługi dla Ojczyzny i życzy 
dużo zdrowia, długich lat życia, dużo 
uśmiechu i przede wszystkim błogosła-
wieństwa Bożego.

opr. zarząd jaworzniCkiej  
solidarnośCi nauCzyCielskiej

Elvita Jaworzno III ma 10 lat
W związku z waszym 
artykułem „Napraw 
z nami jaworznicki 
szpital” i ja pragnę 
w tym temacie zabrać mój 
skromny głos.

W Jaworznie mieszkam 44 lata, 
od dawna miałam styczność z le-
karzami rodzinnymi i szpitalem. 
Trzy lata temu byłam na badaniu 
urologicznym. Badanie to trwa-
ło 1,5 godziny dosłownie co parę 
minut przychodził do mnie lekarz 
albo pielęgniarka z pytaniem – jak 
się pani czuje lub czy wszystko 
w porządku. Dowiedzia łam się 
wówczas, że mam jedną nerkę. Spo-
tkałam się z bardzo miłą i grzeczną 
obsługą.

Drugi raz – dwa lata temu, mi-
nęły w maju, jak pogotowie przy-
wiozło mnie na izbę przyjęć. Od 
razu mnie przyjęto, zaraz zjawił się 
chirurg ortopeda. Zamroził kolano, 
chwycił dwoma rękoma i z całej 
siły pokręcił w różne strony. Mimo 
ogromnego bólu który wytrzyma-
łam, znacznie mi się poprawiło, 
udzielono mi nat ychmiastowej 
pomocy. I tym razem spotkałam się 
z grzecznością personelu.

Rok temu znów znalazłam się 
w naszym szpitalu, na kardiologii. 
Przeszłam różne badania serca. 
Dowiedziałam się, że czeka mnie 
operacja serca, na co ja podpisem 
nie wyraziłam zgody. Młoda pani 
doktor powiedziała do mnie – niech 
pani to zrobi dla mnie. Te słowa 

Napraw z nami jaworznicki szpital
List do redakcji

młodej lekarki zawstydziły mnie, 
a zarazem dały mi do myślenia. 
Zatrzymano mnie w szpitalu jesz-
cze jeden dzień, zrobiono ponownie 
badania. Na wieczornej wizycie 
młody lekarz powiedział – przed 
panią operacja serca lub 1 rok ży-
cia. Znów te słowa i płacz dorosłych 
dzieci, – „Mamuś musisz dla nas 
jeszcze żyć” – pobudziły mnie do 
podjęcia decyzji. W krótkim czasie 
znalazłam się w klinice w Ochojcu. 
Przeprowadzono skomplikowaną 
operację serca. Moje znajome ze 
szpitala już nie żyją, a ja miałam 
najpoważniejszą operację nazwaną 
„operacją 100-lecia” i żyję, dzięki 

naszym jaworznickim kardiologom 
i katowickim lekarzom. Być może 
miałam wiele szczęścia, a może 
dlatego, że urodziłam się w nie-
dzielę. Mogę dziś pisać wiersze 
i pamiętnik. Za wiesz pt „Serce” 
otrzymałam osobiste podzięko-
wanie z Departamentu Zdrowia 
w Warszawie.

Ja jestem zadowolona i bar-
dzo wdzięczna naszym lekarzom, 
pielęgniarkom oraz cieszę się, że 
mamy taki szpital w naszym mie-
ście i wszyscy powinniśmy o niego 
dbać, a nie tylko wymagać i kry-
tykować.

wdzięCzna paCjentka rs

o g ł o s z e n i e

1525/D/08

1.	 Zymonik	Ewa	 35-lecie
2.	 Cicharska-Siemek	Ewa	 20-lecie
3.	 Dulowska	Alicja		 25-lecie
4.	 Ziarko-Bondar	Agnieszka		 15-lecie
5.	 Szklarska-Radko	Marta		 25-lecie
6.	 Wiktorczyk	Krystyna		 30-lecie
7.	 Miśkowiec	Grażyna		 40-lecie
8.	 Luchowska-Porębska	Urszula	 40-lecie
9.	 Górka	Dagmara		 15-lecie
10.	 Świderska	Maria		 40-lecie
11.	 Kwaśniewska	Janina	 40-lecie
12.	 Biecka	Grażyna		 20-lecie
13.	 Halat	Mariola		 30-lecie
14.	 Lehnort	Krzysztof		 30-lecie
15.	 Szuster	Elżbieta		 20-lecie
16.	 Widawska	Barbara		 40-lecie
17.	 Markowska	Barbara		 30-lecie
18.	 Zakrzewska	Anna		 35-lecie
19.	 Budak	Marta		 20-lecie
20.	 Mitka	Barbara		 30-lecie
21.	 Jaromin	Bożena		 30-lecie
22.	 Erd	Andrzej		 35-lecie
23.	 Kowalczyk	Regina	 30-lecie
24.	 Wawrzyniak	Leszek	 30-lecie
25.	 Kępka	Wioletta		 25-lecie
26.	 Piłat	Renata		 30-lecie
27.	 Mrzygłód	Bogumiła		 30-lecie
28.	 Stopka	Anna		 30-lecie
29.	 Stanek-Maślanka	Maria		 40-lecie
30.	 Krajewska	Barbara		 35-lecie
31.	 Kucharska	Barbara		 35-lecie
32.	 Bogacka-Ryt	Maria		 35-lecie
33.	 Kasjaniuk	Leszek		 20-lecie
34.	 Szymiec	Agnieszka		 25-lecie

35.	 Pietraszek	Janina		 25-lecie
36.	 Wierzba	Lucyna		 15-lecie
37.	 Kozak	Bożena		 30-lecie
38.	 Lorek	Barbara		 35-lecie
39.	 Pławny	Krystyna		 35-lecie
40.	 Nowak	Damian	 25-lecie
41.	 Bydłoń	Bożena		 20-lecie
42.	 Kocańda	Janina		 35-lecie
43.	 Śliwa	Katarzyna		 15-lecie
44.	 Leśniak	Renata		 20-lecie
45.	 Kowalska	Lidia		 30-lecie
46.	 Olszewska-Majcher	Maria		 40-lecie
47.	 Cebula	Elżbieta		 15-lecie
48.	 Dranuta	Zofia		 35-lecie
49.	 Gziut	Teresa		 30-lecie
50.	 Mazgaj	Teresa		 35-lecie
51.	 Rosicka	Ludmiła		 30-lecie
52.	 Słomian	Bożena		 20-lecie
53.	 Biś	Anna		 20-lecie
54.	 Bronder	Małgorzata		 20-lecie
55.	 Gnyp	Monika	 20-lecie
56.	 Kozioł	Barbara		 25-lecie
57.	 Szot	Barbara	 30-lecie
58.	 Ziętek	Dariusz	 25-lecie
59.	 Bik	Małgorzata		 25-lecie
60.	 Klich	Urszula	 25-lecie
61.	 Grzesik	Małgorzata		 35-lecie
62.	 Piecuch	Monika		 25-lecie
63.	 Brynczka	Teresa	 35-lecie
64.	 Marszałek	Alicja		 30-lecie
65.	 Szopa	Ewa		 35-lecie
66.	 Strączek	Mariola	 30-lecie
67.	 Mentel	Agnieszka		 15-lecie
68.	 Orzeł	Urszula		 40-lecie	

1.	 Musiał	Janina
2.	 Szumniak	Józefa
3.	 Maziarz	Barbara
4.	 Wrona	Zofia
5.	 Nowak	Janina
6.	 Luchowska-Porębska	U.
7.	 Miśkowiec	Grażyna

8.	 Stanek-Maślanka	Maria
9.	 Sobalak	Bożena
10.	 Lorek		Barbara
11.	 Olszewska-Majcher	Maria
12.	 Steczek	Halina
13.	 Orzeł	Urszula

Gratulujemy!

Nagrodzeni jubilaci 

Emeryci i renciści, którzy zostali nagrodzeni za wieloletnią pracę
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Zakłady usługowe
MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE USŁUGI

1435/d/08

Nagrobki importowane 
ul. Martyniaków 8 

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

988/d/08

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

firm i ogrodów przydomowych
sprzedaż: pasz, zbóż, siana, słomy, ziemi ogrodniczej, torfu, 
kory, brykiet drzewny, nawozów rolniczych i ogrodniczych. 
Do wynajęcia: obiekt, hala, warsztat, pomieszczenia socjalno-

biurowe, łącznie 90m2 (Byczyna ul. Gwardzistów 145c)
Jaworzno ul. Dąbrowska 22a 

tel. 032/ 615 51 25, 0 502 687 330

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

1537/d/08

RiM Meble na zamówienie 
meble kuchenne, łazienkowe, biurowe, zabudowa wnęk 

tel. 0 665 583 752

1477/d/08

PARKIETY
sprzedaż, montaż, renowacja

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

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

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

1540/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 32-500 Chrzanów, 

Balin ul. Chrzanowska 90 
lub drogą elektroniczną 

jf@magbud.com.pl

1525/d/08

1540/d/08

1540/d/08

43-600	Jaworzno	
ul.	Szelonka	1	

tel.	032/	753	03	01,	
509	942	273

AKUMULATORY – PROMOCJA
Art. motoryzacyjne:

– zaprawki lakiernicze
– lakiery akrylowe w sprayu
– oleje i filtry
– kosmetyki samochodowe
– części samochodowe

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

M. B.

1336/d/08

hurtownia elektryczna Aga-Mar
ul. Św. Wojciecha 6 43-600 Jaworzno (powyżej kościoła)

tel. (0 32) 751 95 35; tel./fax. (0 32) 752 00 92
www.aga-mar.jawnet.pl; phu.agamar@interia.pl

Artykuły elektryczne: kable, przewody, żarówki, bezpieczniki, 
wyłączniki, łączniki, gniazda wtykowe, skrzynki rozdzielcze, 

przekaźniki czasowe, oprawy halogenowe, czujniki indukcyjne, oprawy 
oświetleniowe, osprzęt sieciowy, wentylatory łazienkowe, transformatory.

Również towar na zamówienie.
1549/d/08
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Miasto Jaworzno Dla koneserów

Klon tatarski

Topolowy zagajnik

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

Wyrodny tatuś

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

Wiesiołek czerwonołodygowy

Rozwiązanie umowy o pracę
„Rozwiązano ze mną umowę o pracę. 

Bez okresu wypowiedzenia i bez uzasad-
nienia. Pracodawca w ogóle ze mną nie 
chciał dyskutować, przypuszczam, że to 
dlatego, że nie przyjęłam dodatkowych 
obowiązków. Czy mogę teraz coś z tym 
zrobić w sądzie pracy?”

Kodeks pracy jasno formułuje zasady 
rozwiązania umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia. Jednakże każdy przypadek 
– w praktyce – jest inny i w sądzie pracy 
trzeba racji dowodzić odrębnie. Faktem 
jest, że rozwiązanie stosunku pracy bez 
zachowania terminów wypowiedzenia 
powinno jednak być uzasadnione i to 
uzasadnienie ma być na piśmie. Przepisy 
mówią, że pracodawca może rozwiązać 
umowę o pracę bez wypowiedzenia z wi-
ny pracownika. Taką winą będzie:
– ciężkie naruszenie przez pracownika 

podstawowych obowiązków pracow-
niczych;

– popełnienie przez pracownika w czasie 
trwania umowy o pracę przestępstwa, 
które uniemożliwia dalsze zatrudnie-
nie go na zajmowanym stanowisku. 
Warunkiem jest jednak to, że przestęp-
stwo jest oczywiste lub zostało stwier-
dzone prawomocnym wyrokiem;

– zawiniona przez pracownika utrata 
uprawnień koniecznych do wykonywa-
nia pracy na zajmowanym stanowisku.

Matce o sprawie powiedział ktoś z jej 
znajomych. Jakaś kobieta. Widziała, 
co ojciec robi córce. Matka przyszła 
na policję. Powiedziała tam, że jej 
mąż krzywdził córkę. Policja usta-
liła, że Stanisław J. wykorzystywał 
seksualnie swoją 25-letnią córkę. 
Gwałcił ją prawdopodobnie od 
wielu lat.

Znajoma Grażyny widziała, jak jej 
mąż wykorzystuje seksualnie córkę 
w jakimś dole między garażami. Po-
wiedziała jej o tym. Gdyby nie znajoma, 
Grażyna długo jeszcze nie wiedziałaby 
o gwałtach. Po rozmowie z córką zo-
rientowała się, że to nie był pierwszy 
raz. Mąż wielokrotnie wykorzystywał 
w ten sposób Justynę. – Ja o niczym 
nie wiedziałam. Pewnie ją miał, jak ja 
leżałam w szpitalu. Najpierw na oczy, 
potem na kamienie, potem na kręgosłup 
– wymienia listę chorób. – On dziecko 
jak na pośmiewisko ubierał. Był np. 
grudzień, a on zakładał córce letni 
płaszczyk. Teraz rozumiem dlaczego tak 
niestosownie ją ubierał. Łatwiej ją było 
rozebrać –wnioskuje. – Jak przychodził 
z córką ze spaceru to ona była wystraszo-
na, blada, bała się – przypomina sobie 
Grażyna, mama Justyny. Nie podej-
rzewała, że mąż gwałci córkę. Justyna 
nic nie mówiła. Dopiero teraz, kiedy 
znajoma Grażyny powiedziała jej, żeby 
nie puszczała Justyny z ojcem na space-
ry, zrozumiała o co chodzi. Stanisław J. 
zabierał córkę pod pretekstem spaceru 
z psem i w dole albo między garażami 
gwałcił. Na długie spacery ojciec z cór-

ką wychodzili wtedy, gdy matka była 
w domu. Grażyna podejrzewa, że gdy 
leżała w szpitalu, tragedia dziewczyny 
rozgrywała się w mieszkaniu. Stani-
sław brał psa i córkę i szedł na spacer. 
Na takim spacerze zobaczyła go znajo-
ma Grażyny. Leżał na córce w jakimś 
dole. Pies był przywiązany do drzewa. 
– Jakby pani widziała, gdzie on ją miał. 
W jakim dole... Żeby nie krzyczała, to 
jej piasek sypał do buzi – opowiada 
przez łzy. – Jak mi znajoma o tym po-
wiedziała, to ja od razu mówię do niego, 
ty mi więcej dziecka i psa na spacer nie 
weźmiesz – opowiada kobieta. Jak mu 
powiedziała, że o wszystkim wie, mąż 
tłumaczył jej, że córka sama się rozbie-
rała i sama go prowokowała. 

Zresztą po swoim mężu Grażyna 
mogła się spodziewać najgorszego. Kie-
dyś, jak Justyna była jeszcze mała, mąż 
złapał Grażynę za szyję i chciał udusić. 
Nigdy się między nimi dobrze nie ukła-
dało. Kobieta zastanawia się teraz nad 
rozwodem z mężem.Przyszedł chyba 
na to czas. – Zamki też trzeba zmienić 
– dodaje. Musi, bo córka boi się ludzi. Boi 
się, że ktoś ją skrzywdzi tak jak ojciec. 
– Jak się w celi dowiedzą, za co siedzi, to 
życia nie będzie miał łatwego. I dobrze, 
za taką krzywdę należy mu się – kończy 
rozmowę Grażyna. 

Sąsiedzi mieszkający w tej samej 
klatce są wstrzemięźliwi w wydawaniu 
osądów. Niektórzy nie wierzą w to, co się 
stało. Pani z blond lokami mieszkająca 
piętro niżej broni nawet Stanisława J.  
– Ich córka to mi straszne złośliwości 

robiła. Nieraz mnie opluła, język wy-
stawiła albo gumę do żucia do klamki 
przyklejała, aż kiedyś jej zwróciłam 
uwagę – opowiada. Dopóki inni sąsie-
dzi nie powiedzieli jej o aresztowaniu 
Stanisława J., nic nie wiedziała o całej 
sprawie. – Ja to bym to sprawdziła bardzo 
dokładnie – mówi. – Bo to różnie może 
być. Ludzie różne rzeczy mówią. Może 
on nic nie zrobił, a one po prostu chcą 
się go z domu pozbyć. Bo on, to proszę 
pani, taki najnormalniejszy z nich był. 
Z psem wychodził na spacer. Teraz to nikt 
z nim nie wychodzi – zamartwia się pani 
z blond lokami. 

A jeśli chodzi o Justynę, to starsza 
pani mówi, że od razu widać, że jest upo-
śledzona umysłowo. – Kawał z niej baby, 
to i nie dziwi, że dał się sprowokować. To 
pewnie jej chłopa się zachciało. Może gdy-
by ją do szkół posyłali, to byłaby inna. Bo 
ludzie mówią, że ona nigdzie do szkoły nie 
chodziła. A jej ojciec to czasem lubił coś 
„podwędzić” – mówi mi na pożegnanie 
miła pani w blond lokach. Policja spraw-
dziła informację matki pokrzywdzonej. 
Rzecznik nie chciał powiedzieć, czy 
Justynę badał psycholog i lekarz. – Prze-
prowadzono odpowiednie czynności. 
Dziewczyna mówi prawdę – oznajmił. 
Wyrodny ojciec został zatrzymany. Sąd 
Rejonowy wysłał go na trzy miesiące do 
aresztu. – Mężczyzna nie był zdziwiony, 
jak po niego przyszliśmy. Przyznał się do 
wszystkiego – dodaje rzecznik policji. 
Stanisław J. nie był notowany. Za to, co 
zrobił córce, grozi mu do ośmiu lat wię-
zienia.  pitawal

Istotne jest też to, że rozwiązanie bez 
wypowiedzenia z winy pracownika nie 
może nastąpić po upływie 1 miesiąca od 
uzyskania przez pracodawcę wiadomości 
o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie 
umowy. Może zatem zachodzić sytuacja, 
że pracownik zawini, a następnie weźmie 
urlop. W trakcie trwania urlopu pracow-
nika pracodawca dowie się o przewinieniu, 
lecz nie może rozwiązać umowy podczas 
nieobecności pracownika. A więc jeśli prze-
dłuży on urlop (np. L-4) do okresu, w któ-
rym minie miesiąc od chwili dowiedzenia 
się o przewinieniu, to rozwiązanie z tego 
powodu nie może nastąpić. Faktem jest 
jednak to, że pracodawca często nadużywa 
swojego prawa i rozwiązuje umowę z naru-
szeniem prawa. Takim naruszeniem może 
być np. dokładanie obowiązków wbrew 
umowie, a potem wmawianie, że odmowa 
ich wykonania jest „ciężkim naruszeniem 
obowiązków”. Wówczas możemy skierować 
sprawę do sądu pracy – właściwego dla sie-

dziby pracodawcy. Składamy odwołanie od 
„niezgodnego z prawem rozwiązania sto-
sunku pracy” (rozwiązanie z naruszeniem 
prawa). Warto zauważyć, że pracodawca 
może rozwiązać umowę bez wypowiedze-
nia w pewnych przypadkach długotrwałej 
niezdolności pracownika do pracy, jak 
również w razie usprawiedliwionej nie-
obecności pracownika w pracy z innych 
przyczyn, jednakże trwającej przez okres 
dłuższy niż 1 miesiąc. Ważne: rozwiąza-
nie umowy bez wypowiedzenia nie może 
nastąpić w razie nieobecności pracownika 
z powodu sprawowania opieki nad dziec-
kiem – w okresie pobierania z tego tytułu 
zasiłku, a w przypadku odosobnienia pra-
cownika ze względu na chorobę zakaźną 
– w okresie pobierania z tego tytułu wy-
nagrodzenia i zasiłku. I ostatnia uwaga: 
rozwiązanie bez wypowiedzenia nie może 
nastąpić po stawieniu się pracownika do 
pracy w związku z ustaniem przyczyny 
nieobecności.

W piątek,10 października, odwie-
dziłem centrum Jaworzna. Jesienią 
jest tu ślicznie, Nawet jeśli niezbyt 
uroczo to wygląda na co dzień, 
w świetle aparatu cyfrowego, ukryte 
za delikatną mgiełką, nabiera zupeł-
nie innego wyrazu.

Tatarzyn w szeregu
W tej części parku, którą wielu 

mieszkańców przemierza, przechodząc 
od rynku w stronę ulicy Grunwaldzkiej 
rośnie pewien interesujący krzew. Dość 

wysoki zresztą. Opisywałem go na ła-
mach naszego tygodnika dawno, dawno 
temu, dziesięć lat temu, a może mniej. 
Teraz można go rozpoznać po żółtawych 
lub czerwonawych liściach oraz owo-
cach bardzo przypominających klon. 
Co więcej, owoce są skupione w grona 
przypominające jawor. Nasz bohater to 
jednak klon tatarski, który w naturze 
występuje w południowo-wschodniej 
Europie oraz Azji Mniejszej, czyli dość 
daleko od praojczyzny Tatarów. Blisko 

granic Polski występuje na Węgrzech 
i Bałkanach oraz Podolu. W okresie 
międzywojennym występował również 
w Polsce. Gwoli ścisłości, w ostatnim 
interglacjale występował na Śląsku. 
Nasz bohater to wartościowy, odporny 
na mrozu gatunek. Zasługuje na to, aby 
sadzono go częściej w mieście, bo póki 
co, znam go tylko z tego miejsca.

Topole we mgle
Blisko centrum całkiem nieźle 

poczynają sobie topole, głównie wło-
skie oraz holenderskie i, kto wie jakie 
jeszcze, skoro pozostawiono je samym 
sobie. W przyszłości teren po szybie 
Kościuszko na stać się nowoczesnym 
centrum miasta, ale na razie jest jak 
jest. Kiedy kilka lat temu wędrowa-
łem tędy, drzewka dorastały mi do 
pasa, teraz znacznie mnie przewyż-
szają. Nasza bohaterka rośnie dość 
szybko i już po trzydziestu latach jest 
sporym drzewem. Od tego momentu 

zaczyna powoli umierać, usychając od 
wierzchołka. Agonia może trwać do 
stu lat. Drewno naszej bohaterki jest 
kruche i złej jakości. Topolowy lasek 
w barwach jesieni w porannej mgle 
wygląda uroczo. Już kilka lat temu 
ostrzegałem, że maluczko, a zjawi się 
jakaś grupa ekooszołomów i postawi 
wniosek o utworzenie tu rezerwatu 
przyrody. Jeśli już brak środków na 
wycięcie i karczowanie drzew, to do-
brze byłoby to miejsce potraktować 
jako plantację biopaliwa i raz na rok 

wpuszczać tu ekipę z maszynką do 
produkcji zrębków. A kto je spali, to 
już mało ważne. To może być jeden ze 
sposobów na rozwiązanie tego proble-
mu zanim będzie za późno.

Wiesiołek
W Polsce rośnie wiele gatunków 

wiesiołków. Szereg z nich zdobi także 
Jaworzno. Tu, w rejonie przyszłego 
rynku, odnalazłem gatunek, który jest 
prawdziwym Amerykaninem w tym 
gronie. Tak się bowiem składa, że wciąż 
najpospolitszy, wiesiołek dwuletni, po-
wszechnie uważany za przybysza z tego 
kontynentu, jest prawdopodobnie Eu-
ropejczykiem w każdym calu, lub też, 
patrząc na to zagadnienie szerzej, Eu-
roazjatą. Co prawda Mowszowicz uznał 
go za przybysza z Ameryki, ale wiele lat 
później Krzysztof Rostański stwierdził, 
to, co napisałem uprzednio, jednocze-
śnie dowodząc, że jest on gatunkiem 
obcym dla amerykańskiej flory.

Nasz bohater nie ma większego za-
stosowania, ani jako roślina ozdobna 

ani jako lecznicza. Tym nie mniej nada-
je pewnego uroku terenom ruderalnym, 
takim jak ten w centrum Jaworzna. 

Uroki jesieni

25 października	odbędzie	się	wycieczka	
pod	hasłem	„Mysłowice i okolice”.	

Zainteresowanych	mieszkańców	Jaworzna	
zabierzemy	po	drodze.	Szczegółowe	informacje		

i	zapisy	w	Muzeum	w	Chrzanowie.	
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Miasto JaworznoReklama

Chcesz 
reklamować się 

w Internecie?
Pokażemy Ci nasze 

możliwości
na www.jaw.pl 

tel. 32 751 91 30
Ogłoszenie własne

1403/d/08

Reklama 
w telewizji 

CTv Jaworzno

już od 300 zł 
netto

Dzwoń! 
tel. 751 91 30

Ogłoszenie własne

RADIA CB

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 96
Tel. sklepu 032 615 63 51
Tel. serwisu 032 752 16 81
www.blackelectronics.com.pl

czynne od 9.00 do 17.00
soboty do 9.00 do 13.00

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 - 20.00, 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”

kURS GOSPOdARkI MAGAZYNOWeJ 
Z OBSŁUGĄ WóZkA JeZdNIOWeGO 16.10.2008
kURS dOkSZTAŁCAJĄCY kIeROWCóW 
WYkONUJĄCYCh TRANSPORT dROGOWY 20.10.2008
kURS AdR 08.12.2008

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

1103/D/08

***   OKNA   ***   DRZWI   ***   DACHY   ***   ELEWACJE   ***   WYKOŃCZENIA   ***

DACHY strefa wielkich możliwości

AzoT 
ul. Młynarska 3

Tel. 032 753 09 09,
0 604 965 495

PieCzYsKA 
ul. K. Pniaka 2

Tel. 032 617 74 99, 
0 604 965 494

OKNA DACHOWE

POKRYCIA DACHOWE RYNNY OKNA PCV I DREWNIANE

► FOLIE DACHOWE 

► SYSTEMY KOMINOWE

► KOMINKI WENTYLACYJNE

► WEŁNA, STYROPIAN

► ORAZ WIELE INNYCH

TYNKI GIPSOWESCHODY STRYCHOWE

OKNA PCV I DREWNIANE

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 - 20.00, wt.-pt. 8.00 - 16.00
tel. 751 56 65, 615 67 26, fax 615 67 25
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Sportowe 
Nagrody  
i Wyróżnienia 
Miasta 
Jaworzna

czytaj na str. 12

Zabrakło sił

Stypendia 
przyznane

Kurs sędziego 
koszykówki

Mogło być 
znacznie 
więcej

Zawodnik I ligi 
zasilił Górnika

czytaj na str. 13

czytaj na str. 14

czytaj na str. 13

Medale  
w Ju-Jitsu Parafrazując słowa byłego 

premiera, można by 
powiedzieć, że prawdziwego 
sportowca nie poznaje się 
po tym jak zaczyna, ale po 
tym jak kończy. W ten sposób 
można też podsumować 
ostatni mecz naszych 
siatkarzy. To, co pokazali 
siatkarze Energetyka MCKiS 
Jaworzno podczas swojego 
drugiego występu, mogło 
przyprawić niektórych 
kibiców o gęsią skórkę. 
Ostatecznie po słabym 
spotkaniu, podopieczni 
trenera Mariusza Łozińskiego, 
ulegli drużynie Orła 
Międzyrzecz 1:3. Czy są szanse 
na lepszą grę siatkarzy? Czytaj 
na stronie 12.

nek

Mający za sobą ciężki pojedynek 
w Czeladzi zawodnicy Szczakowian-
ki Jaworzno, zmierzyli się w ramach 
12. kolejki rozgrywek piłkarskich 
z drużyną plasującą się w okolicach 
środka tabeli – MKS-em Siemiano-
wice Śląskie, pokonując ją 4:0 (2:0).

W tym spotkaniu trener mógł 
skorzystać z gry Jarosława Bonczka, 
gdyż wcześniej ten zawodnik karnie 
pauzował. Sam początek spotkania 
mógł okazać się wyśmienity dla go-
spodarzy, gdyż bliski zaskoczenia 
własnego bramkarza był obrońca 
drużyny z Siemianowic. Sytuacja z 8. 
minuty pokazała, że Szczakowianka 
nie potrzebuje „prezentów”, a sama 
potrafi skonstruować piękną akcję, 
po której zdobędzie bramkę. I tak 
właśnie się stało, po pięknej centrze 
w pole karne Rejdycha, Janeczko otwo-
rzył wynik spotkania. Chwilę później 
padła kolejna bramka dla gospodarzy 
lecz sędzia dopatrzył się pozycji spa-
lonej. Goście groźnie kontratakowali, 
lecz w bramce bezbłędnie spisywał 
się Józefiak. Z upływem czasu obroty 
spotkania spadały i wtedy dłużej przy 
piłce utrzymywali się goście. Ich ataki 
nie przynosiły upragnionych skutków, 
a Szczakowianka, kontrolując przebieg 
gry, wyczekała na błąd defensywy 
przyjezdnych i zdobyła bramkę na 
2:0. Autorem bramki był trener An-

drzej Sermak. Takim rezultatem za-
kończyła się pierwsza odsłona meczu. 
Druga połowa przebiegała ponownie 
pod dyktando drużyny z Jaworzna, 
czego owocem były zdobyte kolejne 2 
bramki. Pierwszą z nich zdobył w 62. 
minucie Dawid Zięba, dla którego 
było to pierwsze trafienie w tym se-
zonie. Druga bramka w tej połowie, 
a czwarta w spotkaniu, to ponownie 
strzał głową Janeczki. Adam obec-
nie ma najwięcej zdobytych bramek 
w drużynie. Pomimo wielu dogodnych 
sytuacji, więcej goli kibice nie ujrzeli. 

Dzięki remisowi jaki padł w meczu 
Andaluzji Brzozowice Kamień z Gór-
nikiem Wojkowice, Szczakowianka 
zyskała 2 pkt przewagi nad trzecim 
zespołem w tabeli.

bartek

Bramki: Janeczko 8’ 66’, Sermak 36’, 
Zięba 62’;
Szczakowianka: Józefiak, Adamus, 
Skrzypek, Sałapatek, Podralski, Zięba 
(Bonczek), P. Sermak, Stemplewski, A. 
Sermak (Biskup), Rejdych, Janeczko 
(Chojnowski);

MCKiS Energetyk Jaworzno – Orzeł Międzyrzecz 1:3 (25:17, 18:25, 21:25, 21:25)

Bez energii

Szczakowianaka Jaworzno – MKS Siemianowice Śląskie 4:0 (2:0)

Dobra passo trwaj! Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie ogłasza zapisy na kurs 
sędziego koszykówki. Wspólnie 
ze Śląskim Związkiem Koszykówki 
planowana jest organizacja 
szkolenia dla przyszłych sędziów. 
Szkolenie obejmować będzie 
zajęcia teoretyczne i praktyczne, 
zakończone egzaminem. 
Przypuszczalny koszt kursu to 200 
zł. Warunkiem rozpoczęcia zajęć 
jest zebranie grupy 30-osobowej. 
Poszukujemy osób, które 
ukończyły min. 15 lat i posiadają 
wiedzę z zakresu piłki koszykowej.
Zgłoszenia oraz pytania prosimy 
kierować na adres: sławomir.
nowak@sokol.jaw.pl, lub pod 
numerem telefonu: (032) 616 44 
91 w.117 

iw

Już po raz ósmy Prezydent 
Miasta ufundował stypendia 
dla najbardziej uzdolnionych 
uczniów, także tych uzdolnionych 
sportowo. Oto najlepsi w kategorii 
w dziedzinie sportu:
1) Aleksandra Smyrdek – Szkoła 

Podstawowa nr 6 w Jaworznie; 
2) Paulina Sztukowska – Gimnazjum 

nr 5 w Jaworznie;
3) Łukasz Góra – Gimnazjum nr 11 

w Jaworznie;
4) Kamil Młodziński - IV Liceum 

Ogólnokształcące  w Jaworznie.
iw

Rozpoczął się nabór wniosków o 
przyznanie Sportowych Nagród 
i Wyróżnień Miasta Jaworzna. 
Mogą je otrzymać zawodnicy 
mieszkający w Jaworznie, 
którzy osiągnęli wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. 
Sportową Nagrodę Miasta 
Jaworzna może otrzymać 
każdy sportowiec, który zdobył 
medal na Mistrzostwach Świata, 
Mistrzostwach Europy, Igrzyskach 
Olimpijskich i Paraolimpijskich, 
Mistrzostwach Świata, Pucharze 
Świata, czy też w Pucharze 
Polski. O nagrodę ubiegać się 
może także zawodnik klubu 
sportowego mającego siedzibę na 
terenie Jaworzna, uczestniczący 
w rozgrywkach I lub II ligi. 
Sportowe Wyróżnienie Miasta 
Jaworzna może natomiast 
otrzymać zawodnik, który osiągnął 
wysoki wynik w w/w imprezach, 
ale znalazł się poza miejscem 
medalowym.
Zgłoszeń kandydatów mogą 
dokonywać Zarządy klubów 
i stowarzyszeń sportowych 
działających na terenie Jaworzna, 
Polskie Związki Sportowe, Komisja 
ds. Kultury, Sportu i Turystyki Rady 
Miejskiej, radni Rady Miejskiej oraz 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu.
Wypełnione wnioski można składać 
w Wydziale Edukacji, Kultury 
i Zdrowia Urzędu Miejskiego, 
mieszczącym się przy ul. Plac 
Górników 5, pok. 103, w godzinach 
pracy urzędu. Termin ich składania 
upływa 14 listopada.

iw

Dawid Zięba dośrodkowuje z rzutu rożnego

Zawodncy MCKiS bezskutecznie próbowali zablokować rywali
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Jeśli nie wygrywa się meczu 
prowadząc 2:0, to przegrywa się 
go 2:3. Ta siatkarska maksyma 
pasuje idealnie do sobotniego 
starcia jaworznickich siatkarek. Po 
koncertowej grze w pierwszych 
dwóch setach i tragicznej grze 
w piątym secie, podopieczne 
trenera Krzysztofa Zabielnego, 
ostatecznie przegrywają z Gaudią 
Trzebnica – 2:3

Victoria Jaworzno w ubiegłym 
tygodniu rozegrała dwa mecze 
na wyjeździe, notując zwycięstwo 
2:1 ze Spartą Zabrze, ale niestety 
z odwrotnym wynikiem ulegając 
mysłowickiemu Górnikowi Wesoła.

To był udany mecz dla podopiecznych 
Piotra Pierścionka– 4 zdobyte bramki, 
3 zdobyte punkty i upragniony debiut 
senegalskiego napastnika Thiao 
Ablaye w zespole Górnika.

Bardzo dobre wieści dotarły do 
nas z niemieckiego Hanau, gdzie 
reprezentacja Ju-jitsu, w składzie 
z jaworznickimi zawodnikami 
i zawodniczkami, zdobyła szereg 
medali.
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SIATKóWKA SIATKóWKA

KoSZyKóWKA – II lIGA

Drugi występ i druga porażka. Taki 
bilans notują obecnie pierwszoli-
gowi siatkarze. Oba spotkania ja-
worzniccy zawodnicy rozgrywali we 
własnej hali. W obu przeciwnikami 
były drużyny, które prezentują zbli-
żonych poziom. Niestety, to kolejne 
spotkanie, które obnaża wszystkie 
słabości Energetyka.

W minioną sobotę,11 października 
br., do Jaworzna zawitała drużyna Orła 
z Międzyrzecza. Rywal znany naszym 
siatkarzom. W ostatnim kontrolnym 
spotkaniu, które rozgrywały oba ze-
społu, wygraliśmy 3: 0. Ponadto mecz 
miał również podtekst sportowy, gdyż 
w drużynie przyjezdnych gra obecnie 
dwóch zawodników, którzy w poprzed-
nim sezonie bronili barw drużyny 
MCKIS Energetyk, są to: Maciej Kor-
dysz i Maciej Fijałek.

Początek spotkania zaczął się nie-
zwykle obiecująco. Pierwsza szóstka, 
która wyszła na parkiet to: Syguła (kpt.), 
Wilk, Kamuda, Skrzypiński, Kaźmier-
ski i Nowak. Po kontuzji na pozycję 
libero wrócił Kostecki. Gospodarze 
rozpoczęli od prowadzenia 4:0. Dobre 
wystawy Syguły kończone przez Ka-
mudę mogły się podobać. Gospodarze 
kontrolowali przebieg gry, a ich prze-
waga wynosiła nawet 8 pkt. Ostatecznie 
Energetyczni wygrywają pierwszego 
seta 25:17. To, co stało się w kolejnych 
odsłonach, byłoby trudne do wyjaśnie-
nia nawet dla największych znawców 
tematu. Drużyna zgubiła rytm gry. Go-
ście, widząc taki obrót sprawy, złapali 
przysłowiowy wiatr w żagle. Dziurawy, 
jaworznicki blok, nieskuteczne ataki 
i słaba obrona, pozwoliła gościom na 
kilkupunktową przewagę. Trener Ło-
ziński próbował ratować sytuację doko-
nywał zmian. W spotkaniu na parkiecie 
zobaczyliśmy prawie cały skład. Nikt 
jednak nie potrafił odmienić losów 
kolejnych setów. Emocje przyniosła 
dopiero końcówka czwartego seta, gdy 
na zagrywkę wchodzi Antosik i posyła 
kilka mocnych serwisów. Swoje punkty 
dokłada Deszcz i przewaga Orłów top-
nieje do 2 pkt. Dramatyczna końcówka, 
w której po raz kolejny okazało się, że 
jaworznianie nie mają lidera, zostaje 
przegrana. Na chwilę obecną, zawodni-
cy, którzy mieli stanowić o sile drużyny, 
spędzają czas w kwadracie dla rezerwo-

wych. Co jest przyczyną braku formy? 
Czy Energetyk potrafi się odbudować? 
O tym przekonamy się w następnych 
spotkaniach. Na kolejną porażkę, nie 
można już sobie pozwolić.

Na pewno wszystkim kibicom 
ciężko było patrzeć na triumf Macieja 
Kordysza, który zakończył spotka-
nie z wysoko uniesionymi rękoma, 
otoczony przez kolegów. Czy były 
Energetyk jest lepszy od Wilka? Czy 

W niedzielę,12 października 
br., w Hali Widowiskowo – 
Sportowej Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu odbyły się 
Drużynowe Mistrzostwa Śląska 
w gimnastyce artystycznej. 
W zawodach wzięło udział 
ponad 60 zawodniczek 
ze śląskich klubów 
gimnastycznych.  
Na macie prezentowały się 
kluby z Bielska, Katowic 
i Jaworzna.  

Rywalizacja odbywała się w czte-
rech kategoriach wiekowych: pierw-
szy krok, klasa młodzieżowa, klasa III 
oraz klasa II. Jaworzno reprezentowa-
ły zawodniczki trenujące na co dzień, 
pod okiem trenerek: Aliny Dulęby 
i Beaty Goldy.  nek

Jeśli nie wygrywa się meczu 
prowadząc 2:0, to przegrywa 
się go 2:3. Ta siatkarska 
maksyma pasuje idealnie 
do sobotniego starcia 
jaworznickich siatkarek. Po 
koncertowej grze w pierwszych 
dwóch setach i tragicznej grze 
w piątym secie, podopieczne 
trenera Krzysztofa Zabielnego 
ostatecznie przegrywają 
z Gaudią Trzebnica – 2:3

To był mecz o dwóch obliczach. 
Kibice zgromadzeni w hali MCKiS 
w Osiedlu Stałym, zobaczyli dobry 
mecz. Zanim się jednak zaczął, jaworz-
niccy kibice już mieli powód do zmar-
twienia. Po dwóch kolejkach ligowych, 
Jaworzno opuścił filar drużyny – Olga 
Samul. Nasza siatkarka zdecydowała, 
że swoją siatkarską karierę skieruje 
na siatkówkę plażową. To bardzo 
poważne osłabienie i cios dla trenera 
Zabielnego. Brawa należą się jednak 
zawodniczkom, które nie poddały 
meczu w szatni. Skład, jaki rozpoczął 
spotkanie to: Kuryło, Pająk, Soćko, 
Lipka, Kapnik, Palacz oraz Rechota. 
Tak grających jaworznianek jeszcze 
nie widzieliśmy. Pierwsze dwa sety to 
poezja siatkówki. Dobry serwis i przy-
jęci oraz skuteczne ataki sprawiają, że 
faworytki z Trzebnicy przegrywają 
już 2:0. Trzeci set to gra na remis do 
stanu 10:10, niestety potem było już 
coraz gorzej. Pomimo zmian w skła-
dzie przegrywamy dwa kolejne sety. 
Ostatnia odsłona to obraz zmęczonych 
jaworznianek i problemy ze skończe-
niem akcji. Ostatecznie przegrywamy 
tie break do 10.

Trzecie spotkanie i trzecia po-
rażka. Sytuacja kadrowa w druży-
nie jest nieciekawa. W drużynie nie 
ma lidera i ciężar gry rozkłada się 
na wszystkie zawodniczki. Dla nas, 

kibiców, najbardziej uciążliwy jest 
fakt, że mecze pierwszej i drugiej ligi 
rozgrywane są o tej samej godzinie. 
Jak zapewnił nas trener Zabielny, ma 
się to zmienić.

nek

O pechu mogą mówić jaworzniccy 
koszykarze. W swoim trzecim spo-
tkaniu ligowym ulegli po dogrywce 
koszykarzom z Siedlec 64:70. Po 
dwóch porażkach drużyna treno-
wana przez Marcina Lichtańskiego 
wyjeżdżała na kolejne spotkanie 
z mocnym postanowieniem zwy-
cięstwa.  

Mecz nie zaczął się po myśli 
gości. Po dwóch kwartach druży-
na MCKiS JBL przegrywała 37:29. 
Jednak trzecia kwarta w wykonaniu 
przyjezdnych pozwoliła doprowa-
dzić do remisu przed decydującą 
odsłoną. Czwarta kwarta to festiwal 
błędów i indolencji rzutowej. Przez 
10 minut, obie drużyny rzuciły za-

ledwie 14 pkt. Tak więc mieliśmy 
pierwszą w tym sezonie dogrywkę. 
Niestety, za przewinienia boisko 
musieli opuścić: Remin i Grochow-
ski. Tak osłabiona drużyna osta-
tecznie przegrywa dogrywkę 13:7  
i cały mecz 70:64. Wynik spotkania 
mógłby być inny, gdy jaworznianie 
wykorzystali większą liczbę rzutów 
osobistych. Zaledwie 45% skutecz-
ność z lini rzutów wolnych była 
decydującym elementem.

MCkiS: G. Remin, D. Grochowski,  
D.  G o l d a m m e r,  R .  L e m a ńs k i ,  
W. Jagiełka, M.Matysiak, P. Gworek,  
A. Molski, D.Małek , K.Kurdubski.

nek

SKK Siedlce – MCKiS JBL Jaworzno 70:64 (20:17, 
17:12, 13:21, 7:7, dogrywka 13:7)

Zwycięstwo było blisko

Zabrakło sił
MCKiS Jaworzno – Gaudia Trzebnica 2:3 (25:22, 
25:15, 17:25, 13:25, 10:15)Bez energii

MCKiS Energetyk Jaworzno – Orzeł Międzyrzecz 1:3 (25:17, 18:25, 21:25, 21:25)

Sprawdzian młodych gimnastyczek

Fijałek rozgrywa lepiej niż Syguła? 
Na te pytanie odpowiedzcie sobie 
Państwo sami.

nek 

Michał Skupiński w dynamicznym wyskoku

Na macie zaprezentowały się zawodniczki z Bielska, Katowic i Jaworzna

Zawodniczki MCKiS kolejny 
raz nie zdążyły zatrzymać 
ataku rywalek z Trzebnicy. 
Koleżankom z drużyny 
nie pomogła olga Samul, 
która nieoczekiwanie, bez 
zapowiedzi opuściła zespół

Fo
to

: M
ag

da
len

a M
at

ys
ik

Fo
to

: M
ag

da
len

a M
at

ys
ik

GIMNASTyKA ARTySTyCZNA
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WyNIKI I TABele  
SPoTKAń PIłKARSKICh 

PIłKA NożNA – IV lIGA

PIłKA NożNA – A KlASA

PIłKA NożNA – V lIGA 

PIłKA NożNA – V lIGA 

Victoria Jaworzno w ubiegłym 
tygodniu rozegrała dwa 
mecze na wyjeździe, 
notując zwycięstwo 2:1 ze 
Spartą Zabrze, ale niestety 
z odwrotnym wynikiem 
ulegając mysłowickiemu 
Górnikowi Wesoła.

Zwycięstwo w Zabrzu
Środowe spotkanie ze Spartą, 

która od sześciu kolejek pozostawała 
bez zwycięstwa, było dla obu drużyn 
bardzo ważne. Lepiej rozpoczęła 
Victoria, która za sprawą Tomasza 
Świerczyńskiego otworzyła rezul-
tat spotkania w 20. minucie gry. Po 
dobrze wykonanym rzucie wolnym 

Sparta Zabrze – Victoria Jaworzno 1:2 (1:1); Górnik Wesoła – Victoria Jaworzno 2:1 (1:1)

Mogło być znacznie więcej
Świerczyński uderzył celnie i szczę-
śliwie – piłka odbiła się od poprzeczki 
i wpadła do siatki obok zdezorien-
towanego bramkarza gospodarzy 
– Cyparskiego.

Prowadzenia nie udało się jednak 
utrzymać jaworznianom zbyt długo. 
Sparta zaatakowała większą ilością 
graczy, co szybko przyniosło efekt 
– w 35. minucie zawodnik gospoda-
rzy Sławomir Socha pewnym ude-
rzeniem pokonał Okrenta. Pierwsza 
połowa zakończyła się remisem, 
druga należała już do jaworznian. 
Zawodnicy Romana Madeja z minu-
ty na minutę rośli w siłę i przeprowa-
dzali wiele akcji, przede wszystkim 
lewym skrzydłem, na którym ope-
rował Adam Gola. Doświadczony 
zawodnik w końcu wziął sprawy 
w swoje ręce i po podaniu Wojciecha 

Zgoda Byczyna, jak na lidera tabeli 
przystało, wygrała z Ostoją Żeli-
sławice. Na zwycięstwo wyższe niż 
skromne 1:0 nie pozwoliła przede 
wszystkim murawa.

Pierwsza połowa to w miarę wyrów-
nany mecz ze wskazaniem na Zgodę.  
W 20. minucie sędzia powinien podyk-
tować jedenastkę dla gospodarzy, ale  
z sobie wiadomych powodów, nie 
uczynił tego. Podrażnieni takim zacho-
waniem arbitra podopieczni Andrzeja 
Śliwińskiego przeprowadzili „akcję 
meczu”. Kapitalnie trzech zawodników 
ograł Sopczak, wyłożył piłkę Śliwiń-
skiemu, a syn trenera dobrze wiedział, 
co z futbolówką zrobić. 1:0 i... tyle. Zgo-
da cały mecz atakowała, ale albo zawo-
dziła celność (poprzeczka Kądziołki), 

albo arbiter (ręka w polu karnym gości), 
albo na przeszkodzie stawała murawa 
– Mamy najgorszą płytę w A-klasie. 
Nie możemy tu grać tak, jak potrafimy, 
znacznie łatwiej jest w Byczynie bronicć-
się, niż atakować – narzekał wiceprezes 
Zgody Zbigniew Siewniak na murawę 
stadionu w Byczynie. Po meczu toczo-
nym w takich, a nie innych warunkach, 
najważniejsze jest to, że Zgoda ma  
3 punkty i dalej przewodzi stawce  
A-klasowych zespołów.
Bramka dla Zgody:– Śliwinski 24‘.
Skład Zgody: Ryszka – Dobrzański, 
Wierzbik, Piecka, Sawaniewicz – Rosa 
(70‘ Rakowski), Wrocławek, Sopczak, 
Wojtaszak, - Kądziołka, Śliwiński (70‘ 
- Koziarz).

k.repeć

Zgoda Byczyna – Ostoja Żelisławice 1:0 (1:0)

Skromna Zgoda

To był udany mecz dla podopiecz-
nych Piotra Pierścionka– 4 zdo-
byte bramki, 3 zdobyte punkty  
i upragniony debiut senegalskiego 
napastnika Thiao Ablaye w zespole 
Górnika.

Początek spotkania to ataki Górnika 
i duże szczęście gości z Imielina, którym 
przez 30 minut udało się nie stracić 
bramki, mimo, że zarówno Warzecha, 
Kijewski jak i później Ablaye, mieli 
dobre sytuacje do strzelenia gola. Gdy 
zegar wskazywał właśnie 30. minutę, 
gospodarze przeprowadzili dobrą ak-
cję, którą celnym strzałem zakończył 
Kantek. Druga połowa to już prawdziwa 
kanonada. Najpierw w sytuacji 1 na 1 
skutecznie interweniuje Palian, urucha-
mia kontratak, który celnym strzałem 
wykańcza Kowalski. 67. minuta to faul 
na Kantku w polu karnym i spokojna 
egzekucja jedenastki przez... Paliana 
(jak się okazało, etatowego strzelca kar-
nych). W 76. minucie Imielin zdobywa 
honorową bramkę, lecz wynik spotkania 
przy aplauzie kibiców zdobywa debiu-
tujący Thiao. Już po pierwszym meczu 
można stwierdzić, że Górnik sprowadził 

naprawdę dobrego piłkarza – Theo jest 
dziś lekko stremowany, ale prezentuje 
się bardzo dobrze. – Ma 24 lata, wcze-
śniej występował w I lidze w Senegalu 
– powiedział nam w trakcie spotkania 
prezes Górnika Jerzy Ryba. Górnik od-
niósł zasłużone zwycięstwo, a postawa 
graczy Piotra Pierścionka wskazuje, że 
końcówka rundy może należeć do Theo 
i jego polskich kolegów.

Nie udało się Ciężkowiance pokrzy-
żować planów liderowi tabeli – dru-
żynie Czarnym Sosnowiec. Pod-
opieczni Marka Musiała przegrali  
z silniejszym przeciwnikiem 1:5.

Mecz nie rozpoczął się dla Ciężko-
wianki dobrze, szybko stracone dwie 
bramki, szybko stracony zawodnik – 
Michał Struski ukarany został czerwo-
ną kartką i od 15. minuty jaworznianie 
grali w dziesiątkę. Nadzieję w serce ja-
worznian wlał Tomasz Ciołczyk, który 
okazał się pewnym egzekutorem rzutu 
karnego. 1:2 do przerwy, czyli szansa 
na sporą niespodziankę teoretycznie 
wciąż istniała. Mocno osłabiony tego 
dnia jaworznicki team (bez Ł.Ciołczy-
ka, Wróbla, Pieczki, Kornagi) nie był 
jednak w stanie podjąć walki z lide-
rem, grając dodatkowo w 10. Gracze  
z Sosnowca strzelają w drugiej odsło-
nie 3 bramki i wywożą pewny komplet 
punktów z Ciężkowic.
Bramka dla Cieżkowianki: – T.Cioł-
czyk ok 18‘ -k.

Ciężkowianka: – Kocot – Praż-
mowski, Bosak, Struski B., Struski M, 
- Bulga (Jelonek), Grabski, Wadowski, 
Chrząścik( Kramarczyk) – Ciołczyk.

k.repeć

Ciężkowianka Jaworzno – Czarni Sosnowiec 1:5 (1:2)

Lider lepszy

Bramki dla Górnika: 30‘ Kantek, 59‘ 
Kowalski, 67‘ Palian-k, 89‘ – Thiao 
Ablay.
Górnik: – Palian – Sędrzak D, Gumul-

ski, Kijewski, Guzik – Byrski, Kantek, 
Sierczyński, Popławski – Warzecha, 
Thiao Ablaye

k.repeć

Górnik Jaworzno – Pogoń Imielin 4:1 (1:0)

Zawodnik I ligi zasilił Górnika

Strusia w 81. minucie gry, zdobył 
zwycięską bramkę. W końcówce 3 
punkty Vici uratował Okrent, który 
zatrzymał piłkę pewnie zmierzającą 
do bramki.

Porażka w Mysłowicach
Spotkanie z Górnikiem nie mogło 

dla Victorii rozpocząć się lepiej – już 
w 3. minucie bramkę zdobywa Woj-
ciech Struś i jaworznianie prowadzą 1:0. 
Początkowo to podopieczni Romana 
Madeja prowadzą grę, później do głosu 
dochodzą miejscowi, czego efektem jest 
bramka jeszcze przed końcem pierwszej 
połowy. Szkoda, że Victoria nie wyko-
rzystała wcześniej kilku dobrych okazji, 
bo spokojnie mogła prowadzić nawet 
3: 0. Druga połowa to coraz lepsza gra 
Górnika, który obejmuje prowadzenie. 
Victoria gra dobrze, ale wyraźnie bra-

kuje jej szczęścia. W ostatniej minucie 
Piotr Wartała świetnie znajduje się na 
dobitce, kierując piłkę najpierw w słu-
pek, później wpadając z nią do bramki. 
Sędzia gola „ostatniej akcji” nie uznaje. 
Powód? Ręka, której nie było, czyli 
błąd arbitra. Szkoda, Victoria mogła 
mieć więcej punktów po 2 wyjazdach, 
ma cenne 3. Powodów do rozpaczy 
nie ma, bo z tak dobrą grą ograć może 
każdego.

Strzelcy z Spartą: Świerczyński 
– 20‘, Gola 81‘.
Strzelec z Górnikiem: Struś – 3‘.
Victoria ze Spartą: – Okrent – Kryla, 
Żuraw, Siemek, Jajeśniak, Gola, Ga-
daj, Świerczyński, Miśkiewicz, Struś, 
Zysk. Rezerwowi: Kaszuba, Biel, War-
tała, Kuzak, Madej.

k.repeć

Radość Kowalskiego po zdobyciu 2 bramki, obok nowy nabytek Górnika – Thiao Ablaye

Wadowski osaczony przez 
rywali

Tabela IV ligi
1.		 	Victoria	Częstochowa		 13		 29		 35-8
2.		 	Zieloni	Żarki		 13		 29		 24-9
3.		 	Zagłębiak	Dąbrowa	G.		 13		 26		 36-20
4.		 	Sarmacja	Będzin		 13		 25		 24-14
5.		 	Górnik	Wesoła	(Mysłowice)		14		 24		 25-17
6.		 	Olimpia	Truskolasy		 13		 22		 21-19
7.		 	MK	Górnik	Katowice		 13		 22		 13-12
8.		 	KS	Częstochowa		 13		 18		 15-16	
9.		 	Górnik	09	Mysłowice		 13		 16		 16-19
10.			ŁTS	Łabędy		 13		 14		 20-20
11.			Slavia	Ruda	Śl.		 13		 14		 15-23
12.   Victoria Jaworzno  14  14  17-30
13.			Źródło	Kromołów		 13		 13		 18-24
14.			Wyzwolenie	Chorzów		 14		 12		 11-22	
15.			MOSiR	Sparta	Zabrze		 13		 11		 14-19	
16.			MKS	Myszków		 13		 10		 6-19
17.		 	Unia	Rędziny		 13		 7		 11-30

Sparta	Zabrze	–	Victoria	Jaworzno	1:2
Górnik	Wesoła	–	Victoria	Jaworzno	2:1

Kolejka	15	-	18	października
Pauza:	Victoria	Jaworzno.
Victoria	Częstochowa	 Górnik	Wesoła
Górnik	09	Mysłowice	 Źródło	Kromołów
Sarmacja	Będzin	 Zagłębiak	Dąbrowa	G.
KS	Częstochowa	 Olimpia	Truskolasy
MKS	Myszków	 ŁTS	Łabędy
Slavia	Ruda	Śląska	 Zieloni	Żarki
MK	Górnik	Katowice	 Unia	Rędziny
MOSiR	Sparta	Zabrze	 Wyzwolenie	Chorzów

Tabela V ligi 
1.		 	Czarni	Sosnowiec		 12		 34		 44-7
2.   Szczakowianka Jaworzno  12  26  34-5	
3.		 	Milenium	Wojkowice		 12		 24		 33-18
4.		 	Orkan	Dąbrówka	Wielka		 12		 22		 19-11	
5.		 	MCKS	Czeladź		 12		 21		 18-16	
6.		 	Unia	Ząbkowice		 12		 20		 21-11
7.		 	Górnik	Piaski		 12		 19		 29-23
8.   Górnik Jaworzno  12  16  16-27
9.		 	AKS	Niwka	Sosnowiec		 12		 15		 18-27
10.			Podlesianka	Katowice		 12		 14		 25-19
11.			MKS	Siemianowice	Śl.		 12		 14		 24-28
12.			Unia	Dąbrowa	Górnicza		 12		 13		 19-22
13.			A.	Brzozowice-Kamień		 12		 13		 6-6	
14.			Pogoń	Imielin		 12		 9		 14-35
15.			Kolejarz	24	Katowice		 12		 9		 14-35
16.   Ciężkowianka Jaworzno  12  0  8-50 

Szczakowianka	Jaworzno	–	MKS	Siemianowice	
Ślaskie	4:0
Górnik	Jaworzno	–	Pogoń	Imienin	4:1
Ciężkowianka	Jaworzno	–	Czarni	sosnowiec	1:5

Kolejka	13	-	18-19	października
MCKS	Czeladź		 Górnik	Jaworzno
MKS	Siemianowice	Śl.		 Podlesianka	Katowice
Milenium	Wojkowice		 Szczakowianka	Jaworzno
Kolejarz	24	Katowice		 A.	Brzozowice-Kamień
Górnik	Piaski		 AKS	Niwka	Sosnowiec	
Unia	Ząbkowice		 Unia	Dąbrowa	Górnicza
Czarni	Sosnowiec	 Orkan	Dąbrówka	Wielka
Rozwój	II	Katowice	 Ciężkowianka	Jaworzno

Tabela A-klasa
1.   Zgoda Byczyna 10  25  32-13
2.		 	RKS	Grodziec		 10		 24		 33-13	
3.		 	Pionier	Ujejsce		 10		 21		 28-18
4.		 	Strażak	Mierzęcice		 10		 20		 27-9
5.		 	Przemsza	Siewierz		 10		 20		 26-9
6.		 	Błękitni	Sarnów		 10		 20		 20-16
7.		 	Jedność	Strzyżowice		 10		 16		 29-20
8.		 	Orzeł	Dąbie		 9		 14		 29-15
9.		 	Ostoja	Żelisławice		 10		 13		 13-15
10.			Niwy	Brudzowice		 10		 13		 18-21
11.			MKS	Poręba		 10		 13		 22-22
12.			LKS	Wysoka		 10		 9		 17-44
13.			Łazowianka	Łazy		 9		 7		 20-25	
14.			Tęcza	Błędów		 10		 6		 9-29	
15.			Huragan	Kocikowa		 10		 3		 5-37
16.			Przemsza	Okradzionów		 10		 3		 7-29

Zgoda	Byczyna	–	Ostoja	Żelisławice	1:0

Kolejka	11	-	18-19	października
Pionier	Ujejsce	 Zagłębiak	Tucznawa
Ostoja	Żelisławice	 Tęcza	Błędów
Jedność	Strzyżowice	 Zgoda	Byczyna
Przemsza	Okradzionów	 RKS	Grodziec
Huragan	Kocikow	 Błękitni	Sarnów
Niwy	Brudzowic	 Łazowianka	Łazy
MKS	Poręba	 Strażak	Mierzęcice
LKS	Wysoka	 Przemsza	Siewierz

k.repeć
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PIłKA NożNA

1447/d/08

Ju-JITSu

reklama

Bardzo dobre wieści dotarły do 
nas z niemieckiego Hanau, gdzie 
reprezentacja Ju-jitsu, w składzie 
z jaworznick imi zawodnikami 
i zawodniczkami, zdobyła szereg 
medali.

4 października br. w miejscowo-
ści Hanau w Niemczech odbyły się 
Międzynarodowe Zawody Ju-Jitsu 

„GERMANY OPEN” w odmianie 
fighting oraz duo system zalicza-
ne do European Challenge Cup. 
W zawodach w ystar towało 570 
zawodników z 17 krajów. Polskę 
reprezentowało 28 zawodników 

odmiany fighting, oraz 4 pary duo 
system. Zawody rozgrywano na 10 
matach.

Jaworzniccy piłkarze 
reprezentujący ZG Sobieski 
Południowego Koncernu 
Węglowego i NSZZ 
„Solidarność” zdobyli  
w Halembie Puchar imienia 
Kazimierza Zachnika

Trener  z e sp o ł u  jawor z n i a n 
Krzysztof Wysowski nie bez dumy 
opowiadał o wynikach osiągnię-
tych na turnieju: – W imprezie 
wzięło udział 9 zespołów podzie-
lonych na 2 grupy. My trafiliśmy 

do liczniejszej grupy, wygraliśmy 
jednak wszystkie mecz grupowe 
i 2 kolejne, sięgając po puchar, z 6 
zwycięstwami z rzędu.Z kolei wice-
przewodniczący NSZZ Solidarność 
ZGE Sobieski i zawodnik w jednej 
osobie Piotr Miś podk reśla , że 
drużyna na turniej pojechała dla 
własnej satysfakcji: – Gratyfikacji 
nie ma. Graliśmy dla siebie, dla pił-

ki i oczywiście dla związku. Mogły 
być obawy o wynik, gdyż graliśmy 
jednak na obcym terenie, podczas 
gdy dwa ostatnie turnieje rozgry-
waliśmy w Jaworznie, na obiektach 
MCKiS. Jak widać, nie sprawiło nam 

to różnicy. Pojechaliśmy do Halem-
by i pokazaliśmy futsal na wysokim 
poziomie – mówi. Dodatkowym 
trofeum zdobytym przez zespół 
z Jaworzna, był tytuł najlepszego 
strzelca turnieju, który przypadł 
Tomaszowi Jedynakowi. – Na to 
wyróżnienie pracował cały zespół. 
Dziękuję kolegom i bardzo się cieszę 
– powiedział sam najlepszy strze-

Zdobyli Puchar Zachnika

lec. Tytuł najlepszego bramkarza 
przypadł z kolei Jackowi Cienciale. 
Warto nadmienić, że ubiegłoty-
godniowe zwycięstwo jaworznian 
było już szóstym w historii całego 
turnieju. k.repeć

Medale w Ju-Jitsu
Z grupy jaworznickich zawodni-

ków bardzo dobrze zaprezentowały 
się zawodniczki Polskiej Federacji 
Ju-Jitsu i Kobudo: w odmianie duo 
system kobiet. Martyna Bierońska oraz 
Joanna Niedopytalska wywalczyły 
brązowy medal, pokonując w ostatniej 
walce reprezentantki Austrii. Martyna 
Bierońska startowała też w odmianie 
fighting. W tej kategorii wywalczyła 
trzecie miejsce, przegrywając jedynie 
z reprezentantką gospodarzy. Oprócz 
laurów i medali, nasze zawodnicz-
ki uzyskały kwalifikacje do startu  
w Mistrzostwach Świata w Szwecji, 
które odbędą się w listopadzie. 

Zawodnicy Polskiej Federacji Ju-
Jitsu i Kobudo trenują w sali gimna-
stycznej Gimnazjum nr 5 na Osiedlu 
Stałym w poniedziałki i czwartki  
o godz. 17.00. Wszystkich chętnych 
zapraszamy na treningi. Najbliższe 
plany zawodników to start w Między-
narodowych Zawodach Ju-Jitsu Sło-
wenia Open w końcu października.

prezes pzjj
stefan andrzej badeński

 
Wyniki naszych zawodników 

dUO SYSTeM kobiet
Martyna Bierońska, Joanna Niedopy-
talska – III Miejsce Polska Federacja 
Ju-Jitsu i Kobudo Jaworzno 

FIGhTING
kobiety

Kat -55 kg – Martyna Bierońska III 
Miejsce Polska Federacja Ju-Jitsu i 

Kobudo Jaworzno.
Kat +70 kg – Marzena Makuła III Miej-
sce AZS AWF Wrocław

FIGhTING
Mężczyźni

Kat -62 kg – Szymon Pezda III Miejsce 
AZS AWF Wrocław
Kat -85 kg – Tomasz Krajewski II 

Miejsce Stowarzyszenie Ju-Jitsu  
i Judo Olsztyn
Kat -94 kg – Jacek Szewczak I Miej-
sce Stowarzyszenie Ju-Jitsu i Judo 
Olsztyn
-Arnold Ratajski II Miejsce UKS Ju-
Jitsu Miejska Górka
Kat -85 kg – Grzegorz Zimoląg III 
Miejsce Klub Ju-Jitsu z Będzina

Martyna Bierońska i Joanna Niedopytalska na podium

Jaworzniccy piłkarze reprezentujący ZG Sobieski Południowego Koncernu Węglowego i NSZZ „Solidarność”

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

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW
MCKiS  Jaworzno – UKS SP 27 Katowice 15 października (środa) – godz. 16.30
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) – wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI kAdeTóW
MCKiS  Jaworzno I – MOSiR Mysłowice 17 października  (piątek) – godz. 17.30
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) – wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI III LIGI MężCZYZN
MCKiS II Jaworzno – KOMBUD Tychy 18 października (sobota) – godz. 15.30
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) – wstęp wolny!

MeCZ PIŁkI NOżNeJ JUNIORóW 
MCKiS Sokół Jaworzno – KKS Czarni Sosnowiec 18 października (sobota) – godz. 11.00
Stadion sportowy MCKiS ul. Kościuszki 1 (Szczakowa) – wstęp wolny!

MeCZ kOSZYkóWkI II LIGI MężCZYZN
MCKiS JBL Jaworzno – Alba Chorzów 20 października (poniedziałek) – godz. 17.00
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) – wstęp wolny!
Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane w ramach akcji ,,Kibicomania 2008”!

MeCZ kOSZYkóWkI kAdeTóW
MCKiS Jaworzno – Królewscy Chorzów 21 października (wtorek) – godz. 16.30
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) – wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI kAdeTóW
MCKiS Jaworzno II – Sokół Katowice 22 października (środa) – godz. 15.30
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) – wstęp wolny!!!

MeCZ SIATkóWkI JUNIORóW
MCKiS Jaworzno – MOS Będzin 22 października (środa) – godz. 17.15
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) – wstęp wolny!!!

VII GRANd PRIX W TeNISIe STOŁOWYM
Klub Niko w Byczynie ul. Korczyńskiego 26 października, 8 i 30 listopada, 7 grudnia 2008 
roku godz. 9.00 – zapisy i weryfikacja – I, II, III i VI kategoria, godz. 9.30 – rozpoczęcie gier 
godz. 11.30 – zapisy i weryfikacja – IV i V kategoria, godz. 12.00 – rozpoczęcie gier
I kategoria – 1996 i młodsi, II kategoria – 1995 – 1993, III kategoria – 1992 – 1990, 
IV kategoria – 1989 – 1968, V kategoria – 1967 i starsi, VI kategoria – kobiety OPEN
Szczegóły na plakatach oraz na stronie internetowej www.sokol.jaw.pl

Martyna Bierońska i Joanna Niedopytalska z medalami
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PROGRESS

Centrum 
edukacyjne

www.progress-ce.edu.pl

Szkoła języków 
obcych

BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

edUkACJA

1380/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

1525/d/08

1525/d/08

1525/d/08

1525/d/08

1525/d/08

1525/d/08

1438/d/08

1535/d/08

Firma Produkcyjno–Montażowa 
zatrudni pracowników:

montaże, produkcja, praca lekka siedząca. 
Nie wymagane kwalifikacje. 

Tel. 032/ 615 12 65, 0 793 425 793.

Mile widziani absolwenci szkół, studenci, 
osoby uczące się

1557/d/08 ogłoszenie własne

Reklama 
w telewizji 
CTv Jaworzno

już od 300 zł 
netto

Tel. 751 91 30
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1222/d/081346/d/08

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

Drut spawalniczy, 
elektrody, 

akcesoria spawalnicze.

Atrakcyjne ceny 

PHU MARSEL
43-602 Jaworzno 

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

tel. 0 662 109 501

1481/d/08

1462/d/08

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

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„GÓRNIK” w Jaworznie al. Tysiąclecia 85

ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący pierwszeństwa ustanowienia 
odrębnej własności  lokalu mieszkalnego w Jaworznie przy:

– ul. Grunwaldzka 104/67 – o pow. użytk. 45,71 m², 2 pokoje + kuchnia, III piętro, c.o., 
cena wywoławcza – 90.700,00 zł.

Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy ul. Paderewskiego 15 
w Jaworznie w dniu 22.10.2008 r. o godz. 10.00.
Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania w dniu 20.10.2008 r:
– ul. Grunwaldzka 104/67 – w godzinach 11.00 – 12.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wy-
woławczej w terminie do dnia 21.10.2008 r. (data stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP 
S.A. O/C Tychy nr 61 1020 2528 0000 0802 0014 5136.

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni – Dział Członkowski /pokój 
nr 2/. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu lub unieważ-
nienia przetargu bez podania przyczyny. 

Informacji udziela dział Członkowski /pokój nr 2/ tel. 0-32 615-57-57.

Uprzejmie informują, że od dnia 
20 października 2008 r. nastąpi 
całkowite zamknięcie ul. Tetmajera 
w Jaworznie związane z realizacją 
zadania inwestycyjnego „Budowa 
kanalizacji w ulicy Tetmajera 
w Jaworznie”.
W związku z zamknięciem przejazdu 
ul. Tetmajera trasa autobusu linii 303 
zostaje skrócona do tymczasowej pętli 

zlokalizowanej w pobliżu przystanku 
Bory Wiadukt. Równocześnie, na 
czas trwania prac, na linii 313 zostanie 
uruchomionych kilka dodatkowych 
kursów usprawniających komunikację 
w dzielnicy Bory. 

Planowany termin zakończenia 
robót – czerwiec 2009 r.

Za utrudnienia uprzejmie 
przepraszamy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Jaworznie i Przedsiębiorstwo Instalacji 

Sanitarnych „INSBUD” Spółka z o.o. Tarnów 

1553/d/08
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ANNABEL suknie Twoich marzeń
ślubne wyprzedaż już od 450 zł, wieczorowe, komunijne

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

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

SuKNIe śluBNe

1468/d/08

1365/d/08

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

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

w tym do świadectwa kwalifikacji.

1367/d/08

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

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

1466/d/08

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

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

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

eNDoKRyNoloG

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 

1398/d/08dw

Klasyczny masaż leczniczy 
mięśni pleców, kręgosłupa 

i kończyn
Stefan Koźbielak 

Tel. 032 615 64 60; 
0 784 091 773

Wykonuję masaż także w domu 
klienta

Zlecony przez lekarza powoduje: 
ustąpienie bóli mięśni powstałe 
w wyniku nadmiernego wysiłku, 

relaksuje, usuwa naprężenie mięśni, 
poprawia kondycję mięśni i jędrność 

8.10.2008 r. z inicjatywy Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,  
II LO oraz w ZSP nr 4 odbyły się szkole-
nia młodzieży z na temat „Prewencja 
pierwotna nowotworów”.

Organizatorami	szkoleń	była	Powiatowa	
Stacja	Sanit.-Epid.	wraz	z	Centrum	Onkologii	
–	Instytut	im.	Marii	Skłodowskiej-Curie	oddz.	
w	Gliwicach	oraz	II	LO	i	ZS	P	nr	4.	Wykładowcy	
z	Centrum	Onkologii	–	Instytut	mówili	na	te-
maty:	„Odżywianie,	alkoholizm,	narkomania	
i	 stres	 jako	 czynniki	 ryzyka	 chorób	 nowo-
tworowych	 –	 możliwości	 zapobiegania”	
–	doc.	dr	hab.	Jadwiga	Jośko;	„Profilaktyka	

nowotworowa	w	oparciu	o	szczepienia	prze-
ciw	zakażeniom	wirusami	HPV	 i	HBV’’	–	dr	
n.	 med.	 Jan	 Miczek;	 „Nikotynizm	 a	 ryzyko	
chorób	 nowotworowych	 i	 możliwości	 pre-
wencji;	 populacyjny	 monitoring	 zagrożeń	
nowotworowych	na	Śląsku’’	–	prof.	dr	hab.	
n.	 med.	 Brunon	 Zemła;	 „Zasady	 wczesnej	
diagnostyki	 raka	 –	 prewencja	 pierwotna	
i	wtórna’’	dr	Adam	Wędrychowicz.

Szkolenia	przeprowadzone	zostały	w	ra-
mach	realizacji	Narodowego	Programu	Zwalcza-
nia	Chorób	Nowotworowych,	którego	celem	jest	
m.	in.	zahamowanie	wzrostu	zachorowań	na	
nowotwory	w	Polsce.	 (iw)

Profilaktyka raka
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Miasto JaworznoDzielnicowy kalejdoskop
SZCZAKOWA

PODWALE

CENTRUM

Wszyscy spragnieni 
odpoczynku „na łonie 
natury” mogą się już 
cieszyć nowym parkiem  
w Szczakowej. Może nie 
tak do końca nowym, ale 
na pewno odnowionym. 

Nowe a lejk i, ławki, kosze na 
śmieci. Jednak, jak widać, moder-
nizacja parku niezbyt zachęciła 
mieszkańców tej dzielnicy do spa-
cerów po świeżej kostce i kontem-
placji przyrody na ławeczce w to-

W żadnym wypadku nie można ich określić sztuką najwyższych 
lotów. Chyba że byłaby to sztuka głupoty. A taka w żadnej galerii 
się nie pojawi. Chyba że byłaby to galeria ludzkiej głupoty właśnie

To już praktycznie sam 
koniec Szczakowej  
i przez pewien odcinek 
jedynymi oznakami 
cywilizacji są tutaj  
lampy i wyasfaltowana 
jezdnia. Choć nie wszystko 
zdaje się być w normie,  
jak np. ta lampa,  
która widocznie pochyla  
się w przód. 

Wystarczył krótki pobyt w parku, byśmy zwrócili uwagę 
na wulgarne i niezbyt wyszukane zarówno w treści, jak 
i w formie napisy, widniejące na pobliskich budynkach

Bez optymizmu
Po remoncie pustki?

Odchylenie od pionu

warzystwie znajomych. W sobotnie 
wczesne popołudnie park prawie 
świecił pustkami. W tle majaczyły 
jedynie sylwetki trzech mężczyzn 
siedzących na początku. Choć może 
to wynik zaskoczenia. Co niektórzy 
nie wierzyli po prostu, że ciepła, 
słoneczna pogoda jest w tym roku 
jeszcze możliwa. Niemniej zachę-
camy do korzystania z każdej nada-
rzającej się okazji do dotlenienia 
naszych komórek i naładowania 
baterii przed zimą, bo meteorolo-
dzy nie mają dla nas dobrych wieści 
– podobno zima przyjdzie w tym 
roku wcześnie. Pozostaje jeszcze 
tylko mieć nadzieję, że prognoza 
prognozą, ale natura i tak „zrobi 
po swojemu”. Oczywiście na naszą 
korzyść.

Remont schodów 
prowadzących do Urzędu 
Miasta przy ulicy Północnej 
od strony Podwala, jak widać, 
ruszył pełną parą. Już wkrótce 
spodziewać się możemy 
takiego samego luksusu przy 
pokonywaniu wysokości, jak 
na Koszarowej czy w innym 
miejscu na Podwalu, tj. przy 
Bocznej i Licealnej. 

Póki co mieszkańcy udający się 
do urzędu od strony Podwala właśnie 
zmuszeni są przejść dalej, w kierunku 
ulicy Północnej. Jedna z mieszkanek 
Jaworzna zadzwoniła do nas, mówiąc, 
że remont nie jest dokładnie oznaczony 
(tabliczka z informacją pojawiła się je-
dynie tuż przy modernizowanych scho-
dach), więc niektórzy najpierw próbują 
dostać się do celu schodami, a następ-
nie zmuszeni są cofnąć się i skierować 
w stronę Północnej. Zauważyliśmy 
jednak takich, którzy wcale nie mają 
zamiaru obchodzić takiego długiego 
odcinka drogi, a chwilowy brak stopni 
im nie przeszkadza.

Pojawił się tutaj przy 
okazji modernizacji ulicy 
Sławkowskiej. I najwidoczniej 
razem z nią ma się ku końcowi. 
Mowa o znaku zakazującym 
wjazdu na ulicę Krótką, która 
na czas remontu stała się ulicą 
jednokierunkową.

Do czasu całkowitego zakończenia 
remontu prosimy jednak drogowców 
o wyprostowanie znaku, tak aby nie 
było wątpliwości, jak odbywa się ruch 
na tym odcinku.

Prace na Sławkowskiej idą 
zgodnie z planem  
i prawdopodobnie zakończą 
się tak, jak przewidywano, 
w listopadzie. Świeżo 
położony przez 
pracowników Miejskiego 
Zakładu Drogowego asfalt 
ciągnie równo od samej góry 
aż do ulicy Pocztowej. 

Jak czytamy na stronie Miejskie-
go Zarządu Dróg i Mostów, oprócz 
jezdni drogowcy ułożyli także część 
chodników, a wkrótce skończy się 
także budowa miejsc postojowych. 
Do remontu częściowo wykorzy-

Zakaz wjazdu „uchylony”?

Wszystko zgodnie z planem

Jaworznianin potrafi

stano stare materiały, jak np. czer-
woną cegłę klinkierową, która, po 
oczyszczeniu ponownie wróci na 
swoje miejsce. Mimo iż droga nie 

jest jeszcze otwarta dla ruchu, nie-
którzy już testują jej wytrzymałość 
podczas deskorolkowych szaleństw 
w sobotnie popołudnie.
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Miasto Jaworzno Dzielnicowy kalejdoskop

OSIEDLE STAŁE

PODŁęŻE

GIGANT

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

Gdzie zniknęły ławeczki?

PIECZYSKA

Problem ławek w naszym 
mieście to rzecz nie nowa. 
Często są zniszczone 
przez „nadmiernie” bądź 
nieumiejętnie  
z niej korzystających, 
zdewastowane, nie 
wytrzymują próby czasu.

Ich brak poruszył także jedną 
z mieszkanek Podłęża – a w miejscu 
takim jak park jest on szczególnie za-
uważalny i uciążliwy: „Przechadzając 
się po parku na Podłężu można zauwa-
żyć piękne, nowe kosze na śmieci. Jednak 
ławek ciągle brak” pisze zbulwersowa-
na mieszkanka w liście do redakcji. 
Kłopot mają oczywiście ci, którzy, nie 
mając możliwości wyjazdu poza miasto 
i odpoczynku na łonie natury, decydują 
się na spacer i pooddychanie świeżym 
powietrzem właśnie w tym miejscu: 
„Po parku spaceruje mnóstwo rodziców 
z dziećmi, starszych osób które niestety nie 
mają gdzie spocząć, bo ławek nie ma. Na 
placu zabaw jest zaledwie jedna ławka!„ 
czytamy dalej. Problem nie dotyczy tylko 
i wyłącznie samego parku: – Sprawa ma 
się podobnie z ławkami pod blokami. 
Zostały tylko paskudne rozwalające się 
murki, które szpecą wizerunek terenu 

Budowa Trasy Śródmiejskiej, 
która całkowicie wywróciła 
do góry nogami życie 
mieszkańców Leopoldu  
i Podłęża, a także kierowców, 
przejeżdżających tą trasą, dała 
się chyba najbardziej we znaki 
tym, mieszkającym najbliżej. 

Błoto i ogromnych rozmiarów 
kałuże to problemy, jakie (mamy na-
dzieję, że tylko) na czas budowy stały 
się dla nich codziennością.

Ostatnio często 
przejeżdżamy przez Gigant, 
nie pomijając oczywiście 
terenu wokół garaży 
stojących między ulicami 
Diamentową i Granitową. 
Dość znaczna ilość 
kontenerów na śmieci 
niestety nie zawsze 
przekłada się na porządek 
w tym miejscu. W zeszłym 
tygodniu pojawił się 
więc duży kontener, 
przeznaczony na rzeczy, 
które w zwykłym nie 
mogłyby się po prostu 
zmieścić. 

Ulica Starowiejska to jedna z dłuż-
szych na Osiedlu Stałym. Według 
niektórych z jego mieszkańców to 
niemal centralny punkt tego osiedla. 
Tego niestety, nie da się powiedzieć 
z krajobrazu, jaki roztacza się przed 
nami na samym początku ulicy. 

W telefonie do redakcji jeden  
z mieszkańców zauważa, że miejsc 
parkingowych jest zdecydowanie 
mało, a wokół śmietników panuje 
ciągły brud. Widok z okna bloków 
przy Starowiejskiej na pewno nie 
napawa optymizmem. Całe szczę-
ście, że płot wokół przynajmniej 
częściowo go zasłania.

Przedstawiamy, wypróbowany jak 
widać, sposób na „dekiel”. Aby usu-
nąć nikomu nie potrzebną, a jakże 
cenną pokrywę studzienki, nieważ-
ne czy małą czy dużą, wystarczy usu-
nąć nasz obiekt zainteresowań, zała-
dować na taczki lub inny „mobilny 
sprzęt” i dalej z nim do najbliższego 
skupu złomu. 

Powstałą dziurę zasypać kamie-
niami albo wetknąć weń wystający 
ostrzegawczo patyk... To kolejna już 
studzienka na Pieczyskach, która 
funkcjonuje w ten właśnie sposób. 
Ile jeszcze takich niespodzianek cze-
ka na kierowcę w tych (ale nie tylko) 
okolicach?

Uciążliwości przy budowie

Duży kontener nie pomógł

Widok z okna

Sposób na dekiel

wkoło bloków. Natomiast są „świetnym” 
miejscem zabaw dla dzieci, które z nich 
skaczą, bądź przeskakują przez nie. 
Fundując nowe kosze na śmieci może 
Miasto zafunduje nie mniej potrzebne 
ławki na osiedlu?!

Ale, jak widać na zdjęciu, co nie-
którym nie chciało się podjąć nawet 
tak minimalnego wysiłku, jak wrzu-
cenie śmieci do kosza.

Tydzień później, niestety, albo „stety”, 
zależy dla kogo, tego dużego kontenera 
zabrakło i skutki od razu są zauważalne. 
Kolejny zestaw „kanapowy”, nie można 
powiedzieć, że nieużywany, znalazł swo-
je stałe miejsce ekspozycji. 
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Miasto JaworznoOgłoszenia 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
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:
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.

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

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 dom Ustroń k/Wisły. 
Tel. 692 451 589

1319/D/08

Sprzedam mieszkanie 80 m2 Warpie 
tel. 0 603 053 686

1539/D/09

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 kiosk 28 m2 Osiedle Stałe 
(plac targowy). Tel. 505 146 218

1517/D/08

Biuro Nieruchomości Domnet 24. 
Oferujemy domy, działki, mieszkania. 
Tel. 0 32 616 23 32, www.domnet24.
pl. Oferta miesiąca – klient nie ponosi 
kosztów prowizji. Mieszkanie 47,6 
m2, Centrum Jaworzna, I p. 160 000. 
Oferta miesiąca – mieszkanie 60 
m2, Podłęże, I p. 184 000, miesz-
kanie 37,60 m2, Centrum I p., 100 
000, Działka 6562 m2, Wilkoszyn 
460 000.

1521/D/08

Sprzedam działkę z warunkami 
zabudowy – Ciężkowice, pow. 2300 
m (w tym droga dojazdowa). Cena 
180 000.00 Tel. 509 453 870

42/10

Sprzedam mieszkanie 35 m2 Podłęże. 
Tel. 751 47 05

1523/D/08

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 36,5 m2 na Podwalu. 
Tel. 0 32 752 43 17, 692 161 097

1526/D/08

Sprzedam mieszkanie 38 m2 
Osiedle Stałe. Tel. 669 450 946

Narrow

Sprzedam garaż, ul. Chopina. 
Tel. 669 450 946

1528/D/08

Sprzedam mieszkanie M-4 63 m2 
(Podłęże) tel. 0 666 385 898

1562/D/08

Sprzedam 38 m2 2-pokojowe Pod-
wale tel. 032/ 748 31 83

1563/D/08

Sprzedam mieszkanie 54 m2, Ustroń 
dzielnica Zawodzie, 1-piętrowy blok, 
parter. Tel. 0 606 917 025

1531/D/08

Wynajmę garaż (ul. Grunwaldzka 
238). Tel. 0 603 129 786

1533/D/09

Sprzedam sklep ogólnospożywczy. 
Tel. 0 32 616 16 31, 50 40 93 958

1536/D/08

Pracującemu mężczyźnie wynajmę 
pokój tel. 032/ 616 33 41

1559/D/08

Szukam garażu do wynajęcia (Os. 
Stałe) tel. 0 698 832 483

1551/D/08

Sprzedam kawalerkę (Podwale) 
tel. 0 511 60 75 92

1554/D/08

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

1538/D/08

Wynajmę mieszkanie 
tel. 0 507 108 669

1544/D/08

Poszukuję mieszkania dwupokojo-
wego do wynajęcia 
tel. 0 503 640 965

1547/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

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

161/09

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

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

Firma budowlana zatrudni pracowni-
ków: murarzy, tynkarzy, dociepleniow-
ców. Tel. 509 453 870

42/10

Zatrudnię główną księgową do pro-
wadzenia firmy ogólnobudowlanej 
w pełnym zakresie na pełny etat. 
Warunki uposażenia do uzgodnienia. 
Tel. 0 696 528 954

1548/D/08

Producent styropianu zatrudni osobę 
sprzątającą do pomieszczeń biuro-
wych i socjalnych. Kontakt: biuro@
domstyr.pl lub 032/ 616 85 87

1552/D/08

Zatrudnię murarza do prac 
remontowo – budowlanych 
tel. 032/ 616 27 44

1556/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, 
0503 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

Videofilmowanie, fotografia. 
Tel. 0 502 051 467

1522/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

Kompleksowe usługi remon-
towo-budowlane. Tel. 792 886 
871, 886 208 498

1530/D/08

Kompleksowe remonty gładzie, 
malowanie, tel. 0 605 835 147

1555/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

Sprzedam samochód Tico, 1999 r., 
przebieg 65 000. Tel. 506 106 478

1524/D/08

Sprzedam Opel Zafira 2001 r, 2 DTH, 
Mercedes KLA 170 
tel. 0 604 146 353

1538/D/08

Sprzedam Seat Toledo 2002 r., pierw-
szy właściciel, niebieski metalik, 
tel. 032/ 614 13 33

1542/D/08

Wyprzedaż samochodów pode-
monstracyjnych Salon Peugeot w 
Jaworznie tel. 0 509 325 964 
e-mail: p.proksa@appserwis.pl

Dw

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam wózek dziecięcy (z wypo-
sażeniem) tel. 0 885 589 649

1544/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

Protezy, mosty porcelanowe. 
Tel. 694 245 071

1532/D/08

Protetyka. Tel. 784 53 33 34
1532/D/08

AEROBIK Osiedle Stałe poniedzia-
łek, środa, czwartek godz. 19.00. 
Tel. 607 153 892

1534/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

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
Język rosyjski. Tel. 604 987 184

1450/D/08

Niemiecki tel. 0 606 136 183 
gg 6920409

1322/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

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

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

Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
„W	Hołdzie	Janowi	Pawłowi	II”	–	koncerty	w	ramach	Tygodnia	Kultury	Chrześcijańskiej
15	października	 godz.	18.00	–	Sala	Teatralna	ul.	Mickiewicza	2.	Koncert	zespołu	„Poro-

zumienie”.	Wstęp	wolny
19	października	 godz.	17.00	–	Hala	MCKiS	ul.	Grunwaldzka	80.	Koncert	„Czterech	te-

norów	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.

21	października	 godz.	17.00	–	Sala	Teatralna	ul.	Mickiewicza	2.	Casting	do	Teatralnej	
Grupy	Wielozadaniowej.	Instruktorzy:	Ewa	Sałużanka	&	Aleksander	
Brzeziński.	Zapraszamy	młodzież	(15-22	lat).	Mile	widziane	przygoto-
wanie	piosenki	i	fragmentu	poezji.

Dom Kultury „Jeleń” przeniesiony do budynku przy ulicy Celników
15	października	 godz.	16.00	–	Wystawa	prac	uczestników	kółka	plastycznego.
18,25	października	 godz.	8.00	–	Zabawy	i	gry	sportowe	na	hali.
	 godz.	10.00	–	Klub	zabaw	i	gier	planszowych	,gra	w	piłkarzyki.
21	października	 godz.	16.00	–	„Klimakterium…..	i	już”	-	wyjazd	na	spektakl	do	Teatru	

Muzycznego	w	Gliwicach
Dom Kultury „Szczakowa”

16,17	października	 godz.	9.00	–	„Wiara,	nadzieja,	miłość”	–	konfrontacje	teatralne	
organizowane	przez	OPP	w	Jaworznie.	„Sacrum	w	sztuce”	–	wystawa	
pokonkursowa.

Klub „Dobra”
17	października	 godz.	16.00	–	„Dziewczęta	kontra	chłopcy”	–	wewnątrzklubowe	

rozgrywki	w	tenisa	stołowego.
Klub „Gigant”   

16,30	października	 godz.	16.30	–	Warsztat	Małego	Artysty	–	zajęcia	plastyczno-techniczne.
18	października	 godz.	12.00	–	„Wiklinowe	wyplatanie	”	–	wyjazd	do	klubu	„Pod	Skałką”.
21	października	 godz.	16.00	-	„Sposób	na	jesienna	nostalgię”	–	spotkania	w	Klubie	

Młodego	Czytelnika.
„Na	pomoc!”	 –	korepetycje	z	zakresu	przedmiotów	humanistycznych	(w	godzinach	

otwarcia	Klubu)
Klub „Kasztan”

17	października	 godz.	17.00	–	Klub	„My	Kobiety”	–	prezentacjai	degustacja	oryginal-
nych	przetworów	na	zimę.

21	października	 godz.	10.00	–	„Kompozycja	jesienna”	–	konkurs	plastyczny	dla	dzieci	z	
przedszkola	działającego	przy	SP	19.

 Klub „Niko”
15	października	 godz.	18.00	–	Mecz:	LKS	Zgoda	Byczyna	–	KU	AZS	Uniwersytetu	Śl.	

Katowice.
16	października	 godz.	17.00	–	„Jesienny	deszcz”	–	otwarte	zajęcia	teatralne.
20	października	 godz.	16.00	–	Dzielnicowe	rozgrywki	w	badmintonie.
Codziennie	możliwość	skorzystania	z	hali	sportowej	(dla	dzieci	i	młodzieży)	–	po	uprzednim	

uzgodnieniu	godzin.
Klub „Podłęże” 

16,23,30	października	 godz.	17.00	-	Projekcja	filmów	DVD.
17	października	 godz.	16.00	-	Wyjście	na	basen	
21	października	 godz.	15.00	-	Turniej	w	układaniu	puzzli	dla	dzieci	i	młodzieży.
Codziennie	od	godziny	12.00	zajęcia	grup	socjoterapeutycznych	-	pomoc	w	odrabianiu	

lekcji,	zajęcia	profilaktyczne,	gry	i	zabawy	świetlicowe.
Klub „Pod Skałką”

17	października	 godz.	18.00	–	„Jan	Paweł	II	–	wychowawca	młodych”	–	wieczorni-
ca		organizowana	wspólnie	z	Gimnazjum	nr	6.

Klub „Relaks”
15	października	 godz.	10.00	–	„Hafty”	–	lekcja	pokazowa	dla	uczniów	SP	3.
16	października	 godz.	16.00	–	Turniej	tenisa	stołowego	o	tytuł	„Mistrza	Października”.
22	października	 godz.	17.00	–	„Jaworznianki	dla	przyjaciół”	–	spotkanie.

Klub „Szczak”
16	października	 godz.	16.00	–	Otwarta	pracownia	ceramiki.

Klub „Wega”
15	października	 godz.	16.00	–	Akwarystyczne	ciekawostki	–	zajęcia
17	października	 godz.	18.30	–	Filmowy	wieczór	–	wyjazd	do	kina.

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

zajęcia	profilaktyczne,	gry	i	zabawy	świetlicowe.
	

Godziny i terminy zajęć w placówkach mogą ulec zmianie.
Zajęcia zespołów i kółek zainteresowań odbywają się według tygodniowego 

harmonogramu pracy placówek.
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uczniowie Szkoły Przemysłowej Górniczej w Jaworznie na wycieczce szkolnej w 1947 roku

Szukamy śladów przeszłości (cz. IV)

Fotografia nr 1 Fotografia nr 2

Fotografia nr 3 Fotografia nr 4

Przedstawiamy dzisiaj 
kolejne fotografie 
dawnej zabudowy 
miasta. Według naszego 
rozeznania dotyczą one 
okolicy rynku. Niestety, 
zdjęcia nie są najlepszej 
jakości, pomimo tego 
są to bardzo ciekawe 
ujęcia i odkrywają 
nieznane na co dzień 
piękno naszych starych 
uliczek. Dla historyka 
jest to bardzo cenny 
dokument, chciałoby się 
jednak wiedzieć, co to 
za ulica, czyje budynki 
przedstawia, z jakiego 
okresu? 

Należałoby również umiejscowić 
przedstawione obiekty na dzisiejszej 
mapie miasta. Wszystko zależy od pa-
mięci naszych czytelników – prosimy 
o uzupełnienie historycznej wiedzy  
w tym zakresie.

maria leś-runiCka

– Wspaniały człowiek, 
świetny wychowawca, 
mówił nam dużo o historii 
Polski, mobilizował 
do dalszej nauki 
– tak ze łzami w oczach 
o Profesorze Czesławie 
Kempińskim mówił jego 
uczeń Henryk Kubiczek.

Pan Henryk ma dziś 79 lat, całe 
lata pracował na kopalni „Jaworz-
no”. W 1946 roku był uczniem 

Czesław Kempiński – wspaniały człowiek
drugiej klasy Szkoły Przemysłowej 
Górniczej Przemysłu Węglowego, 
która mieściła się na ulicy Mickie-
wicza. Do redakcji przyniósł swoje 
świadectwo ukończenia drugiej 
klasy, wydane w 26 czerwca 1948 
roku. Świadectwo podpisał ówcze-
sny dyr. Franciszek Guzik, a wśród 
licznych podpisów nauczycieli wid-
nieje podpis Prof. Kempińskiego. 
Pan Henryk rozczulił się, podając 
mi to świadectwo: – Prof. Kempiński 
był moim wychowawcą, uczył nas 
języka polskiego (tu wręcza swoje 
zeszyty z tamtych lat). Nasza klasa 
była pierwsza klasą, którą zaczął 
uczyć Profesor. Pamiętam, przyszedł 

na lekcje taki szczupły w wojskowym 
mundurze – kontynuuje opowiada-
nie pan Henryk. Mobilizował nas 
do dalszej nauki. Wyjeżdżaliśmy 
na wspólne wycieczki – i tu poda-
je starą zżółkłą fotografię swojej 
klasy z 1947 roku. – Po ukończeniu 

szkoły często spotykałem profesora 
na jaworznickich ulicach. Zawsze 
uśmiechnięty i taki zostanie w mej 
pamięci. Jego osoba przypomina mi 
lat młodzieńcze, choć trudne, to jed-
nak piękne – kończy pan Henryk.

spisała mirosława matysik 

henryk Kubiczek

świadectwo ukończenia Szkoły Przemysłowej henryka Kubiczka. 
ostatni podpis Członków Rady Pedagogicznej to podpis profesora  
Czesława Kempińskiego
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Twórczość

25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 17)

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

w Jaworznie zaczynało swą działal-
ność jako zaledwie kilkunastoosobo-
wa grupa ludzi, którzy na początku 
może nie bardzo wiedzieli, jaką ta 
organizacja powinna przybrać formę. 
Oczywiście był wybrany zarząd, który 
walczył o przetrwanie i o rozwój sto-
warzyszenia, każdy zajmował się swo-
ją wybraną dziedziną twórczości, nie-
którzy nawet kilkoma, a swoje prace 
często prezentowali na zebraniach. 

Dopiero podział na poszczególne 
sekcje uporządkował pracę stowa-
rzyszenia i jakby wymusił sprawność 
jego działania. Oprócz podziału we-
dług zainteresowań została wybrana 
sekcja organizacyjna. Do jej zadań 
należało przygotowywanie imprez 
plenerowych, wieczorków poetyckich, 
wystaw malarskich, dokumentowanie 
zdjęciowe działalności Stowarzyszenia, 
prowadzenie kroniki itp. niezbędne 
zajęcia. Przez wiele lat członkiem tej 
sekcji była pani Emilia Piątek, która 
zawsze z wielkim oddaniem pomagała 
w przygotowywaniu i oprawie zdecy-
dowanej większości uroczystości uze-
wnętrzniających dokonania twórców 
stowarzyszenia. Obecnie pani Emilia 
Piątek, już jako członek zarządu Stowa-
rzyszenia, w dalszym ciągu wykonuje 
pieczołowicie obowiązki, które do niej 
jakby przylgnęły. Jest to osoba bardzo 

operatywna, z ogromnym wyczuciem 
estetyki, sumienna i odpowiedzialna. 
Zawsze można na nią liczyć.

Jako twórca, pani Emilia Piątek 
wchodzi w skład sekcji rękodzieła arty-
stycznego. Zajmuje się głównie haftem 
w żmudnej technice krzyżykowej. Haft 
jest tą dziedziną, której,  jeżeli raz ktoś 
się „zaraził”, pozostaje wiernym do koń-
ca. Nawet przy wielkim natłoku różnych 
zajęć zawsze znajdzie czas, by sięgnąć po 
igłę, nici i kanwę, i mozolną pracą wy-
pełnić każdą wolną minutę dnia, a może 
nawet bezsennej nocy. Do odłożonej 
nawet na dłuższy czas robótki wraca 
się z jeszcze większym zapałem. Tak 
właśnie powstają niezwykłe w swych 
barwach, wypieszczone starannością 
wykonania, ciekawe tematycznie i urze-
kające w odbiorze gobeliny pani Emilii 
Piątek, które niejednokrotnie można 
było podziwiać na różnych wystawach 
organizowanych przez stowarzyszenie, 
zarówno na terenie Jaworzna, jak i poza 
jego granicami: w Bielsku-Białej czy 
w Katowicach. 

Z okazji 25-lecia Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w Jaworznie, za swoje 
wieloletnie zaangażowanie, wkład pra-
cy i poświęcenie została uhonorowana 
odznaką Zasłużony Dla Kultury Pol-
skiej, przyznaną przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

jolanta hałas m.

1320/d/08

o g ł o s z e n i e

Z okazji podwójnego jubileuszu, 
k tór y prz y pad ł w rok u 2 0 0 8 , 
Zarząd Główny SLPP był organi-
zatorem dużych imprez okolicz-
nościow ych, które zapoczątko-
wane zostały 19 lipca w Krako-
wie, kolebce lotnictwa polskiego,  
23 sierpnia Festynem Śląsk im 
w Katowicach – Muchowcu, 21 
w rze śnia f i na łow y mi urocz y-
stościami w Jaworznie – Osiedlu 
Stałym i Centrum.

W finałowej części imprez towa-
rzyszących obchodom jubileuszo-
wym, w sali teatralnej MCKiS w Ja-
worznie przy ulicy Mickiewicza 2, 
przewidziano wręczenie odznaczeń 
i wyróżnień dla kadry oficerskiej 
lotnictwa oraz dyplomów uznania 
z medalem okolicznościowym X 
lecia SLPP dla osób zasłużonych 

za wkład w prace organizacyjne 
i współpracę ze stowarzyszeniem.

Dyplomami uznania wraz z oko-
licznościowym medalem przyzna-
nym przez Zarząd Główny SLPP, 
uhonorowani zostali: Ewa Sidełko, 
Adam Wróblewski, Stanisław No-
wakowski, ppłk. pil. Jan Szymik, 
Tadeusz Kaczmarek, Grzegorz Pał-
ka, Zofia Żak.

Medal ze znaczącymi symbolami 
lotnictwa, pomysłu graficznego Tade-
usza Zemuły, składu komputerowego 
Sławomira Grodzkiego i Czesława 
Proszka, został wykonany w Zakła-
dzie Grawerskim w Częstochowie.

Rewers medalu: na obwodzie koła 
zaznaczone 75-lecie przelotu przez 
Atlantyk samolotu RWD-5 bis, jako 
pierwszy przelot w świecie przez na-
szego rodaka Stanisława Skarżyńskie-
go. Znak poniżej to medal Federacji 
Lotnictwa Międzynarodowego przy-
znany dla Stanisława Skarżyńskiego 
oraz znak 13 Krakowskiej Eskadry 
Lotniczej Transportowej, która nosi 
imię S. Skarżyńskiego.

W uroczystościach w Jaworznie 
uczestniczył syn słynnego pilota Ma-
ciej Skarżyński.

Awers: Jubileusz 90-lecia Lotnic-
twa Polskiego. W tle konturu mapy 
Polski w roku 2008 X lecie SLPP 
wystylizowane inicjały w kształcie 

10-lecie Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej

samolotu F 16 „Jastrząb” oraz znak 
rozpoznawczy Polski – szachownica.

W górnej części „Trójka krakow-
ska” najlepszych pilotów – Pniak, 
Macek, Kosiński, mistrzów Polski 
w zawodach akrobacyjnych roku 
1936, 1937, 1938 o puchar przechodni 
Ministra Spraw Wojskowych. Zdobyty 
puchar w trzech kolejnych latach pozo-
stał w 2 pułku lotniczym w Krakowie. 
Zaginął w czasie II wojny światowej.

W roku 2009 przypadnie 10. rocz-
nica wybudowania Kaplicy Lotników 
w Sanktuarium MBNP na Osiedlu Sta-
łym, jedynej nekropolii lotniczej w Pol-
sce i na świecie. Uroczystości związane 
z tym jubileuszem zbiegną się z ukoń-
czeniem modernizacji i uzupełnieniem 
wystroju tego szczególnego miejsca.

zofia Żak

Rewers medalu

Awers medalu
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Obchody Jubileuszu 40-lecia Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. kazimierza 
Wielkiego w Jaworznie pod patronatem:

pani Krystyny Bochenek – wicemarszałek Senatu RP 
pana Pawła Silberta – prezydenta Miasta Jaworzna 
pana Wojciecha Saługi – posła na Sejm RP 

Z życia szkół

o g ł o s z e n i e

Budowlanka obchodzi jubileusz 40-lecia. Wspomnienia dyrektorów odc. II

Nasza młodzież była dobra
Niewielkie liczebnie grono pedago-
giczne (przedmiotów zawodowych 
uczyli pracownicy ChPB oddelego-
wani na godziny do pracy w szkole) 
nauczycieli etatowych miało mnóstwo 
pracy pozalekcyjnej. Prowadzono kół-
ka przedmiotowe, zainteresowań, za-
jęcia wyrównawcze. Przygotowywano 
młodzież do konkursów i turniejów. 
Organizowano wspólnie z wycho-
wawcami internatu wyjazdy do kina, 
teatru, operetki, na mecze sportowe, 
wycieczki i rajdy. ChPB zawsze zapew-
niało autobusy, finansowało bilety, 
należało więc tylko umieć te gesty 
wykorzystać i młodzież korzystała.

Miałam zaszczyt pracować z ludź-
mi, którzy kochali swój zawód i ro-
zumieli młodzież. Myślę, że była to 
miłość wzajemna, bo świadczyły o tym 
sympatyczne przezwiska, którymi 
obdarzali nas uczniowie. W interna-
cie i w szkole udawało nam się roz-
taczać atmosferę opieki i życzliwości.  
P. Janusz Borowy kierownik interna-
tu, dobry i uczynny człowiek razem 
z wychowawcami spędzał w internacie 
więcej godzin niż miał to w zakresie 
czynności, pomagał rozwiązywać cza-
sem bardzo trudne życiowe problemy 
wychowanków.

Zajęcia praktyczne odbywały się na 
budowach przedsiębiorstwa (zakłady 
budowlane) oraz w warsztatach szkol-
nych zawody mechaniczne i elektryczne. 
Kierownikiem zajęć praktycznych był  
p. Czesław Sikora, warsztatami kierował 
p. Czesław Grabania. Obaj zaangażowa-
ni i przyjaźni uczniom.

Wiele bloków mieszkaniowych wy-
budowali i wykończyli nasi uczniowie 
– w Chrzanowie tzw. Osiedle Centrum, 
Trzebińska, Niepodległości, w Libiążu 
– Flagówka, w Jaworznie – Podłęże 
i inne. Kiedy goniły terminy to w nie-
dzielę pod opieką nauczycieli sprzątali 
mieszkania i klatki schodowe przed 
oddaniem bloków. Również na terenie 
szkoły uczniowie pod opieką nauczycieli 

zawodu wykonywali różne prace doty-
czące nowych rozwiązań technicznych 
usprawniających pracę szkoły, a także 
nieustannie upiększali budynki szkoły 
i internatu.

Goście przybywający po raz pierwszy 
do szkoły byli zaskoczeni tym, co kryją 
niepozorne z zewnątrz „baraki”.

Dobra współpraca ChPB i całej szko-
ły została zauważona także na zewnątrz. 
Znalazł się jeszcze jeden życzliwy szkole 
człowiek, mgr Józef Socha, inspektor 
Wydziału Oświaty w Jaworznie, który 
obiecał nam pomóc i pomógł uzyskać 
zgodę KOiW w Katowicach na utwo-
rzenie 5-letniego Technikum Budowla-
nego. Pomocą i poparciem służył także 
Wizytator Rejonowy mgr Władysław 
Szajowski.

Dyrekcja ChPB zgodziła się bez za-
strzeżeń, poparła ten projekt, ChPB zo-
bowiązało się również częściowo wziąć 
na swe barki koszty utrzymania także 
tej szkoły. Uczniowie TB otrzymywali 
nieodpłatnie śniadania regeneracyjne, 

a także nagrody i stypendia. Przedsię-
biorstwo przygarnęło ich od razu jak 
swoich, umożliwiając im również od-
bywanie praktyk zawodowych.

Największe osiągnięcia, dzięki któ-
rym usłyszano o naszej szkole to zwy-
cięstwo naszych uczniów w Turnieju 
Wojewódzkim „Złotej Kielni” i wysokie 
miejsce w Turnieju Ogólnopolskim.

Sławni uczniowie – z pewnością wiele 
dobrych pracowników i uczciwych ludzi 
wykształciliśmy – zajmują kierownicze 
stanowiska w różnych formach, wielu 
z nich ukończyło potem studia i trudno 
byłoby wymienić wszystkie nazwiska. 
Ale idąc ulicami Chrzanowa można zo-
baczyć jedno z najbardziej widocznych, 
które należy do byłego ucznia. „Adryan” 
PRB, Maciek Adrian, obecnie właściciel 
prężnej firmy, chodził do naszej szkoły, 
nosił włosy do ramion, był sympatyczny 
i inteligentny i bardzo dobrze się uczył, 
a jego tata pracował w ChPB.

Genowefa siewiorek, 
dyrektor szkoły 1980-1985

Znamy się od szkoły podstawowej. 
Nie, nie uczyłyśmy w podstawów-
ce, ale byłyśmy uczennicami tej 
samej klasy. Ponownie, na krót-
ko, spotkałyśmy się w szkołach 
społecznych Miejskiego Towarzy-
stwa Oświatowego. Dziesięć lat 
temu, los nas zetknął, tym razem 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 6. Dla Marii to szkoła, 
której poświęciła 28 lat, w moim 
przypadku to trzecia placówka 
oświatowa.

Uczymy przedmiotów, które od 
zawsze były przedmiotami matural-
nymi (język niemiecki i język polski), 
toteż i wymagania muszą być zgodne 
ze standardami egzaminacyjnymi. 
Chyba nie przysparza to nam sympatii 
uczniów, chociaż oficjalnie nigdy nie 
słyszałyśmy narzekań. Czasem tylko 
któryś z nich boleśnie westchnie, że 
to chyba akademicki poziom albo 
nieśmiało poprosi o przesunięcie 
terminu kolejnej kartkówki ze słówek 
czy znajomości lektury.

Nam też nie zawsze jest łatwo, 
bo mamy przecież świadomość 
trudności, z jakimi borykają się 
uczniow ie szkół technicznych. 
Maturę zdają taką samą jak ich 
rówieśnicy z liceum, a do tego do-
chodzi egzamin z przygotowania 
zawodowego, który wymaga wiedzy 
z konkretnej dziedziny – górnictwa 
podziemnego, ekonomii, czy obec-
nie logistyki. Nauka języków jest 
dla nich dodatkowym obciążeniem, 
toteż nie zawsze nasze oczekiwania 
w y wołują entuzjazm. Po latach 
jednak zdecydowana większość 
przyznaje, że nauka w Technikum 
Górniczym była dla nich dobrą 
szkołą życia i otworzyła im drogę 
do dalszej edukacji.

Jubileusz 50-lecia istnienia Tech-
nikum Górniczego w Jaworznie to 
ewenement w skali kraju. Pamięta-
my przecież, jak na fali likwidacji 
kopalń likwidowano także technika 
górnicze. To głównie dzięki działa-
niom poprzedniej pani dyrektor Ewy 

Skinderowicz szkoła zachowała swój 
pierwotny profil kształcenia. Czas po-
kazał, że górnictwo ciągle potrzebuje 
kadry technicznej. Nasza szkoła jest 
w stanie, jak potwierdzają to kariery 
jej absolwentów, zapewnić płynność 
kadr w tej dziedzinie gospodarki.

Świadectwem tego są chociażby 
wpisy absolwentów na forum Naszej 
Klasy, którzy pisząc o sobie i swojej 
pracy zawodowej, z dużą sympatią 
przywołują także wydarzenia z ży-
cia szkolnego, wspominając takich 
nauczycieli min. jak: Wojciech Dzie-
dziak, Józef Loś, Jerzy Kołodziejezyk, 
Eugeniusz Janeczek, Maria Mucha, 
Maria Dwornicka czy Julia Wiater.

Nas nauczycieli – kształcących 
kolejne pokolenia w Technikum Gór-
niczym cieszy bardzo, że absolwenci 
sprzed wielu lat dobrze wspominają 
swoje lata nauki, że cieszą się na 
spotkanie z okazji jubileuszu. Z pew-
nością ich entuzjazm udzieli się obec-
nym uczniom i potwierdzi słuszność 
wyboru zawodu górnika, technika 
ekonomisty czy logistyki.

Praca w szkole to nie tylko realiza-
cja konkretnego programu. To także 
działania wychowawcze i współpraca 
nauczycieli z rodzicami. W tym miej-
scu pragniemy podziękować wielu ro-
dzicom, których z imienia nie sposób 
wymienić. Za Waszą pomoc i współ-
pracę – drodzy Państwo – serdecznie 
dziękujemy. Bez Was nie moglibyśmy 
dziś mówić o sukcesach naszych wy-
chowanków. Miarą naszego sukcesu 
jest fakt, iż kształcimy dziś dzieci 
i wnuki naszych byłych uczniów.

Nie należymy do najmłodszych 
nauczycieli. 29 i 30 rok pracy w za-
wodzie mówią same za siebie. Mimo 
to lubimy swoją pracę, dogadujemy 
się z wychowankami i cytując słowa 
Cycerona w przededniu jubileuszu: 
„Czy jest coś bardziej przyjemnego 
niż starość otoczona młodością, która 
chce się czegoś nauczyć?” – ciągle nie 
składamy broni i zapraszamy do nas 
– do szkoły przyjaznej uczniom.

wspominały: maria bełza, ewa szuster

Moja szkoła  
z tamtych lat cz. 2.

Taką piosenką rozpoczęto obcho-
dy święta „Przyjaciele Kundla”  
w Przedszkolu Miejskim nr 14  
w Jaworznie. Była to inauguracja 
światowego Dnia Zwierząt (trwają-
cego do końca maja 2009 r.). 

W ramach święta „Przyjaciele 
Kundla” dzieci z grupy IV „Jeżyki” 
przedstawiły 6 października 2008 r. 
program artystyczny. Było w nim wiele 
wierszy i piosenek o naszych wspania-
łych psach. Prowadząca tę uroczystość 
Tatiana Siwek zwróciła również uwagę 
na konieczność zachowania ostrożno-
ści w kontaktach z różnymi zwierzę-
tami. Wszystkie grupy otrzymały na 

pamiątkę tego spotkania kolorowanki 
psa, które dzieci wykonają różnoraką 
techniką plastyczną. 

tatiana siwek

Kundel bury – fajny pies

Inicjatywa ta została zapoczątko-
wana przez Radę Europy podczas 
Europejskiego Roku Języków w 2001 
roku. Rozwinęła się i zaowocowała 
tysiącami przedsięwzięć podjętych 
w całej Europie. Z tej właśnie okazji 
w Zespole Szkół Zawodowych PKE 
SA Elektrownia Jaworzno III zor-
ganizowany został konkurs języka 
angielskiego i niemieckiego.

Zadaniem uczniów, którzy zgłosili 
chęć uczestniczenia w konkursie było 
rozwiązanie testu sprawdzającego 
umiejętność rozumienia tekstu czyta-
nego, a także zagadnień leksykalnych 
i gramatycznych. Intencją organizatorek 
Dnia Języków Obcych w szkole, który-
mi były nauczycielki języków obcych 
w naszej szkole pani Milena Działowska 
– j. angielski oraz pani Ewelina Stawska 
– j. niemiecki, było zachęcenie uczniów 
do nauki języków obcych, rozwijanie 
ich motywacji, ambicji do osiągania 
lepszych wyników w nauce, a także 
rozwijanie ich zaangażowania we wła-
sne wykształcenie. Konkurs cieszył się 
dużym zainteresowaniem, co oznacza, 
że uczniowie naszej szkoły chętnie uczą 
się języków obcych.

29 września 2008 roku wręczono 
nagrody trzem najlepszym anglistom 

26 września w Europie obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Jest to 
święto językowej różnorodności i uczenia się języków

Dzień Języków w ZSZ PKE SA

i trzem najlepszym germanistom wy-
łonionym spośród uczniów technikum 
i liceum profilowanego. W konkursie 
języka angielskiego I miejsce zajął Piotr 
Grondalczyk (kl. 3b), II miejsce Katarzy-
na Kuziel (kl. 4b), III miejsce Mateusz 
Sędrowski (kl. 3b), zaś w konkursie języ-
ka niemieckiego I miejsce zajął Mateusz 
Kulawik (kl. 4b), II miejsce Krzysztof 
Jończyk (kl. 3lp), III miejsce Grażyna 
Górka (kl. 3lp).

Atrakcyjne nagrody w konkursie 
ufundowała Rada Rodziców ZSZ PKE 
S.A. Elektrownia Jaworzno III. Pod-
czas uroczystego wręczenia dyplomów 
i nagród, uczniowie naszej szkoły mogli 
obejrzeć prezentację multimedialną na 
temat krajów angielskich i niemieckich 
obszarów językowych, a także film bę-
dący relacją z realizacji jednego z pro-
wadzonych w naszej szkole projektów 
współpracy zagranicznej. meds

Zapraszamy na ZJAZd ABSOLWeNTóW 25 października 2008 r.
Harmonogram zjazdu

11.00	–	uroczysta	Msza	święta	w	Kolegiacie	św.	Wojciecha
12.00	–	przemarsz	absolwentów	do		budynku	szkoły	przy	ulicy	Chopina	40

–	spotkanie	z	wychowawcami
–	koncert	w	wykonaniu	absolwentów	i	uczniów	szkoły
–	przedstawienie	teatralne	„Król	Chłopów”	w	reżyserii	Zbigniewa	Adamczyka
–	inne	atrakcji	i	niespodzianki

Prosimy się logować www.zsp1.jaworzno.edu.pl w zakładce Jubileusz. Więcej 
informacji na stronie internetowej, lub pod nr telefonu (032) 616 35 81. Liczymy, że dzięki 
wzajemnym kontaktom wiadomość ta dotrze do Każdej i Każdego z Was. Liczymy również 
na pomoc finansową niezbędną do przygotowania jubileuszu. Nasze konto: Spółdzielczy w 
Jaworznie rachunku: 36 8445 0007 0000 0033 7496 0001 dopiskiem: Jubileusz - 40 lat 

dyrekCja szkoły oraz komitet orGanizaCyjny jubileuszu

uczniowie podczas rozwiązywania testów

Przedstawienie przedszkolaków

1560/d/08
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Miasto JaworznoPowiew Europy

Powiedzmy sobie szczerze: nie 
bez powodu Bruksela nazywana 
jest nieformalną stolicą Europy. 
Centrum wydarzeń politycznych, 
przyjazna dla ucha plątanina języ-
ków – tam nawet „bonjour” brzmi 
jakby lekko z niemiecka. Z drugiej 
zaś strony idące w parze z polityką 
(!) życzliwość i spokój. Niemożliwe? 
A jednak.

W ubiegłym tygodniu uczestniczy-
łem w seminarium dla dziennikarzy 
mediów lokalnych i regionalnych orga-
nizowanych przez Biuro Informacyjne 
Parlamentu Europejskiego w Polsce. 
Przyznaje się od razu bez bicia, że nie 
wiele wniosłem do rozmów swoich 
starszych kolegów, którzy z większym od 
mojego doświadczeniem mogli bez za-
jąknięcia wypowiadać się na ogrom eu-
ropejskich tematów, zwłaszcza w ujęciu 
swojego własnego podwórka: Olsztyna, 
Kielc, Zielonej Góry czy choćby Lublina.  
Przysłuchiwałem się więc polemikom, 
dyskusjom i wnioskom, jakie wysuwali 
dziennikarze z oddziałów regionalnych 
m.in. Gazety Wyborczej, Telewizji 

Poznałem Europę z bliska

Polskiej. Przekonywałem również, że 
Jaworzno to nie tylko Szczakowianka 
i Centrum Nurkowe. To także niewy-
obrażalny potencjał w ludziach. Ciągłe 
starania o to, aby miasto rozwijało się na 
wszystkich możliwych płaszczyznach. 
Tak mówiłem – bo czy tak nie jest?

Na początek 
Warszawa

Pierwszym punktem przyjrzenia 
się Europie z bliska była konferencja 
w siedzibie Biura Informacyjnego Par-
lamentu Europejskiego. Na zaproszenie 
szefa biura, Jacka Saluty, Agata Zdrożna 
z OBOP-u zaprezentowała najnowsze 
wyniki badań, które jasno wskazują zni-
kome zainteresowanie Polaków nadcho-
dzącymi wyborami do europarlamentu. 
No tak...właściwie, kiedy to będzie?

Po konferencji samolot do Brukseli 
– cały „rozkład zajęć” był szczegółowo 
rozpisany. Na lotnisku w Warszawie 
spotkałem Zdzisława Kobierskiego, z-cę 
prezydenta Skarżyska-Kamiennej. Wyla-
tywał na Open Day’s – Europejski Tydzień 
Regionów i Miast. Miałem kiedyś przy-
jemność spotkania pana prezydenta w Ja-
worznie podczas tegorocznego ogłaszania 
wyników w konkursie literackim „O Złotą 
Lirę”. Przyjechał, bo jak sam stwierdził 
– miał po drodze. Zajął drugie miejsce. 
Zamieniliśmy wówczas kilka zdań. 

W samej zaś Brukseli na dobry po-
czątek spotkanie z europosłem Janem 
Olbrychtem, ponownie „znajoma twarz” 
– kilka tygodni temu poseł wygłosił 
w MBP wykład nt. polityki spójności 
Unii Europejskiej po 2013 roku. Tym 
razem dyskutowaliśmy o problemach 
regionów – najważniejszych dla Polski 
lokalnej debatach w Parlamencie.

Godzinę później odwiedził nas wi-
ceprzewodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego Marek Siwiec. Próbowaliśmy 
odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób 
Parlament Europejski wpływa na życie 
Europejczyków?

Kolejnym gościem zaproszonym na 
spotkanie z nami był Marcin Libicki, 
przewodniczący Komisji Petycji. To 
właśnie m.in. przez jego ręce przechodzi 
rocznie 1500 skarg zgłaszanych przez 
Europejczyków, dotyczących zarówno 
spraw błahych, jak i tych poważnych 
– nie szukając daleko – temat Rospudy. 
W między czasie lunch, by nabrać sił 
przed kolejnymi spotkaniami. Kolej-
ne – z Yoannisem Darmisem szefem 

zespołu redakcji i rozpowszechniania 
informacji. 

Naszą wizytę w Brukseli koordyno-
wał Piotr Wolski – rzecznik prasowy 
Biura Informacyjnego Parlamentu Euro-
pejskiego w Polsce. Pomocą służył także 
Andrzej Sanderski, szef polskiej redakcji 
serwisu prasowego PE, który przedstawił 
działalność służb prasowych Parlamen-
tu Europejskiego. To pracownicy tej 
komórki tworzą i udostępniają materiały 
oraz komunikaty prasowe dotyczące 
aktualnych poczynań parlamentu (sesje 
plenarne, posiedzenia komisji).

Patrzę na to w ten sposób: dzienni-
karze – korespondenci dostają na tacy 
wszystko, czego potrzebują: briefingi, 
streszczenia, analizy. Uzyskują od służb 
prasowych najistotniejsze informacje. 
Muszą być one, rzecz jasna, obiektywne 
i wiarygodne. Dziennikarz może do 
Brukseli przyjechać sam. To żaden pro-
blem wynająć operatora. A właściwie, po 

co przyjeżdżać, skoro wszystkie bieżące 
informacje publikowane są na jednej ze 
stron internetowych – w surowej formie: 
materiały video, mp3, foto. Wspominam 
przy tej okazji o uruchomionej przez 
Parlament Europejski telewizji interne-
towej, w której dostępne są cztery kanały 
– każdy skierowany do innego odbiorcy. 
EuroparlTV nadaje program w 22 języ-
kach (www.europarltv.europa.eu). 

Spacerkiem po 
parlamencie

Przyszedł także czas na najbardziej 
oczekiwany moment – zwiedzanie bu-
dynku parlamentu europejskiego. Na 
początek jedno z miejsc pracy dzien-
nikarzy - studio nagrań, niejako „na 
korytarzu”. W tle przechodzący ludzie, 
niezwykła ilość lamp, kabli i nowo-
czesnych kamer. Te stacjonarne rów-
nież jest. Niejedno. Przewidziane jako 
miejsce do debat i dyskusji europosłów. 
W jednym z nich Polka poprawiająca 
urodę europosłom …makijażystka. 

W jednym z pomieszczeń znaleźli-
śmy niewyobrażalną ilość materiałów 
filmowych. To archiwum telewizyjne 
Parlamentu Europejskiego. Tydzień po 
tygodniu już od ponad 50 lat każde pu-
bliczne wystąpienie jest rejestrowane. Na 
tak potężny zbiór składają się oczywiście 
w większości sesje plenarne.  

Ostatni dzień w sercu Uni Euro-
pejskiej rozpoczynamy w sąsiadującej 
z hotelem Komisji Europejskiej. Nasza 
uwaga skupiła się na prezentacji działu 
prasowego dot. wydarzeń w Uni oraz 
wspomnianych już przeze mnie czterech 
kanałów informacyjnych. 

Przed wyjazdem, w hotelowym 
korytarzu spotykam Bogusława Śmi-
gielskiego, Marszałka Województwa 
Śląskiego. Idzie na śniadanie, więc nie 
przeszkadzam. Do Jaworzna wracam 
o północy. Nawet zmęczenie nie bloku-
je mi myśli, że możemy się od Europy 
wiele uczyć. łukasz GryGiel

uczestnik seminarium i autor tekstu – łukasz Grygiel

Plac Pullmana – widok z okna parlamentu

Budynek Komisji europejskiej w Brukseli

To m.in. tu podejmowane są ważne dla europy decyzje


