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Przed nami listopadowe sobotnio-
niedzielne  uroczystości Wszyst-
kich Świętych i Dzień Zaduszny. 
W nastroju skupienia, ciszy, za-
dumy, wspominać będziemy tych, 
którym wiele zawdzięczamy, na-
szych najbliższych, krewnych, zna-
jomych, przyjaciół, którzy odeszli  
ze świata żywych.

Na wszystkich cmentarzach w mia-
stach, osiedlach, w małych wioskach 
odbywać się będą uroczystości dla od-
dania szacunku, uczczenia wszystkich 
Zmarłych z udziałem tłumów miejsco-
wych mieszkańców oraz przyjezdnych 
z różnych stron kraju.

Każda z nekropolii ma swój nie-
powtarzalny klimat, jest historią 

przemijania pokoleń ludzkich. Na 
mogiłach, miejscach pamięci, grobach 
bezimiennych, zapłoną znicze będące 
dowodami pamięci o tych wszystkich, 
których kryje głębia ziemi.

W jesiennych dniach listopadowych, 
sięgamy nieodłącznie pamięcią także  
do swoich bliskich, znajomych, których 
historia naszych dziejów pozostawiła na 
zawsze na obcej ziemi, poległych, zmar-
łych, zamordowanych, zaginionych na 
Syberii, w lasach katyńskich, łagrach, 
obozach koncentracyjnych, morzach  
i oceanach świata.

W refleksyjnej zadumie pamięci  
o Nich, pozostaje żal i tęsknota z żar-
liwą modlitwą.

zofia Żak

Wciąż dość niepewnie rysuje się 
przyszłość szczakowskiego Zakła-
du Przewozów Towarowych PKP 
Cargo. Zgodnie z planami zarządu 
zakład ma zostać połączony z po-
dobnymi… w Czechowicach-Dzie-
dzicach, Katowicach i Łazach. Na 
to nie godzą się związkowcy – a swój 
sprzeciw w tej sprawie przedstawili 
już jaworzniccy radni, wspierani 
przez prezydenta. Warszawa pozo-
stawała jednak niewzruszona.

Ostatnio jednak, jak mówią sami 
pracownicy spółki, pojawiło się świa-
tełko w tunelu. Seria spotkań z zarzą-
dem PKP Cargo S.A. z udziałem posła 
Wojciecha Saługi i marszałka Bogu-
sława Śmigielskiego, pozwala nieco 
bardziej optymistycznie spojrzeć na 
zaistniałą sytuację.

PKP Cargo jest największą spółką 
w grupie PKP. Mimo szybko postępu-
jącej liberalizacji polskiego rynku kole-
jowych przewozów towarowych, firma 
zachowała pozycję lidera w branży. 
Potrzebami szybko zmieniającego się 

rynku właśnie, kierownictwo spółki 
tłumaczy konieczność zmian. 

Planowana restrukturyzacja – ofi-
cjalnie – nie będzie wiązać się ze 
zwolnieniami.  Pracownicy z Jaworzna 
znajdą przecież zatrudnienie w Kato-
wicach.  Związkowcy mają jednak na 
ten temat inne zdanie. – Nieoficjalnie 
docierają do nas informacje, że zwolnio-
nych zostanie prawie dwa tysiące osób, 
głównie pracowników administracji. 
Tylko w Szczakowej pracę stracić może 
150 ludzi – wylicza Jerzy Sośnierz, 
szef Związku Zawodowego Kolejarzy 
w Szczakowej. Jaworznickim związ-
kowcom pomagają również ci z Łaz. 
Zgodnie z pierwotnym scenariuszem 
zarządu ich zakład miał zostać przyłą-
czony do Tarnowskich Gór.

Temperatura rozmów na linii Ja-
worzno – Katowice – Warszawa zaczyna 
jednak jakby powoli spadać. – Umiar-
kowany optymizm – tak stan rozmów 
z zarządem charakteryzuje poseł Woj-
ciech Saługa. – Mam wrażenie, że nasze 
argumenty – mimo bardzo burzliwej 

dyskusji – przekonują swoją racjonalno-
ścią. Za Szczakową przemawia nie tylko 
potencjał i tradycja, ale przede wszystkim 
ekonomia – wyjaśnia Saługa.

– To, co już udało się już wypraco-
wać to zapewnienie, że Łazy nie zostaną 
oddzielone do Szczakowej – mówi mar-
szałek Bogusław Śmigielski i dodaje: 
– Wraz z panem prezydentem Silbertem 
i posłem Wojciechem Saługą jesteśmy 
w stały kontakcie zarówno z zarządem 
jak i stroną związkową. I nie ukrywam, 
że oczekujemy ze strony władz spółki 
nowej propozycji.

Jak dowiedzieliśmy się w najbliż-
szych dniach do województwa zawita 
Wojciech Balczun, prezes PKP Cargo 
S.A. Wcześniej Śląsk odwiedził inny 
członek zarządu Wojciech Bawor. To 
dla nich okazja, by z bliska ocenić 
kondycję poszczególnych zakładów 
i raz jeszcze pochylić się nad założe-
niami restrukturyzacji – co z resztą 
obiecali w rozmowie z naszymi par-
lamentarzystami w Warszawie.

GraŻyna haska

Światełko 
w tunelu

Ofiarom Golgoty Wschodu
Cóż dziś Wam dać możemy
Czy też Wam czegoś trzeba
Gdy spoglądacie na nas z nieba
Najbardziej ludzcy z ludzi
Dlatego dzisiaj Święci
Świeczkę Wam zapalam
Pamięci !

WIESŁAW ANDRUSIKIEWICZ

Pamięć o Wszystkich Zmarłych

Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
w Jaworznie informuje, że 
1 listopada 2008 r. na ulicy 
Paderewskiego, prowadzącej 
do cmentarza pechnickiego, 
wprowadzona zostaje zmiana 
w istniejącej organizacji ruchu:
na odcinku od skrzyżowania 
ul. Broniewskiego do skrzyżowania 
z ul. Grunwaldzką wprowadzony 
zostanie ruch jednokierunkowy. 
Na pozostałym odcinku 
ul. Paderewskiego (od ul. Królowej 
Jadwigi do ul. Broniewskiego) ruch 
będzie się odbywał jak dotychczas.
Przy pozostałych jaworznickich 
cmentarzach nie przewiduje się 
zmian (obowiązuje istniejąca 
organizacja ruchu). iw

Żeby tylko to światełko w tunelu nie pochodziło z nadjeżdżającego na nas pociągu

30 października br. o godz. 9.00 
w sali obrad UM odbędzie się sesja 
Rady Miejskiej. W porządku obrad 
przewidziano 25 punktów.
Z najważniejszych spraw to: 
informacja o stanie bezpieczeństwa 
publicznego za I półrocze 2008 r.; 
określenie na 2008 rok wysokości 
stawek podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień; określenie na 2008 
rok wysokości stawek podatku 
od środków transportowych; 
powierzenie gminie Katowice 
prowadzenia zadań publicznych 
w zakresie orzekania o potrzebie 
kształcenia specjalnego, 
indywidualnego nauczania oraz 
udzielania innych form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
dzieciom autystycznym z terenu 
miasta Jaworzna; nadanie nazw 
czterem nowo powstającym 
wewnętrznym drogom gminnym 
w rejonie ulicy Chełmońskiego oraz 
sprawy spółek gminnych.

Jm

Zaproszenie
na sesję

Uwaga 
absolwenci I LO, 
rocznik 1971
Kultywując prawie 
czterdziestoletnią tradycję 
zapraszamy rocznik zdający 
maturę w roku 1971 na uroczystą 
mszę św. w intencji absolwentów 
I LO, która zostanie odprawiona 
8 listopada br. w jaworznickiej 
Dolinie Miłosierdzia, czyli w kościele 
Miłosierdzia Bożego na Borach 
o godzinie 16.00. Mszę odprawi 
ks. dr Lucjan Bielas, a po mszy 
zebrani przeniosą się do sali Mega 
Pizzy na Osiedlu Stałym.
Zapisy na spotkanie towarzyskie 
prowadzi Danuta Tekielak, 
zgłoszenia pod numerem telefonu 
602 658 779.

komitet orGanizacyJny
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WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWE!
Chcesz obniżyć koszty administrowania?

Zadzwoń do nas!
Oferujemy wysoki standard – niskie koszty

zarządzania wspólnotami 
mieszkaniowymi.

Zarząd Budynków Sp. z o.o., 32-500 Chrzanów, ul. Sokoła 23,
tel./fax (032) 623 25 63  e-mail: biuro@zarzadbudynkow.pl

Gwarantujemy
uczciwość,	rzetelność	i	profesjonalizm	

Zapewniamy	jawność	działania.	

ISO
9001:2000
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1296/d/08

Obsługa	Informatyczna	Firm
Sieci	komputerowe

www.futureit.pl
biuro@futureit.pl	tel.	604	782	140

Pogotowie komputerowe 24h
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Prezydent miasta nagrodził ośmiu 
policjantów z Komendy Miejskiej 
Policji nagrodami pieniężnymi za 
ich wkład w poprawę bezpieczeń-
stwa w Jaworznie. Pula nagród wy-
niosła 10 tysięcy złotych.

Angażują się w program „Tarcza” i łapią najwięcej przestępców

Nagrody dla policjantów

Miasto od kilku lat prowadzi pro-
gram poprawy bezpieczeństwa „Tar-
cza”. Wśród wielu partnerów Urzędu 
Miejskiego jednym z najważniejszych 
jest Komenda Miejska Policji. Urząd 
finansuje etaty 15 dzielnicowych, we 
współpracy z policjantami opraco-
wuje mapę zagrożeń i opłaca patrole, 
które raz w miesiącu, podczas tak 
zwanych piątkowych akcji kontrolują 
wybrane, najniebezpieczniejsze rejo-
ny. – Jest to trzeci rok, gdy te patrole są 
finansowane, kiedy podpisujemy taką 
umowę. Z tego, co wiem, inne miasta 
idą w ślad za nami. Kontaktują się z 
naszym wydziałem zrządzania kry-
zysowego dopytując się, jak to zostało 
u nas rozwiązane – wyjaśnia Dariusz 
Starzycki.

Spotkanie z policjantami i wrę-
czenie nagród odbyło się w piątek, 24 
października, w Urzędzie Miejskim. 
Przed przekazaniem dyplomów wyróż-
nionym funkcjonariuszom prezydent 
Paweł Silbert i sekretarz miasta Dariusz 

Starzycki rozmawiali z policjantami 
o problemach w ich codziennej pracy 
oraz o tym jak układa się ich współpraca 
ze strażą miejską.

Nagrodzeni policjanci wyróżniają 
się skutecznością i zaangażowaniem 
w działania podejmowane przez miasto 
w celu podniesienia bezpieczeństwa. 
Większość z nich może pochwalić 

się licznymi zatrzymaniami, również 
przestępców złapanych na gorącym 
uczynku. O wyborze funkcjonariu-
szy zdecydował Komendant Miejski 
Policji. – Są to funkcjonariusze, którzy 
wyróżniają się i mają dodatkową formę 

motywacji. Mogą wykonywać czynności 
płatnych ponadnormatywnych służb. 
Jest korzyść obopólna, bo i policjant jest 
w stanie zarobić sobie troszkę pieniędzy 
jak również społeczeństwo, miasto jest 
zabezpieczone – wyjaśnia nadinspektor 
Arkadiusz Więcek, zastępca komen-
danta KMP Jaworzno.

p.Jamróz

Oto lista nagrodzonych policjantów:
asp. szt. Mirosław Pasek, Specjalista Sekcji Prewencji; nadkom. Piotr Pacyniak, 
Naczelnik Sekcji Prewencji; nadkom. Jacek Sowa, Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji; 
st. post. Bartłomiej Szymkowiak, Referent Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Sekcji 
Prewencji; sierż. szt. Grzegorz Hamerski, Referent Referatu Patrolowo-Interwencyjnego 
Sekcji Prewencji; mł. asp. Rafał Długosz, Dzielnicowy Sekcji Prewencji; mł. asp. Mariusz 
Kolat, detektyw Sekcji do Walki z Przestępczością Gospodarczą; mł. asp. Mirosław Patucha, 
detektyw Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Sekcji Kryminalnej.

Od lewej: prezydent Paweł Silbert, Dariusz Starzycki, Arkadiusz Więcek, Piotr Pacyniak i Jacek Sowa

W związku ze zbliżającym się dniem 
Wszystkich Świętych należy  się spo-
dziewać na jaworznickich drogach 
zwiększonego ruchu, zwłaszcza na 
głównym ciągu komunikacyjnym 
oraz w rejonie cmentarzy.

Z dokonanej analizy wynika, że 
w tym czasie występuje wyraźny 
wzrost zdarzeń drogowych (wypadki 
i kolizje), jak również funkcjonariusze 
odnotowują znaczną liczbę zatrzyma-
nych osób po kieliszku. 

– Tegoroczne działania policyjne 
pod kryptonimem „Znicz 2008” prze-
prowadzone będą na terenie Jaworzna 
od godz. 14.00 31 października do godz. 
22.00 2 listopada. Celem jest czuwanie 
nad bezpieczeństwem i porządkiem 
w ruchu drogowym, szczególnie na dro-
gach przyległych do cmentarzy masowo 

Akcja ZNICZ 2008 w Jaworznie
odwiedzanych w tych dniach – infor-
muje mł. asp. Tomasz Obarski.

– Już teraz apelujemy do wszystkich 
osób, które w tym okresie będą poru-
szać się swoimi samochodami, o to, 
by w miarę możliwości nie podjeżdżać 
pod sam cmentarz, starać się korzystać 
z środków komunikacji miejskiej. Funk-
cjonariusze policji i straży miejskiej 
wnikliwie przyglądać się będą poczy-
naniom kierowców i pieszych. Należy 

spodziewać się skutecznej reakcji na 
wszelkie zachowania niezgodne z pra-
wem, szczególnie z prawem o ruchu 
drogowym – przestrzega mł. asp. To-
masz Obarski.

Aby ten czas był możliwie bezpiecz-
ny na terenie naszego miasta, poza 
wzmocnionymi siłami o charakterze 
kontrolnym, porządkowi będą infor-
mować użytkowników dróg o sytuacji 
w miejscach parkingowych. iw

Choć przyjęta w sejmie ustawa 
o obowiązkowych przekształceniach 
szpitali w spółki prawa handlowego 
musi przejść jeszcze długą drogę, 
by zacząć obowiązywać, to już dziś 
ocena jej skuteczności na poprawę 
stanu szpitalnej opieki w Jaworznie 
jest diametralnie różna.

– To nie sceptycyzm a krytyczna 
ocena za i przeciw takiemu pomysłowi, 
by wybrać najlepsze rozwiązania dla 
pacjenta i pracownika służby zdrowia 
– mówi dyrektor szpitala Józef Kurek, 
obrazując swoją opinię takim przy-
kładem: – Pomysł z przekształceniem 
szpitali w spółki przypomina sytuację, 
kiedy to popsuje się samochód i braknie 
mu paliwa, to zamiast nalać do baku 
benzyny i naprawić usterkę, próbuje 
się zmienić właściciela samochodu, li-
cząc, że ten nowy jakoś go popchnie do 
przodu. Odnoszę wrażenie, że dziś nie 
dyskutuje się o wszystkich problemach 
służby zdrowia, tylko ktoś wymyślił sobie 
jedno hasło „przekształcenie”, które ma 
w sposób cudowny zwiększyć wydajność 
lekarzy, zlikwidować kolejki i usprawnić 
pracę ochrony zdrowia, co jest błędem 
i może być przykrym rozczarowaniem 
dla ustawodawców.

Zdaniem Kurka, nie można dziś 
jednoznacznie odnieść się do propozycji 
przygotowanej przez rząd reformy, bo 
zwyczajnie brakuje informacji o proce-
sie legislacyjnym. Nie można znaleźć jej 
nawet na stronach internetowych sejmu, 
czy ministerstwa zdrowia. 

Do pomysłu komercjalizacji szpitali 
z optymizmem podchodzi prezydent 
Paweł Silbert. – Komercjalizacja, a nawet 
prywatyzacja tak, pod jednym jednak 
warunkiem, że nie będzie uszczerbku 
dla jakości usług świadczonych dla pa-
cjentów, których leczy się z ubezpieczenia 
– mówi prezydent.

Zdaniem prezydenta, dziś szpitale 
mają większe możliwości i mogłyby 
leczyć pacjentów więcej, ale zbyt niskie 
kontrakty z NFZ ich ograniczają. – Stwo-
rzone możliwości komercyjnego leczenia 
majętnych pacjentów za pieniądze wpła-
cone do szpitala, pozwolą lepiej wykorzy-
stać możliwości sprzętowe i personalne 
szpitali. W konsekwencji zmniejszy to 
kolejki pacjentów opłacanych z ubez-
pieczenia. Miałem szansę zobaczyć, jak 
funkcjonuje prywatny szpital w Zamościu 
i we Wrocławiu. To normalne szpitale na 
dobrym poziomie, które leczą i jednych, 
i drugich – mówi prezydent, który jest 
też w Radzie Społecznej jednego z by-
tomskich szpitali działających właśnie 
w formie spółki.

– Przepisy już dziś pozwalają na prze-
kształcenia szpitali w spółkę. W Polsce jest 
już kilkadziesiąt takich szpitali. Media 
pokazują jednak tylko te, które odnio-
sły sukces. Nie pokazują tych, których 
przekształcenie zakończyło się porażką 
– mówi Kurek. Jego zdaniem potrzeb-
na jest przede wszystkim merytoryczna 
ocena przyczyn złego stanu zdrowia i od 
tego należy zacząć.

GraŻyna haska

– To nie jest panaceum na 
wszelkie zło w służbie zdrowia 

– ostrzega pomysłodawców 
przekształcenia szpitala dyrektor 

Józef Kurek. 

Ustawodawcy mogą 
się rozczarować

Prezydent Paweł Silbert, 
choć pod pewnymi 
warunkami, jest za 
przekształceniem szpitali 
w spółki.

Zdobywcy Kilimandżaro
Sebastian Pycia i Piotr Fijoł spotkają się 
w środę w sali teatralnej MCK o godz. 
13.00 z jaworznicką młodzieżą, aby 
opowiedzieć im o trudach wyprawy na 
Kilimandżaro.
Osoby uwielbiające słuchać takich 
opowieści zapraszamy również do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej we 
wtorek, 4 listopada, na godz. 18.00.
(na zdjęciu obok Piotra Fijoła, 
uczestniczka wyprawy Marta Żbik).
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o g ł o s z e n i ePodaruj sobie cenne chwile relaksu… odwiedź Morze Martwe w Jaworznie!!!
MM SPA – budynek Hotelu „Pańska Góra”
ul.Krakowska 1
43-600 Jaworzno

Tel. + 48 32 6150150
spa@mmspa.pl
www.mmspa.pl

Salon SPA z solanką – oryginalną wodą z Morza Martwego, gdzie zaznać możesz oryginalnych procedur 
kosmetycznych na twarz i ciało, których dobroczynne skutki doceniła już wieki temu Kleopatra.

Odwiedź naszą stronę internetową www.mmspa.pl, gdzie opisany jest każdy zabieg oraz gdzie zapoznasz się 
z ofertą wyjątkowych kosmetyków opartych na Darach Morza Martwego izraelskiej marki „Sea of Spa”

- unikatowe i dobierane indywidualnie zabiegi na twarz firmy Dermalogica   
  poprzedzone fachowo przeprowadzoną analizą Face Mapping
- okłady błotem z Morza Martwego
- zabiegi pielęgnacyjne i ujędrniające na ciało
- masaże lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplające
- relaks poprzez indyjską Ayurwedę
- kąpiel Afrodyty z hydromasażem

ZAPRASZAMY NA NASZ KONKURS

szczegóły str 47

do wygrania karnet
o wartości 150 zł

Zapraszamy na: 

MM SPA – budynek Hotelu „Pańska Góra”
ul. Krakowska 1
�3-600 Jaworzno
Tel. (032) 615 03 53 
www.mmspa.pl
spa@mmspa.pl

Rewelacyjne efekty!
Sposób na wymarzona sylwetkę
Zabieg Ägyptos – oparty w 100% na Naturze
Ujędrnienie, wyszczuplenie i odtoksycznienie 
ciała, redukcja rozstępów i blizn.
Natychmiastowy rezultat, motywujący do 
regularnego dbania o sylwetkę. 
Rekordowy wynik to utrata aż 8� cm 
w obwodach ciała podczas 1 zabiegu!

1649/D/08

Uroczystości jubileuszu podzielone 
były na dwa dni. Podczas piątkowej 
oficjalnej części w Sali Teatralnej przed-
stawiciele władz miasta, byli dyrektorzy, 
emerytowani nauczyciele, a także ab-
solwenci mieli okazję poznać dokładną 
historię 40-lecia ZSP nr 1. – W okresie 
minionych 40 lat mury szkolne opuściło 
5265 uczniów. Dziś wielu z nich to wspa-
niali fachowcy branży budowlanej, samo-
chodowej, mechanicznej, ekonomicznej, 
chemicznej, absolwenci studiów technicz-
nych, pedagogicznych, ekonomicznych, 
a nawet artystycznych – mówiła Halina 
Jarczyk, dyrektor szkoły.

A było to tak
40 lat temu na jaworznickiej mapie 

edukacyjnej pojawiła się Przyzakładowa 
Zasadnicza Szkoła Budowlana. Założe-
nie było proste – kształcić w zawodach: 
murarz, tynkarz, cieśla budowlany, 
malarz oraz posadzkarz. I nikt chyba 
wówczas nie przypuszczał, że na prze-
łomie tych 40 lat – od 1968 roku szkoła 
przejdzie niemałą transformację. Kilka 
razy zmieniała się nazwa, dochodziły 
coraz to nowsze typy szkół i kierunki 
kształcenia, by w końcu przyjąć nazwę 
ostateczną – Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1. Jednak szkole z trady-
cjami budowlanymi wciąż jednak czegoś 
brakowało. Rozpoczęły się starania 
o przyznanie patrona. Od 17 październi-
ka 2002 szkoła nosi pełną nazwę Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Ka-
zimierza Wielkiego – trudno wyobrazić 
sobie inną wielką postać tak mocno 
kojarzoną z budownictwem.

Gratulacje i wzruszenia
Piątkowa uroczystość to przede 

wszystkim niezliczona ilość gratu-

40 lat minęło

lacji i życzeń dla dalszego rozwoju 
szkoły. Głos zabrali: przewodniczą-
cy Rady Miasta Janusz Ciołczyk, 
wiceprezydent Jacek Nowak, prezes 
GZLA Jerzy Macocha. Ze względu 
na służbowe obowiązki Krystyna 
Bochenek – wicemarszałek Sena-
tu niestety nie mogła uczestniczyć 
w jubileuszu. Gratulacyjny list od-
czytał jej doradca Adam Stokowy. 
Kolejny list tym razem od Śląskiego 
Kuratora Oświaty, Stanisława Fabera, 
odczytał starszy wizytator do spraw 
obronnych Kuratorium Oświaty, 
major rezerwy Wacław Wójcik. Słowa 
uznania za tak owocne 40 lat przesłał 
również poseł Wojciecha Saługa.

W da lsz e j  cz ęśc i  prog ra mu 
w specjalnie przygotowanej sztuce te-
atralnej zaprezentowali się...nauczy-
ciele z ZSP nr 1. „Króla Chłopów” 
– musicalową opowieść o władcy, co 
Polskę zastał drewnianą, a zostawił 
murowaną, wyreżyserował polonista 
Zbigniew Adamczyk. Było śpiewa-
jąco i tanecznie – muzykę skompo-
nowali Roman Jońca i Piotr Skałka 
– obaj po „budowlance”. Śpiewająca 
od zawsze – również absolwentka 
– Roksana Jarzynka czarowała nato-
miast w osobnych odsłonach swoim 
pięknym głosem. 

Sobota w murach szkoły
O godzinie 11.00 w sobotę odpra-

wiona została msza święta w intencji 
pracowników, dyrektorów oraz ab-
solwentów ZSP nr 1. Dalszy program 
uroczystości przeniósł się w mury 
szkoły na ulice Chopina. Po latach 
spotkali się absolwenci i nauczyciele. 
Był czas na wspólne rozmowy, wspo-
mnienia oraz zabawę. Po raz kolejny 

sprawdziło się stare powiedzenie, 
że muzyka łączy pokolenia – jed-
ną z atrakcji było bowiem wspólne 
śpiewanie. W minirecitalu wystąpi-
ła Roksana Jarzynka, na publiczne 
wspomnienia udało się namówić 
Genowefę Siewiorek (dyr. w latach 
1980-1985), byłą wicedyrektor Elwi-
rę Lehnort, emerytowaną polonistkę 
Lucynę Żelechowską – Koziarz oraz 
absolwentów szkoły. 

Dyrekcja ZSP nr 1 pragnie niezwy-
kle mocno podziękować wszystkim 
tym, którzy uczestniczyli w jubileuszu 
40-lecia. Gorące podziękowania należą 
się również pracownikom MCKiS, bez 
których jubileusz nie wypadłby tak do-
brze. Dziękujemy za serce i do zobacze-
nia na kolejnym jubileuszu!

łukasz GryGiel, aBsolwent zsp nr 1

Miniony tydzień był niezwykle ważny dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. Kazimierza Wielkiego – popularna „Budowlanka” obchodziła bowiem jubileusz 40–lecia

Od lewej: Zbigniew Adamczyk, Iza Woźnica, bogusława Hałas i w roli patrona szkoły Andrzej Woźniak
Foto: Adam Grabowski

26 października br. w kościele pod we-
zwaniem Św. Krzyża w Jeleniu odbyła 
się uroczysta msza święta z okazji dia-
mentowych godów, czyli 60-lecia ślubu 
Bronisławy i Tadeusza Hezner. Była to 
piękna uroczystość uświetniona orkiestrą 
dętą, w której jubilat grał ponad 50 lat, 
aż do ukończenia 80 roku życia. Były 
gratulacje i życzenia oraz łzy wzruszenia 
radości i szczęścia. Z tej okazji życzymy 
jubilatom dużo zdrowia, zadowolenia 
z najbliższych oraz błogosławieństwa Bo-
żego na dalsze lata. Jubilaci zaś serdecznie 

6 listopada w Jaworznie odbędzie się promocja 
niezwykłej książki prof. Józefa Szaniawskiego

Potrójne święto
– To będzie potrójne 
święto – mówi Kaziemierz 
Walasik, prezes fundacji 
Energetyka na rzecz Polski 
Południowej.

– Po pierwsze, będzie to promocja 
śląskiej edycji książki „Marszałek 
Piłsudski. W obronie Polski i Europy” 
autorstwa prof. Józefa Szaniawskiego, 
którego będziemy mieli zaszczyt gościć 
w Jaworznie. Po drugie, ta nietuzin-
kowa uroczystość, poświęcona postaci 
ojca niepodległości Polski, jest naszym 
wkładem w obchody Święta Niepodle-
głości w Jaworznie. I po trzecie, obcho-
dzimy w tym roku 15-lecie fundacji 
Energetyka na rzecz Polski Południo-
wej, świętując jednocześnie nasz jubi-
leusz wraz z 90. rocznicą odzyskania 
niepodległości przez naszą ojczyznę 
– wyjaśnia Kazimierz Walasik.

– Dlaczego właśnie w Jaworznie 
świętujemy promocję śląskiej edycji 

książki prof. Józefa Szaniawskiego 
pt. „Marszałek Piłsudski. W obronie 
Polski i Europy”? – pytamy prezesa 
fundacji.

– Marszałek Józef Piłsudski był 
w szczególny sposób związany z Ja-
worznem, z Jaworzna pochodziło wie-
lu legionistów, a sam Piłsudski gościł 
tu kilka razy. Naprzeciwko dawnego 
kina „Złocień” mieścił się dom państwa 
Kolków, w którym Józef Piłsudski gościł 
w 1907 roku. Istnieje anegdota, która 
ma źródło w tej wizycie. Otóż Piłsud-
skiemu tak bardzo smakowało wino, 
którym go wtedy raczono, że po wielu 
latach, już w niepodległej Polsce, kiedy 
kilkakrotnie odwiedzał go w Warszawie 
syn państwa Kolków, razem z delegacją 
Związku byłych Legionistów, Marsza-
łek zawsze wspominał: „...pamiętam... 
u Twojego ojca próbowaliśmy wina...”. 
Cóż było w tym winie takiego szczegól-
nego? Któż to jest w stanie dziś dociec? 
– odpowiada Kazimierz Walasik.

– Ale te wspomnienia sprzed lat 
mają swój ciąg dalszy. Jest bowiem 
w Jaworznie grupa ludzi, którzy dbają 
o tradycję i kultywują swoje własne ko-
rzenie – Rodziny Legionistów, kolejne 
ich pokolenie, pokolenie wnuków. Spo-
tykają się regularnie i poprzez same 
te spotkania stają się łącznikiem po-
między przeszłością a teraźniejszością 
– kończy prezes Walasik.

Na uroczystość zostali zapro-
szeni przedstawiciele władz miasta, 
szefowie przedsiębiorstw z grupy 
Południowego Koncernu Energe-
tycznego, posłowie, europarlamenta-
rzyści, marszałek Sejmiku Śląskiego, 
potomkowie legionistów, a przede 
wszystkim młodzież z jaworznickich 
szkół, która będzie miała szczególną 
okazję poznania postaci Marszałka 
Piłsudskiego.

Józef matysik

Obwoluta książki prof. Józefa 
Szaniawskiego

Niezwykły jubileusz

bronisława i Tadeusz Hezner

dziękują wszystkim, którzy przyłączyli się 
do tej uroczystość. J.w.datoŃ



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

Redaguje zespół: Mirosława Matysik (red. naczelny), Grażyna Haska, Józef Matysik (zast. red. naczelnego). 
Współpracownicy: Ryszard Czerwonka, Piotr Grzegorzek, Piotr Jamróz, Maria Runicka, 
Zofia Żak, Paulina Karbownik, Blanka Bakowicz (korekta).
Biuro reklamy i ogłoszeń: Agnieszka Koster (kier. biura), Katarzyna Kwarcińska.
DTP: Kazimierz Gruszowski.
Druk: Drukarnia Agora Poligrafia, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 4

Adres redakcji: „Co tydzień”, 
43-600 Jaworzno, ul. Św. Barbary 7,
Red. naczelny: tel. 751-91-20
Wydawca: „Wydawnictwo GM” sp.z o.o.
http://www.wydawnictwogm.jaworzno.pl
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych 
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania w nich skrótów, 
nadawania własnych tytułów itp. 

� Co tydzień nr ��/892
29 października 2008 roku

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 28 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

1656/D/08

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

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

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

komisja Turystyki Górskiej zaprasza
06.12.08 r.  Tatry –Orawice (Słowacja) – narty, góry , baseny termalne. Cena: 37 

zł, �0 zł (do 2 grudnia)

komisja Turystyki Pieszej zaprasza
15.11.08 r. Muzeum Czynu Niepodległościowego – Kopiec Piłsudskiego – Kra-

ków. Cena: 18 zł, 20 zł, 22 zł, 25 zł (do 7 listopada)

komisja krajoznawcza zaprasza
29.10.08 r. wyjazd do Teatru Śląskiego w Katowicach na spektakl „Wesele”. Cena: 

12 zł, 17 zł 
08.11.08 r. Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Tyskie 

Muzeum Piwowarstwa. Cena: 2� zł, 26 zł, 28zł, 30 zł (do 3 listopada 
– osoby pełnoletnie)

20.11.08 r. wyjazd do Teatru Śląskiego w Katowicach na spektakl „Nie teraz, 
kochanie”. Cena: 25 zł, 35 zł, �0 zł, �5 zł (do 29 października)

28-29.11.08 r. Andrzejki ze zwiedzaniem i noclegiem – Bochnia - Nowy Wiśnicz. Cena: 
1�0 zł, 1�5 zł, 150 zł, 160 zł 

komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza
23/24-31.01.09 r. Obóz narciarsko – snowboardowy – Włochy – Alpy Retyckie. Cena: 

1625 zł, 16�0 zł, 1670 zł (wstępne zapisy, pierwsza wpłata 100 zł do 
31 października)

IMPReZY dOTOWANe Ze ŚROdkóW URZędU MIASTA JAWORZNA

Serdeczne podziękowania  
dla Pani dr Agnieszki Sowy, pielęgniarkom  

z Zespołu Opieki Paliatywnej  
w Jaworznie za troskliwą opiekę nad moją żoną 

Elżbietą Chełmecką 
składa mąż

1648/D/08

Serdeczne podziękowania Dyrekcji, Gronu 
Pedagogicznemu oraz pracownikom i uczniom 

SP nr 22, Gimnazjum nr 8, sąsiadom z ul. 
Piłsudskiego oraz wszystkim uczestnikom 

pogrzebu za słowa otuchy, modlitwę, złożone 
wieńce i kwiaty, zamówione msze święte oraz 

udział w ostatniej drodze 

śp. Sabiny Pachroń 
składa córka z rodziną. Szczególne 

podziękowania dla Zakładu Pogrzebowego 
„Korona” za profesjonalną obsługę.

1673/D/08

Serdeczne podziękowania  
Ks. Proboszczowi J. Glanowskiemu,  

Ks. Proboszczowi T. Sulejowi  
oraz Ks. A. Piętce za modlitwę, słowa 

otuchy, wsparcie w trudnych chwilach oraz 
odprawienie mszy świętej żałobnej za 

śp. Sabinę Pachroń 
składa córka z rodziną.

21 października
Mieszkanka Dąbrowy 
Narodowej zgłosiła, że 
w okresie od 05.10 do 
21.10.2008 r. nieznany 
sprawca, z mieszkania 
przy ul. Spółdzielczej, do-
konał kradzieży wyrobów 
ze złota o łącznej wartości 
12.000 złotych. Policjanci 
wyjaśniają okoliczności 
tej kradzieży.

Pracownicy Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych (GKR-
PA) ujawnili fakt sprzedaży 
alkoholu osobie nieletniej 
w jednym ze sklepów ogól-
nospożywczych, w rejonie 
Osiedla Stałego. Alkohol 
został sprzedany 17-letniej 
dziewczynie.

22 października
Do Komendy Policji  
w Jaworznie wpłynęło 
zgłoszenie o przywłaszczeniu 
przez 32-letniego miesz-
kańca Tychów samochodu 
dostawczego marki „Renault 
Kangoo”, wartości 15.000 zło-
tych, na szkodę wypożyczalni 
samochodów „Translend”, z 
siedzibą przy ul. Paderew-
skiego w Jaworznie. Sprawca 
był zobowiązany zwrócić 
pojazd w dniu 27.09.2008 

roku, czego do chwili zgłosze-
nia nie uczynił.

23 października
Na placu budowy przy  
ul. Kasztanowej nieznany 
sprawca dokonał kradzie-
ży elementów rusztowa-
nia metalowego, wartości 
5.000 złotych, na szkodę 
mieszkańca Jeziorek. 
Postępowanie prowadzi 
Komenda Miejska Policji 
w Jaworznie.

Około godz. 21.30, w 
rejonie parkingu na 
ul. Klonowej 6, trzech 
młodych mężczyzn 
dokonało rozboju na 15-
letnim mieszkańcu Os. 
Stałego. Sprawcy skradli 
nieletniemu telefon 
komórkowy marki „Sony 
Ericsson”, o wartości około 
150 złotych. Jaworzniccy 
stróże prawa znają już 
personalia sprawców 
rozboju. Trwają czynności 
zmierzające do zatrzyma-
nia mężczyzn.

Na skupie złomu przy ul. 
Waryńskiego policjanci 
sekcji prewencji zatrzymali 
dwóch mężczyzn w wieku 
39 i 50 lat, którzy dokonali 
kradzieży 800 kg prętów 

żebrowanych z terenu pry-
watnej posesji na szkodę 
mieszkańca Podłęża. Suma 
strat – 1.000 złotych.

Policjanci drogówki, na ul. 
Młynarskiej, zatrzymali do 
kontroli samochód osobowy 
marki „Opel Kadett”, którym 
w stanie nietrzeźwym kie-
rował 31-letni mężczyzna. 
Wynik badania na zawartość 
alkoholu w organizmie 
wynosił 1,1 promila. Kie-
rowca został umieszczony w 
policyjnym areszcie.

Kilka minut po godz. 
14.00 policjanci drogówki, 
na ul. Wygody zatrzymali 
61-letniego mężczyznę, 
który będąc w stanie 
nietrzeźwym (2,8 pro-
mila) kierował rowerem 
oraz spowodował kolizje 
drogową z samochodem 
marki „Ford Escort”. 
Pijany rowerzysta został 
zatrzymany w areszcie.

24 października
Policjanci sekcji ruchu 
drogowego na ul. 
Wygody zatrzymali 
38-letniego mężczyznę, 
który będąc w stanie 
po spożyciu alkoholu 
(0,25 promila) kierował 

samochodem marki „Hy-
undai Getz”. Kierowca po 
zatrzymaniu prawa jazdy 
został zwolniony.

25 października
Około godz. 12.20, 
na ul. Grunwaldzkiej, 
kierujący samochodem 
marki „VW T-4”, 20-letni 
jaworznianin, potrącił 
przechodzącego przez 
przejście 52-letniego 
mężczyznę. Pieszy do-
znał ogólnych potłuczeń 
ciała, przebywa na 

leczeniu w szpitalu  
w Jaworznie.

26 października
W niedzielny poranek po-
licjanci sekcji prewencji, 
w jednym z mieszkań przy 
ul. Chopina, zatrzymali 
44-letniego mieszkańca 
Os. Podłęże, który kiero-
wał groźby pozbawienia 
życia wobec 35-letniej 
kobiety. Sprawca, w sta-
nie nietrzeźwym, został 
umieszczony w izbie 
wytrzeźwień.

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

Sanitarnych „INSBUD” spółka z o.o. Tarnów 
uprzejmie informują 

że w dniach: od 03 listopada 2008r.  
do 14 listopada 2008r. nastąpi całkowite 

zamknięcie ul. Bielany (na odcinku  
od ul. Byczyńskiej do wjazdu do szkoły)  

w Jaworznie związane z realizacją zadania 
inwestycyjnego „Budowa kanalizacji 

Wąwolnica etap V w Jaworznie”. 
Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy. 
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Z konferencji prasowej prezydenta

Nasze sprawy

Miasto planuje wybudować około 30 kilometrów sieci 
szerokopasmowego internetu

o g ł o s z e n i e

Wiadomo już kto w tym roku będzie 
odpowiedzialny za odśnieżanie ja-
worznickich ulic. O „Akcji Zima” 
mówił na konferencji prasowej 
w Urzędzie Miejskim prezydent 
Paweł Silbert.

„Akcja Zima” startuje 1 listopada
Umowę na zimowe utrzymanie 

dróg podczas tegorocznej „Akcji 
Zima” władze miasta podpisały już 
22 września. Podobnie jak w po-
przednich latach odśnieżaniem dróg 
i chodników będzie zajmowało się 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczysz-
czania spółka z o.o. W tym roku do 
przetargu zorganizowanego przez 
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, stanął 
także Zakład Usług Komunalnych 
z Będzina, ale to jaworznicka spółka 
złożyła korzystniejszą ofertę.

Akcja będzie prowadzona od 1 listo-
pada do końca marca przyszłego roku. 
Mimo tego, że jeszcze prognozy nie 
przewidują opadów śniegu pracownicy 
MPO już się przygotowują do rozpo-
częcia akcji. Sprawdzane są piaskarki 
i pługi, a do magazynów zwożona jest 
specjalna sól. – Doświadczenia poprzed-
nich lat wskazują, że to przedsiębiorstwo 
potrafi drogi w mieście odśnieżać i nie raz 
słyszałem takie uwagi, że drogi w naszym 
mieście są ośnieżane lepiej niż w mia-
stach sąsiednich, choć oczywiście są takie 
miejsca, gdzie mieszkańcy chcieliby, żeby 
było jeszcze lepiej – mówi prezydent 
Paweł Silbert.

Dyrektor MPO zapewnia, że 
przygotowania idą zgodnie z planem 
i zakończą się w tym miesiącu. Na 
samochodach, zarówno należących 
do spółki i podwykonawców, które 
pracują przy odśnieżaniu ulic, za-
montowane są nadajniki GPS, co 
pozwala na stałą kontrolę nad tym, 
w jakim rejonie się znajdują. Od li-
stopada w siedzibie MPO rozpocznie 
pracę dyspozytor.

W ubiegłym roku MZDiM od-
szedł w czasie zawierania umowy 
z MPO od opłaty ryczałtowej za całą 
akcję. W tym roku również wykonaw-
ca będzie otrzymywał pieniądze za 
wykonaną pracę w ramach Akcji. Jest 
to lepsze rozwiązanie dla obu stron. 
Jeśli zima będzie łagodna, miasto za-
płaci mniej za pracę piaskarek. Z kolei 
jeśli zima będzie o wiele sroższa MPO 
nie będzie musiało dopłacać do pracy 
maszyn z własnych funduszy. W ubie-
głym roku taki sposób zapłaty za 
usługę pozwolił zaoszczędzić ponad 
600 tysięcy złotych. Na tegoroczną 
akcję Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
zabezpieczył 2,5 miliona złotych.

Internet dla wszystkich
Miasto planuje wybudować około 

30 kilometrów sieci szerokopasmo-
wego internetu. Głównym celem 
władz miasta jest doprowadzenie 
sieci internetowej do mieszkańców 
Jaworzna z dzielnic peryferyjnych, 
do których nie docierają ze swoimi 
usługami lokalni operatorzy. Ja-
worzno jest rozległym miastem i ze 
względów na wysokie koszty inwe-
stycji prywatnym operatorom nie 
zawsze opłaca się doprowadzać stałe 
łącza o wysokiej przepustowości do 
takich dzielnic, jak Byczyna, Ciężko-
wice, czy Jeleń.

Do 2012 roku miasto ma wybu-
dować sieci światłowodowe, których 
przepustowość będzie wynosić 10 
megabajtów na sekundę. – To jest już 
więcej niż przewidują normy. Dzisiaj 

za szerokopasmowy internet uznaje 
się 6 megabajtów, my będziemy ofe-
rować 10 – wyjaśnia sekretarz miasta 
Dariusz Starzycki.

Projekt zakłada, że miasto położy 
szkielet sieci, a za samo podłączenie 
mieszkańców i dostarczanie usługi 
będą odpowiedzialni już prywatni 
przedsiębiorcy. Każdy z operatorów 
i dostawców usług internetowych bę-
dzie mógł z sieci skorzystać na równych 
prawach. W związku z tym, że koncep-
cja zakłada także wykorzystanie frag-
mentów istniejącej już infrastruktury, 
miasto wysłało 13 zaproszeń do współ-
pracy przy projekcie, do firm posiada-
jących własną sieć kablową na terenie 
Jaworzna. Dotychczas odpowiedziały 
trzy. Poza mieszkańcami dostęp do 
sieci uzyskają także jednostki admi-
nistracyjne miasta.

Miasto pozyskało na realizację pro-
jektu 2 miliony euro ze środków unij-
nych (Program Rozwoju Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego). 
Wkład własny, to 15 procent wartości 
inwestycji, czyli 300 tys. euro.

Nagrody w dziedzinie kultury
Nagroda Miasta Jaworzna to 

wyróżnienie przyznawane osobom, 
które poświęcają się animacji kultu-
ry w mieście, w następujących dzie-
dzinach: twórczości artystycznej, 
upowszechniania kultury, ochrony 
dóbr kultury. Zgłoszenia kandy-
datów przyjmuje wydział edukacji, 
kultury i zdrowia Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie przy Placu Górników. 
Kandydatów mogą zgłaszać: komisje 
Rady Miejskiej, prezydent miasta, 
dyrektorzy placówek kulturalnych, 
stowarzyszenia zawodowe oraz  
twórcze. p.Jamróz

Ulice będzie 
odśnieżać MPO

165 harcerzy z 15 środowisk harcer-
skich z Jaworzna i innych miast uczest-
niczyło w jubileuszowym, XXV Festi-
walu Kultury Harcerskiej „Chwat”. 
Przez trzy dni, od 24 do 26 paździer-
nika, harcerze bawili się w budynku 
Szkoły Podstawowej numer 6.

Czas mija i przynosi nam nowe 
doświadczenia. Festiwal Kultury Har-
cerskiej „Chwat” na początku był nie-
wielkim przedsięwzięciem VI Szczepu 
Harcerskiego Chwaty. To właśnie od 
nazwy szczepu działającego już od wielu 
lat w Szkole Podstawowej nr 6 festiwal 
wziął swoją nazwę. Z czasem przerodził 
się w jedno z najważniejszych przedsię-
wzięć w ciągu całego roku harcerskiej 
pracy. Nadal organizowany jest przez 
drużyny z „szóstki” i zjeżdżają na niego 
oprócz harcerzy z Hufca Jaworzno także 
drużyny z innych miast.

W tym roku w „Chwacie” wzięło 
udział 15 środowisk harcerskich z Ja-
worzna, Dąbrowy Górniczej, Sosnow-
ca i Żor. 165 harcerzy stacjonowało w 
SP 6, a program zaplanowany na cały 
weekend był bardzo bogaty. W piątek, 
po zakwaterowaniu w szkole, odbyła 
się pierwsza część festiwalu piosenki. 

„Chwat” to obowiązkowy element w kalendarzu jaworznickich harcerzy

Jubileusz harcerskiego festiwalu

Tego dnia drużyny śpiewały piosenkę 
o tematyce harcerskiej. W sobotę od 
samego rana, w różnych częściach 
miasta trwały zajęcia tematyczne. 
Harcerze między innymi odwiedzili 
redakcję gazety „Co tydzień”, gdzie 
zobaczyli jak pracują dziennika-
rze. Zwiedzili także siedzibę straży 
miejskiej. W szkole odbywały się 
warsztaty śpiewu i tańca oraz zajęcia 
z masażu. A w kamieniołomie Sodo-
wa Góra chętni zmagali się w biegu 
na orientację. Tego odbyła się jeszcze 

1661/d/08

Szanowni Pasażerowie,
Aby ułatwić Państwu dojazd  
do cmentarzy wprowadzamy w dniu 1 listopada 
szereg zmian w rozkładach jazdy:

Na liniach obsługiwanych przez PKM Jaworzno 
obowiązywać będą niedzielne rozkłady jazdy, 

za wyjątkiem linii 307 oraz 312, 
które kursować będą jak w soboty.

	W godzinach 9:00-17:00 linie 305 oraz 307 (w obydwu kierunkach) 
obsługiwać będą dodatkowy przystanek Szczakowa Cmentarz; nie będą 
natomiast zatrzymywać się na przystanku Szczakowa Przychodnia,

	Na liniach 313 oraz 314 uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek, 
zlokalizowany w okolicach skrzyżowania ul. Kolejowej oraz Grun-
waldzkiej.

	Na linii 314 dwa dodatkowe kursy zostaną przedłużone z Ciężkowic 
Wakacyjnej do Szczakowej PKP.

Dojazd w okolicę cmentarzy 
ułatwią Państwu również dwie linie okolicznościowe, 

uruchamiane na trasach:

	380: Os. Stałe – Urząd Skarbowy – Leopold – Pechnik – Hotel Brojan –  
(> Centrum - Chełmońskiego / Stojałowskiego – Obrońców Poczty 
Gdańskiej <) – Szpital – Wilkoszyn Rondo – Wilkoszyn – Wilkoszyn 
Cmentarz – Jeziorki Rondo.

o	odjazdy z Os. Stałego: 8:30, 8:40, 8:50 itd. co 10 minut do 
godz. 17:00

o	odjazdy z Jeziorek Rondo: 8:55, 9:05, 9:15 itd. co 10 minut do 
godz. 17:25

	381: Szczakowa PKP – Szczakowa Cmentarz – Os. Gagarina – Góra 
Piasku – Górnośląska – Niedzieliska – Klub Relaks – Wiejska – Szcza-
kowska - Os.Stałe – Kalinowa - Długoszyńska II – Os.Stałe Cmentarz 
– Długoszyńska II – Długoszyńska – Dąbrowa Narodowa Katowicka 
– Łubowiec Parking

o	odjazdy z Łubowca: 9:00, 9:30, 10:00 itd. co 30 minut do 
godz. 16:30

o	odjazdy ze Szczakowej PKP: 9:40, 10:10, 10:40 itd. co 30 
minut do godz. 16:40

Na liniach obowiązuje taryfa biletowa PKM Jaworzno.

Szczegółowy rozkład jazdy linii 380 i 381 znajdziecie Państwo na naszej 
stronie internetowej, pod adresem: www.pkm.jaworzno.pl
Informacji udziela również Dział Organizacji Przewozów (tel. 032 753 55 
06) oraz Dyspozytor PKM Jaworzno (tel. 032 753 55 40).

UDOGODNIENIA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
DLA PODRÓŻUJĄCYCH 

W DNIU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1609/d/08

Magbud S.A. Poszukuje 
kandydata na stanowisko 

kierownika budowy
Wymagania: wykształcenie bu-
dowlane, doświadczenie min. 10 
lat, uprawnienia budowlane, zna-
jomość programów CAD, prawo 
jazdy
Oferujemy: wysokie wynagrodze-
nie, stabilne zatrudnienie

CV proszę przesłać na adres: 
jf@magbud.com.pl lub 32-500 
Chrzanów, ul. Chrzanowska 90

1609/d/08

Magbud S.A. przyjmie 
pracownika na stanowiska 

majstra budowlanego.

Wymagania: wykształcenie bu-
dowlane, doświadczenie min. 10 
lat, prawo jazdy
oferujemy: stabilne zatrudnienie, 
atrakcyjne wynagrodzenie.

CV proszę przesłać na adres: 
jf@magbud.com.pl lub 32-500 
Chrzanów, ul. Chrzanowska 90

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

1643/d/08

Zatrudnimy
pracowników 

ochrony 
z licencją lub z grupą inwalidzką 

Praca na terenie Jaworzna. 
Zapewniamy umowę o pracę, 

wysokie zarobki. 
Chętnych zapraszamy 

na spotkanie w dn.04.11.08r, 
ul. dwornickiego 7, o godz.10.00

gra terenowa i zaraz potem druży-
ny przeniosły się do Domu Kultury 
w Szczakowej, gdzie miała miejsce 
druga część festiwalu piosenki. Tym 
razem harcerze prezentowali piosen-
kę o zadanym wcześniej przez orga-
nizatorów temacie – Czas.

W sobotni wieczór uczestnicy 
„Chwata” bawili się jeszcze na imprezie 
urodzinowej z okazji okrągłego jubile-
uszu i zjedli przygotowane przez siebie 
ciasta. Potem chętni wystartowali w jesz-
cze jednej grze terenowej, w okolicach 
szkoły. Organizatorzy nie zapomnieli 
również o harcerzach, którzy nie działają 
już czynnie w organizacji. Na specjal-
nej imprezie dla byłych instruktorów 
wspominano poprzednie edycje Chwata 
i dawne dzieje szczepu, przez który prze-
winęło się wielu bardziej i mniej znanych 
mieszkańców Jaworzna. Zwycięzcy 
tegorocznej imprezy to na pewno repre-
zentacja żorskiej drużyny „Leśne Orły”, 
która zajęła pierwsze miejsce w obu czę-
ściach festiwalu oraz sosnowieckie dru-
żyny „Zorza” i „Skauci”, które wygrały  
w grach terenowych. Po rozdaniu na-
gród, na niedzielnym apelu, wszyscy 
rozjechali się do domów. p.Jamróz

Zwycięzcy festiwalu piosenki
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Miasto Jaworzno 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

1529/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
1580/d/08

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065 1580/d/08

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

1578/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

1579/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.
1576/d/08

1355/d/08

AUTO GAZ – PROMOCJA
14 lat doświadczenia montaż, serwis

BOSCH – SERVICE

APP – Jaworzno, ul. Katowicka 19b,
tel. 032 752 94 27

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
1577/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

TAPETY NATRYSKOWE 
„FABRYKA KOLORU” 

tel. 500 265 956, 508 294 140
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. 

Duży jesienny rabat
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

1584/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

1575/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

1647/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

Jaworzno ul. Wilcza 11 
tel. 0 662 281 641; 692 385 150; 032 751-49-87

1617/d/08

GŁADZIE, MALOWANIE, ŚCIANKI DZIAŁOWE, SUFITY 
PODWIESZANE, GOTELE, PŁYTKI, PANELE. 

SZYBKO I DOKŁADNIE. 
TEL. 605 442 905
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ogłoszenie własne

REKLAMA 
W TELEWIZJI

 

już od 300 zł netto
tel. 032 751 91 30

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”

zaprasza na kursy prawa jazdy 
12.11.08. 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/081384/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

hurtownia kosmetyków w Jaworznie 
zatrudni 

osoby na stanowisko: magazynier – system zmianowy

Wymagania: prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność, doświad-
czenie pracy na magazynie mile widziane w tej branży

Swoje oferty CV prosimy składać na adres 
e-mail: plushurt@pro.onet.pl 

lub osobiście Jaworzno ul. Herbowa 16a w godzinach 8.00-16.00
1608/d/08

1664/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

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

Firma budowlana zatrudni pracownika na stanowisko:  

KIEROWNIKA 
DS. HANDLU I MARKETINGU

Wymagania:
–	 doświadczenie	na	podobnym	stanowisku,
–	 wykształcenie	(min.	średnie),
–	 wysoko	rozwinięte	zdolności	komunikacyjne,
–	 bardzo	dobra	organizacja	pracy,	
–	 monitorowanie	działań	konkurencji,
–	 umiejętność	obsługi	komputera

Oferujemy:
–	 pracę	w	prężnie	rozwijającej	się	firmie,
–	 atrakcyjne	warunki	zatrudnienia,
–	 możliwość	rozwoju	zawodowego,	
–	 wynagrodzenie	uzależnione	od	osiąganych	wyników

Oferty	zawierające	CV	oraz	list	motywacyjny	prosimy	kierować	drogą	
elektroniczną	na	adres:	hr101@prokonto.pl

1609/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

HIT SEZONU!

1663/d/08

Wiodący Producent materiałów 
budowlanych poszukuje kandydatów 

na stanowiska:

kierownik Budowy – wymagania:
» co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu budową
» uprawnienia budowlane
» znajomość oprogramowania typu CAD
» dyspozycyjność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:
» wysokie wynagrodzenie
» zatrudnienie w stabilnej firmie

Mistrz budowy – Wymagania:
» praktyczne doświadczenie w zakresie prac ogólnobudowlanych
» doświadczenie w kierowaniu pracownikami

Oferujemy:
» atrakcyjne wynagrodzenie
» zatrudnienie w stabilnej firmie 

CV prosimy przesłać na: jf@pascongro.com

1664/d/08

1381/d/08

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394
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Miasto Jaworzno Dla koneserów

Wielkie sprzątanie

Złotak na brzozie

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.plŚmierć na drodze

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

Smutek jesieni

Chaszcze na sprzedaż
W numerze, w którym opowiadałem 
o topolowym zagajniku, znalazła się 
informacja o przeznaczeniu tego 
terenu na sprzedaż. Tak jak w przy-
padku sprzedanej Wapniówki, nie 
interesuje mnie kim jest nieszczęśli-
wy nabywca, tak i w tym przypadku 
wynik transakcji będzie mi zupełnie 
obojętny. Tu jest ciekawie, ale na ra-
zie utworzenie rezerwatu przyrody 
w tym miejscu nie wchodzi w grę. 

Wielkie sprzątanie
Teren po Kościuszce nigdy nie był 

pozostawiony samemu sobie. Owszem 
dominowały samosiejki topoli, ale 
prowadzono tu wiele działań prawie 
gospodarczych. W pierwszym okresie 
buszowali tutaj nieustraszeni poszuki-
wacze kabli. Przy okazji pozyskiwano 
wszystko, co miało jakąkolwiek war-
tość, a złom przede wszystkim. Później 
miejsce to stało się ulubionym skrótem 
dla wielu mieszkańców miasta. Liczba 
ścieżek, które w innych okolicznościach 
nazwalibyśmy szlakami wydeptanymi 
przez zwierzynę, jest tutaj bardzo duża. 
I w tych chaszczach spora liczba jaworz-
nian ostro protestowała przeciwko poli-
tyce ekologicznej rządu. Teraz teren ten 
jest sprzątany na koszt jaworznickich 
podatników i dlatego w pewnym sensie, 
każdy, kto zostawił tutaj coś od siebie 
okradł współmieszkańców. Wszelako, 
biorąc pod uwagę stan jaworznickich 
lasów i opłotków, trudno będzie znaleźć 
kogoś, kto jest w tej materii bez winy. 

Przy okazji sprzątania część drzewo-
stanu jest wycinana i palona na miejscu. 
W poprzednim odcinku sugerowałem, 
że dobrze byłoby to drewno zrębkowa  
i traktować jako biopaliwo. Teraz jednak, 
muszę zwrócić uwagę na to, że pozorne 
marnotrawstwo poprzez spalenie ich 
na miejscu jest lepszym rozwiązaniem.  
W tej kwestii rozstrzygającym jest bilans 
energetyczny. Policzmy ile energii uzy-
skalibyśmy ze spalenia wilgotnych gałęzi 
a ile zużylibyśmy podczas mechaniczne-
go ścinania, zrębkowania oraz przewo-
żenia ich do miejsca spalenia. 

Kilka ciekawostek
Kiedy dowiedziałem się o zamia-

rze sprzedaży tego terenu, poszedłem 
jeszcze raz pospacerować po nim. 
Oczywiście informacje o tym, że jest 
to teren budowy nie stanowiły dla 
mniej jakiejkolwiek przeszkody, tak 
jak dla wielu innych osób. Przy okazji 
usłyszałem, że powinien tu powstać 
park z prawdziwego zdarzenia, bo 
to, co znajduje się w widłach ulicy 

Grunwaldzkiej i Pocztowej, to kpina 
z tego słowa.

Teraz liście topól po większej części 
opadły. Także wiele wierzb zrzuciło 
liście. Przekwitły zdecydowanie złoci-
ste nawłocie, których ciemnobrązowe 
badyle wyróżniają się na tle szarych 
trzcinników piaskowych. Zdecydowa-

nie najbardziej jaskrawym akcentem 
były tu owoce dzikiej róży, która wciąż 
miała większość zielonych liści. 

Ja jednak zwróciłem uwagę na 
zagrzybione drzewa. Pierwszym  
z nich była brzoza brodawkowata. Na 
spodniej stronie liści siewek znajdo-
wały się liczne złocistożółte plamki. 
Tak atakuje rdza złotak brzozowy 
– Melampsoridium betulinum. Pomi-
mo pospolitości tego gatunku drzewa 
choroba pojawia się stosunkowo 
rzadko. Chociaż bywałem tutaj wiele 
razy, tę rdzę znalazłem tutaj dopiero 
teraz. Teren ten jest bardzo podmokły. 
Dlatego występuje tutaj wiele gatun-
ków wierzb. Jedną z nich jest wierzba 
pięciopręcikowa, która z racji bardzo 
lśniących liści nazywana bywa wierzbą 
laurową. To bardzo pospolity gatunek 
krzewu. Większość wierzb ma kwiaty 
męskie posiadające dwa pręciki, a u tego 
gatunku jest ich od pięciu do ośmiu. 
Wszystkie wierzby atakują rdze z ro-
dzaju Melampsora. Większość krze-
wów atakuje M. epitea. Kilka gatunków 
atakują wybredni smakosze. Tu jest nim 
Melampsora larici-pentandrae. Tak jak 
w przypadku poprzedniego gatunku  
i tutaj jest to pierwsze notowanie tej 
rdzy z centrum miasta.

Alimenty (cz. II)
Jeżel i  jedna k postępowanie 

egzekucyjne przeciwko niewypła-
calnemu lub skutecznie ukrywają-
cemu swoje dochody dłużnikowi 
a limentacyjnemu bezwzględnie 
okaże się bezskuteczne, warto wy-
korzystać to, że od tego miesiąca, 
czyli od października 2008 r. przy-
wrócono Fundusz Alimentacyjny. 
Zgodnie bow iem z nową usta-
wą o Funduszu Alimentacyjnym 
w październiku br. rozpoczęło 
się wypłacanie pieniędzy z tytułu 
zaliczki alimentacyjnej. Wnioski 
o przyznanie świadczenia można 
sk ładać w Urzędzie Miejsk im. 
Odgórnie ustalone zostało kryte-
rium dochodowe (do 725 zł netto 
przypadające na członka rodziny) 
– na podstawie którego przyznaje 
się świadczenie. Jego wysokość 
jest przyznawa na w gra nicach 
zasądzonych przez sąd kwoty ali-
mentacyjnej, lecz maksymalnie 
może wynieść do 500 zł na jed-
nego członka rodziny. Przykład: 
samotna mat ka ma zasądzoną 
przez sąd rodzinny kwotę a l i-
mentacyjną w wysokości 450 zł na 
każde z dwójki dzieci. Egzekucja 
jest bezskuteczna, a zatem – przy 
spełnieniu warunków w postaci 
dochodów na członka rodziny 
– jest szansa, że z funduszu ali-
mentacyjnego otrzyma tę kwotę. 

Jeżeli jednak okaże się, że sąd przy-
znał po 550 zł alimentów, to nawet 
przy spełnieniu wszystkich przesła-
nek – kwota z funduszu nie może 
przekraczać sumy 500 zł na każdą 
uprawnioną osobę. Pieniądze na 
za l iczk i pochodz ą od pa ńst wa 
i tylko w pewnym zakresie jest ono 
w stanie wdrażać system pomocy 
dla tych, którzy drogą sądową na-
byli prawo do alimentów, a jednak 
pieniędzy nie otrzymują. Do wnio-
sku o świadczenie należy dołączyć 
zaświadczenie z Urzędu Skarbo-
wego o uzyskiwanych dochodach. 
Należy zaznaczyć, że jest to inne 
zaświadczenie, niż zaświadczenie 
załączane do wniosku o przyznanie 
świadczenia rodzinnego. Do wnio-
sku należy podać numer konta, na 
który mają zostać przelane pienią-
dze. Warto też nadmienić o tym, że 
obecnie ważną nowelizacją w syste-
mie alimentacyjnym jest możliwość 

otrzymy wania świadczenia nie 
tylko przez samotnych rodziców, 
lecz również przez pełne rodziny 
(nawet gdyby osoby dorosłe pozo-
stawały w konkubinacie). Funkcją 
funduszu jest realne udzielenie 
pomocy osobom, które przed są-
dem udowodniły swoje potrzeby 
i mają przyznane alimenty. Nie 
jest zatem możliwe domaganie 
się czegokolwiek bez uprzedniego 
uzyskania prawomocnego orze-
czenia (w y roku) bąd ź to sądu 
okręgowego, w którym toczy się 
postępowanie rozwodowe z jed-
noczesnym orzekaniem o alimen-
tach, bądź – w odrębnym procesie 
– przez sąd rejonowy rodzinny. To 
tutaj trzeba udowodnić swoje racje 
i – jak zawsze powtarzam – po-
wództwo o alimenty nic w sądzie 
nie kosztuje, tzn. jest zwolnione od 
opłat wpisowych. A więc walczmy 
o alimenty, by je uzyskać.

W Sądzie Okręgowym 
rozpocznie się za kilka 
tygodni proces w sprawie 
zabójstwa 21-letniego 
mężczyzny, który zginął 
ugodzony nożem w pierś. 
Na ławie oskarżonych 
zasiądzie 49-letni 
sąsiad zamordowanego. 
Nie przyznaje się do 
popełnienia zbrodni.

21-latek zginął w nocy. Policjan-
ci znaleźli go na ruchliwej drodze. 
Miał m.in. rozległą ranę kłutą na 
piersi. Biegli stwierdzili, że bezpo-
średnią przyczyną jego śmierci był 
krwotok do worka osierdziowego. 
Badania krwi pobranej od zmarłego 
wykazały, że miał 0,8 promila alko-
holu. Jeszcze tej samej nocy funkcjo-
nariusze zatrzymali nietrzeźwego 
Stanisława M., podejrzewanego o to 
zabójstwo. W zabudowaniach Sta-
nisław M. policjanci znaleźli m.in. 
jego ubranie zaplamione krwią oraz 
nóż myśliwski. Jak wynika z aktu 
oskarżenia, grupka młodych ludzi, 
wśród których była również przy-
szła ofiara, spotkała się nieopodal 

jednego ze sklepów. Niektórzy pili 
piwo. Nagle pojawił się tam również 
Stanisław M. Po zamknięciu sklepu 
młodzi przenieśli się na pobliski 
przystanek autobusow y. Około 
północy zauważyli Stanisława M. 
idącego drogą. Nie odzywał się do 
nich. Prowadzący sprawę ustalili, 
że wracał od sąsiada, gdzie wraz 
z innymi mężczyznami pił alko-
hol.21-latek zobaczywszy Stanisawa 
M. miał krzyknąć w jego stronę. Ten 
w ogóle nie zareagował. Chłopak 
wsiadł na rower kolegi i pojechał za 
sąsiadem. Po chwili jeden z kolegów 
ofiary, stojący przed przystankiem 
zauważył w świetle nadjeżdżającego 
samochodu zarys sylwetek, które – 
jego zdaniem – szarpały się. Pobiegł 
w tamtą stronę i po chwili zobaczył 
swój rower, a w oddali leżącego na 
jezdni kolegę, który nie reagował na 
wołanie. Zaraz potem dotarli tam 
inni koledzy. Kiedy zorientowali 
się, że stan chłopaka jest poważny, 
wezwali pogotowie. Stanisław M. 
nie przyznał się do zabójstwa. Pod-
czas przesłuchania, kilka godzin po 
zatrzymaniu wyjaśniał, że kiedy 
wracał do domu od sąsiada został 
nagle zaatakowany przez nieznane 
mu osoby, które go biły i kopały. 
Udało mu się uciec na pastwisko, 
ale kiedy znów wyszedł na drogę, 
znów dopadła go 4-osobowa gru-

pa, wśród której miała być także 
kobieta. Kiedy napastnicy ruszyli 
w jego stronę, wyciągnął nóż i wy-
machiwał nim. Pierwszy podjechał 
mężczyzna na rowerze i doskoczył 
do niego. Gdy się przew róci l i , 
zaatakowali go następni napast-
nicy. Podczas przesłuchania przed 
prokuratorem zmienił częściowo 
swoje wyjaśnienia. Stwierdził, że 
grupa mężczyzn go wyzywała, a nie 
biła. Kiedy zszedł z pastwiska na 
jezdnię, miał dojechać do niego 
na rowerze jeden z napastników. 
Ubliżając mu, miał się na niego 
rzucić i uderzyć w ucho. Stanisław 
M. wyciągnął nóż i zaczął się cofać. 
Napastnik zaczął go dusić i ciągnąć 
za włosy. Obaj przewrócili się na 
ziemię. Do szamoczących dobiegła 
grupa, a dwóch mężczyzn rzuci-
ło się na Stanisław M. Udało mu 
się jednak wyswobodzić i dotrzeć 
do domu. Oskarżony nie umiał 
wyjaśnić, w jaki sposób na ciele 
zmarłego powstały stwierdzone 
obrażenia. Wykluczono, że przed 
szamotaniną z chłopakiem Stani-
sław M. był bity przez inne osoby. 
Biegli stwierdzili, że Stanisław M. 
w czasie popełnienia zarzucanego 
mu czynu miał ograniczoną w stop-
niu znacznym zdolność pokierowa-
nia swoim postępowaniem

pitawal
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JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ ZAANGAŻOWANĄ W PRACE:
spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów 
i niewidomych, organizacji pozarządowych, Towarzystwach 
Ubezpieczeń Wzajemnych, Spółdzielczych Kasach Oszczędno-
ściowo-Kredytowych oraz podmiotach wymienionych w usta-
wie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE:
„Społeczeństwo na plus-wsparcie szkoleniowe 

instytucji otoczenia ekonomii społecznej”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddzia-
łania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA ORAZ DORADZTWO z zakresu:
• Trening umiejętności psychospołecznych z elementami 

asertywności
• Trening wystąpień publicznych i autoprezentacji
• Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich
• Ekonomia społeczna i profesjonalizacja III sektora
• Mediacje i Negocjacje
• Rozwój lokalny ekonomii społecznej
• Podstawy fundraisingu
• Wolontariusz- jak go zdobyć i zatrzymać
• PR i skuteczny marketing
• Zarządzanie projektem oraz sprawozdawczość i rozli-

czenia projektów europejskich

Zapisy i wszelkie informacje:
AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. 
WYDZIAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY 
ul. Gliniana 12, 43-600 Jaworzno
TEL. 032 616 42 58

RADIA CB

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

Reklama

Chcesz 
reklamować się 

w Internecie?

Pokażemy Ci nasze 
możliwości

na www.jaw.pl 

tel. 32 751 91 30
Ogłoszenie własne

1648/d/08

1406/D/08

1430/d/08

Firma zatrudni pracowników do nowego 
obiek tu hotelowego w Trzebini

– dyrektor
– recepcjonista
– kucharz
– pomoc kuchenna
– kelner

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

1494/d/08

1405/d/08

1462/d/08

Salon: poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00, sobota 10:00 – 1�:00
 Jaworzno ul. Grunwaldzka 2; tel. (032) 614 22 22

1560/d/08

BIURO	TERENOWE	
PROJEKTU
Ul.	3	Maja	33,	

40-097	Katowice
TEL.	032	760	90	19

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.

1697/d/08

EUROPEJSKI 
FUNDUSZ 

SPOŁECZNY
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Walczyli 
bokserzy

czytaj na str. 12

Najlepsi 
trialowcy  
w Jaworznie

czytaj na str. 14

Uczniowie na 
start

Wspomóż  
klub kibica

Upragnione 
pierwsze 
zwycięstwo 
Energetyka

czytaj na str. 13

Blamaż Zgody

czytaj na str. 12

czytaj na str. 13

Górnik gromi 
Ciężkowiankę

Zupełnie innego finiszu spotkań 
rundy jesiennej spodziewali się fani 
jaworznickiej Szczakowianki. Ich 
drużyna zagrała w sobotę ostatni 
mecz tych rozgrywek przed własną 
publicznością. Tym razem przyszło 
się jej zmierzyć z zespołem plasu-
jącym się jedno „oczko” wyżej od 
ostatniej Ciężkowianki – Koleja-
rzem Katowice.

Sukcesy w meczach z rywalami 
z „górnej półki”, słabo spisujący 
się przeciwnik mogły wróżyć tylko 
wysokie zwycięstwo. Niestety, przy-
puszczenia się nie sprawdziły. Po-
czątkowo jaworznianie występujący 
w nowych trykotach przejęli inicja-
tywę na boisku. Ich ataki były groź-
ne – strzał w słupek, piłka mijająca 
go o centymetry – lecz nieskuteczne. 
W 11. minucie padła bramka, której 

Szczakowianka Jaworzno – Kolejarz Katowice 1:0 (1:0)

Skromna wygrana

autorem był Jarzynka, przełamujący 
tym samym niemoc strzelecką trwa-
jącą od meczu z AKS-em Niwka. 
Chwilę później przeprowadzona 
zostaje kolejna akcja, lecz tym razem 
skutecznie interweniuje Płaskonka. 
Publiczność oczekująca na rozwią-
zanie się przysłowiowego „worka 
z bramkami” zawiodła sie. Pomi-
mo wielu nadarzających się okazji, 
więcej bramek w tym spotkaniu nie 
ujrzeliśmy. Na boisku zapanował 
natomiast wielki chaos. Szczako-
wianka szukała okazji do zdobycia 
kolejnego gola i podwyższenia wy-
niku, a „kolejarze” za wszelką cenę 
chcieli wyrównać stan spotkania. 
Takie założenia zawodników obu 
jedenastek w widoczny sposób wpły-
nęły na widowiskowości meczu. 
Oglądający to spotkanie byli świad-

kami niezliczonej ilości niedokład-
nych podań, marnowanych okazji 
oraz bezradności piłkarzy w dążeniu 
do obranego celu. Końcówka mogła 
przynieść zmianę wyniku zarówno 
w jedną jak i drugą stronę, lecz po-
został od niezmienny od 11. minuty. 
Po ciężkim meczu Szczakowianka Ja-
worzno nie odrobiła choćby 1 punk-
tu straty do niepokonanego dotąd 
lidera – Czarnych Sosnowiec, którzy 
zwyciężyli na wyjeździe z Unią Dą-
browa Górnicza 1:2. 

Bramki: Jarzynka 11’
Szczakowianka: Polański, Podralski, 
Sałapatek, Skrzypek (Prażmowski), 
Adamus, Sermak A., Stemplewski 
(Stachura), Bonczek (Zięba), Biskup 
(Ochmański), Rejdych, Jarzynka 

Bartek

Trójka jaworznickich bokserów 
zrzeszona w klubie Victoria 
Jaworzno, walczyła w ubiegłym 
tygodniu. W Dąbrowie Górniczej 
na eliminacjach do poznańskich 
Mistrzostw Polski Jaworzno 
reprezentowali Wojciech 
Piwowarczyk I Krzysztof 
Kopytek. Pierwsze miejsce 
w turnieju zajął Piwowarczyk, 
który pokonał trójkę rywali 
i pewnie awansował tym 
samym do Mistrzostw Polski. 
Niespodziewanie gorzej 
powiodło się Krzysztofowi 
Kopytkowi, który przegrał 
po raz pierwszy w karierze. 
Lepszy okazał się zawodnik 
z Gilowic, Ostrowski. – Krzysiu 
walczył bardzo dobrze, ale trafił 
na bardzo dobrego rywala i po 
bardzo wyrównanej walce uległ 
mu na punkty w stosunku 2: 
1. W końcu pierwsza porażka 
musiała się zdarzyć, co nie 
zmienia faktu, że Krzysztof jest 
jednym z najlepszych bokserów 
w swoim wieku w kategorii 48kg. 
Na Mistrzostwa Polski w Poznaniu 
Krzysztof pojedzie i na pewno 
tam pokaże kawałek bardzo 
dobrego boksu. – komentuje 
ojciec Krzysztofa i trener Victorii, 
Robert Kopytek. W Śląskiej 
Lidze Juniorów walczył 
Bartłomiej Nowakowski który 
pewnie rozprawił się ze swoim 
przeciwnikiem z Kleofasa 06 
Katowice, Moledą. Odpoczywał 
najlepszy pięściarz Vici – Kamil 
Młodziński, który w pierwszych 
dniach listopada wybiera się 
do Niemiec na zgrupowanie 
kadry narodowej. Również 
w pierwszych dniach listopada 
odbędą się wspomniane 
Mistrzostwa Polski w Poznaniu 
młodzików, na których 
planowany jest start Wojciecha 
Piwowarczyka i Krzysztofa 
Kopytka.

k.repeć

Klub kibica Szczakowianki 
Jaworzno wychodzi z kolejną 
inicjatywą do fanów drużyny 
Andrzeja Sermaka. Tym razem 
fani proponują kupno gadżetów/ 
pamiątek klubowych, takich 
jak rękawiczki, szaliki, czapki. 
Gadżety są dostępne  
w przystępnej cenie,  
a całkowity dochód z akcji 
będzie przeznaczony na wyjazdy 
kibiców na spotkania wyjazdowe, 
finansowanie opraw meczowych 
itp. Więcej informacji na temat 
oferty skierowanej do kibiców 
oraz szczegółów akcji można 
zasięgnąć pisząc na mail kibice@
szczakowianka.pl lub pod 
numerem gadu-gadu:8328692

k.repeć

Radomir Jarzynka (z numerem 9.) szukał każdego sposobu na przejęcie piłki. W końcu udało mu się 
dopaść rywali i zdobyć bramkę na wagę 3 punktów dla Szczakowianki
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Już tylko 2 tygodnie pozostały do 
rozpoczęcia kolejnej imprezy  
o zasięgu ogólnopolskim. W dniu 
10 listopada, w Hali Widowiskowo-
Sportowej Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu, odbędą się 
Drużynowe Mistrzostwa Polski  
w trialu rowerowym. Dziś 
postaramy się przybliżyć Państwu 
zasady jakie rządzą tą bardzo 
widowiskową dyscypliną.  

Nareszcie jaworzniccy kibice 
siatkarscy mogą odetchnąć  
z bardzo głęboką ulgą. Po dwóch 
porażkach drużyna MCKiS Energetyk 
Jaworzno po zaskakująco dobrym 
spotkaniu pokonuje samego lidera  
1 ligi, ekipę Pronaru Parkiet 
Hajnówka – 3:1, wygrywając 3 
kolejne sety w mistrzowskim stylu. 

Górnik Jaworzo w tej rundzie 
rozkręcił się na dobre, 
Ciężkowianka po zdobyciu 
pierwszego punktu musi przyjąć 
na siebie kolejną wysoką 
porażkę. Derby pomiędzy dwoma 
piątoligowcami zakończyły się 
bardzo jednostronnym rezultatem, 
zwycięstwem Górnika 6:0.

Ponad 1�0 zawodników  
i zawodniczek w ubiegłym tygodniu 
na sali sportowej w Gimnazjum 
numer 3 zmierzyło się ze sobą 
w zawodach wspinaczkowych. 
Cała impreza była bardzo udana 
i pokazała, jak wielka jest wśród 
młodzieży chęć do wspinaczki 
sportowej. 
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SIATKÓWKA

SIATKÓWKATRIAL

Nadal bez zwycięstwa pozostają siat-
karki drugoligowego MCKiS-u Ja-
worzno. Tym razem podopiecznym 
trenera Krzysztofa Zabielnego nie 
udał się wyjazd do Bielska–Białej. 
Ostatecznie przegrywamy w trzech 
setach do: 17, 13 i 22. Była to już 
czwarta porażka w tym sezonie.

Zgodnie z zapowiedziami zawod-
niczek, wyjazd do Bielska miał być 
przełomowy. Patrząc na grę i skład, 
bielszczanki były w naszym zasięgu. 
Jednak boisko weryfikuje wszystko. 
Już na samym początku okazało się, 
że skład gospodyń wzmocniła Iwo-
na Waligóra, etatowa zawodniczka 
pierwszego zespołu, występującego 
w Plus Lidze Kobiet. Pomimo to, spo-
tkanie zaczęło się obiecująco. Jeszcze 
do stanu po 10 nic nie zapowiadało, 
że przegramy pierwszego seta. Na za-
grywkę wchodzi Matusiak i mocnymi 
serwami sieje spustoszenie w naszych 

Nareszcie jaworzniccy 
kibice siatkarscy mogą 
odetchnąć z bardzo 
głęboką ulgą. Po dwóch 
porażkach drużyna  
MCKiS Energetyk 
Jaworzno po zaskakująco 
dobrym spotkaniu 
pokonuje samego lidera 
1 ligi, ekipę Pronaru 
Parkiet Hajnówka – 3:1, 
wygrywając 3 kolejne sety 
w mistrzowskim stylu. 

Było to trzecie podejście jaworz-
nian. Pomimo, że wyjazd do Haj-
nówki miał być czwartym meczem, 
to spotkanie z MKS-em Będzin nie 
doszło do skutku. W skutek nie-
szczęśliwego zdarzenia, mecz zapla-
nowany na 18 października został 
przełożony na 29 października. 

Dzięki temu jaworznianie mieli 
więcej czasu na przygotowanie się 
do kolejnych spotkań. 

Wyjazd do aktualnego lidera 
wywoływał u siatkarzy trenowa-
nych przez Mariusza Łozińskiego 
i Jacka Sowę, moty wację i chęć 
zwycięstwa. Nie jechaliśmy do Pro-
naru w roli faworytów. Jednak po 
raz kolejny okazało się, że liga jest 
nieprzewidywalna i każdy może 
wygrać z każdym. 

Pier wsz y set  to w y rów na na 
walka. Decydującym elementem, 
który zdecydował o zwycięstwie 
gospodarzy, była zagrywka. Ener-

Rozegrano kolejny turniej szacho-
wy. 14 turniej szachowy rozegrany 
26.10.08 r. kolejność:

1. Zbigniew Kądziołka  8,0
2. Krystian Krzempek  7,5
3. Sergiusz Palion  6,5
4. Jarosław Marzec  6,5
5. Adrian Moryson  6,0
6. Adam Kasperlik  6,0
7. Janusz Jeleń  5,0
8. Tomasz Wadowski  4,4
9. Andrzej Klich  4,5
10. Sylwester Barnowski  4,5
11. Stanisław Stachańczyk  4,0
12. Dariusz Olej  4,0
13. Grzegorz Zaprzałka  4,0
14. Adam Steczek  3,0
15. Andrzej Wadowski  3,0
16. Zbigniew Kawala  2,0
17. Romuald Łasak  1,0
18. Artur Pludra  1,0

Klasyfikacja open 
po 14 turniejach:

1. Zbigniew Kądziołka  208,89
2. Jarosław Marzec  204,48
3. Janusz Jeleń  190,48
4. Stanisław Stachańczyk  172,06
5. Adrian Moryson  159,75
6. Sergiusz Palion  132,72
7. Maciej Kawala  127,87

8. Krystian Krzempek  94,37
9. Adam Kasperlik  93,81
10. Dariusz Olej  93,14

Sklasyfikowanych jest 
34 zawodników.

Wśród kobiet prowadzi Dagmara 
Kowalczyk 10 pkt.

Klasyfikacja juniorów:
1. Krystian Krzempek  70
2. Tomasz Wadowski  48
3. Adam Pludra  9
4. Natan Kajdas  9
5. Robert Ściechura  8
6. Marcin Orzeł  8

Klasyfikacja „zawodników 
bez kategorii”:

1. Dariusz Olej  116
2. Andrzej Klich  86
3. Romuald Łasak  78
4. Artur Pludra  52
5. Andrzej Wadowski  38
6. Tomasz Burek  34

Sklasyfikowanych jest 15 zawod-
ników. 15 turniej-9 listopada, 16 
turniej-23 listopada, 17 turniej-14 
grudnia ul.Plac Świętego Jana 12 od 
godziny 10.00.

iw

Już tylko 2 tygodnie pozostały do roz-
poczęcia kolejnej imprezy o zasięgu 
ogólnopolskim. W dniu 10 listopada, 
w Hali Widowiskowo – Sportowej 
Miejskiego Centrum Kultury i Spor-
tu, odbędą się Drużynowe Mistrzo-
stwa Polski w trialu rowerowym. Dziś 
postaramy się przybliżyć Państwu 
zasady jakie rządzą tą bardzo wido-
wiskową dyscypliną.  

Zasady zawodów trialowych są 
podobne do tych, które występują  
w golfie. Zawodnik, który ukończy 
trasę w jak najkrótszym czasie i z jak 
najmniejszą ilością błędów, odnosi 
zwycięstwo. Trial rowerowy to sport 
wykorzystujący specjalne rowery, na 
których zawodnicy muszą manew-
rować tak, aby przebyć odcinek uło-
żony przez organizatorów zawodów. 
Głównym zadaniem jest ukończenie 
trasy bez dotknięcia podłoża. Trial 
rowerowy pochodzi od trialu na 
motorach. Zawodowcy uprawiający 
ten sport chcieli dać swym dzieciom 
coś, na czym mogłyby ćwiczyć zanim 
przesiądą się na motory. W ten sposób 
niektóre dzieciaki pokochały rowery 
i dalej na nich trenowały. Tak naro-
dził się BikeTrial. W zależności od 
klasy zawodnika czas  na ukończenie 
sekcji to 2 lub 3 minuty. Zwykle jest 
5 różnych tras. Jeden punkt karny 
otrzymywany jest za każdym ra-
zem gdy zawodnik dotknie podłoża 
jedną nogą. Pięć punktów karnych, 
gdy uczestnik podeprze się dwo-
ma nogami. Jeśli zawodnik uzbiera  
5 punktów, kończy trasę i czeka na 

szeregach. Gdy psuje zagrywkę jest 
już 16:10 i staje się wiadomym, że 
nie wygramy tego seta. Gra punkt za 
punkt, pozwala ostatecznie na zdoby-
cie 17 punktów. Drugi set to zmiana 
rozgrywającej. W miejsce Karoliny 
Kuryło trener Zabielny desygnuje do 
gry Katarzynę Bajorek. Niestety ta 
zmiana nie zmienia obrazu gry. Po-
mimo ambitnej postawy, nie gramy 
blokiem, a nasze ataki bardzo często 
zostają podbijane. Drugi set w wyko-
naniu przyjezdnych wypada blado  
i ostatecznie kończy się przegraną do 
13. W trzecim secie następuje zryw 
jaworznianek. Po raz kolejny trze-
cia odsłona pokazuje, że siatkarki 
MCKiS walczą do końca. Niestety, 
znowu o wiele za późno. Poprawiamy 
grę środkiem, dobrze funkcjonuje 
przyjęcie. Jednak to nie wystarcza na 
mocniejsze w tym dniu bielszczanki 
i porażka do 22.

Patrząc na statystyki meczowe, 
nasuwa się kilka wniosków. Skutecz-
ność w ataku na poziomie 30% to  
o wiele za mało jak na drugą ligę. 
Dodatkowo jaworznianki popełnia-
ją 31 błędów własnych przy 19 prze-
ciwniczek. Nie ma również punktów 
z ataku skrzydłami. Nasze atakują-
ce: Lipka i Soćko zdobyły łącznie 
11 pkt. Jeśli chce się wygrywać, te 
wyniki muszą być lepsze. Na wyróż-
nienie zasługuje libero – Aleksandra 
Recheta, która jest najmocniejszym 
punktem jaworznickiej drużyny. 
Kolejne spotkanie drużyna MCKiS 
rozegra u siebie z aktualnymi li-
derkami grupy 2, drużyną Olimpii 
Jawor. Zapraszamy wszystkich ki-
biców na dzień 5 października, do 
hali w Osiedlu Stałym. Spotkanie 
najprawdopodobniej rozpocznie się 
o godzinie 18.30.

nek

Najlepsi 
trialowcy  
w Jaworznie

getycy nie radzili sobie w przyjęciu. 
Ostatecznie pierwszy set kończy się 
wynikiem 25:19 dla Pronaru. Taki 
obrót sprawy wyzwolił w przyjezd-
nych ogromną mobilizację. Kolejne 
trzy odsłony to poprawa przyjęcia, 
szczelny blok i skuteczne ataki. Na 
boisku trwała prawdziwa walka.  
Z każdym punktem widać było, że 
jaworznianie uwierzyli w siebie. 
Zwycięstwa w setach do: 18, 20  
i 21, pokazały jak ogromny poten-
cjał tkwi w naszej drużynie. 

Pierwsze trzy punkty zapisane na 
koncie drużyny MCKiS Energetyk 
dają awans w tabeli na 9. miejsce.  
W środę, jaworznianie wyjeżdżają 
do Będzina i, jeśli utrzymają taką 
dyspozycje, jest szansa na kolejne 
zwycięstwo. W przypadku zwycię-
stwa Energetycznych 3:0, istnieje 
realna szansa na awans w pierw-
szoligowej tabeli o dwie pozycje.  
O zwycięstwo będzie ciężko, jednak 
jak pokazało spotkanie w Hajnówce, 
wszystko jest możliwe.

MCKiS Energetyk: M.Syguła, 
T.Kamuda, M.Skrzypiński, D.Wilk, 
M.Nowak, J.Kaźmierski, Ł.Warchoł 
(libero) oraz K.Antosik, K.Szopa  
i P.Deszcz.

nek

1. TS BBTS Bielsko-Biała 5 12 14:6
2. MUKS Siatkarz Pamapol W. 4 10 11:5
3. Pronar Parkiet Hajnówka 5 9 12:9
4. ASPS Avia Świdnik 5 9 9:7
5. MKS MOS Interpromex Będzi 4 8 10:6
6. Gwardia Wrocław SA 4 6 8:6
7. GTPS Gorzów Wlkp 5 6 8:9
8. MKS Orzeł Międzyrzecz 4 6 7:8
9. MCKiS Energetyk Jaworzno 3 3 4:7
10. AZS PWSZ Nysa 4 3 5:10
11. SMS PZPS I Spała 5 0 0:15

następne podejście. Zawody w trialu 
rowerowym rozgrywane są na prze-
szkodach naturalnych, lub w halach 

na przeszkodach sztucznych – (tzw. 
indoor – trial.).

nek

BKS Bielsko Biała – MCKiS Jaworzno 3:0

Nadal bez zwycięstwa

Pronar Parkiet Hajnówka – MCKiS Energetyk 
Jaworzno 1:3 

Upragnione pierwsze 
zwycięstwo Energetyka

Kolejne rozgrywki szachistów
SZACHY

Tak efektowne ewolucje na rowerze będzie można zobaczyć  
10 listopada w Jaworznie
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WYNIKI I TAbELE  
SPOTKAń PIłKARSKICH 

PIłKA NOŻNA – A KLASA

PIłKA NOŻNA – V LIGA 

PIłKA NOŻNA – IV LIGA 

Tabela IV liga
1.   Victoria Częstochowa  15  31  38-11 
2.   Zieloni Żarki  15  29  25-13 
3.   MK Górnik Katowice  15  28  16-12 
4.   Zagłębiak Dąbrowa G.  15  27  37-22 
5.   Sarmacja Będzin  15  26  25-16
6.   Górnik Wesoła  15  25  28-20
7.   KS Częstochowa  15  24  18-17
9.   Górnik 09 Mysłowice  15  18  18-21 
10.   Slavia Ruda Śląska  15  18  17-24 
11.   Źródło Kromołów  15  17  22-27 
12.   Victoria Jaworzno  15  17  20-32
13.   ŁTS Łabędy (Gliwice)  15  15  20-21 
14.   Wyzwolenie Chorzów  16  15  18-25 
15.   MKS Myszków  15  14  9-21
16.   MOSiR Sparta Zabrze  15  11  14-26 
17.   Unia Rędziny  15  10  13-31

Wyzwolenie Chorzów – Victoria Jaworzno 2:3 (1:1)

Kolejka 17 - 2 listopada
Pauza: Wyzwolenie Chorzów.
Górnik 09 Mysłowice Górnik Wesoła
Sarmacja Będzin Victoria Częstochowa
KS Częstochowa Źródło Kromołów
MKS Myszków Zagłębiak Dąbrowa G.
Slavia Ruda Śląska Olimpia Truskolasy
MK Górnik Katowice ŁTS Łabędy
MOSiR Sparta Zabrze Zieloni Żarki
Victoria Jaworzno Unia Rędziny

Tabela V liga
1.   Czarni Sosnowiec  14  40  50-8
2.   Szczakowianka Jaworzno  14  32  37-6
3.   Milenium Wojkowice  14  27  37-20
4.   Unia Ząbkowice  14  26  24-11
5.   Górnik Piaski  14  25  34-25 
6.   MCKS Czeladź  14  24  21-19
7.   Orkan Dąbrówka Wielka  14  22  14-9
8.   Górnik Jaworzno  14  22  24-27
9.   Podlesianka Katowice  14  17  27-23 
10.   A. Brzozowice-Kamień  14  16  15-14 
11.   AKS Niwka Sosnowiec  14  15  19-31
12.   MKS Siemianowice Śl. 14  14  26-33
13.   Unia Dąbrowa Górnicza  14  13  20-26
14.   Pogoń Imielin  14  13  17-37
15.   Kolejarz 24 Katowice  14  9  16-42
16.   Ciężkowianka Jaworzno  14  1  9-57

Szczakowianka Jaworzno – Kolejarz Katowice 1:0
Górnik Jaworzno – Ciężkowianka Jaworzno 6:0

Kolejka 17 - 2 listopada
Pauza: Wyzwolenie Chorzów.
Górnik 09 Mysłowice Górnik Wesoła
Sarmacja Będzin Victoria Częstochowa
KS Częstochowa Źródło Kromołów
MKS Myszków Zagłębiak Dąbrowa G.
Slavia Ruda Śląska Olimpia Truskolasy
MK Górnik Katowice ŁTS Łabędy
MOSiR Sparta Zabrze Zieloni Żarki
Victoria Jaworzno Unia Rędziny

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

Tabela A-klasa
1.   RKS Grodziec  12  30  42-15
2.   Zgoda Byczyna  12  28  36-17
3.   Pionier Ujejsce  12  27  37-22
4.   Strażak Mierzęcice  12  26  39-10
5.   Błękitni Sarnów  12  24  23-16
6.   Przemsza Siewierz  12  23  31-11
7.   Orzeł Dąbie  11  17  33-20
8.   Jedność Strzyżowice  12  16  31-24
9.   Ostoja Żelisławice  12  16  15-19
10.   Niwy Brudzowice  12  16  22-27
11.   MKS Poręba  12  13  23-27
12.   Łazowianka Łazy  11  10  25-29
13.   Tęcza Błędów  12  9  12-32
14.   LKS Wysoka  12  9  18-58
15.   Przemsza Okradzionów  12  6  13-38
16.   Huragan Kocikowa  12  4  5-40

Zgoda Byczyna – Przemsza Okradzienów 3:4
Kolejka 13 - 2 listopada

Ostoja Żelisławic Zagłębiak 
Tucznawa
Jedność Strzyżowic Pionier Ujejsce
Przemsza Okradzionów Tęcza Błędów
Huragan Kocikowa Zgoda Byczyna
Niwy Brudzowice RKS Grodziec
MKS Poręba Błękitni Sarnów
LKS Wysoka Łazowianka Łazy
Przemsza Siewierz Strażak Mierzęcice

k.repeć

Górnik Jaworzo w tej 
rundzie rozkręcił się na 
dobre, Ciężkowianka po 
zdobyciu pierwszego 
punktu musi przyjąć na 
siebie kolejną wysoką 
porażkę. Derby pomiędzy 
dwoma piątoligowcami 
zakończyły się bardzo 
jednostronnym 
rezultatem, zwycięstwem 
Górnika 6:0.

Pierwsza połowa nie zapowia-
dała takiego wyniku w tym me-
czu. Obie drużyny grały dobrze, 
lecz uważnie w tyłach, czekając 
na pierwsze okazje do strzelenia 
bramki. Nieoczekiwanie to Cięż-
kowianka mogła prowadzić, nawet 
2:0. Najpierw piłka po strzale Bulgi 
z rzutu wolnego trafiła w poprzecz-
kę ,  późnie j  Górni k a od s t rat y 
bramki uratował Daniel Sedrzak, 
który po szybkim kontrataku za-
wodników z Ciężkowic wybił piłkę 
z swojej linii bramkowej. Górnik 
wrócił z dalekiej podróży, ale wró-
cił z impetem. Końcówka pierwszej 
połowy to już popis podopiecznych 
Piotra Pierścionka. Najpierw w 43. 
minucie gola zdobył Kantek z po-
dania Guzika. W 45. minucie było 
już 2:0 za sprawą Thiao Ablaya, 
k tór y  w w ie l k i m z a m ie sz a n iu 
okazał się najsprytniejszy i skie-
rował piłkę do bramki Górnika. 
Tu jednak z przykrością trzeba 
nad mienić o z achowa niu pa na 

Struskiego, ojca dwóch piłkarzy 
grających w barwach Ciężkowian-
ki. Z ust tego pana, w momencie 
gdy sympatyczny czarnoskóry za-
wodnik zdobywał bramkę, leciały 
rasistowskie wyzwiska, słowa typu 
bambus, czarnuch itp. Zachowanie 
pana Struskiego jest karygodne 
i przypominam w tym miejscu ka-
ralne. Przed kamerą pan Struski nie 
miał już ochoty wystąpić ze swoimi 
poglądami. Szkoda. Dobrze, że 
interwencja prezesa Górnika – Je-
rzego Ryby oraz ochrony spowo-
dowała zakończenie potoku idio-
tyzmów. Szkoda, że taka sytuacja 
miała miejsce. Wracając jednak 
do meczu, w drugiej połowie gra 
toczyła się już pod dyktando dru-
żyny Piotra Pierścionka. Najpierw 
w 53. minucie Thiao strzelił w słu-
pek, rehabilitując się jednak w 70. 
minucie świetnym zagraniem do 
Guzika, który nie miał problemów 
z pokonaniem bramkarza. Na 4:0 
podwyższył już sam Thiao, wyko-
rzystując nieporozumienie pomię-

dzy bramkarzem Ciężkowianki, 
a resztą defensywy. Bramkę na 5:0 
strzelił Daniel Sędrzak, który naj-
pierw trafił w poprzeczkę, a póź-
niej skutecznie dobił swój strzał. 
Ostatnia bramka w meczu to dzieło 
maszyny napędzającej całą ofen-
sywę drużyny Piotra Pierścionka 
w tym meczu – Guzika, który z 28 
metrów posłał z pierwszej piłki ide-

alne uderzenie przy słupku bram-
ki za łamanego Ciołczyka. Na 6 
bramkach zakończyła się kanonada 
Górnika w tym meczu. Po zespole 
z Os. Stałego widać, że z każdym 
meczem gra lepiej i jeszcze niejed-
na drużyna po meczu z Górnikiem 
będzie schodzić zawstydzona. Ze-
spół Marka Musiała nie pokazał 
kiepskiej piłki, gdyby wykorzystał 
swoje sytuacje z pierwszej połowy, 
mógł nawet pokusić się o niespo-
dziankę. Ciągle daje jeszcze o so-
bie znać niedoświadczenie i brak 
zgrania, jednak na pewno Ciężko-
wianka nie powiedziała jeszcze w V 
lidze ostatniego słowa.

Bramki: Kantek�3‘, Guzik 2 (70‘, 85‘), 
Thiao Ablaye 2 (�5‘, 80‘), Daniel Sę-
drzak 81‘
Górnik – Palian – Byrski ( 82‘ Proksa), 
Gumulski ( 62‘ Koralik), Kijewski, Sę-
drzak D, - Kantek, Guzik, Sierczynski, 
Popławski (73‘ Zięcina) – Jarząbek 
(62‘ Warzecha), Thiao

k.repeć

Bardzo cenne zwycięstwo odniosła 
Victoria Jaworzno w meczu wyjaz-
dowym z Wyzwoleniem Chorzów. 
Po meczu, w którym gospodarze  
2 razy doprowadzali do remisu, 
Vicia wygrała 3:2 i oddaliła się od 
strefy spadkowej.

Spotkanie rozpoczęło się zdecydo-
wanie lepiej dla zawodników Victorii, 
którzy po strzale Damiana Jajeśniaka 
objęli prowadzenie. Jajeśniak w tym 
meczu wystąpił w ataku i jak widać 
taka decyzja szkoleniowca Victorii 
była jak najbardziej słuszna. Gospo-
darze po stracie bramki przycisnęli 
i w końcu udało się im dopiąć swego, 
choć trzeba przyznać, że dopisało 
im sporo szczęścia. Piłka po strzale 
zawodnika Wyzwolenia odbiła się od 
jednego z jaworznian po czym ude-
rzyła w poprzeczkę i w końcu dotarła 
do bramki strzeżonej przez Okrenta. 
Do przerwy utrzymał się wynik 1:1, 
a druga połowa była prawie, że bliź-
niaczo podobna do pierwszej. Znowu 
pierwszą bramkę strzeliła Victoria, 
znowu uczynił to Jajeśniak, który 
huknął z ponad 20 metrów i było 2:1. 
Wyzwolenie musiało gonić wynik 
i znowu udało się chorzowianom za-
skoczyć Okrenta, doprowadzając do 
remisu. Jednak 3 gol, strzelony przez 
Romana Madeja głową po rzucie roż-

nym wykonywanym przez Adama 
Gole był już bramką przesądzającą 
o losach meczu. Wyzwolenie co praw-
da próbowało jeszcze wyrównać, ale 
za trzecim razem obrona korzystnego 
wyniku zakończyła się powodzeniem. 
– W tym meczu, na pewno wyróż-
niłbym Damiana Jajeśniaka, czyli 
strzelca dwóch bramek oraz Adama 
Golę, który zaliczył asystę i pracował 
na całym boisku. Bardzo dobrze za-
prezentowali się również rezerwowi, 
którzy pokazali, że po wejściu na 
boisko nie osłabiają zespołu, a wręcz 
przeciwnie – wprowadzają ożywienie. 
Patrząc na to z większej perspektywy, 
szkoda, że wszystko nie zaskoczyło 
wcześniej, bo ten zespół to bardzo cie-
kawa grupa ludzi, która z pewnością 
stać na walkę o więcej niż jest zmuszo-
na walczyć w tym sezonie. Teraz mecze 
z Unią Lędziny i Zielonymi Żarkami 
– postaramy się je wygrać, by mieć jak 
najspokojniejszą przerwę. – mówił 
o meczu trener Roman Madej.

Bramki dla Victori: Damian Jaje-
sniak x2, Roman Madej
Skład Victori: Okrent – Kryla (�6‘Żół-
ciński), Madej, Żuraw, Siemek – Zysk, 
Świerczyński, Miśkiewicz (Gadaj), 
Gola – Jajesniak, Struś (85‘ Kuzak)

k.repeć.

Zgoda Byczyna – Przemsza Okradzionów 3:4 (2:2)

Blamaż Zgody

Wyzwolenie Chorzów – Victoria Jaworzno 2:3 (1:1)

Wygrana w Chorzowie

Górnik Jaworzno – Ciężkowianka Jaworzno 6:0 (2:0)

Górnik gromi Ciężkowiankę

Tego żaden sympatyk Zgody 
nie mógł się spodziewać. 
Kroczący od zwycięstwa do 
zwycięstwa zespół trenera 
Andrzeja Śliwińskiego 
przegrał z outsiderem 
swojej ligi Przemszą 
Okradzionów 3:4! Ta porażka 
kosztowała Zgodę utratę 
fotelu lidera.

Zaczęło się zgodnie z planem, czyli 
gry lepszej od A-klasowych standar-
dów i 2 strzelonych bramek. Pierwszą 
zdobył 18. minucie Dobrzański z rzutu 
karnego po faulu na Śliwińskim, drugą 
Kamil Kądziołka w 28. minucie po in-
dywidualnej akcji. Zgoda grała jedno 
z lepszych spotkań w tej rundzie, stwa-
rzała sporo sytuacji podbramkowych, 
by nagle przestać grac i podziwiać out-
siderów A-klasy, pokazujących co zna-
czy na boisku ambicja. W 38. minucie 
pierwszy karygodny błąd obrony i 2:1, 
w 40. minucie kolejny i jeszcze głupsza 
bramka dająca remis gościom.2:2 po 
pierwszej połowie, pełnej dobrej gry 
Zgody i nagłego przebudzenia Prze-
mszy, jest wynikiem nie do przyjęcia. 
Druga część gry i próby ataku Zgody, 
które rażą jednak nieporadnością. Co 
dzieje się ze Zgodą? Trudno wytłuma-
czyć. Swoją szansę zwietrzyli goście 
i już 2 minuty po wznowieniu obej-
mują prowadzenie. Jaworznianie sta-
rają się coś zmienić, ale ich gra ciągle 
wygląda zawstydzająco. W 57. minucie 
dzięki błędowi jaki popełnia bramkarz 
przeciwników Kądziołka strzela na 3:3. 
Zgoda rzuca się do jeszcze bardziej na-
tarczywych ataków ale zostaje boleśnie 
skarcona. 92 minuta gry i piłkarz go-
ści mija 4 zahipnotyzowanych graczy 
Zgody i uderza w sytuacji sam na sam 
z Ryszka na 4:3. Zgoda przegrywa wy-
grany mecz, Zgoda przegrywa ważny 

mecz. Wszystko z powodu zbytniej 
pewności siebie. Na wyróżnienie 
w zespole Andrzeja Śliwińskiego 
zasługuje jedynie rezerwowy Kora-
lik, który w przeciwieństwie do nie-
których kolegów był w wojowniczej, 
a nie sennej atmosferze. Przed Zgodą 
kolejny mecz z drużyną z dołu tabeli 
– Huraganem Kocikowa (w niedziele 
o 14, na wyjeździe) można mieć pew-
ność, że tym razem jaworznianom 
nie zabraknie determinacji i zdobędą 
3 punkty.

Bramki Zgoda: Dobrzański 18‘- kar-
ny, Kądziołka 2 (28‘, 57‘)
Skład Zgody: Ryszka – Dobrzański, 
Wierzbik, Piecka, Rakowski – Rosa, 
Wyka (Rosa), Wacławek, Śliwiński 
(Koziarz), Kądziołka (Celczyński)

k.repeć

Gracze Górnika zrywali się do każdej bezpańskiej piłki, notorycznie 
wyprzedzając przeciwników. Miało to swoje przełożenie na wynik 
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Gracze czerwonej latarni 
A-klasy pokazali czerwone 
światło liderowi z byczyny
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Ponad 140 zawodników  
i zawodniczek  
w ubiegłym tygodniu na 
sali sportowej  
w Gimnazjum numer 
3 zmierzyło się ze 
sobą w zawodach 
wspinaczkowych. Cała 
impreza była bardzo 
udana i pokazała, 
jak wielka jest wśród 
młodzieży chęć do 
wspinaczki sportowej 

Uczniowie na start

klasyfikacja indywidualna:
Szkoły podstawowe chłopcy:

1. Żyła Kamil SP nr 16
2. Knapik Paweł SP 15
3. Gałązka Szymon SP 3

chłopcy drużynowo:
1. Szkoła Podstawowa nr 16
2. S.P. 3
3. S.P.6

dziewczęta indywidualnie:
1. Faron Aleksandra S.P. 6
2. Stachowska Agnieszka S.P. 15
3. Zgierska Angelika S.P. 3

drużynowo dziewczęta:
1. S.P. 6
2. S.P. 16
3. S.P. 7

Gimnazja:
indywidualnie chłopcy:

1. Kaszyca Robert Gim. 2
2. Jedlecki Krzysztof Gim. 6
3. Piwowarski Adrian Gim. 2

chłopcy drużynowo:
1. Gimnazjum nr 2 w Jaworznie,
2. Gim. nr 1
3. Gim. nr 6

dziewczęta indywidualnie:
1. Miranowicz Izabela Gim. 6
2. Siwek Dominika Gim. �
3. Zgierska Magdalena Gim. �

dziewczęta drużynowo:
1. Gimnazjum nr � w Jaworznie
2. Gim. 2
3. Gim. 1

Szkoły ponadgimnazjalne:
Chłopcy/panowie 

indywidualnie:
1. Albert Baran ZSP nr 5
2. Sowa Klaudiusz SZP nr 5
3. Tomasz Turek ZSZ PKE S.A. EJ III

chłopcy drużynowo:
1. ZSP nr 5 w Jaworznie
2. ZSZ PKE S.A. EJ III w Jaworznie
3. Liceum Ogólnokształcące nr 1

dziewczęta indywidualnie:
1. Palian Kornelia ZSP nr 2
2. Mastalerz Marlena ZSP nr 2
3. Libera Klaudia LO nr 3

dziewczęta drużynowo:
1. ZSP nr 2 w Jaworznie
2. LO nr 1
3. LO nr 3

Wyniki w klasyfikacji generalnej:

W dniach 23-24 .10. 2008 r. 
odbyły się zawody we wspinacz-
ce spor towej  – w kon k u renc ji 
„na czas”,  w ra mach zawodów 
sportow ych Szkolnego Związku 
Sportowego. Zawody organizował 
Uczniowski Klub Sportowy K-2, 
Szkolny Związek Sportowy w Ja-
worznie, Gimnazjum nr 3 oraz 
Urząd Miejski w Jaworznie

Od 2 lat, tj. od 2006 r., decyzją 
Departamentu Kszta łcenia Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, 
wspinaczka sportowa jest dyscy-
pliną, której osiągnięcia należy 
umieścić pośród innych osiągnięć 
sportowych. Należy nadmienić, iż 
tak naprawdę ta decyzja niewiele 
zmieniła, bo w naszym mieście 
uczniowie rywalizują w tej dzidzi-
nie już od dawna.

23 października w ry waliza-
cji brali udział uczniowie szkół 
p o d s t a w o w y c h  i  g i m n a z j ó w,  
24 października zaś szkół ponad-
gimnazjalnych. Nieprzypadkowo 
na podium nie znaleźli się ucznio-
wie naszego gimnazjum – Gim. 
nr 3. Organizatorzy podjęli decyzję 

o wykluczeniu ich z rywalizacji. 
Nie byłaby to bowiem wyrównana 
walka. Gimnazjaliści regularnie 
uczęszczający na zajęcia ze wspi-
naczki nie powinni mierzyć się  
z kolegami z innych szkół, którzy 
widzieli tę ściankę po raz pierwszy 
czy drugi. 

Mimo to, wychowankowie Gim-
nazjum nr 3 pełni l i ważną rolę  

w całych zawodach. Sprawdzali się 
jako obsługa techniczna, sędziow-
ska, asekurowali kolegów i w tej 
roli wypadli bardzo dobrze – nie 
zagotowując żadnego wypadku, ba 
nawet kontuzji. 

W tym roku otwarliśmy drugi 
rocznik w/w klasy.

P ucha r y i  dy plomy z os t a ł y 
ufundowane przez UM w Jaworz-
nie w ramach realizacji projektu 
dotowanego przez Urząd Miasta 
– „Uczniowie na start”. Drobne 
nagrody sfinansował Uczniowski 
Klub Sportowy K-2. 

Orga n i z atorem or a z  s ę d z ią 
głównym zawodów był Grzegorz 
Tucki, opiekun sekcji wspinaczko-
wej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej 

w Jaworznie oraz Prezes Zarządu 
Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go K-2.

Uczniowie tej klasy, a także po-
zostali członkowie Uczniowskiego 
Klubu Sportowego K-2, będą mieli 
okazję zmierzyć się z rówieśnikami, 
na odpowiednio wyższym poziomie 
w zawodach z cyklu Pucharu Polski 
Uczniowskich Klubów Sportowych, 

które odbędą się na naszej ścianie 
w  8 listopada 2008 r. - szczegóły na 
www.pza.org.pl.

W ubiegłym roku w w/w zawo-
dach uczestniczyło 71 zawodników 
z całej Polski, a na podium znaleźli 

się reprezentanci kraju w katego-
rii juniorów- np. Kuba Łodziński 
z Warszawy. Puchary i dyplomy 
zosta ł y ufundowane przez UM 
Jaworzno. 

G.tucki

Zawodniczki z Gimnazjum nr 3 nie rywalizowały z koleżankami z innych szkół, by nie pozbawiać ich 
możliwości sięgnięcia po pierwsze sportowe laury. Czuwały za to nad bezpieczeństwem startujących  
i z tego zadania wywiązały się znakomicie

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

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW
MCKiS Jaworzno – MKS Smyk Pogoń Prudnik 29 października (środa) – godz. 16.30

Hala MCKiS ul.Grunwaldzka 80 – wstęp wolny!

MeCZ PIŁkI NOżNeJ JUNIORóW
MCKiS „Sokół”Jaworzno – KS UNIA Ząbkowice 31 października  (piątek) – godz. 1�.30
Stadion sportowy MCKiS ul. Kościuszki 1 (Szczakowa) – wstęp wolny!

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW
MCKiS Jaworzno – MOSM Bytom 5 listopada  (środa) – godz. 16.30

Hala MCKiS ul.Grunwaldzka 80 – wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI II LIGI kOBIeT
MCKiS Jaworzno – OLIMPIA Jawor 5 listopada (środa) – godz. 18.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) – wstęp wolny!

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW STARSZYCh
MCKiS JBL Jaworzno – LOSM PZkosz Jaworzno 6 listopada 2008 (czwartek) – godz. 16.30

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

MeCZ SIATkóWkI III LIGI MężCZYZN
MCKiS Jaworzno – MOS INTERPROMEX Będzin 8 listopada (sobota) – godz. 15.30
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) – wstęp wolny!

VII GRANd PRIX W TeNISIe STOŁOWYM
Klub Niko w Byczynie ul. Korczyńskiego 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

MeCZ SIATkóWkI I LIGA MężCZYZN
MCKiS Energetyk Jaworzno – SMS PZPS SPAŁA 8 listopada (sobota – godz. 18.00) 
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80
bilety w cenie: 5,-zł dorośli, 2,-zł ulgowy – młodzież Szkół Ponadgimnazjalnych i 
Gimnazjum wstęp wolny – uczniowie Szkół Podstawowych
grupy zorganizowane w ramach akcji „Kibicowania 2008” – wstęp wolny!!!
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14 października, w Święto Edukacji 
Narodowej, obchodziliśmy jubileusz 
50-lecia istnienia Technikum Górni-
czego w Jaworznie.

Tak, to już 50 lat istnieje szkoła, która 
nawet w najtrudniejszych dla górnictwa 
latach nie przerwała kształcenia kadr dla 
przemysłu wydobywczego. W historii 
szkoły były różne momenty – względnej 
stabilizacji, kiedy była to szkoła Mini-
sterstwa Górnictwa i Energetyki oraz 
lata „chudsze”, gdy zamykano kopalnie 
i szkoły górnicze. Był taki czas, gdy nasza 
szkoła była jedyną w kraju kształcącą 
górników. Przez cały ten czas, mimo 
że kształciliśmy młodzież w innych 
zawodach (m. in. technik ekonomista, 
technik mechanik), nie zrezygnowali-
śmy z kształcenia górników. Dlatego też 
możemy szczycić się tym dzisiaj, że jak 
„stare dobre małżeństwo” wrośliśmy 
w krajobraz Jaworzna i wciąż jesteśmy 
obecni, choć szkoła jest nieco oddalona 
od centrum miasta. 

Główne uroczystości jubileuszowe 
rozpoczęła msza św. w Kościele NMP 
w Osiedlu Stałym, którą koncelebrowało 
4 księży – absolwentów szkoły, absolwen-
tów klas górniczych różnych roczników: 
ks. Mirosław Tosza, ks. Wiesław Wróbel, 
ks. Marcin Żydzik, ks. Tomasz Folga 
oraz ks. Marek Gąsiorek – nasz szkolny 
katecheta. Kazanie wygłosił ks. M. To-
sza, który w niezwykle piękny i subtelny 
sposób połączył prawdy ewangeliczne 
z nauczycielskim powołaniem, misją 
szkoły i jej funkcjonowaniem w ciągu 50 
lat istnienia. Pojawiły się również w nim 
osobiste wspomnienia księdza – byłego 
ucznia Technikum Górniczego. 

Kolejnym punktem była uroczysta 
akademia w sali szybu „Piłsudski”. Przy-
byli na nią tłumnie absolwenci zwłaszcza 
pierwszych roczników. To właśnie absol-
wenci szkoły tak naprawdę obchodzili 
jubileusz, to oni byli najważniejsi. Bez 
nich szkoła nie mogłaby istnieć, a i na-
uczyciele nie mieli racji bytu. Już wtedy 
z łezką w oku wspominali swoją młodość 
w murach szkoły i nauczycieli, którzy 
głęboko „zapadli” im w pamięć.

Na akademii nie zabrakło również 
gości honorowych, którzy swoją obec-
nością uświetnili uroczystość, a jed-
nocześnie podkreślali „zakorzenienie” 

50 lat Technikum Górniczego
szkoły w pejzażu Jaworzna. Przybyli 
włodarze miasta: prezydent Paweł Sil-
bert, wiceprezydent Jacek Nowak, Prze-
wodniczący Rady Miasta – Janusz Cioł-
czyk – absolwent naszej szkoły; władze 
oświatowe reprezentowali: Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia 
– Zbigniew Mika oraz Inspektor Iwona 
Zytko; prezes ZNP – Henryka Stachań-
czyk i przewodnicząca NSZZ „Soli-
darność” – Teresa Smyl. Wśród gości 
honorowych nie zabrakło przedstawi-
cieli Zakładu Patronackiego PKW, który 
reprezentowali: prezes Tadeusz Bożek 
oraz dyrektor Piotr Lichota. Szczególne 
miejsce wśród gości honorowych zajął 
Józef Kozowicz – pierwszy dyrektor 
Technikum Górniczego.

W oficjalnej części akademii pre-
zydent Paweł Silbert przekazał dyrek-
tor szkoły Simonie Smugowskiej akt 
nadania imienia szkole. Otrzymała ona 
zaszczytne imię Jana III Sobieskiego, 
które związane jest z nazwą zakładu 
patronackiego – ZG „Sobieski”.

Następnie pani dyrektor odsłoniła 
nowe logo szkoły, w którym znajduje się 
już imię Jana III Sobieskiego.

Po części oficjalnej przyszedł czas 
na występy artystyczne uczniów szkoły. 
Z odrobiną humoru „opowiedzieli” oni 
o 50 latach istnienia szkoły. Natomiast 
zaproszeni na scenę absolwenci szkoły: 
M. Kijowski, B. Gaj, M. Tosza i przewod-
niczący J. Ciołczyk podzielili się kilkoma 
dygresjami ze swoich lat szkolnych. Póź-
niej do odpowiedzi „wezwani” zostali 
emerytowani nauczyciele: A. Natonek, 
J. Kołodziejczyk i J. Cebula, którzy 
z właściwą sobie swadą dorzucili garść 
wspomnień o szkole.

Uczniowie szkoły w pięknych stro-
jach zatańczyli trojaka, a potem – od-
tańczyli cha-chę, lecz w strojach już na 
wskroś współczesnych.

Jednym z punktów programu arty-
stycznego uczniów była scenka rodza-
jowa, przybliżająca niebezpieczeństwo 
pracy w kopalni – zagrożenie związa-
ne z wybuchem metanu oraz scenka, 
w której Jan III Sobieski z obozu pod 
Wiedniem pisze list do swej ukochanej 
żony – Marysieńki.

W tak uroczystym dniu nie mo-
gło zabraknąć Orkiestry Górniczej, 

która również podkreśliła charakter 
tej uroczystości, a swoim „mocnym” 
uderzeniem okrasiła występy. Także 
wśród muzyków znajdowali się absol-
wenci szkoły.

Po zakończeniu akademii absol-
wenci, nauczyciele i zaproszeni goście 
powrócili do budynku szkoły. Tutaj już 
w mniejszych grupkach wspominali 
dawne lata, zwiedzali szkołę, przypo-
minając sobie swoją w niej bytność, 
„odkurzali” ducha szkoły. Rozmo-
wom, śmiechom w trakcie oglądania 

starych fotografii i wspomnieniom nie 
było końca. Absolwenci chwalili zmia-
ny, jakie zauważyli w szkole, z podzi-
wem spoglądali na nowoczesny sprzęt 
w pracowniach komputerowych, ale 
przede wszystkim z uznaniem wyra-
żali się o naszych uczniach, służących 
im w każdej chwili pomocą. Zgodnie 
twierdzili, że mamy dobrą, kulturalną 
i dobrze wychowaną młodzież. Takie 
zdanie o młodych, które wychodzi 
z ust ludzi w podeszłym wieku, jest 
dla nas – nauczycieli tej szkoły szcze-

gólnie istotne, bowiem pozwala mieć 
nadzieję, że nasze wysiłki jednak nie 
idą na marne. 

Absolwenci do późnych godzin 
popołudniowych wspominali miniony 
czas w murach szkoły.

Natomiast wieczorem odbyło się już 
bardziej kameralne spotkanie absol-
wentów i pracowników szkoły, zarówno 
tych, którzy obecnie w niej pracują jak 
i tych, którzy przeszli już na emeryturę. 
Wspomnieniom nie było końca...

maGdalena esmund, wicedyrektor zsp nr 6 

Kolorowo, kwieciście, głośno i we-
soło – tak w skrócie można opisać 
klimat lat 60., 70. i 80. W sobotnie 
przedpołudnie (18.10.2008) old-
school’owa atmosfera udzieliła się 
wszystkim. Wszystkim, którzy mieli 
okazję przenieść się do przeszłości 
wraz z uczniami II LO.  

Do listy zwyczajów i tradycji 
II LO od dawna wpisany jest Fe-
stiwal Piosenki Angielskiej. Tego-
roczna edycja to już XIII odsłona 
muzycznych zmagań uczniów. Jej 
tegoroczne opiekunki - pani Ilona 
Górnik-Miśkiewicz oraz pani Mar-
ta Knapik - zdecydowały, że tym 
razem tematem przewodnim kon-
kursu będzie muzyka z lat 60., 70. 
i 80., a więc uczestnicy przygoto-
wując swój repertuar, mieli z czego 
wybierać. Na lata te bowiem, przy-

pada mnóstwo dobrze wszystkim 
znanych i lubianych piosenek.

Ogółem w festiwalu udział wzięło 
10 klas, zgromadzeni mogli usłyszeć aż 
13 utworów w wykonaniu 4 solistów, 
duetu, trio oraz 5 zespołów. Począwszy 
od „Mamma Mia” (ABBA), przez „I will 
Survive” (Gloria Gaynor), „Cherry Cher-
ry Lady” (Modern Talking) po „Killing 
Me Softly” (Roberta Flack) czy „Take on 
me” (AHA).

Po udanych występach jury udało 
się na obrady, natomiast konferansjerzy 
(Olga Nowak i Marek Białas, 2a) zapro-
ponowali publiczności kilka dodatko-
wych rozrywek. Z okazji obchodzonego 
niedawno europejskiego dnia języków 
obcych wysłuchaliśmy m.in. piosenki 
w języku niemieckim, obejrzeliśmy 
rosyjską bajkę - „Wilk i Zając” oraz po 
raz pierwszy w tak licznym gronie mie-

liśmy możliwość obejrzenia fragmentu 
najnowszej produkcji filmowej ekipy 
z klasy 2a „Travelogue”.

Jury po skończonych obradach ogło-
siło długo oczekiwany werdykt: I miej-
sce Małgorzata Kręcichwost 1c „I Will 
Survive”; II miejsce Joanna Pieprzny 
1c „Killing Me Softy”; III miejsce Beata 
Śliwińska i Urszula Solarz + chórek 3a 
„Stand By Me”.

Wyróżnienia otrzymali: Dariusz 
Prostak 2d, Dariusz Rajski, Dariusz 
Dąbek, Dawid Dubiel 1e, Remigiusz 
Majcher „Break Me” oraz „Take On 
Me”, Aleksandra Sękala, Lucyna Burba, 
Marta Żurawik, Paweł Kowalczyk, Paweł 
Bek oraz Marcin Hałczyński 3d „Cherry, 
Cherry Lady”.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów! We’ll be back!

karolina Jaworska, marta knapik

Powrót do przeszłości

Na uroczystą akademię do sali przy szybie „Piłsudski” przybyli przedstawiciele jaworznickich władz
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1606/d/08

1222/d/08

1404/d/08 1403/d/08

1407/d/08

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

kurs instruktora nauki jazdy 03.11.2008
kurs dokształcający kierowców 
wykonujących transport drogowy 17.11.2008
kurs AdR 08.12.2008

Trwa nabór na kursy: 
obsługa wózka jezdniowego, 
uprawnienia SEP do 1 kV, spawacza, 
Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika

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

1535/d/08

Nordic Walking 
w Jaworznie

Ruszają zajęcia cykliczne.

Instruktorzy zapraszają: wtorek 16.00
 czwartek 16.00
 zbiórka na parkingu przy Azotani

oraz  środa 16.00
 piątek 16.00

 zbiórka na parkingu przy basenie Os. 
Stałe 

oraz na niedzielne marsze: zbiórka na 
parkingu przy Mega Pizza, Osiedle 
Stałe. Start o godzinie 11.00.

Zapraszamy wszystkich spragnionych ruchu i dobrej zabawy.
Kontakt: Robert 0 509 779 �36, Iwona 0 516 53� 0�5

TYLkO W CARGO 

JAZdY GRATIS!!!
Jak to możliwe? 

Zadzwoń! Zapytaj! 
Sprawdź na www. cargo.edu.pl

GABINeT OdNOWY BIOLOGICZNeJ I MASAżU
NAJLEPSZE PROFESJONALNE KOSMETYKI – francuskiej firmy Thalgo, hiszpańskiej Clareny 

i niemieckiej Jansen. Do dyspozycji Państwa proponujemy:
– profesjonalne zabiegi kosmetyczne twarzy i całego ciała 
– masaże, w tym relaksujący – ciepłymi kamieniami 

bazaltowymi
– zabiegi na całe ciało/również z hydroterapią/
– salon relaksacyjno-wypoczynkowy z muzykoterapią, 

koloroterapią i aromaterapią po zbiegach sauny Fińskiej 
i łaźni parowej.

ZAPEWNIAMY DIAGNOSTYKĘ CERY, PORADY KOSMETYCZNE I POMOC 
W WYBORZE ZABIEGÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ZDROWIA

W pełni profesjonalne zabiegi wykonuje
Specjalista odnowy biologicznej, kosmetologii

i promocji zdrowia. Rezerwacja telefoniczna  602 10 99 64
1667d/08
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Lek. stom. Leszek Ochlust
pełny zakres usług, wysokiej jakości korony,

mosty porcelanowe, protezy szkieletowe
Gabinet czynny: pon. i cz. od 16.00 do 19.00

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44
1388/d/08

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

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

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

1385/d/08

1386/d/08

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

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

ul. Grunwaldzka 225/54

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

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

1399/d/08

STOMATOLODZY

1389/d/08

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669
Specjalista Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Dr n. med. Jerzy Cholewiński.
Leczenie schorzeń i urazów kości, stawów i mięśni,

terapia manualna, USG narządu ruchu. Centrum Promocji Zdrowia, 
ul. Paderewskiego 43. Rejestracja tel. 752 24 64

1399/d/08

ORTOPEDZI

1397/d/08

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

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

diadynamic, elektrostymulacja. Grupowa gimnastyka specjalistyczna 

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

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

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

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

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 

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 

URODA

1495/d/08

NOWOŚĆ!!!
Zabieg Rf fale radiowe w kosmetyce, 

mikrodermabrazja diamentowa, kawitacja 
jedyne w okręgu najniższe ceny. 

Tel. 0 608 476 405 

1603/d/08

Gabinet Medycyny Estetycznej „LIFT” 
Klinika Zdrowia i Urody 

Jaworzno ul. Przechodnia 5 (za Kostkami) tel. 0 504 137 707

NOWOŚĆ! Radiofrekfencja – termoplastyka – operacja plastyczna, 
lifting bez skalpela. Zabieg polecany przez znanego chirurga plastyka 

dr. A. Sankowskiego (z programu „Chcę być piękna). 
Rewelacyjne ceny! Upusty dla stałych klientów.

Mikrodermaabrazja, mezoterapia bezigłowa, kawitacja i sonoforezja, 
liffting mikroprądami, peelingi medyczne i kosmetyczne

NEUROLOG

1641/d/08

Gabinet neurologiczny 
lek. med Andrzej Erd specjalista neurolog 

Jaworzno ul. Biała 8 
środy 17.00-18.00 (czynny od 5.11.2008 r.) 

tel. 0 603 95 99 23

Kończy się październik – miesiąc 
w którym obchodzony był Świato-
wy Dzień Zwierząt oraz Międzyna-
rodowy Miesiąc Dobroci dla Zwie-
rząt. W tym okresie szczególnie 
przypominamy jak należy dbać 
o zwierzęta, jak im pomagać, bo 
przecież obowiązkiem człowieka 
jest niesienie im pomocy, otocze-
nie ich opieką. Bez naszej pomocy 
zwierzęta porzucone i bezdomne 
nie mogłyby przeżyć.

W szkołach i przedszkolach odbyły 
się prelekcje i lekcje na temat opieki nad 
zwierzętami. Dzieci zbierały karmę dla 
zwierząt w schroniskach. Serdecznie 
dziękujemy dyrektorom szkół, nauczy-
cielom oraz rodzicom za zrozumienie, 
za uwrażliwienie młodego pokolenia 
na los naszych „braci mniejszych” za 
pracę w zakresie wychowania dzieci 

i młodzieży w duchu humanitarnego 
stosunku do zwierząt.

N a d c h o d z i  z i m a – n aj g o r s z y 
okres dla bezdomnych psów i kotów 
a także dla ptaków wolno żyjących. 
Pamiętajmy o nich i w miarę możli-
wości dokarmiajmy je, jeśli znajdą się 
w pobliżu naszego domu. To przecież 
nie jest wielkim problemem sypnąć 
im garść suchej karmy c z y ziaren 
pszenicy. W związku z nadchodzą-
cym okresem zimowym ponownie 
zwracamy się do mieszkańców na-
szego miasta, do młodzieży szkolnej 
z prośbą o zbiórkę karmy dla psów 
i kotów. Prosimy o kontakt z nami 
w siedzibie TOZ-u ul. Grunwaldzka 
35 w środy i czwartki w godz. 17.30 
do 19.0 0. Serdec znie dziękujemy 
i zapraszamy do współpracy. 

toz- koło w Jaworznie   

Pomóżmy zwierzętom  
i ptakom przetrwać zimę
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AZOTKAWILKOSZYN

Już od 22 września, czyli 
wyjątkowo wcześnie 
w tym roku, znamy firmę, 
która wygrała przetarg 
na odśnieżanie miasta 
w czasie tegorocznej zimy. 
Żadnej niespodzianki 
nie ma – podobnie jak 
w latach ubiegłych, umowę 
podpisano z Miejskim 
Przedsiębiorstwem 
Oczyszczania. „Akcja Zima” 
rozpocznie się już  
1 listopada.

W tym roku jednak MPO miało 
realnego konkurenta w postaci Za-
kładu Usług Komunalnych – Halina 
Kotuła z Będzina, który również wziął 
udział w ogłoszonym przez Miejski 
Zarząd Dróg i Mostów przetargu.

–  Mie jskie Przed siębiorstwo 
Oczyszczania złożyło korzystniej-
szą ofertę, dlatego też tej f irmie 
powierzyliśmy prowadzenie „Akcji 

Zimą drogi w rękach MPO

Zima” – wyjaśnia Sebastian Kuś, 
rzecznik MZDiM. – Tradycyjnie 
już, akcja będzie prowadzona od 
początku listopada do końca marca 
przyszłego roku.

Choć warunki atmosferyczne nie 
zapowiadają nagłych opadów śnie-
gu, pracownicy MPO przygotowują 
się do rozpoczęcia „Akcji Zima”. 
Sprawdzane są piaskarki i pługi, a do 

magazynów zwożona jest specjalna 
sól. Doświadczenia z lat poprzednich 
pokazują, że dzięki odpowiedniemu 
przygotowaniu jaworznickie drogi 
nawet podczas intensywnych opadów 

śniegu są lepiej odśnieżane niż w są-
siednich miastach.

– Nasze przygotowania idą zgodnie 
z planem i z całą pewnością zakończą 
się jeszcze w październiku – zapewnia 
Leszek Pieczara, dyrektor Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Oczyszczania. 
– W tym roku usprawniliśmy nasz 
system GPS umożliwiający na bieżąco 
kontrolowanie pracującego na terenie 
miasta sprzętu. GPS zostanie zamonto-
wany także w pojazdach naszych pod-
wykonawców. Od listopada w siedzibie 
MPO, zgodnie z zapisami umowy, roz-
pocznie się dyżur dyspozytorów.

Podobnie jak w roku ubiegłym, 
zapisy umowy nie przewidują stałej 
opłaty ryczałtowej, ale zapłatę za 
faktycznie wykonaną pracę.

– Takie rozwiązanie jest bardziej 
sprawiedliwe dla obu stron, ponieważ 
jest ściśle związane z panującymi w da-
nym czasie warunkami atmosferyczny-
mi – tłumaczy rzecznik MZDiM. – Jeśli 
zima będzie miała łagodny przebieg, co 
w efekcie przełoży się na krótszą pracę 
piaskarek, Gmina zapłaci zdecydowanie 
mniej niż w przypadku opłaty ryczałto-
wej. Jeśli z kolei zima będzie sroga, MPO 
nie będzie musiało obawiać się, iż do 
akcji dopłaci z własnych funduszy.

O tym, że w tym miejscu jest 
jakiś przystanek, wiedzą już 
zapewne tylko pasażerowie  
z niego korzystający i kierowcy 
autobusów, kursujący na 
tej trasie. Ten kawałek 
metalowego pręta w niczym nie 
przypomina już nawet atrapy 
przystankowej. 

Czyżby była to jedyna rzecz, której 
nie udało się jeszcze zniszczyć? Jak wi-
dać na załączonym zdjęciu, nic nie trwa 
wiecznie. Dlatego wkrótce nawet na ten 
kawałek metalu mocni się znajdą. 

Dzikie wysypiska śmieci są bar-
dzo wygodne – z dala od domu, 
nie trzeba za nie płacić... przy-
najmniej do momentu, kiedy nie 
zostaniemy złapani na tzw. gorą-
cym uczynku.

Przy wyrzucaniu odpadków na 
to dzikie śmietnisko w lasku mię-

Budynek Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego 
w samym centrum miasta, 
na skrzyżowaniu ulic 
Pocztowej i Mickiewicza, 
jest pierwszą kamienicą 
remontowaną  
i rozbudowywaną w ramach 
projektu „Rynek Od.Nowa”. 

W wywiadzie dla telewizji CTv 
prezes jaworznickiego TBS-u Janusz 
Łach przyznał, że w tej sytuacji mogą 
pojawić się pewne utrudnienia w 
ruchu komunikacyjnym. Pewne, bo 
ulica nie została zamknięta całko-
wicie, ale otaczająca budynek blacha 
zabezpieczająca utrudnia widoczność 
wyjeżdżającym z Mickiewicza kie-
rowcom. Niestety, teraz, aby dostać się 
na główną ulicę, musimy pokonać nie 

Już od kilku tygodni widać 
wzmożony ruch przy 
jaworznickim cmentarzu 
na Wilkoszynie. 
Tradycyjne odwiedzanie 
i sprzątanie grobów 
przed Dniem Wszystkich 
Świętych sprawia, że 
pobocze drogi wokół 
cmentarza zmienia się 
w jeden wielki parking, 
a przystanek jest 
tłumnie oblegany przez 
pasażerów. 

Zwolnij pierwszego listopada

Apelujemy do kierowców, aby szcze-
gólnie w tych dniach jechali ostrożnie. 
Mamy nadzieję, że ten dzień zadumy 
nie przemieni się w dzień rozpaczy. Przez remont jeszcze trudniej

tylko stromy podjazd pod górkę, ale 
także częściowo zasłaniające widok 
zabezpieczenia. Wszyscy kierowcy 
powinni więc w tym miejscu zacho-
wać maksymalną ostrożność.

Na czas remontu siedziba JTBS 
przeniesiona została do budynku 
przy ul. św. Wojciecha 2, a przewi-
dywany czas jego zakończenia to 
marzec przyszłego roku. 

Już nawet nie atrapa

Z dala od własnego domu

dzy Koźminem a Jeziorkami nie 
złapano chyba jeszcze nikogo, bo 
sterta worków i śmieci rośnie, nie 
widać również nikogo, kto zająłby 
się uporządkowaniem terenu. 
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CIęŻKOWICE

OTK

CIęŻKOWICE

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

CENTRUM

Remonty przyłączy wodociągowych
Blisko 47 przyłączy 
wodociągowych z ponad 
90 zakwalifikowanych do 
remontu w roku 2008 zostało 
już zmodernizowanych przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji.  
Na wykonanie tych prac  
w bieżącym roku spółka 
zabezpieczyła ponad 0,5 mln zł. 

W posiadaniu przedsiębiorstwa 
jest prawie 11 tys. przyłączy, które 
po zsumowaniu tworzą ponad 200-
kilometrowy odcinek sieci, a które 
sukcesywnie należy przeglądać i wy-
mieniać. W roku 2007 wykonano mo-
dernizację 69 przyłączy o łącznej dłu-
gości 2227 metrów. W roku obecnym 
długość wyremontowanych przyłączy 
ma wzrosnąć do 3000 metrów. – Na 
każdy rok, na podstawie złożonych 
i zweryfikowanych wniosków, przed-
siębiorstwo wybiera odpowiednią licz-
bę przyłączy, których remont należy 

Znikające znaki drogowe czy ta-
bliczki przystankowe to nie tylko 
jaworznicka specjalność, ale po-
nieważ w naszym mieście dzielnice 
położone są dość daleko od centrum, 
jak np. Ciężkowice, niektóre braki 
pozostają przez odpowiednie służby 
niezauważone przez dłuższy czas. 

Jeszcze nie tak dawno przy ulicy 
Ks. Mroczka stały trzy znaki informu-
jące o skręcie w tym miejscu, tuż przy 
skrzyżowaniu z ulicą Zabłocie. O tym, 
że bezsprzecznie chylą się ku upadko-
wi, pisaliśmy w zeszłym roku. I moż-
na powiedzieć, że „wykrakaliśmy” to, 
co i tak było oczywiste. Teraz znaki 
stoją dwa, po trzecim ani śladu. 

Już drugi miesiąc kierowcy przejeż-
dżający ulicą Olszewskiego muszą 
być przygotowani na swoisty „tor 
przeszkód”, jaki zapewnili im w tym 
miejscu drogowcy.

Wjazd na ulicę Kopalnianą 
zarezerwowany jest dla 
pojazdów nieprzekraczających 
masy 3,5 tony. Tak przynajmniej 
wynika ze znaku, ustawionego 
w tym miejscu. Niestety, czas, 
a może jakaś inna „siła wyższa” 
sprawiła, że słupek przekrzywił 
się na tyle, a tarcza wyblakła 
tak bardzo, że znak stał się 
niewidoczny. Nie całkowicie, 
ale na tyle, by nie zauważyć go 
w porę, czyli zanim kierowca 
pojazdu o większej masie skręci 
w tę gruntową drogę.

wykonać, jednakże następuje to po ich 
uprzednim zakwalifikowaniu, a raczej 
dokładnym określeniu ich rzeczywi-
stego stanu technicznego – wyjaśnia 
Sławomir Grucel z MPWiK. – I, aby 
zamierzony wynik osiągnąć, dział wy-
konawstwa MPWiK starannie pilnuje 
przyjętego harmonogramu. Kończąc 

jeden remont planuje i przygotowuje 
dokumentację oraz gromadzi mate-
riały do kolejnego.

Statystyczna średnia długość 
przyłącza na terenie miasta to oko-
ło 50 metrów. A każde przyłącze to 
indywidualne zadanie, zarówno pod 
względem materiału, lokalizacji, 

kosztów jak i czasu, gdyż na komplek-
sowe wyremontowanie jednego przy-
łącza, jeśli nie napotka się na znaczne 
utrudnienia wodociągi potrzebują 
średnio od 1 do 5 dni roboczych. 
Każdorazowo na dany rok Spółka 
pozostawia także niewielką rezerwę 
na nieprzewidziane nagłe zdarzenia, 
jakie mogą wystąpić na tej części sieci 
wodociągowej. 

Obecnie zakrojone prace służb 
technicznych MPWiK realizowane 
są na ulicy Królewskiej. Jednorazowo 
remontowanych jest tam 14 przyłączy 
wodociągowych. Wraz z nimi do-
konywana jest całkowita wymiana 
znajdującego się na tej ulicy wodocią-
gu. Jego stan i awaryjność niejedno-
krotnie dawała o sobie znać. Łącznie 
swym zakresem prace obejmują 400-
metrowy odcinek sieci. Efekty prac 
mieszkańcy będą mogli poznać już 
pod koniec listopada.

Prace wciąż trwają

Dalej bowiem trwa uzdatnianie 
podłoża w obrębie jezdni i chodników. 
Zadania podjęła się katowicka firma 
Geocarbon. W jego ramach zaplano-
wano wykonanie około 40 odwiertów, 

sięgających głębokości 30 metrów, a 
tam, gdzie będzie to konieczne, pod 
ziemię wtłoczona zostanie masa ce-
mentowo-popiołowa, mająca na celu 
wzmocnienie podłoża. Pozwoli to na 

modernizację drogi, która, właśnie ze 
względu na niestabilne podłoże, do tej 
pory była niemożliwa.

Koszt przedsięwzięcia obliczono 
na ponad 1 mln 200 tys. zł.

Niewidoczny znak

Znikające znaki drogowe

Data widniejąca na tym przystan-
ku przywodzi na myśl skojarzenia 
nie tyle związane z klubem piłkar-
skim, co raczej z wybudowaniem 
przystanku. Skojarzenie oczywiście 
bardzo luźne, ale niestety stojąca tu 
konstrukcja swoje lata ma. 

Niektórzy mieszkańcy jednak, 
ja k przyznają , wolą tę spor ych 
rozmiarów, niż nowy, mały przy-
sta nek, k tór y wed ług nich nie 
spełniałby do końca swojej roli. 

Te dwa przystanki stojące 
w Ciężkowicach, za sprawą 
pseudokibiców, wyglądają 
jak dwa przeciwległe 
obozy, choć trzeba 
przyznać, że więcej je 
łączy, niż dzieli. W taki 
sam brutalny sposób 
zdewastowane przez 
krewkich miłośników 
piłki, w równym stopniu 
wymagają generalnego 
remontu bądź wymiany. 

– Tu przynajmniej można się scho-
wać przed deszczem i nie zmoknąć 
– wyjaśnił nam nie tak dawno je-
den z korzystających z przystanku 
pasażerów. Cóż, czasem sentyment  
i praktyczność wygrywa z nowo-
czesnością i estetyką. Ale nieważne, 
jaki by nie był, dla każdego pasa-
żera liczy się to, aby był kompletny  
i nie zniszczony. A tego o tym wła-
śnie przystanku na wakacyjnej nie 
można powiedzieć.

Czy chroni przed deszczem?
Dwa obozy? Przystankowe problemy na czasie
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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

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  teren ogrodzony 
i biuro pod działalność. Ul. 
Szelonka 1, przy obwodnicy.  
Tel. 0601 520 180. Myjnia samo-
chodowa 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 pawilon handlowy w 
Jaworznie ul. Moniuszki 7 tel. 
032/ 616 30 51 (od 7-15 tej)

1592/D/08

Sprzedam	działkę	1.100	m2	(ul.	Wie-
niawskiego	–	Bory) 
tel. 0	695	450	160

1593/D/08

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

1469/D/08

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

1488/D/08

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

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

1533/D/09

Sprzedam	mieszkanie	48	m2.	
Tel.	604	789	791

1566/D/08

Sprzedam	mieszkanie	własnościowe,	
67	m2,	3	pokojowe,	centrum	Jaworzna.	
Tel.	0	508	111	625

1564/D/08

Sprzedam	mieszkanie	36	m2	Chrza-
nów-Stella.	Tel.	505	54	11	00

1573/D/08

Sprzedam	 działkę	 	 Jaworzno-
Dąbrowa	Narodowa	–	882	m2.	
Tel.	504	70	81	61

1572/D/08

Sprzedam	garaż	murowany	z	wypo-
sażeniem	(Sportowa)	
tel.	032/	615	53	56

1587/D/08

Wynajmę	 halę	 o	 pow.	 użytkowej	
1000	m2	 nadającą	 się	 na	 każdą	
działalność	Jaworzno	–	Szczakowa.	
Tel.	61	77	599

1596/D/08

Sprzedam	mieszkanie	 36	m2,	 2	
pokoje,	 I	 piętro,	 po	 remoncie,	Os.	
Gagarina.	Tel.	0	502	043	555

1598/D/078

Sprzedam	mieszkanie	M-3	 49	m2	
Centrum	tel.	0	502	310	413

1611/D/08

Sprzedam	mieszkanie	(Podłęże)	
62	m2.	Tel.	509	349	837

1654/D/08

Sprzedam	mieszkania	Os.	Stałe:	39	
m2	–	115.000	zł,	70	m2	–	260.000	zł.	
Nieruchomości	Dworek.	
Tel.	508	144	200

1658/D/08

Zamienię	mieszkanie	w	Jaworznie	
2	pokoje	z	kuchnią,	 c.o.,	35	m2	na	
kawalerkę	w	Mysłowicach.	
Tel.	502	050	224

bezpł.

Sprzedam	mieszkanie	 51	m2,	 3	
pokoje,	parter,	Jaworzno	(Podwale).	
Tel.	600	293	913

1666/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

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

Firma	zatrudni	pracowników	budow-
lanych	i	pomocników	tel.	0	604	494	
596,	0	790	382	539	(proszę	dzwonić	
od	8.00-17.00)

1574/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

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

1503/D/08

Firma	 zatrudni	 kierowcę	–	 opera-
tora	koparko	–	 ładowarki,	dźwigu	z	
uprawnieniami.	CV	proszę	kierować	
na	adres:	kadry@magbud.com.pl	 lub	
na	adres:	32-500	Chrzanów	Balin	ul.	
Chrzanowska	90

1574/D/08

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

1509/D/08

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

Zatrudnię	technika	i	magistra	farmacji.	
Tel.	696	923	687

1569/D/08

Spawacze	MIG-MAG,	praca	na	tere-
nie	Niemiec,	dobre	warunki.	
Tel.	509	280	715

1614/D/08

Firma	przyjmie	pracownika	do	ser-
wisu	ogumienia.	Tel.	752	46	46

1621/D/08

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

180/12/07

Firma	Sukces	 zatrudni	 operatora	
wtryskarek.	Kwestionariusz	osobowy	
prosimy	składać:	ul.	Hetmańska	1,	
Bory	 lub	 e-mailem:	 info@sukces-
zamocowania.pl

1645/D/08

Zatrudnimy	ekspedientkę	sklep	spo-
żywczy.	Tel.	0	887	030	376

1650/D/08

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

1655/D/08

Poszukuję chętnych do pracy 
– kelnerki. Klub Retro. 
Tel. (032) 751 91 07

1660/D/08

Przyjmę	do	pracy	mechanika	samo-
chodowego,	 elektryka,	 znajomość	
obsługi	komputera.	Tel. 501	314	914

1665/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

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

1275/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

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 
lakierów . Wypożyczalnia cykli-
niarek 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

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

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

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

1530/D/08

Kafelkowanie,	gładzie,	malowanie	
itp.	Tel.	602	578	092

1567/D/08

Usługi krawieckie w pełnym 
zakresie. Szycie na miarę. 
D O R A K  C O L L E C T I O N 
Jaworzno, ul. Farna 16 (na 
końcu ulicy) tel. 032/ 615 09 64 
czynne: pon.-pt. 8-18, sobota 
8-14.

1591/D/08

Przeprowadzki	tel.	0	603	199	846
1601/D/08

Profesjonalne	remonty	łazienek	od	
A-Z.	Tel.	600	660	208

1640/D/08

Gładź	gipsowa,	malowanie,	panele,	
itp.	Tel.	660	320	621

1640/D/08

Schody	 z	 drzew	 egzotycznych,	
pakiety,	gładzie,	kafelkowanie.	
Tel.	615	63	88

1620/D/08

Kompleksowe	 remonty	mieszkań.	
Tel.	698	916	352

1652/D/08

Remonty,	malowanie,	gładź,	gla-
zura.	Tel.	751	49	48,	
0	507	640	788

1659/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.	888	222	318,	
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.	0	505	254	985;	
0	888	222	318	gotówka

1424/D/08

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

1570/D/08

Kupię	 Lublina	 i	 inne	 dostawcze.	
Tel.	0	505	254	985;	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

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

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

1350/D/08

Pilnie	sprzedam	Forda	Escorta	1999	
r.,	cena	do	uzgodnienia.	
Tel.	609	547	991

1616/D/08

Opel	Astra	II	2000/20001,	1,4,	16V,	
90	km,	cena	11.800	zł.	
Tel.	606	337	446

1623/D/08

Sprzedam	Fiat	Marea	Weekend,	
1996/1997,	poj.	1,6,	benzyna	+	gaz,	
przebieg	150.000.	
Tel.	0	32	616	46	63;	500	259	619

1624/D/08

Sprzedam	VW	Polo,	72	tys	przebieg,	
I	 właściciel,	 1999r,	 stan	 idealny,	
kupiony	w	salonie	w	Polsce 
tel.	032/	753	11	04

1646/D/08

Sprzedam	Opel	Vectra	1,9	CDTI,	150	
km	pełna	opcja	bez	 skóry,	 czarny	
metalik,	 rok	2006,	bezwypadkowy.	
Tel.	501	314	914

1665/D/08

VW	Touran,	2006,	1,9	CDI,	klimatro-
nic,	6	biegów,	czarny	metalic.	
Tel.	501	314	914

1665/D/08

Renault	 Scenic	 2005	 r.,	 1,9	DCI	
czarny	metalic,	klimatronic,	nawiga-
cja.	Tel.	501	314	914

1665/D/08

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

1544/D/08

Sprzedam	tanio	wersalkę	–	leżankę,	2	
fotele,	szafę,	wózek	dziecięcy	i	kuch-
nię	elektryczną.	Tel (032)	616	24	11

1599/D/08

Sprzedam	Yorki	miniaturki.	
Tel.	604	280	953

1600/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

Aerobic	w	SP	nr	1,	poniedziałek	-	
18.00,	czwartek	–	18.30.	Tel.	0	502	
740	486.	Zaprasza	Anita.

1644/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

Historia	–	przygotowanie	do	matury.	
Tel.	696	139	936

1473/D/08

JĘZYKI OBCE
Język	rosyjski. Tel.	604	987	184

1450/D/08

Francuski tłumacz przysię-
gły proponuje korepetycje 
i tłumaczenie do instytucji 
francuskich. Tel. 784 849 522, 
0 32 753 20 22

1571/D/08

Angielski.	Tel.	502	96	59	59
1651/D/08

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

bezpł

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

„SEB	–	GAZ”	szybka	dostawa	gazu	
w	butlach	11	kg.	Dzwoń	032/	616	17	
19,	0	696	675	251

1612/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

Języki w Bibliotece:
Poniedziałki (godz. 16.00; 17.00; 18.00) – język 
angielski – prowadzi Daniel Chećko
Wtorki (godz. 16.30; 18.00) – język włoski 
– prowadzi Joanna Pieróg
Środy (godz. 15.30; 16.30) – język rosyjski  
– prowadzi Tatiana Swiridowa
Czwartki (godz. 16.00; 17.00) – język niemiecki 
– prowadzi Grażyna Bartczak
Piątki (godz. 15.30; 16.30) – 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

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

Spotkania – imprezy:
04.11 (godz. 10.00) – Klub Książki – prowadzi 
– Anna Sobula
04.11 (godz. 18.00) – Podróże: Kilimandżaro 
– spotkanie z Piotrem Fijołem, Sebastianem 
Pycią i Martą Żbik
05.11 (godz. 18.00) – Spotkania z nie-Filozofią 
– Moralność a władza: Książę N. Machiavellego 
–M. Niechwiej 
06.11 (godz. 16.30) – Klub Filmowy – prowadzą 
– Bernadeta Marzec, Anna Chebel
06.11 (godz. 18.00) – „Polskie Podziemne Trasy 
Turystyczne” – spotkanie autorskie z Tomaszem 
Rzeczyckim
07.11 (godz. 17.00) – Wernisaż malarstwa 
Macieja Świerza
12.11 (godz. 18.00) –C z ter y por y roku w 
poezji dziecięcej – wieczór z twórczością 
Urszuli Kępki

13.11 (godz.18.00) – Podróże: Turcja- pierw-
szy krok do Orientu – spotkanie z Leszkiem 
Szczasnym
14.11 (godz. 18.00) – Salon literacki – Spo-
tkanie z Józefem Baranem – prowadzi dr 
Stanisław Piskor 
18.11 (godz. 10.00) – Czter y por y roku w 
poezji dziecięcej – spotkanie autorskie z Ur-
szulą Kępką
18.11 (godz. 18.00) – Debata oxfordzka – I LO
19.11 (godz. 13.00) – Filmowa Kuchnia – Montaż 
filmowy – wprowadzenie Edyta Kaszyca – pro-
jekcja filmu: Biegnij Lola, biegnij 
20.11 (godz. 11.00; 13.00) – Nauki Niepotrzebne 
–Droga na księżyc. Historia pocisku i satelity- 
wykład dr Jerzego Jarosza z UŚ
20.11 (godz. 16.30) – Klub Filmowy – prowadzą 
– Bernadeta Marzec, Anna Chebel
20.11 (godz. 18.00) – Wojna inaczej widziana – re-
fleksje na temat najnowszej pracy Normana Davie-
sa: Europa walczy 1939-1945. Nie tak proste zwycię-
stwo – spotkanie z Maciejem Szczawińskim
21.11 (godz. 18.00) – Czas mamuta – spotkanie 
z geologiem Pawłem Woźniakiem
25.11.2008 (godz. 18.00) – Dziennikarstwo 
sportowe w prasie, radiu i telewizji. Goście: 
Marcin Tadus (Telewizja Silesia), Piotr Przeniosło 
(Polskie Radio) – prowadzenie: Marek Iwaniszyn 
(Jaworznianin.pl)
26.11 (godz. 13.00) – Dla szaraków energe-
tycznych, czyli czego nie wiesz a o co wstydzisz 
się zapytać(?)
26.11 (godz. 18.00) – Na bakier z jedzeniem 
– anoreksja i bulimia, czyli o zaburzeniach odży-
wiania wśród młodzieży- spotkanie z psycholog 
Magdaleną Dziedziak-Wawro
28.11 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariuszowe 
– prowadzi dr Ewa Sałużanka
28.11 (godz. 18.00) – Malarstwo nowoczesne 
– Suprematyzm– wykład prowadzi dr Stani-
sław Piskor
28.11 (godz. 20.00 – 24.00) – Noc z literaturą dla 
dorosłych – „ Kryminalne zagadki biblioteki”

Centrum Kultury Uroczystości 11 listopada
godz. 9.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny i Mieszkańców w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzy-

ny następnie przemarsz uczestników przez Rynek pod Pomnik Niepodległości.
Uroczystości przy pomniku - odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Niepodległości, prze-

mówienia okolicznościowe, Apel Poległych, Salwa Honorowa, złożenie 
kwiatów. Impreza towarzysząca: godz. 9.00 – 15.00 – VIII Kolarski Jesien-
ny Wyścig Terenowy o Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna i Proboszcza 
Pieczysk (Parafia Św. Brata Alberta, ul. Przemysłowa 3)

15 listopada godz. 18.00 – Hala Widowiskowo – Sportowa ul. Grunwaldzka 80. 
Koncert Miejskiej Orkiestry Kameralnej „Archetti” pod batutą Macieja 
Koczura. Program: „Od Bacha do The Beatles”„ Wystąpią m.in.: Jarosław 
Wewióra - tenor, Urszula Ogórek - skrzypce, Izabela Kozak – skrzypce, 
Agata Kmak – skrzypce. Bilety w cenie 10 zł oraz 5 zł (młodzież ucząca 
się) do nabycia: w kasach MCKiS ul. Grunwaldzka 80; ul. Mickiewicza 2 w 
sklepie muzycznym „Melodia” Serdecznie zapraszamy.

12-29 listopada – Galeria Kameralna ul. Mickiewicza 2 Wystawa węgierska 
Dom Kultury „Jeleń”

3 listopada godz. 16.00 „Pamiętamy o nich” – zapalamy znicze na grobach osób 
działających w dziedzinie kultury naszego regionu.

4 listopada godz. 16.00 Klub Obieżyświat dla dzieci i młodzieży - „Podróżujemy po Hiszpanii”.
Dom Kultury „Szczakowa”

31 października godz. 17.00 - Wystawa kolejnictwa – Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Jaworzna.

Klub „Dobra”
7 listopada godz. 16.00 – „Święto Niepodległości” –robimy gazetkę ścienną.

Klub „Gigant” 
7 listopada godz. 16.30  - „Święto Niepodległości”- spotkanie poetycko-muzyczne w Klubie 

„Pod Skałką”.
8 listopada godz. 12.00 – Kinomaniacy - projekcja filmu w MBP. Codziennie można 

korzystać z gier świetlicowych, stołu pingpongowego, piłkarzyków.
Klub „Niko”

30 października godz. 17.00 – „Wyobraźnia to potęga”- otwarte zajęcia teatralne.
6 listopada godz. 17.00 – Wieczornica dla środowiska z okazji Święta Niepodległości.
8 listopada godz. 8.00 – Mistrzostwa Szachowe.
8 listopada godz. 9.00 – Grand Prix Miasta Jaworzna w Tenisie Stołowym.

Klub „Podłęże”
31 października godz. 17.00 – „Bajki samograjki” – przedstawienie przygotowane przez 

dzieci biorące udział w zajęciach klubowych.
4 listopada godz. 16.00 – Wystawa koralikowych ozdób wykonanych przez uczestni-

ków kółka plastycznego.
5 listopada godz. 15.00 – Wyjazd do Ciemna City w Katowicach.
7 listopada godz. 16.00 – „Święto Niepodległości” – wystawa prac plastycznych.

Klub „Pod Skałką”
31 października godz. 17.00 – „Pamiętamy o Was” – wyjście na cmentarz.
7 listopada godz. 16.30 – Z okazji Dnia Niepodległości spotkanie poetycko-muzyczne  

z klubem „Gigant”.
Klub „Relaks”

4. listopada godz. 17.00 – „Jesienna zaduma” – wieczornica STK.
Klub „Szczak”

31 październik godz. 16.00 – „Zaduma nad przemijaniem” – odwiedzamy mogiły.
4 listopada godz. 16.00 – „Jesienny liść” – konkurs plastyczny.

Klub „Wega”
31 października godz. 16.00 – Otwarty turniej tenisa stołowego.
4 listopada godz. 17.00 – Ekspozycja tematyczna „Karol- Papież, który został człowiekiem. 
7 listopada godz. 17.00 – „Polonia Restituta” – wieczornica w 90. rocznicę odzyska-

nia niepodległości.
Świetlica Środowiskowa „Szczakowa” 

30 października godz. 15.00 – Wystawa prac konkursu „Pejzaż jesienny” – wręczenie nagród.
31 października godz. 18.00 – Zabawy i konkursy z okazji Halloween. 
5,19 listopada godz. 14.00 – Wyjście na basen.
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Dla starej zabudowy Jaworzna i oko-
licy charakterystycznym było bu-
downictwo kamienne. Główną tego 
przyczyną było występowanie pokła-
dów kamienia wapiennego, również 
kamienie zbierane z toku prac rol-
nych służyły do tego celu. Z kamienia 
wykonywano nie tylko budynki, ale 
również płoty i wszelkiego rodzaju 
ogrodzenia.

Do lat 60. XX wieku w Jaworznie 
można było zobaczyć wiele przykładów 
tego rodzaju budownictwa. Posłużyło to 
kiedyś do sformułowania poglądu o rze-
komych wpływach francuskiego bu-
downictwa na nasz jaworznicki region. 
Prawdopodobnie ktoś niedouczony, po 
zapoznaniu się z przykładami takiego 
budownictwa we Francji, zobaczył podo-
bieństwo do naszej jaworznickiej okolicy. 
Bo takie podobieństwo występuje, ale 
to nie dowodzi wzajemnego związku, 
ponieważ budownictwo z kamienia wy-
stępuje wszędzie na świecie, gdzie tego 
budulca na miejscu nie brakuje.

Nie możemy więc „pochwalić się” 
francuskimi związkami, nie umniejsza 
to jednak zasługi naszych przodków, 
którzy racjonalnie wykorzystywali 
miejscowy budulec. Kiedyś wszystkie 
tzw. murowane budynki w Jaworznie 
wyglądały podobnie jak na poniższych 
zdjęciach. Dzisiaj posiadamy tylko 
kilka zdjęć – kto pamięta, gdzie się do-
kładnie znajdowały?

maria leś-runicka

Szanowany obywatel 
miasta. Człowiek 
legenda jaworznickiego 
środowiska, pedagog, 
historyk, kronikarz, 
społecznik, z zamiłowania 
malarz i przyrodnik. Jego 
życie, praca w szkolnictwie 
i pasje trwale wpisały się 
w historię naszego miasta.

Pochodził z ziemi kujawskiej, 
przed wojną ukończył filozofię na 
Uniwersytecie im. Stefana Batorego 
w Wilnie, w Toruniu studiował polo-
nistykę, w Krakowie pedagogikę.

W roku 1945 zamieszka ł na 
stałe w Jaworznie, rozpoczął pracę 
w szkolnictwie szkół górniczych, 
Z a s ad n icz e j  Sz kole  G ór n icz e j  
i Technikum Górniczym w Kato-
wicach-Brynowie. Uczył języka 
polskiego i historii.

Bardzo kochał pracę z młodzie-
żą której był oddany jak najlepszy 
ojciec. Jego w ychowankowie do 
dzisiejszego dnia zachowali naj-
lepszą opinię o swoim profesorze: 
„To był wspaniały człowiek”, „to 
był naprawdę wspaniały pedagog”.
Był wzorem nauczyciela, pedagoga, 
wychowawcy.

Ceniony był za pogodne przyja-
zne usposobienie, wyrozumiałość, 
wielką kulturę bycia, wiedzę, kom-
petencję, życzliwość, chęć służenia 
radą i pomocą.

Jego największą pasją było ma-
lowanie i turystyka krajoznawcza. 
Z młodzieżą szkolną ZSG koła 
plastycznego „Plastusie” wyjeżdżał  
w plenery, uczył szkicu, rysunku, 
malowania i obserwacji natury. 

Często wyjeżdżał także w strony 
rodzinne uczniów na ziemię są-
decką, kielecką, żywiecką, spotykał 
się z rodzicami, niekiedy łączył  
z werbunkiem, gdyż w latach 1960-
80 było duże zapotrzebowanie na 
szkolenie kadr górniczych i do 
pracy w tutejszych kopalniach. Jako 
członek Ogólnokrajowego Towa-
rzystwa Krajoznawczego, uczestni-
czył w sympozjach naukowych.

Pasjonowało Go poznawanie 
historii Jaworzna, z którym zwią-

zał się do końca życia, z jego tra-
dycjami, obyczajami, interesował 
się sprawami bieżącymi, aktywnie 
uczestniczył w uroczystościach 
miejskich, oświatowych, patrio-
tycznych. Powszechnie znana była 
Jego praca na rzecz miasta i spo-
łeczności lokalnej w dokumento-
waniu materiałów wielu dziedzin: 
historii, górnictwa, dawnej gwary, 
zwyczajów, folkloru, zabytków. Ob-
szerne kroniki dziejów zamieszczał 
w gazetach lokalnych: „Gwarek”, 

Czesław Kempiński – znakomity akwarelista

„Co tydzień”, „Tydzień w Jaworz-
nie”. Pozostawił wiele opracowań 
w wydaniach książkowych.

Po przejściu na emeryturę nadal 
aktywnie uczestniczył w życiu spo-
łecznym, kontynuował swoje pasje, 
zawsze otoczony przyjaciółmi i ludzmi 
o podobnych zainteresowaniach.

Kierował nadal zespołem „Pla-
stusie” w zmienionym sk ładzie 
osobow ym, skupiającym byłych 
wychowanków, studentów, mło-
dzież, osoby dojrzałe i starsze.

Obsz er na  pr ac owa n ia  ma-
larska w podziemiu pod sceną 
dawnego Domu Kultury kopalni 
„Kościuszko” była Jego drugim 
domem. Pasjonaci tego koła wy-
chodzi l i w plenery, w yjeżdżali  
w pobliskie i dalsze okolice. Żona 
Czesława Kempińskiego również 
malowała. Efektem tych wędró-
wek były prace prezentowane na 
wystawach zbiorowych lub indy-
widualnych każdego z twórców, 
ponadto stanowiły wystrój pla-
styczny ośrodków kulturalnych, 
domów wypoczynkowych w Wiśle 
i Sarbinowie.

Z „Plastusiami” związany był 
prawie 40 lat, do roku 2001, kiedy 
w związku z przebudową obiektu, 
pracownia została przeniesiona do 
Szczakowej. Bardzo boleśnie prze-
żył ten fakt.

Pozostawił setki akwarel, obra-
zów olejnych, oddających piękno 
okolic i urokliwych zakątków Ja-
worzna, lekkością pędzla utrwalał 
starą architekturę zmieniającego 
się miasta.

Część jego akwarel i prac olej-
nych znajduje się w Muzeum Mia-
sta Jaworzna , w iele w różnych 
placówkach ośw iatow ych, ku l-
turalnych, najwięcej w zbiorach 
osób prywatnych, których chętnie 
obdarowywał przy okazjach oko-
licznościowych.

Odszedł człowiek prawy, wiel-
kiego serca, życzliwy, szanowany, 
humanista, popularyzator wiedzy 
historycznej o Jaworznie, pasjonat 
wielu dziedzin kultur y, sztuk i, 
który pozostawił liczne świadectwa 
swojej pracy i działalności na rzecz 
tutejszej społeczności.

26 września 2008 roku jaworznic-
ka ziemia przyjęła Go na zawsze.

zofia Żak

Rok 1999. Czesław Kempiński podczas otwarcia wystawy „Plastusiów” w kawiarni MCKiS-u
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Twórczość

25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 19)

Nasi artyści 90-lecie Lotnictwa 
Polskiego (1918-2008)
Jaworzniccy lotnicy. Pilot szybowcowy – Zbigniew Kosobudzki (cz. 1)

Do Stowarzyszenia Twórców Kul-
tury w Jaworznie przyciąga utalento-
wanych ludzi zarówno chęć grania 
w jednej drużynie, jak i możliwość 
przeżywania wspólnie wszystkich 
sukcesów na różnych imprezach, 
zwieńczających niejednokrotnie 
wielomiesięczną pracę twórczą. 
Stowarzyszenie umożliwia swoim 
członkom stałe doskonalenie swo-
ich umiejętności, ukierunkowanie 
swoich zainteresowań, względnie 
utwierdzenie się w wybranej dzie-
dzinie lub odnalezienie własnej 
drogi do samorealizacji. Dzieje się 
to za sprawą organizowanych zajęć 
warsztatowych, plenerów oraz in-
dywidualnej wymiany doświadczeń 
na zasadzie bliskich kontaktów mię-
dzyludzkich i przyjaźni zawiązanych 
na łonie tej organizacji. Ogromnym 
ułatwieniem na starcie są zbiorowe 
prezentacje. Dają one możliwość 
konfrontacji własnych umiejętności 
z innymi, wyeksponowania nawet 
niewielkiej ilości prac i zaistnienia, 
choćby w niewielkim stopniu, już na 
początku swojej działalności. Jest to 
niezwykle istotne w sytuacji, gdy do 
twórczości ktoś przystępuje w póź-
niejszym wieku. 

Pani Władysława Czarnota zawsze 
wyróżniała się w swoich środowiskach 
niezwykłym wyczuciem estetyki oraz 
wrażliwością na piękno, a mając przy 
tym ogromne zdolności manualne, 
często świadczyła grzecznościowo 
swoją pomoc przy dekorowaniu 
wnętrz, stołów, układaniu przepięk-
nych kompozycji kwiatowych itp. 
Czyniła to zawsze z serca, zyskując 
satysfakcję i wdzięczność otoczenia. 
Gdy kierowniczka Dziennego Domu 
Opieki Społecznej zwróciła się do 
niej z problemem udekorowania 
tego ośrodka, dla pani Władysławy 
Czarnoty był to moment niemalże 
przełomowy w jej życiu. W oparciu 
o praktyczną poradę członkiń Sto-
warzyszenia Twórców Kultury w Ja-
worznie, zaczęła haftować przepiękne 
gobeliny, ozdabiając nimi puste ściany 
tej placówki. Do dzisiaj prace pani 
Władysławy Czarnoty stanowią tam 
stałą ekspozycję, a ich autorka przy-
stąpiła do stowarzyszenia. Jako osoba 
bardzo oddana każdej sprawie, z którą 
się zetknie szybko włączyła się w nurt 
działalności, podejmując dodatkowe 
czynności. Przez długi czas sprawo-
wała pieczę nad skromnym, więc bar-
dzo cennym, majątkiem organizacji. 
Skwapliwie korzystała z wszelkiego 
rodzaju szkoleń i plenerów, a nabraw-
szy wprawy, chętnie dzieliła się swo-
imi doświadczeniami z najmłodszym 
pokoleniem na spotkaniach warszta-
towych w przedszkolach i szkołach. 
W hafcie gobelinowym odnalazła nie 
tylko swoją nową pasję, ale również 
sposób na wyciszenie i odreagowanie 
wszelkich stresów, jakie niesie dzień 
powszedni. Jej piękne prace niejed-
nokrotnie można było podziwiać na 
wielu zbiorowych wystawach stowa-
rzyszenia organizowanych zarówno 
w Jaworznie, jak i poza jego granicami 
np. w Katowicach czy w Bielsku-Białej 
oraz na wszystkich wystawach pople-
nerowych. Zawsze budziły podziw 
i uznanie zwiedzających.

Jolanta hałas m.

1642/d/08
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Członek Związku Harcerstwa Pol-
skiego, Koła Ligi Lotniczej w Jaworz-
nie, członek Aeroklubu w Libiążu. 
W roku 1952 ukończył kurs spado-
chronowy w Nowym Sączu, w roku 
1953 Szkołę Szybowcową w Ligocie 
Dolnej. Uczestnik Zjazdu Lotników 
w roku 2007 w Ligocie Dolnej oraz 
dorocznych uroczystości Chwaleb-
nych Dziejów Lotnictwa w Jaworz-
nie. Pasjonat i sympatyk lotnictwa.

Rodowity jaworznianin z dzielnicy 
Pechnik – Jerozolima, wywodzący się 
z rodziny o głębokich tradycjach pa-
triotycznych. Będąc uczniem Szkoły 
Podstawowej nr 2 w śródmieściu, wstą-
pił do ZHP. Siedziba harcerstwa mie-
ściła się wówczas w budynku „Bratni”, 
dzisiaj wyburzonego, której właścicie-
lem było jaworznickie Stowarzyszenie 
Rolników. Komendantem Hufca był 
harcmistrz Stefan Dwornicki.

Po zmianach w latach 1948/49 
tradycji programowej harcerstwa 
i wprowadzeniu nowego nurtu ide-
owo politycznego, część młodzieży 
zrezygnowała z przynależności, 

w tym gronie znalazł się również Zbi-
gniew Kosobudzki. Młodzi chłopcy 
wtenczas skierowali swoje fascynacje 
na dziedzinę lotnictwa, znanego w Ja-
worznie wzorem poprzedników.

Inicjatorami założenia Koła Ligi 
Lotniczej byli bracia Stanisław i Ma-
rian Strycharscy. Do nowo powstałe-
go koła wstąpiło kilkunastu chłop-
ców, chcących realizować swoje 
młodzieńcze marzenia, m.in. bracia 
Strycharscy, Maria Kozłowski, Broni-
sław Wierzba, Zbigniew Kosobudzki, 
Kazimierz Włodarczyk, Andrzej 
Orzechowski, Janusz Dziadek, Kazi-
mierz Wąsowicz, Bolesław Głodek, 
Waldemar Piegza.

Zaczynali od zajęć w pracowni 
modelarskiej, która znajdowała się 
w budynku Przyjaźni Jaworznickiej 
przy obecnej ul. św. Wojciecha 2. Pra-
cownią kierował Stanisław Strychar-
ski. Efektem ich pasji były najpierw 
modele statyczne, później modele 
latające z napędem silnika.

Na obozie letnim w Nowym Targu 
w roku 1950, po raz pierwszy zaprezen-
towali swoje własnoręcznie wykonane 
modele latające, solidnie wykończone, 
pomalowane, oznakowane znakami 
rejestracyjnymi. Jeden z modeli trafił 
na odpowiedni prąd wiatru, przeleciał 
przez Tatry na stronę czechosłowacką. 
Po jakimś czasie został odesłany przez 
Czechów do Jaworzna, z tego faktu 
była wielka radość.

Po nawiązaniu kontaktu z Aero-
klubem w Libiążu uczęszczali tam na 
szkolenia teoretyczne, pokazy modeli, 
byli obserwatorami lotu szybowców za 
pomocą wyciągarki mechanicznej.

W roku 1952 z Aeroklubu grupa 
jaworznian i z całego powiatu chrza-

nowskiego kandydatów do sportu 
spadochronowego i szybowcowego 
została skierowana do Głównego 
Ośrodka Badań Lotniczych we Wro-
cławiu. Ze 100 kandydatów komi-
sja zakwalifikowała tylko 12 osób, 
wśród których znaleźli się Kazimierz 
Wąsowicz i Zbigniew Kosobudzki 
z jaworznickiej grupy. Od tego cza-
su Z. Kosobudzki zaczął przygodę 
z lotnictwem.

Kurs spadochronowy odbył w Cen-
trum Wyszkolenia Spadochronowego 
w Nowym Targu z zakresem wiedzy 
teoretycznej i obowiązkowym wyko-
naniem 6 skoków z samolotu CSS-13 

ze skrzydła popularnego Kukuruźni-
ka, z wysokości 700-800 m.

W następnej kolejności była Szkoła 
Szybowcowa w Ligocie Dolnej w po-
bliżu Góry św. Anny, w programie 
której były loty ćwiczebne na szybow-
cach Salamandra, Żuraw, Mucha-100, 
ABC holowane przez polskie samo-
loty, z wykonaniem obowiązkowych 
60 lotów i skoków spadochronowych 
z wyższej wysokości 1000-1500 m.

W roku 1953 uzyskał licencję 
pilota szybowcowego. Powrócił do 
zajęć w Aeroklubie w Libiążu, ma-
rzył o podjęciu nauki w Oficerskiej 
Szkole Lotniczej w Dęblinie. Plany te 
poparła także komisja WKR w Chrza-
nowie podczas pierwszego badania, 
niestety w drugim wezwaniu do 
WKR-u i przeglądzie dokumentów 
osobowych kandydata, droga do OSP 
w Dęblinie została zamknięta przez 
przynależność ojca do AK.

Zasadniczą służbę wojskową odbył 
w latach 1955-57 w 5 pułku łączności 
w Warszawie MON. Po zakończeniu 
służby wojskowej podjął pracę w ko-
palni „Piłsudski”, nadal był człon-
kiem Aeroklubu w Libiążu. Aeroklub 
posiadał hangar z wyposażeniem 
4 lub 5 szybowców, podczas lotów 
wznosiły się do wysokości 150-200 m 
z okrążaniem nad terytorium przez 
kilkanaście minut. Z Aeroklubem 
tym związany był do roku 1962, do 
czasu jego likwidacji w związku z roz-
budową kopalni „Janina”.

W międzyczasie uzyskał prawo 
jazdy pojazdów mechanicznych. 
W roku 1960 kupił samochód War-
szawę, przez 10 lat pracował w Taxi 
Jaworzno, zdobywając kolejne kate-
gorie prawa jazdy C, D i E. W latach 
70. wyjechał na 5-letni kontrakt pra-
cy z firmą „Montokwas”, na budowę 
fabryki kwasu siarkowego w Maroko. 

Obecnie na emeryturze, od kilku lat 
prowadzi własny zakład ślusarski 
w miejscu zamieszkania.

Sympatykiem i miłośnikiem lot-
nictwa pozostał nadal, obecny w każ-
dorazowych uroczystościach lotni-
czych w Jaworznie.

W czerwcu 2007 roku uczestni-
czył w Zjeździe Lotników pod nazwą 
LOT-07 w Ligocie Dolnej, która w la-
tach powojennych wyszkoliła kadry 
wspaniałych pilotów szybowcowych, 
w r. 1964 została zlikwidowana. Frag-
menty wspomnień ze zjazdu w Ligocie 
Dolnej w następnym odcinku.

c.d.n. zofia Żak

Rok 1950, Nowy Targ. Grupa jaworznickich modelarzy podczas 
rannej gimnastyki na obozie letnim

Rok 1950. Zakopane. Modelarze z Jaworzna na wycieczce: od lewej 
Zbigniew Kosobudzki, bolesław Głodek, bronisław Wierzba, 
Marian Strycharski, Kazimierz Włodarczyk, Janusz Dziadek

Rok 1957. Zbigniew Kosobudzki 
w służbie wojskowej
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Budowlanka obchodzi jubileusz 40-lecia. Wspomnienia dyrektorów odc. IV

Trzy szkoły w jednym budynku

POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A.
W  KATOWICACH, UL. LWOWSKA 23

ELEKTROWNIA JAWORZNO III
W JAWORZNIE, UL. PROMIENNA 51

ogłasza:

ZAMIAR SPRZEDAŻY NIŻEJ WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI 
1. Lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 15,01 m2, zlokalizowanego w budynku  

przy ul. Energetyków 11/16 w Jaworznie wraz z udziałem wynoszącym 98/10000 cz. w prawie wieczystego 
użytkowania do działki grunt nr 28/86 w obr 165 m. Jaworzna, wpisanego do KW nr 21376, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Jaworznie.
– za cenę nie niższą niż 18.600,00 zł 

2. Lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 14,56 m2, zlokalizowanego w budynku 
przy ul. Energetyków 11/34 w Jaworznie wraz z udziałem wynoszącym 98/10000 cz. w prawie wieczystego 
użytkowania do działki grunt nr 28/86 w obr. 165 m. Jaworzna, wpisanego do KW nr 21376, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Jaworznie.
– za cenę nie niższą niż 18.000,00 zł 

Opis: 
W/w lokale mieszkalne zlokalizowane są na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Energetyków 11, składają się z jednego pokoju, 
przedpokoju z wnęką  kuchenną  oraz posiadają ubikację. Dostęp do wszystkich pomieszczeń zapewniony jest z przedpokoju, pokój 
doświetlony jest światłem naturalnym.  Do lokalu nr 16 przynależna jest piwnica o pow. 6,90 m2, natomiast do lokalu  
nr 34  przynależna jest piwnica o pow. 7,20 m2. Lokale wyposażone są w instalację wod.kan., elektryczną, c.o. i c.w. Mieszkania 
zaniedbane o niskim standardzie wyposażenia i wykończenia, przeznaczone do gruntownego remontu w pełnym zakresie. 

Dodatkowe informacje oraz możliwość umówienia się na oględziny lokali można uzyskać pod nr. telefonu: 32-7153612.
Zainteresowani nabyciem w/wym. nieruchomości proszeni są o wystąpienie w terminie do dnia 26 listopada 2008 r., 
z wnioskiem /pismem/ wyrażającym wolę zakupu. 
Wnioski proszę kierować na adres:
Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia Jaworzno III
Dyrektor d/s Pracowniczych
ul. Promienna 51
43 – 603 Jaworzno
z dopiskiem: 
„Lokal mieszkalny przy ul. Energetyków 11/16 /ewentualnie/ Lokal mieszkalny przy ul. Energetyków 11/34”

W przypadku wpłynięcia kilku wniosków, będą przeprowadzone negocjacje, które odbędą się w terminie i miejscu określonym 
w odrębnym piśmie/w zaproszeniu/skierowanym na adres zainteresowanych.
Ostateczna decyzja dotycząca  zbycia w/w nieruchomości wymagać będzie  zatwierdzenia   przez właściwe organy  Spółki.  
Niniejsze ogłoszenie jest zamieszczone na  stronach internetowych www.pl.ej3.pkesa.com   
i www.pke.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie:
PKE S.A. Centrum Zarządzania w Katowicach ul. Lwowska 23.
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ul. Promienna 51.
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ul. Energetyków 15.
oraz
budynku wielomieszkaniowym w Jaworznie ul. Energetyków 11.

W związku z nadchodzącym 
okresem zimowym Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji sp. z o.o. 

w Jaworznie 
przypomina właścicielom i 

administratorom nieruchomości  
o obowiązku zabezpieczenia instalacji 
oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych 
przed działaniem niskich temperatur.

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

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

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

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

1481/d/08 1662/d/08

Pracę w budowlance podjąłem w 1990 
roku, w okresie zmian ustrojowych. 
To istotny fakt, bowiem zakłady prze-
mysłowe w tym czasie przechodziły 
bolesną restrukturyzację, próbowały 
się odnaleźć w nowych realiach go-
spodarczych, poszukiwały oszczęd-
ności i w efekcie często decydowały 
się na pozbycie zawodowych szkół 
przyzakładowych. 

Tak właśnie potraktowano Zasad-
niczą Szkołę Zawodową i Technikum 
Mechaniczne dla Pracujących Zakładów 
Dolomitowych „Szczakowa” w Jaworz-
nie, której wówczas byłem dyrektorem. 
Również Chrzanowskie Przedsiębior-
stwo Budowlane zrezygnowało z pro-
wadzenia szkoły, a jej majątek, grono 
pedagogiczne i uczniów przekazało do 
dyspozycji Kuratorium Oświaty w Kato-
wicach. Ponieważ zagrożona likwidacją 
była również Przyzakładowa Szkoła Za-
kładów Chemicznych „Organika Azot”, 
zaproponowałem Kuratorium Oświaty, 
by z tych trzech szkół utworzyło jedną 
placówkę oświatową - Zespół Szkół Za-
wodowych w Jaworznie przy ul. Chopina 
40. Zatem „budowlanka” przestała fak-
tycznie być szkołą budowlaną – pojawia-
ją się klasy przygotowujące uczniów do 
pracy w wielu nowych zawodach, które 
zwiększają atrakcyjność szkoły w śro-
dowisku. Postanowiłem otworzyć klasy 

wielozawodowe, Liceum Zawodowe 
oraz Liceum dla Dorosłych. Dzięki tym 
zabiegom szkoła przetrwała najtrudniej-
sze chwile i wyszła na prostą, a nawet 
zauważalnie zaczęła piąć się wzwyż 
w rankingu jaworznickich szkół. Szkoła 
z roku na rok przyjmuje większą liczbę 
uczniów – z maleńkiej szkółki liczącej 
nieco ponad dwustu uczniów, powstaje 
prawdziwy kombinat dla ponad tysiąca 
uczniów – wizja likwidacji oddala się, 
mam nadzieję, na zawsze.

Sukces sprawił, iż pojawił się nowy 
kłopot – w szkole zaczęło brakować 
miejsca na naukę. Budynek przecież nie 
był przystosowany dla tak dużej liczby 
uczniów, brakowało pomieszczeń lek-
cyjnych, trzeba było przesuwać zajęcia 
na coraz późniejsze godziny.

Fundusz uzyskiwany od Kuratorium 
Oświaty wystarczał zaledwie na wy-
nagrodzenie pracowników, opłacenie 
mediów oraz bardzo niewielkie remonty. 
Jednak w budowlance mamy wspa-
niałą młodzież, która w ramach zajęć 
praktycznych oraz prac dyplomowych 
adoptowała sale internatu oraz cześć 
pomieszczeń administracyjnych na sale 
lekcyjne. Dużą rolę odgrywali również 
rodzice uczniów, którzy chętnie poma-
gali w zdobywaniu materiałów oraz słu-
żyli pomocą i radą przy realizacji zadań, 
których uczniowie nie mogli wykonać. 

Oprócz sal lekcyjnych zbudowano bo-
isko szkolne i siłownię, które do dzisiej-
szego dnia służą uczniom do zajęć.

Wspomniałem, że fundusze otrzy-
mywane z Kuratorium Oświaty były 
bardzo małe i nie zawsze przekazywane 
w terminie. Pamiętam, jak kiedyś za-
brakło pieniędzy na energię i wyłączo-
no prąd tuż przed rozpoczęciem roku 
szkolnego. Innym razem nie miałem 
pieniędzy na opał, a za oknem padał 
śnieg. Znów musiałem znaleźć wyjście 
z kłopotu – postanowiłem wynająć 
stołówkę oraz części internatu na hur-
townię. Na pewien czas skończyły się 
problemy finansowe. Uzyskane w ten 
sposób finanse przeznaczyłem na wy-
mianę sprzętu, zakup materiałów oraz 
uzupełnienie pomocy naukowych. Bez 
środków finansowych z Kuratorium 
Oświaty zbudowałem i wyposażyłem 
pracownię informatyczną.

W szkole zawodowej ważną rolę 
odgrywa praktyka zawodowa, którą 
w minionej epoce uczniowie odbywali 
w zakładach patronackich. Teraz było 
tylko Kuratorium Oświaty, które szkol-
nymi warsztatami nie dysponowało. 
Trzeba było zatem znaleźć nowe miejsca 
praktyk dla uczniów, którzy kształcili 
się przecież w różnorodnych zawodach. 
Niezwykle trudne zadanie, które także 
udało się rozwiązać. 

Trudno osiągnąć dobrą opinię szko-
ły bez nauczycieli. Miałem szczęście 
pracować z ludźmi, którzy kochają swój 
zawód i rozumieją młodzież. Grono 
pedagogiczne, chociaż składające się 
z nauczycieli trzech różnych szkół, pod 
moim kierownictwem szybko potrafiło 
stworzyć zgrany zespół, kompetentny 
i oddany uczniom. Nauczyciele wyka-
zywali wiele własnej inicjatywy: zapro-
ponowali przeprowadzanie Miejskiego 
Dyktanda, imprezy na stałe wpisanej 
w kalendarz kulturalny miasta, które 
pokazywano nawet w telewizji publicz-
nej. W szkole przez kilka lat działał 
sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Odbyło się wiele spotkań ze 
znanymi osobistościami kultury czy 
polityki. Wspominam, jak wiele pracy 
włożyli nauczyciele w przygotowanie 
uroczystości nadania szkole imienia 
Kazimierza Wielkiego. 

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy 
sportowe. Znakomicie spisują się w dzia-
łalności artystycznej – szkolna Grupa 
Teatralna „ReSpektakl” zdobywała waż-
niejsze wyróżnienia w festiwalach miej-
skich i wojewódzkich. Nasi absolwenci 
kończą studia i wielu zakłada własne 
firmy, często budowlane lub mechanicz-
ne, ale także spełniają się znakomicie 
w innych dziedzinach działalności za-
wodowej. Nie wszyscy uczniowie pracują 

w zawodzie wyuczonym. Wielu obrało 
inne kierunki studiów i dzisiaj są znany-
mi muzykami czy piosenkarzami.

Z przyjemnością spotykam się z ab-
solwentami, których nazwisk czasem nie 
mogę sobie przypomnieć, a oni opowia-
dają mi o swojej pracy, dobrze mówią 
o szkole i mile wspominają okres nauki. 
Każde takie spotkanie utwierdza mnie 
o dobrze spełnianej roli szkoły, której 
oddałem wiele lat swojego życia.

adam GęBołyś (dyrektor w latach 1990-2006)

Adam Gębołyś
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Miasto JaworznoHospicjum to też życie

Koncert Staszka Sojki
W ramach akcji „Pola 
Nadziei” w niedzielny 
wieczór odbył się koncert 
na rzecz jaworznickiego 
hospicjum. Przed 
publicznością wystąpił 
słynny wokalista jazzowy 
Stanisław Sojka wraz ze 
swym zespołem Soyka 
Sextet. 

Już od sześciu lat organizowany 
w Jaworznie, w hali widowiskowo-
sportowej MCKiS jesienny koncert 
charytatywny na rzecz Hospicjum 
Homo-Homini im. Św. Brata Alber-
ta przyciąga wszystkich chcących 
pomóc stowarzyszeniu.

W tym roku artystą wspierają-
cym akcję był wspaniały muzyk 

jazzowy – Stanisław Sojka wraz ze 
swym zespołem o nazwie Soyka 
Sextet. Koncert poprzedzony był 
krótk im f i lmem przedstawiają-
cym postęp budow y hospicjum 
stacjonarnego w Jaworznie. Pod-
czas trwania koncertu mogliśmy 
się przekonać, że nie na darmo 
wielokrotnie wybierano go najlep-
szym polskim wokalistą jazzowym. 
Wspania ła , r y tmiczna muzyka, 
świetny głos i zgrany zespół gwa-
rantowały nam niezapomniane 
wrażenia. Stanisław Sojka osobiście 
zadedykował wszystkim, którzy 
w jakikolwiek powiązali swe losy 
z naszym hospicjum, utwór Cze-
sława Niemena „Nim przy jdzie 
wiosna”. Po koncercie artysta dał 
fanom możliwości zrobienia sobie 
wspólnych fotografii oraz zdoby-
cia autografów. W trakcie całej 
imprezy trwała kwesta na rzecz 
hospicjum. Wielu młodych wolon-

tariuszy obecnych na terenie hali 
widowiskowo-sportowej zbierało 
do puszek pieniądze od ludzi, któ-
rym zależało na tym, by pomóc nie-
uleczalnie chorym, objętym opieką 
jaworznickiego hospicjum. 

Dochód z koncertu jest w całości 
przeznaczony na pokrycie kosztów 
budowy stacjonarnego hospicjum 
w naszym mieście. Pierwszy etap, 
w pełni f inansowany z budżetu 
Gminy Jaworzno, dobiega końca. 

Pozostało tylko pokrycie dachówką 
części zadaszenia, montaż instala-
cji wewnętrznych oraz postawie-
nie ścianek działowych mających 
nadać ostateczny kształt pomiesz-
czeniom znajdującym się wewnątrz 
budynku. 

Środki na drugi etap prac pocho-
dzą z działalności charytatywnej 
prowadzonej na rzecz hospicjum 
– koncertów, kwest czy też dobro-
wolnych wpłat darczyńców na konto 
Stowarzyszenia. Będą one potrzebne 
na zakup niezbędnego wyposażenia 
medycznego, jak i stworzenie wy-
stroju wnętrza, tak aby przebywa-
jący w nim chorzy nie czuli się, jak 
w szpitalu lecz tak, jak w domu. 

Istniejące od 1997 roku jaworz-
nickie hospicjum, prace nad nową 
siedzibą prowadzi już od 2003 roku, 
kiedy to otrzymało od Gminy Ja-
worzno działkę przeznaczoną na 
stworzenie od podstaw miejsca, które 

stanie się dla nieuleczalnie chorych 
nowym domem, w którym będą 
mogli godnie spędzić ostatnie dni 
swojego życia. Ostateczny projekt 
budynku autorstwa Tomasza Ġöttla 
powstał na początku bieżącego roku. 
Wynikiem tego było rozpoczęcie 
prac budowlanych w kwietniu. Przed 
ich rozpoczęciem, miało miejsce 
wmurowanie kamienia węgielnego 
pod fundamenty hospicjum. Oficjal-
nego poświęcenia ziemi dokonał śp. 
biskup Adam Śmigielski, całym ser-
cem wspierający tę inicjatywę. 

Na koniec warto powtórzyć sło-
wa, które padły podczas koncertu: 
„Mamy nadzieję spotkać się za rok 
w tym samym miejscu, by święto-
wać powstanie stacjonarnego hospi-
cjum.”. A wszystko wskazuje na to, że 
dzięki dobroci ludzkich serc i wrażli-
wości na cierpienie innych staje się to 
z każdą chwilą bardziej realne.

andrzeJ kuBiak opp i lo 

W charytatywnym koncercie 
zorganizowanym w ostatnią 
niedzielę przez Hospicjum 
Homo-Homini im. Św. Br. Alberta 
w Jaworznie zaśpiewał i zagrał ze 
swoim zespołem Stanisław Sojka, 
w ramach V kampanii Hospicjum 
to też życie. 

Tradycją corocznych koncertów 
jest promowanie ruchu hospicyjnego 
i zbieranie funduszy na otwarcie w na-
szym mieście hospicjum stacjonarnego. 
Wsparcia przy organizacji koncertu 
udzielili: Fundacja Energetyka na rzecz 
Polski Południowej; Przedsiębiorstwo 

Usług Remontowych Energetyki – Ja-
worzno III Sp. z o.o.; STOMIX Sp. z o.o.; 
TRANSPRZĘT; Termo-Rex PPHU; 
GARBARNIA; Grunenthal Sp. z o.o.; 
Marian Lewek – właściciel Hotelu 
Pańska Góra.

Za to społecznie odpowiedzialne 
stanowisko należą się serdeczne 
podziękowanie i wyrazy uznania.

Koncert uświetnili swoją obecno-
ścią: Prezydent Paweł Silbert, który od 
początku wspiera działalność Hospi-
cjum, Marszałek Województwa Śląskie-
go Bogusław Śmigielski i deputowany 
do Sejmiku Śląskiego Marek Migas oraz 
proboszczowie jaworznickich parafii.

Największą niespodziankę sprawiła 
jaworznicka publiczność, która swoją 
obecnością po raz kolejny potwierdziła 
zrozumienie potrzeb chorego. Kwota 
zebrana w kweście podczas koncertu 
wyniosła 8.400,00 zł.
Warto nadmienić, że w tym sa-
mym dniu wolontariusze z koła 
wolontariatu Sum Sum Corda 
pod kierownictwem wychowawcy 
Daniela Taraska Gimnazjum nr 9 
z Dąbrowy Narodowej kwestowali 
przy kościele Matki Bożej Aniel-
skiej podczas akcji Pól Nadziei 
i zebrali 989,32 zł.

Hospicjum wszystkim serdecznie 
dziękuje za okazane zainteresowanie.

zarzĄd hospicJum

w Dziękujemy - Dziękujemy - Dziękujemy w

Stanisław Sojka

Prezes Hospicjum Maria bryła

Zbiorowa fotografia Zarządu Hospicjum, pracowników i wolontariuszy z gwiazdą niedzielnego wieczoru – Stanisławem Sojką
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