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Po roku przygotowań i nacisków radni odwołali z funkcji Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Janusza Ciołczyka. Nowym przewodniczącym został Tadeusz Kaczmarek

Teraz czas dla 
Kaczmarka

Tadeusz Kaczmarek (drugi od prawej) co roku organizuje festyn z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Miejmy 

MCKiS w Jaworznie zaprasza na 
koncert „Od Bacha do the Beatles” 
w wykonaniu Miejskiej Orkiestry 
Kameralnej „Archetti”.
Archetti to zespół młodych, zdolnych, 
pełnych pasji ludzi. Zadebiutowali 
w kwietniu tego roku. Ich 
dotychczasowe koncerty zgromadziły 
liczną publiczność. Swoimi występami 
podbili serca jaworznickich 
melomanów, a koncert podczas 
letnich warsztatów muzycznych 
w Brennej przysporzył im nowych 
fanów.
Data i miejsce: 15 listopada 2008 
godz.18.00; Hala MCKiS w Jaworznie 
ul.Grunwaldzka 80; cena biletów; 5zł, 
10zł; tel. 032/616-28-79, osoba do 
kontaktu: Marzenna Synowiec tel. 502-
037-675, e-mail: violin_1�@vp.pl.

Od Bacha do 
The Beatles

1803/d/08

PUB SAVANA 
zaprasza na 

ZABAWĘ 
ANDRZEJKOWĄ

gwarantujemy: 
extra zabawę 

przy doskonałym disc jockeyu 

wyśmienite menu: krem z borowików, schab 
w sosie, prosie pieczone, zimną płytę, napoje 
zimne i gorące bez ograniczeń.

Cena 95,00 od osoby 
tel. 0 601 539 445, 032/ 613 18 45

Czerwoną kartkę Janusz Ciołczyk 
otrzymał już we wrześniu br. poprzez 
cofnięcie mu rekomendacji na stanowi-
sko przewodniczącego RM przez sto-
warzyszenie Jaworzno Moje Miasto.

Od momentu, kiedy wystartował 
z ramienia PSL w wyborach do sejmu bez 
akceptacji JMM, władze stowarzyszenia 
dostrzegły w nim politycznego rywala, 
a nie sprzymierzeńca, co mogłoby wy-
nikać z jego przynależności do JMM. 
Możliwe, że zabrakło w tej fazie dialogu 
pomiędzy stronami.

Historia zatoczyła koło. Rywale 
z wyborów samorządowych 2002 roku 
– Ciołczyk startował z listy (SLD,UP,U-
W,PSL), a Silbert z JMM, później sprzy-
mierzeńcy w ostatnich wyborach i w za-
rządzie stowarzyszenia Jaworzno Moje 
Miasto (Ciołczyk był wiceprezesem, 
a Silbert liderem), być może zmierzą się 
w kolejnych wyborach. – Sądzę, że PSL 
w Jaworznie w następnej kadencji będzie 
mieć odpowiednią reprezentację w RM 
– oświadczył były przewodniczący.

Rozgrywka
W ubiegłym tygodniu, po kilku kro-

plach, które przelały czarę goryczy, po-
stawiono Ciołczykowi ultimatum. Albo 
sam zrezygnuje, albo zostanie odwołany. 
– W świetle tego, co miało miejsce na 
ostatnim spotkaniu klubu JMM i tego, co 
zostało tam powiedziane zrozumiałem, 
że formuła współpracy została wyczer-
pana – mówi Ciołczyk.

Na czwartkowej sesji z wnioskiem 
o odwołanie Ciołczyka wystąpił 
przewodniczący klubu JMM Stefan 
Szymański. Z mównicy padły słowa: 
– My, radni JMM, stanowimy grupę 

i w przypadku, kiedy ktoś z tej grupy 
występuje, nie może jej już reprezen-
tować – mówił Szymański.

Marian Tarabuła wnioskował, aby 
ten punkt przenieść na następną sesję. 
Mówił, że „podchody” do klubu WDJ 
w tej sprawie trwały już od roku. – Janusz 
Ciołczyk przez te lata nie był naszym 
idolem. Niemniej był przewodniczącym, 
uznawaliśmy, że to co robi, robi w miarę 
dobrze i nie czepialiśmy się go. I dziś tego 
nie będziemy robić. Przez ostatnie sesje 
odniosłem wrażenie, że Janusz Ciołczyk 
chciał być autentycznym samodzielnym 
przewodniczącym rady, a to już (dla JMM 
– przyp. red.) za dużo. Ale to już są moje 
domysły – dodał Tarabuła.

Głos zabrał Ciołczyk: – Oceni mnie 
historia. Nikt z nas nie jest doskonały 
i ja również jestem osobą popełniającą 
błędy. Będąc człowiekiem kompromisu, 
nie jestem jednak skłonny ustępować 
przed stawianym ultimatum. Samorząd 
tym różni się od biznesu i wojska, że tu 
nie działa się na rozkaz. Skomentował 
to Tarabuła: – Boję się, że w polskiej 
rzeczywistości nie ma sprawiedliwej 
oceny tych, którzy wnieśli dobry wkład 
w polską rzeczywistość. 

Po głosowaniu wypowiedział się pre-
zydent: – Mam nadzieję, że będzie więcej 
powodów, żebyśmy mogli się lubić niż nie 
lubić, a nie daj Boże nienawidzić. Polityka 
to gra grupowa, nie ma w niej miejsca dla 
solistów i besserwisserów, o ile nie ma dla 
takiego działania akceptacji.

Nowy przewodniczący
Jedyny kandydat – Tadeusz Kaczma-

rek – zdobył przychylność 15 radnych, 
którzy głosowali za, 5 radnych wstrzy-

mało się od głosu i jedna osoba głosowała 
przeciw. Głosowanie było tajne, lecz naj-
prawdopodobniej w klubie JMM nie było 
rozłamu i wszyscy głosowali za. – Wynik 
mnie bardzo ucieszył, to duże zaufanie, 
ale i ogromna odpowiedzialność – po-
wiedział nowy przewodniczący. Kacz-
marek na co dzień znany jako spokojny 
pedagog, jest profesjonalistą w polityce. 
W ostatnich wyborach samorządowych 
zebrał najwięcej głosów w całym Jaworz-
nie. W porównaniu z najmniejszą liczbą 
głosów, która wystarczyła, żeby zasiąść 
w Radzie Miejskiej, przewyższa ją kil-
kunastokrotnie. 

– Postaram się, aby dla funkcjono-
wania miasta zmiana na stanowisku 
przewodniczącego RM nie miała nega-
tywnych skutków. Janusz Ciołczyk wy-
konywał swoje zadania profesjonalnie 
i ja będę się starał utrzymać przynajm-
niej ten poziom – powiedział Kaczma-
rek. Zadeklarował również rozpoczęcie 
aktywizacji radnych, aby mieli większy 
kontakt z mieszkańcami, nie tylko 
w ramach dyżurów i dzielnicowych 
spotkań, lecz zapowiada w tym zakre-
sie nowatorskie podejście, cokolwiek 
miałoby to dziś znaczyć.

W kuluarach mówiono, że WDJ 
chciał zgłosić kandydaturę Pawła Kacz-
marczyka, ten jednak nie wyraził zgody.

Podsumowanie
To był jedyny punkt obrad sesji RM, 

który wzbudzał duże emocje, nie tylko 
wśród radnych. Pozostałe przeszły bez 
większych perturbacji, a porządek obrad 
oraz rezultaty z tej części zamieszczamy 
na kolejnych stronach gazety.

FraNciszek matysik

Józef Szaniawski

Z inicjatywy fundacji „Energetyka na 
Rzecz Polski Południowej”
6 listopada br. do Jaworzna przyjedzie 
prof. Józef Szaniawski na uroczystą 
promocję swojej książki: „Marszałek 
Piłsudski. W obronie Polski i Europy”, 
której sponsorem, specjalnego 
wydania śląskiego, jest fundacja. 
Będzie to również uroczystość 
wpisująca się w obchody 90-lecia 
odzyskania niepodległości przez 
naszą Ojczyznę, a także okazja do 
świętowania jubileuszu 15-lecia 
fundacji „Energetyka na Rzecz Polski 
Południowej”, której wsparcie nieraz 
umożliwiło realizację przedsięwzięć 
kulturalnych w Jaworznie oraz 
wpłynęło na rozwój tutejszej oświaty.

o g ł o s z e n i e
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Obsługa Informatyczna Firm
Sieci komputerowe

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

Pogotowie komputerowe 24h

O g ł O S Z e n i e

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 wymarzoną 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

SPOTKANIE GRUPY KAPITAŁOWEJ PKE. 27 października w Centrum Szkolenia 
Kadr PKE SA w Jaworznie odbyło się coroczne spotkanie Zarządu Koncernu 
z przedstawicielami Rad Nadzorczych 23 spółek, w których PKE posiada akcje 
lub udziały. W trakcie spotkania prezes PKE Jan Kurp przedstawił zebranym 
stan realizacji Programu Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PKE SA. Następnie 
wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia SA Stanisław Tokarski zapoznał 
zebranych z założeniami Strategii Tauron PE i jej wpływem na podmioty 
Grupy Kapitałowej PKE. Członkowie Rad Nadzorczych spółek Grupy zostali 
poinformowani o aktualnych wynikach finansowych. PKE SA posiada akcje 
lub udziały w 29 spółkach (w tym 9 spółkach zależnych i 1� powiązanych). 
Według wstępnych wyników, spółki zależne osiągnęły po trzech pierwszych 
kwartałach 2008 roku zyski na poziomie 6� mln zł, a powiązane 9 mln.

PKE UHONOROWANY WYRÓŻNIENIEM KLON. 30 października PKE (Grupa Tauron) 
otrzymał wyróżnienie przyznawane przez Bank Ochrony Środowiska 
SA. Kapituła pod przewodnictwem Profesora Zbigniewa Messnera 
nagrodziła Koncern za realizację zadania Odbudowa mocy wytwórczych 
PKE SA - budowa bloku energetycznego o mocy �60 MW na parametry 
nadkrytyczne w Elektrowni Łagisza. Wyróżnienie zostało przyznane nie 
tylko za realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych kredytami 
proekologicznymi BOŚ SA, ale również za nowoczesność zastosowanej 
technologii. Wyróżnienia KLON przyznawane są firmom za wybitne 
dokonania ekologiczne od 1998 roku. iw

y

y

Ten zestaw kluczy, najprawdopodobniej 
razem z pilotem do alarmu samochodowego, 

znaleziono około dwóch tygodni temu na ulicy 
Wandy. Zguba jest do odebrania w redakcji „Co 

tydzień”, ul. św. Barbary 7.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
radni podjęli uchwały dotyczące wy-
sokości podatków i opłat lokalnych 
w 2009 r. Zgodnie z wcześniejszą de-
klaracja prezydenta, w przyszłym roku 
stawki podatków w Jaworznie pozosta-
ną na niezmienionym poziomie.

Decyzję o pozostawieniu stawek 
podatkowych na niezmienionym po-
ziomie w 2009 roku prezydent podjął 
już na przełomie sierpnia i września. 
Wtedy odpowiednim zarządzeniem 

zobowiązał służby finansowe do projek-
towania budżetu miasta na przyszły rok 
z uwzględnieniem stawek podatkowych 
na poziomie 2008 r. 

Niewielkie zmiany nastąpiły w staw-
kach podatku rolnego oraz od środków 
transportowych. Mieszkańcy będą mo-
gli liczyć na obniżenie należnej kwoty od 
kilku do kilkunastu złotych. 

Z projektami przyjętych uchwał 
można zapoznać się na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej. izm

Program 
rewitalizacji 
Jaworzna
Urząd Miejski przystąpił do opracowa-
nia Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Jaworzna na lata 2007-2013. 
Obszar rewitalizacji obejmie sześć 
dzielnic: Śródmieście i Bory, Szczako-
wą i Pieczyska, a także Osiedle Stałe 
i Dąbrowę Narodową. Już 7 listopada 
o godzinie 14:00 w sali obrad UM odbę-
dzie się spotkanie, na którym zostanie 
zaprezentowany program.

– Program rewitalizacji jest doku-
mentem niezbędnym do ubiegania się 
o środki unijne – wyjaśnia Anna Moca-
ła-Kalina, naczelnik Wydziału Rozwoju 
i Polityki Gospodarczej. – Przygotowanie 
programu zostało podzielone na trzy 
etapy: pierwszy obejmuje przygotowa-
nie założeń, drugi nabór wniosków do 
programu, trzeci to zakończenie prac 
nad dokumentem i przyjęcie go uchwałą 
Rady Miejskiej.
Więcej informacji: tel. 032/ 61 81 708 
lub e-mail: rg@um.jaworzno.pl. 

izm

Na sesji RM radni zdecydowali o nada-
niu nazw czterem nowo powstałym 
drogom gminnym w okolicy ul. Cheł-
mońskiego. Już w najbliższym czasie 
lokatorzy, którzy wprowadzą się do 
nowych mieszkań Jaworznickiego To-
warzystwa Budownictwa Społecznego, 
zamieszkają przy ulicach Zalipie, Prze-
piórek, Skowronków i Bażantów.

– Potrzeba nadania nazw była spo-
wodowana utworzeniem nowych te-
renów budowlanych w rejonie ulicy 
Chełmońskiego – wyjaśnia Tadeusz 
Dębecki, naczelnik Wydziału Geodezji 
i Kartografii. 

Wybór ulicy Zalipie radni umotywo-
wali historyczną nazwą terenu pomiędzy 

dzisiejszym ulicami Chełmońskiego 
a Obrońców Poczty Gdańskiej i od ulicy 
Szpitalnej w kierunku Wilkoszyna.

– Mieszkańcy Jaworzna kojarzą to 
miejsce z terenami zielonymi, na których 
mają siedliska różne zwierzęta i ptaki, 
a nazwa Zalipie jest ciągle używana, 
zwłaszcza przez starszych mieszkańców 
– tłumaczyli radni.

Z kolei proponując ulice Skow-
ronków, Bażantów i Przepiórek, radni 
przypomnieli, że te ptaki towarzyszyły 
ludziom w pracach rolniczych, a Zalipie 
i okolice to niedawne tereny upraw, na 
których nadal można napotkać te ga-
tunki ptaków.

izm

W porządku obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 
br. znalazły się następujące punkty, oprócz punktu 

dot. zmiany przewodniczącego RM:
q Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i pracowników 

samorządowych;
q Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego za I półrocze 2008 r.
q Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 

podatku obowiązujących;
q Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych;
q Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku leśnego;
q Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta;
q Uchwała w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

q Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny 
w Jaworznie środków trwałych.

q Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego 
w Jaworznie oraz jego tekstu jednolitego.

q Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie 
sprawozdania finansowego szpitala;

q Uchwała w sprawie powierzenia 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;

q Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do podpisania umowy 
dofinansowania oraz wystawienia weksla in blanco i podpisania deklaracji wekslowej 
jako zabezpieczenia umowy dofinansowania projektu pod nazwą „Nowoczesna gmina – 
program kompleksowych szkoleń służących wzmocnieniu samorządu i wsparciu procesów 
demokratyzacji w Jaworznie”, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

q Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podwyższenie kapitału zakładowego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie poprzez 
wniesienie aportu i wkładu pieniężnego;

q Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu i wkładu 
pieniężnego;

q Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego 
Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Jaworznie poprzez 
wniesienie aportu i wkładu pieniężnego.

q Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej 
własnością Gminy Miasta Jaworzna, oddanej w nieodpłatne użytkowanie na rzecz 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego 
w Jaworznie;

q Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub 
na czas nieoznaczony;

q Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynajmowania gminnych lokali użytkowych na 
terenie miasta Jaworzna i podziału miasta Jaworzna na strefy;

q Uchwała w sprawie nadania nazw czterem nowo-powstającym wewnętrznym drogom 
gminnym na obszarze scalenia gruntów w rejonie ulicy Chełmońskiego;

q Informacja Prezydenta Miasta o międzysesyjnej działalności.
q Interpelacje i wnioski radnych.
q Wnioski mieszkańców.

Relacje związane z rezultatami obrad znajdziecie Państwo obok oraz na str. 1.

Podatki i opłaty w 2009 roku

Nazwy dla czterech nowych ulic

Jaworzniccy policjanci zaliczyli tego-
roczną akcję „Znicz” do spokojnych.

Na ulicach Jaworzna, szczególnie 
w rejonie cmentarzy, mogliśmy spotkać 
policjantów oraz strażników miejskich. 
Komenda Miejska Policji odnotowała 
w ciągu świątecznego weekendu 10 ko-
lizji drogowych, zatrzymanych zostało 
4 nietrzeźwych kierowców. Stwierdzo-
no również 6 zdarzeń o charakterze 
kryminalnym.

Jak w każde święta dużo roboty 
miał również Ośrodek Profilaktyki 
Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu 

Nietrzeźwych. W ciągu weekendu do 
jaworznickiej izby wytrzeźwień trafiło 
37 osób. – Pacjenci nie mieli w większości 
dużych wyników, jeżeli chodzi o wartość 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Większość z nich prawie 30 miało do 
dwóch promili alkoholu, co może świad-
czyć chyba jedynie o tym, że już po spo-
życiu niewielkiej ilości alkoholu stają się 
nieznośni dla otoczenia, do tego stopnia, 
że rodzina, czy sąsiedzi lub inne osoby 
muszą dzwonić po policję z prośbą o in-
terwencję – zaznaczył Aleksander Tura, 
szef Ośrodka. m. tosza, p. Jamróz

Spokojnie dzięki akcji „Znicz”

Podnoszą 
kwalifikacje
W ciągu najbliższych trzech lat bli-
sko 350 pracowników magistratu 
skorzysta z bezpłatnych szkoleń 
i studiów podyplomowych. A wszyt-
ko dzięki temu, że miasto pozyskało 
ponad 340 tys. euro dofinansowania 
na realizację projektu „Nowoczesna 
gmina – program kompleksowych 
szkoleń służących wzmocnieniu 
samorządu i wsparciu procesów de-
mokratyzacji w Jaworznie”.

– Celem projektu jest wsparcie pro-
cesów budowy społeczeństwa obywatel-
skiego poprzez podniesienie kwalifikacji 
zawodowych urzędników – wyjaśnia 
Artur Dzikowski, naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego i Kadr.

izm
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Od pewnego czasu w Jaworznie trwa 
Kampania Lokalna MAMO, TATO, 
NIE BIJ MNIE. Wykorzystując prace 
plastyczne i literackie uczniów ze szkół 
podstawowych numer 5, 7, 8 i 14, apelu-
jemy do wszystkich dorosłych o zasta-
nowienie się nad tym, czy stosowanie 
kar cielesnych jest najlepszym sposo-
bem na dyscyplinowanie dzieci.

Kampania rozpoczęła się jeszcze 
przed wakacjami, gdy uczniowie szkół 
podstawowych wykonywali prace 
plastyczne i literackie. Za zrozumienie 
problemu i wyrażenie zgody na zaan-
gażowanie się nauczycieli w jego reali-
zację dziękuję dyrektorom Leonardowi 
Brzezińskiemu Szkoły Podstawowej nr 5, 
Ilonie Janus ze Szkoły Podstawowej nr 7, 
Dorocie Dubiel ze Szkoły Podstawowej 
nr 8 i Annie Szymanek ze Szkoły Podsta-
wowej nr 14 oraz pani Barbarze Obertyn 
dyrektorowi Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej i Katarzynie Kotulskiej prezes 
Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju 
Ex Animo.

Szczególne podziękowania kieruję do 
pani dyrektor Grażyny Brody z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej za stwo-
rzenie atmosfery umożliwiającej pracę 
„sztabowi” Kampanii.

Na pewno nasze działania nie były-
by tak widoczne w mieście, gdyby nie 
zrozumienie redaktorów gazety „Co 
tydzień” i telewizji „CTv”.

I wreszcie osoby prywatne, które 
otworzyły portfele i umożliwiły nam 
powielenie plakatów z logo Kampanii, 
które widoczne są w niektórych przed-
szkolach, placówkach ochrony zdrowia, 
szpitalu, Urzędzie Miejskim, para-

fiach. Darczyńcami tymi są państwo 
Magdalena i Maciej Schaeferowie, pan 
Jakub Krupa, pan Ryszard Czerwon-
ka. W imieniu organizatorów i dzieci 
serdecznie Państwu dziękuję.

Do chwili obecnej Kampania miała 
kilka odsłon. Zaczęło się od wystawy 
prac dzieci w Szkole Podstawowej nr 
7. Potem prace prezentowane były 
w Ośrodku Dla Rodziny „Pod Kolegiatą” 
i w Szkole Podstawowej nr 8. Następnie 
wystawę przejęła  Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Jaworznie. Panu dyrektorowi 
Jackowi Maro bardzo dziękujemy.

Równocześnie poparcie dla naszych 
działań wyrazili księża proboszczowie 
z parafii świętej Elżbiety Węgierskiej 
(Szczakowa), Miłosierdzia Bożego 
(Bory), Matki Bożej Anielskiej (Dąbrowa 
Narodowa), świętej Barbary (Podłęże) 
i świętego Józefa Rzemieślnika (Jezior-
ki). Wszystkim księżom z tych parafii 
serdeczne Bóg zapłać. A dla księdza pro-
boszcza Wiesława Jarząbka za przyjęcie 
do kościoła świętego Józefa Rzemieśl-
nika wystawy prac dzieci oraz zaktywi-
zowanie całego środowiska Jeziorek do 
refleksji nad metodami karcenia dzieci 
(wystawy odbyły się też w Szkole Pod-
stawowej nr 19 i filii Biblioteki Miejskiej) 
wyrażam szczególny szacunek. 

Aktualnie spotykamy się z plakata-
mi Kampanii MAMO, TATO, NIE BIJ 
MNIE na przystankach autobusowych. 
Proszę zobaczcie Państwo jakie emocje 
przekazują nam dzieci, które zetknęły się 
z przemocą dorosłych wobec siebie.

BarBara komorowska-czerwoNka,
psycholog poradNi psychologiczNo-

pedagogiczNeJ w JaworzNie

Kampania Lokalna 

Mamo, tato, nie bij mnie

Przychodzi taki okres 
w życiu, gdy musimy 
stanąć samodzielnie 
na nogi albo 
zakładamy rodzinę 
i potrzebujemy 
osobistej przestrzeni 
do życia, szukamy 
odpowiedniego 
miejsca do 
zamieszkania.

Takie miejsce to obszar, gdzie 
możemy odnaleźć spokój i odpo-
wiednie warunki do funkcjono-
wania. Na ocenę miejsca wypływa 
wiele czynników, począwszy od 
lokalizacji, warunków mieszkanio-
wych i sąsiedztwa. 

W Jaworznie, przy ulicy Chopina, powstało 
nowe osiedle mieszkaniowe. Już w 2005 
roku TBS DOMBUD przekazał lokatorom 
64 mieszkania na nowo wybudowanym 
osiedlu, a już w tym miesiącu kolejne 
80 rodzin znajdzie tam mieszkanie. 

Atrakcy jność mieszkań bu-
dowanych w ramach TBS polega 
na tym, iż można zostać najemcą 
mieszkania po wpłacie partycypacji 
w wysokości 30% wartości miesz-
kania i kaucji zabezpieczającej 
w wysokości 12 – krotności czynszu. 
W zależności od wielkości mieszka-
nia wartość partycypacji wynosi od 
45 000,00 zł do 67 000,00 zł, na-

tomiast kaucja wynosi od 5 500,00 
zł do 9 200,00 zł.

Sama procedura dająca prawo do 
konkretnego mieszkania trwa bardzo 
krótko, natomiast oczekiwanie na 
mieszkanie od momentu podpisania 
umowy o partycypację, to okres od jednego 
do półtora roku.

Dotychczasowe inwestycje reali-
zowane były przez TBS DOMBUD 
na terenie Będzina (sześć zadań 
inwestycyjnych, obejmujących bu-
dowę 636 mieszkań) oraz Jaworzna 
(dwa zadania inwestycyjne, obejmu-
jące budowę 144 mieszkań). 

Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego DOMBUD Sp. z o.o. w Ka-
towicach zostało utworzone w paź-
dzierniku 2001 roku przez dwóch 
udziałowców: P. B. „DOMBUD” 

S.A. i Gminę Będzin. W chwili obec-
nej TBS jest spółką ze 100% udziałem 
jedynego wspólnika jakim jest P. B. 
„DOMBUD” S.A.

Aktualnie realizowane są kolejne dwa 
zadania inwestycyjne na terenie Będzina, 
obejmujące budowę 240 mieszkań. Kolejne 
inwestycje będą realizowane na terenie 
Rudy Śląskiej, Zawiercia. W planach 
inwestycyjnych spółki w dalszym ciągu 
pozostaje również Będzin. Dalsze inwestycje 
w tym mieście uzależnione są jednak 
od dostępności odpowiednich terenów 
inwestycyjnych i przychylności włodarzy 
miasta.

Działalność TBS-u spotyka się 
również z zainteresowaniem innych 
miast z terenu Śląska i Zagłębia, od 
których napływają oferty współpra-
cy inwestycyjnej.

W Jaworznie przy realizacji inwe-
stycji pojawiły się przejściowe utrud-
nienia związane z przeciągającą się 
procedurą odbiorową. Wszystkie te 
trudności zostały jednak pokonane 
i do dyspozycji lokatorów zostają od-

Nowe mieszkania od TBS dombud
dane w pełni komfortowe mieszka-
nia. Standard określony w umowach 
tyczy się stanu, który pozwala na 
normalne życie. Wyposażone ła-
zienki, panele, płytki. Po uzyskaniu 
zgody TBS-u możliwe jest również 
indywidualne dostosowanie miesz-
kania do własnych potrzeb. 

Doświadczenie TBS DOMBUD daje 
gwarancje wysokiej jakości usług. 
W nowych osiedlach zamieszkują głównie 
młodzi ludzie, w wieku do 35 lat. Tworzy 
to specyficzna, miłą atmosferę wśród 
lokatorów. Mieszkanie na nowym, młodym 
osiedlu jest wymarzonym miejscem dla 
wielu rodzin. 

Pozostały ostatnie dwa mieszkania 
około 52 m2 oraz 72 m2. 
e-mail: tbs@dombud.pl 

Tel. 032 751 80 85

tekst sponsorowany 1802/D/08

1780/d/08
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Miasto Jaworzno

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

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

S T R A ż  P O ż A R N A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k A S Y 

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

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

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

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

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

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

Serwis informacyjny
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Z notatnika policmajstra
oprac. Jim

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
1685/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
1684/d/08

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

1683/d/08

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

1683/d/08

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

1683/d/08

1789/D/08

Dnia 25 października 2008 r. odeszła nagle 

śp. Aleksandra Bernisz 
Skarbnik Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Tatrzańskiego w Jaworznie.

Walczyła dzielnie z nieuleczalną chorobą. Aktywna turystycznie  
do końca swoich dni. Wędrowała po górach nie tylko Polski,  

ale także Karpatach Wschodnich – Gorgany, Czarnohora, górach 
Rumunii, Bułgarii. Ostatnio w sierpniu br. w paśmie Durmitorów  

w Czarnogórze.
Pogrzeb odbył się dnia 29 października na cmentarzu w Szczakowej.

Z wielkim żalem żegnamy naszą Koleżankę. Zarząd Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego w Jaworznie

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 02 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
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

Podziękowania
Uroczystości Jubileuszowe Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kazimierza Wielkiego 
wspierali: Wydział Edukacji Kultury i Zdrowia Urzędu 

Miejskiego, Rada Rodziców ZSP Nr 1, Centrum Edukacji 
„Proteuss”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”, 

„Sukces – Zamocowania” Sp. z o.o., Centrum Edukacji 
Zawodowej „Cargo”, City Financial, Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Miejskiej, Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu, Vento Sp. z o.o., Pracownia cukiernicza 

„Stefanka”, Z.P.H.U. „Krokiecik”, 
CTL Sp. z o.o. Maczki–Bór.

Dyrekcja szkoły oraz Komitet Organizacyjny Jubileuszu 
składają wszystkim serdeczne słowa podziękowania

Zaproszenie do Warszawy
Stowarzyszenie Katolickie Przyjaźń 
Jaworznicka zaprasza na wycieczkę 

do Muzeum Powstania Warszawskiego 
oraz Sejmu. Wycieczka odbędzie się 19 

listopada. Zapisy w każdy wtorek od 17.00 
do 18.00 w budynku stowarzyszenia przy 

ulicy Wojciecha 2, tel:669-833-906.
mirosław wóJcik

1679/D/08

Składam serdeczne 
podziękowania za profesjonalne 

załatwienie mojej sprawy dla 
Pani Rzecznik Konsumentów 

Krystyny Banasik 

składa: Henryk Proksa

28 października
Na ulicy Okrężnej po godzi-
nie 22.00 funkcjonariusze 
Komendy Miejskiej Policji 
w Jaworznie zatrzymali na 
gorącym uczynku dwóch 
mężczyzn usiłujących wła-
mać się do jednej z piwnic 
bloku na Osiedlu Tadeusza 
Kościuszki. Sprawcy  
w wieku 21 i 22 lat w 
stanie nietrzeźwym zostali 
przewiezieni do aresztu.

29 października
Patrol sekcji kryminalnej 
KMP zatrzymał 32-letniego 
mieszkańca Chorzowa po-
ruszającego się samocho-
dem marki „Opel Vectra”, 
który kilka minut wcześniej 
dokonał kradzieży paliwa 
na stacji benzynowej Stato-
il. W trakcie prowadzonych 
czynności policjanci ustalili, 
że w samochodzie sprawcy 
były zamontowane tablice 
rejestracyjne pochodzące 
z kradzieży innego samo-
chodu. Jak się okazało 
mężczyzna od lutego 2007 
roku dokonał na terenie 
województwa kilkudzie-
sięciu podobnych kradzieży.

43-letni mieszkaniec do-
konał kradzieży w miesz-
kaniu na Osiedlu Stałym. 
Skradł komputer osobisty 

marki „HP”, modem bez-
przewodowy i gotówkę  
w kwocie 7.000 złotych.  
O zdarzeniu poinformowa-
ła policję 41-letnia właści-
cielka mieszkania, która 
zna sprawcę. W sumie 
straty sięgają 9.500 zł.

Kilka minut po 22.00 patrol 
policji zatrzymał 20-let-
niego obywatela Niemiec, 
którego podejrzewają  
o jazdę samochodem marki 
„Audi 80” w stanie nietrzeź-
wym. Kierowca odmówił 
poddania się badaniu na 
zawartość alkoholu  
w wydychanym powietrzu, 
wobec czego zarządzono 
pobranie krwi do badania. 
Policja zatrzymała prawo 
jazdy kierowcy.

30 października
Policjanci sekcji kryminal-
nej w mieszkaniu  
19-letniego jaworzniani-

na odkryli i zabezpieczyli 
narkotyki marihuany.  
W ramach dalszych czyn-
ności policjanci ujawnili 
na terenie jednej z jaworz-
nickich posesji drzewko 
konopi indyjskiej.

31 października
Około północy policjanci  
z sekcji prewencji zatrzy-
mali do kontroli na ul. 
Obrońców Poczty Gdańskiej 
samochód osobowy marki 
„Ford Escort Combi”. Jak 
się okazało, kierowca 
samochodu, 28-letni 
mieszkaniec województwa 
małopolskiego, był w 
stanie nietrzeźwym. Wynik 
badania na zawartość 
alkoholu  
w wydychanym powietrzu 
to ponad 1 promil.

Wieczorem policjanci za-
trzymali na ulicy Gwardzi-
stów rowerzystę. Podczas 

rozmowy funkcjonariusze 
wyczuli dochodzącą od 
niego woń alkoholu. 
Rowerzysta został zatrzy-
many i przewieziony na 
komendę, gdzie, podczas 
badania zawartości alko-
holu okazało się, że ma 1,8 
promila w wydychanym 
powietrzu. Mężczyzna 
został umieszczony  
w policyjnym areszcie.

1 listopada
Nieznany sprawca wyłamał 
zamek w drzwiach wejścio-
wych do pomieszczenia 
magazynowego na terenie 
Zakładu Górniczego „Sobie-
ski”, z którego skradł elek-
tronarzędzia. Suma strat 
wynosi 4.500 złotych.

Policjanci z sekcji pre-
wencji zatrzymali do ru-

tynowej kontroli na ulicy 
Fabrycznej samochód 
marki „Opel Vectra”. Po 
przebadaniu alkomatem 
33-letniego kierowcy oka-
zało się, że jest w stanie 
nietrzeźwym. Mieszka-
niec Mysłowic miał w 
wydychanym powietrzu 
2,5 promila alkoholu.

2 listopada
Około 21.00 patrol po-
licji zatrzymał na ulicy 
Chełmońskiego 22-let-
niego mężczyznę, który 
kierując samochodem 
marki „Fiat Uno” spowo-
dował kolizję drogową. 
Jak się okazało kierowca 
był nietrzeźwy. Wynik 
badania alkomatem  
to 2,4 promila alkoholu 
w wydychanym powie-
trzu.
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Młodzi ludzie chcą mieć 
wpływ na własny los. 
Pragną współpracować 
z władzami miejskimi 
i oświatowymi oraz 
wszelkimi organizacjami 
działającymi na rzecz 
młodzieży. W tym celu 
starają się utworzyć 
Młodzieżową Radę Miasta 
Jaworzno.

Pomysł stworzenia Rady pojawił 
się na jednym z pierwszych zebrań 
przedstawicieli jaworznickich szkół 
średnich w roku szkolnym 2007/2008, 
a jego inicjatorem był uczeń I Liceum 
Ogólnokształcącego, który dobrze znał 
funkcjonowanie takiej organizacji. 

Na licznych spotkaniach prze-
wodniczący pięciu zaprzyjaźnionych 
i współpracujących ze sobą szkół: 
Liceum Ogólnokształcącego nr 1, 2 
i 3 oraz Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 3 i 6 pracowali nad utwo-
rzeniem Regulaminu oraz Statutu 
Młodzieżowej Rady Miasta. Wraz 
z młodzieżą współpracuje prezy-
dent miasta Jaworzna, Jacek Nowak, 
radna Rady Miejskiej w Jaworznie, 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, 
Ewa Zuber oraz nauczyciel I Liceum, 
Bernadeta Mielniczuk. 

Celem owej tworzonej Rady jest 
usprawnienie współpracy między 
wszystkimi szkołami ponadgimna-
zjalnymi w Jaworznie, aby łatwiej 

Jaworznicka młodzież się organizuje

było zorganizować w mieście imprezy 
integrujące młodzież oraz gwaran-
tujące zdrową rywalizację.  Ponadto 
uczniowie wchodzący w skład Rady 
będą mieli większą szansę w imieniu 
społeczności uczniowskich swoich 
szkół zabierać głos w sprawach jej 
dotyczących. 

Aktualnie uczniowie pracują-
cy nad ukonstytuowaniem Rady 
wprowadzają ostatnie poprawki do 
niezbędnych dokumentów, aby jak 
najszybciej wybrać spośród siebie 
Prezydium Rady oraz pozostałych 
członków organizacji. Aby jej dzia-
łalność miała szerszy zasięg, będą 
się starać zachęcić pozostałe jaworz-
nickie szkoły ponadgimnazjalne, 
aby przyłączyły się do ich dzieła, 
czyli wybrania spośród społeczności 

uczniowskiej Kandydatów do Rady. 
Planowana liczba uczniów wchodzą-
cych w skład tej organizacji waha się 
między 20 – 25 osób. 

Stworzenie takiej Rady to okazja do 
zjednoczenia się placówek oświatowych 
naszego miasta, co może zaowocować 
większą ilością młodzieżowych im-
prez oraz zmniejszeniem problemów 
związanych z ich organizacją. Przede 
wszystkim szkoły zaoszczędzą na czasie, 
bo zwykle trzeba długo czekać, zanim 
uda się młodym ludziom zaistnieć wśród 
wydarzeń kulturalnych. Młodzieżowa 
Rada Miasta to niezaprzeczalnie pomysł 
warty zainteresowania, bo to krok do 
przodu, aby młode pokolenie zabrało 
głos i miało szansę decydować o reali-
zacji swych pomysłów.

małgorzata Ćwierz

Młodzieżowa Rada Miasta Jaworzno

Dni Parafii Szczakowa 
14.11. – 17.11. 2008 r.

PIĄTEK – 14.11. – DZIEŃ WĘGIERSKI
9.00 – 12.00 (kl. 1-3 SP; �-6 SP i 1-3 Gim.)
lekcja muzealna  w kościele św. Elżbiety
(kl. 1-3 SP; �-6 SP i 1-3 Gim.)
Iwona Brandys będzie ukazywać architekturę oraz ikonografię 
zabytkowej szczakowskiej świątyni, pierwszej, która została w 2007 r. 
wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego.

WIECZÓR WĘGIERSKI
Po mszy św. o godz. 18.00 zespół FLÁRE BEÁS BAND z Węgier wykona 
klasyczna muzykę ludową.
5-osobowy zespół cygański zamieszkujący pogranicze węgiersko-serbskie, 
wykorzystujący jako instrumentarium, poza akompaniującą gitarą, blaszane 
bańki, na których jest wybijany żywy rytm. Ale główna siła grupy to świetne 
wielogłosowe śpiewanie połączone z żywiołowymi tańcami (lider zespołu jest 
profesjonalnym tancerzem). Grupa jest niezwykle popularna na południu Węgier 
i stale występuje w tamtejszych bardzo popularnych „tanchaz”, czyli miejscowych 
„domach tańca” unikalnych jako zjawisko w skali Europy. Zespół znakomicie 
realizuje się nie tylko na estradzie, ale również podczas pozascenicznych 
spotkaniach z publicznością.

SOBOTA – 15.11. – DZIEŃ ŚWIĄTYNI
9.00 – 12.00 (kl. 1-3 SP; �-6 SP i 1-3 Gim.)
LEKCJA MUZEALNA W KOŚCIELE ŚW. ELŻBIETY
(kl. 1-3 SP; �-6 SP i 1-3 Gim.) cz. 2.

WIECZÓR ŚWIĄTYNI
Po mszy św. o godz. 18.00 Prof. Adam Gedliczka zaprezentuje projekty 
witraży, które będą ozdobą szczakowskiego kościoła, może już 
w 2009roku! 

NIEDZIELA – 16.11. – DZIEŃ PARAFII
11.30 msza św. pod przewodnictwem ks. Kanonika Józefa Jończyka, 
proboszcza par. św. Kazimierza w Krakowie. Mszy św. towarzyszy zespół 
„Nadzieja”, a po procesji dla wszystkich tajemnicza nagroda…
15.00 NABOŻEŃSTWO NA CMENTARZU SZCZAKOWSKIM za Parafian 
zmarłych od listopada 2007 r. roku do dzisiaj .

PONIEDZIAŁEK 17.11. 2008 r. – DZIEŃ PATRONKI
Po mszy św. o godz. 18.00 rozstrzygnięcie konkursu o św. Elżbiecie

16 października 1978 roku wszyscy 
Polacy świętowali wybór Karola Woj-
tyły na biskupa Rzymu. W ubiegły 
czwartek kluby LKS „Ciężkowianka” 
i „Wega” MCKiS zorganizowały wy-
jazd do kina Helios w Katowicach na 
film pt.: „Świadectwo”.

Film ten w sposób realistyczny 
przedstawia nowe fakty z życia Karola 
Wojtyły, wydarzenia i ich interpreta-
cje – oczami wieloletniego sekretarza 
i przyjaciela Ojca Świętego, księdza 
kardynała Stanisława Dziwisza. Uka-
zuje nieznane chwile z prywatnego 
życia Papieża. Wiele w nim materiałów 
dokumentalnych, a także fabularyzo-
wanych rekonstrukcji wydarzeń. Wy-
jazd współfinansowany był z budżetu 
miasta Jaworzna w ramach realizacji 
zadania publicznego z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
pn.: „Historia magistra vitae est”.

Dzień później w klubie środowiskom 
„Wega” odbywały się gry, zabawy oraz 
konkursy dla dzieci pod wspólnym 
tytułem „Strachy na lachy”. Zwycięzcy 
konkursów otrzymali słodycze i drob-
ne upominki. Najoryginalniejszą damą 
wieczoru została Beata Pawlak. Jury 

Historia magistra vitae est

17 października miało miejsce podsu-
mowanie konkursu ,,Sacrum w sztu-
ce’’ zorganizowanego z okazji Tygo-
dnia Kultury Chrześcijańskiej.

Miał on na celu m.in. rozwijanie 
wrażliwości artystycznej, twórczej wy-
obraźni i fantazji oraz głębsze poznanie 
roli wiary w życiu. W Domu Kultury 
w Szczakowej na tej minigalerii zapre-
zentowano osiągnięcia młodych arty-
stów, którzy z powodzeniem rozpoczęli 
przygodę ze sztuką. Każdy z eksponatów 
zachęcał pięknem i głębią przekazu. 
Pierwsze miejsce w kategorii szkół 

gimnazjalnych zajął obraz namalowany 
przez uczennicę Gimnazjum nr 6 w Dłu-
goszynie Kamilę Dziadek. Przedstawia 
on jasną kapliczkę Matki Bożej, która 
wyłania się z ciemnych prawie czarnych 
zarośli. Staje się Ona jakby światłem 
w mrokach życia i nadzieją w smutku. 
Również uczennica tegoż gimnazjum 
Dagmara Filipek otrzymała wyróżnie-
nie za rzeźbę przedstawiającą Madonnę 
z dzieciątkiem. Pragnę  podziękować 
organizatorom za przygotowanie i prze-
prowadzenie konkursu oraz ciekawe 
nagrody. wiesława Nieużyła

Sacrum w sztuce 

W obecności rzeszy wzruszonych 
rodziców i dziadków, kolegów i kole-
żanek ze starszych klas, nauczycieli, 
wychowawców, główni sprawcy tego 
wydarzenia – dumne pierwszaki 
z klasy „a” i „b” złożyły uroczystą 
przysięgę podczas pasowania na 
ucznia Zespołu Szkół nr 1. 

24 października w byczyńskiej szkole 
25 pierwszoklasistów zostało uroczy-
ście przyjętych do grona uczniów tejże 
placówki. Uroczystą akademię rozpo-
częli uczniowie z klasy czwartej, witając 
młodszych kolegów. Nie mogło zabrak-
nąć też prezentacji samych pierwszo-
klasistów. W piosence i w tańcu okazali 
się niezwykli. Niejednemu z rodziców 
popłynęła łezka wzruszenia. 

Następnie w obecności zastępcy 
dyrektora szkoły Elżbiety Suskiej malu-
chy przystąpiły do aktu ślubowania. Na 
głowy najmłodszych uczniów Zespołu 
Szkół nr 1 założono niebieskie birety. 

Pierwsza Akademia pierwszaków

Wyciągnęli dwa palce prawej rączki 
w kierunku sztandaru i z uśmiechem 
powtarzali słowa ślubowania: „Ślubuję 
uroczyście uczyć się bardzo pilnie…”. 
Potem nastąpił akt pasowania na ucznia 
wielkim ołówkiem przez panią dyrektor, 
odbicie paluszka w pamiątkowej księdze 
uczniów i odbiór pamiątkowego dyplo-
mu z gratulacjami. 

Na koniec uroczystej akademii 
rodzice wręczyli swoim pociechom 
rogi obfitości ze słodyczami. Były 
też pamiątkowe zdjęcia z wycho-
wawcami Anną Banasik i Anną 
Wątor oraz słodki poczęstunek, na 
który zaproszono najmłodszych 
wraz z rodzicami.

katarzyNa gNiadek

brało pod uwagę zarówno strój, uczesa-
nie, makijaż, rekwizyty, jak i zachowa-
nie oraz ogólną prezencję kandydatek 
i kandydatów.

4 listopada, w dniu imienin Karola, 
„Wega” zaprasza na ekspozycję tema-
tyczna pt.: „Karol – papież, który pozo-
stał człowiekiem”. Natomiast 7 listopada 
– również w ramach realizacji zadania 
publicznego współfinansowanego z bu-
dżetu miasta Jaworzna pn.: „Historia 
magistra vitae est” – oba kluby zapra-

szają na wieczornicę niepodległościową  
w 90. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. w.

Uczestnicy wyjazdu do kina
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komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie - 
Władysław M. Iwaniak zawiadamia na  podstawie art. 953 
kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 5 grudnia 2008r  
o godz. 10:30 w sali nr 5 Sądu Rejonowego w Jaworznie 
Wydziału I Cywilnego  przy ul. Inwalidów Wojennych 14 
odbędzie się:  

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

nieruchomości w postaci:
- lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 47,60 m2 składającego się 
z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, usytuowanego na III-im piętrze w 
budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do 
lokalu przynależy piwnica nr 7 o powierzchni 6,40 m2,
posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Jaworznie nr 28876.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 125.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. 
kwotę: 93.750,00 zł.
oraz nieruchomości w postaci:
- lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni użytkowej 47,00 m2  składającego się 
z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, usytuowanego na III-cim piętrze w 
budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do 
lokalu przynależy piwnica nr 8 o powierzchni 6,40 m2, 
posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Jaworznie nr 28877.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 124.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. 
kwotę: 93.000,00 zł.
stanowiących własność dłużników:

Pamuła Dorota, Pamuła Ryszard
ul. Narutowicza 11 43-600 Jaworzno  

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

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie 
– Władysław M. Iwaniak zawiadamia na  podstawie art. 
953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 9 grudnia 
2008r  o godz. 10:30 w sali nr 5 Sądu Rejonowego w 
Jaworznie Wydziału Cywilnego przy ul. Inwalidów 
Wojennych 14 odbędzie się:  

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

nieruchomości w postaci:
- lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni użytkowej 47,60 m2  składającego się z 
2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, usytuowanego na poddaszu w budyn-
ku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do lokalu 
przynależy piwnica nr 9 o powierzchni 6,40 m2,
posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Re-
jonowego w Jaworznie nr 28878.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 98.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. 
kwotę: 73.500,00 zł.

oraz nieruchomości w postaci:
- lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni użytkowej 47,00 m2 składającego się z 
2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, usytuowanego na poddaszu w budyn-
ku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do lokalu 
przynależy piwnica nr 10 o powierzchni 9,00 m2, 
posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Re-
jonowego w Jaworznie nr 28879.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 106.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. 
kwotę: 79.500,00 zł.
stanowiących własność dłużników:

Pamuła Dorota, Pamuła Ryszard
ul. Narutowicza 11 43-600 Jaworzno  

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

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie 
- Władysław M. Iwaniak zawiadamia na  podstawie art. 
953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 grudnia 
2008r  o godz. 10:30 w sali nr 5 Sądu Rejonowego w 
Jaworznie Wydziału I Cywilnego przy ul. Inwalidów 
Wojennych 14 odbędzie się:  

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

nieruchomości w postaci:
- lokalu mieszkalnego nr 11 o powierzchni użytkowej 51,80 m2  składającego 
się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, usytuowanego na parterze w 
budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do 
lokalu przynależy piwnica nr 11 o powierzchni 9,00 m2,
posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Jaworznie nr 28880.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 128.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. 
kwotę: 96.000,00  zł.

oraz nieruchomości w postaci:
- lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni użytkowej 43,70 m2  składającego się z 
2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, usytuowanego na parterze w budynku 
wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do lokalu 
przynależy piwnica nr 12 o powierzchni 10,70 m2, 
posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Jaworznie nr 28881.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 108.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. 
kwotę: 81.000,00 zł.
stanowiących własność dłużników:

Pamuła Dorota, Pamuła Ryszard
ul. Narutowicza 11 43-600 Jaworzno  

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

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie - Władysław M. Iwaniak za-
wiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17 grudnia 
2008r.o godz. 10:30w sali nr 5 ądu Rejonowego w Jaworznie, Wydziału I Cywilnego 
przy ul. Inwalidów Wojennych 14 odbędzie się:

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

nieruchomości w postaci:
nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Jaworznie przy ul. Górnośląskiej w 
obrębie 80, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 
- 113/1 rola, o powierzchni 1081 m2; 
- 113/2 tereny mieszkaniowe o powierzchni 1711 m2;
- 113/3 droga, rola V,  o powierzchni 16 m2. 

stanowiącej własność dłużniczki:
Lach Urszula

ul. Górnośląska 47a 43-600 Jaworzno  

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w 
Jaworznie nr 19273.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.022.000,00zł. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 
681.333,26 zł.

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

1786/d/08 1786/d/08

1786/d/08

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie - Władysław M. Iwaniak za-
wiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 3 grudnia 
2008r  o godz. 10:30 w sali nr 5 Sądu Rejonowego w Jaworznie Wydziału I Cywilnego  
przy ul. Inwalidów Wojennych 14 odbędzie się:  

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

nieruchomości w postaci:
- lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 47,00 m2  składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, usy-
tuowanego na I-szym piętrze w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do lokalu przynależy 
piwnica nr 4 o powierzchni 6,50 m2, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Jaworznie nr 28873.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 131.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 98.250,00 zł.
oraz nieruchomości w postaci:
- lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 47,60 m2 składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, usy-
tuowanego na II-gim piętrze w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do lokalu przynależy 
piwnica nr 5 o powierzchni 6,40 m2, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Jaworznie nr 28874.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 125.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 93.750,00 zł.
stanowiących własność dłużników:

Pamuła Dorota, Pamuła Ryszard
ul. Narutowicza 11 43-600 Jaworzno  

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

1786/d/08
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Zakłady usługowe
MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE USŁUGI

1758/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

1698/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

1697/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

1694/d/08

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

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

1691/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 

1690/d/08

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

1757/d/08

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
1754/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”
1699/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
1704/d/08

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
1696/d/08

Kup
on

rab
ato

wy

5%

1688/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.

1689/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

1703/d/08

1692/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

1686/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

1701/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

1702/d/08

1700/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

1705/d/08

TAPETY NATRYSKOWE 
„FABRYKA KOLORU” 

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

1756/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
1693/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

1755/d/08

1695/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

1693/d/08

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

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

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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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

1709/d/08

1708/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

1707/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

208/10

1780/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.
204/10

1785/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

1783/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

1787/d/08

HIT SEZONU!

1784/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

17,6/d/08

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

1768/d/08

1783/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

1783/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

Zainteresowani 
dzierżawą miejsc na 

nowym placu targowym 
w Jaworznie przy 
ul. Grunwaldzkiej 

(obok PKO) 

mogą składać wnioski 
w Jaworznickim TBS sp. z o.o. 
Ostateczny termin składania 

wniosków: 14.11.2008 r.
1766/d/08

1780/d/08

MGSM w Jaworznie 
ogłasza przetarg ofertowy na budowę stanowisk 

parkingowych przy ul. Tęczowej i Granitowej  
w Jaworznie zgodnie z zatwierdzonym do 

realizacji projektem technicznym.

Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w terminie 
do 15 listopada 2008r. 
Wadium w kwocie 1.500 zł należy wpłacić w terminie do 
15- tego 11.2008r. a dowód wpłaty dołączyć do oferty.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie 
Sp-ni pok. nr. 1 lub 7, telefonicznie 032/ 751 16 78, 
751 01 86 wew. 23, 29. 

O wynikach przetargu zainteresowani zostaną 
powiadomieni pisemnie.

1795/d/08
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BliZej prawa

Z szafy prokuratora

1710/d/08

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

www.muzeum.chrzanow.pl

Usiłował zabić

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

Winobluszcz

Barwy jesieni

Wniosek o skazanie 
„Mój syn popełnił przestępstwo kra-

dzieży z włamaniem. Został przyłapany 
na gorącym uczynku i w tej sytuacji nie 
ma wątpliwości, że zostanie skazany. 
Jakiekolwiek próby nieprzyznawania 
się do winy, podobnie jak usiłowanie 
obrony w postaci odmawiania składania 
wyjaśnień chyba nie mają sensu. Co w tej 
sytuacji zrobić, żeby w jak najszybszym 
czasie sprawę zakończyć i liczyć na jak 
najniższy wymiar kary?”

W polskim prawie karnym pro-
cesowym funkcjonuje instytucja tzw. 
„Wniosku o skazanie”, która została 
uregulowana w Art.335, Par.1 i 2 Usta-
wy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
postępowania karnego. W myśl tego 
przepisu, osoba podejrzana może po 
prostu dobrowolnie poddać się karze. 
Jest to instytucja, która z pewnością 
pozwala na uniknięcie zbędnego po-
stępowania przed sądem w przypadku, 
gdy wina i okoliczności sprawy nie 
budzą wątpliwości, a nieprzyznawanie 
się do winy – w obliczu bezspornych 
dowodów – jak również odmawianie 
składania wyjaśnień tylko pogarszają 
sytuację. Jednakże „Wniosek o skaza-
nie” może być wykorzystany w prakty-
ce tylko w niektórych okolicznościach. 
Przede wszystkim Art.335, Par.1 

K.p.k. stanowi, że to prokurator może 
umieścić w akcie oskarżenia wniosek 
o wydanie wyroku skazującego z orze-
czenie uzgodnionych z oskarżonym 
kary lub środka karnego za występek 
zagrożony karą nie przekraczającą 10 
lat pozbawienia wolności. Występek 
to taki czyn zabroniony, którego dolna 
granica pozbawienia wolności została 
ustalona na okres krótszy, niż 3 lata. 
W tym przypadku kodeks precyzuje, 
że górna granica ustawowego sankcjo-
nowania nie może przekraczać 10 lat, to 
znaczy, że np. kradzież z włamaniem, 
czyli przestępstwo z Art.279, Par.1 
K.k. – zagrożona jest karą pozbawie-
nia wolności od roku do lat 10, a zatem 
podpada ono pod ewentualne złożenie 
wniosku o skazanie przed prokurato-
rem. Ważne jest to, że wówczas to wła-
śnie osobista rozmowa z prokuratorem 
nadzorującym prowadzenie sprawy 

pozwala na wspólne ustalenie wyso-
kości sankcji karnej, a wniosek w akcie 
oskarżenia zawiera prośbę o wydanie 
wyroku skazującego bez uprzedniego 
przeprowadzeni rozprawy. Ważne jest 
jednak również to, że przy wykorzysta-
niu wniosku o skazanie okoliczności 
popełnienia przestępstwa nie może 
budzić wątpliwości, a postawa oskar-
żonego wskazuje na to, że cele postępo-
wania zostaną osiągnięte. W praktyce 
chodzi przede wszystkim o spełnienie 
tzw. funkcji prewencyjnej sankcji kar-
nej, tzn. powstrzymanie oskarżonego 
przed kolejnym złamaniem prawa 
i popełnieniem następnego przestęp-
stwa. Wówczas oskarżony nie musi się 
stawiać na rozprawę. A zatem wniosek 
można złożyć w trybie postępowania 
przygotowawczego (przed złożeniem 
aktu oskarżenia do sądu).

c.d.N.

–To się nie mieści w głowie. Sąsiedzi 
gasili światła, zamykali okna, aby 
nie słyszeć wołania o pomoc. A my 
walczyliśmy o życie członków rodziny. 
Przecież on mógł nas zabić – mówi 
jeden z mężczyzn z rodziny P. 

Ojciec i syn na intensywnej terapii. 
Jeden z nich ma przekłute płuco, dru-
giego nóżem trafiono w serce. Wszyst-
ko dlatego, że bronili swojej córki 
i siostry. W biały dzień Beatę zaata-
kował nożem nieznajomy mężczyzna. 
Dlaczego to zrobił? Może pomylił ją 
z żoną, może to wina leków i alkoholu? 
Jedno jest pewne: za usiłowanie zabój-
stwa na długo trafi za kratki. 

Dom Beaty trudno znaleźć. W po-
bliżu mieszka kilka rodzin, które mają 
takie samo nazwisko jak ona. Jest tu 
kilka domów oddalonych od siebie 
o kilka metrów. W jednym z nich 
pytam, jak dotrzeć do domu rodziny 
P. Drzwi otwiera starsza, drobna ko-
bieta. Pokazuje na sąsiedni budynek. 
Pytam ją, czy słyszała coś o napadzie 
na Beatę. – Ja nic nie słyszałam. Oglą-
dałam „M jak Miłość” i nagle widzę 
jakieś takie światło odbija się w szybie. 
Patrzę przez okno, a tu karetka jedna, 
druga i policja – opowiada Anna, są-
siadka rodziny P. Potem dopiero się 
okaże, że to do niej i do kilku innych 
sąsiadów rodzina P. ma pretensje, bo 
nie pomogli im ratować córki.

Docieram w końcu pod drzwi 
rodzinnego domu Beaty. Są otwarte 
na oścież. Nie ma dzwonka, więc gło-
śno wołam „dzień dobry”. Wychodzi 
mężczyzna, za nim kilka kobiet wśród 
nich drobna blondynka – to Beata. 
Gdy się przekazuje im, że chciałbym 

opisać to, co się wydarzyło mówią, że 
nie będą rozmawiać. Po chwili jednak 
zaczynają opowiadać o napadzie. 

– Jechałam rowerem od cioci. Był wie-
czór. To stało się jakieś sto metrów przed 
domem. Mijałam te trzy brzózki, które 
tu rosną – wskazuje drzewa. – Nagle 
wyskoczył z nich jakiś mężczyzna. Za-
czął krzyczeć do mnie: „zabije cię ty k....” 
– opowiada zapłakana Beata. – On mnie 
gonił i przeciął mi łydkę nożem – mówi 
dalej. Jej krzyki usłyszała babcia – Maria 
P. Zaalarmowała Stanisława, ojca Beaty. 
– Syn wybiegł na podwórko, bez koszuli. 
Rzucił się na tego mężczyznę. Zaczęli 
walczyć. Na pomoc biegł mu Sylwek, 
brat Beaty. Próbowali tego mężczyznę 
obezwładnić. I wtedy on zranił Staszka 
w płuco. – płacze Maria. Sylwestra na-
pastnik ranił w serce. Obaj mężczyźni 
– 41-letni ojciec i 21-letni syn mają 
jeszcze inne rany zadane nożem. Obaj 
leżą na intensywnej terapii w szpitalu 
powiatowym. Stan starszego mężczyzny 
jest ciężki. – On ich ranił takim długim, 
cienkim jak szpikulec nożem, który zła-
mał się, bo takie silne ciosy im zadawał 
– opowiada Maria. Gdy kobiety zoba-
czyły, co się dzieje, ruszyły na pomoc 
mężczyznom. Na napastnika rzuciły się 
Alicja, mama Beaty i jej babcia. Kobiety 
szarpały się z nim przez kilka minut. 
W końcu udało się go obezwładnić. 
– Musiałyśmy na nim usiąść – mówi 
Alicja. Z kilku sąsiadów mieszkających 
w domach obok na pomoc przybiegł tyl-
ko jeden. Alicja tamowała krew płynącą 
z ran Staszka. Inni starali się pomóc Syl-
westrowi. – Nie znamy tego mężczyzny. 
Nie wiemy, kto to jest. Podobno mieszka 
gdzieś na działkach, po drugiej stronie 

ulicy. Niedawno się tu wybudował. Cały 
czas zastanawiamy się, dlaczego ją za-
atakował. Jednego jestem pewna, gdyby 
nie mój mąż i syn, tego dnia nieżywa 
na drodze leżałaby moja córka – mówi 
Alicja. Rodzina P. ma żal do innych są-
siadów, że nie pomogli córce. – Ja nic nie 
słyszałam. Nie słyszałam jak Beata krzy-
czy – broni się jedna z sąsiadek. Trudno 
w to uwierzyć, bo jej dom jest oddalony 
od miejsca ataku kilka metrów, a ponad 
sto metrów dalej jest dom Beaty. Tam ją 
słyszeli. – Niektórzy to wyłączyli światła 
i pozamykali okna jak słyszeli krzyki 
– mówi babcia Beaty.

Tragedia rodziny P. dotknęła całe 
miasto. Jedno ze spokojniejszych 
miast w Polsce. Czasem policja za-
trzymała tu jakiegoś pijaczka, czasem 
zdarzył się jakiś wypadek. Ale takiej 
tragedii jak ta dawno tu nie było. 

Żona mężczyzny, który zaatako-
wał Beatę. podejrzewa, co mogło się 
stać. Jej mąż leczył się na depresję. 
Robił awantury. W dniu tragicznych 
wydarzeń też się kłócili. Mąż wybiegł 
z domu. Ona bardzo się o niego mar-
twiła, bo już kiedyś próbował popełnić 
samobójstwo. Może myślał, że to ona 
jeździ na rowerze i go szuka po całym 
mieście? Kobieta zapewnia, że on nie 
chciał zrobić krzywdy Beacie. Dopiero 
wtedy, gdy mężczyźni biegli jej na po-
moc, wpadł w panikę. Wystraszył się 
i zaatakował.

Po badaniu alkomatem okazało się, 
że 40-letni napastnik miał prawie dwa 
promile w wydychanym powietrzu. 
Prokuratura postawiła mu zarzut usiło-
wania zabójstwa. Grozi mu za to nawet 
25 lat więzienia. pitawal

Zdecydowanie mamy jesień, 
chociaż już coraz bardziej 
zbliża się zima. Były takie 
początki listopada, że i śnieg 
leżał, ale teraz w związku 
z efektem cieplarnianym 
trudno być prorokiem, także 
co do pierwszych opadów 
śniegu. 

Ciemna strona jasności
Zacznijmy od pięknej tradycji, 

jaką jest palenie zniczy ku pamięci 
tych, których już nie ma wśród nas. 
Tradycja bardzo piękna i widok roz-
świetlonych zniczami cmentarzy jest 
zachwycający. Wielu z nas, aby uczy-

nić zadość tradycji, udaje się w najdal-
sze zakątki kraju, aby chociaż przez 
kilka godzin podumać nad szcząt-
kami przodków. Niektórym zdarza 
się w pośpiechu stać się podmiotem 
przyszłorocznych obchodów święta. 

W sytuacji, gdy waży się przy-
szłość polskiej, opartej na węglu 
energetyki, oczywiście w imię walki 
z efektem cieplarnianym, nikt nie 
zwraca uwagi na związek tego święta 
z tym problemem. A ekolodzy po-
trafią zaskakiwać – wszak wkrótce 
dadzą znać o sobie w związku z kar-
piobiciem oraz zaatakują miłośni-
ków naturalnych futer. Cóż zatem 
dla środowiska oznacza Wszystkich 
Świętych oraz następujący po nim 
Dzień Zaduszny i kolejne listopa-
dowe dni? Miliony ludzi przemiesz-
czających się samochodami spaliło 
miliony litrów paliw, co oznacza 
emisję kilku milionów dwutlenku 
węgla do atmosfery. Do tego docho-
dzą tysiące ton substancji podobnych 
do parafin spalanych w zniczach. 
Tu, oprócz dwutlenku węgla, do 
atmosfery w ramach bardzo niskiej 
emisji do środowiska trafi sporo sa-
dzy oraz substancji rakotwórczych. 
Większość tych związków trafiła 
już do płuc odwiedzających swoich 
bliskich. Nie jest moją intencją szar-
ganie świętości, ale warto mieć na 
uwadze ten aspekt tego święta.

Dzikie wino
Barwy jesieni to także karmi-

nowa czerwień wielu opadających 
liści drzew, krzewów oraz pnączy. 
Z pnączy na uwagę teraz zasługu-
je dzikie wino, czyli winobluszcz 
pięciolistkowy. W sumie na świe-

cie występuje piętnaście gatunków 
tego rodzaju, ale w Polsce pierwsze 
miejsce zajmuje wspomniany już 
gatunek, a drugie winobluszcz trój-
klapowy, zwany także japońskim. 
W Jaworznie pnącze to w wielu 
miejscach zastąpiło rodzime lia-
ny. Taka sytuacja panuje między 
innymi w łęgach nad Łużnikiem 
niedaleko Pieczysk. W sumie trud-
no znaleźć jakiekolwiek chaszcze, 
w których by nie było tej ekspan-
sywnej liany, której pędy dorastają 
do 20 m długości. O tej porze roku, 
wśród purpurowo przebarwionych 
liści, znajdujemy grona drobnych 
jagód. Może nam się w ydawać, 
że są jadalne. Niestety owoce są 
trujące. Toksyną jest tutaj głównie 
kwas szczawiowy oraz szereg bliżej 
nieznanych substancji. Zatrucie 

objawia się poprzez nudności, ból 
brzucha, krwawe wymioty oraz bie-
gunkę. Towarzyszą im rozszerzone 
źrenice, ból głow y, pocenie się, 
słaby puls, senność i wykrzywienie 
twarzy. Podaje się, że jest to bardzo 
skuteczny sposób na stanie się pod-
miotem kolejnych listopadowych 
świąt. W sumie widok nieciekawy, 
a wydawałoby się, że to tylko takie 
bardzo małe winogrona.

Zmienne warunki termiczne 
powodują, że na przełomie jesieni 
i zimy niektóre drzewa i krzewy 
zarazem owocują i kwitną. Wśród 
pędów winobluszczu także teraz 
można znaleźć jego drobne żółto-
zielone kwiatki.

Warto wiedzieć, że naturalne 
stanowiska tego gatunku obejmują 
amerykańskie lasu od Kanady po 
Meksyk i Florydę. W Europie pojawił 
się dopiero w 1622 roku. 

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

DACHY strefa wielkich możliwości

AZOT 
ul. Młynarska 3

Tel. 032 753 09 09,
0 604 965 495

PieCZYSKA 
ul. K. Pniaka 2

Tel. 032 617 74 99, 
0 604 965 494

OKNA DACHOWE

POKRYCIA DACHOWE RYNNY OKNA PCV I DREWNIANE

► FOLIE DACHOWE 

► SYSTEMY KOMINOWE

► KOMINKI WENTYLACYJNE

► WEŁNA, STYROPIAN

► ORAZ WIELE INNYCH

TYNKI GIPSOWESCHODY STRYCHOWE

OKNA PCV I DREWNIANE

1711/d/08

Części elektroniczne
przyrządy pomiarowe

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 96

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

www.blackelectronics.com.pl

1560/d/08

43-600 Jaworzno 
ul. Szelonka 1 

tel. 032/ 753 03 01, 
509 942 273

AKUMULATORY – PROMOCJA
Art. motoryzacyjne:

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

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

M. B.

208/10

1500/d/08

SZKŁO I LUSTRA NA WYMIAR
Pełny wybór szkła

i luster, szlifowanie wiercenie,
fazowanie, witraże, akcesoria

i kleje, usługi szklarskie,
transport, montaż

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

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
 

» budowa budynków,
» montaż pokryć dachowych, 
» nadbudowa budynków, 
» adaptacja pomieszczeń, 
» wykończenie wnętrz, 
» docieplenia budynków.

Jaworzno Batorego 30 Tel. 0 601-48-20-22

Zbudujemy Twój dom

1796/d/08

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie - Władysław M. Iwaniak zawiadamia na  pod-
stawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 grudnia 2008r  o godz. 10:30 w sali nr 5 Sądu 
Rejonowego w Jaworznie Wydziału I Cywilnego  przy ul. Inwalidów Wojennych 14 odbędzie się:  

P I e R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci:
- lokalu mieszkalnego nr 13 o powierzchni użytkowej 53,90 m2  składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpo-
koju i łazienki, usytuowanego na parterze w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. 
Wilczej �8. Do lokalu przynależy piwnica nr 13 o powierzchni 8,50 m2, posiadającego założoną księgę wieczystą 
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 28882.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 134.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/� wartości oszacowania tj. kwotę: 100.500,00 zł.
oraz nieruchomości w postaci:
- lokalu mieszkalnego nr 1� o powierzchni użytkowej 51,80 m2 składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpo-
koju, łazienki, usytuowanego na I-szym piętrze w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy 
ul. Wilczej �8. Do lokalu przynależy piwnica nr 1� o powierzchni 10,30 m2, posiadającego założoną księgę wie-
czystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 28883. Nieruchomość oszacowana jest 
na kwotę: 144.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/� wartości oszacowania tj. kwotę: 
108.000,00 zł.
stanowiących własność dłużników:

Pamuła dorota, Pamuła Ryszard
ul. Narutowicza 11 43-600 Jaworzno  

Cena oszacowania nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rę-
kojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotów-
ce lub na rachunek bankowy komornika 3� 1020 2528 0000 0�02 0106 518� Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski SA O. w Tychach jak również w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa 
bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do 
prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość 
można oglądać w ciągu 1� dni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat 
szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszko-
dą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed 
rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości 
lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użyt-
kowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone 
najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną 
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Termin licytacji może zostać odroczony, 
bądź zniesiony bez podania przyczyny.

Reklama 
w telewizji 

CTv Jaworzno
już od 300 zł 

netto

Dzwoń! 
tel. 751 91 30

Ogłoszenie własne1786/d/08
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Turniej tenisa 
stołowego

czytaj na str. 12

Drugie 
zwycięstwo 
Energetyka

czytaj na str. 14

Grzegorz 
Proksa –
wychowawcą 
młodzieży ŚHP

Śladami 
Boruca – raz 
jeszcze

Victoria 
Jaworzno 
znowu 
wygrywa

czytaj na str. 13

czytaj na str. 13

Ciężkowianka 
wygrała

Żeby awansować – trzeba wygrywać, 
żeby wygrywać – trzeba grać – z takimi 
słowami na ustach stadion opuszczał 
jeden z grupy jaworznickich kibiców, 
którzy udali się w niedzielne popołu-
dnie do Czeladzi na mecz tamtejszego 
Górnika ze Szczakowianką.

Spotkanie określane było mianem 
o przysłowiowe 6 punktów. Koniecznie 
należało je wygrać, aby zachować real-
ną szansę w walce o awans do IV ligi. 
Niestety, piłkarze Szczakowianki nie 
podołali temu zadaniu, ulegając gospo-
darzom 3: 1. Pierwsze minuty meczu 
należały definitywnie do miejscowych, 
którzy przez ten czas nie opuszczali 
połowy sennie grających „biało-czerwo-
nych”. Przebudzenie, a wraz z nim kilka 
ładnych akcji, zobaczyliśmy dopiero po 
upływie 5. minuty. Lecz na nic się to 
zdało, gdyż w 10. minucie to jaworznicka 
obrona popełniła błąd, nie zatrzymując 
piłki wrzuconej z prawej strony boiska 
i ulokowanej na głowie Rafała Skrzypca, 

który dał prowadzenie swojej drużynie. 
Reakcja zawodników trenera Sermaka, 
który po utracie bramki otrzymał żół-
tą kartkę za niesportowe zachowanie, 
nie mogła być inna jak rzucenie się do 
ataku. I tak po wielu groźnych akcjach 
i całkowitej bezradności Górników 
w 35. minucie, piłkę na plecy (!) przyjął 
Janeczko, minął obrońców, bramka-
rza i strzelił do pustej bramki. W tym 
momencie mieliśmy remis, z którego 
mogliśmy długo się nie cieszyć, gdyż 
2 minuty później Polański minął się 
z piłką i tylko przytomna interwencja 
Sałapatka uchroniła Szczakowiankę 
od straty 2 bramki. Nastroje zmieniały 
się jak w kalejdoskopie – po fatalnym 
błędzie zostaje wyprowadzona świetna 
akcja, w której Jarzynka minął obroń-
ców niczym tyczki, lecz w sytuacji „oko 
w oko” z bramkarzem – przegrywa. Pod 
znakiem ataków Szczakowianki kończy 
się pierwsza połowa meczu. Drugie 45 
min. rozpoczyna się ponownie od lepszej 

gry czeladzian, którzy już po 1 minucie 
mogli objąć prowadzenie, lecz strzał 
głową okazał się minimalnie niecelny. 
Taki cud już się nie przytrafił w 51 min. 
Po bezpośrednim strzale z rzutu wolne-
go, piłka po rękach naszego bramkarza 
wylądowała w siatce. Od tego momentu 
Szczakowianka przestała sobie radzić 
na boisku, czego przykładem była akcja 
z 54. min., gdy sytuacji 3 na 1 nie wy-
korzystują zawodnicy z Piasków. Jest 
powiedzenie, że leżącego się nie kopie, do 
którego nie dostosowali się gospodarze 
strzelając 3 min. przed końcem swoją 3. 
bramkę w tym meczu.

Po tym spotkaniu wydaje się, że 
Szczakowianka praktycznie straciła 
szanse na awans, tracąc już do niepo-
konanych dotąd Czarnych Sosnowiec 
– 11 pkt.

Bramki: Janeczko 35’
Szczakowianka: Polański, Adamus, 
Podralski (Prażmowski), Sałapatek, 
Skrzypek, A. Sermak, Biskup, Bonczek 
(Zięba), Rejdych (Ochmański), Jarzynka, 
Janeczko. Bartek

Górnik Piaski – Szczakowianka Jaworzno     3:1 (1:1)

Maleją szanse na 
awans do IV ligi Od sierpnia br. z budżetu miasta 

Jaworzna są wspierane jaworznickie 
kluby biorące udział w rozgrywkach 
ligowych. „Śladami Boruca” 
– taką nazwę nosi inicjatywa 
zaproponowana przez działaczy 
„Ciężkowianki”. Jest to znakomita 
promocja zdrowego stylu życia  
i aktywnego spędzania wolnego czasu 
przez dzieci i młodzież. W ostatnim 
tygodniu trampkarze prowadzeni 
przez Andrzeja Majkę pokonali na 
wyjeździe w Błędowie tamtejszą 
„Tęczę” 7-0. Z kolei juniorzy trenowani 
przez Bartłomieja Gędłka w piątek 
w meczu na szczycie podejmowali 
lidera grupy I Podokręgu Sosnowiec- 
„Zagłębiaka” Dąbrowa Górnicza. Było 
to bardzo interesujące spotkanie, 
trzymające do końca w napięciu. Na 
bramkę Kapały goście odpowiedzieli 
wyrównującą bramką 5 minut później. 
Gdy wydawało się, że gole Mateusza 
Chrząścika i Dawida Kiwiora załatwiły 
sprawę zawodnicy z Dąbrowy 
Górniczej zdołali po rzucie karnym 
zdobyli kontaktową bramkę i zaczyna 
być bardzo nerwowo. Na szczęście 
w samej końcówce Dawid Kocot 
dwukrotnie ofiarnymi interwencjami 
zapobiegł utracie bramek. Tym 
samym „Ciężkowianka” wygrywa 3-2 i 
jeśli w zaległym spotkaniu w czwartek 
pokona w Sosnowcu „Czarnych” 
usadowi się pewnie w fotelu lidera. 
Ciężkowiccy juniorzy w 9 meczach 
wygrali 8 spotkań (jedyna porażka  
w derbach z „Sokołem”), legitymując 
się dorobkiem 2� punktów przy 
stosunku bramkowym 36-16. Oby ich 
śladem poszli jak najszybciej starsi 
koledzy z drużyny seniorów, którzy  
w niedzielę podejmują „Orkana” 
Piekary Śląskie. Z kolei trampkarze 
zajmują 3. miejsce w tabeli.
Skład Ciężkowianki: Dawid Kocot-
Poźniak, Karol Jelonek (Pakulski), 
Mroczek, - Jamrozik, Chrząścik ( Łukasz 
Jelonek) , Kiwior, Przemysław Ciołczyk, 
Szydło- Kapała(Nowak Szymon), Fitał.

iw

W piątek, 31 października 
br., Ludowy Klub Sportowy 
„Ciężkowianka” wspólnie z klubem 
środowiskowym MCKiS „Wega” 
zorganizował Jesienny Otwarty 
Turniej Tenisa Stołowego dla 
najmłodszych. Przedsięwzięcie to 
współfinansowane było z budżetu 
miasta Jaworzna w ramach realizacji 
zadania publicznego „Ścieżka 
zdrowia”. Zwycięzcą został Kamil 
Dzieciątko, który w finale pokonał 
2-0 Patryka Dymkowskiego.  
W spotkaniu o 3. miejsce Damian 
Ciołczyk okazał się lepszy od 
Mateusza Szynalika. Nad sprawnym 
przebiegiem turnieju czuwał jako 
sędzia główny Andrzej Majka.  iw

Jaworzno ma swoje, niestety, szcze-
gólne miejsce w aferze korupcyjnej 
w polskim futbolu. Gdy wydawało się, 
że niechlubne sprawy z przeszłości na-
szych klubów powoli odchodzą w cień, 
Jaworzno w aferze korupcyjnej zostało 
wywołane po raz kolejny.

Szczęście w nieszczęściu polega na 
tym, że nie serwuje się kibicom „odgrze-
wanych kotletów” typu klub X sprze-
dał, klub Y kupił. Sprawa jest wg mnie 
mniejszego kalibru dla reputacji miasta, 
gdyż dotyczy tylko jednego człowieka 
– pierwszoligowego sędziego pochodzą-
cego z Jaworzna – Alberta S.33-letnie-

mu arbitrowi, który w tym roku został 
awansowany na sędziego I ligi zostaną 
postawione zarzuty przyjęcia korzyści 
majątkowej w zamian za wpływanie na 
wyniki spotkań piłkarskich, prawdopo-
dobnie chodzi tu o spotkania pomiędzy 
Górnikiem Łęczna a Kolporterem Koro-
ną Kielce w 2004 roku. 

Albert S. karierę sędziego rozpoczy-
nał w Jaworznie i z racji swojej kariery 
oraz pochodzenia z usportowionej 
rodziny jest dobrze znany wśród miej-
scowych działaczy. Działania, o które 
pierwszoligowy sędzia jest oskarżany 
nie dodają mu jednak żadnego prestiżu 

Sędzia ze znanej sportowej rodziny z Jaworzna podejrzany o korupcję
wśród miejskich działaczy sportowych. 
– Szczerze mówiąc, gdy słyszę o takich 
działaniach to myślę, że chyba lepiej jest 
po prostu rzucić sport. Bo sport i uczest-
nictwo w nim to piękna idea, a takie 
nieczyste zagrania to zaprzeczenie tej idei 
– powiedział nam Grzegorz Radko pre-
zes Zgody Byczyny i działacz sportowy 
w podokręgu sosnowieckim.

Miejmy nadzieje, że był to już ostat-
ni akcent korupcji z Jaworznem w tle. 
O tym, czy Albert S. jest winny przedsta-
wianych mu zarzutów poinformujemy 
po zapadnięciu wyroku.

k.repeĆ

Ten pojedynek Radomir Jarzynka wygrał. W całym meczu to przeciwnicy częściej byli górą

Dużo się dzieje w 1. lidze siatkówki 
mężczyzn. Po słabym początku, 
drużyna MCKiS Energetyk 
Jaworzno odzyskuje rytm gry. 
W minioną środę Energetyczni 
rozgrywali zaległe spotkanie. Po 
bardzo emocjonującym spotkaniu 
podopieczni trenera Mariusza 
Łozińskiego zdobywają kolejne 3 
punkty. Tym razem wyższość naszej 
drużyny musieli uznać siatkarze 
MKS-u Będzin. 

Po pierwszych kilku spotkaniach  
w sezonie niewielu mogło 
spodziewać się, że Victoria na 
koniec rundy będzie w stanie 
walczyć o miejsce w środku tabeli 
bezpieczne od spadku. 

Z Orkanem przegrała Szczakowianka 
i Górnik, co nie wróżyło Ciężkowiance 
niczego dobrego, zważywszy na 
jej wyniki w tym sezonie. Jednak 
podopieczni Marka Musiała pokazali 
prawdziwie sportowy charakter  
i rozgromili Orkana aż 5:0.

29 października w Środowiskowym 
Hufcu Pracy w Jaworznie miało 
miejsce szczególne wydarzenie. 
W ramach Krajowego Programu 
Zapobiegania Niedostosowaniu 
Społecznemu i Przestępczości 
wśród Dzieci i Młodzieży odbyły 
się zajęcia profilaktyczne: „I RUNDA 
czyli ABC sportowej rywalizacji” z 
udziałem boksera Grzegorza Proksy, 
młodzieżowego mistrza świata WBC 
i IBF w wadze średniej. 
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SIaTKÓWKa KoSZYKÓWKa – II lIGa

Dużo się dzieje w 1. lidze siatkówki 
mężczyzn. Po słabym początku, dru-
żyna MCKiS Energetyk Jaworzno, 
odzyskuje rytm gry. W minioną środę 
Energetyczni rozgrywali zaległe spo-
tkanie. Po bardzo emocjonującym 
spotkaniu, podopieczni trenera Ma-
riusza Łozińskiego zdobywają kolejne 
3 punkty. Tym razem wyższość naszej 
drużyny musieli uznać siatkarze 
MKS-u Będzin. 

Na kolejne spotkanie jaworzniccy 
siatkarze wyjeżdżali podbudowani 
zwycięstwem nad Pronarem Hajnówka, 
który zwyciężyli 3:1. Były to pierwsze 
punkty Energetyka w rozgrywkach 
sezonu 2008/2009. Jednak, jadąc do 
rywali „zza miedzy”, nikt nie myślał już 
o tamtym spotkaniu. Kolejnym celem 
było zdobycie trzech punktów i popra-
wienie swojego miejsca w ligowej tabeli. 
MCKiS nie był faworytem tego spotka-
nia. Naszymi przeciwnikami po drugiej 
stronie siatki byli zawodnicy z przeszło-
ścią reprezentacyjną. Takie nazwiska jak 
Legień czy Gabrych są dobrze znane 
każdemu kibicowi. Będzinianie to mło-
da drużyna, w której występuje sporo 
młodych i utalentowanych wychowan-
ków, którzy siatkarskiego rzemiosła uczą 
się od starszych kolegów. Dodatkowo 
był to pojedynek dwóch braci: Mariusza 
(Jaworzno) i Dariusza Sygułów.

Pierwsza szóstka, jaką trener Łoziń-
ski desygnował do gry, to: Skrzypiński, 
Antosik, Nowak, Kamuda, Kaźmierski, 
Wilk oraz Warchoł (libero). Pierwsze 
minuty spotkania to punkt za punkt. 
Nie radzimy sobie z atakami Rafała 

Legienia, który zdobywa kilka punk-
tów. Pod koniec seta Kamudę zmienia 
Deszcz, jednak nie zmienia to obrazu gry 
i ostatecznie przegrywamy 22:25. Taki 
wynik podziałał na przyjezdnych jak 
zimny prysznic. W drugim secie nastę-
puje zmiana rozgrywających. Krzysztofa 
Antosika zastępuje kapitan Energetyka 
– Syguła. Obraz gry ulega zmianie  
i Energetyczni dość gładko wygrywa-
ją drugiego seta do 19. Ostatnie dwa 
punkty zdobywa Wilk, bezpośrednio 
z zagrywki. Podbudowani wygraniem 
drugiego seta, jaworznianie wychodzą 
zmotywowani na trzecią odsłoną. Dużo 
lepiej funkcjonuje przyjęcie, całkiem 
nieźle gramy atakiem i po zaciętym secie 
wygrywamy 25:23. Przed przyjezdnym 
otwiera się szansa na wywiezienie kom-

MCKiS Energetyk Jaworzno w końcu 
pokazuje na co go stać. W ostatnim me-
czu podopieczni Mariusza Łozińskiego 
wygrali z dotychczasowym liderem 
Będzinem.

Jak przebiegał mecz z Będzinem?
– Pierwsza połowa pierwszego seta to 

nerwy z naszej strony i przegrywaliśmy 
znacznie. W połowie tego seta przełama-
liśmy się i mecz stal się wyrównany, pierw-
szego seta przegraliśmy do 22. Kolejny set 
to już bardzo dobra gra, dobrą zmianę  
w połowie seta dał kapitan Mariusz Sygu-
ła, który poprowadził nas do zwycięstwa  
w tym secie. Mogę powiedzieć, że zwycię-
stwo w Hajnówce dobrze podziałało na 
zespół. Pracowaliśmy wcześniej dobrze, 
trenowaliśmy dobrze, brakowało tylko 
zwycięstwa, które pchnie nas do lepszej 

gry. Właśnie lepsza grę zaprezentowali-
śmy z Będzinem, wygrywając 3:1.

Skąd taka zmiana, początek sezo-
nu był kiepski?

– Ja uważam, że po prostu pierwszy 
mecz przed własną publicznością to nerwy. 
Chłopcy chcieli się pokazać z jak najlepszej 
strony i byli bardzo spięci, nie pokazali 
tego, co potrafią grać. W kolejnym meczu  
z Międzyrzeczem już pierwszy set pokazał, 
że potrafimy bardzo dobrze grać. Wygrali-
śmy do 16, zagraliśmy bardzo dobrze tak-
tycznie. W trzecim secie prowadziliśmy już 
18:15, by przegrać w końcówce tylko przez 
brak realizacji założeń przedmeczowych. 
Wydaje mi się, że zespół potrzebował trochę 
czasu, by się zgrać, mamy trzech nowych 
ludzi, teraz już będzie dobrze.

k.repeĆ

pletu punktów z „gorącego” parkietu 
w Będzinie. Czwarta kwarta to popis 
gry Gabrycha, który swoimi atakami 
trzyma wynik. To jednak nie wystarcza 
do doprowadzenia do remisu w meczu. 
Ostatecznie, po bardzo emocjonują-
cej końcówce, przyjezdni wygrywają 
26:24. Drugie zwycięstwo z rzędu staje 
się faktem.

Teraz przed jaworznickim teamem 
spotkanie z ostatnią Spałą. Młodzi siat-
karze ze Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego nie wygrali jeszcze seta i zajmuje 
ostatnie miejsce. Każdy inny wynik, niż 
zwycięstwo Energetyka, byłby ogromną 
sensacją. Na to spotkanie zapraszamy do 
Hali Widowiskowo – Sportowej MCKiS, 
8 listopada, na godz. 18.00.

Nek

Drugie zwycięstwo Energetyka
MKS MOS Będzin – MCKiS Energetyk Jaworzno 1:3 (25:22, 19:25, 23:25, 24:26)

Dwa pytania do Mariusza Łozińskiego

Kolejne punkty na swoim 
koncie odnotowali koszykarze 
drugoligowego MCKiS JBL 
Jaworzno. W poprzedniej 
kolejce podopieczni trenera 
Marcina Lichtańskiego, 
zwyciężyli na własnym 
parkiecie drużynę Alby 
Chorzów. Dobrą passę 
podtrzymali w następnej 
kolejce, wygrywając z drużyną 
Hawajskich Koszul Żory – 77:70.

Po bardzo słabym początku rozgry-
wek drużyna MCKiS JBL Jaworzno, 
zaczyna wygrywać. Losowanie prze-
ciwników nie było zbyt korzystne dla 
jaworznian. Pierwsze trzy spotkania 
drużyna MCKiS rozegrała z bardzo 
mocnym drużynami w tym m.in.  
z obecnym liderem i wiceliderem  
2. ligi grupy C. Trzy porażki mogły 
podłamać niejedną drużynę. Jednak, 
jak powtarza trener Lichtański, potrze-
ba czasu na zgranie drużyny. Zespół  
w przerwie stracił kilku podstawowych 
zawodników. Obecnie drużyna opar-
ta jest na młodych wychowankach, 
którzy wspierani są przez doświad-
czonych zawodników: Remina i Mol-
skiego. Nie można zapomnieć również 
o bardzo ambitnych i ciągle uczących 
się koszykarzach: Michale Matysiaku 
i Krzysztofie Kurdubskim.

Żory zdobyte
Przed sobotnim spotkaniem obie 

drużyny miały na swoim koncie po 
jednej wygranej. Spotkanie zaczęło się 
po myśli przyjezdnych. Jaworznianie 
kontrolowali przebieg gry i do przerwy 
pewnie prowadzili 42:28. Trzecia kwarta 
również należała do gości, którzy doło-
żyli jeszcze 20 oczek, przy 13 gospodarzy. 
Na ostatnią odsłonę nasi zawodnicy 
wychodzili z przewagą 21 pkt. Ostatnie  
10 minut to szaleńczy pościg gospodarzy. 
Wtedy charakterem wykazali się goście  
i nie pozwolili wydrzeć sobie zwycięstwa. 
Wynik końcowy 77:70 dla Jaworzna  
i kolejne zwycięstwo stało się faktem.

Dobre zawody rozgrywał kapitan 
jaworznian – Grzegorz Remin. Jak się 
później okazało, Remin dzięki swo-
im statystykom (28 pkt., 8 zbiórek,  
3 przechwyty) został wybrany najlep-
szym graczem kolejki. Swoje punkty 
dorzucił Tokarski, który w całym spo-
tkaniu rzucił aż cztery „trójki”, łącznie 
na swoim koncie zanotował – 20 pkt. 
Nie zawiedli również młodzi, Dawid 
Grochowski, tym razem skupił się na 
prowadzeniu gry. Nie do zatrzymania 
był Daniel Goldammer, który punkto-
wał oraz zbierał, a dodatkowo„rozdał” 
aż dwa bloki. 

Następnym sprawdzianem pod-
opiecznych Marcina Lichtańskiego bę-
dzie mecz z akademikami z Radomia. 
Nasi przeciwnicy są z pewnością w zasię-
gu jaworznian. Obie drużyny mają taką 
samą ilość punktów. Kto wyjdzie z hali 
MCKiS z tarczą? O tym przekonamy się 
już w niedzielę o godzinie 16.30.

Nek

Hawajskie Koszule Żory – MCKiS JBL Jaworzno 70:77

Jawor Sprint jest 
ogólnodostępną imprezą dla 
kierowców amatorów  
i kierowców posiadających 
licencję sportu samochodowego, 
mającą na celu promocję 
sportu samochodowego wśród 
mieszkańców Jaworzna.

Tuż przed dopuszczeniem nowego 
odcinka do ruchu ulicznego, już 30 
listopada, mieszkańcy naszego miasta 
będą mogli ścigać się na nowym od-
cinku Trasy Śródmiejskiej DK 79. Jest 
to pierwsza okazja, żeby pod okiem 
zawodowców sprawdzić jakość wyko-
nania nowej drogi. Od 1 grudnia trasa 
ta będzie dopuszczona do ruchu.

Formuła rajdu obejmuje dwa prze-
jazdy po nowej drodze. Automobil 
Klub Jawor przygotował specjalną trasę, 
która zaczyna się przed wiaduktem przy 
ulicy Moniuszki. Jest to bardzo atrak-
cyjne miejsce do przeprowadzenia tego 
typu zawodów. Podczas rajdu obowią-
zywać będą następujące kategorie:
klasa 1 – do 1400 cm3

klasa 2 – powyżej 1400 cm3 i do 
1800 cm3

klasa 3 – powyżej 1800 cm3 
klasa RWD 1 – samochody z napę-
dem na tylnią oś o pojemności do 
903 cm3

klasa RWD 2 – samochody z napę-

Trasa Śródmiejska (II etap projektu drogowego „Miasto Twarzą do Autostrady”) to nowo 
budowana droga klasy G o długości 2140 mb wraz z przebudowanym odcinkiem o długości 
600 m. Nowa droga  pozwoli na skrócenie czasu podróży o 17,9 proc., zmniejszenie ilości 
wypadków o 12 proc. oraz otworzy nowe tereny inwestycyjne. Trasa Śródmiejska to 
także: sześć skrzyżowań skanalizowanych, cztery akomodacyjne sygnalizacje świetlne, 
węzeł drogowy z wiaduktem, przejście podziemne, ekrany akustyczne o łącznej 
powierzchni 12,7 tys. m. kw., dwie łącznice o dł. 350 m. Blisko trzykilometrowy odcinek 
został zbudowany w taki sposób, że jego konstrukcja będzie przygotowana na przyjęcie 
pojazdów o nacisku na oś do 11,5 tony. Taka wytrzymałość ma być gwarancją długoletniej 
jakości. Zadanie realizowane było od września 2006 r. Otwarcie Trasy Śródmiejskiej 
nastąpi 1 grudnia 2008 r. (5 miesięcy przed terminem).

Wyciąg z regulaminu
ChARekTYRYSTYkA ZAWOdóW

4.1 Zawody mają charakter otwarty dla wszystkich osób spełniających wymagania 
niniejszego regulaminu.

4.2 W zawodach biorą udział załogi składające się z kierowcy i pilota lub samego 
kierowcy.

4.3 Jednym samochodem mogą startować maksymalnie dwie załogi.
4.4 Dokonywanie wszelkich napraw możliwe jest tylko w Parku Serwisowym.
4.5 Zawody polegają na dwukrotnym przejechaniu próby sportowej (wszystkie załogi) 

oraz jednokrotnym pokonaniu biegu finałowego przez 25 załóg z czego: 6 załóg to 
załogi, które uzyskały najlepsze rezultaty w swoich klasach oraz 19 pozostałych 
załóg, które uzyskały najlepsze rezultaty w klasyfikacji generalnej. Pozostałe załogi 
zajmują miejsca od 26 w dół w klasyfikacji generalnej oraz od 2 w dół w swoich 
klasach. W przypadku nieukończenia biegu finałowego załoga automatycznie 
uzyskuje miejsce jak w przypadku pozostałych załóg.

4.6 Załogi będą miały możliwość jedynie pieszego zapoznania z trasą zawodów po 
zakończeniu Badania Kontrolnego.

Wyścigowe otwarcie Trasy 
Śródmiejskiej Jawor Sprint

dem na tylnią oś o pojemności po-
wyżej 903 cm3

klasa VIP – załogi startujące na spe-
cjalne zaproszenie organizatora bez 
względu na pojemność silnika, licen-
cję kierowcy oraz typ napędu.

Samochody posiadające silnik  
z turbo doładowaniem  zostaną do-
puszczone w klasie pojemnościowej 
wynikającej z pomnożenia nominal-
nej pojemności silnika.
– z zapłonem ZI x współ-

czynnik 1.7
– z zapłonem ZS(diesel) 

x współczynnik 1.5
Zapisy do rajdu roz-

poczną się 12.11. 

Wpisowe to jedyne 30 zł, a w dniu 
rajdu 50 zł. W tej cenie zawodnicy 
oprócz materiałów informacyjnych 
będą mieli zapewniony posiłek i ciepłą 
herbatę. Informacje na ten temat publi-
kować będziemy w gazecie „Co tydzień” 
oraz na portalu www.jaw.pl.

FraNciszek matysik 
orgaNizator
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WYNIKI I TaBElE  
SPoTKań PIŁKaRSKICh 

PIŁKa NożNa – Iv lIGa

PIŁKa NożNa – a KlaSaPIŁKa NożNa – v lIGa 

PIŁKa NożNa – v lIGa 

1797/d/08

o g ł o s z e n i e

Po pierwszych kilku 
spotkaniach w sezonie 
niewielu mogło 
spodziewać się,  
że Victoria na koniec 
rundy będzie w stanie 
walczyć o miejsce  
w środku tabeli, 
bezpieczne od spadku. 

Tymczasem Victoria zdobyła 
kolejne 3 punkty w meczu z Unią 

Rędziny, mając już 6 punktów 
przewagi nad pozycją spadkową  
i tylko 3 punkty straty do 8 zespołu 
w tabeli!

Spotkanie z Unią Redziny było 
jednak dosyć zaskakujące. Outsi-
derzy tabeli odważnie zaatakowali 
Vicię i „siedzieli” na niej dobre 
20-25 minut, zdobywając w tym 
czasie otwierającą mecz bramkę. 
W 14. minucie Okrenta pokonał 
Dawid Kijak. Victoria oprzytom-
nia ła dopiero koło 30. minut y  
i rozpoczęła nękanie bramkarza 
rywali, duet napastników Struś  
i Jajeśniak miał kilkakrotnie oka-

zje do sprawdzenia umiejętności 
bramkarza Redzin. W końcu ataki 
podopiecznych Romana Madeja 
przyniosły spodziewany efekt. Do 
rzutu wolnego w odległości około 
20-25 metrów od bramki gości 
podszedł Jajeśniak i w swoim sty-
lu, mocnym uderzeniem, nie dał 
szans bramkarzowi przyjezdnych. 
Druga połowa to już totalny na-
pór Vici i odgryzanie się, trzeba 
przyznać zaskakująco groźnej jak 
na outsidera drużyny Unii. Vicia 
nie miała szczęścia w sytuacjach 
podbramkowych, gola przyniósł 
dopiero strzał Wojciecha Strusia  

z 65. minuty, kiedy to napastnik 
gospodarzy precyzyjnie uderzył 
„po długim” rogu. Końcówka me-
czu to ataki Unii starającej się za 
wszelką cenę wyrównać. Jednak 
tego dnia, defensywa Victorii nie 
dała oszukać się ponownie.

Bramki dla Victorii: Jajeśniak �1‘, 
Struś 65‘
Skład Victorii: Okrent – Wartała, 
Madej, Żuraw, Siemek – Kuzak, Mi-
skiewicz, Świerczyński, Gola – Jaje-
śniak, Struś. Ponadto zagrali: Zysk, 
Gadaj.

k.repeĆ

Z Orkanem przegrała Szczakowian-
ka i Górnik, co nie wróżyło Ciężko-
wiance niczego dobrego, zważywszy 
na jej wyniki w tym sezonie. Jednak 
podopieczni Marka Musiała poka-
zali prawdziwie sportowy charakter  
i rozgromili Orkana aż 5:0.

Spotkanie mogło rozpocząć się 
jednak dla Ciężkowianki fatalnie, 
gdyż już w pierwszych sekundach błąd 
popełnili jaworzniccy obrońcy. Tym 
razem szczęście było jednak po stronie 
podopiecznych Marka Musiała. Cięż-
kowianka nie grała bojaźliwie, co już 
w 6. minucie przyniosło efekt, po do-
środkowaniu Szymona Pieczki z rzutu 
wolnego, gola zdobył Tomasz Ciołczyk. 
W 24. minucie na 2:0 podwyższa Pa-
tryk Kornaga i gospodarze mogą grać 
już na większym „luzie”, co skutkuje 
kolejnymi dogodnymi sytuacjami,  
w których albo brakuje skuteczności 
albo świetnie spisuje się bramkarz 
przyjezdnych Maciej Cieśla. Do poło-
wy 2:0, a w drugiej części meczu było 
tylko lepiej. Duży wpływ na mecz mia-
ła sytuacja z 48. minuty, kiedy wspo-
mniany wyżej Cieśla nie wytrzymał 
nerwowo i został przez sędziego ukara-
ny czerwonym kartonikiem. Zgodnie  
z relacją prezesa Ciężkowianki Janusza 

Ciołczyka – Zmiennik nie prezentuje 
już tej klasy, zaś kolejne gole autorstwa 
Tomka Ciołczyka, Bartosza Struskiego 
oraz Krzysztofa Wadowskiego po-
twierdziły tylko całkowitą dominację 
Ciężkowianki w tym meczu – pisze  
w swojej relacji prezes. Goście odgry-
zali się sporadycznie i rzadko ich akcje 
kończyły się zagrożeniem. Najlepszą 
okazję goście mieli w 84. minucie gry, 
ale wspaniałą interwencją popisał się 
Łukasz Ciołczyk.

Za zwycięstwo piłkarzom Ciężko-
wianki należą się gratulacje i miejmy 
nadzieję, że w pozostałych spotkaniach 
rundy (a najbliższe już w sobotę 8 listo-
pada w Ciężkowicach o godzinie 13.30 
z Unią Dąbrowa Górnicza) powalczą  
o jak największą zdobycz punktową, 
by przed zimą znacząco poprawić so-
bie nastrój.
Bramki: Tomasz Ciołczyk-2, Korna-
ga, Bartosz Struski, Wadowski.
Ciężkowianka: Łukasz Ciołczyk- 
Grodzki, Bosak, Bartosz Struski, 
Michał Struski (od 77 min. Grabski)- 
Drąg (od 59 min. Mateusz Ślusar-
czyk), Bulga, Pieczka, Wadowski- 
Kornaga (od 65 min. Laser), Tomasz 
Ciołczyk

k.repeĆ

Po ubiegłotygodniowej wpadce, 
czyli przegranej z Przemszą, pił-
karze Zgody z inną drużyną z dołu 
tabeli Huraganem Kocikowa mieli 
niepowtarzalną okazję, by się zre-
habilitować i zrobili to, wygrywając 
na wyjeździe 2:1.

Spotkanie rozpoczęło się dla Zgo-
dy po prostu fatalnie – w 13. minucie, 
jak się okazało pechowej, sędzia nie-
słusznie podyktował rzut wolny. Do 
piłki podszedł jeden z piłkarzy Hu-
raganu i posłał, wydawałoby się, nie-
groźne uderzenie na bramkę Ryszki. 
Jaworznicki bramkarz w tej sytuacji 
zachował się po prostu tragicznie. Za-
miast łapać piłkę, chciał ją wybić no-
gami,skutkiem czego po uprzednim 
rykoszecie od kępki trawy futbolówka 
znalazła się w siatce rywali.   

Zgoda po stracie bramki rzuciła się 
do ataków, ale przez całkowity brak 
skuteczności i dziwne decyzje sędziego 
do wyrównania doszło dopiero w 40. 
minucie gry. Wtedy to sędzia podyk-
tował rzut karny, skutecznie wykonany 
przez Dobrzańskiego. Pierwsza połowa 

zakończyła się remisem. Drugie 45 mi-
nut to ciągły napór Zgody, ale kolejne 
sytuacje były seryjnie marnowane przez 
napastników z Byczyny. Swoją cegiełkę 
dołożył też sędzia, który nie podykto-
wał 2 kolejnych karnych należących się 
podopiecznym Andrzeja Śliwińskiego. 
Jedyną bramkę w tej połowie zdobył 
Sobczak, który po indywidualnym raj-
dzie pokonał w 55. minucie bramkarza 
rywali.   Najpiękniejsze „popisy” dawał 
w tym meczu sędzia, co poskutkowa-
ło czerwoną kartką Dobrzańskiego  
i „żółtkiem” dla Kądziołki. Zwycię-
stwo skromne, ale bardzo ważne, lider  
z Grodźca ciągle na dystansie 2 punktów. 
Teraz Zgodę czeka walka z zespołem 
Niwy Brudzowice, mecz odbędzie się  
w niedzielę o godzinie 11:00 na stadionie 
w Jeleniu.   
Bramki – Dobrzański �0‘-karny, 
Sobczak 55‘.
Skład Zgody: Ryszka – Dobrzański, 
Wierzbik, Piecka, Wacławek – Rosa( 
60‘Rakowski), Sobczak, Wojtaszak, Śli-
wiński( 80‘Koziarz) – Wyka, Kądziołka  

k.repeĆ

Mecz z Siemianowicami miał być kon-
tynuacją dobrej passy Górnika i długo 
wszystko wskazywało na to, że tak 
będzie. Jednak kontuzja bramkarza  
i przy tym bardzo dobra gra gospoda-
rzy spowodowały, że Górnik mimo iż 
objął prowadzenie, ostatecznie prze-
grał z Siemianowicami 2:1.

Spotkanie rozpoczęło się bardzo 
nieszczęśliwie dla Górnika – w 10. mi-
nucie musiała nastąpić zmiana golkipera  
w drużynie Piotra Pierścionka , gdyż po 
starciu w powietrzu fatalnie wyglądającą 
kontuzję głowy odniósł Palian, który 
prosto z murawy został odwieziony 
do szpitala. Niezrażeni nieszczęściem 
kolegi Górnicy zaatakowali i udało im 
się objąć prowadzenie. Bramkę zdobył 
Thiao Ablaye, który po raz kolejny od 
pamiętnego debiutu wpisał się na listę 
strzelców. Kolejną dobrą okazję miał 
Gumulski, ale jego strzał trafił w środek 
bramki przeciwników. Niewykorzysta-

nej sytuacji żal, bo mecz mógł potoczyć 
się zgoła inaczej. Druga połowa to już 
znacznie szybszy mecz i jednak coraz 
lepsza gra drużyny Siemianowic. W 60. 
minucie gospodarze wyrównali stan 
meczu, w 80. wyszli na prowadzenie. 
Najlepszą sytuację do zmiany rezultatu 
miał Daniel Sędrzak, który uderzył jed-
nak tak, że bramkarz zdołał sparować 
piłkę na rzut rożny. Po dobrym szyb-
kim meczu Siemianowice pokonały 
Górnika 2:1. Najważniejsze jednak jest 
zdrowie zawodników i miejmy nadzieję, 
że bramkarz Górnika szybko wróci do 
pełnej sprawności.
Bramka – Thiao Ablaye 1�‘
Skład Górnika: Palian (10‘ Strze-
blewski) – Byrski, Kijewski, Gumulski, 
Sędrzak D (80‘ A.Sedrzak) – Popławski 
(86‘ Koralik), Sierczynski,Guzik,Kan-
tek – Warzecha (65‘ Kowalski) Thiao 
Ablaye.

k.repeĆ

MKS Siemianowice Śląskie – Górnik Jaworzno 2:1 (0:1)

Kontuzja bramkarza

Huragan Kocikowa – Zgoda Byczyna 1:2 (1:1)

Zmyli plamę na honorze

Victoria Jaworzno – Unia Rędziny 2:1 (1:1)

Victoria Jaworzno znowu wygrywa

Ciężkowianka – Orkan Dąbrówka Wielka 5:0 (2:0)

Ciężkowianka wygrała

Tabela IV ligi
1.   Victoria Częstochowa  16  31  39-13 
2.   MK Górnik Katowice  16  31  18-12 
3.   Zagłębiak Dąbrowa G.  16  30  39-22
4.   Zieloni Żarki  16  29  25-14 
5.   Sarmacja Będzin  16  29  27-17 
6.   Górnik Wesoła  16  28  30-20
7.   KS Częstochowa  16  27  20-17 
8.   Olimpia Truskolasy  16  23  23-25
9.   Slavia Ruda Śląska  16  21  20-24 
10.   Victoria Jaworzno  16  20  22-33
11.   Górnik 09 Mysłowice  16  18  18-23 
12.   Źródło Kromołów  16  17  22-29
13.   ŁTS Łabędy  16  15  20-23 
14.   Wyzwolenie Chorzów  16  15  18-25
15.   MKS Myszków  16  14  9-23
16.   MOSiR Sparta Zabrze  16  12 15-26
17.   Unia Rędziny  16  10  14-33

Victoria Jaworzno – Unia Rędziny 2:1

Kolejka 18 - 8 listopada
Pauza: Unia Rędziny.
Górnik Wesoła Wyzwolenie Chorzów
Victoria Jaworzno Zieloni Żarki
MOSiR Sparta Zabrze ŁTS Łabędy
MK Górnik Katowic Olimpia Truskolasy
Slavia Ruda Śląska Zagłębiak Dąbrowa G.
MKS Myszków Źródło Kromołów
KS Częstochowa Victoria Częstochowa
Sarmacja Będzin Górnik 09 Mysłowice

Tabela V ligi
1.   Czarni Sosnowiec  15  43  52-9 
2.   Szczakowianka Jaworzno  15  32  38-9 
3.   Unia Ząbkowice  15  29  26-12
4.   Milenium Wojkowice  15  28  37-20 
5.   Górnik Piaski  15  28  37-26 
6.   MCKS Czeladź  15  25  21-19 
7.   Orkan Dąbrówka Wielka 15  22  20-22 
8.   Górnik Jaworzno  15  22  25-29 
9.   Podlesianka Katowice  15  20  29-24 
10.   MKS Siemianowice Śląskie  15  17  28-34
11.   A. Brzozowice-Kamień  15  16  16-16 
12.   Pogoń Imielin  15  16  19-38
13.   AKS Niwka Sosnowiec  15  15  20-33 
14.   Unia Dąbrowa Górnicza  15  13  21-28
15.   Kolejarz 24 Katowice  15  9  17-44 
16.   Ciężkowianka Jaworzno  15  4  14-57

MKS Siemianowice Śląskie - Górnik Jaworzno 2:1
Ciężkowianka - Orkan Dąbrówka Wielka 5:0
Górnik Piaski - Szczakowianka Jaworzno 3:1

Kolejka 16 – 8-9 listopad
Górnik Jaworzno Orkan Dąbrówka Wielka
Ciężkowianka J-no Unia Dąbrowa Górnicza
Rozwój II Katowice AKS Niwka Sosnowiec
Czarni Sosnowiec  A. Brzozowice-Kamień
Unia Ząbkowice  Szczakowianka Jaworzno
Górnik Piaski  Podlesianka Katowice
Kolejarz 24 Katowice  MCKS Czeladź
Milenium Wojkowice  MKS Siemianowice Śląskie

Tabela A-klasy
1.   RKS Grodziec  13  33  47-15
2.   Zgoda Byczyna 13  31  38-18
3.   Strażak Mierzęcice  13  29  43-12
4.   Pionier Ujejsce  13  27  38-24
5.   Błękitni Sarnów  13  25  23-16
6.   Przemsza Siewierz  13  23  33-15
7.   Orzeł Dąbie  12  20  36-20
8.   Jedność Strzyżowice  13  19  33-25 
9.   Ostoja Żelisławice  13  16  15-22
10.   Niwy Brudzowice  13  16  22-32
11.   MKS Poręba  13  14  23-27
12.   Łazowianka Łazy  12  13  29-29 
13.   Tęcza Błędów  13  9  14-35 
14.   Przemsza Okradzionów  13  9  16-40 
15.   LKS Wysoka  13  9  18-62
16.   Huragan Kocikowa  13  4  6-42

Huragan Kocikowa – Zgoda Byczyna 1:2

Kolejka 14 - 8-9 listopada
Zagłębiak Tucznawa Strażak Mierzęcice
Łazowianka Łazy Przemsza Siewierz
Błękitni Sarnów LKS Wysoka
RKS Grodziec MKS Poręba
Zgoda Byczyna Niwy Brudzowice
Tęcza Błędów  Huragan Kocikowa
Pionier Ujejsce  Przemsza Okradzionów
Ostoja Żelisławic Jedność Strzyżowice

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

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!

TURNIeJ SZAChOWY
8 listopada (sobota) godz. 10.00 Klub ,,NIKO” ul. Korczyńskiego 12 Byczyna

Zgłoszenia do 5.11.2008 na stronie www.chessarbiter.to.pl
Szczegóły na stronie www.jksz-mckis.jaw.pl

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!!!

FINAŁ dRUZYNOWYCh MISTRZOSTW POLSkI W TRIALU ROWeROWYM
10 listopada (poniedziałek) godz. 11.00
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80. Wstęp wolny!

O g ł O S Z e n i A

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.

1662/d/08

29 października  
w Środowiskowym Hufcu Pracy 
w Jaworznie miało miejsce 
szczególne wydarzenie. 
W ramach Krajowego 
Programu Zapobiegania 
Niedostosowaniu 
Społecznemu i Przestępczości 
wśród Dzieci i Młodzieży 
odbyły się zajęcia 
profilaktyczne: „I RUNDA czyli 
ABC sportowej rywalizacji”  
z udziałem boksera Grzegorza 
Proksy, młodzieżowego 
mistrza świata WBC i IBF  
w wadze średniej, Karola 
Proksy – sędziego boksu  
i młodych mistrzów: Kamila 
Młodzińskiego, Adriana 
Wróbla i Krzysztofa Kopytka, 
którzy pod czujnym okiem 
trenera Roberta Kopytka 
osiągają sukcesy. 

Grzegorz Proksa, również pod 
skrzydłami trenera Roberta Kopyt-
ka, rozpoczynał karierę w klubie 
Victoria Jaworzno, przez co jest 
szczególnie bliski mieszkańcom 
naszego miasta. Wśród zaproszo-
nych gości był pan Mariusz Pawe-
lec, komendant Śląskiej Wojewódz-
kiej Komendy OHP w Katowicach, 

pa n i  Sabi na K napi k ,  ped a gog 
wojewódzki Komendy OHP oraz 
przewodnicząca Komisji Edukacji 
Rady Miasta  pani Ewa Zuber.

Spotkanie zainaugurował ko-
mendant wojewódzki ŚWK OHP, 
dokonując wyróżnienia uczestni-
ków ŚHP, którzy osiągnęli sukcesy 
w różnych dyscyplinach sportu na 

szczeblu lokalnym, wojewódzkim  
i ogólnopolskim.

Następnie przedstawiono pre-
zentację multimedialną na temat 
postawy fair play w sporcie jako 
wprowadzenie do quizu „I RUNDA 
czyli ABC sportowej rywalizacji”, 
w którym wzięła udział młodzież  
z hufca. Po rozstrzygnięciu kon-
kursu i rozdaniu nagród uczestni-
kom, nadszedł długo oczekiwany 
moment przez licznie zgromadzoną 
na sali młodzież ŚHP – spotka-
nie z mistrzem. W reguły boksu 
wprowadził publiczność kierow-
nik sekcji bokserskiej Victorii Ja-
worzno – Włodzimierz Kromka. 
Następnie nasz mistrz przedstawił 

Grzegorz Proksa – wychowawcą młodzieży ŚHP
swoją niełatwą drogę do sukcesu, 
po czym zaprezentował kilka po-
kazowych sparingów z młodymi 
mistrzami. Tej części praktycznej 
zajęć towarzyszył profesjonalny-
dziennikarski komentarz Włodzi-
mierza Kromki. Uczestnicy ŚHP  
z wielkim zainteresowaniem śle-
dzili zwinność i siłę sportowców, 
dających przyk ład możl iwości, 
jak ie może osiągnąć każdy, kto 
w ybierze spor t ja ko sposób na 
życie. Grzegorz Proksa zaprosił 
również na ring ochotników z wi-
downi, wśród których znalazła się 
wychowawczyni Środowiskowego 
Hufca Pracy. Zwieńczeniem zajęć 
była wspólna fotograf ia mistrza 
ze wszystkimi uczestnikami spo-
tkania oraz pamiątkowe autografy  
i indywidualne rozmowy. 

Spot kanie ze sł ynnym spor-
towcem zrobiło na młodzieży ŚHP 
ogromne wrażenie, stało się wyda-
rzeniem, które będą długo wspomi-
nać. Założeniem przedsięwzięcia 
było ukazanie  młodym ludziom, 
iż można osiągnąć sukces stosu-
jąc zasady fair play, także w życiu 
codziennym, że wytyczając sobie 
cele i realizując je, można spełnić 
marzenia.

Przesłaniem zorganizowanych 
zajęć było promowanie sportowe-
go  sposobu spędzania czasu wol-
nego oraz wzmocnienie wiary we 
własne możliwości. Założone cele  
i priorytety zostały zrealizowane, 
a efekty przewyższyły oczekiwania 
organizatorów zajęć.

kadra Śhp

Mariusz Pawelec, Ewa Zuber oraz Grzegorz Proksa wraz z uczestnikami „abecadła” bokserskiego
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Z życia szkół

1753/d/08

1771/d/08

W tym oto dniu, jak każdego roku, 
uczniowie składają najszczersze 
życzenia i podziękowania za trud 
włożony w ich edukację . 

Motto tegorocznego przedsięwzię-
cia artystycznego brzmiało: „A gdy 
nie wystarczają słowa”. Uroczyste 
spotkanie rozpoczął koncert życzeń. 
Na tle znanych polskich przebojo-
wych piosenek uczniowie dedykowali 
życzenia swoim nauczycielom i pra-
cownikom szkoły. Dedykacje wzru-
szały, zaskakiwały oraz sprawiały, że 
na twarzach pojawiały się uśmiechy, a 
czasami nawet łzy szczęścia. Ucznio-
wie zadbali, by w ten dzień nauczy-

ciele czuli się wyjątkowo szczęśliwi. 
Występy uczniów wprowadzały nutkę 
melancholii, prowokowały produkcję 
hormonu szczęścia, a akcenty humo-
rystyczne oczyszczały organizm z 
toksyn. Największą furorę wśród słu-
chaczy zrobiła piosenka kabaretowa 

wykonana przez czterech gentlema-
nów z klasy V, w której to postanowili 
być grzeczni na zawsze. Nie obyło się 
również bez nagród za trud włożony 
w edukację.

Z wyrazami najserdeczniejszych 
życzeń wręczono najwyższe wyróż-
nienie uczniowskie statuetki Wik-
tory 2008, całość dopełnił słodki 
poczęstunek ufundowany przez 
Szkolną Radę Rodziców. Akademię 
zakończyła przemową dyrektor Beata 
Wiktor. Wspaniałą atmosferę tego 
świątecznego dnia z pewnością od-
czuli wszyscy, zarówno nauczyciele, 
jak i uczniowie. 

10 października w Szkole 
Podstawowej nr 16  
w Jaworznie odbyło się 
uroczyste Ślubowanie Klas 
Pierwszych. Na początku 
spotkania zaprezentował się 
szkolny zespół ,,Lajkonik” 
prowadzony przez  
mgr B. Kuśnierczyk-Łaźnię  
oraz mgr M. Goławską. 

Potem w towarzystwie dyrekcji 
szkoły, zaproszonych gości, na-
uczycieli i rodziców – wszystkie 
pierwszaki dzielnie odbyły cieka-
wą podróż przez wiele krain, aby 
dotrzeć do wyznaczonego celu. Ich 
wędrówce towarzyszyła dobra i zła 
wróżka. Dzięki pomocy tej dobrej 
oraz własnym umiejętnościom dzie-
ci szczęśliwie dotarły do momentu, 
kiedy mogły być pasowane na ucznia 
naszej szkoły. Najpierw Aktu ślubo-
wania dokonała p. wicedyrektor D. 
Mida. Po nim pasowani na uczniów 
naszej szkoły przez p. dyr. B. Wiktor 
byli wszyscy uczniowie klas pierw-

szych. Na pamiątkę tego aktu otrzy-
mali piękne dyplomy. Uroczystość 
prowadziła mgr G. Sionkowska, a 
uczniów wspierali wszyscy wycho-
wawcy. Po części oficjalnej robiono 
pamiątkowe zdjęcia, a następnie 

Ślubowanie w SP16 Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej 
nr 16 w Jaworznie to święto wszystkich 
nauczycieli i pracowników szkoły

Gdy nie wystarczą słowa

Uroczystość przygotowali uczniowie 
klasy IIA, VI A artystycznej, V A, B, C IV 
A, B  wraz z p. Beatą Olesik, p.Bartoszem 
Rodzikiem, p. Aretą Kaczanowską ,p. M. 
Wojciechowską. i p. Beatą Kuśmierczyk- 
Łaźnią sprawczynią tego zamieszania.

Beata kuŚNierczyk-łaźNia

Październik nie musi być smutny. 
Nawet jeśli jesień zagościła na do-
bre, pada deszcz i wieje lodowaty 
wiatr – to jest taki dzień, w którym 
zawsze świeci słońce. To Dzień Na-
uczyciela.

Szczególnie w tym dniu ucznio-
w ie  spog ląd ają  na swoich na-
uczycieli łaskawiej, dostrzegają w 
nich przyjaciół, są im naprawdę 
wdzięczni, chociaż na co dzień nie 
zawsze udaje się zaliczyć pochwa-
łę i dobre oceny. W Szkole Pod-
stawowej nr 15 przy ulicy Leśnej 
49 świętowano ten dzień razem z 
przedszkolakami. Nasi uczniowie 
przedstaw i l i  c iekaw y prog ra m 
poetyczno–muzyczny i satyryczny 
oraz złożyli życzenia wszystkim 
nauczycielom, także Tym, którzy 
przybyli z wychowankami z przed-
szkoli nr 12, 15, 24, 26 i 27.

Mali goście z zainteresowaniem 
wysłuchali wierszy o swojej pani    
„by każdy dzień był miły dla niej, 
by ranny budzik srebrne dźwięki 
układał dla niej w takt piosenki”, 
po czym z ochotą ruszyli do zabaw 
ruchowych przy muzyce. Dzień Na-
uczyciela to jedna z piękniejszych 
okazji do wspólnych spotkań. Od lat 

staramy się współpracować z pobli-
skimi przedszkolami.

Przyglądamy się wzajemnie swoim 
działaniom, wymieniamy poglądy, 
doskonalimy warsztat pracy, na czym 
najbardziej zyskują obecni i przyszli 
uczniowie. Nasz gość – nauczyciel-
ka Przedszkola nr 26 pani Elżbieta 
Dorynek powiedziała: – Spotkania 
ze szkołą zawsze mają sens, to dla 
naszych maluchów przygoda, dzieci 
ośmielają się, postrzegają szkołą jako 
zjawisko przyjazne  i ciekawe, którego 
wkrótce doświadczą. Pracujemy me-
todą Ireny Majchrzak, a ta pozwala, 
a nawet sugeruje poznawanie świata 
przez dziecko poza murami przed-
szkola. SP nr 15 zawsze dostarcza 
nam pożądanych przeżyć emocjonal-
nych, co pobudza twórczą aktywność 
dziecka. Przychodząc tu, czerpiemy z 
doświadczenia szkoły i sprzedajemy 
własne pomysły, gdyż spotkania te 
pozwalają na kontakt nie tylko samych 
dzieci, ale i nauczycieli z obu rodzaju 
placówek.

Dzień Nauczyciela to tylko jeden 
dzień w roku, ale przekazaną wiedzę 
należy pielęgnować całe życie i nową 
bez ustanku zdobywać.

Bogumiła wacławek, sp Nr 15 

Dzień Nauczyciela

W Polsce ma ono wielu przeciwni-
ków jak zwolenników. Tych drugich 
zaczyna być coraz więcej, ponieważ 
jest świetną okazją do zabawy.

Z tego właśnie powodu 29 X SP nr 
14 zapełniła się duchami, czarownica-
mi i innymi „straszydłami”, których 
stroje były zachwycające i bardzo 
interesujące. Uczniowie wykazali się 
ogromną pomysłowością przygoto-
wując się do tej imprezy. Organiza-
torzy świetnie zagospodarowali czas, 
włączając wszystkich do zabawy. Rada 
Uczniowska wraz z opiekunem panią 
A. Bazarnicką, J. Popowicz prowadzi-
ła różnorodne konkursy, w których 
chętnie i licznie uczestniczyły dzieci 
od klasy drugiej do szóstej. W orga-
nizację imprezy włączyli się również 
rodzice, przygotowując kawiarenkę 
dla wszystkich, którzy chcieli się po-
silić podczas zabawy.

g.macheJek

Halloween to święto znane 
na całym świecie, chociaż 
nie wszędzie cieszy się 
zbytnią popularnością

Halloween  
na Borach

Uczniowie dzielnie dotrwali do momentu ślubowania

Występy uczniów wywołały uśmiechy na twarzach nauczycieli

dzieci przeszły do klas na przygoto-
wany przez rodziców poczęstunek. 
Na pewno ten wyjątkowy „czaro-
dziejski” dzień pozostanie na długo 
w ich pamięci.

rzeczNik prasowy szkoły
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Chcesz reklamować się w internecie?
pokażemy Ci nasze możliwości
na www.jaw.pl - tel 32 751 91 30

ogłoszenie własne

134/09

1716/d/08

1717/d/08

1715/d/08

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

kurs spawacza 07.11.2008
kurs przepalacza 12.11.2008
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, 
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

1606/d/08

Nordic Walking 
w Jaworznie

Ruszają zajęcia cykliczne.

Instruktorzy zapraszają: od poniedziałku do piątku 
 (kontakt: Robert – 509 779 436, 
 Iwona – 516 534 045)

 sobota – 11.00
 zbiórka na parkingu 
 przy basenie Os. Stałe 

oraz na niedzielne marsze: 
zbiórka na małym 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
185/10

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK”

w Jaworznie Al. Tysiąclecia 85
ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący pierwszeństwa ustanowienia 

odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Jaworznie przy:
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 58/8 – o pow. użytk. 35,15 m², 1 pokój 
+ kuchnia, III piętro, c.o., c.w, gaz. cena wywoławcza – 91.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy 
ul. Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu 13.11.2008 r. o godz. 10.00. 
Istnieje możliwość obejrzenia  mieszkania w dniu 10.11.2008 r. 
w godzinach 13.00 – 14.00
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 12.11.2008 
r. (data stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/C Tychy 
nr 61 1020 2528 0000 0802 0014 5136.
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni 
– Dział Członkowski /pokój nr 2/.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu 
lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

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

1780/d/08 Ogłoszenie własne

Taśmy vhS oraz kasety 
magnetofonowe odchodzą 

w przeszłość. Płyty winylowe 
odeszły już w przeszłość

Możesz jednak zachować 
swoje archiwalne nagrania w 

nienaruszalnym stanie, dokonując ich 
przegrania na nowoczesne nośniki 

cyfrowe: CD i DVD
!

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

Dokonujemy również montażu 
nagranego materiału: wycięcie 

zbędnych scen, dodanie napisów, 
zdjęć lub lektora.

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

tel. (032) 751-91-30

1781/d/08
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Zdrowie

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

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

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

SUKNIE ŚlUBNE

1760/d/08

1759/d/08

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

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

w tym do świadectwa kwalifikacji.

1761/d/08

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

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

1762/d/08

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

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

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

ENDoKRYNoloG

Lek. stom. Leszek Ochlust
pełny zakres usług, wysokiej jakości korony,

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

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44
1721/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

1718/d/08

1719/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. 

1720/d/08

SToMaToloDZY

1722/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

1729/d/08

oRToPEDZI

1725/d/08

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

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

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

REhaBIlITaCJa

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

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

Tel. 316 14 66 od 13.00 – 19.00,0 509 530 881. Umowa z NFZ.
1734/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

1733/d/08

ChIRURDZY
1726/d/08

oPTYCY

1723/d/08

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

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

rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

1727/d/08

PEDIaTRZY

1728/d/08

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

GaBINET USG

1728/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.

1732/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

1724/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

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.
1734/d/08

INNE

1735/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

1790/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 

1731/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

Gabinet Kosmetyczny Lorin zaprasza na profesjonalne zabiegi; 
zabieg silnie odmładzający z użyciem fal radiowych i usuwania 
celulitu, mikrodermabrazję diamentową, eksfoliację kwasami 
owocowymi, pernamentne przedłużanie rzęs w promocyjnych 

cenach. 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

Przegrywanie taśm VHS i magnetofonowych
na płyty DVD iCD

Cyfryzacja płyt winylowych 12,20 zł brutto
cyfryzacja kaset magnetofonowych 60/90 min. 15,00/20,00 zł brutto
cyfryzacja kaset video VHS 30,00 zł brutto

tel. 032/ 751 91 30 Ogłoszenie własne
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SZCZAKOWACENTRUM

GIGANT

PODWALE

GIGANT

Oto przykład ze 
Szczakowej, ulica 
Kolejarzy, droga 
prowadząca do huty 
– piękna jesienna pogoda 
służy spacerom matek, czy 
nawet ojców z dziećmi,  
z wózkami... I wszyscy do 
pokonania mają nie tylko 

Jak widać, remontowany 
budynek magistratu  
przy ulicy  
Grunwaldzkiej nabiera 
całkiem nowego, 
estetycznego wyglądu. 

Trwa remont magistratu

Większość jaworznian zgodnie 
twierdziła, że jego poprzedni stan 
pozostawiał wiele do życzenia, więc 
remont, zwłaszcza zmiana koloru 
elewacji, był konieczny.

Oprócz wejścia głównego, zakres 
robót budowlanych obejmuje także 
wymianę stolarki okiennej w piwnicy 
i sali obrad oraz stolarki drzwiowej 

Na co dzień i od święta

Nowe progi zwalniające, montowane 
w najbardziej ruchliwych miejscach 
miasta, pojawiły się już m.in. na ul. 
Olszewskiego czy Matejki. 

Są dużo szersze niż te tradycyjne, 
pełnią również podwójną funkcję 
– progu zwalniającego i przejścia 
dla pieszych. Takie rozwiązanie 

Ten przystanek przy ulicy 
Wiejskiej przy kościele to 
zupełne zaprzeczenie tego, 
który stoi po drugiej stronie

Choć w zakresie naprawy i modernizacji 
chodników zrobiono w tym roku wiele, to 
również w przyszłym roku drogowcy na brak 
zajęć narzekać z pewnością nie będą

Tor przeszkód

określony dystans, ale też 
przeszkody. Wystające 
płyty chodnikowe, pnie 
po ściętych drzewach, 
porozbijane szkło, ilość 
konkurencji może nie 
jest zbyt imponująca, ale 
za to stopień trudności 
– owszem. 

Kilka razy jaworznicka 
prasa i telewizja 
informowała  
o skandalicznym stanie 
śmietników i terenu wokół 
nich w różnych częściach 
miasta, nie tak dawno np. 
na ul. Oskara Langego na 
Osiedlu Stałym. 

Teraz inny przykład – skrzy-
żowanie ulic Złotej i Piekarskiej,  
a właściwie już sama ul. Złota – ob-
raz nędzy i rozpaczy. Nie wspomi-
nając o zapachu (choć zapachem 
nazwać tego nie można) wokół 

CENTRUM

Niby wszystko, co 
wybudowane wokół nowego 
hipermarketu przy ul. 
Matejki, wygląda jak nowe, 
ale stojący tutaj znak przy 
wyjeździe już wpisał się  
w krajobraz miasta – wpisał 
się lub został wpisany – 
niezależnie od użytej przez 
nas konstrukcji efekt jest 
ten sam.

Wpisany w krajobraz

Zaprzeczenie

Nowe progi zwalniające

zewnętrznej. W ramach remontu 
budynek wyposażony będzie w do-
datkowe wyjście ewakuacyjne, docie-
plony zostanie stropodach, już teraz 
magistrat jest ocieplany styropianem, 
widać także nowy tynk akrylowy. Za-
danie wykonuje Zakład Remontowo 
– Budowlany Jędrzejczyk z Sosnowca 
za kwotę 906 985,76 zł.

jest wygodniejsze dla kierowców 
oraz pieszych – teraz ci pierwsi, 
chcąc czy nie chcąc, muszą zwolnić. 
Próg zwalniający to także mniejsza 
prędkość np. w pobliżu szkoły czy 
przystanku.

Tu na zdjęciu, montowany dopiero 
próg na Podwalu.

kontenerów porozrzucane to, co 
się do nich albo nie zmieściło, albo 
wręcz odwrotnie, było zbyt małe, 
aby komuś chciało się je w ogóle 
wrzucać do kontenera – rzucone 
zostało więc obok, mimochodem  

i dobrze, jeśli wylądowało chociaż 
na terenie śmietnika. Te zdjęcia 
zrobione zostały w czasie świą-
tecznego weekendu, ale taki widok 
zastać można tutaj często, zarówno 
na co dzień, jak i od święta.
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JELEń

NASZE MIASTO

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

LEOPOLD

Koniec z błądzeniem po mieście?
Czyżby koniec 
z błądzeniem po 
mieście w poszukiwaniu 
właściwego adresu? 
Kolejna partia tabliczek 
z nazwami ulic dotarła 
już do siedziby Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów. 
Pracownicy po zakończeniu 
prac remontowych 
w mieście mogą teraz 
zająć się montażem tych 
brakujących lub tych 
skradzionych. 

Plan zakłada rozpoczęcie prac 
w takich dzielnicach jak Osiedle 
Stałe i Dąbrowa Narodowa, w tej 
ostatniej problem z oznakowaniem 

Od 1 listopada trwa  
w mieście „Akcja Zima”. 
Póki co mobilizację 
widać jedynie w 
szeregach Miejskiego 
Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania, które, 
podobnie jak w latach 
ubiegłych, także 
w tym roku zajmie 
się odśnieżaniem 
jaworznickich ulic. 
Mieszkańców aura 
pogodowa raczej nie 
skłania na razie do myślenia 
o tej najchłodniejszej porze 
roku. Ale, jak mówi stare 
polskie przysłowie „Co się 
odwlecze, to nie uciecze”.

Do końca tego roku 
planowana jest wymiana 
dziewięciu dźwigów 
osobowych w blokach 
administrowanych przez 
Spółdzielnię „Górnik”.  
W październiku rozpoczęły 
się już pierwsze odbiory 
techniczne nowych wind, 
których wygląd różni się od 
ich starych poprzedniczek 
diametralnie.

Łącznie w budynkach spółdzielni 
znajduje się 75 urządzeń, większość 
jest już wysłużona, dodatkowo znisz-
czona, wręcz zdemolowana przez 
mniej kulturalnych użytkowników. 
Teraz mieszkańcy wszystkich bloków 
administrowanych przez spółdzielnię, 

ulic zgłaszany był przez mieszkań-
ców wielokrotnie. W pierwszej 
kolejności bowiem w ymienione 

zostały tablice wzdłuż głównych 
ciągów komunikacyjnych w mie-
ście. – Oznakowanie ulic MZDiM 

rozpoczął już w 2006 roku. Do tej 
pory udało się nam wymienić blisko 
500 sztuk tablic – mówi w wywia-
dzie dla telewizji Ctv Nikodem Mo-
tyka z Sekcji ds. Kadr i Organizacji 
MZDiM. Docelowo, w rozpoczętym 
etapie oznakowanych zostanie 250 
ulic, cały plan zakłada oznaczenie 
wszystkich ulic na terenie miasta 
– w ostatniej kolejności niebieskie 
tabliczki z herbem staną przy tych 
zgłaszanych przez mieszkańców 
oraz tych, z których zniknęły wcze-
śniej zamontowane.

Koszt całego kompletu, tj. ta-
bliczka z herbem miasta i nazwą 
ulicy w środku i słupek to około 
250 zł. 

Nowe oznakowanie, widoczne 
już z dość dużej odległości przez 
kierowców, to nie tylko sprawniej-
sze poruszanie się po mieście, ale 
także estetyczny wygląd miasta.

Może już w tym roku 
doczekamy się otwarcia 
Trasy Śródmiejskiej na 
odcinku od Borów do 
Leopoldu. Zakończenie prac 
miało nastąpić  
w kwietniu 2009 roku, ale 
wszystko wskazuje na to, że 
zadanie uda się zrealizować 
wcześniej. W wywiadzie 
dla telewizji Ctv informacje 
te potwierdził inżynier 
kontraktu MTdA, Grzegorz 
Cyran z Wydziału Inwestycji 
Miejskich.

Mieszkańcy Jelenia podróżujący w Dniu Wszystkich Świętych 
komunikacją miejską, mogli już w pełni skorzystać z nowego, 
wyremontowanego chodnika w pobliżu cmentarza, jeszcze 
kilka tygodni temu zamieściliśmy ciekawe zdjęcie z dubletem 
przystankowym w tym miejscu, dziś po remoncie nie ma już śladu, 
jest za to nowy, równy chodnik

Równo i estetycznieCzy tona soli wystarczy?

„Górnik” wymienia windy

znajdujących się głównie na Podłężu, 
mogą liczyć na nowe windy w przeciągu 
najbliższych 6 lat – wymienianych bę-
dzie około 10 każdego roku. Pozostaje 

jedynie mieć nadzieję, że w trosce  
o komfortowe warunki, z jakich 
przyjdzie im skorzystać, nikt nie 
spróbuje tego zmienić.

Świąteczny prezent dla kierowców

Na święta bez korków

Tymczasem na pierwszy atak zimy 
przygotowano już ponad tonę soli, na 
zgłoszenia od mieszkańców od listo-
pada w siedzibie MPO czekają również 
dyspozytorzy. My, mimo wszystko, 
mamy nadzieję, że taka wcześniejsza 
mobilizacja nie będzie potrzebna  
i zapasy zgromadzone w tym roku, 
zostaną na przyszły...Ale oczywiście, 
lepiej dmuchać na zimne.



20 Co tydzień nr �5/893
5 listopada 2008 roku

Miasto JaworznoOgłoszenia drobne

Informator Kulturalny

O g ł O S Z e n i A

Listopad w Bibliotece:

1763/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”

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

1736/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”)

1737/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

1738/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.

1698/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

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.

1739/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 garaż murowany z wypo-
sażeniem (Sportowa) 
tel. 032/ 615 53 56

1587/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

Przyczepa do wynajęcia. 
Tel. 503 826 993

11672/D/08

Zamienię kawalerkę własnościową 
26 m2, Podwale, I piętro, po remon-
cie, ładne miejsce, na dwupokojowe 
własnościowe (może być małe) na 
Podwalu za dopłatą 20.000 zł. 
Tel. 608 240 044

1669/D/08

Sprzedam mieszkanie 44,75 m2 
Osiedle Stałe, ul. Klonowa. 
Tel. 693 43 13 35

1678/D/08

Sprzedam stary dom do rozbiórki 
Jaworzno – Byczyna. 
Tel. 508 577 421

1730/D/08

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

1770/D/08

Sprzedam mieszkanie 44 m2 centrum 
Jaworzna, 135 tys zł. 
Tel. 666 054 044

1769/D/08

Sprzedam mieszkanie Podłęże 35 
m2. Tel. 751 47 05

1771/D/08

Sprzedam nowy dom, stan surowy 
zamknięty, centrum Jaworzna. 
Tel. 604 146 353

1775/D/08

Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
w Jaworznie. Tel. 604 146 353

1775/D/08

Sprzedam mieszkanie 68 m2, parter, 
nadające się na działalność – Pod-
łęże, cena 175.000. 
Tel. 751 72 85 po 17.00

1777/D/08

Sprzedam mieszkanie 49 m2 Osiedle 
Stałe. Tel. 751 72 85 po 17.00

1777/D/08

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

1699/d/08

Przyjmę mechanika 
tel. 0 504 226 620

1695/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

1744/d/08

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

1214/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

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 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

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

1650/d/08

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

1660/d/08

Zatrudnię do szlifowania i malowania 
konstrukcji stalowych. Tel. 605 100 
910, (0 32) 615 12 54 po 20.00

1671/d/08

Firma zatrudni kierownika robót 
budowlanych z doświadczeniem. 
Podania na: praca@riser.pl, 
www.riser.pl

1677/d/08

Zatrudnię na stanowisku 
sprzedawcy – sklep ogólno-
spożywczy pełny lub pół etatu. 
Tel. 751 18 97

1675/d/08

Pizzeria Molto Bene zatrudni kierowcę 
– dostawcę z własnym samochodem. 
Tel. 752 02 02, 606 783 682

1670/d/08

Ekspedientkę uczącą się zaocznie 
w saloniku prasowym Szczakowa 
- „Biedronka”. CV na adres: 
memo@op.pl

1772/d/08

Wykwalifikowana opiekunka zaopie-
kuje się dzieckiem u siebie w domu. 
Tel. 604 34 70 40

1791/d/08

Zatrudnię murarzy, tynkarzy, posadz-
karzy, osoby mające doświadczenie 
w robotach budowlano-wykończenio-
wych. Tel. 692 272 345

1793/d/08

Firma z Jaworzna zatrudni elek-
tryka z uprawnieniami SEP do 1 kv. 
Wymagania: doświadczenie mini-
mum 3 lata, dyspozycyjność. CV + 
list motywacyjny kierować na adres: 
magdalena@jurkpol.pl

1793/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

1693/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

1740/d/08

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

1740/d/08

Videofilmowanie, fotografia 
reportażowa, okolicznościowa, 
przegrywanie z kaset na DVD, 
tel. 032/ 616 39 96, 0503 783 
232

1773/d/08

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

1782/d/08

Cyklinowanie.  Hurtownia 
lakierów . Wypożyczalnia cykli-
niarek Tel.  (032) 623 78 98 
www.dim-hurt.pl

1740/d/08

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

1741/d/08

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

1708/d/08

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

1742/d/08

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

1742/d/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

1741/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

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, glazura. 
Tel. 751 49 48, 0 507 640 788

1659/D/08

Rynny montaż, naprawa. Tel. 0 
32 752 96 11, 603 66 13 84

1680/d/08

Remonty od A do Z, gładź, malowa-
nie, poddasza. Tel. 0 605 835 147

1778/d/08

Remonty, wykończenia mieszkań i 
łazienek. 
Tel. 749 48 94; 889 346 304

1779/d/08

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

1745/d/08

Autoskup. Tel. 888 222 318, 
0505 254 985

1746/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

1747/d/08

Każde auto kupię. Tel. 0 505 254 985; 
0 888 222 318 gotówka

1748/d/08

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

1749/d/08

Kupię Lublina i inne dostawcze. 
Tel. 0 505 254 985; 0 888 222 318, 
gotówka

1746/d/08

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

1747/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

1749/d/08

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

1750/d/08

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

14/06

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

1616/d/08

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy im. Jana Pawła II ogłasza 
przetarg nieograniczony ofertowy 
na sprzedaż samochodu osobowo 
– dostawczego Lublin, rok prod. 1997. 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopi-
skiem: „Oferta – kupno samochodu”, 
należy złożyć w siedzibie Sprzedają-
cego, ul. Wolności 11, pokój nr 3 do 
dnia 20.11.2008 r. do godz. 12.00. 
Formularz zawierający ogłoszenie o 
przetargu na sprzedaż można pobrać: 
www.soswjaworzno.edupage.org

1674/d/08

Sprzedam Opel Zafira 2001 r., 2 DTH 
Diesel, Mercedes klasa A, 2001 r., 1,7 
CDI Diesel, Renault Scenic 2001 r., 
1,9 CDI Diesel. Tel. 604 146 353

1776/d/08

Sprzedam Peugeota 406, 2,0, ben-
zyna, 1999 r. Tel. 607 074 810

1788/d/08

Sprzedam Renault Clio II, 2002 r., 1,2, 
16V. Tel. 602 461 063

1792/d/08

Cinquecento, 1994 r. - 1400 zł. 
Tel. 790 292 513

1794/d/08

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

1751/d/08

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

1752/d/08

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

1752/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 32) 752 20 01; 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

Centrum Edukacji „Myśl”: matema-
tyka, angielski, niemiecki itd. 
Tel. 609 676 191

1676/d/08

JĘZYKI OBCE
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 zrównania 
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 brązową 
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

Emerytka energiczna, dyspozycyjna, 
lat 53 szuka pracy jako opiekunka. 
Tel. 667 177 222

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.

Emerytka 50 lat, energiczna, dyspo-
zycyjna szuka pracy. 
Tel. 723 552 492

bezpł.

TAXI
TAXI!!! 0 601 431 749

941/d/08

Centrum Kultury
Uroczystości 11 listopada godz. 9.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny i Mieszkańców w 
Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny następnie przemarsz uczestników przez Rynek 
pod Pomnik Niepodległości.
Uroczystości przy pomniku – odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Niepodległości, 
przemówienia okolicznościowe, Apel Poległych, Salwa Honorowa, złożenie kwiatów.
Impreza towarzysząca: godz. 9.00 – 15.00 – VIII Kolarski Jesienny 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” 
Zapraszamy na największy Bal Sylwestrowy w mieście! 31 grudnia godz. 20.00 
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Grunwaldzka 80. Gwarantowana wspaniała atmosfera, 
smaczne jedzenie i zabawa do białego rana a wszystko w atrakcyjnej cenie. Wyśmie-
nitą zabawę na żywo zapewni zespół Black and White. Bilety w cenie 360 zł od pary do 
nabycia w kasach MCKiS w godz. od 8.00 do 19.00. Szczegółowych informacji udzielamy 
pod nr tel. 032 616 28 79 w.212 lub 225. Do końca listopada istnieje możliwość rezerwacji 
i wyboru miejsc. Serdecznie zapraszamy.

Dom Kultury „Jeleń”
8,15,22,29. listopada godz. 8.00 – Zabawy i gry na hali sportowej, rozgrywki piłki 

halowej, koszykówki, siatkówki. godz. 10.00 - Klub zabaw i gier planszo-
wych, gra w piłkarzyki, gra w scrabble.

11 listopada godz. 10.00 – Koncert Orkiestry Dętej pod Pomnikiem Poległych w czasie II 
Wojny Światowej  w Jeleniu – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

12 listopada godz. 10.00 – „Jesień w wierszach” - spotkanie z Alicją Dudek.
Dom Kultury „Szczakowa”

12 listopada godz. 16.30 – „Jak rozumiesz niepodległość – Święto Narodowe w 
oczach dziecka” – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i 
młodzieży ze środowiska./Prace przyjmowane są do 10 listopada/.

14. listopada godz. 18.00 – „Moja pasja” – wernisaż autorskiej wystawy lalki teatral-
nej Anny Stelmachów.

Klub „Dobra”
7 listopada godz. 16.00 – „Święto Niepodległości” –robimy gazetkę ścienną.
14 listopada godz. 16.00 – Klubowe rozgrywki w tenisie stołowym.

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.

Klub „Niko”
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”
5 listopada godz. 15.00 – Wyjazd do Ciemna City w Katowicach.
7 listopada godz. 16.00 – „Święto Niepodległości” – wystawa prac plastycznych.
13 listopada Eliminacje wstępne do III Mistrzostw Jaworzna w Scrabble:
 godz. 16.00 I kategoria – dla uczestników w wieku do 13 lat,
 godz. 17.00 II kategoria – młodzież do 18 lat,
 godz. 18.00 III kategoria – dla uczestników powyżej 18 lat.

Klub „Pod Skałką”
7 listopada godz. 16.30 – Z okazji Dnia Niepodległości spotkanie poetycko-muzycz-

ne z klubem „Gigant”.
Klub „Relaks”

11 listopada Otwarcie wystawy pamiątek po legionistach jaworznickich zorganizo-
wanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie.

13 listopada godz. 16.00 – Jesienna biesiada zespołów śpiewaczych.
Klub „Szczak”

11 listopada godz. 16.00 – Wieczornica listopadowa z okazji Święta Niepodległości.
Klub  „Wega”

7 listopada godz. 17.00 – „Polonia Restituta” – wieczornica w 90. rocznicę odzyska-
nia niepodległości.

13 listopada godz. 18.00 – Kultowy seans filmowy – pokaz filmowy.
Świetlica Środowiskowa „Szczakowa” 

5,19 listopada godz. 14.00 – Wyjście na basen.
10 listopada godz. 15.00 – Wieczornica z okazji Święta Niepodległości.
12,26 listopada godz. 15.00 – „Sobą być – dobrze żyć” - realizacja programu profilak-

tycznego.
13,20 listopada godz. 16.00 – Projekcja filmów i bajek dla dzieci
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o g ł o s z e n i a

Fotografia nr 1 Fotografia nr 2

Fotografia nr 3 Fotografia nr 4

Kontynuując nasz cykl, 
przedstawiamy kolejne 
fotografie dawnych 
budynków. Na dzisiejsze 
wydanie zostały nam 
różne przykłady, które 
trudno zdefiniować 
w jednej grupie 
tematycznej. Są tam 
również budynki w trakcie 
lub tuż po ukończeniu 
budowy – prawdopodobny 
okres, to lata 50. i 60. 
XX wieku. Szczególnie 
ciekawe wydają się 
fragmenty ulic na 
zdjęciach. 

Wszystkie zdjęcia, które repro-
dukujemy w tym cyklu, pochodzą 
z nieznanego źródła. Można jednak 
powiedzieć, że jest to amatorskie 
w ykonanie i d latego ich jakość 
nie zawsze jest dobra. Ale istotną 
ich wartością jest niecodzienne 
spojrzenie, miasto i jego zabudo-
wa widziana jest z innego punktu 
widzenia, aniżeli urzędowe pocz-
tówki z tego okresu. 

Widać, że robił je mieszkaniec, 
który lubił i dobrze znał miasto, 
który znajdował interesujące zakąt-
ki Jaworzna. Dzisiaj, jeżeli zdołamy 
je opisać, ten dorobek w znacznym 
stopniu uzupełni historyczną do-
kumentację naszego miasta. 

maria leŚ-ruNicka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie - Władysław M. Iwaniak 
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17 grudnia 
2008r.o godz. 10:30w sali nr 5 sądu Rejonowego w Jaworznie, Wydziału I Cywilnego 
przy ul. Inwalidów Wojennych 14 odbędzie się:

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

nieruchomości w postaci:
działki gruntu oznaczonej numerem 113/6, rola V, 
w obrębie 80 o powierzchni 8325 m2 
położonej w Jaworznie - Szczakowej; 
stanowiącej własność dłużnika:

Lach Andrzej
ul. Górnośląska 47a

43-600 Jaworzno  

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Jaworznie nr 26911.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 247.000,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 
164.666,65 zł.

Cena oszacowania nie zawiera podatku VAT. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć 
rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczę-
cia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy komornika 3� 1020 2528 0000 0�02 0106 518� 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Tychach jak również w postaci książeczki 
oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, za-
opatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego 
postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość 
można oglądać w ciągu 1� dni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komor-
nikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności 
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, 
iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów 
razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowa-
nie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną 
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym 
toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Termin licytacji może zostać odroczony, bądź zniesiony bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie - Władysław M. Iwaniak 
zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2 grudnia 
2008r. o godz.10:30 w sali nr 5 Sądu Rejonowego w Jaworznie Wydziału I Cywilnego 
przy ul. Inwalidów Wojennych 14 odbędzie się:  

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

nieruchomości w postaci:
- lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 47,00 m2 składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, 
usytuowanego na parterze w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do lokalu przy-
należy piwnica nr 2 o powierzchni 3,90 m2, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Jaworznie nr 28871. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 117.000,00 zł. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 87.750,00 zł.
oraz nieruchomości w postaci:

- lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 47,60 m2 składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, 
usytuowanego na I-szym piętrze w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do lokalu 
przynależy piwnica nr 3 o powierzchni 4,00 m2, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 28872. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 132.000,00 zł. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 99.000,00 zł.
stanowiących własność dłużników:

Pamuła Dorota, Pamuła Ryszard
ul. Narutowicza 11 43-600 Jaworzno  

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

1786/d/08 1786/d/08
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Miasto JaworznoNasze sprawy
25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 20)

Nasi artyści 90-lecie Lotnictwa 
Polskiego (1918-2008)
Jaworzniccy lotnicy. Pilot szybowcowy – Zbigniew Kosobudzki (cz. 2)

Twórczość

W Stowarzyszeniu Twórców Kul-
tury w Jaworznie niejednokrotnie 
pojawiają się twórcy, którzy potrafią 
zaskoczyć wszystkich jakąś ciekawą 
formą wypowiedzi artystycznej lub 
niezwykłą techniką wykonywania 
swoich prac. Zawsze spotyka się to 
z ogromną przychylnością, wręcz na-
wet z aplauzem ze strony wszystkich 
członków stowarzyszenia. Tacy ludzie 
wnoszą jakby powiew świeżości i no-
wości, ożywiają tę organizację, a ich 
dzieła stają się czasem inspiracją dla 
innych twórców. Witraże okazały się 
całkowitym novum w stowarzysze-
niu. Tego nikt się nie spodziewał. 
Sekcja plastyczna wzbogaciła się 
o bardzo cenną i rzadko podejmo-
waną dziedzinę twórczości. Ich autor, 
pan Józef Przebindowski, to człowiek 
z natury bardzo skromny, ale pełen 
energii i zapału. Nie znosi bezruchu  
i stagnacji oraz marnowania czasu. 
Po przejściu na emeryturę najpierw 
wyremontował swój dom, a gdy przy-
stąpił do jego upiększania, zrodził 
się pomysł ozdobienia starych drzwi 
witrażami. Wychodząc z założenia, 
że „nie święci garnki lepią”, pokonał 
wszelkie piętrzące się trudności, zgro-
madził odpowiednią wiedzę na ten 
temat oraz zaopatrzył się w niezbędne 
materiały i narzędzia. Talent, poczu-
cie piękna i pomysłowość w połącze-
niu z wytrwałością i pracowitością  
przyniosły pierwszy sukces. Tak na-
rodziła się niezwykła pasja i przygoda 
z witrażami, odmieniając całkowicie 
dotychczasowe jego życie. Wstępując 
do Stowarzyszenia Twórców Kultury 
w Jaworznie, pan Józef Przebindow-
ski włączył się w nurt działalności tej 
organizacji. Świadczy nieocenioną 
pomoc w urządzaniu wszystkich wy-
staw zbiorowych, służy swoim samo-

chodem przy transporcie eksponatów 
nawet do odległych galerii (nie licząc 
swoich kosztów z tym związanych), 
jest niezastąpionym dokumentalistą 
życia stowarzyszenia, zawsze chętny 
do pracy, pełen własnych inicjatyw, 
które z powodzeniem realizuje do 
końca. 

Witraże pana Józefa Przebindow-
skiego są bardzo fachowo wykonane 
i starannie wykończone. Są to prze-
piękne obrazy o różnorodnej tema-
tyce, niezwykłe abażury lamp, orygi-
nalne w kształcie świeczniki oraz nie-
tuzinkowe drobne ozdoby. Gustownie 
dobrana kolorystyka oraz faktura 
szkła w połączeniu z odpowiednim 
oświetleniem stwarza wspaniałe sty-
lowe refleksy. Stanowią zawsze mocny 
akcentem każdej zbiorowej wystawy 
stowarzyszenia, przyciągają bardzo 
wielu ludzi na jego indywidualne 
wystawy, cieszą się ogromnym uzna-
niem, i niemałym popytem. Można 
było je podziwiać nie tylko w Jaworz-
nie, ale także w Katowicach, Biel-
sku-Białej, Mysłowicach czy Żywcu. 
Jeden z jego witraży stanowi ozdobę 
portalu kościoła w Libiążu (wykonany 
na zamówienie – ofiarowany w da-
rze). Niepowtarzalny urok witraży 
pana Józefa Przebindowskiego stał 
się również inspiracją poetycką dla 
pani Alicji Dudek, co zaowocowało 
wspólną, piękną słowno-wizualną 
ekspozycją w Galerii Kameralnej 
MCKIS-u w Jaworznie. 

Pan Józef Przebindowski stale do-
skonali swoje umiejętności. Chętnie 
korzysta z organizowanych przez sto-
warzyszenie warsztatów i plenerów. 
Traktuje swoje nowe zajęcie bardzo 
poważnie, chociaż pasja to również 
zabawa.

JolaNta hałas m.

Wychowanek Szkoły 
Szybowcowej w Ligocie 
Dolnej roku 1953. 
Uczestnik Zjazdu Lotników 
w dniach 8 – 10 czerwca 
2007 roku w Ligocie Dolnej 
Gminy Strzelce Opolskie. 
Uczestnik dorocznych 
uroczystości Chwalebnych 
Dziejów Lotnictwa 
w Jaworznie, sympatyk 
lotnictwa.

Fragmenty ze spotkania lotni-
ków w Ligocie Dolnej i przebiegu 
uroczystości związanych ze zjaz-
dem w czerwcu 2007 roku, w któ-
rych uczestniczył Zbigniew Koso-
budzki, opublikowane w miesięcz-
niku „Skrzydlata Polska” nr 7/2007, 
autor: Paweł Tyrała – wychowanek 
Szkoły Szybowcowej.

„Zjazd trwał 3 dni, a rozpoczął 
się 8 czerwca w Ośrodku Turystycz-
no-Wy poczy nkowo-Rehabi l ita-
cyjnym Sebastianeum Silesiacum 
w Kamieniu Śląskim. To przepięk-
ne miejsce jest otoczone parkiem, 
oczy cieszy wspaniała architektura 
pałacowa. W pobliżu jest lotnisko, 
z którego podczas zjazdu korzysta-
ły samoloty turystyczne.

Do Kamienia Śląskiego przybyło 
ok. 100 uczestników. Najliczniejszą 
grupę stanowili absolwenci Szkoły 
Orląt z Dęblina i Radomia promocji 
lat 60. Wielu z nich swoje szkolenie 
lotnicze zaczynało w latach 50. 
w Ligocie Dolnej. Przybyło także 
kilkunastu lotników, którzy szko-
lili się w Ligocie Dolnej w pierw-
szych latach powojennych, a także 
i ns t r u k tor z y pr ac ując y w tedy 
w Szkole Szybowcowej.

W tym dniu odbywały się ko-
leżeńskie rozmowy, wspomnienia 
dawnych pięknych lat lotniczej 
kariery. Wieczorem można było 
uczest n icz yć w i mprezie a r t y-
stycznej.

W drugim dniu, po obiedzie 
i przejeździe autobusem, zafundo-
wanym przez Urząd Miasta Strzelce 

Opolskie, realizowano program po-
święcony tradycjom lotniczym po-
wojennego okresu szkolenia w Li-
gocie Dolnej. Był przypomnieniem 
ówczesnego szkolenia i wychowa-

nia lotniczego. Do uczestników 
pierwszego dnia dołączyli lotnicy, 
którzy przyjechali tylko do Ligoty 
Dolnej. W sumie w całym pikniku 
lotniczym brało udział około 300 
miłośników lotnictwa.

Część oficjalna 9 czerwca miała 
podniosły charakter. Rozpoczęto 
ją nabożeństwem przed kaplicz-

ką ku czci lotników. W trakcie 
nabożeństwa grała orkiestra dęta 
I Brygady Rakietowej z Bytomia. 
Nabożeństwo odprawili przyjaciele 
lotnictwa ks. proboszcz parafii Wy-
soka, ks. proboszcz parafii Pstrążna 
oraz kapelan harcerzy i lotników o. 
Dominik Orczykowski, który wy-
głosił piękną homilię, nawiązującą 
do pasji latania. Po tym nastąpił 
przemarsz do miejsca odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej tradycje 
lotnicze tej pięknej miejscowości. 
Przecięcia wstęgi dokonali: bur-
mistrz Strzelec Opolskich, sołtys 
Ligoty Dolnej oraz w imieniu lot-
ników Paweł Tyrała.

Dalsza część odbywała się w du-
żym drewnianym hangarze i przed-
nim. Pogoda była wspaniała. Od 
17.00 trwały krótkie pokazy lot-
nicze. 

Ostatni dzień zjazdu miał cha-
rakter turystyczny. Z Kamienia 
Śląsk iego przejecha l iśmy przez 
Ligotę Dolną na pobliską Górę św. 
Anny. Zjazd zakończono wspólną 
kawą w restauracyjnym ogródku 
na rynku Góry św. Anny.

Ligota Dolna to miejscowość 
na Śląsku Opolskim, która dobrze 
zapisała się na kartach lotnictwa 
polskiego. Szkoła została zlikwido-
wana w roku 1964. Pozostały nam 
miłe wspomnienia z tamtych daw-
nych lat, rozkwitu szybownictwa 
i lotnictwa sportowego w Polsce”.

FragmeNty wyBrała 
zoFia żak

Uczestnik zjazdu – Zbigniew Kosobudzki

Trzeci od lewej Z.Kosobudzki z uczestnikami zjazdu pod tablicą 
bramy dawnej Szkoły Szybowcowej, upamiętniającej tradycje 
lotnicze ligoty Dolnej

Podpisy uczestników zjazdu na tablicy pamiątkowej, ostatni 
podpis Z. Kosobudzkiego
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Bywają ludzie, którzy 
pojawiają się w naszym 
życiu tylko na chwilę. Często 
jedna taka chwila wystarczy, 
by pozostali w naszych 
sercach czy umysłach na 
zawsze. Będziemy tęsknić 
do nich, mając nadzieję, że 
kiedyś znów się spotkamy. 
A jeśli pociągi w ich stronę 
już nie odchodzą, zostają 
nam wspomnienia... 

Myślę, że ten cytat oddaje istotę 
bycia nauczycielem. Przynajmniej dla 
mnie. Może dlatego, że najważniejsi 
byli dla mnie uczniowie? Przychodzi-
li, odchodzili, a ja zapamiętywałam 
wszystkich na długo, a większość 
na zawsze. To dla nich biegłam jak 
na skrzydłach do szkoły, bo napisali 
dobrze sprawdziany czy klasówkę, 
bo coś ciekawego wymyślili, bo coś 
zaproponowali. To przez nich nie 
spałam, denerwowałam się, że „ole-
wają”, nie uczą się, nie chce im się, nie 
walczą. Gdy bardzo mnie to złościło, 
usiłowałam przypomnieć siebie jaka 
byłam, mając te „naście” lat i zaraz 
większość spraw odpuszczałam.

W szkole, którą popularnie nazy-
wa się „budowlanką”, a jak wszyscy 
wiedzą miała różne oficjalne nazwy, 
spędziłam kilkanaście ostatnich 
lat przed emeryturą. Chwilę byłam 
zastępcą dyrektora, później kilka 
miesięcy p.o. dyrektor, aż przeszłam 
na stanowisko nauczyciela, bo to 
najbardziej lubiłam. Właśnie w „bu-
dowlance” zaczęłam wymyślać nie-
typowe lekcje języka polskiego. I tak 
np. wprowadzając do epoki roman-
tyzmu, przygotowywałam z podzie-
lonymi na grupy uczniami stoliki 

kawiarniane z zastawami z pięknej 
porcelany, oryginalnymi świecz-
nikami, świecami. Okna zasłonięte 
ciemnymi storami blask świec, zapach 
kawy, cygar, ciasteczek, pióra gęsie, 
kałamarze, stare pamiętniki zwane 
sztambuchami pożyczone od mam, 
czy raczej babć wyszywane serwetki. 
Przy stolikach siedziały dziewczyny 
w długich sukniach z włosami ucze-
sanymi inaczej niż zwykle, chłopcy 
w białych koszulach z podniesionymi 
kołnierzykami z szaliczkiem à la Sło-
wacki. Było inaczej: trochę śmiesznie, 
chwilami wzniośle, nietypowo, od-
miennie. Nie wszyscy się przebierali. 
Ci, co tego nie zrobili, czuli się źle. 
Ja również wymyślałam przebranie, 
przyniosłam własne „romantyczne” 
akcesoria, by uzupełnić, pokazać, 
wyjaśnić.

Wszystko to było w miarę zgod-
ne z czytanym wcześniej artykułem 
„O modzie romantycznej”. A po co? 
Po to, żeby zapamiętali bez uczenia, 
że romantyzm to ciemność – więc 
tajemniczość, do spraw podchodzi 
się z uczuciem, sercem. Liczyłam 
zawsze, że zapamiętają to na bardzo, 
bardzo długo. Bywało jednak, że się 
przeliczyłam.

Nie przeszkadzało mi to mimo 
wszystko robić lekcji z III częścią 
„Dziadów” A. Mickiewicza w piwni-
cy szkolnej. Wychodziliśmy z klasy 
z zapalonymi świecami do wcześniej 
przygotowanych pomieszczeń w piw-
nicy, które oświetlone światłem świec 
wyglądały trochę niesamowicie. Zgod-
nie z didaskaliami znajdowało się tam 
wiadro z herbatą, chochelka, blaszane 
kubki dla każdego, drewniane ławy 
i stołki, ściana zapisana kredą.

Te i wiele innych „przebiera-
nych lekcji” realizowałam właśnie 
z uczniami budowlanki. Raz wycho-
dziły lepiej, bo zaangażowali się wszy-
scy uczniowie, dali się porwać, raz go-
rzej, jak to zwykle. Mile wspominam 

też konkursy kolęd, które powstały 
w szkole z mojej inicjatywy. Gdy 
stałam wraz z uczniami przebrana 
za pastucha i śpiewałam z nimi stare 
ludowe pastorałki, miałam tremę tak, 
jak oni. Cieszę się, że śpiewanie kolęd 
stało się tradycją w naszej szkole, bo 
trwa to już parę lat. Choć przeszłam 
na emeryturę dyrekcja szkoły zapra-
sza mnie co roku do jury. Nagrody dla 
zwycięzców są słodkie i praktyczne.

To są moje wspomnienia właśnie 
o uczniach, ludziach zdolnych i mą-
drych, mniej zdolnych a sprytnych, 
trudnych, zakompleksionych, źle 
ukształtowanych przez środowisko, 
różnie radzących sobie w danych sy-
tuacjach. Obserwacja ich na nietypo-
wych lekcjach, podczas nietypowych 
chwil spowodowała, że pozostali 
w moim sercu i umyśle na zawsze. 

A grono nauczycielskie?
Tak różne jak uczniowie, choć 

niewielkie. Od kilkunastu, do kilku-
dziesięciu w „porywach” wraz z do-
chodzącymi. Większość, poza nielicz-
nymi wyjątkami, lubiła przebywać na 
przerwach w pokoju nauczycielskim. 
Myśmy tam nie przebywali, myśmy się 
spotykali. Pełni emocji dzieliliśmy się 
uwagami o uczniach, opowiadaliśmy 
sobie kawały, odczytywaliśmy śmiesz-
ne fragmenty pisemnych wypowiedzi 
uczniów z różnych przedmiotów. Po 
sprawdzianie z fizyki np. dowiedzie-
liśmy się, że „igła magnetyczna jest 
to cienka blaszka zrobiona z grubej 
stali” albo, że „Andrzejowi Kmicicowi 
otwarły się oczy w drugim tomie” itp. 
Często na dużych przerwach piliśmy 
kawę i zajadaliśmy ciasta stawiane 
przez solenizantów, z czasem ktoś fun-
dował bez okazji „bo dawno nie było 
nic słodkiego”. Czasem ktoś przynosił 
z własnego ogrodu w zależności od 
pory roku to czereśnie, truskawki, to 
śliwki, jabłka, gruszki, winogrona. Na 
każdej konferencji była kawa i ciasto, 
bo akurat komuś przypadały imieniny 

czy urodziny, lub była składka. Ciasta 
były zawsze pieczone w domach, a kto 
„zamawiał” u Pań, które pieką, to się 
nie przyznawał. Wymienialiśmy się 
przepisami. Sielanka? Nie było zgrzy-
tów? Były! Nie raz ostra wymiana 
zdań, co do oceny uczniów, co do zaan-
gażowania w prace dodatkowe, poza-
lekcyjne raczej scalała niż dzieliła. 

Obgadywanie? Narzekanie na 
przepisy, głupie zarządzenia, pa-
pierkową robotę? Też, naturalnie 
też. Potrafiliśmy to odreagować przy 
dobrym cieście i kawie, ale przede 
wszystkim na nauczycielskich wy-
cieczkach. Czy tak jest, a raczej było 
w innych szkołach? Nie wiem? W bu-
dowlance za moich czasów właśnie 
tak było. 

Dziękuję wszystkim, którzy two-
rzyli taką a nie inną atmosferę, że do 
teraz mogę się z nimi spotykać, śmiać, 
bawić i narzekać. Ja, emerytka, z czy-
stym sumieniem mogę powiedzieć 
i proszę mi uwierzyć, że wspomnie-
nia, które pozostały są tylko dobre. 

Te, które wywoływały kiedyś wielkie 
negatywne emocje przybladły, nie 
są już takie przykre czy straszne. I... 
parafrazując „jeśli pociągi w stronę 
niektórych już nie odchodzą, zostają 
nam wspomnienia”.

lucyNa żelechowska-koziarz, emerytowaNy 
Nauczyciel Języka polskiego w zsp 1

Pozostały tylko dobre wspomnienia

W dniach 20 – 25 października 
2008 w ZSO III LO przebywała kil-
kuosobowa grupa słuchaczy kursu 
języka polskiego w VHS Raisdorf 
(północne Niemcy) wraz ze swoją 
nauczycielką panią Lucją Wesolow-
ski.  Grupa ta przybyła  do Jaworzna  
z rewizytą, gdyż już dwukrotnie go-
ściła u siebie, w Niemczech, uczniów 
z klas językowych z III LO. 

Program wizyty obejmował za-
poznanie gości ze szkołą, spotkania 
z uczniami, którzy uczestniczyli 

Dzień 13 października był szcze-
gólny dla nauczycieli i uczniów Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Jaworznie. Grono Pedago-
giczne obchodziło swoje święto, 
odbyła się uroczysta akademia,  
w czasie której uczniowie złożyli 
pedagogom życzenia i zaprezen-
towali program artystyczny przy-
gotowany pod kierunkiem polo-
nistów: mgr. Zbigniewa Szustra  
i mgr. Tomasza Wilgosa.

Było to satyryczne spojrzenie 
na rzeczywistość szkolną. Należy 
docenić fakt, że to uczniowie byli 
autorami scenariusza, projektantami 
dekoracji i kostiumów. W tym dniu 
mieli również swoje święto pierw-
szoklasiści, którzy zostali przyjęci do 
społeczności szkolnej. Aby wkupić 
się w łaski swoich starszych kolegów, 
musieli zaprezentować swoją klasę, 
wziąć udział w różnych konkuren-

Wszechobecny wpływ kultury an-
glosaskiej daje o sobie znać również  
w okolicach 1 listopada. Młodzież 
chętnie uczestniczy w zabawach 
związanych z Halloween, traktując je 
jako rodzaj odreagowania od poważ-
nego nastroju Święta Zmarłych. 

lucyna żelechowska-Koziarz

w wyjazdach do Niemiec, udział  
w lekcjach. Goście odwiedzili tak-
że szkolne Radio Stres i zapoznali 
się ze specyf iką pracy młodych 
dziennikarzy. W programie wizyty 
było także interesujące spotkanie  
z władzami miasta, które zostało 
zorganizowane przez Biuro Pro-
mocji Urzędu Miejskiego. Goście 
poznali nasze miasto i jego najbliż-

Goście z Niemiec w III LO

Podwójna uroczystość

cjach, złożyć przysięgę. Uroczystość 
ta stała się już tradycją szkoły, mo-
mentem, na który czekają wszyscy 
uczniowie. iw

Parada Strachów w I LO

Uczniowie I LO z inicjatywy 
Szkolnej Rady Uczniowskiej zor-
ganizowali szkolne Halloween – w 
czasie przerw można było zobaczyć 
na korytarzach szkolnych uczest-

niczące w zabawie grupy duchów, 
czarownic, zmasakrowanych pa-
cjentów szpitala lub w najlepszym 
wypadku królewien. Nauczyciele 
z w yrozumiałością podeszl i do 
uczniowskich zabaw, nierzadko an-
gażując się w tę maskaradę. Świetna 

zabawa nie przeszkodziła w nauce; 
uczniowie uzyskali od Grona Pe-
dagogicznego jedynie możliwość 
niepytania. 

p.N. i lo

Nauczyciele nierzadko angażowali się w zabawę

sze okolice. Bardzo podobał im się 
spacer wokół Sosiny i zwiedzanie 
Nadwiślańskiego Parku Etnogra-

f icznego w Wygiełzowie. Dużą 
atrakcją była również całodnio-
wa wycieczka do Krakowa, gdzie 
oprócz zwiedzania Starego Mia-
sta, Wawelu i dzielnicy Kazimierz 
wsz ysc y ucz es t n ic y w yc iecz k i 
zostali gościnnie przyjęci w Insty-
tucie Goethego. 

Pobyt w Jaworznie goście oce-
ni l i  ja ko bardzo uda ny. Wielu  
z nich było po raz pierwszy w Pol-
sce, ale jak zapewnili, na pewno 
nie ostatni. Goście podkreśla l i  
w swoich wypowiedziach, że wspa-
nia łe wrażenia z jak imi w yjeż-
dżają są efektem zakwaterowania 
u rodzin uczniów i nauczyciel i 
z III LO. Dzięk i temu podczas 
całej wizyty panowała wręcz ro-
dzinna atmosfera, która pozwa-
la ła łatwiej pokony wać barier y 
związane z porozumiewaniem się  
w języku obcym i dawała możliwość 
uczestniczenia w codziennym życiu 
mieszkańców naszego miasta. 

Składamy serdeczne podzięko-
wanie rodzinom zarówno uczniów 
jak i nauczycieli, którzy przyjęli pod 
swój dach gości z Niemiec. Gratulu-
jemy otwartości na świat i odwagi. 
Dzięki Państwu wizyta była bardzo 
udana. Mam nadzieję, że dla Pań-
stwa były to także miłe chwile.

BarBara Badowska – orgaNizator wizyty 
Niemców w JaworzNie, elwira woźNiak-lehNort 

– dyrektor zso

Dużą atrakcją była również całodniowa wycieczka do Krakowa

Niektóre wystepy były zabawne
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Miasto JaworznoZ życia szkół

Ponadczasowe słowa Jana Pawła II oży-
ły podczas apelu, który odbył się w Gim-
nazjum nr 3 w dniu 16 października 
2008 r. Tegoroczny VIII Dzień Papieski 
obchodziliśmy pod hasłem: „Jan Paweł 
II Wychowawca Młodych”. 

Z tej okazji przypomnieliśmy słowa 
Papieża, które skierował niegdyś do mło-
dych. Młodzi ludzie, którzy tak często 

Wychowawca młodych
gubią się w tym świecie wśród natłoku 
informacji, wydarzeń, braku autorytetów 
i wartości, bardzo potrzebują odczuć, że 
ktoś ich kocha i komuś na nich zależy. 
Przygotowany przez młodzież apel przy-
bliżył im Jana Pawła II Wychowawcę 
Młodych, jak Tego, który rozumie mło-
dych ludzi, szanuje ich i poważnie traktuje 
potrzeby ich serc. haNNa sieNko

W poniedziałek, 20 października, 
w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Ja-
worznie, odbył się „Piknik rodzinny”  
z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich 
z dzielnicy Dąbrowa Narodowa, mają-
cy na celu uświetnić obchody „Święta 
pieczonego ziemniaka”.

Piknik zgromadził rodziców, któ-
rzy wraz z dziećmi mieli okazję do 
wspólnej zabawy. Spotkanie rozpo-
częły przyśpiewkami panie z Zespołu 
Folklorystycznego „Dąbrowianki”. 
Panie podarowały przedszkolakom 
własnoręcznie przygotowane bukiety 
z suszonych jesiennych darów przy-
rody. Przedszkolaki zaprezentowały 
umiejętności, które zdobyły pod czuj-
nym okiem nauczycielek: mgr Ewy 
Bańkowskiej, mgr Iwony Tetych, mgr 
Beaty Byrczek i Katarzyny Dyrek. 
Na zakończenie zaproszono dzieci, 
rodziców oraz przybyłych gości na 
degustację pieczonych ziemniaków  
i tym miłym akcentem zakończyły się 
obchody „Święta pieczonego ziemnia-
ka” w Długoszynie. 

Beata Byrczek

Piknik 
rodzinny

W naszym przedszkolu pracujemy tą 
metodą od dwunastu lat, osiągając duże 
sukcesy. Największym z nich jest oczy-
wiście zadowolenie dzieci i rodziców. To 
nowe spojrzenie na kształcenie językowe 
dziecka zainteresowało nauczycieli szkół 
i przedszkoli nie tylko miasta Jaworzna, 
ale również Mysłowic i Chorzowa, któ-
rzy licznie przybyli na zorganizowane 
przez dyrektora przedszkola Anetę 
Hartman warsztaty metodyczne pt.: 
„Nauka czytania i pisania w oparciu  
o metodę glottodydaktyki prof. B. Ro-
cławskiego”. Celem warsztatów była 
wymiana doświadczeń, rozbudzenie 
zainteresowania metodą w środowisku 
nauczycielskim oraz możliwość spo-

tkania z jej twórcą. Nauczycielki: Anna 
Walczak, Marta Koczur, Aldona Adam-
ska oraz Anna Gryz przeprowadziły  
w dwóch grupach wiekowych (4-latki 
i 5-latki) zajęcia pokazowe, po których 
odbyła się część warsztatowa.

Glottodydaktyka na pierwszym 
miejscu stawia dziecko i jego indywi-
dualny rozwój, do którego dostosowuje 
się tryb nauczania zgodnie z możliwo-
ściami danego dziecka. Liczymy, że 
zainteresowanie metodą będzie większe, 
a nauczyciele podejmą się wyzwania ja-
kim jest glottodydaktyka. Pamiętając, że  
„W dzieciństwie niewiele zależy od nas, 
wiele zaś od tych, którzy są z nami!”

iw

Glottodydaktyka

17 października br. w Gimnazjum 
nr 2 odbyła się uroczystość przyjęcia 
uczniów klas I w poczet gimnazjali-
stów. Nas, rodziców, zachwycił pro-
gram artystyczny, pięknie przygoto-
wany i pełen humoru. Nasze dzieci, 
wraz ze starszymi kolegami i koleżan-
kami, śpiewały, tańczyły, recytowały, 
były radosne i widać było, że w nowej 
szkole czują się dobrze. Okres ada-
ptacji przebiegł w atmosferze wszech-
stronnej opieki i serdeczności.

To zasługa grona pedagogicznego i 
pracowników. Jesteśmy wdzięczni za to, 
że w gimnazjum na Starej Hucie dzieci 
czują się bezpiecznie i już mówią o no-
wej szkole „moja szkoła”. Podczas uro-
czystości, od dyrektor Grażyny Czopik, 
przyjęliśmy piękne życzenia. My także 
pragniemy podziękować za trudną i od-
powiedzialną pracę dydaktyczno-wycho-
wawczą i życzyć Gronu Pedagogicznemu 
wielu sukcesów w pracy z młodzieżą.

przewodNicząca rady rodziców

Pasowanie na gimnazjalistę

To już tradycja w Zespole Szkół 
nr 1 w Byczynie. Klasy czwarte,  
w ramach programu integracyjnego, 
uczestniczą w tak zwanej wieczor-
nicy. W tym roku odbyła się ona  
w połowie października. 

Spotkanie rozpoczęło sięod biegu 
zadaniowego na terenie szkolnym. 
Uczniowie zostali podzieleni na patrole i 
mieli godzinę na rozwiązanie kilkunastu 
zadań o różstopniu trudności. Grupy 

zmagały się z ćwiczeniami matematycz-
nymi, szukały elementów natury przy-
pominających kształtem jakieś zwierzę, 
układały jesienne bukiety, przygotowy-
wały figurę akrobatyczno-geometrycz-
ną, wymyślały zagadki i skecze. Zadania 

Późnym wieczorem w szkole 20 października 2008 r. gościliśmy w Przedszkolu 
Miejskim nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi 
znakomitego gościa prof. B. Rocławskiego 
– twórcę metody glottodydaktyka

były nie tylko wspaniałą zabawą, ale 
również dzieci mogły się lepiej poznać 
oraz nauczyć współpracy z innymi. 

Opiekunkami uczniów w czasie 
wieczornicy były wychowawczynie 

klas: Katarzyna Trawińskai Antonina 
Głodek oraz pedagog szkolny Natalia 
Butmankiewicz. 

Po wykonaniu zadań przyszła pora 
na pieczenie kiełbasek i wspólne śpie-
wanie piosenek. Podsumowano bieg 
patrolowy, a każdy uczestnik zabawy 
dostał słodycze. Wieczorem dzieci 
opowiadały sobie dowcipy, zadawały 
zagadki i rywalizowały w zawodach 
sportowych. 

Po wieczornej toalecie i przebraniu 
się w pidżamy na wszystkich uczniów 
czekała jeszcze jedna niespodzianka: 
nocny spacer z latarkami po szkole. 
Śmiechu, a czasami strachu, było przy 
tym mnóstwo! Późnym wieczorem 
czwartoklasiści zasypiali słuchając ba-
jek i historyjek opowiadanych przez ich 
koleżanki z gimnazjum: Annę  Greblę, 
Magdalenę Chalewicz, Agnieszkę Gon-
tarz i Małgorzatę Stachańczyk. Rano 
po wspólnym śniadaniu było wielkie 
pakowanie i powrót do domu. 

– Wieczornica klas czwartych  bardzo 
się udała – informuje jedna z wychowaw-
czyń Katarzyna Trawińska. – Wszyscy, 
zarówno uczniowie jak i nauczyciele, 
będziemy ją długo i miło wspominać. 

katarzyNa gNiadek

15 października2008 roku w Gim-
nazjum nr 9 w Jaworznie uczniowie 
trzech klas pierwszych złożyli uro-
czyste ślubowanie. 

Imprezie towarzyszyły recytacje  
i śpiewy pierwszaków. Widzom najbar-
dziej podobało się chóralne wykonanie 
przez występujących pieśni „Gaudeamus 
igitur”. Uroczystość przyjęcia nowych 
uczniów w brać gimnazjalną towarzy-
szyły również obchody Święta Edukacji 

Niecodzienne wydarzenie miało miej-
sce 28 października w Przedszkolu 
Miejskim nr 1. Przedszkolaki miały 
zaszczyt gościć na placówce członkinie 
zespołu ludowego Ciężkowianki.

Scenka – kiszenie kapusty – w wyko-
naniu zespołu śpiewaczego cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem wśród 
wszystkich dzieci. Duże wrażenie wy-
warły piękne stroje ludowe, posługi-
wanie się gwarą, przyśpiewki, którym 
akompaniowała pani Anna Jachimczyk 

23 października dzieci z naszego 
przedszkola przyłączyły się do kam-
panii „Pola Nadziei” prowadzonej 
przez Hospicjum Homo Homini im. 
św. Brata Alberta w Jaworznie.

Wspólnie z pracownikami hospi-
cjum sadziliśmy w naszym ogrodzie 
przedszkolnym żonkile. Żonkile są 
międzynarodowym symbolem nadziei. 
Przypominają nam o ludziach cier-
piących, oczekujących naszej pomocy  
i opieki w trudnym okresie odchodzenia 

Dzień 25 października  
2008 r. był dniem szczególnym dla 
uczniów Szkoły Podstawowej  
nr 14, a zwłaszcza dla najmłodszej 
społeczności. W tym właśnie 
dniu bardzo przejęci rodzice 
oraz dziadkowie przyprowadzili 
pierwszoklasistów do szkoły, gdzie 
odbywało się ślubowanie. 

Uczniowie wzorowo przygo-
towani przez w ychowawczynie: 
Annę Bańkowską oraz Wiolettę 
Bierońską zaprezentowali swoje re-
cytatorskie i wokalne umiejętności. 
Następnie nadszedł czas uroczyste-
go ślubowania, po którym dyrektor 
szkoły Anna Szymanek dokonała 
aktu pasowania, a wicedyrektor 
Barbara Marecka wręczyła pamiąt-
kowe dyplomy. Podczas uroczysto-
ści obecny był radny dzielnicy Bory 

Ślubuję dbać o dobre imię szkoły

Narodowej. Młodzi aktorzy przygoto-
wali montaż słowno-muzyczny , które-
mu przewodziło motto: „Nauki korzenie 
są gorzkie, ale owoce są smaczne”. Na 
zakończenie, każdy nauczyciel został 
obdarowany przez uczniów dojrzałym 
czerwonym jabłkiem. Nad całością im-
prezy czuwały wychowawczynie klas I: 
p. B. Gwizdoń, p. M. Silbert, p. M. Polo-
czek, a oprawą muzyczną zajął się p. Z. 
Kobiałka. BarBara woJtyra

Ślubowanie w G9

z tego świata. Celem prowadzonej akcji 
jest również szerzenie idei hospicyjnej 
oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na 
potrzeby osób chorych. W Przedszkolu 
Miejskim nr 10 „Pola Nadziei” mają 
swoich Przyjaciół i ogrody rozkwitające 
pięknymi, żółtymi żonkilami – żywymi 
symbolami akcji. Dyrektor, personel  
i wychowankowie przedszkola składają 
serdeczne podziękowania pani Joannie 
Faron i Zycie Kołodziej za przybliżenie 
idei kampanii. iw

oraz rekwizyty – dawne urządzenia 
użytku domowego, spotykane dziś jedy-
nie w muzeum. „Oj dana, dana” – śpie-
wały przedszkolaki wspólnie z zespołem 
przy akompaniamencie akordeonu. 

Łącząc realizację zadań planu pracy 
przedszkola z dobrą zabawą, dzieci po-
znały tradycje ludowe naszego regionu. 
W dobie nowoczesnych technologii nie 
zapominajmy o kultywowaniu tradycji 
ludowych wśród najmłodszych.

grażyNa Filipiuk

„Pola Nadziei” w PM nr 10

Przedszkolaki i tradycje ludowe

Późnym wieczorem czwartoklasiści zasypiali słuchając bajek

anna Szymanek dokonała aktu pasowania

Paweł Bańkowski, który podziwiał 
występy pierwszaków i obdarował 
ich upominkami.

g. macheJek

Prof.  B. Rocławski w gronie dzieci z Przedszkola nr 12


