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Kilka słów 
o znakach 
drogowych  
w mieście

Profesor 
Szaniawski  
w Sokole

Jaworznianie na 
X Kongresie PSL

czytaj na str. 2

Polonia 
Restituta

Rusza już  
XVII Finał WOŚP

czytaj na str. 2

Co to jest 
rewitalizacja?

czytaj na str. 3

czytaj na str. 24

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
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czytaj na str. 3

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
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„Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy informuje, że w miejscowości 
Jaworzna przy instytucji gazeta 
Co tydzień, utworzył się Sztab XVII 
Finału WOŚP” – czytamy w piśmie 

Święto nas 
wszystkich

Złoty jubileusz
Okręgowa Stacja Ratownictwa 
Górniczego w Jaworznie doczekała 
okrągłego jubileuszu 50-lecia, co 
nie było wcale łatwe ze względu 
na procesy restrukturyzacyjne 
zachodzące w polskim górnictwie. 
Przestały już istnieć inne stacje, 
a nasza przejęła pod swoje skrzydła 
pozostawione przez nie kopalnie. Dziś 
ma pod opieką kopalnie soli, kopalnie 
Zagłębia Lubelskiego oraz kopalnie 
węgla kamiennego z najbliższej 
okolicy Jaworzna. Obchody 
rozpoczęto w ub. czwartek mszą św. 
w kościele Miłosierdzia Bożego na 
Borach, gdzie kazanie do ratowników 
wygłosił wnuk ratownika górniczego 
ks. dr Lucjan Bielas. Potem uczestnicy 
przeszli do sali przy szybie Piłsudski, 
gdzie goszczono nie tylko ratowników, 
lecz także przedstawicieli kopalń 
z całego kraju oraz przedstawicieli 
jaworznickich władz. Nie obyło się 
bez przemówień i gratulacji, a jednym 
z najważniejszych momentów tego 
dnia było udekorowanie naszej stacji 
Złotym Medalem Centralnej Stacji 
Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

red

otrzymanym od Fundacji. 11 stycznia 
2009 roku zagra Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. W tym dniu 
zbierać będziemy pieniądze na 
wczesne wykrywanie nowotworów 
u dzieci. Na ulicach Jaworzna 200 
wolontariuszy będzie zbierać 
pieniądze dla potrzebujących dzieci. 
Jeśli chcesz zostać wolontariuszem 
XVII Finału WOŚP zgłoś się do redakcji 
gazety „Co tydzień” ze swym zdjęciem.

Mirosława Matysik

Dzięki inicjatywie fundacji 
„Energetyka na Rzecz Polski 
Południowej” do Jaworzna przybył  
prof. Józef Szaniawski, autor książki 
pt. „Marszałek Piłsudski. W obronie 
Polski i Europy”, o której opowiadał 
w ubiegły czwartek w sali dawnego 
Sokoła. Wprawdzie o spotkaniu 
przeczytacie Państwo na str. 24, lecz 
cały przebieg spotkania z profesorem 
możecie już oglądać w telewizji CTv.

Obchody 90-lecia Święta Niepodle-
głości w Jaworznie rozpoczęła uro-
czysta msza święta w intencji Ojczy-
zny i Mieszkańców Jaworzna, którą 
odprawił w kolegiacie św. Wojciecha 
i św. Katarzyny proboszcz parafii  
ks. prałat Eugeniusz Cebulski.

Po nabożeństwie uczestnicy przeszli 
w pochodzie, prowadzonym przez Gór-
niczą Orkiestrę Dętą wraz z pocztami 
sztandarowymi, pod nowy pomnik 
„W Hołdzie Jaworznianom Walczą-
cym o Niepodległą Ojczyznę”, który 
znajduje się w miejscu dawnego Domu 
Legionowego. Przed pomnikiem oko-
licznościowe przemówienie wygłosił 
prezydent miasta Paweł Silbert.

Aktu odsłonięcia pomnika i zapale-
nia symbolicznego znicza dokonał  pre-
zydent Silbert i Stanisław Nowakowski, 
prezes jaworznickiego koła Światowego 
Związku Żołnierzy AK. Następnie po-
mnik poświecił ks. Cebulski.

Pomnik „W Hołdzie Jaworz-
nianom Walczącym o Niepodległą 
Ojczyznę” zaprojektowali Andrzej 
Zwolak i Grzegorz Biliński, którzy 
wystosowali okolicznościowy list pre-
zentujący ideę tego projektu.

200-letnią historię zmagań ja-
worznian w walce o wolność, która 
jest symbolicznie przedstawiona na 
poszczególnych pociskach, zapre-
zentował w swym przemówieniu 
Stanisław Nowakowski.

– Dla mnie to dzisiejsze spotkanie 
jest najważniejsze, dziś budujemy 
nową Polskę, w was jest wielka siła 
– powiedział w swym przemówieniu 
eurodeputowany Jerzy Buzek, który 
był obecny na uroczystości.

Uroczysty apel poległych popro-
wadził mjr Piotr Rancia, zastępca 
komendanta Wojskowej Komendy 
Uzupełnień. Minutą ciszy uczono 
pamięć poległych.

Przed pomnikiem władze miasta, 
posłowie, radni, przedstawiciele in-
stytucji i przedsiębiorstw, szkół oraz 
mieszkańcy składali wieńce i wiązan-
ki kwiatów.

Podczas uroczystości odznacze-
niami 60-lecia Armii Krajowej zostali 
odznaczeni: Paweł Silbert i Janusz 
Ciołczyk.

Ref leksjami żołniersko-patrio-
tycznymi w wykonaniu artystów 
MCKiS-u Roksany Jarzynki i Domi-
nika Sochy oraz występem orkiestry 
górniczej zakończono uroczystości 
przed pomnikiem. 

Prezydent Jaworzna Paweł Sil-
bert zaprosił wszystkich kombatan-
tów do budynku biblioteki na wy-
mianę osobistych wspomnień, zaś 
przed halą widowiskowo-sportową 
na wszystkich czekała żołnierska 
grochówka.

Mirosława Matysik

Fragmenty przemówień i listów możecie 
Państwo wysłuchać na jaworznickim portalu 
społecznościowym: www.jaw.pl

Roksana Jarzynka i Dominik Socha śpiewają patriotyczną pieśń na tle pomnika

Obama a sprawa polska

Foto: Magdalena Matysik

Tydzień temu wybrano prezydenta 
USA. Wcześniej, podczas kampanii wy-
borczej, toczyła się autentyczna walka 
pomiędzy konkurującymi o to stanowi-
sko kandydatami i wspierającymi ich 
partiami. Jeszcze wcześniej stoczono nie 
mniejszą batalię w łonie poszczególnych 
partii o to, kto zostanie wystawiony do 
ostatecznej rozgrywki.

Pisząc wyżej o demokratycznym kra-
ju, jakim są Stany Zjednoczone, używa-
łem słów walka, batalia – jakbym pisał 
o jakiejś wojnie, kiedy obydwu stronom 
nie chodzi o zniszczenie swojego kraju, 
lecz o jego dobro.

Skąd to wiem? Wiem nie tylko ja, ale wie 
o tym każdy wnikliwy obserwator tamtej 
sceny politycznej. Bo kiedy zakończyły się 
wybory, to urzędujący prezydent USA Geo-
rge Bush zamiast się martwić, jako pierwszy 
złożył Barackowi Obamie gratulacje i ży-
czenia, ciesząc się, że wygrała demokracja 
– wygrał naród. To samo uczynił bezpośred-
ni konkurent Obamy John Mccain.

Są sprawy, w których spory i waśnie 
powinny iść w zapomnienie. Taką sprawą 
jest na pewno nasz kraj – nasza Ojczyzna, 
a Święto Niepodległości jest okazją, aby się 
tego uczyć, również od Amerykanów.

Józef Matysik
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Obsługa	Informatyczna	Firm
Sieci	komputerowe

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

Pogotowie komputerowe 24h
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o g ł o s Z e n i ePodaruj sobie cenne chwile relaksu… odwiedź Morze Martwe w Jaworznie!!!
MM SPA – budynek Hotelu „Pańska Góra”
ul.Krakowska 1
43-600 Jaworzno

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

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

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

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

ZAPRASZAMY NA NASZ KONKURS

szczegóły str 47

do wygrania karnet
o wartości 150 zł

Zapraszamy na: 

MM SPA – budynek Hotelu „Pańska Góra”
ul. Krakowska 1
43-600 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 84 cm 
w obwodach ciała podczas 1 zabiegu!

1682/D/08

Miasto rozpoczęło 
opracowywanie Programu 
Rewitalizacji. Jest to 
dokument niezbędny do 
ubiegania się o środki unijne 
przez samorządy i inne 
instytucje oraz organizacje. 
Dlatego ważny jest ich 
współudział w pracach nad 
programem.

W ostatni piątek, 7 l istopada, 
kluby LKS „Ciężkowianka” oraz 
„Wega” MCKiS zorganizował y 
wieczornicę niepodległościową 
z okazji 90. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
Przedsięwzięcie współfinansowa-
ne było z budżetu miasta Jaworzna 
w ramach realizacji zadania pu-
blicznego pod nazwą: „Historia 
magistra vitae est”.

Wieczorny tryptyk rozpoczął się 
„Rotą” ekspresyjnie wykonaną przez 
Tamarę Kajdas. Młodzież strofami 
o Polsce, recytowanymi przy dźwię-
kach chopinowskich nokturnów i ma-
zurków, wprowadziła zgromadzoną 
publiczność w atmosferę głębokiej 
żałoby zaborów oraz radości i en-
tuzjazmu towarzyszących Polakom 
w 1918 roku. Wystąpili: Tamara Kaj-
das, Joanna Kieres, Kamila Paszek, 
Dawid Kocot, Mateusz Chrząścik  
Marcin Orzeł.

Następnie miejsce poezji zajęła hi-
storyczna proza przedstawiona przez 
tegorocznego maturzystę Marcina 
Wiernka. Świeże spojrzenie inteli-
gentnego młodego człowieka o już 
ugruntowanym światopoglądzie hi-
storyczno-społecznym na ważne kar-
ty historii Polski, wprowadziło nową 
jakość do listopadowych corocznych 
klubowych spotkań patriotycznych.

Uroczysta akademia z okazji 
90-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości w Szkole Podstawowej 
nr 6 była nie tylko kolejną kartką 
z kalendarza szkolnych apeli, ale 
przede wszystkim hołdem oddanym 
wszystkim tym, którzy zginęli 
w walce o wolną i niepodległą 
Rzeczpospolitą.

Po wprowadzeniu Sztandaru 
Szkoły i odśpiewaniu „Mazurka 
Dąbrowskiego” uczniowie k lasy 
V a z pomocą nauczyciela historii 
mgr Urszuli Mlostek przedstawili 
drogę, jaką musiała pokonać nasza 
Ojczyzna, by po 123 latach niewo-
li znowu pojawić się na mapach 
świata. W wierszach i piosenkach 
przewijała się ważna i jakże wy-
mowna myśl: „Nikt nam wolności 

Polonia Restituta

Ostatnią część programu wypeł-
niły pieśni legionowe. Członkinie 
zespołu śpiewaczego „Ciężkowianki” 
przy akompaniamencie wirtuoza har-
monii – Anny Jachimczyk, zaprezen-
towały prawdziwy koncert wokalnych 
umiejętności, wydobywając ściskające 
za serce na przemian rzewne i skoczne 
patriotyczne nuty.

Spotkaniu towarzyszyła bogata 
ekspozycja tematyczna zawierająca 
piśmiennicze materiały historycz-
ne oraz multimedialną prezentację 
wzbogaconą fragmentami przed-
wojennych filmów, przygotowana 
dzięki pomocy Pań: Ewy Ucholcoraz 
Małgorzaty Hezner. 

Po części oficjalnej gospodarze 
wielkim tortem, który z ciemności 
wydobywała płonąca fontanna ognia,  
uczcili święto Marcinów, składając 
życzenia obecnym na sali soleni-
zantom.

Oprawę akustyczną uroczystości 
zapewnił Natan Kajdas. Całość koor-
dynowała Wanda Ciołczyk. O słodki 
poczęstunek zadbali Państwo Janina 
i Marek Banasikowie. 

W przyszłą niedzielę, 16 listopada, 
o godzinie 12.00 klub środowiskowy 
„Wega” zaprasza amatorów gier na 
PlayStation2 na turniej PRO EVO-
LUTION SOCCER 2008.

wanda CiołCzyk

Urząd poszukuje partnerów do Planu Rewitalizacji Jaworzna

Co to jest rewitalizacja?

– Najkrócej mówiąc rewitalizacja 
to kompleksowy i wieloletni proces 
przemian, który oczywiście inicjowany 
jest przez samorząd i ma wyprowadzić 
obszar ze stanu kryzysu. Chodzi przede 
wszystkim o kryzys społeczny, ma 
nadać nowe funkcjonalności i stworzyć 
warunki do rozwoju – tak prezydent 
Paweł Silbert pokrótce zdefiniował 
na czym polega rewitalizacja miasta 
w pojęciu Unii Europejskiej. Aby prze-
prowadzić wspomniany proces trzeba 
sporządzić odpowiedni program, któ-
ry pozwoli ubiegać się o środki unijne 
na różne przedsięwzięcia i inwestycje. 
Bardzo ważny jest udział w procesie 
organizacji pozarządowych, spół-
dzielni mieszkaniowych, związków, 
stowarzyszeń kościołów i związków 
wyznaniowych oraz wszystkich jed-
nostek samorządu.

W piątek, 7 listopada, odbyło się 
w Urzędzie Miejskim spotkanie, w któ-
rym uczestniczyli przedstawiciele tych 
instytucji i organizacji. Inicjatorem 
i koordynatorem procesu rewitalizacji 
w Jaworznie jest wydział rozwoju i po-
lityki gospodarczej, na jego zaproszenie 
w procesie bierze udział wybitny spe-
cjalista, profesor Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego Aleksander Noworól, który 
zagadnieniami rewitalizacji zajmuje się 
od przeszło dwudziestu lat. – Rewitaliza-
cja jako szeroki proces odnowy jest bardzo 
trudnym wyzwaniem dla samorządu. 

Przede wszystkim trzeba wyznaczyć ob-
szary natury przestrzennej, gospodarczej 
i społecznej, w których jest coś nie tak jak 
powinno być, to jest ciężkie dla siedzących 
tu prezydentów, którzy chcieliby przed-
stawiać miasto tylko w pozytywny sposób 
– mówi Aleksander Noworól.

Wytyczone zostały granice obsza-
ru miasta, który będzie objęty planem 
rewitalizacji. W jego skład wchodzi 
Szczakowa, Pieczyska, Dąbrowa Naro-
dowa, Osiedle Stałe, Śródmieście i Bory. 
Obejmuje to około 15% powierzchni 
miasta zamieszkiwanej przez 77% ogó-
łu mieszkańców Jaworzna. 60% wyzna-
czonego obszaru stanowi Śródmieście. 
– Centra dużych miast są najgorsze, 
z największym nagromadzeniem pro-
blemów, paradoks jest taki, że te centra 
mogą być również początkiem i motorem 
napędowym rewitalizacji miasta. W Ja-

worznie duże możliwości daje teren po 
szybie Kościuszko w centrum miasta, 
dzięki któremu może powstać nowa ja-
kość w mieście – wyjaśnił profesor.

Opracowana została przez specjali-
stów wstępna analiza mocnych i słabych 
stron miasta oraz głównych problemów 
dotyczących poszczególnych dzielnic. 
Z wynikami tych badań można się 
zapoznać na stronach internetowych 
UM. Z urzędnikami również powinni 
się kontaktować przedstawiciele or-
ganizacji i instytucji, które chciałyby 
wziąć udział w procesie i złożyć wnioski 

o dofinansowanie z unii w ramach pro-
gramu. To kolejny etap procesu. Wy-
dział rozwoju pomoże przygotować 
stosowne wnioski i dokumentację.

p.JaMróz

Spotkaniu towarzyszyła bogata ekspozycja tematyczna

Profesor UJ Aleksander Noworól przedstawił zagadnienia związane z rewitalizacją dzielnic Jaworzna

11 Listopada w SP nr 6
nie darował, wywalczyliśmy ją 
sami. A 11 Listopada, to symbol 
miłości Ojczyzny, wolności, zwy-
cięstwa i wiary”.

ewa poGoda
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Od kilku lat pani Helena  
samotnie wychowuje swoją  
13-letnią wnuczkę. Nie ma już 
sił na zajmowanie się dzieckiem 
wchodzącym w trudny wiek. 
Dlatego w sierpniu, na jej 
wniosek, przestała być rodziną 
zastępczą. Od tamtej pory Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej szuka 
placówki, w której można umieścić 
dziecko, a pani Helena jest bez 
środków na jego utrzymanie.

Rodzice 13-latki (nazwiska nie ujaw-
niamy na jej prośbę) mają ograniczone 
prawa rodzicielskie. Dlatego dzieckiem 
samotnie opiekuje się babcia. Niestety 
od pewnego czasu wnuczka sprawia 
ogromne problemy. – Są momenty, że 
nieraz mi się po prostu płakać chce. Był 
momenty w zeszłym roku, że nawet ze 
szkoły uciekała, w tej chwili się uczy tak, 
jak się uczy. To, co się w tej chwili mo-
mentami dzieje, to po prostu przerasta 
moje możliwości i moją psychikę – mówi 
pani Helena.

Samotna kobieta nie może już po-
radzić sobie z wychowaniem dziecka. 
Dlatego złożyła wniosek do sądu rodzin-
nego o rozwiązaniu rodziny zastępczej. 
Od 27 października pani Helena nie 
jest już prawną opiekunką dziecka, ale 
musi je utrzymywać ze swoich pienię-
dzy i opiekować się nim do czasu, gdy 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
znajdzie placówkę wychowawczą, w któ-
rej można je umieścić. Jednocześnie 
z wyrokiem sądu pani Helena przestała 
otrzymywać pieniądze od państwa na 
utrzymanie wnuczki. – Naprawdę nie 
mam w tej chwili środków na utrzyma-
nie. Powiedziano mi, że muszę wyżyć ze 
swojej skromnej emerytury. Nie mam 
o co się gdzie zwrócić. W tej chwili je-
stem w sytuacji patowej – mówi kobieta.  
– Już drugi miesiąc czekam na werdykt 
z MOPS-u i nie mogę się doczekać. Pro-
siłam, dzwoniłam, błagałam. Nie ma 
żadnego odzewu.

Marta Surmacz z MOPS zna tę 
sprawę i wyjaśnia, że ośrodek podjął 
działania od razu po otrzymaniu wy-
roku sądu. – Zaraz po wpłynięciu pisma 
z sądu, które mówiło o rozwiązaniu 

rodziny zastępczej w trybie nagłym, zo-
stało wystosowane zapytanie. Najpierw 
do miejsca zamieszkania, to znaczy do 
Jaworznickiego Domu Dziecka, który 
jest niestety przepełniony. Następnie 
zostały wystosowane pytania do placó-
wek w najbliższym rejonie, to znaczy na 
terenie Śląska, Małopolski i dalej, z za-
pytaniem o wolne miejsca w tamtejszych 
placówkach. Również odpowiedź była 
negatywna – mówi Marta Surmacz.

Jednocześnie pracownicy MOPS 
zaczęli dzwonić do różnych placówek 
w poszukiwaniu miejsca dla dziecka. 
Jedyne światełko nadziei pojawiło się 
ze strony placówki w Zawierciu, na 
informację stamtąd MOPS czekał cały 
ubiegły tydzień. – Zwykle czas oczeki-
wania na przyjęcie dziecka do placówki 
opiekuńczo-wychowawczej wynosi około 
kilku miesięcy, ze względu na ogólno-
polski problem przepełnienia placówek 
– wyjaśnia Marta Surmacz. 
We wtorek otrzymaliśmy informację 
z MOPS, że wnuczka pani Heleny zo-
stała przyjęta ostatecznie do domu 
dziecka w Zawierciu.

p.JaMróz

Czy spotkali się państwo z dziwacz-
nie ustawionymi znakami drogowy-
mi, z sytuacją, gdy znaki utrudniają 
zamiast ułatwiać kierowcom życie? 
Czy w gąszczu niepotrzebnych tablic 
i tabliczek informacyjnych jesteśmy 
w stanie w czasie jazdy rozpoznać 
wszystkie znaki i przygotować się 
do sytuacji, o której nas informu-
ją? Rozpoczynamy cykl artykułów 
o bezpieczeństwa na jaworznickich 
drogach. Na początek kilka słów 
o znakach.

O poziome i pionowe oznako-
wanie ulic w Jaworznie dba Miejski 
Zarząd Dróg i Mostów. W naszym 
mieście funkcjonuje również komi-
sja zajmująca się bezpieczeństwem 

ruchu drogowego, w skład której 
wchodzą przedstawiciele MZDiM 
i Komendy Miejskiej Policji. Za na-
mową jednego z naszych czytelników 
będziemy tym instytucjom dostar-
czać tematów do przemyśleń w po-
staci zaobserwowanych na ulicach 
Jaworzna ciekawych rzeczy.

W pierwszym odcinku tego cyklu 
chcemy wspomnieć o oznakowaniu 
przejść dla pieszych, które są new-
ralgicznymi punktami na ulicach. 
Kierowca musi mieć jasną informa-
cję o tym, że zbliża się do przejścia, 
jednak często znak informujący 
o tym jest nieczytelny. Na zdjęciu 
zrobionym na ulicy Szczakowskiej 
przy skrzyżowaniu z ul. Cegiel-

nianą widzimy dużą tablicę infor-
mującą o ograniczeniach w ruchu, 
a zaraz pod nią o wiele mniejszy 
znak „Przejście dla pieszych”. Czy 
kierowcy zwracają na niego w takiej 
sytuacji uwagę? Naszym zdaniem 
znaki dotyczące przejść dla pieszych 
powinny być odpowiednio wyeks-
ponowane przy drogach. A zwykle 
są ona ustawiane daleko od krawę-
dzi jezdni (za chodnikiem) i giną 
w gąszczu innych znaków.

W przyszłym tygodniu przedsta-
wimy kolejne przykłady niekoniecz-
nie dobrego rozstawienia znaków oraz 
dowiemy się jak MZDiM zadziała 
w tych sprawach.

p.JaMróz

W piątek, 14 listopada, gościem Salo-
nu Literackiego Biblioteki Miejskiej 
będzie znany poeta krakowski Józef 
Baran. Znany nie tylko z 26 wydanych 
tomików poetyckich, czy 9 nagród 
(w tym najważniejszych prestiżowo: 
im. A. Bursy, S. Piętaka, Kościelskich), 
a w ślad za nimi: Wojewody Małopol-
skiego i Miasta Krakowa), ale dlatego 
że po roku 1989 jego wiersze trafiły do 
programów szkolnych. A nawet, w na-
stępnych latach, stały się przedmiotem 
mozołu maturalnego.

Józef Baran urodzony w 1947 roku 
w Borzęcinie k. Tarnowa (miejscu 
urodzenia także Sławomira Mrożka) 
w 2000 r. brał udział w spotkaniu  
3 poetów polskich i 3 poetów amerykań-
skich w ONZ w Nowym Jorku, a w na-
stępnym roku w Światowym Kongresie 
Poezji w Sydney. Borzęcin i… Nowy 
Jork; ekspozycja dziedzictwa kultury 
chłopskiej, a równocześnie fascynacje 
tą poezją co ambitniejszych piosenkarzy 
i kompozytorów, nie tylko z „Piwnicy 
pod Baranami” (zespół „Stare dobre 
małżeństwo”, E. Adamiak, H. Banaszak, 
K. Myszkowski, A. Zarycki).

To są oczywiste dowody na twórczy 
potencjał postawy, którą krótko można 
określić jako uniwersalizację lokalnego. 

Bezpieczeństwo na jaworznickich drogach

Kilka słów o znakach 
drogowych w mieście

W ostrych promieniach słońca kierowca ma szansę zauważyć większy znak, o przejściu dla pieszych 
może się czasem dowiedzieć – nie daj Boże – lądując na przysłowiowych plecach przechodnia

Pani Helena nie ma już możliwości wychowania wnuczki

Zawołała o pomoc
Trafia prosto do ludzkich serc

Czyli taką postawę, która pielęgnując 
własne korzenie nie zamyka ich w za-
ściankowym muzeum etnograficznym, 
nie dzieli świata na swoich i obcych, itd. 
To powoduje, że tak przetworzone in-
spiracje w poezji Józefa Barana, a także 
jego otwartość wobec świata są ciekawe 
dla wielu środowisk. Jak pisał Artur 
Sandauer: „Tso poeta, który trafia swoją 
liryką prosto do ludzkich serc”.

Jak większość poetów, oczywiście 
skończył polonistykę w krakowskiej 
WSP, ale wszystko zaczęło się …w Ja-
worznie. Tu przyszły poeta uczył się, ale 
o tym może już osobiście opowiedzieć 
podczas spotkania. (sp)

Szef jaworznickich ludowców 
Janusz Ciołczyk wręczył na ręce 
wicepremiera Waldemara Pawlaka 
petycję związków zawodowych kole-
jarzy, sprzeciwiających się likwidacji 
Zakładu Przewozów Towarowych 
w Jaworznie-Szczakowej. 

Wręczenie petycji było kontynuacją 
działań podejmowanych od miesiąca 
lipca br. na wniosek kolejarzy ze Szcza-
kowej, skierowany do ówczesnego prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Jaworz-
nie Janusza Ciołczyka. Jego konsekwen-

Jaworznianie na X Kongresie PSL 
8 listopada 2008 roku w Warszawie obradował  
X Kongres PSL. W obradach uczestniczyła czwórka 
jaworznian: Mariusz Burczy, Janusz Ciołczyk, 
Jerzy Kołodziejczyk oraz Mariusz Pawelec 

cją była rezolucja Powiatowego Zjazdu 
PSL w Jaworznie popierająca protest oraz 
działania podejmowane w tym zakresie 
przez wiceprzewodniczącego Sejmowej 
Komisji Infrastruktury Janusza Piecho-
cińskiego. W trakcie Kongresu poparcie 
posłów PSL w tej sprawie potwierdził 
poseł Piechociński. 

Prezesem Stronnictwa na kolejną 
kadencję został wybrany Waldemar 
Pawlak, zaś Przewodniczącym Rady 
Naczelnej Jarosław Kalinowski. 

wanda CiołCzyk

Od lewej: Waldemar Pawlak, Janusz Ciołczyk i Mariusz Pawelec

Międzynarodowa Agencja Energe-
tyczna (MAE) zwróciła się z prośbą 
do Południowego Koncernu Energe-
tycznego SA (Grupa Tauron) o zgodę 
na umieszczenie w publikacji dla 
przywódców państw G8 informacji 
na temat nowego bloku w Łagiszy.

„Elektrownie na paliwa kopalne 
– studia przypadków najnowocze-
śniejszych elektrowni gazowych 
i węglowych”. To opracowanie ma za 
zadanie przedstawić studium przy-
padków ostatnio oddanych do użytku 
elektrowni, charakteryzujących się naj-

PKE SA w publikacji Międzynarodowej Agencji
wyższą sprawnością i najniższą emisją 
gazów cieplarnianych Mogą one zostać 
polecone jako przykłady do naśladowa-
nia w skali światowej. 

25 września Polska stała się 28 pań-
stwem członkowskim Międzynaro-
dowej Agencji Energetycznej (MAE). 
Umożliwi to korzystanie m.in. z pomocy 
innych państw członkowskich w sytuacji 
zakłócenia dostaw ropy naftowej oraz 
pozwoli korzystać z szerokiej bazy infor-
macji agencji dotyczących wydarzeń na 
międzynarodowym rynku energii.

iw

Józef Baran
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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

Serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestnikom pogrzebu 
za modlitwę, słowa otuchy, złożone 

wieńce i kwiaty oraz udział w ostatniej 
drodze 

śp. Czesławy Michalskiej 

składa: rodzina.

Serdeczne podziękowania  
dla uczestników pogrzebu 

śp. Ireny Sieradzkiej-Plac

za złożone wieńce, kwiaty  
składa: córka z rodziną.

Serwis informacyjny

Numer zamknięto 11 listopada 2008 r.

Z notatnika policmajstra
opraC. JiM

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
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 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

1812/D/08

4 listopada 
Na terenie Stacji  
Rozdzielni Ciepła przy  
ul. Sportowej złodziej, 
wykorzystując nieuwagę 
pracowników wykonują-
cych prace remontowe, 
skradł  pozostawioną przy 
otwartych drzwiach obiek-
tu spawarkę elektryczną  
o wartości 1.500 zł.

5 listopada
Policjanci sekcji prewencji  
na ul. Langego o godzinie 
02.20 w bezpośrednim 
pościgu zatrzymali miesz-
kańców Dąbrowy Górni-
czej (21 i 18 lat) porusza-
jących się samochodem 
marki „Peugeot 207”, 
przy których ujawniono 

radio CB marki „ALAN” 
pochodzące z włamania 
do samochodu marki 
„Opel Astra” oraz radiood-
twarzacz  samochodowy 
marki LG pochodzący z 
włamania do samochodu 
marki „Fiat Cinquecento”. 
Straty w toku ustalania. 
Ponadto ustalono, że kie-
rowca Łukasz M. prowa-
dził pojazd pod wpływem 
środków narkotycznych.

Złodziej na terenie krytej 
pływalni przy ul. Inwa-
lidów Wojennych skradł 
pozostawiony na ławce  
w szatni damskiej polar 
koloru czerwonego z klu-
czami od samochodu mar-
ki „BMW 320”, kluczami 

do mieszkania, portfelem 
z dokumentami. Straty  
w toku ustalenia.

7 listopada
Policjanci sekcji prewen-
cji na ul. Powstańców 
Śląskich o godzinie 19.30 
zatrzymali do kontroli 
samochód osobowy marki 
„Fiat Seicento”, którym  
w stanie nietrzeźwym 
kierował 28-letni miesz-
kaniec Jaworzna. Wynik 
badania na zawartość 
alkoholu w wydychanym 
powietrzu I-0,82mg/l, 
II-0,85 mg/l. Zatrzymano 
prawo jazdy kat. B.

Nieznany sprawca na  
ul. Ciężkowickiej skradł po-

zostawiony przed lokalem  
rower turystyczny marki 
„MAXIM”, koloru zielonego 
wartości 1000 zł.

8 listopada
O godzinie 18.50 patrol po-
licji podjął pościg za pojaz-
dem, który nie zatrzymał 
się na wyraźne polecenie, 
pojazd zatrzymano na  
ul. Nowej. Kierowca,  
32-letni mieszkaniec 
Jaworzna, prowadził 
samochód pomimo zakazu 
prowadzenia pojazdów 
mechanicznych wydanego 
przez Sąd Rejonowy, po-
nadto kierował samocho-
dem marki „Polonez” będąc 
w stanie nietrzeźwym. 

9 listopada
Patrol ruchu drogowego o 
godzinie 20.00 na  
ul. Piłsudskiego zatrzymał 
28-letniego mężczyznę 
, który będąc w stanie 
nietrzeźwym (0,28 i 0,20 
mg/l) kierował samocho-
dem osobowym marki 
„VW Golf”. Zatrzymano 
prawo jazdy kat. B,C,E. 

Patrol policji na  
ul. Rodziewiczówny 

o godzinie 20.00 za-
trzymał  43-letniego 
mężczyznę, który będąc 
w stanie nietrzeźwym 
kierował samochodem 
osobowym marki „Opel 
Tigra”. Krew nietrzeź-
wego mężczyzny zabez-
pieczono do ampułki. 
Zatrzymano prawo 
jazdy kat. B. 

Policjanci sekcji prewencji 
na ul. Pocztowej o godzi-
nie 02.45 zatrzymali  
34-letnią kobietę, która 
będąc w stanie nietrzeź-
wym (1,22 i 1,21 mg/l) 
kierowała samochodem 
marki „Fiat Punto”. 

Policjanci sekcji pre-
wencji na ul. Głębokiej 
bezpośrednio po zda-
rzeniu zatrzymali Ka-
mila W. lat 18 i Patrycję 
S. lat 19 (zamieszkali 
w Jaworznie), którzy 
na ul. Chropaczówka 
doprowadzili do stanu 
bezbronności oraz kopa-
li nogami po całym ciele  
28-letniego mieszkańa 
Jaworzna, po czym skra-
dli na jego szkodę buty 
sportowe. 

IMPREZY DOTOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA JAWORZNA
Zapisy uczestników w Oddziale PTTK w Jaworznie ul. Grunwaldzka 35 

(róg Zacisze) tel. 032-6163952, 6163908, 0-603275115 w godz. 10-18. 
ht tp://www.pt tk.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, 40 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: 24 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, 40 zł, 45 zł (do 29 października)

28-29.11.08 r. Andrzejki ze zwiedzaniem i noclegiem – Bochnia - Nowy Wiśnicz. 
Cena: 140 zł, 145 zł, 150 zł, 160 zł 

01.12.08 r. wyjazd do Teatru Korez w Katowicach na spektakl: „Kwatret 4 akto-
rów”. Cena: 25 zł, 30 zł, 38zł, 40 zł (do 21 listopada)  

13.12.08 r. Kopalnia Soli w Wieliczce. Cena: 47 zł, 62 zł, 77 zł, 80 zł (do 25 listopada)  
- trasa tradycyjna. Cena: 105 zł, 120 zł,135zł, 140 zł (do 25 listopada) 
– trasa geologiczna.

07.12.08 r. Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Zabrze Ko-
palnia Guido. Cena: 25 zł, 28 zł, 30zł, 38 zł (do 2 grudnia)  

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

1625 zł, 1640 zł, 1670 zł (wstępne zapisy, pierwsza wpłata 100 zł  
do 31 października)

1809/D/08

OGŁOSZENIE
Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Jaworznie ogłasza zapisy na:

„DZIEŃ SENIORA”
który odbędzie się w dniu 26 listopada 2008 r. 

o godz. 17.00 w Klubie „Relaks” w Jaworznie Niedzieliskach, 
ul. Szczakowska 35. Zapisy przyjmuje się 

od dnia 4 listopada 2008 r. w biurze Zarządu. 
Tel. 032 725 65 21. Koszt od osoby wynosi 10 zł.

Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Jaworznie ogłasza zapisy na dwudniową 

wycieczkę do Bukowiny Tatrzańskiej 
w dniach 10 i 11 grudnia 2008 r. 

„GÓRALSKA WIGILIA”
Zapisy przyjmuje się od dnia 4 listopada 2008 r. 

w biurze Zarządu. Ilość miejsc ograniczona (48 osób). 
Tel. 032 725 65 21. Koszt od osoby wynosi 140 zł.
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Miasto Jaworzno Nasze sprawy

Ewa Sidełko-Paleczny i prezydent Paweł Silbert

Z konferencji prasowej prezydenta

Trasa Śródmiejska 
oddana w grudniu
Dobiega końca budowa ostatniego 
odcinka Trasy Śródmiejskiej, od 
ulicy Chopina do Leopoldu. Wy-
konawca drogi, spółka „Budimex 
Dromex”, zapowiedział, że roboty 
zakończą się w tym miesiącu.

5 miesięcy przed czasem
Według planu prac, termin za-

kończenia robót przy budowie Tra-
sy Śródmiejskiej, II etapu projektu 
„Miasto Twarzą do Autostrady”, 
upływa dopiero za 5 miesięcy. Dzię-
ki sprzyjającym warunkom udało 

się jednak wykonawcy znacznie 
przyspieszyć prace i droga będzie 
otwarta już 30 listopada. Pierwsi 
kierowcy będą mogli nią przejechać 
podczas organizowanego tego dnia 
rajdu samochodowego dla amato-
rów i pasjonatów motoryzacji. „Ja-
wor Sprint” będzie to rajd po trasie 
w całości wytyczonej na drogach 
Trasy Śródmiejskiej. Na tę imprezę 
zapraszają organizatorzy, telewizja 
„CTv” i jaworznicki Automobilklub 
„Jawor”.

W tym momencie trwają prace 
wykończeniowe na nowej trasie, 
wykonywane jest oznakowanie pio-
nowe i poziome oraz sygnalizacja 
świetlna, montowane są bariery ener-
gochłonne oraz ekrany akustyczne. 
Dobiegają też końca prace w rejonie 
dawnego skrzyżowania ulic Piekar-
skiej i Grunwaldzkiej. Obecnie jest 
tam kładziony asfalt. Po zakończe-
niu procesu inwestycyjnego droga 
będzie odebrana przez Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
dlatego wykonawca już załatwia 
wszystkie sprawy formalne związane 
z dokumentacją projektu. Urzędnicy 
miejscy dokonują odbioru robót dro-
gowych, sygnalizacji świetlnej oraz 
kanalizacji.

Nowa trasa pozwoli na przejazd 
przez śródmieście Jaworzna, od 
Borów do Leopoldu, z pominię-
ciem centrum miasta i maksymalną 
prędkością 70 km/h. Droga na całej 
długości jest izolowana od budynków 
ekranami akustycznymi 

Podatki w 2009 roku bez zmian
– Dość często spotykałem się z 

opinią, a nawet zarzutami, że podatki 
w naszym mieście są na stosunkowo 
wysokim poziomie i odpowiadając na 
potrzebę wyrównania tych stawek po-
datkowych z okolicą, miastami, które 
są naszymi sąsiadami postanowiłem, 
już w sierpniu tego roku, że nie będę 

proponował podwyższenia stawek po-
datkowych na 2009 rok. I tego słowa 
dotrzymałem – powiedział na ostat-
niej konferencji prasowej prezydent 
Paweł Silbert.

Decyzję o wysokości stawek po-
datków i opłat lokalnych podjęli rad-
ni na ostatniej sesji Rady Miejskiej. 
Stawki pozostały niezmienione, je-
dynie wysokość opłaty od środków 
transportu i stawka podatku rolnego 
nieznacznie zmalała, dzięki temu 
rozliczenie z tej opłaty w systemie 
miesięcznym jest teraz łatwiejsze.

Prezydent zapowiedział rów-
nież, że obecnie trwają prace nad 
opracowaniem zwolnień z podatku 
od nieruchomości dla jaworznic-
kich przedsiębiorców. – Stosowne 
uchwały chcę zaproponować jeszcze 
w styczniu 2009 roku. Muszą one 
być oczywiście oparte o przepisu 
unijne, które uwzględniają pomoc 
publiczną dla przedsiębiorców. To 
jest zagadnienie dosyć skompliko-
wane i czasami powoduje, że nie 
staje się taka pomoc opłacalna dla 
przedsiębiorców, ponieważ roz-
liczenia są dość skomplikowane  
i oczekiwanie na ewentualne zwro-
ty są dość uciążliwe. Niemniej 
j ednak chcemy z aproponować 
jakiś program zwolnień. Będzie 
on sensowny tylko wtedy, kiedy 
spowoduje, że będą realne zniżki,  
a nie pozostaną one pustym zapi-
sem – wyjaśnił prezydent.

Pamiętaj o bezdomnych
Dni są coraz zimniejsze, rozpo-

czyna się więc najtrudniejszy okres 
dla osób bezdomnych. Kompleksową 
informacją o noclegowniach, schro-
niskach i instytucjach świadczących 
pomoc osobom potrzebującym zaj-
muje się Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Jeśli nie wiemy do kogo 
zwrócić się z prośbą o pomoc dla 
takiej osoby, najlepiej kontaktować 
się z koordynatorem pomocy dla 
osób bezdomnych Eweliną Bombą, 
pod numerem telefonu 032 751 26 52 
oraz pod całodobowym numerem 
032 615 61 75.

Bezpłatna infolinia dla bezdom-
nych działa również od 1 listopada 
w Urzędzie Wojewódzkim. Pod nu-
merem telefonu 0800 100 022 można 
uzyskać informację o bazie noclego-
wej, a także o możliwości pomocy 
lekarskiej i punktach, w których 
wydawane są ciepłe posiłki.

p.JaMróz

Było to hasło przewodnie spotkania 
przedstawicieli TOZ-u z uczniami 
SP 7 z oddziałami integracyjnymi 
im. M. Skłodowskiej w Jaworznie.

28 października br., na zaproszenie 
nauczycieli oraz uczniów klas IVb, VIb, 
VIa, przybyliśmy do SP nr 7. Lekcje 
zostały przeprowadzone w ramach re-
alizacji programu Edukacji Ekologicz-
no-Humanitarnej przy współudziale 
Wydziału Edukacji oraz Ochrony Śro-
dowiska UM w Jaworznie, skierowanego 
do dzieci i młodzieży, a jego celem jest 
uwrażliwienie adresatów na los zwie-
rząt, zrozumienie potrzeb i szacunek 
dla wszystkich istot żyjących, wpajanie 
odpowiedzialności za swojego zwierzaka 
oraz właściwej nad nim opieki. Lekcje 
prowadzone były w formie pogadanki, 
dyskusji, konkursu i rozwiązywania 
krzyżówki. Prowadzące spotkanie, 
prezes TOZ Grażyna Bogacz-Sokół 
oraz inspektor d/s ochrony zwierząt 
Gabriela Wróbel, przybliżyły dzieciom 
ponad 140-letnią historię TOZ-u oraz 
cele i działalność organizacji. Zapo-
znały dzieci z aktami prawnymi dla 
zwierząt, dyskutowały o losie zwierząt 
porzuconych, okrutnie traktowanych, 
odpowiadały na pytania uczniów. Za-
proszona lekarz weterynarii Agnieszka 
Tkacz rozmawiała z dziećmi na temat 
prawidłowego karmienia zwierząt oraz 
o obowiązkowych szczepieniach i lecze-
niu zwierząt domowych.

Na pożegnanie uczniowie złożyli 
przysięgę, że będą zawsze przyjaciółmi 
naszych małych przyjaciół i będą dbać 
o nich, a delegacje klas podpisały dekla-
rację Karty Praw Zwierząt. Uczniowie 
otrzymali różne pomoce w formie ulo-
tek, broszur, plakatów, naklejek. Dzięku-

24 października w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 
w Jaworznie odbyło się kolejne 
spotkanie z cyklu „Nauki 
Niepotrzebne”, tym razem 
dotykające problematyki „Mieć 
aby być – dobrobyt materialny 
a jakość życia”, prowadzone przez 
Kierownika Zakładu Psychologii 
Zdrowia – prof. UŚ dr hab. 
Małgorzatę Górnik-Durose. 

Uczestnicy tego spotkania to ucznio-
wie klas psychologicznych III LO wraz 
z opiekunką profilu, pedagogiem – Re-
natą Górą oraz polonistką – Martą 
Bromboszcz-Rolą, młodzież z ZSP nr 5 
z Anną Żurowską, uczniowie z ZSP nr 2 
wraz z Magdaleną Kubalą oraz młodzież 
z ZSP nr 4 z Magdaleną Dziedziak-Waw-
ro. Gościem honorowym był wiceprezes 
Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Ja-
worzno III – Zbigniew Banasik.

Pani profesor – specjalistka z dzie-
dziny psychologii zdrowia – w bardzo 
interesujący sposób określiła stosunek 
ekonomii do psychologii, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kategorii 
konsumpcji jako zagrożenia dla tzw. 
dobrego życia.

Przedstawiła również teorię dobro-
stanu psychicznego, skupiając się na jego 
znaczeniu dla przeciętnego człowieka. 
Młodzież miała także okazję zapoznać 
się z pojęciem affluenzy, czyli swoistej 
materialistycznej choroby XXI wieku. 
Konkluzja wykładu to jednocześnie zna-
komita rada na przyszłość – aby uniknąć 
psychologicznej pustki, czyli stanu do 
jakiego prowadzi nadmierna konsump-
cja, nie należy po prostu koncentrować 
się na nadmiernym gromadzeniu dóbr 
oraz nie traktować owego gromadzenia 
jako celu nadrzędnego.

Zbliża się czas Parafialnego Odpustu. W związku 
z tym pragniemy zaprosić wszystkich Parafian 
i Gości na  DNI PARAFII SZCZAKOWA organizowa-
ne we współpracy z Wydziałem Promocji Urzędu 
Miasta i Miejskim Centrum Kultury. I tak:
q	W piątek i sobotę przed południem Iwona 

Brandys w czasie „Lekcji Muzealnej” będzie 
ukazywać architekturę oraz ikonografię 
naszej świątyni. Również w piątek (14.11.) po 
mszy św. wieczornej zespół z Węgier wykona 
klasyczną muzykę ludową.

q	W sobotę (15.11.) po Mszy św. o godz. 18.00 
prof. Adam Gedliczka zaprezentuje projekty 
witraży, które będą ozdobą szczakowskiego 
kościoła może już w 2009roku! 

q	Natomiast w najbliższą niedzielę (16.11.) 
będziemy przeżywać uroczystość świętej 
Elżbiety, patronki Parafii. Uroczystej Eucha-
rystii o godz. 11.30 będzie przewodniczył nasz 

rodak, ks. Józef Jończyk proboszcz parafii św. 
Kazimierza w Krakowie, który także wygłosi 
kazanie. 

q	Również w niedzielę zapraszamy wszystkich 
na Cmentarz Szczakowski, gdzie o godz. 15.00 
przeżyjemy specjalne nabożeństwo, w czasie 
którego będziemy modlić się za zmarłych 
w ciągu ostatniego roku. Na to nabożeństwo 
zapraszamy zwłaszcza tych, których bliscy 
mają groby na naszym cmentarzu. Prosimy: 
przynieście ze sobą znicze.

q	W poniedziałek (17.11.) po mszy św. 
o godz. 16.00 zwycięzcy konkursu o św. 
Elżbiecie otrzymają nagrody, o godz. 
17.30 będzie specjalne nabożeństwo do 
św. Elżbiety Węgierskiej, a po mszy św. 
o godz. 18.00 zapraszamy na koncert 
muzyki organowej.

ks. proboszCz Józef Gut

Dni parafii Szczakowa 14.11. – 17.11. 2008 r.

Dobrobyt materialny a jakość życia

Po wykładzie odbyła się dyskusja, 
która pomogła lepiej zrozumieć poru-
szane zagadnienia – uczniowie zaintry-
gowani problematyką mogli skorzystać 
z propozycji naukowych autorstwa prof. 
Durose, zgromadzonych w naszej biblio-

tece. Warto zauważyć, że powyższy pro-
jekt pod nazwą „Nauki Niepotrzebne” 
został zauważony przez świat biznesu, 
czego wynikiem jest uzyskana dotacja 
z Fundacji Banku Pekao SA im. dr. Ma-
riana Kantona. Żwk

Halina Rechul wita prof. Małgorzatę Górnik-Durose (z lewej)

jemy wychowawczyniom: mgr A.Stanek, 
mgr M. Kurek, mgr J.Szumiłło-Kulczyc-
kiej, mgr E. Wojnarowskiej za zaprosze-
nie i pomoc w czasie spotkania.

5 listopada br. byliśmy na spotkaniu 
w Miejskim Przedszkolu nr 27 im. Maj-
ki Jeżowskiej w Jaworznie. Przywitano 
nas piosenką N.Kukulskiej pt. „Puszek-
Okruszek”ponad 80 dzieciaków z grupy 
5 i 6-latków, a także maluchy. Dzieci 
z wielkim zainteresowaniem i zaanga-
żowaniem wysłuchały pogadanki na 
temat opieki nad zwierzakami, opo-
wiadały o swoich pupilach i pięknie 
odpowiadały na pytania konkursowe. 
W nagrodę każdy przedszkolak otrzy-
mał naklejkę, a każda grupa plakaty, 
kolorowanki i ulotki o tematyce ekolo-
gicznej. Dzieci powtórzyły słowa przy-
sięgi, że zawsze będą dbać o zwierzęta, 
gdyż są to istoty żyjące, odczuwają ból, 

strach i cierpienie. Starsze przedszko-
laki podpisały swoim imieniem Kartę 
Praw Zwierząt. Słowa podziękowania 
za zaproszenie, przygotowanie dzieci 
i miłą atmosferę kierujemy do opieku-
nek grup: mgr I. Madejczyk, mgr J. Bo-
chenek, mgr E. Zielińskiej, K. Woźniak. 
Lekcje prowadzili prezes TOZ Grażyna 
Bogacz-Sokół, insp.d/s ochrony zwie-
rząt Gabriela Wróbel, lekarz wetery-
narii Ryszard Czerwonka. 

Do zobaczenia na kolejnych spo-
tkaniach z TOZ-em. Prosimy o dalszą 
zbiórkę karmy dla bezdomnych zwie-
rząt. Nie bądźcie obojętni na ich los. 
Nie krzywdźcie kotów wolno żyjących, 
są naszymi sprzymierzeńcami w wal-
ce z gryzoniami. Wspólnie pomóżmy 
przetrwać zwierzętom i ptakom nad-
chodzącą zimę. 

G.wróbel, toz/Jaworzno

Miarą człowieka jest jego stosunek do zwierząt

Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji prowadzonej przez 
prezes TOZ Grażynę Bogacz-Sokół oraz inspektor d/s ochrony 
zwierząt Gabrielę Wróbel
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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 9 stycznia 2009r.
o godz. 10:30 w sali nr 5Sądu 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

udziału w 1/2 części nieruchomości w postaci:
działki zabudowanej oznaczonej nr 4, w obrębie 255, o powierzch-
ni 1177 m2 położonej w Jaworznie przy ul.  Grunwaldzka 75,
stanowiącej własność dłużnika w 1/2 części:

Adamek Wiesław
ul. Grunwaldzka 75

43-600 Jaworzno
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wie-
czystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 15149.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 575.000,00 zł. 
Wartość udziału dłużnika w 1/2 części nieruchomości jest osza-
cowany na kwotę: 287.500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości 
oszacowania udziału dłużnika w 1/2 części nieruchomości  
tj. kwotę: 215.625,00 zł. 

Cena oszacowania nie zawiera podatku VAT. Przystępujący do 
licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% 
ceny oszacowania udziału dłużnika w 1/2 części nieruchomo-
ści 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 wy-
stawienia, 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 prze-
prowadzenia 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 własno-
ści. Termin licytacji może zostać odroczony, bądź zniesiony bez 

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 28 stycznia 2009r.
o godz. 10:30w sali nr 5Sądu 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 77 składającego się z 3-ch pokoi, 
kuchni, przedpokoju, łazienki, wc, o powierzchni 70,90 m2, 
usytuowanego na IV piętrze budynku wielomieszkaniowego 
położonego w Jaworznie przy ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 
66, do którego przynależy piwnica o powierzchni 5,40 m2.  
Z własnością lokalu związany jest udział właściciela lokalu  
w prawie do użytkowania wieczystego oraz w prawie własno-
ści  części wspólnych budynku pozostałych po wyodrębnieniu 
lokalu objętych księgą wieczystą Nr 19464, z której lokal został 
wyodrębniony, wynoszący 2929/100000 części.
stanowiącej własność dłużników:

Janus Zbigniew, Janus Beata
ul. Insurekcji kościuszkowskiej 66/77

43-600 Jaworzno
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wie-
czystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 29920.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 164.300,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości 
oszacowania tj. kwotę: 123.225,00 zł.

Cena oszacowania nie zawiera podatku VAT. Przystępujący do licytacji 
zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania 
udziału dłużnika w 1/2 części nieruchomości najpóźniej do momentu roz-
poczęcia 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, zaopatrzo-
nej 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 komorni-
ka. 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 zawia-
damia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13 stycznia 2009r  
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 15 o powierzchni użytkowej 43,70 m2  składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju i ła-
zienki, usytuowanego na I-szym piętrze w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. 
Do lokalu przynależy piwnica nr 15 o powierzchni 7,30 m2,
posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 28884.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 122.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 91.500,00 zł.

oraz nieruchomości w postaci:
- lokalu mieszkalnego nr 17 o powierzchni użytkowej 51,80 m2  składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, 
łazienki, usytuowanego na II-gim piętrze w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. 
Do lokalu przynależy piwnica nr 17 o powierzchni 8,00 m2, 
posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 28886.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 144.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 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 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 
rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przed-
miotów 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. 955 kpc, że w dniu 14 stycznia 
2009r 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 18 o powierzchni użytkowej 43,70 m2 składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, 
usytuowanego na II-gim piętrze w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do lokalu 
przynależy piwnica nr 18 o powierzchni 5,40 m2,
posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 28887.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 122.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 91.500,00 zł.

oraz nieruchomości w postaci:
- lokalu mieszkalnego nr 19 o powierzchni użytkowej 53,90 m2  składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, 
usytuowanego na II-gim piętrze w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do lokalu 
przynależy piwnica nr 19 o powierzchni 5,20 m2, 
posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 28888.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 150.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 112.500,00 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 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 
rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przed-
miotów 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 17 grud-
nia 2008r. o godz. 9:00 w sali nr 4Sądu 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 oznaczonej jako:
działki budowlane oznaczone numerami 105/1 o pow. 186 m2 
i 105/2 o pow. 959 m2 w obrębie 266, zabudowane budyn-
kiem mieszkalnym o pow. użytkowej 78,36 m2, położonej w 
Jaworznie przy ul.  Wandy 36 
stanowiącej własność dłużników:

Szeląg Sławomir, Szeląg Joanna
ul. Wandy 36 43-600 Jaworzno

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 3652.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 262.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości 
oszacowania tj. kwotę: 196.500,00 zł.

Cena oszacowania nie zawiera podatku VAT. Przystępujący do 
licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% 
ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu 
rozpoczęcia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy 
komornika 34 1020 2528 0000 0402 0106 5184 Powszechna 
Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Tychach jak również 
w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważ-
nionych 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 14 dni przed licyta-
cją 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 uprawomoc-
nienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Termin 
licytacji może zostać odroczony, bądź zniesiony bez podania 
przyczyny.
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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

Podłączanie piecy elektryczno-gazowych
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

1431/d/08

LUK-GAZ
Dostawa butli z gazem 11 kg

Dostawy cały tydzień od 6.00 do 20.00
Zamówienia cały dobę

Tel. 032 616 85 55; 509 243 418

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

1830/d/08

Awaryjne otwieranie mieszkań 
i samochodów. 
Montaż zamków. 

Zabezpieczenia po włamaniach 24 h. 
Tel. 669 30 30 30
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Miasto JaworznoReklama

ogłoszenie własne

REKLAMA 
W TELEWIZJI

 

już od 300 zł netto
tel. 032 751 91 30

1810/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

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

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 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

1822/d/08

Zatrudnimy
pracowników 

ochrony 
z l icencją 

Praca na terenie Jaworzna 
i Libiąża. 

Zapewniamy umowę o pracę, 
wysokie zarobki. 

kontakt:042 677 57 25

1825/d/08

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

1787/d/08

HIT SEZONU!

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

1825/d/08

1825/d/08

P.P.H.U. NIRO-TECH Jaworzno
PRODUCENT WYROBÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

Poszukuje pracownika na stanowisko:
pracownik biurowy

Wymagania:
–	 wykształcenie	średnie	-	techniczne
–	 znajomość	obsługi	komputera

Obowiązki:
–	 sporządzanie	dokumentacji	techniczno-ruchowych
–	 obsługa	biura	zamówień

Kontakt: 032/616-49-11 lub 23; e-mail: nirotech@nirotech.pl

1823/d/08

MPGk Sp. z o.o. w likwidacji 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych  
w Jaworznie przy ulicach: Galmany 1, Inwalidów Wojennych 5  
oraz Górnosląskiej 39.

Szczegółowe ogłoszenie w tej sprawie ukazało się w Gazecie Wyborczej-
Katowice” w dniu 07.11.2008 r. oraz dostępne jest na www.mpgkjaworzno.
pl oraz na  www.komunikaty.pl 

Termin składania ofert mija 20.11.2008r.

1811/d/08

Ośrodek 
Szkolenia 
Kierowców 
„ZBYSZKO” 

zaprasza na kurs prawa jazdy 
kategorii B Konkurencyjne ceny

z tym ogłoszeniem taniej (rabat) !
Biuro: Jaworzno, ul. Sądowa 5a, 

czynne: poniedziałek, piątek 10.00-16.00 
sobota 10.00-13.00 tel. 032/ 752 04 35, 

0 504 814 307, 0 698 878 846 

www.oskzbyszko.jawnet.pl

Ogłoszenie własne

PRZEGRYWANIE VHS na 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

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

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

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

tel. (032) 751-91-30
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Pożegnanie z zamrażarką

Góra Kościuszki

Narecznica samcza

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

Krewki radny

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

Wyprawa na  
Górę Kościuszki
Tę hałdę, którą tu zwę Górą Ko-
ściuszki, widać niemalże z każdego 
miejsca w centrum Jaworzna. To, 
jak się wydaje, ostatnia pamiątka 
po zlikwidowanej kopalni. Teren po 
szybie wkrótce zostanie sprzedany, 
chociaż wciąż trwają prace mające 
nieco uatrakcyjnić ten teren dla po-
tencjalnych inwestorów. Chociaż kto 
wie, czy aby na pewno potencjalnych, 
skoro krążą słuchy wśród osób, które 
podobnie jak ja krążyły po tych tere-
nach, że wszystko jest już ustawione. 
Czyżby powrót do przeszłości? Mnie 
na szczęście interesuje tylko zieleń 
i to, co się w niej skrywa.

Pożegnanie z zamrażarką
W drodze na górę przemierzyłem 

tereny po wyciętych chaszczach. 
Spotkałem tu między innymi zasko-
czonego kota domowego, któremu 
radykalnie zmienił się obraz terenów 
łowieckich. Następnie przeszedłem 
na drugą stronę ulicy Rzemieślniczej 
i obok zrujnowanego baraku udałem 
się na hałdę. U jej stóp, od strony za-
chodniej, biegnie stosunkowo szeroka 
polna, ale z przejezdną drogą. Świad-
czą o tym rozliczne ślady po prowa-
dzonej tutaj ostrej akcji protestacyj-
nej przeciwko polityce ekologicznej 
rządu. W ramach tej akcji znalazły 
się tutaj między innymi stare meble, 
zwartość szaf oraz zamrażarka. Za-
mrażarka została brutalnie wybebe-
szona i rozwleczona. Taki przedmiot 
pożądania i taki koniec. Zaiste, nie 
zasługiwała na to. Teraz powoli staje 
się cząstką lokalnego środowiska, 
znikając powoli w gęstych zaroślach 
okazałej byliny, jaką jest rdestowiec 
japoński. A i okoliczne jeżyny nie 
próżnują.

Droga na szczyt
Charakterystyczna struktura tej 

hałdy powoduje, że wejście na nią 
z większości kierunków jest poważnym 
wyzwaniem. Na szczęście jej stoki po-
rasta las i to poniekąd ułatwia wejście. 
Drzewostan ten na razie tworzą brzozy 
z delikatną nutą topoli osiki. Do tego 
dochodzą robinie. Ostatnio pojawiło 
się tu sporo siewek dębu szypułkowego 
i czerwonego. To oznacza, że rozpoczął 
się drugi etap sukcesji, którego ostatecz-
nym rezultatem będzie grąd.

W runie lasu znaczącą domieszkę 
stanowi wspomniany wyżej rdesto-
wiec. Z innych krzewów na uwagę 
zasługuje dziki bez czarny. Ponadto 
są tu trawy, w tym trzcinnik piaskowy. 

Spore połacie tego terenu są jeszcze na 
bardzo wczesnym etapie sukcesji. Tu 
albo nie ma jeszcze zieleniny, albo do-
piero pojawia się mech. Z tego zielone-
go towarzystwa rozpoznałem żurawca 
falistego oraz jakieś płaszczeńce.

Urocze paprocie
Pewną ciekawostkę stanowią pa-

procie. Najwięcej jest ich na szczycie 
i w związku z tym dodają temu miejscu 
niesamowitej atmosfery. Odpowiednio 
zniżywszy się można się poczuć się 
prawie jak w karbonie. Występują tu-
taj dwa gatunki z rodzaju nerecznica. 
Znaczy się jedna to nerecznica samcza, 

druga krótkoostna. Uwaga w wielu 
kluczach do oznaczania roślin pojawia 
się polska nazwa narecznica, ale to, jak 
się okazuje, jest bezmyślnie powielana 
literówka pewnego zecera z okresu 
międzywojennego. W każdym razie 

rodzaj nazywa się Dryopteris. Kiedyś 
w szkołach na przykładzie pierwszego 
z wymienionych gatunków omawiano 
paprocie jako takie. U nas jest to gatu-

Początkowo wrzeszczał, 
później zaczął okładać 
żonę pięściami, wreszcie 
połamał jej nos – tak radny 
katował swoją żonę, bo ta 
nie wykonała natychmiast 
jego polecenia. Kobieta 
ze wstrząśnieniem mózgu 
trafiła do szpitala. 

– Wróciliśmy w nocy z balu zakła-
dowego – mówi Wioletta B. – Mąż 
był pijany. Zażądał, żebym rozpaliła 
w piecu. Chciałam się przebrać. To 
jednak nie spodobało się Adamowi. 
Szarpnął mnie, porwał bluzkę i pchnął 
na ziemię. Uderzyłam plecami w próg. 
Okropnie na mnie krzyczał. Pech 
chciał, że przy piecu nie było zapałek. 
Pani Wiola musiała więc wrócić po 
nie do kuchni. – Jak tylko mnie zo-
baczył, zaczął uderzać pięścią w nos,  
w oczy, chyba ze cztery razy podchodził 
do mnie – opowiada łamiącym się 
głosem pani Wiola. – Krzyczał, żebym 
się wynosiła z jego życia. Poszłam do 
łazienki obmyć twarz z krwi. Wpadł 
tam za mną i znowu okładał mnie 
pięścią. Był agresywny i wrzeszczał. 
W tym amoku rozbił pięścią pralkę  
i spłuczkę. Bałam się, że mnie zabije. 
Po zadaniu mi kilku ciosów wyszedł 
z łazienki. Czekałam aż zaśnie, wy-
płakałam się i też położyłam się do 
łóżka. Następnego dnia, po wyjściu 
męża do pracy, pani Wiola się spa-

kowała, ubrała dzieci i autobusem 
przyjechała do mamy. – Przeraziłam 
się, jak zobaczyłam córkę – twierdzi 
mama pani Wioli. – Twarz w sinia-
kach, opuchnięta, oka nie było widać 
i jeszcze połamany nos. Od początku 
wiedziałam, że to tyran, ale Wiola 
się nie skarżyła. Pani Wiola trafiła 
na cztery dni do szpitala. Mąż dwa 
razy ją odwiedził. – Przepraszał, ale 
nie płynęło to z serca – mówi kobieta. 
– Nawet czapki nie zdjął. Tłumaczył, 
że nic nie pamięta, że miał problemy  
w pracy. Czułam, że znowu wmawia 
mi, że to moja wina, że go nie rozu-
miałam. Za drugim razem, gdy mnie 
odwiedził, mówił, że była u niego po-
licja, że może iść siedzieć. Wyszedł ob-
rażony na mnie, nie zapytał, czy czegoś 
potrzebuję i co słychać u dzieci. 

Pani Wiola przyznaje, że nig-
dy nikomu nie mówiła, że mąż ją 
bije. Jego rodzina się domyślała, ale 
nikt nie odważył się zdecydowanie 
zainterweniować. Gehenna trwała 
osiem lat. – Pierwszy raz pobił mnie 
rok po ślubie twierdzi pani Wiola. 
Pobił mnie nawet wtedy, kiedy byłam 
w ósmym miesiącu ciąży z drugim 
dzieckiem. Kiedyś już leżałam w szpi-
talu, ale lekarzom powiedziałam, że 
upadłam. Mąż popchnął mnie wtedy 
na metalowe drzwi od pieca i rozcię-
łam głowę. Nawet jak był trzeźwy, to 
był agresywny. Jak nie bił, to wyzywał 
i znęcał się nade mną psychicznie. 
Dzieci nigdy nie ruszył, ale one bały 
się ojca. Gdy wszczynał kolejną awan-
turę, chowały się i udawały, że śpią. 
Wmawiał mi, że jestem najgorsza  

i wszystkiemu winna – wyznaje ko-
bieta. – Wierzyłam w to. Robiłam to 
co chciał, a i tak mnie bił. Myślałam, 
że tak musi być w małżeństwie. Pani 
Wiola przyznaje, że gdyby mogła cof-
nąć czas, odeszłaby od męża już po 
pierwszym pobiciu. Liczyła jednak, 
że mąż się zmieni. Bała się zostać 
z dziećmi bez mieszkania i pienię-
dzy. Na razie mieszka z rodzicami, 
dziadkami i rodzeństwem. W sumie 
10 osób mieszka w trzech pokojach. 
Teraz czuje się bezpiecznie.

Policja jeszcze tego samego dnia 
otrzymała ze szpitala zgłoszenie o po-
dejrzeniu popełnienia przestępstwa.  
– Złamany nos i inne obrażenia twarzy 
jednoznacznie wskazywały na pobicie 
– mówi oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji. – Stan kobiety nie 
pozwalał na jej przesłuchanie, dlatego 
zrobiliśmy to następnego dnia. O po-
bicie kobieta oskarżyła swojego męża 
Adama, który po pijanemu wszczął 
awanturę domową. Zasinienia na ra-
mionach kobiety wskazywały na to, że 
mężczyzna od dłuższego czasu znęcał 
się nad żoną. Kobieta potwierdziła 
te podejrzenia. Adam B. tego samego 
dnia został przez nas zatrzymany  
i przesłuchany. Przyznał się do pobi-
cia żony, choć nie potrafił powiedzieć, 
dlaczego to zrobił. Mówił tylko, że był 
pijany i niewiele pamięta, ale bardzo 
żałuje swojego czynu. Po wyjaśnie-
niach zwolniliśmy Adama B. Postawi-
liśmy mu zarzuty pobicia i znęcania się 
nad rodziną. Grozi mu za to do pięciu 
lat więzienia. 

pitawal

nek często spotykany w wielu lasach, 
ale już w nieodległych Czechach pod-
lega ochronie prawnej. Tak się bowiem 
składa, że wszystkie części tej rośliny są 
trujące, ale zarazem jest to niezłe ziółko, 
cenione już od starożytności.

Wniosek o skazanie (cz.2)
Kontynuując temat procesowej 

instytucji wniosku o skazanie przy-
pomnijmy, że może on – oczywiście  
w pewnych okolicznościach – do-
tyczyć tylko przestępstw zagrożo-
nych karą nie przekraczającą 10 lat 
pozbawienia wolności (art. 335, par. 
1 k.p.k.). Warto jednak pamiętać  
o tym, że w świetle zebranych dowo-
dów wyjaśnienia podejrzanego nie 
mogą budzić wątpliwości. Wówczas 
prokurator musi uznać, że przepro-
wadzanie dalszych czynności dowo-
dowych okazało się zbędne (art. 335, 
par. 2 k.p.k.). Trzeba też pamiętać, że 
taki wniosek może być złożony przez 
prokuratora po rozmowie z podejrza-
nym. Nie jest to jednak uniknięcie 
odpowiedzialności, a jedynie zmniej-
szenie formalności związanych  
z postępowaniem karnym. Sąd nie 
jest oczywiście bezwzględnie zwią-
zany tym wnioskiem. Ponadto pro-
kurator uprzednio niejako ocenia 
sytuację i sam uznaje, że prewen-
cyjne, represyjne, społeczne i odwe-
towe cele sankcji karnej – poniekąd 
zaproponowanej w akcie oskarżenia 
– zostaną spełnione bez przeprowa-
dzenia rozprawy. Jeżeli zatem prze-
stępca jest uprzednio karany, albo 
notorycznie notowany – wówczas 

nie ma przeważnie szans na wydanie 
wyroku skazującego z uwzględnie-
niem wniosku o skazanie. Natomiast 
wniosek o skazanie jest przyznaniem 
się do winy i to staje się okoliczno-
ścią łagodzącą na korzyść sprawcy. 
Nieprzyznawanie się do winy – acz-
kolwiek jest to podstawowe prawo 
podejrzanego, a następie oskarżone-
go – nie zawsze bowiem wpływa na 
jego korzyść. Oskarżony „ma prawo” 
nawet kłamać, tzn. nie przyznawać 
się do winy w obliczu sytuacji, gdy 
popełnił przestępstwo. Nikt bowiem 
nie ma obowiązku sam siebie obcią-
żać. Jednakże jeżeli wina zostanie mu  
– w sposób jednoznaczny, wystar-
czający i niebudzący w opinii sądu 
żadnych wątpliwości – udowodniona, 
wówczas usiłowanie uniknięcia odpo-
wiedzialności karnej może tylko za-
szkodzić sprawcy. Dlatego w toku po-
stępowania przygotowawczego – czyli 

przedsądowego – bardzo istotną rolę 
ma do spełnienia sama postawa po-
dejrzanego. Od postępowania przy-
gotowawczego zależy bowiem to, czy 
sprawa trafi wraz z aktem oskarżenia 
na wokandę sądową. Cele kary są 
przede wszystkim prewencyjne. Jeże-
li zatem podejrzany wskazuje swoim 
postępowaniem na to, że sam kontakt 
z organami ścigania odstraszy go  
i powstrzyma przed kolejnym ła-
maniem prawa – wówczas wniosek  
o skazanie może okazać się dogod-
nym uproszczeniem procedury kar-
nej. Jednakże instytucja wniosku 
o skazanie – który to wniosek sam 
podejrzany może zaproponować na 
swoją korzyść prokuratorowi nadzo-
rującemu postępowanie – nie może 
działać „uśmierzająco” na społeczeń-
stwo, które tym samym niejedno-
krotnie traci dystans i respekt wobec 
organów ścigania.
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RADIA CB

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

czynne od 9.00 do 17.00
soboty do 9.00 do 13.00

Reklama

Chcesz 
reklamować się 

w Internecie?

Pokażemy Ci nasze 
możliwości

na www.jaw.pl 

tel. 32 751 91 30
Ogłoszenie własne

Reklama w telewizji CTv Jaworzno
już od 300 zł netto

Dzwoń! – tel. 751 91 30
Ogłoszenie własne

1766/d/08

1712/D/08

1713/d/08

1711/d/08

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

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

1813/d/08

1717/d/08

1716/d/08
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Szlagier  
z Czarnymi

czytaj na str. 12

Drużynowe 
Mistrzostwa 
Polski w Trialu 
Rowerowym

Miłe złego 
początki

czytaj na str. 14

15. turniej 
Grand Prix

III Mistrzostwa 
Jaworzna w 
Scrabble 2008

czytaj na str. 13

Puchar Polski 
w wspinaczce

O braku optymalnej formy 
piłkarzy Szczakowianki 
Jaworzno nikogo nie trzeba 
przekonywać. Zawodnicy 
Sermaka przegrali już 
drugie z rzędu spotkanie, 
którego bohaterami nie byli 
przeciwnicy, a trzej panowie 
popularnie nazywani 
sędziami.

Po porażce w Piaskach szanse na 
awans bardzo zmalały, lecz żaden 
poważnie funkcjonujący zespół 
nie składa nigdy broni, tak też do 
spotkania podeszli jaworznianie, 
k tórzy za wszelką cenę chciel i 
wygrać. Przy tradycyjnych uści-
skach dłoni obu jedenastek sędzia 
uznał, że stroje Szczakowianki są 
nieodpowiednie (15 spotkań zosta-
ło rozegranych w tych trykotach,  
a przy 16. sędziemu one nie pasowa-
ły – przyp. red.) co wywołało dys-
kusję w szeregach drużyny. Pierwszą 
w meczu i, jak się później okazało, 
jedyną bramkę dla Szczakowianki, 
zdobył po pięknym strzale z „wole-
ja” w 16. minucie Mariusz Rejdych. 
Za podniesienie koszulki podczas 
celebrowania radości, nasz pomoc-
nik ujrzał żółtą kartkę. W 24. minu-
cie padło wyrównanie, kiedy to go-
spodarze nie przejęli się cierpiącym  
z bólu Sałapatkiem i umieścili piłkę  
w siatce. Na domiar złego drugą 
żółtą kartkę otrzymał Rejdych za 
rzekome oplucie rywala i Szcza-
kowianka grała w 10. W tym mo-
mencie na boisku wybuchła wielka 
kłótnia trwająca ponad 5 minut. 
Sędziowie nie chcieli pozwolić na 
wejście drugiemu młodzieżowco-
wi (tak nakazują przepisy) przed 
rozpoczęciem gry. Zdenerwowani 
piłkarze z Jaworzna po jej wznowie-
niu rzucili się do seryjnych ataków, 
które nie przyniosły niestety skut-
ku w postaci bramki. Po przerwie, 
pomimo dalszej przewagi gości, to 
Unia dwukrotnie podwyższyła wy-
nik. W 56. minucie, po strzale gło-

Unia Ząbkowice – Szczakowianka Jaworzno 3:1 (1:1)

Kolejna porażka

wą, Polański został przelobowany  
i padła 2 bramka, a 20 minut później 
po ładnym strzale z pierwszej piłki 
rezultat spotkania został ustalony, 
a wynik brzmiał 3:1. Jaworznianie 
mogli zdobyć kontaktową bramkę, 
lecz po minięciu obrońców Jarzyn-
ka trafił w poprzeczkę. Końcowy 
rezultat może martwić, nie tylko 
ze względu na porażkę, ale rów-
nież na wynik drużyny Czarnych 
Sosnowiec, którzy po raz drugi 
bezbramkowo zremisowali z An-
daluzją. Należy również zapamiętać 

nazwiska trójki sędziów z Zabrza, 
których decyzje ustawiły końcowy 
rezultat meczu, a przy kilku sytu-
acjach w polu karnym Unii zawahali 
się podjąć słuszną i korzystną dla 
jaworznian decyzję.

Bramki: Rejdych 16’
Szczakowianka: Polański, Skrzypek, 
Adamus, Sałapatek, Prażmowski, 
Zięba (Chojnowski), Biskup, Rejdych, 
Jarzynka, Bonczek (Ochmański), 
Janeczko.

bartek

Zaangażowanie, z jakim grał Adam Janeczko, było godne podziwu. 
Był wyróżniającym się zawodnikiem

 Zapraszamy wszystkich fanów 
jaworznickiej piłki na spotkanie  
z liderami tabeli Czarnymi 
Sosnowiec, które po zmianie 
terminu odbędzie się w niedzielę 
(16.11) o godzinie 11:00 na stadionie 
przy Kościuszki. Trener Sermak, jak 
i cała drużyna, liczą na wsparcie 
kibiców w tym arcyważnym meczu. 
Mecz jest rozegrany awansem 
z rundy wiosennej, dlatego 
posiadacze karnetów na pierwszą 
rundę rozgrywek będą musieli kupić 
wejściówki.

bartek

To prawdziwa sensacja! 
Zawodnik sekcji siłowania 
na rękę, działającej 
w Miejskim Centrum 
Kultury i Sportu, Lucjan 
Fudała, zdobył złoty 
medal w Pucharze Świata 
Zawodowców – „Nemiroff 
World Cup 2008”. 

Polak w pokonanym polu zo-
stawi ł ca łą światową czołówkę  
w kategorii wagowej do 95 kg. Były 
to już szóste zmagania. 7 listopada  
w warszawskim hotelu Hilton, w sali 
przy Olympic Casino, w drodze po 
pierwsze w historii złoto dla Polski  
w tej dyscyplinie, jaworznianin poko-
nał takie gwiazdy armwrestlingu jak  
John Brzen i Denis Cyplenkov.

Łącznie w  tegorocznych zmaga-
niach wystartowało 91 zawodników 
z 16 krajów.  nek

Fudała najsilniejszy na świecie

Kolejność w 15. turnieju 
szachowym rozegranym 9.11.08 r.:

1. Jacek Stachańczyk  8 pkt
2. Jarosław Marzec  7
3. Zbigniew Kądziołka  6
4. Stanisław Stachańczyk  6
5. Krystian Krzempek  5,5
6. Sergiusz Palion  5,5
7. Janusz Jeleń  5
8. Maciej Kawala  5
9. Dariusz Olej  5

10. Sylwester Barnowski  5
11. Adrian Moryson  4,5
12. Adam Kasperlik  4,5
13. Romuald Łasak  4
14. Adam Steczek  4
15. Grzegorz Zaprzałka  3
16. Andrzej Klich  2
17. Dagmara Kowalczyk  1

klasyfikacja OPeN 
po 15 turniejach:

1. Zbigniew Kądziołka  227,61
2. Jarosław Marzec  225,17
3. Janusz Jeleń  202,64
4. Stanisław Stachańczyk  190,78
5. Adrian Moryson  167,97
6. Sergiusz Palion  148,81
7. Maciej Kawala  140,03
8. Krystian Krzempek  110,46
9. Dariusz Olej  105,30

10. Adam Kasperlik  102,03
11. Daniel Korcz  69,61
12. Grzegorz Zaprzałka  64,40
13. Jacek Stachańczyk  61,29
14. Sylwester Barnowski  49,42
15. Andrzej Klich  46,46
Sklasyfikowanych jest 34 
zawodników.

klasyfikacja juniorów:
1. Krystian Krzempek  80
2. Tomasz wadowski  48
3. Adam Pludra  9
3. Natan Kajdas  9

klasyfikacja 
„zawodników bez kategorii”:

1. Dariusz Olej  126
2. Andrzej Klich  94
3. Romuald Łasak  87

W klasyfikacji kobiet prowadzi 
Dagmara Kowalczyk 20 pkt. 16. turniej 
rozpocznie się 23 listopada o godzinie 
10.00 w pubie przy ul. Plac Świętego 
Jana 12. 17. turniej odbędzie się  
30 listopada w Katowicach przy  
ul. Marcinkowskiego 13. 

(iw)

Klub Młodzieżowy Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu 
„Podłęże”, przy ul. Piłsudskiego 
72 zaprasza na III Mistrzostwa 
Jaworzna w Scrabble, które 
odbędą się w dniach 21-22 
listopada 2008 roku. Prawo 
udziału w Mistrzostwach Jaworzna 
mają osoby zameldowane lub 
pracujące na terenie miasta 
Jaworzna. Uczestnikami mogą 
być tylko osoby, które przeszły 
eliminacje wstępne i zapoznały 
się z regulaminem (dostępny 
na stronie internetowej MCKiS 
Jaworzno – http://www.sokol.
jaw.pl/). Eliminacje wstępne 
odbędą się 13 listopada 2008 
roku (czwartek). Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody  
i puchary zakupione m.in. przez: 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie, Urząd Miejski  
w Jaworznie, Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Jaworznie, posła 
na Sejm RP Wojciecha Saługę, 
Stowarzyszenie Równych Szans 
„SIGMA” w Jaworznie.

iw Lucjan Fudała (z lewej)
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Tradycyjnie już początek listopada 
to czas na zmagania najlepszych 
trialowców. W poniedziałek,  
10 listopada, byliśmy świadkami 
kolejnej ogólnopolskiej imprezy. 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
wraz z klubem Aquila Wadowice, 
byli organizatorami Finału 
Drużynowych Mistrzostw Polski  
w Trialu Rowerowym.

Nic nie wskazywało na porażkę 
Victorii w tym meczu. Victoria, 
mimo zdobycia pierwszej bramki, 
musiała jednak uznać wyższość 
rywala przegrywając 2:1.
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SIATKóWKA

SIATKóWKA

KOSZYKóWKA 

Trzecie zwycięstwo 
w piątym meczu. Taki bilans 
mają na koncie siatkarze 
pierwszoligowego MCKiS 
Energetyk Jaworzno. 
W minioną sobotę, po 
niespełna godzinie gry, 
podopieczni trenera 
Mariusza Łozińskiego, 
gładko zwyciężyli SMS PZPS 
Spałę 3:0.

Po dobrym występie w Będzinie, 
przyszedł czas na mecz z najsłabszą 
drużyną pierwszej ligi, siatkarzami 
ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 
Drużyna, która działa w ramach 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 
składa się z najbardziej obiecujących 
młodych siatkarzy, którzy grając 
równocześnie uczą się. Przed tym 
spotkaniem młodzi adepci siatkówki 
zajmowali ostatnie miejsce i w do-
tychczasowych rozgrywkach nie 
zdobyli nawet seta. Zdaniem autora 
artykułu, najlepszym siatkarzem 
drużyny ze Spały jest jaworznianin 
– Krzysztof Fitrzyk, który pojawił się 
na parkiecie w pierwszej szóstce.

Mecz rozpoczęła szóstka w skła-
dzie: Syguła, Skrzypiński, Kaźmierski, 
Kamuda, Wilk, Nowak i Warchoł na 
libero. Od początku seta to Jaworznia-
nie narzucili swój styl gry. Widać było, 
że zawodnicy trenerów: Łozińskiego 
i Sowy, poważnie podchodzą do tego 
spotkania. Rozgrywający Energetyka, 
Mariusz Syguła, próbował równych 
wariantów w ataku. Oglądaliśmy moc-

ne ataki ze skrzydła oraz skuteczne 
krótkie. Prym w naszej drużynie wiódł 
Daniel Wilk, który nie tylko mocno 
atakował, ale również skutecznie ser-
wował. Choć początkowo, Energetycy 
nie mogli wstrzelić się z zagrywką, to 
od połowy seta ten element zadecy-
dował o końcowym sukcesie. Gdy na 
zagrywkę wszedł Skrzypiński, to wła-
śnie ten zawodnik pozostawał w tym 
miejscu przez 7 kolejnych punktów. 
Dzieła zniszczenia dokończył Wilk, 
który posyła asa serwisowego, kończą-
cego pierwszą odsłonę.

Ostatecznie po 18 minutach gospo-
darze kończą seta z wynikiem 25:13. 
Drugi set zaczyna się od pojedyncze-
go bloku Kamudy. Szybkie 3:0 i do-
piero skuteczny atak Fitrzyka otwiera 
punktowe konto przyjezdnych. Gra 
bardziej się wyrównuje i przyjezdni 
nawiązują walkę, co przynosi im re-
mis po 9. Jednak, jak się później oka-
zało, była to jedyna sytuacja w meczu, 
w której SMS doprowadził do remisu. 
Jaworznianie szybko poprawiają 
przyjęcie, uszczelniają blok i ostatecz-
nie wygrywają drugą odsłonę do 16. 
Trzeci set zaczął się od zmian. Trener 
Łoziński w miejsce desygnuje do gry: 
Antosika i Szopę. Za chwilę na boisku 
melduje się Michalski. Przyjezdni 
mają problemu w przyjęciu, gubią się 
w ataku i ostatecznie, set kończy się 
wynikiem 25:15.

Kolejne trzy punkty pozwoliły 
Energetykom na awans w ligowej 
tabeli. Po pięciu kolejkach jaworz-
nianie zajmują 4. miejsce. Kolejnym 
przeciwnikiem Energetycznych będą 
akademicy z Nysy. W przypadku 
zwycięstwa nasza drużyna może po-
prawić swoją pozycję. 

nek

MCKiS Energetyk Jaworzno – SMS Spała 3:0 

Kolejne zwycięstwo

Nadal bez zwycięstwa pozostają za-
wodniczki drugoligowego MCKiS 
Jaworzno. Tym razem po zacię-
tej walce jaworznianki przegrały  
z drugą drużyną Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego z Sosnowca 1:3.

Zdaniem wielu obserwatorów, to 
było najlepsze spotkanie siatkarek, 
trenowanych przez Krzysztofa Za-
bielnego. Bardzo wyrównana gra, 
punkt za punkt, jednak to ostatecznie 
gospodynie wygrywają pierwszego 
seta 26:24. Drugi set również pada 
łupem sosnowiczanek. Wola walki  

i determinacja przyjezdnych pozwala 
nam na wygranie trzeciej odsłony. 
Jednak to było wszystko. Jaworz-
nianki przegrywają kolejną odsłonę  
i ostatecznie końcowy wynik na tabli-
cy wyników to 3:1. 

Poziom sportowy drugiej ligi  
w sezonie 2008/2009 znacznie się pod-
niósł. Pomimo tego, że jaworznianki 
starają się w każdym meczu, nie było 
im dane zaznać smaku zwycięstwa. 
Bardzo liczymy, że w kolejnych spo-
tkaniach odniosą zwycięstwo.

nek

SMS Sosnowiec – MCKiS Jaworzno 3:1

Nadal bez zwycięstwa 

Trzecie z rzędu zwycięstwo odnieśli 
koszykarze drużyny MCKiS JBL 
Jaworzno. Tym razem podopieczni 
trenera Marcina Lichtańskiego, 
zwyciężyli drużynę AZS Radom 
81:74. Bardzo dobre zawody roze-
grali młodzi koszykarze: Dawid 
Grochowski i Daniel Goldammer, 
którzy zdobyli prawie połowę punk-
tów drużyny.

Radomianie przed tym spotkaniem 
zajmowali 11. miejsce w tabeli 2. ligi, 
grupy C. Drużyna MCKiS plasowała 
się oczko niżej. Obie drużyny miały 
taki sam bilans, dzieliła ich jedynie 
różnica zdobytych i straconych setów. 
W spotkaniu z akademikami z powodu 
kontuzji nie wystąpił Grzegorz Remin. 
Opaska kapitana została powierzona 
Dawidowi Grochowskiemu. Gospo-
darze rozpoczęli mecz w składzie: 
Matysiak, Grochowski, Lemański, 
Goldammer i Tokarski. 

Pierwsze minuty pokazały, że 
o zwycięstwo w tym meczu będzie 
niezwykle ciężko. Ciężar gry na swoje 
barki wzięli młodzi zawodnicy. Pierw-
sza kwarta była bardzo wyrównana. 
Jednak w końcówce przyspieszyli goście 
i objęli nieznaczne prowadzenie. Wynik 

kwarty 19:22. Drugą kwartę gospoda-
rze zaczęli ostrożnie. Jednak zmiennicy 
nie radzili sobie i wynik oscylował koło 
remisu. Dopiero wejście Grochowskie-
go i Goldammera, którzy akcjami 2+1 
wyprowadzają swój zespół na bezpiecz-
ne prowadzenie. Wynik drugiej kwarty 
to 25:17 dla jaworznian i straty zostają 
odrobione z nawiązką. Wynik mógłby 
być wyższy, gdyby drużyna MCKiS 
wykorzystywała rzuty osobiste. Łącz-
nie w pierwszej połowie, gospodarze 
wykonywali 22 rzuty osobiste, z czego 
trafili zaledwie połowę. W trzeciej 
kwarcie gra bardziej się wyrównała, 
jednak nieznaczną przewagę mieli 
goście, którzy skutecznie atakowali. 
Przed ostatnią odsłoną był remis po 61. 
Czwarta gra zapowiadała się ciekawie. 
Od początku miejscowi narzucili swój 
styl gry. Ciekawymi zagraniami popi-
sywał się Goldammer, a swoje punkty 
dorzucił Tokarski. Na 5 minut przed 
końcem objęliśmy najwyższe w me-
czu,16. punktowe prowadzenie. Zacięty 
pościg przyjezdnych spowodował jedy-
nie zmniejszenie rozmiarów porażki. 
Ostatecznie drużyna MCKiS Jaworzno 
zwyciężyła 81:74.

nek

MCKiS JBL Jaworzno – AZS Radom 81:74

Młodzież  
w natarciu

Tradycyjnie już początek listopada 
to czas na zmagania najlepszych tria-
lowców. W poniedziałek, 10 listopada, 
byliśmy świadkami kolejnej ogólno-
polskiej imprezy. Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu wraz z klubem Aqu-
ila Wadowice byli organizatorami Fi-
nału Drużynowych Mistrzostw Polski 
w Trialu Rowerowym.

Już od kilku lat w Jaworznie orga-
nizowane są ogólnopolskie zmagania 
najlepszych specjalistów w jeździe na 
rowerach. W tym roku Halę Widowisko-
wo-Sportową odwiedziło kilkudziesięciu 
zawodników ze wszystkich najlepszych 
polskich klubów.

Po bardzo zaciętej rywalizacji 
zwyciężyła drużyna Aquila Lotto 

w składzie: Tomasz Kramarczyk, Mi-
chał Zubek, Filip Mrugała, Sylwester 
Gębala, Sonia Klich.

Ostateczne rezultaty:
I miejsce – AQUILA LOTTO
II miejsce – AQULIA PKO
III miejsce – UKS Zawojak
IV miejsce – Dębnicki Kraków

iw

Drużynowe Mistrzostwa 
Polski w Trialu Rowerowym
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Z okazji Dnia Niepodległości
Corocznie w listopadzie 
Władysław Winiarczyk, 
prezes Jaworznickiego 
Klubu Szachowego MCKiS, 
organizuje turnieje dla 
szerokiego spektrum 
szachistów z okazji Święta 
Niepodległości. 

W tym roku do klubu Niko w By-
czynie zgłosiło się prawie 60 amato-
rów tego sportu i przez kilka godzin 
walczyli oni, nie tylko o puchary, ale 
także o nagrody pieniężne. Zawodni-
cy grali tempem 15 minut dla zawod-
nika na dystansie 9 rund.

Oto rezultaty turnieju:
I m. Władymir Malaniuk Ukraina 7,0 pkt.
II m. Mateusz Kuzioła Pawłowice 7,0 pkt.
III m. Witalij Koziak Ukraina 6,5 pkt.

Wśród kobiet zwyciężyła Agnieszka 
Matras z Rybnika, zdobywając 6,5 pkt., 
a najlepszym zawodnikiem z Jaworzna 
w turnieju okazał się Karol Pinkas zdo-
bywając 6,5 pkt. Nasza najlepsza zawod-
niczka z Jaworzna, Jolanta Guzik, zajęła 
8. miejsce zdobywając 6,5 pkt.

Z ostatniej chwili:
W Imielinie w dniach 8.11 – 9.11.2008 
odbyły się Mistrzostwa Śląska Junio-
rów do lat 7. Z naszego klubu wystą-
pił Przemysław Wadowski. Zdobył  
6 punktów, zajął 5. miejsce. Jest to duży 
sukces naszego 6-latka 

wł.winiarCzyk

Zapisy do turnieju. Od lewej: Janusz Jeleń i Zbigniew Kądziołka
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WYNIKI I TABELE  
SPOTKAń PIłKARSKICH 

PIłKA NOżNA – IV LIGA

PIłKA NOżNA – A KLASA

PIłKA NOżNA – V LIGA 

PIłKA NOżNA – V LIGA 

Victoria Jaworzno – Zieloni Żarki 1:2 (0:0)

Miłe złego początki
Nic nie wskazywało na porażkę Vic-
torii w tym meczu. Victoria, mimo 
zdobycia pierwszej bramki, musiała 
jednak uznać wyższość rywala prze-
grywając 2:1.

 Jaworznianie rozpoczęli bojowo 
nastawieni z dwoma napastnikami Ja-
jeśniakem i Strusiem, jednak długo ich 
akcje zaczepne nie przynosiły żadnych 
sytuacji. Drużyna Żarek nie kwapiła się 
do zdecydowanego ataku i w pierwszej 
połowie, nie licząc minimalnie nie-
celnej główki Romana Madeja, kibice 
oglądali raczej walkę w środku pola 
niż podbramkowe spięcia. Dużo lepiej 
rozpoczęła się druga połowa spotkania, 
w której Victoria jako pierwsza zdobyła 
bramkę. Po dośrodkowaniu Adama Goli 
z rzutu wolnego, najwyżej do piłki wy-
skoczył Krystian Żuraw, po jego strzale 
piłka najpierw odbiła się od poprzeczki 
by zatrzepotać w siatce rywali. Wynik 
1: 0 obudził gości, którzy poczęli nieco 
śmielej atakować bramkę Okrenta. Ak-
cje zawodników Żarek nie były porywa-
jące, ale przez błędy w zwykle szczelnej 
obronie jaworznian dały gościom dwa, 
okazało się zwycięskie, gole. Najpierw 
z pozoru niegroźnej sytuacji zawodnik 
Zielonych przerzucił piłkę z prawego na 
lewe skrzydło, nieznacznie pomylił się 
grający dobry mecz Wartała, a napastnik 
gości wykorzystał zaskoczenie i pokonał 
Okrenta strzałem w krótki róg. Vicia 
chciała szybko odrobić stratę i przez 
to sprokurowała sobie kolejną groźną 
sytuację, w której osamotniony Roman 

Madej w pojedynku z napastnikiem go-
ści musiał uznać wyższość przeciwnika 
i pogodzić się ze stratą drugiej bramki. 
Wynik 1:2 utrzymał się już niestety do 
końca spotkania, mimo sytuacji Gadaja 
z końcówki meczu, który w obliczu gry 
sam na sam nie potrafił umieścić piłki 
w bramce rywali. 

Victoria – Okrent – Wartała, Madej, 
Żuraw, Siemek – Kuzak, Miśkiewicz, 
Świerczyński, Gola – Struś, Jaje-
śniak.
W II połowie wchodzili: Gadaj (za 
Kuzaka) i Kryla (za Wartałę)

k.repeć

 Wydaje się, że porażka z Ciężko-
wianką w ubiegłym tygodniu tak 
przestraszyła Orkana, że ten przy-
jechał nie grać w piłkę a murować 
bramkę. 

Górnik, który ostatnio pokazuje 
coraz lepszą piłkę, miał w tym spotka-
niu bardzo utrudnione zadanie. Dość 
powiedzieć, że goście kompletnie nie 
myśleli o tym, by spróbować bram-
ce bronionej przez Strzeblewskiego 
(pierwszy bramkarz Górników – Palian 
będzie musiał przejść operację i w tej 
rundzie na boisku już go nie zobaczy-
my) zagrozić i w pierwszej połowie 
w 10, a w drugiej w 11 bronili się na 
własnej połowie. Mimo skomasowanej 
obrony przeciwników, jaworznianie 
potrafili stworzyć sobie kilka dogod-
nych sytuacji do strzelenia otwierającej 

Górnik Jaworzno – Orkan Dąbrówka W. 0:0 (0:0)

Nieudane oblężenie

Niestety nie udało się Ciężkowiance 
wygrać 2 meczu z rzędu. Po słabej 
grze podopieczni Marka Musiała 
ulegli Unii Dąbrowa Górnicza 1:3.

Pierwsza połowa, mimo mizernej 
postawy obu zespołów, zakończy-
ła się zwycięstwem Ciężkowianki.  
W 36. minucie Tomasz Ciołczyk 
wbiegł między obrońców i strzałem 
w prawy róg bramki nie dał bramka-
rzowi przyjezdnych żadnych szans. 
W drugiej połowie Ciężkowianka 
popełniała głupie błędy i traciła szkol-
ne bramki. Pierwszy prezent rywale 
dostali od duetu Struski – Ł.Cioł-
czyk, kolejny prezent Unia odebrała 
od stopera – Bosaka, który nie trafił 
w piłkę. Po tych zdarzeniach było 
już 1:2 i Ciężkowianka rzuciła się na 
rywali, grając nawet 3 napastnikami. 
Goście wytrzymali napór, skontro-
wali jaworznian i mecz zakończył się 
wynikiem 1:3. – Muszę powiedzieć, że 

przeciwnicy byli dziś po prostu lepsi, 
my zagraliśmy słabo. Inna sprawa, że 
nawet grając słabo, mogliśmy poku-
sić się o dowiezienie zwycięstwa, bo 
mecz super nam się ułożył. Niestety 
karygodne błędy w obronie sprawiły, 
że nie udało się zdobyć nawet punktu 
– powiedział po meczu trener Ma-
rek Musiał. Na wyróżnienie w spo-
tkaniu zasługuje Tomasz Ciołczyk 
i kibice, którzy cały mecz wspierali 
Ciężkowiankę, pokazując, że nawet 
mimo kiepskich wyników są zawsze 
z drużyną.

Bramka dla Ciężkowianki: Tomasz 
Ciołczyk 36‘
Skład Ciężkowianki: Ciołczyk Ł-
Grodzki, Bosak (Laser), Struski B, Stru-
ski M (Drąg) – Ślusarczyk, Pieczka, 
Bulga, Wadowski (Grabski) – Ciołczyk 
T., Kornaga

k.repeć

Ciężkowianka – Unia Dąbrowa Górnicza 1:3 (1:0)

Unia była lepsza

Zgoda Byczyna w pojedynku z Niwą 
Brudzowice wystąpiła w mocno 
okrojonym składzie i straciła dwa 
punkty, ledwie remisując 1:1.

Spotkanie z Niwą mogło zacząć 
się dobrze, ale Wyka nie wykorzystał 
sytuacji sam na sam z bramkarzem. 
W 30. minucie goście niespodziewa-
nie objęli prowadzenie po pięknym 
strzale, którego Ryszka nie miał prawa 
złapać. Dalsza część meczu wyglądała 
jak przysłowiowe bicie głową w mur. 
Zgoda atakowała, ale albo przez wła-
sną nieskuteczność albo przez świetne 
interwencje Marka Bębna – świet-
nego brakarza Niwy, niegdyś pierw-
szoligowca mającego nawet występy  
w pierwszej reprezentacji Polski, bram-
ki nie padały. Pierwsza połowa zakoń-
czyła się sensacyjnym 0:1, w drugiej 
udało się piłkarzom Zgody doprowa-
dzić jedynie do remisu. Bramkę na 
wagę jednego punktu zdobył Piecka w 
55. minucie gry atomowym uderzeniem 

z 30 metrów. Później anemia strzelecka 
Zgody dała o sobie znać, najpierw Wa-
cławek w słupek, później Piecka obok 
bramki. – Zgoda mogła spokojnie wy-
grać. Właśnie dla Sobczaka, Wacławka 
i Wojtaszaka można, mimo kiepskiego 
wyniku, kierować pochwały za nieustę-
pliwą i dobrą grę Zremisowaliśmy na 
własne życzenie. Chciałbym podzięko-
wać zarządowi Victorii Jaworzno za 
udostępnienie nam boiska oraz powie-
dzieć, że prawdziwych kibiców poznaje 
się wtedy, kiedy nie idzie, nie możemy 
zawsze wygrywać – powiedział prezes 
Zbigniew Siewniak. Kolejne spotkanie 
Zgoda rozegra na wyjeździe w Porębie, 
w sobotę o godzinie 13:30.

Bramka dla Zgody: Piecka 55‘
Skład Zgody: Ryszka –Gołąb (46‘ 
Kuć) Wierzbik, Piecka, Wacławek 
– Rakowski, Koziarz, Sobczak, Woj-
taszak – Wyka, Śliwiński 

k.repeć

Zgoda Byczyna – Niwy Brudzowice 1:1 (0:1)

Stracone punkty

wynik bramki. W 12. minucie dobrze 
z 12 metrów uderzał Popławski, ale bez 
efektu. Najlepszą sytuację miał w 23. 
minucie Thiao Ablaye, który przegrał 
jednak pojedynek sam na sam z bram-

karzem. W 33. minucie, po dobrym 
dośrodkowaniu Guzika, ponownie 
blisko był Thiao, ale jego próba strzału 
głową zakończyła się niepowodze-
niem. Bramki w pierwszej połowie nie 
udało się zdobyć, w drugiej było już na 
to zdecydowanie mniej okazji, gdyż 
goście zrezygnowali z przekraczania 
swojej połowy, czyniąc to może 3 razy 
w ciągu drugich 45 minut. Najlepszą 
okazję miał wprowadzony w 55. minu-
cie Kowalski, który jednak nie znalazł 
drogi do bramki w starciu oko w oko 
z bramkarzem przyjezdnych.

k.repeć

Adam Gola osaczony przez trzech rywali

Daniel Sędrzak w pojedynku z dwójką rywali

Tabela IV ligi
1.   Zagłębiak Dąbrowa G.  17  33  41-23
2.   MK Górnik Katowice  17  32  19-13
3.   Zieloni Żarki  17  32  27-15
4.   Górnik Wesoła  17  31  32-20
5.   Victoria Częstochowa  17  31  40-15
6.   KS Częstochowa  17  30  22-18
7.   Sarmacja Będzin  17  29  27-18
8.   Olimpia Truskolasy  17  24  24-26
9.   Górnik 09 Mysłowice  17  21  19-23
10.   Slavia Ruda Śląska  17  21  21-26
11.   Victoria Jaworzno  17  20  23-35
12.   ŁTS Łabędy  17  20 23-24
13.   MKS Myszków  17  17  11-24
14.   Źródło Kromołów 17  17  23-31
15.   Wyzwolenie Chorzów  17  15 18-27
16.   MOSiR Sparta Zabrze  17  14 16-29
17.   Unia Rędziny  16  10  14-33

Victoria Jaworzno – Zieloni Żarki 1:2

Kolejka 19 - 15 listopada
Pauza: Zieloni Żarki.
Sarmacja Będzin Górnik Wesoła
Górnik 09 Mysłowice KS Częstochowa
Victoria Częstochowa MKS Myszków
Źródło Kromołów Slavia Ruda Śląska
Zagłębiak Dąbrowa G. MK Górnik Katowice
Olimpia Truskolasy MOSiR Sparta Zabrze
ŁTS Łabędy  Victoria Jaworzno
Unia Rędziny Wyzwolenie Chorzów

Tabela V ligi
1.   Czarni Sosnowiec  16  44  52-9
2.   Szczakowianka Jaworzno  16  32  39-12 
3.   Unia Ząbkowice  16  32  29-13 
4.   Milenium Wojkowice  16  29  39-22
5.   MCKS Czeladź  16  28  23-19
6.   Górnik Piaski  16  28  37-27
7.   Orkan Dąbrówka W.  16  23  20-22 
8.   Górnik Jaworzno  16  23  25-29
9.   Podlesianka Katowice  16  23  30-24
10.   MKS Siemianowice Śl.  16  18  30-36
11.   A. Brzozowice-Kamień  16  17  16-16
12.   Pogoń Imielin  16  17  21-40
13.   AKS Niwka Sosnowiec  16  16  22-35
14.   Unia Dąbrowa Górnicza  16  16  24-29
15.   Kolejarz 24 Katowice  16  9  17-46
16.   Ciężkowianka Jaworzno  16  4  15-60

Unia Ząbkowice - Szczakowianka Jaworzno 3:1
Ciężkowianka Jaworzno - Unia Dąbrowa G. 1:3
Górnik Jaworzno - Orkan Dąbrówka Wielka 0:0

Kolejka 17 –15 16-Listopad
Milenium Wojkowice  Górnik Jaworzno
MKS Siemianowice Śl. Kolejarz 24 Katowice
MCKS Czeladź Górnik Piaski
Podlesianka Katowice Unia Ząbkowice
Szczakowianka Jaworzno Czarni Sosnowiec
A. Brzozowice-Kamień  Rozwój II Katowice
AKS Niwka Sosnowiec Ciężkowianka J-no
Unia Dąbrowa Górnicza Orkan Dąbrówka W.

Tabela A-klasa
1.   RKS Grodziec 14  36  54-15 
2.   Zgoda Byczyna  14  32  39-19
3.   Pionier Ujejsce  14  30  39-24
4.   Strażak Mierzęcice  14  30  45-14
5.   Błękitni Sarnów  14  28  32-17
6.   Przemsza Siewierz  14  26  36-15
7.   Orzeł Dąbie  13  21  38-22
8.   Ostoja Żelisławice  14  19  18-22
9.   Jedność Strzyżowice  14  19  33-28
10.   Niwy Brudzowice  14  17  23-33
11.   MKS Poręba  14  14  23-34
12.   Łazowianka Łazy 13  13  29-32
13.   Tęcza Błędów  14  12  15-35
14.   LKS Wysoka  14  9  19-71
15.   Przemsza Okradzionów  14  9  16-41
16.   Huragan Kocikowa  14  4  6-43

Zgoda Byczyna – Niwy Brudzowice – 1:1

Kolejka 15 - 15-16 listopada
Jedność Strzyżowice Zagłębiak Tucznawa
Przemsza Okradzionów Ostoja Żelisławice
Huragan Kocikowa Pionier Ujejsce
Niwy Brudzowice Tęcza Błędów
MKS Poręba Zgoda Byczyna
LKS Wysoka RKS Grodziec
Przemsza Siewierz Błękitni Sarnów
Strażak Mierzęcice Łazowianka Łazy

k.repeć



14 Co tydzień nr 46/894
12 listopada 2008 roku

Miasto JaworznoSport

o g ł o s z e n i e

 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
Jaworzno, ul. Mickiewicza 2 www.sokol.jaw.pl

1714/d/08

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 nowe-
go odcinka do ruchu ulicznego, już  
30 listopada, mieszkańcy naszego mia-
sta będą mogli ścigać się na nowym 
odcinku 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 napędem na tylnią 
oś o pojemności do 903 cm3

klasa RWD 2 – samochody z napędem na tylnią 
oś o pojemności powyżej 903 cm3

klasa VIP – załogi startujące na specjalne zapro-

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).

Wyścigowe otwarcie Trasy 
Śródmiejskiej Jawor Sprint

szenie organizatora bez względu na pojemność 
silnika, licencję 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 współczynnik 1.7, z zapłonem 

W murach Gimnazjum numer 3  
w Jaworznie w minioną sobotę 
odbyły się zawody wspinaczkowe  
w ramach 4. edycji Pucharu Polski 
Uczniowskich Klubów Sportowych. 
Zawody zorganizowane przez UKS 
K2 w Jaworznie przyciągnęły na start 
bardzo dużą liczbę uczestników –   
51 zawodników z Warszawy, Lublina, 
Łodzi i innych części Polski.

Zawody przyciągały nie tylko moż-
liwością zmierzenia się i porównania 
swoich umiejętności na tle innych, ale 
również możliwości obejrzenia w akcji 
i zasięgnięcia porad u Edyty Ropek, 
czyli wspinaczkowej mistrzyni. Edyta to 
prawdziwa profesjonalistka jeśli chodzi 
o wspinaczkę – tydzień temu w Moskwie 
zwycięstwem polskiej zawodniczki za-
kończył się cykl Pucharu Świata w wspi-
naczce, miesiąc temu Edyta została 
Mistrzynią Europy w wspinaczce na czas 
po zwycięstwie w Paryżu. W Jaworznie 
Mistrzyni Europy dała zawodnikom kil-
ka cennych wskazówek. – Edyta pokazy-
wała drogi przed zawodami i generalnie 
wzbudzała zachwyt, również organiza-
torów, zwłaszcza mój – mówi Grzegorz 
Tucki, organizator imprezy.

Zawody przebiegły sprawnie, a ry-
walizacja toczyła się na bardzo wysokim 
poziomie. – Jestem bardzo zadowolony 
z zawodów. Na zawody, biorąc pod 
uwagę długi weekend, zgłosiło się sporo 
uczestników. Mogę również powiedzieć, 
że jestem bardzo zadowolony z zawod-
ników z Jaworzna. Mimo że mierzyli się 
z krajową czołówką, to osiągnęli bardzo 
dobre rezultaty. Pragnę podkreślić wy-
graną w swojej kategorii Łukasza Piesi-
ka, który wspina się od 2 miesięcy, jest 
uczniem klasy sportowej o profilu wspi-
naczkowo-obronnym, a rywalizował 

z czołówką juniorską kraju – powiedział 
nam Grzegorz Tucki. W klasyfikacji 
drużynowej chłopców zwyciężył ŁKW 
Łódź, a w klasyfikacji dziewcząt DKW 
Strzegom. Zawody uświetnił swoją 
obecnością zastępca Prezydenta Miasta 
Jaworzno, Jacek Nowak. Organizato-
rami imprezy byli: UKS K-2, Polski 

Puchar Polski w wspinaczce

Związek Alpinizmu, Urząd Miasta 
Jaworzno, Gimnazjum nr 3 oraz Ogni-
sko Pracy Pozaszkolnej w Jaworznie. 
Specjalne podziękowania dla Fundacji 
„Energetyka na Rzecz Polski Południo-
wej” za sfinansowanie nagród rzeczo-
wych składa Zarząd UKS K-2.

k. repeć

Edyta Ropek zmienia obuwie przed wejściem na ściankę

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

MeCZ PIŁkI NOżNeJ JUNIORóW
MCKiS Sokół – LKS Zgoda Byczyna 11 listopada (wtorek) – godz. 11.00
stadion MCKiS, ul. Kościuszki 1 – wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI JUNIORóW
MCKiS Jaworzno – AZS Katowice 12 listopada  (środa) – godz. 17.15
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) – wstęp wolny!

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW STARSZYCh
MCKiS  JBL Jaworzno – AZS Katowice 13 listopada 2008 (czwartek) – godz. 16.30
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) – wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI JUNIORek
MCKiS  Jaworzno – MCKS Czeladź 13 listopada  (czwartek) - godz. 17.30
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) – wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI III LIGI MężCZYZN
MCKiS  Jaworzno – Halny Węgierska Górka 15 listopada (sobota) – godz. 16.00
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) – wstęp wolny!

MeCZ kOSZYkóWkI JUNIORóW
MCKiS Jaworzno – Pogoń Ruda Śląska 19 listopada (środa) – godz. 16.30
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 – wstęp wolny!

MeCZ SIATkóWkI III LIGI MężCZYZN
MCKiS Jaworzno  – Politechnika Gliwice 22 listopada (sobota) - godz. 15.30
Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) – wstęp wolny!

MeCZ kOSZYkóWkI II LIGI MężCZYZN
MCKiS JBL Jaworzno – Cracovia Kraków 23 listopada (niedziela) – godz. 17.00
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) – wstęp wolny!
Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane w ramach akcji ,,Kibicomania 2008” !!!

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

Jawor Sprint
Formularz zgłoszeniowy

kIeROWCA:  PILOT:
Imię i nazwisko   ............................................................... Imię i nazwisko  .........................................................
.......................................................................................... ...................................................................................
Adres  ................................................................................ Adres .........................................................................
.......................................................................................... ...................................................................................
tel. kontaktowy  ............................................................... tel. kontaktowy  ........................................................
Klub  ................................................................................. Klub  ..........................................................................
Nr prawa jazdy  ................................................................. Nr prawa jazdy ..........................................................
Licencja  ............................................................................          Licencja  .............................................................
DANE SAMOCHODU:
Marka ............................................................................... Model ........................................................................
Rok produkcji  ................................................................... Nr rej.  ........................................................................
Nr silnika  .......................................................................... Nr podwozia  ............................................................. 
Poj. Skok. Silnika .............................................................. Poj. Skok. Przeliczeniowa ..........................................

 KLASA .......................................................
Przez sam fakt podpisu na formularzu zgłoszeniowym uczestnik, jak również wszyscy członkowie jego ekipy, 
przyjmują tym samym bez zastrzeżeń przepisy Regulaminu, jak i wszystkich załączników i uzupełnień oraz 
uznają jako jedyne władze te, które zostały ustalone przez PZM. Jednocześnie uczestnicy oświadczają, iż biorą 
udział w imprezie na własne ryzyko, przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody, 
a tym samym zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora. Kierowca oświadcza:
– że posiada aktualne ubezpieczenie NNW i OC oraz,
– że nie posiada licencji kierowcy w rozumieniu regulaminów sportowych PZM.
Data ..............................................
Podpisy:
Kierowcy ....................................................  Pilota........................................................

ZS(diesel) x współczynnik 1.5. Zapisy 
do rajdu rozpoczną 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 
publikować będziemy w gazecie 

„Co tydzień” oraz na portalu 
www.jaw.pl lub na stronie 
www.jaworsprint.jaw.pl.

franCiszek Matysik orGanizator
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– Pierwszy Klub Honorowego Dawcy 
Krwi powstał w Jaworznie na początku 
lat 60. przy Azotce. Następne powstały 
przy KWK Komuna Paryska, KWK 
Jaworzno, Elektrowni II i PKP Kolejarz. 
Po połączeniu elektrowni Jaworzno II i III 
powstał nowy klub HDK, który działa do 
dziś. Od 1997 roku zaczęliśmy rozszerzać 
działalność. Od 1998 roku weszliśmy 
z akcjami do szkół ponadgimnazjalnych. 
W 2003 roku powstał Klub Młodzieżowy 
HDK przy ZSP nr 3. Do dziś oddaliśmy 
w sumie 13.800 litrów krwi. W 2008 roku 
odbyło się już 20 akcji. Krew oddało 792 
osoby, w tym 176 kobiet i 138 osoby po 
raz pierwszy. Odbyły się też akcje w LO 
I, LO II, ZSZ przy Elektrowni Jaworzno 
III, ZSP nr 3. Krew oddało 121 uczniów 
– powiedział w ubiegłą sobotę w Klubie 
„Relaks” prezes Zarządu Rejonowego 
PCK w Jaworznie Władysław Witek.

Z okazji 50-lecia powołania Klubów 
Honorowych Dawców Krwi i Dni HDK 
w sobotę, 8 listopada 2008 r., w Klubie 
„Relaks” odbyła się uroczysta akademia. 
Honorowych Dawców Krwi zaszczycili 
swą obecnością: prezes ŚZO PCK z Ka-
towic Andrzej Czerwiński, dyrektor 
RC KiK Stanisław Dyląg, dyr. MCKiS 
Marian Miler i jego zastępca Mirosław 
Ciołczyk, koordynatorka pielęgniarek 
szkół ponadgimnazjalnych Renata 
Naftyńska, przedstawicielka Urzędu 
Miejskiego – Anna Grelowska.

50 lat Honorowego Krwiodawstwa

Podziękowania
Słowa podziękowań krwiodawcom 

za ten bezcenny dar jakim jest krew 
oraz za pracę na rzecz PCK, skierowali 
do odznaczonych Andrzej Czerwiński 
i Stanisław Dyląg. Z wielkim wzrusze-
niem, kwiatami i okolicznościowymi pa-
miątkami za 48 lat działalności podzię-
kowano Władysławowi Witkowi, który 
zrezygnował z funkcji prezesa PCK.

Władysław Witek zaczynał jako ho-
norowy dawca krwi, oddał przez ten czas 
imponująca ilość krwi, świecąc przykła-
dem wśród jaworznian. Dla Władysława 
Witka praca w PCK to nieustanna po-

moc potrzebującym. PCK w Jaworznie 
pod jego kierownictwem organizuje się 
corocznie zbiórki żywności, zeszytów 
i przyborów szkolnych, odzieży i sprzę-
tów gospodarstwa domowego. Orga-
nizowany jest odpoczynek dla dzieci 
na kolonii letniej w Zakopanem. PCK 
pod jego kierownictwem udziela po-
mocy ludziom w załatwianiu trudnych 
spraw w instytucjach oraz prowadzi 
edukację wśród młodzieży. Organizu-
je Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla 
Szkół Ponadgimnazjalnych, Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 
oraz akcje krwiodawcze w mieście. To 

tylko fragment działalności prezesa 
Władysława Witka.

Za tę wieloletnią pracę na rzecz mia-
sta i jego mieszkańców dziękujemy mu 
i my, mając nadzieję, że przyłączą się do 
nas pozostali mieszkańcy Jaworzna.

Występy
Swymi występami artyści z MCKiS-

u uświetnili sobotnie spotkanie, śpie-
wem: Roksana Jarzynka–Mulka i Ewe-
lina Zięba, a tańcem Zespół Tańca To-
warzyskiego „Takt”, który pokazał swą 
klasę. Na koniec popularne szlagiery 
grał i śpiewał zespół „Bart”.

Odznaczenia
W dowód uznania za wieloletnie oddawa-

nie krwi, pracę na rzecz PCK Odznaką Honorową 
PCK II stopnia wyróżniono: Stefanię Romanow-
ską i Annę Grelowską.

Odznakę Honorową PCK stopnia III otrzy-
mali: Andrzej Medalion i Wojciech Gondek.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar 
humanitarny, bezinteresowne długoletnie 
oddawanie krwi odznaką Zasłużony Honoro-
wy Dawca Krwi I stopnia zostali wyróżnieni: 
Krzysztof Jędrzejek, Przemysław Potocki i Jan 
Ziomek. 

Odznaką II stopnia otrzymali: Jarosław 
Otrębski, Dariusz Ruskek, Daniel Wojtaszaki 
Rafał Wojtaszak.

Medale 50-lecia Honorowego Krwio-
dawstwa PCK za aktywną działalność na 
rzecz rozwoju ruch honorowego krwio-
dawstwa Zarząd Główny PCK przyznał: 
Pawłowi Silbertowi, Marianowi Milerowi, 
Kazimierzowi Walasikowi, Annie Grelow-
skiej i Renacie Naftańskiej.

Wyróżniono także: Jerzego Dańca, Hen-
ryka Kubalę, Czesława Kożucha, Kazimierza 
Małutowskiego, Andrzeja Medaliona, 
Leszka Pudełko, Stefanię Romanowską, 
Antoniego Rutkowskiego, Andrzeja Skwar-
ka, Aleksandra Strzelca, Marka Szynfelda, 
Marka Ulikowskiego, Józefa Wojtaszka 
i Władysława Witka.

Mirosława Matysik

Spotkanie z młodzieżą szkolną
W ramach cyklu spotkań z ciekawy-
mi ludźmi organizowanego przez 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, 
w środę, 29 października, zebrana 
publiczność w sali teatralnej MCK 
miała możliwość posłuchania histo-
rii o zdobyciu przez jaworznickich 
pasjonatów najwyższego szczytu 
Afryki, Kilimandżaro.

Trójka jaworznian, Sebastian Py-
cia, Piotr Fijoł i Marta Żbik, stanęli 
na szczycie Kilimandżaro, Uhuru 
Peak o wysokości 5.895 metrów,  
8 września br. Była to kolejna wypra-
wa jaworznian w ramach celu, jaki 
sobie postawili, czyli zdobycia Ko-
rony Ziemi. Kilimandżaro to drugi 
z najwyższych szczytów wszystkich 
kontynentów na ich koncie. W ubie-
głym roku Sebastian i Piotr zdobyli 
Mont Blanc.

Na spotkaniu z podróżnikiem 
Sebastianem Pycią sala była peł-
na. Większość słuchaczy stanowili 
uczniowie jaworznickich szkół. Seba-
stian zaprezentował wszystkie etapy 
podróży do Afryki i zdobywania 
szczytu. Obecni na spotkaniu mieli 

Zdobywcy Kilimandżaro z Jaworzna

również możliwość obejrzenia zdjęć 
z wyprawy. Oprócz spraw technicz-
nych, dotyczących poszczególnych 
etapów wspinaczki, uczestnicy mogli 
dowiedzieć się wielu ciekawostek na 
temat kontynentu. Sebastian zacieka-
wił wszystkich opowieściami o tym, 
jak miejscowi reagowali na „białe-
go” przechadzającego się po ulicach 

z aparatem fotograficznym. Mówił 
o lokalnych zwyczajach i kulturze. 
Potem dokładnie opisał trasę, którą 
musieli pokonać w drodze na Uhuru 
Peak, a także o niespodziance, jaka 
zdobywców czekała podczas zejścia 
z wierzchołka. Wspinacze musieli 
wtedy stawić czoła niespotykanej 
w tamtym rejonie świata i o tej porze 

roku burzy śnieżnej. Na koniec zapre-
zentowany został krótki film.

Mimo wielu przygód, cała trójka 
wróciła do kraju bezpiecznie i już 
szykuje się na kolejną wyprawę. Se-
bastian Pycia zaprosił zebranych do 
współpracy w organizacji wyprawy na 
Aconcagua, najwyższy szczyt Amery-
ki Południowej. 

p.JaMróz

W bibliotece dominowali starsi
Uczestnicy spotkania, którzy bar-
dzo licznie przybyli tego dnia do 
biblioteki, mieli okazję nie tylko 
wysłuchać, ale również prześledzić 
sfilmowaną trasę młodych jaworz-
nian na najwyższy szczyt Afryki, 
mieli również możliwość poznać 
liczne szczegóły z podróży, zoba-
czyć ubranych w tradycyjne stroje 
tubylców, poznać życie i zajęcia 
mieszkańców tego wciąż najbied-
niejszego kontynentu świata.

Sebastian opowiadał również 
o Parku Narodowym Kilimandża-
ro, który zachwycał swym urokiem, 
różnorodnością flory i fauny. Licznie 
przybywający na Kilimandżaro z całe-

go świata turyści, pozwolili stworzyć 
swego rodzaju przemysł turystyczny, 
stanowiący podstawę gospodarki 
Tanzanii i Kenii. Jedną z ciekawostek 
jest to, że każda najmniejsza nawet 
grupa wyruszająca na szczyt musi 
mieć swojego przewodnika, który dba 
o bezpieczeństwo wyprawy.

Zainteresowanie wyprawą wśród 
uczestników spotkania było ogromne; 
zadawali Sebastianowi liczne pytania. 
Wśród zebranych znajdowały się też 
osoby potencjalnie zainteresowane taką 
wyprawą, które chciały zgromadzić 
możliwie najwięcej przydatnych infor-
macji. Niezwykle miłym akcentem było 
rozdanie pamiątkowych nagród, drob-
nych upominków wśród najaktywniej-
szych uczestników spotkania.

A nasi bohaterowie już dziś myślą 
o kolejnej wyprawie. Byłby to najwyższy 
szczyt Ameryki Południowej Acon-
cagua – 6962 m n.p.m. Na razie nowa 
wyprawa jest w fazie planów, czas jakiś 
potrwa gromadzenie funduszy.

Spotkanie w MBP zorganizowali 
pracownicy czytelni naukowej z ini-
cjatywy Małgorzaty Stokłosy.

hr

Stanisław Dyląg wręczył prezesowi Witkowi podziękowania za wkład w promowanie honorowego krwiodastwa

Sebastian Pycia, Piotr Fijoł i Marta żbik na szczycie Kilimandżaro
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134/09

1715/d/08

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

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, 
– spawacza 
– 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 0 509 779 436, Iwona 0 516 534 045

TYLkO W CARGO 

JAZdY GRATIS!!!
Jak to możliwe? 

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

1814/d/08

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

dw/d/08

Kawiarnia – Pub „Bratek” 
Jaworzno, ul. Grunwaldzka 285 

(Os. Stałe- budynek Sp-ki „Dalia” obok przystanku autobusowego)

zaprasza 
– w dniu 28 listopada 2008 r. godz. 19-ta 

(piątek) na dancing „Andrzejkowy”  
wstęp 15,00 od pary

– Zabawę Sylwestrową cena 350,00 zł. 
od pary rezerwacja tel. 032/752-56-76, 032/752-45-11

PRZEGRY WANIE 
z taśm VHS i magnetofonowych

na płyty CD/DVD

Wesela 
Komunie
Chrzciny
Wakacje
I inne

Tylko u nas
redakcja „Co Tydzień” ul. św. Barbary 7

tel. (032) 751-91-30

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

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

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

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44
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

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

Przegrywanie taśm VHS i magnetofonowych
na pł y t y DVD i CD

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

tel. 032/ 751 91 30 Ogłoszenie własne

Gabinet Fizjoterapeutyczny
zaprasza na masaż klasyczny, leczniczy, relaksacyjny.

Przychodnia Łubowiec pn-pt 12.00 - 16.00
Tel. 0 798 689 876

1798/d/08

1827/d/08

Wynajmę gabinety lekarskie 
(w tym zabiegowy) wraz z wymaganym zapleczem 

w nowowybudowanej przychodni 
w Jaworznie (Osiedle Gigant). 

Tel. 0 32 616 19 87, 0 32 616 62 05, 
509 967 891

Zapraszamy na Dzień Otwarty 15.11.2008. 
W ofercie zabiegi na twarz i ciało w cenie niższej o 50%.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną. 
Ilość miejsc ograniczona!

Do końca roku promocja na zabieg odmładzania falami radiowymi. 
Profesjonalny sprzęt, promocyjna cena. 

Gabinet Medycyny Estetycznej „LIFT” 
Klinika Zdrowia i Urody 

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

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce koło w Jaworznie 

pragnie zawiadomić wszystkich uczestników 
konkursu fotograficznego im. J. Plocha pt. 

„Przyroda Jaworzna – cząstką Przyrody Ziemi”, 
że wystawa zgłoszonych fotogramów 

oraz wręczenie nagród i upominków odbędzie się 
w dniu 18 listopada 2008 r. (wtorek), 

o godzinie 17.00 w redakcji „Co Tydzień” 
przy ul. św. Barbary 7, 43-600 Jaworzno.

Serdecznie zapraszamy!
w iMieniu koła toz/Jaworzno 
prezes GraŻyna boGaCz-sokół

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
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BYCZYNA

PIECZYSKA

O przystanku Bobrowa Górka 
przy ul. ks. Mroczka pisaliśmy 
już wielokrotnie – chciałoby się 
powiedzieć nie raz, nie dwa. 
Niestety bez skutku. Tabliczka 
nadal wygląda jak połamana 
baletnica, a sam słupek jest 
ledwo widoczny, zwłaszcza 
w lecie. Ale mamy przecież 
jesień, więc jego widoczność na 
pewno się poprawi.

Połamana baletnica
Jesienią będzie lepiej widoczny

Nielepszy widok znajdziemy po 
drugiej stronie ulicy, ale tu przy-
najmniej widać pewną harmonię 
– prawie żaden element nie jest w 
całości, niezniszczony. Ławeczka bez 
kilku szczebli, połamana tabliczka 
– wyróżnia się jedynie, pozytywnie 
oczywiście, nowy rozkład jazdy. 
Mieszkańcy nie są więc w najgorszej 
sytuacji, dłuższe siedzenie na wybra-
kowanych deseczkach grozi uczuciem 
pewnego dyskomfortu, mogą za to 
spokojnie dowiedzieć się, o której 
odjeżdża autobus do Centrum.

Nie jest tak źle...

Ten znak drogowy obowiązuje przy 
wyjeździe czy wjeździe na Budowla-
ną? Pytanie, oczywiście, retoryczne, 
odpowiedź odczytać można wprost 
ze zdjęcia, ale sprawa jest poważna. 
Ten znak nie został na szczęście 
całkowicie zdemolowany, ale nie da 
się ukryć, że ktoś próbował na nim 
swoich sił. Znak „Ustąp pierwszeń-
stwa przejazdu”, najbardziej charak-
terystyczny, rozpoznawalny nawet 
wtedy, gdy całkowicie zostanie za-
sypany śniegiem, nie jest widoczny 
z tzw. „profilu”. Może dlatego, że go 
zwyczajnie nie ma.

Kogo dotyczy?

W 2007 roku oraz na początku 
bież ącego pisa l iśmy o proble-
mie mieszkańców ulicy Kiepury. 
Obydwa teksty dotyczyły tej sa-
mej sprawy – stanu nawierzchni, 
k tór a ba rd ziej  pr z y pom i na ła 
powierzchnię księżyca, aniżeli 
normalną drogę. 

Po dziurach ani śladu

Dojazd do posesji samochodem nie 
sprawiał aż tak dużych kłopotów – po-
konanie dystansu od domu do głównej 
ulicy lub odwrotnie było znacznie 
bardziej skomplikowane. Teraz po 
kraterach, w których podczas deszczu 
można było spokojnie wyczyścić buty, 
nie ma już śladu. 

27 października służby 
techniczne Miejskiego 
Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 
przystąpiły do realizacji 
kolejnego zadania 
związanego z budową nowej 
sieci wodociągowej na 
terenie Jaworzna. 

Mokro na Rumiankowej

W okolice ulicy Rumiankowej, której 
inwestycja dotyczy, zwieziono niezbędne 
materiały. Zmagazynowane rury połą-
czono ze sobą, tworząc jednolity odcinek 
wodociągu. Obecnie trwa jego ułożenie 
pod ziemią – zgodnie z wytyczoną trasą. 
Zgodnie z założeniami projektowymi 
dział wykonawstwa MPWiK buduje sieć 
wodociągową uliczną o długości 400 me-
trów. Jej celem będzie zasilanie w wodę 
pitną nowych posesji powstających na 
ulicy Rumiankowej – wyjaśnia Sławo-
mir Grucel, rzecznik firmy.

Jaworznickie wodociągi nie ukry-
wają, że na czas przeprowadzanych 
prac mogą wystąpić utrudnienia 
w ruchu, chociażby z racji wąskiej 
drogi przejazdowej oraz podmo-
kłego terenu jaki tam występuje, 
mogącego mieć znaczący wpływ na 
realizację zadania. Jednak dojazd 
do posesji zostanie mieszkańcom 
zapewniony.

Nowa nitka wodociągowa ma zo-
stać oddana do eksploatacji jeszcze  
w ostatnich dniach listopada.

Jak widać na zdjęciu, tabliczki 
nie kłamią. Nie wiemy, co 
spowodowało uszkodzenie 
nawierzchni na Dąbrowie,  
jedno jest pewne – równa  
z pozoru droga powoduje takie 
turbulencje naszego samochodu, 
jakich nie dostarczą nam czasem 
niektóre drogi gruntowe. 

Jedyna rada to maksymalnie 
zwolnić i przede wszystkim... do-
brze zapiąć pasy, a być może prze-
jażdżkę tym dąbrowskim traktem 
dane nam będzie przeżyć bez więk-
szego uszczerbku na zdrowiu.

Przykłady przystanków 
autobusowych, gdzie 
mieszkańcy nie tylko nie mają 
miejsca, aby usiąść, ale nie 
mogą nawet sprawdzić, o której 
godzinie odjeżdża najbliższy 
autobus, można by mnożyć. 

Czasem rozkładu nie ma w ogóle, 
niekiedy jest, niestety tak zamazany, 
że jego odczytanie graniczy z cudem. 
Ludzka złośliwość nie zna granic, dla-
tego za większość tego typu sytuacji 

Idealny obiekt dla chuliganów
odpowiadają sami mieszkańcy – nie 
mamy tu na myśli zwykłych, ko-
rzystających codziennie ze środków 
komunikacji miejskiej pasażerów, ale 
tych, dla których mienie publiczne jest 
po prostu doskonałym obiektem roz-
ładowania emocji. A zwykła tabliczka 
z rozkładem to obiekt wręcz idealny. 
Widać to zwłaszcza na obrzeżach 
miasta (choć nie tylko), gdzie brak 
kamer utrudnia złapanie chuliganów 
na gorącym uczynku, tak jak tutaj na 
pierwszym przystanku przy ulicy So-
bieskiego od strony Ciężkowic.

Dąbrowskim traktem...



19Co tydzień nr 46/894
12 listopada 2008 roku
Miasto Jaworzno Dzielnicowy kalejdoskop

SZCZAKOWA

JEZIORKI

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

DąBROWA NARODOWA

Nowy rurociąg na Kasztanowej
Mieszkańcy ulicy Kasztanowej 
również mogą liczyć w tym 
roku na wymianę rurociągu. 
Prace rozpoczęły się już na 
początku miesiąca. Rurociąg 
leżący w granicy obszaru 
górniczego, bezpośrednio 
narażony na działanie 
szkód górniczych, zostaje 
przebudowany na odcinku 
1700 metrów. Wraz z nim 
zmodernizowanych zostanie 
blisko 150 prywatnych 
przyłączy wodociągowych.

Zdarzenia związane ze szkodami 
górniczymi są dość częstymi zjawi-
skami odnotowywanymi przez służby 
techniczne Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji. To 
jedna z głównych przyczyn, oprócz 
materiału, z którego rurociąg został 
wykonany, powstawania częstych 
uszkodzeń i rozszczelnień, a tym sa-
mym do wycieków wody.

Wodociąg na ulicy Kasztanowej 
przez kilkadziesiąt lat zaopatrywał w 
wodę pobliską dzielnicę w trudnych 
warunkach, które obecnie mają ulec 
znacznej poprawie.

– Nowy odcinek wodociągu za-
projektowany i wykonany zostanie 
właśnie z zabezpieczeniami na szkody 
górnicze IV kategorii – wyjaśnia Sła-
womir Grucel – Prace rozpoczną się od 
przebudowy przyłączy wodociągowych 
na prywatnych posesjach, a w etapie 
późniejszym prowadzone będą w pasie 

drogowym – dokładnie od skrzyżowa-
nia z ulicą Insurekcji Kościuszkowskiej 
aż do ulicy Herbowej. Początkowo po 
stronie parzystej, do Szkoły Podstawo-
wej nr 19, później drogowcy przeniosą 
się na drugą stronę.

Znaczny przyrost, co jest zjawi-
skiem pozytywnym, gospodarstw 
domowych w tym rejonie spowo-
dował, także iż w ostatnim czasie 
obecna średnica wodociągu stała się 
niewystarczająca dla prawidłowego 
zaopatrzenia  w wodę pitną pobliskie 

gospodarstwa. Stąd też decyzja, że 
wraz z jego wymianą zostanie zwięk-
szona jego średnica.

– Projektowana średnica rurociągu 
(280mm) ma pokryć zapotrzebowanie 
w wodę pitną istniejące już budynki 
mieszkalne, ewentualną dalszą roz-
budowę dzielnicy oraz przyszłościowo 
zaopatrzyć ma w wodę pitną dzielnicę 
Koźmin – dodaje Sławomir Grucel.

Planowany termin zakończe-
nia zadania, którego wartość wy-
nosi 1,6 mln zł, to 30 maj 2009 r.  
W związku z planowanymi pracami 
wykonywanymi w obrębie jezdni, 
mogą nastąpić utrudnienia w ruchu 
drogowym. Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Jaworznie apeluje tym samym  
o zachowanie szczególnej ostrożno-
ści i dostosowanie właściwej pręd-
kości do panujących warunków  
w pobliżu budowy.

Te znaki, ustawione przy ulicy 
Dąbrowskiej, są doskonałym 
odzwierciedleniem tego, o 
czym informują i przed czym 
przestrzegają kierowców, 
jeśli ktoś jest jeszcze w stanie 
je poprawnie odczytać. 
Mamy nadzieję, że nie ma 
bezpośredniego związku 
pomiędzy uszkodzoną 
nawierzchnią a uszkodzonymi 
tabliczkami i że te najbardziej 
wybrakowane zostaną 
wkrótce wymienione.

Odzwierciedlenie

Zaawansowane prace prowadzone są 
również w Szczakowej, na ulicy Bato-
rego oraz Dąbrowskiego występują 
utrudnienia w ruchu, związane z prze-
rzutem ścieków ze zlewni Szczakowa 
do zlewni oczyszczalni Jeleń Dąb.

Zanim służby Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji weszły „na ulicę”, większość prac 

Imponujący pas zieleni, ciągnący się 
wzdłuż Batorego jest, jak się okazuje, 
idealnym miejscem dla przejeżdża-
jących kierowców do pozbywania się 
śmieci – najprostszy sposób to oczy-
wiście wyrzucenie niepotrzebnego 
odpadka przez okno. 

Czasem niektórzy „postarają 
się” bardziej i wyrzucą śmieci da-
lej w głąb lasu. Większość nie dba 
jednak nawet o najmniejsze pozory 
przyzwoitości. Skutek: krótki spacer 
co kilka miesięcy i uzbierałby się 
niejeden worek.

Ku naszej radości,  
a pewnie nie jesteśmy  
w tym poczuciu szczęścia 
jedyni, szpecąca 
konstrukcja witająca 
przyjezdnych od strony 
Sosnowca na ulicy 
Batorego, znikła  
„z cokołu”.

Utrudnienia  
na ulicy Batorego

Znikła szpecąca konstrukcja

prowadzona była w terenie zielonym. 
Teraz ustawiane są już kolejne znaki 
drogowe informujące o prowadzonej 
w tym miejscu inwestycji. Wszystko 
po to, aby raz na zawsze zlikwidować 
problem odprowadzania ścieków do 
pobliskich rzek. Póki co, kierowcy 
muszą zachować szczególną ostroż-
ność na tym odcinku.

Znany widok
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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:
12.11 (godz. 18.00) –Cztery pory 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) – Cztery pory roku w poezji 
dziecięcej – spotkanie autorskie z Urszulą 
Kępką

18.11 (godz. 18.0 0) – Debat a ox fordzka 
– I LO
19.11 (godz. 13.00) – Filmowa Kuchnia – Mon-
taż f ilmowy – wprowadzenie Edyta Kaszyca 
– projekcja f ilmu: Biegnij Lola, biegnij 
20.11 (godz. 11.00; 13.00) – Nauki Niepotrzeb-
ne –Droga na księżyc. Historia pocisku i sate-
lity- wykład dr Jerzego Jarosza z UŚ
20.11 (godz. 16.30) – Klub Filmowy – prowa-
dzą – Bernadeta Marzec, Anna Chebel
20.11 (godz. 18.00) – Wojna inaczej widziana 
– refleksje na temat najnowszej pracy Norma-
na Daviesa: Europa walczy 1939-1945. Nie tak 
proste zwycięstwo – spotkanie z Maciejem 
Szczawińskim
21.11 (godz. 18.00) – Czas mamuta – spotka-
nie z geologiem Pawłem Woźniakiem
25.11.2008 (godz. 18.00) – Dziennikarstwo 
sportowe w prasie, radiu i telewizji. Goście: 
Marcin Tadus (Telewizja Silesia), Piotr Prze-
niosło (Polskie Radio) – prowadzenie: Marek 
Iwaniszyn (Jaworznianin.pl)
26.11 (godz. 13.00) – „Dla szaraków ener-
get yc znych, c zyli c zego nie wiesz, a o co 
wstydzisz się zapytać(?)”
26.11 (godz. 18.00) – „Na bakier z jedzeniem 
– anoreksja i bulimia, czyli o zaburzeniach 
odżywiania wśród młodzieży” - spotkanie 
z psycholog Magdaleną Dziedziak-Wawro
28.11 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariuszo-
we – prowadzi dr Ewa Sałużanka
28.11 (godz. 18.00) – Malarstwo nowocze-
sne – Suprematyzm– wykład prowadzi dr 
Stanisław Piskor
28.11 (godz. 20.00 – 24.00) – Noc z litera-
turą 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. 

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

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

bezpł.

Przyczepa	do	wynajęcia.	
Tel.	503	826	993

11672/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	Podłęże	
35	m2.	Tel.	751	47	05

1771/D/08

Sprzedam	36	m2	Podwale.	
Tel.	0	32	752	43	17;	692	16	10	97

1799/D/08

Sprzedam	kiosk	RUCH,	ul.	Matejki.	
Tel.	502	231	281

1819/D/08

Sprzedam	 dzia łkę	 budowlaną	
Dąbrowa	Narodowa,	882	m2.	
Tel.	504	708	161

1826/D/08

Sprzedam	M	3	Osiedle	Stałe.	
Tel.	669	58	57	97

1833/D/08

Sprzedam	60m2	(Gigant).	
Tel.	505	208	842

1832/D/08

Sprzedam	mieszkanie	35m2.	
Tel.	605	47	48	47

1820/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

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

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

1660/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

Firma	na	terenie	Elektrowni	zatrudni	
kucharzy,	pomoce	kuchni,	bufetowe.	
Tel.	0	32	715	36	39

1808/d/08

Przyjmę	do	pracy	biurowej	osoby	z	
bardzo	dobrą	znajomością	obsługi	
komputera.	Kontakt:	0	32	753	83	66

1807/d/08

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

180/12/07/P

Zatrudnię	pomocnika	kierowcy,	maga-
zyniera,	umowa	o	pracę.	
Tel.	604	47	00	38

1806/d/08

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

1671/d/08

Zlecę	wykonanie	ogrodzenia.	
Tel.	604	42	92	81

1829/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 lakie-
rów. Wypożyczalnia cykliniarek 
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

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

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

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

1779/d/08,

Kafelki,	hydraulika,	tanie	remonty. 
Tel.	510	766	356

1824/d/08

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

1804/d/08

Remonty,	kafelki,	instalacje.	
Tel.	664	780	752

1828/d/08

Usługi	remontowo-budowlane.	
Wolne	 terminy.	Tel.	 518	 631	830;	
793	663	193

1831/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	naj-
lepiej.	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

KUPNO-SPRZEDAŻ
Zabawki,	artykuły	szkolne	50%	taniej	
ze	zlikwidowanego	sklepu.	Hurt.	
Tel.	500	203	536

1805/d/08

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

1751/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

CENTRUM	PROMOCJI	ZDROWIA	
dostępne	poradnictwo:	ENDOKRY-
NOLOGA,	 NEUROCHIRURGA,	
DERMATOLOGA,	 INTERNISTY-
KARDIOLOGA,	DIETEYKA,	PSY-
CHOLOGA	ORAZ	DORADZTWO	
PERSONALNE	–	ul.	Paderewskiego	
43.	Tel.	615	64	06,	0	501	701	344

1792/d/08

Herbalife	–	produkty	
tel. 032/	616	58	16

1192/d/08

Protezy,	mosty	porcelanowe.	
Tel.	694	245	071

1532/d/08

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

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

1534/d/08

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

1428/d/08

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

1676/d/08

JĘZYKI OBCE
Angielski.	Tel.	502	96	59	59

1651/d/08

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

bezpł

Oddam	szczenięta	za	darmo	
Tel.	0	609	684	751

bezP

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

bezpł

Kocięta	oddam	za	darmo.	
Tel.	607	058	861

bezpł.

Piesek	biały	w	czarne	łatki	z	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

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie przekazuje 
oferty pracy trudne do zrealizowania:

• LEKARZ ANESTEZJOLOG – wykształcenie wyższe medyczne, mile widziany staż pracy,
• LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ – wykształcenie wyższe medyczne, mile widziany 

staż pracy,
• LEKARZ KARDIOLOG – wykształcenie wyższe medyczne, mile widziany staż pracy,
• LEKARZ CHIRURGII DZIECIĘCEJ – wykształcenie wyższe medyczne, mile widziany staż pracy,
• LEKARZ SPECJALISTA W ODDZIALE RATUNKOWYM – wykształcenie wyższe medyczne, mile 

widziany staż pracy,
• LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU RADIOLOGII – wykształcenie wyższe medyczne, mile 

widziany staż pracy,
• LEKARZ NEONATOLOG LUB PEDIATRA – wykształcenie wyższe medyczne, mile wdziany staż 

pracy,
• LEKARZ NEUROLOG – wykształcenie wyższe medyczne, mile wdziany staż pracy, 
• ZASTĘPCA ORDYNATORA ODDDZIAŁU NEONATOLOGII – wykształcenie wyższe medyczne, 

mile widziany staż pracy,
• LOGOPEDA – wykształcenie wyższe, mile widziany staż pracy,
• PSYCHOLOG – wykształcenie wyższe, mile widziany staż pracy,

kontakt: powiatowy urząd praCy w Jaworznie

ul. półnoCna 9b, pokóJ 118 tel. 032 618-19-18

Anna Stelmachów
Pani Anna Stelmachów w 1973 roku podjęła pracę w charakterze instruktora 
kulturalno-oświatowego w Zakładowym Klubie Cementowni „Szczakowa” 
w Jaworznie. Z inicjatywy pani Ani, zostały tam założone zespoły: Taneczny, 
teatralny, wokalno-ruchowy oraz kabaret.  Ania samodzielnie zajmowała 
się opracowaniem scenariuszy występów, choreografią dla małych tancerzy, 
była także autorem tekstów kabaretowych i reżyserem wystawianych przez 
młodzież spektakli.
Od roku 1978 Ania rozpoczęła pracę w Domu kultury w Szczakowej, (w obecnym 
Miejskim Centrum Kultury i Sportu) w Jaworznie. Od roku 1980 Ania Stelmachów 
rozpoczęła realizację kolejnego pomysłu: utworzenie amatorskiego Teatru 
Lalek. Ten (w pierwotnym zamyśle niepewny eksperyment) przerodził się 
w wielką pasję życiową, która trwa do dziś. Ania, której wszelkie poczynania 
w efekcie okazywały się perfekcyjne, pogłębiała wiedzę i doskonaliła swój 
warsztat pracy, podejmując edukację w Studium Teatralnym o specjalizacji: teatr 
lalek. Od tamtej pory Ania Stelmachów samodzielnie wykonuje lalki, tworzy 
scenografię, uczy dzieci i młodzież trudnej sztuki animacji.
Na przestrzeni 28 lat pani Ania ze swymi podopiecznymi, działającymi w trzech 
grupach wiekowych : od 10 do 25 roku życia, zaistniała nie tylko na scenie 
szczakowskiego Domu Kultury. Teatr lalek pani Ani występował w wielu 
miastach naszego województwa. Z informacji jakimi dysponujemy wynika, 
że występy teatrzyków w okolicznych przedszkolach, szkołach, placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach i innych, takich jak: szpital, czy 
hospicjum, tylko samym roku 2007 zamknęły się liczbą 40 przedstawień.
Dorobek artystyczny Ani Stelmachów to sukcesy odnoszone na festiwalach 
i przeglądach amatorskich organizowanych w Knurowie, Mysłowicach, 
Chrzanowie, Tychach, Bielsku Białej, Częstochowie. Były to zwykle najwyższe 
laury: nagrody i wyróżnienia II, I stopnia i wyróżnienia kategorii S. 
W roku 1995 – za oryginalne , nowatorskie metody pracy z lalką – pani Anna 
została uhonorowana jednym z największych wyróżnień przyznawanych w tej 
branży amatorom: Medalem im. Jana Dormana. Kolejne lata przyniosły nagrody: 
Wojewódzkiego Sejmiku w Katowicach w 2000 roku, Prezydenta Miasta 
Jaworzna w 2001 roku, Złoty Liść Jaworu (przyznawany za wybitne osiągnięcia) 
w 2002 roku, Wyróżnienie Specjalne (za wysoki poziom artystyczny) „Jawor 
2006.”
Największym jednak sukcesem pani Ani jest to, że przez wszystkie te lata 
skupiała wokół siebie dzieci, młodzież, dorosłych, tworząc amatorski teatr na 
najwyższym poziomie. W mieście, które – jak każde w naszym kraju - boryka 
się z problemami przestępczości dzieci i młodzieży, działając z niepowtarzalną 
pasją i zaangażowaniem, pokonując na drodze zawodowej liczne trudności, 
ukazywała swym wychowankom bajkowy świat, tak różny od utartych wzorców 
spędzania czasu.
W dniu 31 grudnia 2008 roku kończy się pewien etap w życiu Ani. W tym dniu 
JEDYNY AMATORSKI TEATR LALKI na Śląsku przestaje istnieć – pani Ania odchodzi 
z Domu Kultury w Szczakowej.

wyChowankowie
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Szukamy śladów przeszłości (cz. VIII)

o g ł o s z e n i a

Fotografia nr 1

Fotografia nr 2

Fotografia nr 3

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 
wykonanie i dlatego ich jakość nie 
zawsze jest dobra. Ale istotną ich 
wartością jest niecodzienne spojrze-
nie, miasto i jego zabudowa widziana 
jest z innego punktu widzenia, aniżeli 
urzędowe pocztówki z tego okresu. 

1786/d/08

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 za-
wiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20 stycznia 
2009r  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 23 o powierzchni użytkowej 51,80 m2  składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju i ła-
zienki, usytuowanego na poddaszu w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do lokalu 
przynależy piwnica nr 23 o powierzchni 3,60 m2,
posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 28892.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 115.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 86.250,00 zł.

oraz nieruchomości w postaci:
– lokalu mieszkalnego nr 24 o powierzchni użytkowej 43,70 m2  składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazien-
ki, usytuowanego na poddaszu w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do lokalu 
przynależy piwnica nr 24 o powierzchni 3,40 m2, 
posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 28893.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 94.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 70.500,00 zł.

oraz nieruchomości w postaci:
– lokalu mieszkalnego nr 25 o powierzchni użytkowej 53,90 m2  składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazien-
ki, usytuowanego na poddaszu w budynku wielomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do lokalu 
przynależy piwnica nr 25 o powierzchni 3,40 m2, 
posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr 28894.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 112.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 84.000,00 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 go-
tówce 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 komorni-
kiem, 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. 955 kpc, że w dniu 16 stycznia 
2009r  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 20 o powierzchni użytkowej 51,80 m2 składającego się  
z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, usytuowanego na III-cim piętrze w budynku wie-
lomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do lokalu przynależy piwnica 
nr 20 o powierzchni 5,40 m2,
posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Jaworznie nr 28889.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 136.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 102.000,00 zł.

oraz nieruchomości w postaci:
– lokalu mieszkalnego nr 22 o powierzchni użytkowej 53,90 m2  składającego się  
z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, usytuowanego na III-cim piętrze w budynku wie-
lomieszkaniowym położonym w Jaworznie przy ul. Wilczej 48. Do lokalu przynależy piwnica 
nr 22 o powierzchni 6,20 m2, 
posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Jaworznie nr 28891.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 142.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 106.500,00 zł 
stanowiących własność dłużników:

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

Cena oszacowania nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Przystępujący do licy-
tacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieru-
chomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub na rachunek 
bankowy komornika 34 1020 2528 0000 0402 0106 5184 Powszechna Kasa Oszczęd-
ności 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 posta-
nowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość 
można oglądać w ciągu 14 dni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z ko-
mornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komor-
nika. 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 księ-
dze 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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Miasto JaworznoNasze sprawy
25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 21)

Nasi artyści 90-lecie Lotnictwa 
Polskiego (1918-2008)
Modelarnia lotnicza (cz. 1)

Twórczość

Stowarzyszenie Twórców Kultu-
ry w Jaworznie z wielką nadzie-
ją postrzega młodych twórców 
w swoich szeregach. Stanowią 
oni bowiem nadzieję na następne 
25 lat (a może nawet więcej) istnienia 
i rozwoju tej organizacji. 

Wnoszą nowy nurt, trochę inne 
spojrzenie na świat, odmienny styl 
artystyczny. Poszukują nowych, 
czasem niekonwencjonalnych środ-
ków wyrazu, zaszczepiają aktualnie 
modne sposoby wypowiedzi arty-
stycznej, przybliżają obecnie panu-
jące w kulturze tendencje. 

Nowy trend literacki pojawił 
się w stowarzyszeniu wraz z panią 
Jadwigą Paluch – młodą, ambitną 
poetką. Tworzy ona poezję dość 
ostrą, pozbawioną ozdobników, lu-
krowych sentymentów, miejscami 
nawet dosadną, ale bardzo ref lek-
syjną i głęboką. Swoje zdolności 
i zamiłowania humanistyczne prze-
jawiała już od najmłodszych lat. 
Była wzorową uczennicą, szkołę 
średnią ukończyła z wyróżnieniem, 
a w roku 2004 uzyskała stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów. Na 

wszystkich etapach swojej edukacji 
chętnie angażowała się w twórczość 
teatralną, z czasem zaczęła pisać 
poezję. Zdobyła kilka wyróżnień 
w konkursach poetyckich różnego 
szczebla, jednak momentem prze-
łomowym w jej twórczości okazał 
się udział w VII edycji konkursu 
„O Złote Pióro” Prezydenta Ja-
worzna, który wygrała w kategorii 
poezji szkół średnich, a jej nagro-
dzone utwory zostały opublikowane 
w zbiorowym tomiku pt. „Laureaci”. 
Również po XII edycji sosnowiec-
kiego konkursu literacko-plastycz-
nego zatytułowanego „Zielono mi” 
jej wyróżnione wiersze znalazły się 
w podobnym almanachu. Poezję 
pani Jadwigi Paluch można było po-
znać także na łamach „Co tydzień”. 
Obecnie studiuje filologię polską 
na Uniwersytecie Śląskim, gdzie ma 
świetną okazję szlifować również 
swój dar poetycki. Pomimo spię-
trzonych zajęć, chętnie uczestniczy 
w życiu stowarzyszenia, organizuje 
własne wieczorki poetyckie i anga-
żuje się w prace sekcji literackiej.

Jolanta hałas M. 

POETKA
Pokaleczyłam ręce ostrymi brzegami
wyrazów niewspółmiernych ukrytym pragnieniom,
wyzbierawszy pokruszone myśli, słowa.
Kieszenie moje pełne tych szkiełek kolorowych,
a dłonie zakrwawione niebiesko i blado.
Chodzą, szukają oczyszczenia niewinna,
niewinna rozpierzchniętych istotności i znaczeń.
Z zasupłanego gardła, oderwałam piórko.
Pójdę tam, gdzie przyniosę naręcza błahostek,
długo będą balsamować poranione dłonie
moje, pokaleczone ręce i nogi.
Leżą niebieskie plamy słów brzegami chodników,
te koty do słońca miękkimi futrami.
W kieszeniach już tylko ziarno dla kotów na ptaki.

W obszernym pomieszczeniu 
dolnej części Sanktuarium 
Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy na Osiedlu Stałym, 
dzięki przychylności 
ks. Dziekana Józefa Lendy, 
od roku 2001 pasjonaci 
modeli latających 
posiadają stałe miejsce 
dla realizowania swoich 
niezwykłych zainteresowań.

Składają różne modele szybow-
ców, latawców, samolotów napę-
dzanych silnikami, zdalnie sterowa-

nych lub wolno latających, zdolnych 
do wykonywania akrobacji.

Najm łod si  ucz es t n ic y z aję ć 
zaczynają od modeli statycznych, 
prostych, następnie przechodzą do 
budowania modeli konstrukcyjnie 
bardziej złożonych, swobodnie la-
tających, jak: Dudek, Jaskółka, Ko-
walik, Tukan, AS-2. Przy konstru-
owaniu młodzi zapaleńcy poznają 
technikę i zasady budowy lotów.

Obecną pracownią kieruje in-
st r u k tor Ma rek Górsk i ,  k tór y 
po przerwie wspólnie z Pawłem 
Mętelskim, jako byli modelarze 
w poprzednich pracowniach, znaj-
dujących się przy ul. Glinianej, 
później przy al. Piłsudskiego na 
Podłężu reaktywowali te pasjonu-
jące zajęcia, chcąc zainteresować 

młodych ludzi tą piękną dziedziną 
techniki.

Ściany pracowni zdobią wyeks-
ponowane modele różnych typów 
samolotów oraz części aktualnie 
budowanych modeli, jak: model 
zdalnie sterowany aparaturą ra-
diową w kolorze żółtym Homar 
RC, model własnej konstrukcji 
z napędem silnika do lotów trenin-
gowych, model latawca wykonany 
z papieru w kształcie tradycyjnym, 
skrzynkowym, model odrzutow-
ca z napędem tunelowym, model 
górnopłata z silnikiem zdalnie ste-
rowanym Oskar B 180 wykonany 
25 lat temu, pochodzący z poprzed-
niej pracowni, półmakieta modelu 
zdalnie sterowanego produkcji ame-
rykańskiej Mustang, makieta RWD 

5 bis prawdziwego typu samolotu 
z napędem silnikowym, latającym 
w promieniu 200-300 m z lądowa-
niem w miejscu startu, dwa modele 
produkcji angielskiej z roku 1916 
czasów I wojny światowej Sopwtih 
PP i Foker E III.

Model budowany przez instruk-
tora Marka Górskiego FUN-FLY 
z drewna balsy kadłub-ogon, roz-
piętość skrzydeł 2 m. Do pokazów 
akrobacyjnych zostaną oklejone 
kolorową folią.

Grupa pasjonatów modelarzy jest 
zróżnicowana wiekowo, młodzi od 
11-15 lat i powyżej 18 lat starsi mo-
delarze z doświadczeniem, pocho-
dzący z czasów dawnych pracowni 
na terenie Jaworzna.

C.d.n. zofia ŻakRok 2. Piotr Zając w czasie zajęć

Rok 2. Jarosław Sapeta i Mateusz Kania

Rok 2. Marcin Kikla w czasie zajęć

Rok 23. W pracowni modelarskiej zajęcia prowadzi M. Górski, 
w środku pomocnik instruktora Włodzimierz Guja

19 listopada 2008 roku o godz. 18.00 
sala teatralna MCKiS ul. A. Mickiewicza 2

Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie 
serdecznie zaprasza
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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.

6 listopada br., w auli biblioteki 
miejskiej w Jaworznie, odbył się 
finał konkursu wiedzy o NSZZ Soli-
darność od 1980 r. do czasów współ-
czesnych dla uczniów jaworznic-
kich gimnazjów. Główną nagrodą 
w konkursie jest miesięczny pobyt 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
ufundowany przez pierwszego prze-
wodniczącego NSZZ Solidarność 
w KWK Jaworzno z roku 1980 pana 
Stanisława Czarnotę, internowane-
go w stanie wojennym oraz zmuszo-
nego przez „zbawicieli naszego kra-
ju” do emigracji. Obecnie Stanisław 
Czarnota mieszka w Kalifornii. Nie 
oznacza to, że stracił kontakt z na-
szym krajem. Podczas ubiegłorocz-
nego pobytu w Polsce narodził się 
pomysł konkursu, który z sukcesem 
doszedł do skutku.

Pierwszy etap konkursu odbył się 
przed wakacjami. Do półfinału prze-
szła szóstka zawodników z najwyższą 
ilością punktów: Mateusz Obarymski, 
Marcin Maroszek, Piotr Ciura, Domi-
nik Najder, Joanna Soska, Jakub Soska 
i to właśnie oni spotkali się 6 listopada, 
aby podjąć dalszą walkę. 

Na wstępie zawodników, jurorów 
oraz zaproszonych gości przywitał 
zastępca przewodniczącego Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidar-
ność Bogdan Biś wraz z głównym 
sponsorem konkursu Stanisławem 
Czarnotą oraz sponsorzy pozostałych 
nagród: SKOK Jaworzno, Stowarzysze-
nie Ochrony Zdrowia Pracowników 
Południowego Koncernu Węglowego 
Zakład Górniczy Sobieski, Prezydenta 
Miasta Jaworzna Pawła Silberta, Ko-
misję Zakładową NSZZ Solidarność 
w PKW Zakład Górniczy Sobieski oraz 
przedstawiciela Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidarność.

Przewodnicząca jury Ewa Zuber 
przedstawiła harmonogram kon-
kursu oraz pozostałe panie z komisji 
sędziowskiej, a były nimi: Małgorza-
ta Kurnik oraz Longina Kryślewicz. 
W półfinale zawodników obowiązy-
wał test pisemny, na który trwał 20 
minut. Po nim ogłoszono przerwę, 
w czasie której oceniono wiadomości 
reprezentantów jaworznickich gimna-
zjów, a równocześnie zaprezentowano 
widowisko multimedialne przygoto-
wane przez uczniów LO II pod kie-
rownictwem pani Katarzyny Miler. 
Podczas części artystycznej uczniowie 
zaprezentowali burzliwe dzieje nasze-
go narodu od 1945 r. do czasów współ-
czesnych. Obecni wysłuchali również  
utworów takich artystów, związanych 
z podziemiem Solidarności, jak Jacek 
Kaczmarski, czy Jan Pietrzak. 

Finał konkursu wiedzy o NSZZ Solidarność w latach 1980 – 1989

Kuba jedzie do Ameryki

Po przedstawieniu wszyscy ze 
skupieniem wysłuchali werdyktu 
przewodniczącej jury Ewy Zuber, 
która odczytała nazwiska finalistów 
konkursu, a byli to: Soska Jakub, 
Soska Joanna oraz Ciura Piotr. Przy-
stąpili oni do ostatecznej potyczki, 
która składała się z czterech części. 
Z quizu, w którym zawodnicy wybie-
rali sobie pytania od 1 do dziesięciu, 
w kolejnym punkcie pytania zadawał 
Stanisław Czarnota, następnie fina-
liści musieli popisać się znajomością 
tytułów piosenek z podziemia Soli-
darności i ostatnim zadaniem było 
rozpoznanie postaci politycznych 
z lat osiemdziesiątych.

Po tym krótkim i emocjonującym 
starciu zwycięzcą został Jakub Soska, 
który pojedzie na miesiąc do USA. Jakub 
wraz z opiekunem zwiedzi cztery stany. 
Kalifornię, gdzie odwiedzi: Beverly Hills, 
Hollywood, Kodak Theatre, Walk of 
Fame, Disneyland i Six Flags Magic 
Mountain, muzeum Hanki Modrze-
jewskiej oraz Glendale Mortuary, gdzie 
jest wystawiany największy obraz Jana 
Styki „Ukrzyżowanie”. Wycieczka Los 
Angeles – San Francisko, Sonoma Valley 
– Sequoia Park/King Canyon, San Diego 
– Sea World. W stanie Arizona Jakub 
zobaczy Grand Canyon. W Utah: Bryce 
Canyon oraz Zion Canyon. Na koniec 
w stanie Nevada zwiedzą Las Vegas.

Stanisław Czarnota zaraz po rozegraniu finału konkursu składa gratulacje Kubie Sosce

Żeby szczęście mnożyć, trzeba je z kimś dzielić.
Młodzi ludzie chwalą życie, bo 

na pewno jest tego warte, ale nale-
ży pamiętać, że pochwała życia bez 
podania ręki innemu jest tylko jak 
kamyk, który grzechocze w wydrą-
żonej tykwie.

Pamiętając o tych prawdach, mło-
dzież z I LO, kierowana przez nauczy-
cielkę języka angielskiego panią Esterę 
Palian w dalszym ciągu do wspólnego 
spędzania radosnych chwil zaprasza 
wychowanków SOSW w Szczako-
wej. Tym razem był to jesienny rajd 
z centrum Jaworzna do Szczakowej. 
Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że 
te znane nam okolice postrzegamy 
w innym wymiarze, kiedy na bliskie 
nam zakątki patrzymy oczami naj-

młodszych. Nawet osoby, które nie 
lubią spacerować, były uśmiechnięte 
i zadowolone, bo w oczach swoich 
młodszych kolegów widziały radość 
i wdzięczność. Dyrektor SOSW za-
prosił wszystkich uczestników rajdu 
na poczęstunek. Biesiadowaliśmy 
z humorem i apetytem.

Musimy przyznać, że polubiliśmy 
naszych młodszych kolegów, więc chęt-
nie przekraczamy progi tej placówki. 
Dlatego też, już w niedługim czasie 
przyjechaliśmy z kolejną wizytą. Tym ra-
zem naszym najmłodszym ulubieńcom 
zrobiliśmy niespodziankę – przedstawi-
lismy jedną z bajek Andersena.

Mamy nadzieję, że z tych drobnych 
gestów zrodzi się braterska miłość.

J. perońCzyk opp i lo

Radość istnienia

Wszystkim uczestnikom konkur-
su pogratulował wiedzy Stanisław 
Czarnota oraz Bogdan Biś, a także po-
dziękowali osobom zaangażowanym 
w przedsięwzięcie, w szczególności pani 
Teresie Smyl – przewodniczącej Komi-
sji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania, podziękowali 
również wszystkim sponsorom.

Wszyscy uczestnicy półfinał i fi-
nału otrzymali drobne upominki, 
które wręczał osobiście Stanisław 
Czarnota oraz sponsorzy, bez któ-
rych oprawa całego przedsięwzięcia 
byłaby o wiele skromniejsza.

Kulminacja konkursu miała miej-
sce 11 listopada w Narodowe Święto 
Niepodległości pod nowo odsłoniętym 
pomnikiem „W Hołdzie Jaworznia-
nom Walczącym o Niepodległą Oj-
czyznę” przy jaworznickiej bibliotece, 
gdzie Jakub Soska otrzymał z rąk 
Stanisława Czarnoty dokumenty upo-
ważniające go oraz jego opiekuna do 
starania się o wizę do USA, a każdy 
z szóstki uczestników otrzymał pa-
miątkowe dyplomy oraz mp4.

Jeszcze raz serdecznie gratuluje-
my wiedzy i wytrwałości wszystkim 
uczestnikom Konkursu Wiedzy o NSZZ  
Solidarność. dariusz pieChowiCz
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Uroczystość ta zbiegła się z jubileuszem 
15-lecia fundacji „Energetyka na Rzecz 
Polski Południowej”, która znacząco 
wsparła wydanie tego ilustrowanego 
albumu, ponadto przypadła w przed-
dzień wielkiego narodowego Święta 
11 Listopada, w 90. rocznicę odzyska-
nia niepodległości Polski.

W odświętny charakter czwartkowej 
uroczystości wprowadziła nas przed 
budynkiem Sokoła dęta orkiestra gar-
nizonowa wojsk rakietowych z Bytomia, 
repertuarem znanych marszów wojsko-
wych, wojennych i legionowych.

Spotkanie poprowadzili Magdalena 
Tosza i Łukasz Grygiel z CTv Jaworzno. 
Serdecznie powitali oni zaproszonych 
gości: autora książki prof. Józefa Sza-
niawskiego, pomysłodawcę i założyciela 
fundacji „Energetyka na Rzecz Polski 
Południowej” prezesa Południowego 
Koncernu Energetycznego SA Jana 
Kurpa, szefa Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Katowicach płk. Zbi-
gniewa Piątka, dyrektora Oddziału IPN 
w Katowicach dr. Andrzeja Dragonia, 

Profesor Szaniawski w Sokole

prezydenta m. Jaworzna Pawła Silberta, 
przedstawicieli jednej z największych 
firm w Polsce Turon Polska Energia, 
przedstawicieli koncernów i zakładów 
grupy Turon, członków rodzin legioni-
stów i rodzin żołnierskich, organizacji 
kombatanckich, przedstawicieli orga-
nizacji, stowarzyszeń oraz instytucji 
naszego miasta i spoza miasta, dyrekto-
rów jaworznickich szkół, przybyłą z nimi 
młodzież oraz przedstawicieli mediów.

Tematy z albumu prof. Szaniaw-
skiego oraz wielka osobowość Józefa 
Piłsudskiego wypełniły treści tego oko-
licznościowego spotkania.

Piłsudski był jedną z najwybitniejszych 
postaci ostatniego stulecia, stał się 
symbolem wolnej, niepodległej Ojczyzny.

Jak powiedział sam autor, wyjątkowość 
tej pozycji książkowej polega na tym, 

że nie pokazuje szerokiej biografii Pił-
sudskiego, lecz jego działalność, która 
zaważyła na losach Polski i Europy. 
Przywrócił niepodległe państwo na 
mapę Europy 11 listopada 1918 roku. 
Jako Naczelny Wódz Wojska Polskiego 
rozbił 15 sierpnia 1920 roku w bitwie 
nad Wisłą Armię Czerwoną, obronił 
przed komunizmem nie tylko Polskę, 
ale być może całą Europę, a zapewne 
jej większą część.

Z książki dowiemy się, że Piłsudski 
podejmował rozmowy z zachodnimi 
politykami na temat wojny prewencyjnej 
przeciwko Niemcom, po dojściu Hitlera 
do władzy. Miał on głęboką świadomość 
historycznego znaczenia rozgrywają-
cych się wydarzeń. 6 października 1933 
roku odbyła się w Krakowie na Błoniach 
największa w historii Polski defilada 
kawalerii, którą zarządził i odbierał Mar-
szałek z okazji 250. rocznicy zwycięstwa 
bitwy pod Wiedniem, która była „próbą 
generalną” przed rozpoczęciem ewentu-
alnej wojny prewencyjnej z Niemcami. 
Był to jeden z przełomowych momen-
tów, kiedy mogły być zmienione losy 
Europy i świata.

Jednym z pierwszych punktów 
czwartkowej uroczystości była prezen-
tacja sondy ulicznej przeprowadzonej 
przez CTv Jaworzno. Na pytanie repor-
terów, kim był Józef Piłsudski, zdecydo-
wana większość mieszkańców wypo-
wiadała się z dobrą znajomością historii 
Polski, niewielu było niezorientowanych, 
natomiast wielu wypowiedziało, że 
w historii powojennej ważne fakty histo-
ryczne były pomijane w podręcznikach 

6 listopada br. w sali teatralnej gmachu Sokoła przy ulicy Mickiewicza 2 
odbyła się promocja specjalnej śląskiej edycji książki autorstwa Józefa 
Szaniawskiego „Marszałek Piłsudski. W obronie Polski i Europy”.

W programie artystycznym wystąpili:
Roksana Jarzynka – śpiew „Hej, bracia sokoły 
do lotu” wg tekstu z roku 1919 – z muzyką 
Aleksandra Brzezińskiego, w duecie z Joanną 
Kozak „Modlitwa o wschodzie słońca – muzyka 
Gintrowskiego. Litania do M.B. Ostrobramskiej 
za Marszałka Piłsudskiego, słowa Kazimiery 
Iłłakowiczównej, w recytacji wspólnej dzieci z SP 
1, SP 6 i zespołu rytmiki MCKiS.
„Katechizm Orląt Polskich” – słowa Adam 
Kowalski, recytowali Kamil Bzukała (ps. Bzyku), 
Robert Zaleski (Mleko), wspólnie z Dominikiem 
Sochą.
W prezentacji multimedialnej ze szlaków bojów 
i ilustracji zdjęć archiwalnych do komentarza 
głosu użyczył Dominik Socha, który wykonał 
również pieśń „Kiedy zginę” 
E. Słońskiego.

O fundacji:
Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” z siedzibą w Jaworznie przy ul. 
Promiennej 51 została zarejestrowana 23 lipca 1993 roku postanowieniem Sądu Rejonowego 
dla m. st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 3759. Postanowieniem z dnia 
27.09.2002 r. Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał Fundację do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000132934, a postanowieniem z dnia 24.09.2004 r. Sądu Rejonowego w Katowicach 
Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Zarząd Fundacji stanowią: Kazimierz Walasik – Prezes Zarządu, Andrzej Ślusarz 
– Wiceprezes Zarządu, Irena Kucharska – Sekretarz Zarządu.

Celem Fundacji jest organizowanie i wspieranie 
inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz 
utrzymania substancji i rozwoju 
regionu południowego, w szczególności 
dziedzinach: ochrony środowiska, 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
działalności oświatowej, działalności 
kulturalnej, kultury fizycznej i sportu.

Prof. Józef Szaniawski 
(ur. 4 października 1944 we 
Lwowie) – polski politolog, doktor 
historii, sowietolog, dziennikarz. 
Wykładowca Wyższej Szkoły 
Stosunków Międzynarodowych 
i Amerykanistyki, Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
oraz WSKSiM w Toruniu.

szkolnych, a o Piłsudskim mówiło się 
niewiele i raczej źle.

Potwierdzeniem tego były słowa 
prof. Szaniawskiego, że nie można 
było pominąć osoby Piłsudskiego, więc 
przedstawiany był jako „czarny charak-
ter” polskiej historii.

W imieniu fundacji Energetyka 
na Rzecz Polski Południowej wystąpił 
prezes Kazimierz Walasik, który przy-
toczył kilka faktów związanych z Józe-
fem Piłsudskim, który gościł w naszym 
mieście w roku 1907 jako działacz FB 
PPS w Galicji. Pobyt Piłsudskiego w Ja-
worznie zaowocował w latach później-
szych dalszymi kontaktami, kiedy syn 
p. Kolków (gospodarzy, u których gościł 
Marszałek) Stanisław, legionista 2 p.p. 
założyciel i prezes Związku Legionistów 
w Jaworznie, bywał wraz z delegacją ja-
worznickich związkowców, górników, 
robotników z wizytą u Marszałka w Su-
lejówku czy w Belwederze, Marszałek 
wspominał wtenczas: „Pamiętam, jak 
próbowałem wina u Twojego ojca”.

Przy tej okazji prezes Walasik przy-
witał obecnych na spotkaniu członków 
rodzin legionistów, a w imieniu funda-
cji wręczył symbolicznie książką prof. 
Szaniawskiego uczniowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 Piotrowi 
Chodurkowi, bo nie sposób było w tym 
momencie obdarować wszystkich ja-
worznickich szkół, co fundacja ma 
w najbliższych planach.

W programie artystycznym wyko-
rzystane zostały mało znane utwory 
poetyckie zawarte w albumie prof. 
Szaniawskiego, wg scenariusza i w re-

żyserii Ewy Sałużanki. Przedstawiony 
spektakl stworzył wzniosły nastrój 
skupienia i spotkał się z wielkim 
uznaniem widowni.

Rozmowę z prof. Szaniawskim po-
prowadziła Grażyna Haska, dzienni-
karka z gazety „Co tydzień”. Profesor 
poruszył wiele ciekawych, a dotąd 
nieznanych faktów z życia Marszałka, 
scharakteryzował Jego cechy osobowo-
ściowe, przytoczył kilka Jego złotych 
myśli, sentencji: „W życiu są rzeczy waż-
niejsze niż samo życie” lub „Polska leży 
między młotem a kowadłem, i raz Rosja 
jest młotem a Niemcy kowadłem, innym 
razem może być odwrotnie”. Czy też tę 
najważniejszą, nie tylko dla Piłsudskie-
go, lecz dla każdego z nas, dla każdego 
człowieka – jak mówił na spotkaniu 
prof. Szaniawski, która brzmi:

Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo.
Zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska.

Zaprezentował także niepublikowa-
ne dotąd zdjęcia, jak np. fotografię Jana 
Pawła II w krypcie na Wawelu, modlą-
cego się przy grobie Marszałka.

Obecnie młodzież uczy się historii 
odkłamanej. Uczniowie z LO II dali się 
poznać z dobrej strony w tym zakresie, 
zadając ciekawe pytania autorowi książ-
ki, dotyczące m.in. stosunków Polski 
i Litwy, negocjacji Polski z Moskwą oraz 
przyczyn Bitwy Warszawskiej.

O kultywowaniu tradycji żołnier-
skiej i legionowej w Jaworznie wśród 
obecnych na spotkaniu członków rodzin 
legionistów wspomniała Zofia Żak, pro-
wadząca na łamach gazety „Co tydzień” 
rubrykę historyczną ostatniego stulecia, 
w której nie raz prezentowała sylwetki 
jaworznickich legionistów, jak i postać 
samego Marszałka Piłsudskiego.

Na zakończenie spotkania autor 
wpisywał posiadaczom przedmiotowej 
publikacji osobiste dedykacje. Przy tej 
okazji jaworznicka rzeźbiarka-amatorka 
Józefina Szkółka ofiarowała prof. Sza-
niawskiemu własnoręcznie wyrzeźbio-
ną z drewna głowę Józefa Piłsudskiego, 
czym bardzo go ucieszyła.

Na pierwszym piętrze w budynku 
Sokoła zorganizowana została również 
wystawa pamiątek po jaworznickich żoł-
nierzach-legionistach, którą zwiedzali 
wszyscy uczestnicy czwartkowego spo-
tkania. Były to fotografie, dokumenty, 
albumy historyczne z okresu I wojny 
światowej i wojny polsko-bolszewickiej 
1919-1921 przygotowane przez Grażynę 
Kieszek, która jest wnuczką legionisty.

zofia Żak

Specjalne podziękowania dla 

za przywiezienie do Jaworzna orkiestry 
garnizonowej wojsk rakietowych z Bytomia. 

Od lewej: Kazimierz Walasik, Józef Szaniawski, Grażyna Haska, Andrzej Ślusarz. W tle orkiestra 
garnizonowa wojsk rakietowych z Bytomia


