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od 2 lipca telewizja lokalna

nadaje na kanale 360.
w sieci cyfrowej UPC

Mę ż c z y z n a 
z  O s i e d l a 
Stałego sko-

czył z mostu w Jeleniu 
do Przemszy. 

Chciał w ten sposób 
odebrać sobie życie. 
Po godzinie poszukiwań 
strażacy i policjanci zna-
leźli desperata na brze-
gu rzeki. Nic mu się nie 
stało.

Zdarzenie miało miej-
sce 26 lipca na moście, 
który łączy Jaworzno 
z Mysłowicami w cią-
gu ulicy Celników w Je-
leniu. Około 16.00 Jeden 
z mieszkańców zauważył 
mężczyznę przechodzą-
cego przez barierkę mostu 
i skaczącego do Przemszy.

Natychmiast powia-
domił o tym służby. 

Na miejscu zjawiła się 
straż pożarna i policja 
z Mysłowic. Około go-
dziny trwały poszuki-
wania desperata.

– Mężczyzna o wła-
snych siłach wydostał 
się na brzeg rzeki. Tam 
został znaleziony przez 
strażaków. Potwierdził, 
że była to próba samo-
bójcza, ale nie chciał 
wyjaśnić motywów 
swojego działania – re-
lacjonuje komisarz An-
drzej Szczerba z mysło-
wickiej komendy.

56-latka zabra ło 
do jaworznickiego szpi-
tala pogotowie ratunko-
we. Tam zajęli się nim le-
karze i otrzymał wspar-
cie psychologiczne.

p.jamróz

56-latek rzucił się z mostu 
na Przemszy w Jeleniu

Przedstawiciele 
spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych 
spotkali się 25 lipca 
br., aby dyskutować 
o przyjętych przez 
radę miejską 
uchwałach w sprawie 
opłat za śmieci. 
Zebrani na uchwałach 
nie zostawili suchej 
nitki.

28 czerwca br. radni 
przyjęli uchwały regulują-
ce w myśl nowej ustawy go-
spodarkę śmieciową w mie-
ście. Przepisy wejdą w życie 
w przyszłym roku, ale usta-
wodawca już teraz nakazał 
gminom przygotowanie się 
do tej rewolucyjnej zmiany.

Przedstawiciele zarzą-
dów spółdzielni i wspól-
not przybyli na zaproszenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Górnik” do jej siedziby. 
Wszyscy zgodnie stwier-
dzają, że przyjęte w Jaworz-
nie rozwiązania gospodarki 
śmieciowej są nieżyciowe.

Według uchwał od lipca 
2013 roku będziemy płacić 
za śmieci dwie stawki mie-
sięcznie od osoby: 14 zł lub 
11 zł pod warunkiem, że se-
gregujemy śmieci. Według 
zarządów spółdzielni to cena 
z sufitu, bo aktualnie wyne-
gocjowane przez nich stawki 
wynoszą 8 zł/miesiąc.

Przedstawiciele spół-
dzielni i wspólnot zasta-
nawiali się, w jaki sposób 
sprawdzić, który miesz-
kaniec segreguje, a który 
wrzuca wszystko do jed-
nego pojemnika.

– Pan Jewuła pisze 
do nas, że będzie kon-
trolował i jeżeli znajdzie 
w śmietniku coś, co miało 
być segregowane, to na-
rzuci karę i wszyscy będą 
płacić – śmieje się Maciej 
Bochenek z rady nadzor-
czej SM „Górnik”.

Administratorzy za-
stanawiali się też, w jaki 
sposób zebrać informacje 

o faktycznej liczbie osób 
zamieszkujących w po-
szczególnych lokalach.

–  C z a s e m n a w e t 
w przypadku spraw sądo-
wych z dłużnikami nie je-
steśmy w stanie takiej in-
formacji uzyskać. Urząd 
miejski odmawia nam, za-
słaniając się ochroną da-
nych osobowych. Od przy-
szłego roku nie będzie 
obowiązku meldunkowe-
go i nie będzie się dało 
sprawdzić, ile osób miesz-
ka – mówi Ireneusz Guja, 
prezes SM „Górnik”.

Lista zarzutów jest 
długa. Być może udało-

by się ich uniknąć, gdy-
by projekt uchwały został 
skonsultowany ze spół-
dzielcami. Niestety o tym, 
że trafił pod obrady, do-
wiedziel i się dopiero 
na tydzień przed sesją. – 
Urząd miasta zapomniał, 
że miał obowiązek w ja-
kiś sposób dać nam, za-
rządcom wpływ na treść 
tej uchwały – mówi pre-
zes SM „Górnik”.

Zebrani przedstawi-
ciele zarządów zapowie-
dzieli walkę z bublem 
przyjętym przez radnych. 
Do rady, przed następną 
sesją, wystosują pismo 

z negatywnym stano-
wiskiem wszystkich ja-
worznickich spółdzielni 
na temat przyjętych roz-
wiązań.

Zebran i pr zedsta-
w ic ie le reprezentują 
ogromną liczbę miesz-
kańców naszego miasta, 
chcą, żeby ich głos został 
usłyszany przez miejskie 
władze. Planują również 
przyjść na sesję i zabrać 
głoś w sprawie.

Jeśli to nie pomoże, 
zaskarżą uchwały rady 
miejskiej do sądu admi-
nistracyjnego.

p.jamróz

Zebrani 
przedstawiciele 
zarządów 
zapowiedzieli walkę 
z bublem przyjętym 
przez radnych

Uchwały śmieciowe na śmietnik

Pokażmy, że pamiętamy 
o Powstaniu Warszawskim. 

1 sierpnia o 17.00 zawyją 
syreny alarmowe, 

a my zatrzymajmy się 
na minutę, 
aby uczcić 

ofiary walk 
z okupantem.
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Dzięki czujności 
i obywatelskiej 
postawie 
jaworznianina udało 
się zatrzymać dwóch 
złodziei samochodów.

Przyjechali do Jaworz-
na na „gościnne występy”. 
Są dobrze znani śląskiej po-
licji. Mogą trafić za kratki na-
wet na 10 lat.

Do zatrzymania doszło 
pod koniec ubiegłego tygo-
dnia. Około północy miesz-
kaniec jednego z bloków przy 
ulicy Grunwaldzkiej zauważył 
dwóch mężczyzn.

– Kręcili się przy zaparko-
wanym pod blokiem volks-
wagenem, to wzbudziło po-
dejrzenia mieszkańca i po-
wiadomił nas o tej sytuacji – 

relacjonuje podkomisarz To-
masz Obarski.

Chwilę później na miejscu 
zjawili się policjanci. Po kilku 
minutach podejrzani znajdo-
wali się już w rękach stróżów 
prawa. 

W ich samochodzie funk-
cjonariusze znaleźli łupy 
z innych kradzieży oraz na-
rzędzia służące do włamań. 
Wśród znalezionych rzeczy 
były między innymi radio-
odtwarzacze oraz CB-radia, 
które zniknęły w innych mia-
stach na terenie wojewódz-
twa.

Złodzieje są dobrze zna-
ni śląskiej policji. Detekty-
wi ustalili, że 42-letni męż-
czyzna posiada już na swoim 
koncie wyroki za kradzieże 
i włamania do samochodów. 
Kartoteka 37-latka jest nie-
co krótsza. Co ciekawe, obaj 

są specjalistami w kradzie-
żach i włamaniach do Volks-
wagenów.

W Jaworznie od kilku lat 
funkcjonuje monitoring wjaz-
dów do miasta, który skutecz-
nie odstrasza złodziei samo-
chodów, a wykrywalność 
sprawców jest bardzo wyso-
ka. Na 6 skradzionych samo-
chodów jaworznickim poli-
cjantom udało się odzyskać 2 
i niebawem prawdopodobne 
jest odzyskanie kolejnych.

Tym razem oprócz moni-
toringu pomocna okazała się 
także aktywność obywatela, 
która jest nie do przecenienia 
i sprawdza się o wiele lepiej 
od nawet najbardziej zaawan-
sowanej technologii.

Sprawcy są pod dozorem 
policji. Grozi im do 10 lat po-
zbawienia wolności.

p.jamróz

Złapano złodziei samochodów
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Autor artykułu „Oszczędności 
trzeba szukać… w głowach” lubi ob-
rażać ludzi, ot co. Ekonomistów na-
zywa ekonomami, dziennikarzy pi-
smakami, a polityków politykierami.

W ww. artykule zagnieździły się 
inwektywy, namiastki historii z nut-
ką patosu i pseudo patriotyczny-
mi podtekstami, które nie koniecz-
nie działają na psychikę czytelnika, 
a jeżeli zaś tak, to wywołują skutek 
wręcz przeciwny do intencji jego au-
tora. Aby wstęp nie zanudził zanadto 
i abyśmy nie utonęli w górnolotnych 
słowach, przejdźmy do sedna spra-
wy i porozmawiajmy merytorycznie.

Jestem mieszkanką Osiedla Sta-
łego i matką dwójki dzieci w wieku 
szkolnym (szkoła podstawowa) i jak 
prawie każda matka chciałabym dla 
moich pociech jak najlepiej. Nie po-
zwalam im spędzać godzin w bez-
ruchu, wpatrzonym ślepo w ekran 
komputera czy też telewizora. Pew-
nego majowego dnia postanowiłam 
więc zagospodarować czas wolny 
moich dzieci i poszukać tej zdrow-
szej alternatywy jego spędzania. 
Prześledziłam w tym celu stronę 
internetową Młodzieżowego Domu 
Kultury w mojej dzielnicy. Zachwyt 
mój wzrastał wraz z liczbą zatrud-
nionych w nim nauczycieli. Otóż 
proszę sobie wyobrazić, że w tymże 
ośrodku kultury pracuje na etatach, 
czy też może półetatach 49 nauczy-
cieli, prowadzących poszczegól-
ne kółka zainteresowań. Pomyśla-
łam zatem, że skoro MDK zatrud-
nia aż tylu pracowników, to liczba 
zajęć, którymi oni kierują musi być 
adekwatna – nic bardziej mylnego. 
Liczba 49, trzeba przyznać, jest im-

ponująca, ale jak się później okazało 
to była tylko liczba, mój szanowny 
autorze artykułu.

Następnym moim krokiem do za-
gospodarowania czasu wolnego mo-
ich pociech było uzyskanie informa-
cji na temat zajęć, którymi były one 
zainteresowane. Aby nie być goło-
słowną przytoczę przykłady czte-
rech kółek, o które zapytałam tele-
fonicznie, a mianowicie: chór (jeden 
z chórów), modelarstwo, fotografika, 
gimnastyka korekcyjna oraz gry i za-
bawy świetlicowe. W trzech pierw-
szych przypadkach zajęcia się nie 
odbywały, pomimo faktu, że formal-
nie istniały w spisie zajęć na stronie 
internetowej MDK. Przyczyna – brak 
zainteresowanych w liczbie dwuna-
stu, a zatem, jeżeli nie ma wymaga-
nej ilości chętnych, jeśli jest ich tylko 
dziesięciu albo jedenastu, to co wte-
dy, zajęć nie ma? Czyżby liczba 12 
była w tym przypadku liczbą ma-
giczną?

Idźmy zatem dalej, dwa końcowe 
ww. zajęcia mogły się odbyć, TYL-
KO... nie było prowadzących tychże. 
Powód – nauczyciele prowadzili zaję-
cia w szkołach, w których pracowali, 
a nie w Młodzieżowym Domu Kul-
tury, na którego liście figurują jako 
pracownicy.

Nie trzeba być osobą zbytnio ana-
lizującą pewne sprawy, aby stwier-
dzić, że jest to po prostu NADUŻY-
CIE! (red. zmieniła to ostatnie słowo 
użyte przez autorkę listu ze względu 
na obowiązujące prawo). Nie wiem 
czy szanowny autor artykuły jest pra-
cownikiem MDK. Pewnikiem tak, 
ponieważ występuje w jego obro-
nie, ale stwierdzam kategorycznie, 

że sprawą tą powinien zająć się Pań-
stwowy Inspektorat Pracy. Powinien 
on wyliczyć nauczycieli MDK z ich 
godzin pracy, ponieważ jest rzeczą 
niedopuszczalną, aby osoby te pobie-
rały pieniądze za niewykonaną pra-
cę, za zajęcia, które się nie odbywają 
lub też istnieją formalnie, ale w rze-
czy samej ich nie ma. To jest po pro-
stu SKANDAL! Rzecz niedopuszczal-
na i nie do przyjęcia dla przeciętne-
go i uczciwego „zjadacza chleba”, 
a stwierdzenie autora artykułu ja-
koby „MDK był bez wątpienia tań-
szym i bardziej skutecznym źródłem 
ukulturalnienia dzieci i młodzieży” 
jest po prostu kłamstwem.

Proszę zatem nie przytaczać przy-
kładu kontrreformacji i niszczących 
szkolnictwo czasów rozbiorów, po-
nieważ my tutaj mówimy o zwykłej 
ludzkiej uczciwości, która w dzisiej-
szych czasach nie jest chyba w mo-
dzie. Nasze państwo i nasz budżet 
wykorzystują ludzie nieuczciwi i ci, 
którzy tą nieuczciwość popierają. 
Pieniądze płacone pracownikom 
Młodzieżowego Domu Kultury po-
chodzą od nas wszystkich, zwykłych 
obywateli – podatników. Jako miesz-
kanka tego miasta, a proszę mi wie-
rzyć nie jestem w tym względzie od-
osobniona, jestem zdania, że trzeba 
„odnowić tą naszą kulturę, trzeba 
ją po prostu „uzdrowić”.

Pragnę w tym miejscu dodać, iż 
jak w prawie każdym złym układzie 
istnieją wyjątki. Naprawdę dobrze 
działającym kółkiem w MDK jest 
Kółko Wspinaczki Sportowej. Honor 
tej instytucji został więc w minimal-
nym stopniu uratowany.

Trwają wakacje, jest prawie ko-

niec lipca, zapraszam więc wszyst-
kich zainteresowanych w imieniu 
swoim i innych matek z Osiedla Sta-
łego do MDK. Nie… Chyba jednak 
nie zaproszę. Powód jest dość oczy-
wisty, MDK jest zamknięty na cztery 
spusty, wszyscy nauczyciele tam za-
trudnieni wypoczywają, mając swo-
je upragnione i zasłużone wakacje.

Nasuwa się więc pytanie, co z na-
szymi dziećmi? Tymi, które nie mia-
ły szansy wyjechać na kolonie lub 
wczasy? Których rodzice nie mają 
funduszy na zapewnienie zorgani-
zowanego wypoczynku? Czy one nie 
mają prawa do uczestniczenia w za-
jęciach wakacyjnych?

Moje pytanie pozostanie retorycz-
ne dopóty, dopóki ktoś na nie, nie od-
powie.

Na koniec zaś, cytując pana słowa 
lub też słowa zapożyczone z meto-
dologii kulturalno-oświatowej (tego 
nie wiem) „… inwestowanie w na-
ukę i kulturę to inwestycja najbar-
dziej celowa i właściwa dla długo-
falowego rozwoju społeczeństwa – 
a zatem całego kraju”. Zgadzam się 
z nimi w pełni chociaż za dużo w nich 
patosu i nie-przyziemności. Można 
było po prostu wspomnieć o kwestii 
braku funduszy na kulturę, a w kon-
sekwencji ograniczeniu zajęć poza-
lekcyjnych naszych dzieci.

Nie jest chyba tajemnicą dla 
przeciętnego mieszkańca naszego 
kraju, że kultura w naszym pań-
stwie, a w końcu naszym regionie 
jest niedofinansowana i traktowana 
po macoszemu. Trzeba zatem skon-
centrować się na tych wszystkich 
ośrodkach kultury w naszym mie-
ście, które działają naprawdę do-

brze, które tę kulturę rzeczywiście 
tworzą. Należy im pomagać poprzez 
ich dofinansowywanie z budżetu 
miasta lub też sponsoring. Nato-
miast NADUŻYCIA (redakcja zmie-
niła kolejny raz słowo użyte przez 
autorkę listu ze względu na obo-
wiązujące prawo), których ewident-
nym przykładem jest znaczna część 
zajęć Młodzieżowego Domu Kultu-
ry należy bezsprzecznie publicznie 
piętnować.

Czas na konkluzję i podsumowa-
nie mojej względem autora ww. ar-
tykułu słownej riposty i sprostowanie 
jeszcze jednej rzeczy. Jaworznickie 
„Co Tydzień” proszę szanownego au-
tora nie jest „jaworznickim pisem-
kiem”, ale regularnie ukazującą się 
gazetą lokalną, w której świństwa, 
nieprawidłowości i patologie obec-
nego systemu nie są zamiatane pod 
dywan. Pana sarkazm w tym wzglę-
dzie jest więc nie na miejscu.

Gdybym chciała pójść śladem 
naszego autora musiałabym go (ją) 
nazwać marnym autorzyną, czego 
niniejszym nie uczynię, ponieważ 
obrażanie ludzi nie leży w mojej na-
turze. Określenie „bełkotliwa argu-
mentacja” ograniczyłabym raczej 
do języka i stylu autora artykułu, 
podpisanego Z.A.S.P. Pominąw-
szy jednak naprawdę ważne i nur-
tujące moją osobę problemy natury 
kulturalno-oświatowej, powiedzia-
łabym w końcu, że tytuł artykułu 
„Oszczędności trzeba szukać… 
w głowach” jest naprawdę bez-
sensowny. Jakie i czyje głowy miał 
na myśli autor? Tego z pewnością 
kiedyś się dowiemy.

JKF

Oszczędności trzeba szukać nie w głowach... ale w ludzkiej uczciwości

Felieton: Mówił dziad do obrazu

14-letni Julian cierpi 
na rzadką odmianę 
białaczki. Jego 
leczenie jest bardzo 
drogie, na szczęście 
są w Jaworznie ludzie, 
którzy chcą pomóc 
małemu i jego rodzinie.

Krzysztof Dylowicz z Gigan-
tu zorganizował akcję, w czasie 
której zwrócił uwagę na sytu-
ację chorego Julianka – pieszo 
i w ekspresowym tempie prze-
był trasę z Katowic do Krakowa.

Wyprawa zaczęła się w sobo-
tę. O 9.00 Dy Lans wystartował z 
grupą znajomych i osób skrzyk-
niętych na Facebooku z placu 
przed katowickim Spodkiem. 
Następnego dnia po południu 
dotarli na krakowski rynek.

Wcześniej Dy Lans zorganizo-
wał wyprawę, której celem było 
zebranie funduszów dla chore-
go na lekooporną padaczkę Fi-
lipka. Samotnie przebył na pie-
chotę wybrzeże Bałtyku ze Świ-
noujścia do Gdańska. Wyprawa 
zajęła mu 14 dni.

Motto wypraw Dy Lansa 
brzmi: samemu dociera się szyb-

Maszeruje dla chorych
ciej, razem dociera się dalej. 
Wszyscy mogą pomóc podróż-
nikowi w zrealizowaniu szczyt-
nych celów.

Aktualnie szuka wsparcia 
przy organizacji kolejnej wypra-
wy. Tym razem celem Dylowicza 
jest przejście trasy z Warszawy 
do Berlina, czyli około 1.200 km. 
Celem jest zebranie pieniędzy 
na leczenie Juliana.

Informacje dla osób, które 
chcą pomóc Julianowi i Filip-
kowi:

Nr konta dla Juliana:
25 1240 3927 1111 0000 4100 0269
z dopiskiem Julian Synkiewicz
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Chorych na Białaczkę i Inne Choroby 
Nowotworowe
Klinika Pediatrii, Hematologii 
i Onkologii Dziecięcej PAM 
w Szczecinie
71-344 Szczecin ul. Unii Lubelskiej I
PEKAO S.A. II o/Szczecin

Nr konta dla Filipa:
89 8944 0300 0000 2088 2000 0010
Fundacja „Słoneczko” 77-400 Złotów 
Stawnica 33

Koniecznie z dopiskiem: da-
rowizna na rzecz Filip Twardow-
ski 54/T

p.jamróz
Krzysztof Dylowicz na polskim 
wybrzeżu

A obraz ani razu. Tak z grubsza 
wygląda komunikacja pomiędzy 
mieszkańcami Jaworzna a władzą. 
Mieszkańcy mówią, lecz nikt ich 
nie słucha. Mam tu na myśli list 
Macieja Bochenka w sprawie 
wysokości tzw. „podatku 
śmieciowego”, który został 
wprowadzony na ostatniej sesji 
i ma obowiązywać od przyszłego 
roku. Bochenek nie zostawił suchej 
nitki na sposobie jego rozliczania 
i egzekwowania, na co otrzymał 
pismo od prowadzącego ten projekt 
– dyrektora MZNK Tomasza Jewuły, 
który z rozbrajającą szczerością stoi 
przy swoim.

No tak, ale odpowiedział  
– ktoś stwierdzi. I tu wchodzimy 
na wyższy poziom komunikacji 
międzyludzkiej. Bowiem naczelną 
zasadą komunikacji jest to, 
że ktoś nas w ogóle słucha. 
Jeśli jest inaczej, i ten ktoś nas 
nie słucha, a coś jednak mówi, 
to jest raczej rodzaj monologu 
psychoteraupetycznego. 
Czyli taki schemat od psów 
Pawłowa. Szczekali na mnie, 
to i ja zaszczekam.

Żeby nie przeceniać opinii 
Bochenka, to odsyłam do artykułu 
na pierwszej stronie, gdzie 
poznać można stanowisko 
w tej sprawie większości osób 
zarządzających naszymi zasobami 
mieszkaniowymi w Jaworznie. Ci 

uznali uchwały rady w sprawie 
„podatku śmieciowego” za bubel, 
który jest jedynie bezwzględną 
maszynką do wyciągania 
pieniędzy z naszych kieszeni. Same 
obowiązki – zero praw.

O istocie gospodarki odpadami 
tylko napomknę. Chodzi w niej 
o to, aby jak najwięcej z nich 
odzyskać do ponownego użytku, 
teoretycznie 100 procent. Władze 
Jaworzna w tej sprawie niczego 
nie zrobiły. Poza kosztownym 
systemem selektywnej zbiórki, 
która za horrendalne pieniądze 
przywraca niewielki procent 
odpadów do obiegu.

Czy nikt prezydentowi o tym nie 
mówił, nie wspominał, że trzeba 
i można zorganizować gospodarkę 
odpadami w sposób nowoczesny? 
Założę się, że zgadniecie. 
Tak, mówiliśmy, pisaliśmy już 
w ubiegłym roku. Ale mówił dziad 
do obrazu…

Prezydent wybrał lepsze wyjście. 
Zamiast z nami gadać, tracić czas 
i nerwy, to sięgnął do naszych 
portfeli, wprowadzając „śmieciowy 
podatek”. Wydaje mu się, że opłaci 
z niego każdą firmę śmieciową, 
aby wyautować śmieci poza obszar 
Jaworzna. Może ma w tym rację, 
lecz firmy śmieciowe szybką się 
kapną, że miasto jest zdane na ich 
łaskę, i zaczną… doić?

Józef Matysik
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w czasie powstania warszawskiego rannych zostało ok. 20 tys. powstańców

23 lipca wprowadzone 
zostały zmiany 
w kursowaniu komunikacji 
miejskiej.

Zmiany na liniach A, E, J, S wy-
nikają z dostosowania czasów prze-
jazdów do realnych warunków dro-
gowych. Z uwagi na budowę ka-
nalizacji w Ciężkowicach wpro-
wadzone zostaną trasy objazdowe 
dla autobusów kursujących przez 
tę dzielnicę. Równocześnie doko-
nano kilku zmian, które zgłaszali 
pasażerowie.

Ważniejsze zmiany w rozkładach 
na liniach ponadlokalnych przedsta-
wiają się następująco:

Linia S:
Rozkłady tej linii jadącej z So-

snowca ułożono tak, by w godzi-
nach popołudniowych kursy były 
po każdej godzinie (dotychczas 
brakowało kursu po 18). Z obec-
nych dwóch kursów 16:06 i 16:41 
(z przystanku Sosnowiec Dworzec 
PKP) stworzono jeden o 16:21, 
dzięki temu można było wprowa-

dzić kurs po godzinie 18 (18:11 
z Sosnowiec Dworzec PKP). 
Opóźniony został także kurs 20:52 
z przystanku Sosnowiec Urząd 
Miejski o 5 min, który będzie od-
jeżdżał o 20:57

Linia A:
Opóźniono kursy autobusów od-

jeżdżających z przystanku Krakow-
ska z 6:57 na 6:59 oraz z przystanku 
Katowice Francuska z 15:09 na 15:13

Linia J:
Opóźniono kurs linii J w sobo-

ty, niedziele i święta odjeżdżający 
dotychczas z przystanku Katowice 
Aleja Korfantego 22:15 na godz. 
22:30 – dzięki temu rozwiązaniu 
pasażerowie dojeżdżający z So-
snowca po 22:00 uzyskali możli-
wość przesiadki na przystanku So-
snowiec Niwka Kościół (z tramwa-
ju linii 26 dojeżdżającego na 22:46 
do przystanku Niwka Kościół, skąd 
linia J odjeżdża o 22:53).

Informujemy jednocześnie, 
że w związku z budową kanalizacji 
w dzielnicy Ciężkowice, wprowadzo-
ne zostaną następujące zmiany:

Przystanek Ciężkowice Bagien-
ko przy ul. Grabańka w kierunku 
pętli zostanie wyłączony z obsłu-
gi. Pasażerowie powinni korzystać 
z przystanku zlokalizowanego przy 
ul. Młyny Serafińskie.

Natomiast przystanek Ciężkowi-
ce Pętla na czas prowadzonych prac 
będzie zlokalizowany bezpośrednio 
przy ul. Grabańka.

Linia N będzie kursować trasą 
objazdową: (…) Ciężkowice Kościół 
– Ciężkowice Bagienko – Ciężkowi-
ce Młyny Serafińskie – Ciężkowice 
Grabańka – Ciężkowice Pętla – Cięż-
kowice Bagienko – Ciężkowice Ko-
ściół (...).

Linia 314 będzie kursowała przez 
Młyny Serafińskie: (…) Ciężkowi-
ce Kościół – Ciężkowice Bagienko 
– Ciężkowice Młyny Serafińskie – 
Ciężkowice Grabańka- Ciężkowice 
Pętla – Ciężkowice Grabańka – Cięż-
kowice Pętla – Ciężkowice Bagienko 
– Ciężkowice Kościół (...).

Szczegółowe rozkłady jazdy do-
stępne są na stronie przewoźnika 
pod adresem:

www.pkm.jaworzno.pl .
Nikodem Motyka, MZDiM

Korekty rozkładów jazdy

1 sierpnia 1944 roku 
w godzinie „W” – 17.00, 
rozpoczęło się Powstanie 
Warszawskie.

W zrywie brali udział nie tylko żoł-
nierze i mieszkańcy Warszawy, ale 
również członkowie AK i innych or-
ganizacji narodowowyzwoleńczych 
z całej Polski.

Powstanie zostało okupione 
ogromną daniną krwi żołnierzy pod-
ziemnej armii i cywilnej ludności.

Instytut Pamięci Narodowej, 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego oraz kombatanci AK za-
chęcają mieszkańców wszystkich 
miast do uczczenia ofiar walk 
sprzed 68 lat!

68. rocznica powstania 

W rocznicę godziny „W” w całej 
Polsce zawyją syreny alarmowe. Za-
chęcamy Czytelników, aby 1 sierp-
nia o godz. 17.00 na minutę zamarł 
ruch w całym mieście. Towarzy-
szyć temu powinno włączenie klak-
sonów samochodowych. Dzień ten 
można także uczcić wywieszeniem 
flag narodowych w oknach. Pokaż-
my, że pamiętamy.

p.jamróz

Jaworznianie są 
oczytani i pomysłowi

Mieszkańcom 
Jaworzna nie 
łatwo wci-

snąć przysłowiową 
ciemnotę.

Oto materiał, jaki 
nam, a także prezyden-
towi Jaworzna, przesłał 
jeden z mieszkańców 
Podłęża, który obejrzał 
w naszej telewizji ma-
teriał o kłopotach z ma-
szerującymi po osiedlu 
dzikami.

W Jaworznie zaser-
wowano odstrzał dzi-
ków, jako antidotum 
na zagrożenie z ich 
strony. Okazuje się, 
że w Świnoujściu robią 
zupełnie inaczej – odła-
wiają dziki i przewożą 
w inne miejsce.

Ciekawe tylko, czy 
i kiedy wrócą? JM

26 lipca około 18.00 ja-
dąca ulicą Katowicką 
w Dąbrowie Narodo-

wej ciężarówka marki MAN wy-
padła z jezdni i najechała na słup 
oświetleniowy.

Przybyli na miejsce policjanci 
zbadali trzeźwość 49-letniego kie-
rującego. Wynik badania alkoma-
tem wskazał 0 promili.

Według oceny drogówki MAN 
na chrzanowskich numerach wypadł 
z jezdni z powodu niedostosowania 
prędkości do warunków panujących 
na drodze.

W okolicy skrzyżowania ul. Kato-
wickiej z Wodną ciężarówka zjechała 
z drogi i z impetem najechała na słup 
oświetleniowy. Uszkodzone zostało 
także ogrodzenie prywatnej posesji. 
Na szczęście samochód jechał bez 
ładunku, w przeciwnym razie szkody 
mogły być o wiele większe.

Ruch na ulicy Katowickiej przez 
pewien czas był utrudniony. Kierow-
ca został ukarany mandatem w wy-
sokości 250 zł, a na jego konto po-
licjanci zapisali 6 punktów karnych. 
Wszystkie zaistniałe w wyniku kolizji 
uszkodzenia będą pokryte z ubezpie-
czenia OC.

Kolejna kolizja miała miejsce 
następnego dnia na skrzyżowaniu 
ulic Krakowskiej i Braci Gutmanów. 
W kwietniu tego roku została tam 
wprowadzona nowa organizacja ru-
chu. Pierwszeństwo mają samocho-
dy jadące ul. Gutmanów.

Niestety niektórzy kierowcy cią-
gle jeżdżą na pamięć i nie ustępują 
pierwszeństwa przejazdu. Nie zwra-
cają uwagi na wyraźne znaki STOP 
umieszczone przy skrzyżowaniu.

Na szczęście w tym zdarzeniu 
również nikt nie ucierpiał.

p.jamróz

Ciężarowy MAN rozbił słup

Niedostosowanie prędkości do warunków na drodze było przyczyną wypadku

Okres upałów sprzyja po-
żarom. Wystarczy jeden 
mały niedopałek, aby za-

prószyć ogień.
Około godziny 15:30 w jednej 

z szop przy ul. św. Wojciecha do-
szło do pożaru. Na miejscu na-
tychmiast zjawili się jaworznic-
cy strażacy, którzy bardzo szyb-
ko zabezpieczyli miejsce zdarze-
nia i profesjonalnie uporali się 
z ogniem. W akcji uczestniczyły 
3 wozy strażackie i jeden radio-
wóz policji. Na razie nie wiadomo, 
co było przyczyną pożaru. Miesz-
kańcy pobliskich domów twierdzą, 
że w szopie bardzo często przeby-
wali bezdomni, którzy spożywali 
tam alkohol i to oni mogli zapró-
szyć ogień.

Paweł Jędrusik

Pożar w centrum

Strażacy w akcji
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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. 32 61-81-618

P O G O T O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Jaworzno, ul. Matejki 33 ..................................................... 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. 32 61-81-890

P R Z E W O Z Y ,  P O S T O J E  T A X I
Pomoc drogowa –holowanie ................................................................. tel. 504 551 959
Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis ...................................................tel. 801-84-56
TAXI Centrum dojazd gratis ......................................... tel. 32 793-71-71, 32 615 03 00
Osiedle Stałe, dojazd gratis .......................................................................tel. 801-88-95
Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd gratis ....................................................tel. 801-80-93
RADIO TAXI bezpłatne zamawianie ................................. tel. 800 32 91 91, 32 191 91
Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis ................................................... tel. 801-84-64
TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis  ...........................tel. 0607-258-227, 801-84-55
TAXI – HALA ................................................................................................tel. 793 83 83

U R Z Ę D Y
Urząd Miejski  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala ....tel. 32 61-81-500
 ................................................................................................................fax. 32 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. 32 61-81-716
Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ..........................tel. 32 61-81-503
Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33  ..................................... tel. 32 61-81-527
Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 .......................................tel. 32 61-81-542
Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 .................................. tel. 32 61-81-519
Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33 ................... tel. 32 61-81-511
MOPS świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b ................................. tel. 32 61-81-786
MOPS świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ........................tel. 32 61-81-940
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 .......................... tel. 32 61-81-777
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ............tel. 616-54-94, 618-80-04, 616-80-20
                                              616-80-52, 616-80-36, 616-80-68, 616-80-74, 616-80-90
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b .............................. tel. 618-19-00
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ................................................................. tel. 616-39-70
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ............................... tel. 615-56-38
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ............................ tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 .......................................................... tel. 75-86-157
ZUS Jaworzno, ul. Grunwaldzka 524 ..................................... 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

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. 754-93-91, 754 93 92
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
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 .............................................. tel. 318-60-30, 318-60-64
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
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Galmany 1 ...................tel. 32 616 35 51

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. Rynek Główny 17 ............................... tel. 751-91-92
Biblioteka Pedagogiczna ............................................................................tel. 751-99-06
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Pocztowa 5 ...............................................tel. 618-19-50
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80 ....................... tel. 745-10-30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b ............ tel. 618-18-40
Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 ............................... tel. 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. Górniczej 30, 8.00 - 16.00............................................... tel. 616 -74-44 
Hospicjum 24h/dobę .......................................................................... tel. (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. 14.30 - 18.30 ..........................tel. 616-27-79
Poradnia życia rodzinnego os. Stałe środa 17.00-19.00 .................... 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
Apteka Gnom pn-sob 7.00-20.00, nd 9.00-20.00 ul. Pocztowa 13  ............. tel. 616-61-36
Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b ...... tel. 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

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

Serwis informacyjny

Z notatnika policmajstra

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

ul. Łukasiewicza 2 (Os. Stałe) 
telefony całodobowe 32/ 752 60 75, 

616 85 67, 0 600 390 300
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Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

tel. 32/ 616 22 68, 032/ 751 95 92
Czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna

24 lipca
����������������+
����"���� W nocy 
na ulicy Cegielnianej 
patrol drogówki zatrzy-
mał do kontroli samo-
chód osobowy marki 
Nissan Primera. W cza-
sie czynności policjanci 
stwierdzili, że 20-letni 
jaworznianin znajdu-
je się w stanie po uży-
ciu alkoholu. Badanie 
trzeźwości wskazało 
wynik 0,25 promila.

25 lipca
�
�%�������
��)�
	������� Mieszka-
niec Jaworzna zgło-
sił, że w nocy niezna-
ny sprawca poprzez 
wyłamanie zamka 
w drzwiach kierowcy 
oraz wyłamanie sta-
cyjki usiłował doko-

nać kradzieży jego sa-
mochodu osobowego 
marki VW Passat typu 
kombi z 2001 roku. 
Straty w trakcie usta-
lania.

�
�����	��������+
	���� 39-letni mężczy-
zna prowadzący firmę 
wypożyczającą sprzęt 
budowlany zgłosił, 
że 26-letni jaworznia-
nin przywłaszczył jego 
maszynę budowlaną 
– zagęszczarkę, którą 
miał oddać na począt-
ku lipca. Wartość utra-
conej maszyny szacu-
je się na kwotę 4.800 
złotych. Sprawę bada 
policja.

26 lipca
�	�����������
��+
�� O godzinie 9.00 

na ulicy Chopina poli-
cjanci zatrzymali pojazd 
marki Hyundai, którego 
43-letni kierowca wy-
dmuchał blisko 0,5 pro-
mila alkoholu.

27 lipca
���������$���
��� 
W godzinach rannych, 
w mieszkaniu przy uli-
cy Paderewskiego do-
szło do kradzieży pie-
niędzy. Sprawca wy-
korzystując nieuwagę 
zgłaszającego, wszedł 
do otwartego mieszka-
nia i skradł pieniądze 
w kwocie 600 złotych 
oraz dokumenty osobi-
ste. 65-letni pokrzyw-
dzony straty oszacował 
na kwotę 810 złotych.

28 lipca
��
����
���
 

29-letnia mieszkan-
ka Jaworzna zgłosiła, 
że nieznany spraw-
ca poprzez zerwanie 
kłódki w drzwiach piw-
nicznych bloku przy 
ulicy Klonowej z wnę-
trza dokonał kradzie-
ży roweru górskiego 
marki Kross o wartości 
500 złotych.

28 lipca
���
�����������,�
�
����� Kilka mi-
nut po godzinie 2.00, 
na ulicy Grunwaldzkiej 
patrol ruchu drogowe-
go zatrzymał do kon-
troli pojazd marki Hon-
da Civic, którego kie-
rowca, 22-letni miesz-
kaniec Goleniowy, 
znajdował się w stanie 
nietrzeźwym. Badanie 
alkomatem wskazało 

wynik 1,2 promila.

29 lipca
�����������	�	+� 
Mieszkanka ul. Insu-
rekcji Kościuszkow-
skiej poinformowa-
ła policję, że jej były 
chłopak od dwóch lat 
nęka ją poprzez wysy-
łanie krótkich wiado-
mości tekstowych typu 
SMS. Sprawą zajęła się 
jaworznicka policja.

30 lipca
������
���	�%�����
+
������ Kilka minut 
po północy policjanci 
zatrzymali 21-letnie-
go jaworznianina, któ-
ry posiadał przy so-
bie środki narkotycz-
ne marihuany. Sprawę 
bada wydział krymi-
nalny.

4 sierpnia (so-
bota) w dzie-
sięciu 15-me-

trowych „unijnych” 
autobusach MAN 
PKM Jaworzno jako 
pierwsze w woje-
wództwie śląskim 
uruchomi sprzedaż 
biletów w automa-
tach biletowych.

Urządzenia zo-
stały już zamonto-
wane w pojazdach. 
W chwili obecnej 
trwają testy i kon-
figuracja systemu. 
Podobne automaty 
funkcjonują m.in. 
w Łodzi, Warszawie 
i Wrocławiu. Pro-
ducentem urządzeń 
jest MERA Systemy 
Sp. z o.o. Za jeden 
automat (z uwzględ-
nieniem kosztów in-
stalacji i finansowa-
nia – płatność ratal-
na) Spółka zapłaci 
35,5 tys. zł netto.

W au tobusach 
wyposażonych w au-
tomaty biletowe kie-
rowca nie będzie 
sprzedawał biletów 
z kasy fiskalnej. Dzię-
ki wyręczeniu kierow-
ców z tego obowiąz-
ku zwiększy się płyn-
ność przejazdu i tym 
samym punktualność 
realizacji rozkładu 
jazdy. Ma to znacze-
nie zwłaszcza na tra-
sach ponadlokal-
nych, gdzie obec-
nie przy pierwszych 
drzwiach autobusu 
często tworzą się ko-

lejki chętnych do za-
kupu biletu.

Za bilety będą mo-
gli Państwo zapłacić 
bilonem (z wyłącze-
niem monet 1, 2 oraz 
5 gr) oraz przy użyciu 
zbliżeniowych kart 
płatniczych. Na ekra-
nie dotykowym pasa-
żer w kilku prostych 
i intuicyjnych krokach, 
wybierze żądany no-
minał, wskazując:
• rodzaj biletu (jed-

norazowy/czaso-
wy),

• miasto – początek 
podróży (Jaworzno/
Mysłowice/Sosno-
wiec/Katowice),

• miasto – cel podró-
ży (Jaworzno/My-
słowice/Sosnowiec/
Katowice),

• rodzaj biletu (nor-
malny/ulgowy),

• sposób płatności 
(bilon/karta zbliże-
niowa).

Zakup biletu trwa 
od kilku do kilkuna-
stu sekund. Automat 
wydaje resztę. Pa-
sażer otrzyma bilet 
skasowany – bez ko-
nieczności przykła-
dania go do kasow-
nika.

Zwiększająca się 
popularność i dostęp-
ność zbliżeniowych 
kart płatniczych skło-
niła PKM do zainsta-
lowania w biletoma-
tach terminali do ich 
obsługi. Automaty 
nie będą natomiast 
przyjmować płatno-
ści banknotami. PKM 

Biletomaty w autobusach PKM 
zrezygnował z wdra-
żania tej funkcjonal-
ności, gdyż rozwiąza-
nie to znacznie pod-
nosi cenę automatu. 
Co również ważne, 
automaty wyposażo-
ne w czytniki bank-
notów zajmują wię-
cej miejsca i z tego 
względu praktycz-
nie nie stosuje się ich 
w komunikacji miej-
skiej (urządzenia 
ograniczałyby prze-
strzeń dostępną dla 
wózków dziecięcych 
i inwalidzkich).

W automacie moż-
liwe będzie dołado-
wanie Elektronicznej 
Portmonetki (kwotą 
5, 10… 45 lub 50 zł). 

Przypominamy, że po-
dobnie jak w przy-
padku stacjonarnych 
punktów sprzedaży 
zakup doładowania 
nie jest równoznacz-
ny z uiszczeniem 
opłaty za przejazd. 
Jaworznicką Kartę 
Miejską należy dodat-
kowo skasować w ka-
sowniku.

Zapraszamy Pań-
stwa do odwiedzenia 
serwisu interneto-
wego www.pkm.ja-
worzno.pl. Już wkrót-
ce udostępniony tam 
zostanie krótki film 
prezentujący możli-
wości tych nowocze-
snych urządzeń.

Tekst płatnyAutomat biletowy
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Przyjdź i sprawdź!
Jaworzno, ul. Sądowa 5a 

Konkluzji Rady UE 
w tym obszarze 
zatem nie będzie, 
a przygotowywane 
Konkluzje Prezydencji 
nie będą miały 
mocy wiążącej. 
Taka decyzja była 
jednak bezwzględnie 
konieczna dla 
zapewnienia 
możliwości rozwoju 
naszej gospodarki i jej 
bezpieczeństwa.

Posiedzenie Rady UE

W Luksemburgu odbyło się 15 
czerwca posiedzenie Rady Unii 
Europejskiej do spraw energii. We-
dług planów duńskiej prezydencji, 
która właśnie się kończy, miano 
na nim zadecydować o przyjęciu 
długoterminowej polityki energe-
tycznej, wyznaczającej cele reduk-
cji emisji CO2 na lata 2030, 2040 
i 2050. Opublikowano ją w grud-
niu ubiegłego roku w postaci tzw. 
Energetycznej Mapy Drogowej 
2050, będącej dokumentem przy-
gotowanym w oparciu o Mapę 
Drogową 2050. Pomimo zaweto-
wania przez Polskę w marcu Mapy 
Drogowej 2050 i wciąż dużej woli 
współpracy z naszej strony, także 
i tym razem Komisja Europejska 
nie uwzględniła postulatów zgła-
szanych przez Polaków. Przedsta-
wione propozycje Konkluzji Rady 
Unii Europejskiej nie odzwiercie-
dlały niestety w należyty sposób 
naszego stanowiska i były dla nas 
nie do zaakceptowania. Obrady za-
kończyły się więc polskim wetem.

Dlaczego nie mogliśmy 
postąpić inaczej

Pomimo że zaproponowany 
tekst Konkluzji powinien doty-
czyć polityki energetycznej, za-
wierał mnóstwo odniesień sku-
piających się na kwestiach bę-
dących w kompetencji ministrów 
środowiska. Dotyczyły one w dużej 
mierze „unijnego celu dekarboni-
zacyjnego”. Próba ustanowienia 
jednostronnego unijnego celu re-
dukcyjnego dla horyzontu po roku 
2020 została przez Polskę jedno-
znacznie odrzucona już w marcu. 
Ponowną propozycję nawiązania 
do takiego celu – i to w niezmie-
nionej postaci – można odebrać 
jako ignorowanie wcześniejszych 
decyzji Rady.

Zaproponowany dokument nie 
był w dostateczny sposób osadzo-
ny w kontekście globalnym i nie 

wiązał unijnych zobowiązań re-
dukcyjnych z podjęciem podob-
nych kroków przez kraje trzecie. 
Ponadto część przedstawionych 
zapisów mogła stwarzać dla Ko-
misji Europejskiej przyzwolenie 
do podnoszenia cen uprawnień 
do emisji CO2 lub manipulowania 
nimi.

Brak solidnych założeń

Komisja Europejska sama 
przyznaje w Energetycznej Ma-
pie Drogowej 2050, że dokument 
ten opiera się na niepewnych za-
łożeniach. Odnoszą się one szcze-
gólnie do prognoz tempa wzrostu 
gospodarczego, rozwoju sytuacji 
geopolitycznej, światowych tren-
dów w zakresie poziomu cen pa-
liw, dostępności zasobów natu-
ralnych, globalnych starań w ob-
szarze łagodzenia skutków zmian 
klimatu czy rozwoju technologii. 
Przewidywanie zmian w tych ob-
szarach w perspektywie 40 lat bli-
skie jest wykorzystywaniu szkla-
nej kuli lub wróżeniu z fusów. Nie 
ma zatem żadnego uzasadnienia 
dla przyjmowania wiążących zo-
bowiązań i bezwzględnego trwa-

nia przy proponowanych opcjach 
skonstruowanych w oparciu 
o optymistyczne założenia, bo ry-
zyko błędu jest ogromne. Energe-
tyczna Mapa Drogowa 2050 zakła-
dała, że uzyskane zostanie świato-
we porozumienie w obszarze walki 
ze zmianami klimatu. Co się jed-
nak stanie, gdy takiego porozu-
mienia nie uda się wypracować? 
WM apie nic na ten temat niestety 
nie ma. Nie istnieją zatem podsta-
wy do zwiększania celu redukcyj-
nego bez wcześniejszego uzgod-
nienia globalnego porozumienia 
w tej sprawie.

Brak rzetelnej oceny skutków

Ocena skutków proponowa-
nych działań przedstawiona przez 
Komisję Europejską odnosi się tyl-
ko do poziomu całej Unii i dostar-
cza wartości uśrednionych na tym 
właśnie poziomie. Nie daje to rze-
czywistego obrazu koniecznych 
kosztów i potencjalnych korzyści 
przypadających na poszczególne 
kraje członkowskie, a wiadomo, 
że różnice będą tutaj znaczące. 
Trochę dziwi takie podejście KE, 
bo obliczenia wykonywane były 
z wykorzystaniem modelu PRI-
MES, który daje rezultaty w roz-
biciu na wszystkie państwa unij-
ne i dopiero ich agregacja pozwa-
la na pokazanie średniej dla całej 
Unii Europejskiej. Komisja mo-

gła mieć więc wgląd w stosowne 
szczegółowe informacje, ale ich 
nie przedstawiła.

Zagrożona swoboda wyboru 
energy-mixu

Energetyczna Mapa Drogo-
wa 2050 priorytetowo traktowała 
kwestię redukcji emisji, ale ścieżka 
dojścia do wyznaczonego celu nie 
uwzględniała uwarunkowań ekono-
micznych. Państwa członkowskie 
nie miały tak naprawdę zagwaran-
towanego pełnego prawa wyboru 
własnego energy-mixu. Miały go 
tylko teoretycznie, w praktyce na-
tomiast – przy niedostępnych ko-
mercyjnie technologiach CCS, któ-
re według najbardziej optymistycz-
nych szacunków będą mogły zaist-
nieć najwcześniej na przełomie lat 
2030/2040 – dokument niezwykle 
dyskryminował technologie opar-
te na paliwach kopalnych. Tymcza-
sem państwa członkowskie powin-
ny móc same wybierać najbardziej 
efektywny kosztowo scenariusz 
rozwoju własnego sektora energe-
tycznego. Ingerencja w to poprzez 
sztuczne podnoszenie kosztów wy-
branych technologii bądź wskazy-
wanie minimalnego udziału dla in-
nych, jest w rzeczywistości działa-
niem niszczącym rynek i jego me-
chanizmy. Na dłuższą metę psuje 
się w ten sposób konkurencyjność 
całej gospodarki, a na to nie można 
sobie pozwolić.

Co dalej?

Oczywiście trzeba nadal praco-
wać nad długoterminową polity-
ką energetyczną. Zmianie muszą 
jednak ulec podstawowe założenia 
do jej opracowania. Najważniejszy-
mi kwestiami winny pozostawać 
konkurencyjność oraz zachowanie 
bezpieczeństwa zasilania. Obniża-
nie emisji też jest ważne i chcemy 
działać w tym kierunku. Unia Eu-
ropejska nie jest jednak samotną 
wyspą i ze względu na nieustaloną 
politykę innych dużych gospodarek 
światowych nie można jednostron-
nie wyznaczać sobie wiążących 
celów w tym obszarze. Niezwykle 
ważne jest również systematycz-
ne zmniejszanie zależności krajów 
Unii od zewnętrznych dostaw pa-
liw. Konieczne są działania, które 
umożliwią jak najbardziej efektyw-
ne wykorzystanie własnych surow-
ców energetycznych w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa energetycz-
nego. Wspieranie rozwoju tech-
nologii, w których państwa człon-
kowskie mają największy potencjał 
i doświadczenie, poprawa efektyw-
ności energetycznej i dokończenie 
budowy wspólnego rynku napewno 
będą mogły w tym pomóc. Równo-
cześnie wszystkie te wysiłki znaczą-
co przyczynią się także do zmniej-
szenia emisji.

Stanisław Tokarski, Jerzy Janikowski
przedruk z „Polskiej Energii” Magazynu 

Korporacyjnego Grupy TAURON, nr 7/45.

Kolejne weto było konieczne
Pomimo braku globalnego porozumienia Komisja Europejska naciska na przyjęcie jednostronnych zobowiązań 
do drastycznych redukcji emisji dwutlenku węgla, bez dokładnego oszacowania ich skutków gospodarczych 
dla krajów członkowskich. Ostatnio próbowano zaakceptować Energetyczną Mapę Drogową 2050, ale Polska 
ponownie ją zawetowała.

Jerzy Janikowski
szef Biura Współpracy  
Międzynarodowej Taurona

Stanisław Tokarski
prezes zarządu  
Tauron Wytwarzanieanie

karski wski
ółpracy  
ej Taurona
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w 1864 r. w Niemczech powstała pierwsza spółdzielnia budowlana

Adwokat Maciej Zwierzycki w siedzibie 
naszej redakcji udziela bezpłatnych porad 
prawnych w każdy piątek w godz. 13.00 
– 15.00. Zapisy w redakcji gazety pod nr. 
telefonu 32 751 91 30

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE ADWOKATA

Adwokat Maciej Zwierzycki 
odpowiada na pytania czytelników

adwokat Maciej Zwierzycki

Zgłoszenie na poradę prawną  
adwokata Macieja Zwierzyckiego

Imię i nazwisko .............................................
........................................................................
data ..........................................
godzina ....................................
Wypełniony kupon należy oddać prawnikowi przed 
udzieleniem porady

Z okazji 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” (cz. 2)

Na drugim planie widać wieżowce przy ul. Sempołowskiej

Rozwijające się 
jaworznickie 
zakłady pracy, 
głównie kopalnie, 
potrzebowały wciąż 
nowych pracowników. 
Jeśli chciało się ich 
zatrzymać na dłużej, 
trzeba było zadbać 
o mieszkania dla 
nich, najlepiej 
w pobliżu, by sąsiednie 
– górnośląskie 
i zagłębiowskie – 
kopalnie nie stały się 
bardziej atrakcyjne.

Dlatego też Jaworznicko-Mi-
kołowskie Zjednoczenie Przemy-
słu Węglowego (organ zarządza-
nia kopalniami w imieniu pań-
stwa, nazwa zjednoczenia okre-
ślała jego terytorialny zasięg, po-
wstał po 1945 roku i istniał do lat 
80-tych XX wieku) rozpoczęło 
działania stymulujące powstanie 
spółdzielni mieszkaniowych, któ-
rych członkowie składaliby się 
z załóg kopalń. Dyrekcje poszcze-
gólnych zakładów wydobywczych 
zobowiązane zostały do przepro-
wadzenia akcji propagandowych 
oraz działań organizacyjnych. Mia-
ły one na celu zebranie odpowied-
niej liczby członków, by Spółdziel-
nia mogła istnieć.

Trudno może w to uwierzyć – 
szczególnie tym czytelnikom, któ-
rzy pamiętają swe kłopoty nie tyl-
ko z otrzymaniem mieszkania, ba! 
ale z przyjęciem na członka – ale 

tak było. Dowodzą tego fragmenty 
listu pana Mieczysława Kota, jed-
nego z pierwszych lokatorów:

(…) W lipcu 1961 roku na ko-
palni jest ogłoszenie o powstaniu 
Spółdzielni Mieszkaniowej, była 
to Spółdzielnia Mieszkaniowa przy 
kopalniach „Bierut”; „Kościuszko”; 
„Komuna Paryska”; „Sobieski”; 
a więc typowo górnicza. Zrobio-
no zebranie, na które przybył pan 
prezes Gładki, wyjaśnił o celowo-
ści powstania Spółdzielni Mieszka-
niowej. Powiedział, że spółdzielnia 
już buduje bloki, były to wieżowce 
na Osiedlu Stałym, obecnie przy 
ulicy Sempołowskiej (…).

Oficjalnie pierwsze zebrania in-
formacyjne z załogami wymienio-
nych kopalń na temat organizo-
wania spółdzielczego budownic-
twa przeprowadzone zostały jesz-
cze w 1958 roku. Jaka była ich in-
tensywność, trudno teraz ocenić.
Jednak można sądzić, że nie było 
to pierwszoplanowe przedsięwzię-
cie dla dyrekcji kopalń. Prawdo-
podobnie zaważyła tu realna oce-

na sytuacji. Można było namawiać, 
trzeba jednak było mieć pewność, 
że z obietnic można się wywiązać. 
Tym bardziej, że wciąż jeszcze re-
alizowano budownictwo tzw. pań-
stwowe, z którego efekty trafiały 
do dyspozycji przedsiębiorstw, zaś 
mieszkania spółdzielcze były droż-
sze. Wysiłek państwa szedł w kie-
runku popularyzacji spółdzielczego 
budownictwa mieszkaniowego wła-

Jaworznickie kopalnie wspierają Spółdzielnię

Mój mąż skłonił mnie 
do podpisania zgody 
na wzięcie kredytu dla 

osób fizycznych (150 tys. zł) – 
do współkredytowania. Dopiero 
w banku dowiedziałam się, jakie 
są warunki pożyczki. Wkrótce 
po podpisaniu dokumentów mąż 
się wyprowadził, będziemy brali 
rozwód. Czy mogę jakoś odstąpić 
od umowy z bankiem? Boję się 
utraty majątku.

Z Pani opisu wynika, że Pani 
mąż zaciągnął kredyt dla osób fi-
zycznych w wysokości 150 tys. zł. 
Z kolei Pani, jako małżonka kre-
dytobiorcy, wyraziła pisemną zgo-
dę na zaciągnięcie kredytu przez 
męża. Z powyższego wynika, 
iż kredytobiorcą jest wyłącznie 
Pani mąż, z kolei Pani jako jego 
małżonka wyraziła jedynie zgo-
dę na zaciągnięcie kredytu przez 
męża. Oznacza to, iż stroną umo-
wy jest wyłącznie Pani mąż, a za-
tem wszelkie zmiany treści umo-

wy w postaci aneksów zależą 
wyłącznie od zgody banku oraz 
Pani męża. Jednocześnie, jeżeli 
w umowie przewidziano możli-
wość odstąpienia od umowy, ta-
kie odstąpienie będzie wyłącznie 
skuteczne, jeżeli zostanie złożone 
przez Pani męża lub bank. Kon-
sekwencje prawne zgody małżon-
ka na zaciągnięcie zobowiązania 
zostały uregulowane w Kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym. Zgod-
nie z art. 41 § 1 Kodeksu „jeżeli 
małżonek zaciągnął zobowiąza-
nie za zgodą drugiego małżonka, 
wierzyciel może żądać zaspoko-
jenia także z majątku wspólnego 
małżonków”. W tym miejscu na-
leży wskazać, iż w myśl art. 31 
§ 2 „do majątku wspólnego nale-
żą w szczególności: pobrane wy-
nagrodzenie za pracę i dochody 
z innej działalności zarobkowej 
każdego z małżonków, dochody 
z majątku wspólnego, jak rów-
nież z majątku osobistego każ-

dego z małżonków, środki zgro-
madzone na rachunku otwarte-
go lub pracowniczego funduszu 
emerytalnego każdego z małżon-
ków, kwoty składek zewidencjo-
nowanych na subkoncie, o którym 
mowa w art. 40a ustawy z dnia 
13 października 1998 r. osyste-
mie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 
1585, z późn. zm.)”. Tym samym 
w przypadku niezaspokajania 
banku przez Pani męża, bank bę-
dzie uprawniony do zaspokojenia 
się zarówno z majątku osobistego 
Pani męża, jak i Państwa majątku 
wspólnego. Podsumowując, obec-
nie obowiązujące przepisy prawa 
w okolicznościach przez Panią 
przedstawionych nie przewidują 
możliwości skutecznego odwo-
łania Pani zgody na zaciągnięty 
przez Pani męża kredyt bankowy.

śnie z powodu większej partycypacji 
mieszkańców w kosztach powsta-
nia, potem w kosztach utrzymania 
domów mieszkalnych. Faktem jest 
jednak to, że do zebrania założyciel-
skiego doszło dopiero w 1960 roku.

Warto przypomnieć nazwiska 
tych, którzy w powstanie Spół-
dzielni Mieszkaniowej włożyli swój 
czas, ponosząc trudy przecierania 
pionierskich szlaków: Władysław 
Kwiatek – dyrektor ds. administra-
cyjnych ówczesnej kopalni „Bierut”, 
Roman Siba – dyrektor ds. admini-
stracyjnych kopalni „Komuna Pary-
ska”, Tadeusz Czarnecki – inspektor 
ds. bud. mieszkaniowego JMZPW, 
Zbigniew Oleksowicz – inspektor 
ds. bud. mieszkaniowego Kopalni 
„Komuna Paryska”.

Nie znana jest data założyciel-
skiego zabrania, zatem za począ-
tek Międzyzakładowej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej GÓRNIK przy 
kopalniach „Bierut”, „Sobieski”, 
„Komuna Paryska” przyjęto datę 
30 grudnia 1960 roku. Widnieje 
ona na wydanym przez Centralny 
Związek Spółdzielczości Budownic-
twa Mieszkaniowego w Warszawie 
oświadczeniu o celowości powoła-
nia Spółdzielni. Nazwa Spółdzielni 
jest bardzo długa, ale jednocześnie 
bardzo konkretna i precyzyjna w od-
niesieniu do założycieli i członków.

Tekst sponsorowany oparty na książce 
wydanej przez Wydawnictwo Prasa 

i Książka Grzegorz Grzegorek
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SPUH Spektra oferuje:
usługi: wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 tys. l, 
usługi rolnicze, koszenie, pielęgnacja terenów zielonych dla 

firm i ogrodów przydomowych
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ CATERPILLAR

sprzedaż: pasz, zbóż, siana, słomy, ziemi ogrodniczej, torfu, 
kory, nawozów rolniczych i ogrodniczych. 

Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO
Do wynajęcia hale magazynowe i garażowe i miejsca 

parkingowe dla samochodów ciężarowych
Jaworzno ul. Dąbrowska 22a tel. 32/ 615 51 25, 0 502 687 330

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21

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

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

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

żaluzje poziome i pionowe, rolety zew. i wew. 
dekoracyjne, 

szycie firan i zasłon 

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

Tel. 32 615 50 47; 625 09 22; 0 691 188 112
Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy.

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

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

www.strus-bud.pl

Tłumiki, katalizatory, 
strumienice, złącza elastyczne, sportowe, 

układy wydechowe. 
Balin, ul. Zaułek 11 

Tel. 32/ 613 19 19; 604 127 197; 604 224 932

SERWIS OPON 
Pompowanie kół azotem

Sprzedaż i montaż opon TIR. ul. Matejki 43, 
tel. 32 753 11 72;

czynne od 8.00 – 18.00 pn. – pt., sobota 8.00 – 14.00.

AUTOHOLOWANIE 

Jarosław Gregorczyk ul. Wolności 14,
tel. 0 603 121 798, 32 617 75 64, Szczakowa 

Autokonserwacja 
Promocja

Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola
tel. 616 35 20, 0 602 738 065

GAZ W BUTLACH
EKSPRESOWA DOSTAWA GAZU 

NA TELEFON
Propan-butan w butlach 11 i 33 kg. 

Gazy techniczne: tlen acetylen, CO2 i inne. 

ul. Krakowska 9 tel. 32 751 83 83, 32 753 44 44

MIR-GAZ
Czynne 7 dni w tygodniu pn – pt 8.00 – 20.00 

niedzielę i święta 8.00 – 17.00 propan – butan do kuchenek 
gazowych w butlach 11 kg + gazy techniczne, skup butli

tel. 32/ 61 77 114; 501 431 939 www.mir-gaz.pl

Próby szczelności instalacji gazowych

roczne i sezonowe, konserwacja i naprawy. 
Projektowanie montaż instalacji gazu, co, wody, 

kanalizacji. 
Ekspertyzy kotłów, gaz, węgiel

Montaż wkładów kominowych kwasoodpornych 
i węglowych. 

Inst – Gaz ul. Szelonka 1 
tel. 616 29 74, 0601 520 180

Zakład Krawiecki damsko-męski
Wszelkie przeróbki – wszywanie zamków.

ul. Mickiewicza 2 B 
tel. (32) 751 97 48

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

BEK-POL I
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 696 170 356

Transport wszystko od 1t – 12 t 
HDS – załadunek, rozładunek, łyżką, hakiem, piasek,  

ziemia, kamień, żwir, skalniaki.
Kostka brukowa – sprzedaż, układanie, ażury, transport

Koparka wyburzenia, wywóz: gruzu, śmieci
Drewno opałowe cięte z dowozem.
Sprzątanie posesji, wycinka drzew

Tel. 502 150 710

Zakład elektroniczny 
ul. Mały Rynek 1

tel. 615 58 82, kom. 
0 696 947 321

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm 
Najtańsze usługi brukarskie

sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. 
Faktury VAT. Krótkie terminy wykonania. Artystyczne 

układanie kostki brukowej. Własne maszyny. 
Największe rabaty. Gwarancje. 

Tel. 32 615 16 54, 0 501 988 116

ALARMOWE SYSTEMY 
– ANTENY RTV, SAT

domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna 
montaż, naprawa.

tel./fax 32 757 18 84,  502 86 34 71
Z.I.A. i A. „PREWEN”

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

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

Pogotowie Instalacji Antenowych TV-SAT
DVB-T Digital Video Broadcasting – Terestrial 

na każdy TV naziemna cyfrowa.
Bajkoland, 

tel. 602 627 046, (32) 753 10 36, (32) 752 73 23

NAJTAŃSZE W MIEŚCIE TV LCD, PLAZMA
GWARANCJA, RATY
ul. Paderewskiego 8

pon. –  pt. od 9.00 do 18.00; sob. 9.00 do 13.00

ROLETY ZEWNĘTRZNE
180 zł/m2 brutto

Bramy rolowane-automatyka. Rolety wewnętrzne, 
żaluzje dojazd, pomiar, montaż GRATIS 

Instalacje wod-kan., c.o. gaz. Remonty
MEBLE RATTAN, RĘKODZIEŁO ORIENTALNE
FACHBUD J-no ul. 11 Listopada 4 (Podwale światła), 

tel. 32 616 47 00, 601 435 839      12 LAT TRADYCJI

NAGROBKI – największy wybór
Różnorodność wzorów i kolorów granitu

Zakład Kamieniarski ul. Czwartaków 2
przy cmentarzu na Łubowcu tel./ fax 32 752 96 77

www.konach.pl

POŻYCZKI POD ZASTAW
RTV, AGD, bizuteria, samochody, nieruchomości itp.

skup złota
Jaworzno ul. Paderewskiego 8

Serwis okien PCV i drewnianych,
Promocja wymiana szkła, uszczelek, 

doszczelnianie, regulacje 
tel. 616 35 20, 0 602 738 065

Tusze, tonery, hurt detal, 
regeneracja sprzedaż, 

serwis drukarek 
tel fax 751 92 23, 502 174 160

www.cprint.pl, 
www.tonerytukan.com

Budynki pasywne i niskoenergetyczne
• projektowanie
• budowa

tel. 604 451 302
www.budowadomupasywnego.pl

„EKO-JAWOR”
– wywozu nieczystości płynnych (pojemność 12 m3),
– czyszczenia zbiorników bezodpływowych,
– czyszczenia przydomowych oczyszczalni, przyłączy

Oferujemy konkurencyjne ceny!
Kontakt: tel.fax.: 32/2258444, kom.: 502861808

Dostawa gazu w butlach 11 kg
Oferujemy sprzedaż w butlach 2 kg, 3 kg, 11 kg, 33 kg 

i do wózków.
Dla firm i gastronomii zamawiających większe ilości gazu 

korzystne rabaty.
BEZPŁATNY TELEFON 

800 215 878; 800 212 537
Tel. 506 107 580; 506 107 614

PRZY KAŻDEJ DOSTAWIE PREZENT!!!

GRYSY OGRODOWE
KOSTKA GRANITOWA SPRZEDAŻ

ul. Chopina 96 (stacja Lotos) www.dobry-granit.pl 
Jaworzno, tel. 506 018 293

Meble kuchenne, biurowe, szafy, garderoby
- systemy drzwi przesuwnych Indeco
- sprzęt AGD, zlewy, baterie
- cięcie okleinowanie na wymiar płyt oraz blatów

www.meblomag.com.pl
Rzemieślnicza 15a tel. 32 753 05 33

INSTALACJE TELEWIZYJNE
– montaż anten satelitarnych  i naziemnych DVB-T
– pomiar, diagnostyka i serwis instalacji antenowych
– sprzedaż urządzeń do odbioru DVB-S i DVB-T
         881 760 760           www.bnc.com.pl

Projektowanie, aranżacja wnętrz, 
artystyczne malowidła ścienne,  

ceramika artystyczna i użytkowa 
tel. 606 350 663, 691 172 909
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Ośrodek nauki jazdy 
„KLAKSON”
Zaprasza na kursy prawa jazdy 

20.08.2012 r.

TOYOTA YARIS x7
kat. A, B, C, D, E 

Biuro: Jaworzno ul. Farna 2a 
czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00
tel. 32 616 33 55, 509 721 745

www.klaksonjaworzno.prawojazdy.com.pl
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tel. 32 751 98 02, 
695 798 337

J-no ul. Sienkiewicza 15 (kocia)
Kursy kat. A, B, C

Przyjdź z tą reklamą 
a otrzymasz 2 h jazd GRATIS


OŚRODEK 
SZKOLENIA 
KIEROWCÓW

zaprasza na kursy 
prawa jazdy kat. B

PROMOCJA
Biuro: Jaworzno ul. Farna 6
czynny: pon. – pt. 10.00 – 17.00

Tel. 32 616 34 62, 
691 515 380 ���	����������������
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tel. 532 392 619

USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNE
WYKONUJEMY:

• instalacje elektryczne
• instalacje odgromowe
• przyłącza kablowe
• pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych
• naprawy oraz renowacje instalacji elektrycznych
• i wiele innych

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
ul. Energetyków 9a, Jaworzno 
tel. 32/ 715 12 34
www.eurobud.eu, e-mail biuro@eurobud.eu
tel. 608 659 097, e-mail justyna.koscielny@eurobud.eu
tel. 608 646 537, e-mail mateusz.kolka@eurobud.eu

USŁUGI KOPARKO 
ŁADOWARKAMI 

ORAZ 
WYNAJEM

ul. Energetyków 9a, 
Jaworzno 
tel. 32/ 715 12 34

kontakt:
tel. 608 648 268,
tel. 608 659 097 

, 

Doktora n. med. 
NARCYZA WOJTOWICZA, 

spec. laryngologa

ZAPRASZAMY DO PORADNI NFZ:

ZAPRASZAMY DO PORADNI PRYWATNYCH:

Mysłowice – Brzęczkowice ul. Gen. J. Ziętka 74 c; tel. 32 223 12 34, 32 316 00 70; www.mini-klinika.com.pl

LEKARZ MEDYCYNY PRACY, BADANIA KIEROWCÓW, USG DOPPLERA, OPTYK,
OPIEKA PIELĘGNIARSKA NZOZ SilesiaMED. – tel: (32) 223 - 02 - 34

• LARYNGOLOG – dla dzieci i dorosłych – badanie USG 
zatok, badanie komputerowe słuchu, leczenie przewle-
kłego zapalenia zatok, szumów usznych, diagnozowa-
nie wskazań do zabiegów usunięcia migdałków

• CHIRURG – dla dzieci i dorosłych
• PROKTOLOG
• PORADNIA SCHORZEŃ PIERSI
• CHIRURG NACZYNIOWY
• NEUROLOG – dla dzieci i dorosłych
• DERMATOLOG – WENEROLOG – badania stopnia 

złośliwości znamion skórnych przy pomocy 
dermatoskopu komputerowego

• OKULISTA
• PEDIATRA
• KARDIOLOG 
• STOMATOLOG
• GINEKOLOG
• LEKARZ INTERNISTA
• PSYCHOTERAPEUTA
• FIZJOTERAPEUTA – nowość!

• PROKTOLOG   – dr J. Oleś – diagnostyka 
krwawień z dolnego odcinka jelita grubego, bóli 
przy oddawaniu stolca, zaparć, biegunek itp.

• GERIATRIA   – NOWOŚĆ! – kompleksowe 
leczenie różnych schorzeń u starszych ludzi

• SCHORZEŃ PIERSI – diagnostyka guzków, 
zgrubień piersi, USG, biopsja – UNIKNIJ W PORĘ 
groźnej choroby – nr 1 u kobiet w zachorowalności 
na nowotwory

• CHIRURG – badania USG brzucha, szyi i tarczycy
• GINEKOLOG – POŁOŻNIK – badania cytologiczne, 

USG, prowadzenie kobiet ciężarnych
• OKULISTA – badania komputerowe wzroku, 

dobieranie okularów
• REUMATOLOG
• LEKARZ RODZINNY
• PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA środowiskowo-

rodzinna
• STOMATOLOG
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MPO Sp. z o.o. informuje o podpisaniu umowy z Gminą Miasta  
Jaworzna – Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jaworznie na 

ZIMOWE OCZYSZCZANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 
NA TERENIE MIASTA JAWORZNA REJON 1.

Obowiązującej od dnia 15.10.2012 do 15.04.2013 – zakres umowy obejmuje: 
wykonanie usługi zimowego oczyszczania i utrzymania czystości, odśnieżania i usuwania 
gołoledzi itp.: na drogach i ulicach, ciągach pieszych, terenach przystanków komunikacji 
miejskiej i innych obiektach inżynieryjnych (przejścia podziemne i nadziemne, wiadukty, 
mosty), parkingach, placach, parkach, skarpach oraz zbierania i wywozu śniegu, lodu 
błota i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z jezdni i poboczy dróg, ciągów pieszych, 
terenach przystanków komunikacji miejskiej, w tym również z chodników i poboczy 
uprzątniętych przez właścicieli posesji przyległych do w/w w granicach administracyjnych 
Miasta Jaworzna REJON 1.

W związku z powyższym zostaje uruchomiony całodobowy 
punkt dyspozytorski. 

Kontakt: tel. 32 617 72 68 oraz 667 632 632, 
email: dyspozytor_jaworzno@veolia-es.pl
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W ostatni czwartek lipca 
odwiedziłem Jaworz-
no. To oczywiście w ra-

mach naszej wakacyjnej akcji, 
polegającej na tym, że w każdy 
wakacyjny czwartek czekam 
do czwartej a potem gdzieś 
idziemy. Tym razem uczestnicy 
chcieli, aby pójść tam, gdzie ro-
śnie lebiodka pospolita. Gdyby 
jeszcze trafił się piołun, to szczę-
ście byłoby pełne. Tym sposobem 
padło na rejon Byczyny i Gro-
dziska.

Krajobraz po rzezi

Bodajże w ubiegłym roku drze-
wa a konkretnie lipy drobnolist-
ne otaczające kościół w Byczy-
nie zostały potwornie okaleczo-
ne. Wskutek radykalnej redukcji 
koron tu i ówdzie ostały się jedy-
nie same pnie lub tylko rozwidle-

nia głównych konarów. Stało się 
tak, chociaż prawo obecnie za-
kazuje takich praktyk. Przypadek 
śmierci tak okaleczonego drzewa 
jest już klasyfikowany jako drze-
wobójstwo, chociaż do niedawna 
było to tylko obcięcie ze skutkiem 
śmiertelnym. Tego czwartku wi-
dzieliśmy, że wszystkie mniejsze 
lub większe lipowe pale wypuści-
ły gałązki, które nawet się zielenią. 
Znaczy się, idzie ku dobremu. Nie-
mniej sporo jeszcze ścieków spły-
nie Byczynką, zanim uzyskają one 
taki wygląd, że przyjemnie będzie 
popatrzeć.

Krótko o drodze

Trasa naszej wycieczki wiodła 
początkowo pod kościół. Następ-
nie, korzystając z furtki w ogro-
dzeniu, poszliśmy nieco na północ, 
po czym odbiliśmy do niewielkiego 
zagajnika. Po jego przejściu znowu 
odbiliśmy na północ, aby w końcu 
dojść do ulicy Rudników. Kolejny 
etap to przejście granicą lasu i za-
budowy do doliny Bryczynki a na-
stępnie jej zachodnim odgałęzie-
niem po ulicę Podgórską na Bo-
rach. Stąd poszliśmy dalej tak, 
aby obejść Bory od wschodu i do-
piero po pewnym czasie skrajem 
łąk dojść do szlaków. Teraz, idąc 
wzdłuż Grodziska, trzymaliśmy się 
szlaków. Ze szlaku zboczyliśmy 
w taki sposób, że ostatecznie tra-
filiśmy w rejon skrzyżowania ulic 
Krakowskiej i Braci Gutmanów. 
Obydwa cele naszej wyprawy zo-
stały zrealizowane, ale o tym bę-
dzie w kolejnych odcinkach.

Żółte towarzystwo

Dużo gatunków roślin, któ-
re napotkaliśmy na naszej dro-
dze, kwitło na żółto. Były to mię-
dzy innymi wiesiołek dziwny, na-
włoć kanadyjska, starzec jakubek, 
dziewanna pospolita, dziewanna 

drobnokwiatowa, lucerna sierpo-
wata. Z tego grona zdecydowałem 
się na dziewannę pospolitą, która 
wbrew nazwie nie jest często spo-
tykana. Spośród wszystkich przed-
stawicieli swego rodzaju wyróżnia 
się słabo owłosioną łodygą, ciem-
nozielonymi blaszkami liściowy-
mi, drobnymi żółtymi kwiatami. 
W kwiatach znajduje się pięć prę-
cików, których nitki są owłosione 
fioletowo. Jest to roslina dwulet-
nia, uwielbiająca tereny ruderal-
ne, rumowiska. W uprawach rol-
nych to chwast. Niemniej w pew-
nych kręgach znajduje zastosowa-
nie jako niewymagający gatunek 
ozdobny, któremu przeszkadzają 
tylko mokre zimy. Poza tym, tak 
jak inne dziewanny jest niezłym 
ziółkiem.

Dziki czosnek

Na wschód od byczyńskiego 
zagajnika oraz nieco na zachód 
od Grodziska natrafiliśmy na skupi-
ska dzikiego czosnku. Początkowo 
byłem przekonany, że to trywial-
ny czosnek winnicowy, ponieważ 
miał on w kwiatostanie skupiska 
drobnych cebulek. Po sprawdze-

niu kilku źródeł musiałem zmienić 
zdanie. Okazuje się, że jest to czo-
snek zielonawy. W Jaworznie zna-
ny do tej pory tylko z siedmiu 
miejsc, moje będą kolejnymi dwo-
ma. To było moje pierwsze spotka-
nie z tym gatunkiem, dlatego tym 
bardziej należy przyjąć, że jest 
to coś bardzo rzadkiego. Niemniej 
w wielu źródłach uchodzi za gatu-
nek częsty w uprawach, ale jeszcze 
nie chwast.

Z szafy prokuratora 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

Dla koneserów
na świecie czosnek występuje w około 700 gatunkach

BLIŻEJ PRAWA

Dziewanna pospolita

Krajobraz po rzezi

Czosnek zielonawy

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad dr. Marka Niechwieja 
do siedziby redakcji „Co Tydzień” przy ul. św. Barbary 7 w każdą środę 

w godz. 16.00 – 17.30.    *** URLOP DO KOŃCA SIERPNIA ***

Stracił nerkę

Od jakiegoś czasu życie dla 
mnie stało się koszmarem. 
Mój mąż – agresywny alko-

holik – nie daje nam – czyli mnie, 
moim starszym rodzicom i czwór-
ce małoletnich dzieci – normalnie 
funkcjonować. Zaczęło się od tego, 
że mąż miał dobrą pracę, lecz stracił 
ją przez alkohol. Zamiast wziąć ten 
fakt jako nauczkę – stał się agresyw-
ny, zły na cały świat, a swoje emocje 
zaczął wyładowywać na nas. Zamiast 
przestać pić – pije jeszcze więcej. Po-
nadto – wini mnie za ten stan rzeczy. 
Co robić w tej sytuacji? Zgłoszenia 
na policję kończą się co najwyżej 
doraźną interwencją, kiedy mąż jest 
pijany. Funkcjonariusze nie biorą 
go, ponieważ w chwili ich przyjaz-
du albo już go nie ma w domu, albo 
jest spokojny. Organy ścigania nie 
reagują, albo boją się zareagować, 
gdy alkoholik znęca się nad rodziną, 
pije, wyzywa, wygania z domu. Do-
staje się też moim rodzicom. Co mam 
robić? Nadmieniam, iż dom jest za-
pisany „na mnie”.

Gdy ojciec rodziny się znęca
Przede wszystkim nie może Pani 

zaakceptować tego stanu rzeczy jako 
normalny, ponieważ w interesie Was 
wszystkich – jeżeli jesteście ofiarami 
przemocy – jest bronić się. Jeśli orga-
ny ścigania nie reagują w sposób na-
leżyty – o czym niestety dowiaduję się 
nie po raz pierwszy! – to przysługuje 
Pani skarga na bezczynność do ko-
mendanta, a nawet do organów nad-
rzędnych. Ponadto proponuję oficjal-
nie – na piśmie – zgłosić do prokura-
tury rejonowej fakt popełnienia prze-
stępstwa z Art. 207, Par. 1 Kodeksu 
Karnego, czyli przestępstwo znęcania 
się. Ma Pani świadków w osobach ro-
dziców, sąd może tu zasięgnąć opinii 
psychologicznej odnośnie dzieci. War-
to też osobiście wybrać się do funk-
cjonariusza dzielnicowego na komen-
dzie policji. Nie bez znaczenia jest też 
powiadomienie gminy poprzez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej. Mąż 

powinien się leczyć. Taki nakaz może 
wydać jedynie sąd (fakt: trudno go eg-
zekwować). I kwestia własności domu: 
przy dostatecznej ilości dowodów być 
może udałoby się męża wyeksmitować 
z miejsca zamieszkania, przy czym ak-
tualnie nie trzeba mu zapewniać loka-
lu zastępczego. Moim zdaniem – ma-
teriał dowodowy powinien starczyć 
do orzeczenia eksmisji. Zatem warto 
skupić się nie tylko na trybie karnym, 
ale i na cywilnym: pozwie o eksmisję 
oraz wniosku o skierowanie na lecze-
nie. Najważniejsze jest odseparowa-
nie agresora od rodziny. Często ofia-
ry przemocy uważają (głównie mat-
ki), że dla dobra dzieci powinny one 
znosić wszelkie upokorzenia. Jest 
to błędne myślenie – utrzymywanie 
więzi osobą, która ewidentnie niszczy 
rodzinę – nie leży w interesie ani po-
krzywdzonego małżonka, ani zastra-
szanych dzieci.

Bardzo żałuję. Chciałbym 
to jakoś wynagrodzić – 
powiedział na policji dwu-

dziestodwuletni Maciej po za-
trzymaniu. Kilkanaście godzin 
wcześniej w bójce ugodził no-
żem o rok starszego Jakuba Sz. 
Powodem starcia było potrącenie 
łokciem.

Z relacji świadków i uczestników 
zdarzeń wiadomo było, iż doszło 
do pobicia z użyciem noża. Z kilku 
nie zawsze zbieżnych ze sobą ze-
znań układa się historia trywialna, 
ale tragiczna w skutkach. Jakub Sz. 
ma ranę ciętą po nożu tuż nad pra-
wą nerką, bo Maciej J. potrącił go 
łokciem. Rozległe uszkodzenie nerki 
skutkowało koniecznością jej usunię-
cia i wielogodzinną operacją. Napast-
nikowi grozi za to nawet 5 lat więzie-
nia. Poszkodowany przebywa nadal 
w szpitalu.

Mężczyźni, jak twierdzą, nie zna-
li się wcześniej. Jakub przyszedł 
na dyskotekę z kuzynem. Maciej 
przyjechał z trzema kolegami. Je-
den z nich jest ochroniarzem w dys-
kotece. Bawili się w swoim towarzy-
stwie aż w okolicach godziny czwar-
tej obaj znaleźli się na piętrze przy 
barze niedaleko parkietu. Jakub stał 
tam z kuzynem, Maciej idąc, potrą-
cił Jakuba łokciem. Jakub twierdzi, 
że „bardzo mocno’’. Zdaniem Jaku-
ba Maciej i jego kolega byli bardzo 
agresywni. Kuzyn Jakuba pamięta 
zdarzenie jako zaczepkę bez powo-
du. Ponoć Maciejowi nie podobało 
się, że na niego z Jakubem patrzą. 
Kto kogo pierwszy uderzył, nie wia-
domo. Jakub twierdzi, że Maciej. Ma-
ciej, że Jakub. Kuzyn Jakuba, że nie 
wie. Maciej proponować miał Jaku-
bowi, by wyszedł z nim,, na solo’’, 
ale szarpać zaczęli się koło baru. Ja-

kub okazał się silniejszy. Przewrócili 
się i Jakub niemal usiadł na Macieju. 
Do tej pory nikt się nie wtrącał.

– Walka była fair i nie było potrze-
by się wtrącać. Stałem obok i kontro-
lowałem jej przebieg – tłumaczył po-
tem na policji kuzyn Jakuba.

Gdy Maciej zaczął dostawać baty, 
Jakuba zaczął atakować towarzysz 
Macieja. Prawdopodobnie kilka osób 
chciało ich potem rozdzielić. Prowa-
dzący dyskotekę wezwał ochronia-
rzy. Nie zdążyli dojść, bo mężczyź-
ni przerwali walkę. Prowadzony 
przez kuzyna i kolegę Jakub schodził 
na dół do łazienki. Maciej w tym cza-
sie wmieszał się w tłum, by uniknąć 
kłopotów. Ale po chwili sam w nie 
wpadł.

– Gdy go zobaczyłem, jak scho-
dzi do łazienki, znów puściły mi ner-
wy i przypomniałem sobie o nożu 
w kieszeni. Wyciągnąłem go i auto-
matycznie rozłożyłem. Widziałem, 
że ten chłopak idzie wraz z innymi. 
Szli po obu jego stronach. Ruszyłem 
w ich kierunku – opowiadał na poli-
cji. – Chciałem tego chłopaka ska-
leczyć nożem w nogę, a konkretnie 
w udo. Nie wiem, skąd mi to przyszło 
do głowy. To był impuls. Podszedłem 
do schodzącej trójki z prawej ich 
strony. Wydaje mi się, że nóż trzy-
małem w prawej ręce. Jestem pra-
woręczny. Gdy zbliżyłem się na tyle, 
iż zobaczyłem prawy bok twarzy tego 
chłopaka, uderzyłem w niego nożem. 
Nie wiedziałem gdzie, ale poczułem, 
że trafiłem – zeznał.

Po zaatakowaniu Jakuba skorzystał 
z zamieszania. Wyszedł na dwór i jak 
twierdzi, wtedy zrozumiał, że „zrobił 
coś złego’’. W tym czasie Jakub czuł 
się coraz gorzej. Słaniał się. Krew od-
kryto na posadzce. Okazało się, że jest 
też na spodniach Jakuba, na koszulce 

i że sączy się z boku. Jakub słabł, więc 
koledzy postanowili wyprowadzić go 
na dwór. Pogotowie wezwał kierow-
nik lokalu. Koledzy Jakuba, jak umieli, 
tamowali krwotok.

Gdy przyjechała policja i pogo-
towie, Jakub leżał skulony na ziemi 
przed drzwiami do dyskoteki. Ma-
ciej siedział chwilę w parku. Kiedy 
wrócił do dyskoteki, został zatrzy-
many przez ochroniarzy. Kuzyn Ja-
kuba z kolegami odszukał Tomasza 
K., który ich zdaniem razem z Ma-
ciejem brał udział w napaści na Jaku-
ba. Zrobili mu nawet zdjęcie. Tomasz 
i Maciej zostali zatrzymani przez po-
licję. Obaj byli pod wpływem alkoho-
lu (Maciej – 1,08 promila, Tomasz – 
1,49 promila). W sprawie wciąż jest 
sporo niejasności. W dyskotece było 
ciemno, zeznania świadków są roz-
bieżne i jak oceniła policja, prawdo-
podobnie próbowano ich nakłonić 
do fałszywych zeznań (mieli tego 
próbować rzekomo ochroniarze dys-
koteki). W trakcie imprezy i już po za-
mknięciu dyskoteki nie znaleziono 
w budynku śladów krwi. Nie jest też 
jasne, czy nóż, który ma policja, jest 
tym, którym ugodzono Jakuba.

Maciej przyznał się do winy. – Ża-
łuję tego i dlatego wyjaśniam całą 
sprawę – powiedział.

Twierdził, że nóż (półautoma-
tyczny) kilka godzin wcześniej zna-
lazł w jednej z dyskotekowych ubika-
cji. Przypomniał sobie o nim dopie-
ro po bójce, na schodach. – Gdybym 
tego noża nie miał, to bym się na nie-
go już nie rzucił – tłumaczył na policji.

Maciej J. był wcześniej dwukrot-
nie karany za posiadanie narkoty-
ków. Czy atakując Jakuba, był pod ich 
wpływem, nie wiadomo. Takich badań 
w chwili zatrzymania nie przeprowa-
dzono. Pitawal

Opłotkami Byczyny
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Miasto Jaworzno
10 Reklama
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Darmowa cyfrowa
telewizja naziemna

            MPEG4

Anteny, akcesoria, wszelkie konfiguracje 
do telewizji cyfrowej i możliwość 
przeprowadzenia testu i pokazu odbioru
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Domy jednorodzinne

Obrońców Poczty Gdańskiej

NOWA SUPER CENA

PPUH ULINEX tel. 603 422 822

OGRODZENIA 

476/d/12

BETONOWE
bardzo duży wybór ponad 50 wzorów

STALOWE
kute lub ozdobne na profilach

DREWNIANE
BRAMY I FURTKI

Firma „Grawital” Olkusz, Witeradów 104 
tel/ fax 32/ 641 14 42

www.grawital.pl

ZAKŁAD SZKLARSKI
dw
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Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Władysław M. Iwaniak zawiadamia na podstawie 
art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 6 września 2012 r. o godz. 11:15 w sali nr 2 Sądu 
Rejonowego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości w postaci:
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 27 usytuowanego na II kondygnacji 
(I piętro) w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Jaworznie przy ul. Cegielnianej 16, 
składającego się z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc, o pow. użytkowej 84,73 m2

stanowiącej własność dłużnika:
Gocyk Żaneta

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Jaworznie nr KA1J/00016413/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 247.900,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 165.266,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania 
nieruchomości tj. kwotę: 24.790,00 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce 
lub na rachunek bankowy komornika: 34 1020 2528 0000 0402 0106 5184 Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski SA O. w Tychach, jak również w postaci książeczki oszczędnościowej 
banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie 
właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. 
Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość oraz akta postępowania 
egzekucyjnego znajdujące się w sądzie można oglądać w ciągu 14 dni przed licytacją, 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.
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Dzisiaj 5 odcinek, w którym prezentujemy obronę przed pchnięciem nożem.

Naucz się bronić  
z KWW „Partner 2”

Klub Walki Wręcz „Partner 2” Jaworzno
„Nie bądź bezradny – naucz się bronić” – obrona przed pchnięciem nożem

przechwyt rękiblok krzyżowy dźwignia na nadgarstek

Informacje o treningach: tel. 502 138 185, www.jujitsu.partner2.pl

sprowadzenie do parteru odebranie noża

Rozpoczęło się wielkie święto sportowe, czyli Igrzyska Olimpijskie 
w Londynie. Na tej imprezie nie brakuje także reprezentanta Jaworzna 
– Oskara Kaczmarczyka, który jest statystykiem reprezentacji 
Polski w siatkówce mężczyzn. Dla wszystkich kibiców sportowych 
przygotowaliśmy w tym numerze specjalną gratkę – dwie strony 
poświęcone Olimpiadzie, w tym wywiad z Ireną Szewińską. W numerze 
nie zabraknie też informacji o poczynaniach piłkarzy Szczakowianki. 
Serdecznie zapraszam do lektury.

Paweł Jędrusik
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Miasto JaworznoSport
1 września Grzegorz Proksa będzie walczył o tytuł Mistrza Świata

PIŁKA NOŻNA 

 nagrobki granitowe
 schody
 parapety
 wazony
 napisy
 elewacje
 kominki

Nagrobki najtaniej – już od 2000 zł
Zakład kamieniarski – Andrzej Sojka

Jaworzno Szczakowa ul. Sobieskiego 30
tel. 32 616 78 70
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Zbliża się koniec okresu 
przygotowawczego. 
W swoim piątym 
meczu sparingowym 
Szczakowianka pokonała 
na obiekcie przy ul. 
Kościuszki drużynę 
Młodej Ekstraklasy 
Podbeskidzia Bielsko-
Biała 4:1. Sparing 
był kolejną okazją 
do przetestowania 
zawodników i jak mówi 
sam trener sprawdzianem 
mającym pomóc wyłonić 
sztabowi szkoleniowemu 
pierwszą jedenastkę.

Tak samo jak czas trwania me-
czu podzielony był na dwie czę-
ści, tak samo grę Szczakowianki 
można rozgraniczyć pod wzglę-
dem jakości na dwie różne poło-
wy. W pierwszych 45 minutach 
zaprezentowali nam się zawodni-
cy będący bliscy grania w pierw-
szej jedenastce, natomiast w dru-
giej połowie gracze aspirujący 
do tego, aby podczas pojedyn-
ków ligowych nie przyszło im 
tylko oglądać meczów z ławki re-
zerwowych. – Dzisiejszy sparing 
miał za cel w dalszym ciągu se-
lekcję pierwszej jedenastki. Jeste-
śmy już coraz bliżej ukształtowa-
nia wyjściowego składu. Dzisiaj 
widać było bardzo dużą różnicę 
w grze w obu połowach, co jest 
dla nas wciąż bardzo niepokoją-
ce. Podobnie było zresztą w me-
czu z Barcicami – do przerwy pro-
wadziliśmy 4:0, by w drugiej po-
łowie wygrać tylko 2:1. Dzisiaj tak 
na dobrą sprawę drugą połowę 
przegraliśmy 0:1. Z GKS-em Ka-
towice też zagraliśmy dwie różne 
połówki. Cały czas ta drużyna się 
ze sobą zgrywa i widać, że czeka 
nas jeszcze masa roboty – powie-
dział trener Gabiga. Mecz zakoń-
czył się mimo wszystko pewnym 
zwycięstwem jaworznian, którzy 
po dwóch bramkach Tomanka 
i jednej Gołucha oraz Skórskie-
go wygrali z Podbeskidziem 4:1.

Trener po pierwszych dniach 
pracy w klubie nie miał zbyt wielu 
powodów do radości. Po dłuższym 
czasie pracy w Szczakowiance tre-
ner zapytany o to, czy pojawił się 
już jakiś mały uśmiech na jego 
twarzy, odparł – Nie ma żadnego 
uśmiechu na mojej twarzy. W dal-
szym ciągu kontuzjowany jest Da-

wid Nagi, co jest dla nas przeraża-
jącą informacją. Dawid ma złama-
ny bark z przemieszczeniem, jede-
naście śrub w barku i choćby nie 
wiem jaką pracę młodzi chłopcy 
wykonali na treningach, a wyko-
nali dużą, bowiem trenowaliśmy 
trzy razy dziennie, to i tak ta infor-
macja jest dla mnie przytłaczają-
ca. Brak Dawida był bardzo mocno 
odczuwalny dziś na boisku.

Taktyka, styl gry drużyny, spo-
sób rozgrywania akcji ofensyw-
nych są nieodłącznymi elemen-
tami piłkarskiego rzemiosła. Ra-
dosław Gabiga ma pewne ocze-
kiwania wobec swoich młodych 
podopiecznych dotyczące ich 
postawy na boisku: – Chciałbym 
przede wszystkim, aby druży-
na miała swój styl gry. Chcę też, 
aby każdy kibic, który przyjdzie 
na Szczakowiankę, mógł powie-
dzieć, że ta drużyna gra zawsze 
w jakiś określony sposób. Dzisiaj 
głównym założeniem taktycznym 
było zakładanie pressingu falami, 
naprzemiennie wysokiego i ni-
skiego. Uważam, że w pierwszej 
połowie wyglądało to bardzo do-
brze, natomiast w drugiej już z ko-
lei bardzo źle. Do tego dochodzi-
ła gra piłką na dwa lub trzy kon-
takty, aczkolwiek na tym boisku 
było to bardzo trudne do zrobie-
nia, ponieważ to boisko nie nada-
je się do gry (faktycznie, boisko 
w Szczakowej od dawna nadaje 
się bardziej do zaorania i posadze-
nia na nim ziemniaków niż do gry 
w piłkę nożną – przyp. red.).

Co do samego ustawienia zespo-
łu, liczby napastników, rozgrywania 
akcji ofensywnych środkiem lub 

skrzydłami, trener Gabiga ma kil-
ka pomysłów: – Liczba napastni-
ków nie ma większego znaczenia. 
Hiszpania przykładowo grała bez 
napastnika i zdobyła mistrzostwo. 
Ja cały czas szukam optymalnego 
ustawienia. Być może będzie to je-
den, dwóch, a nawet czasami zasta-
nawiam się czy może grać w ogóle 
bez napastnika. Obecnie środek jest 
naszą bardzo silną bronią. Michał 
Skórski (nr 19 – przyp. red.), Daniel 
Gołuch (nr 9 – przyp. red.), Rafał Ły-
byk, do tego jeszcze młody Dawid 
Mróz (nr 10, rocznik 92.) spokój 
w środku pola nam mogą zagwa-
rantować. Co do napastników, wy-
różnić można młodego Dawida To-
manka. Jak widać, zespół opieramy 
na młodzieży. Staramy się z niej jak 
najwięcej wyciągnąć i myślę, że bę-
dziemy w stanie dać trochę radości 
kibicom Szczakowianki.

Wśród kwestii bardziej niepo-
kojących, oprócz bardzo poważ-
nej kontuzji Dawida Nagiego, po-
jawiły się kontuzje Rafała Łyby-
ka oraz Łukasza Wawrzyniaka. 
Obaj zawodnicy są przeciążeni 
i nie mogą normalnie trenować 
z drużyną. – Przejęcie trzyna-
stu nowych zawodników, wśród 
których każdy trenował całkowi-
cie inaczej w swoim zespole, jest 
bardzo trudnym zadaniem. Ze-
brać wszystkich w jednej druży-
nie i pracować na tych samych 
obciążeniach z resztą zespołu jest 
wielkim wyzwaniem. Po zawod-
nikach, których ja znam, a więc 
Michał Skórski ze Stalowej Woli 
czy Jakub Dziółka z Wesołej, nie 
widać większego zmęczenia. Po-
zostali piłkarze z innych klubów 
na pewno odczuwają trudy na-
szych treningów – tłumaczył tre-
ner Gabiga.

Kolejni zawodnicy poznani

Znamy już kolejnych graczy, 
którzy zasilą Szczakowiankę. 
Wśród nowych nazwisk figurują:
BRAMKARZ:
– Marcin Żuber (Stadion Śląski 
Chorzów, 177 cm, 1992 r.)
OBROŃCY:
– Patryk Rumiński (Beskid 
Andrychów, 184 cm, 1986 r.; 
grający na prawej stronie z nr 22 
w meczu z Podbeskidziem)
– Łukasz Wawrzyniak (Zagłębie 
Sosnowiec, 180 cm, 1991 r.)
NAPASTNIK:
Marcin Ból (Stadion Śląski 
Chorzów, 180 cm, 1993 r.)

Opaska kapitańska dla 
Kondzielnika

Drużyna ma nowy sztab szko-
leniowy, ma też nowego kapitana 
Marcina Kondzielnika, z którym 
porozmawialiśmy krótko po meczu.

Miałeś okazję grać w Szczako-
wiance sezon temu. Będziesz też 
piłkarzem tej drużyny w kolejnym 
roku. Jeśli porównasz obie te dru-
żyny, bardzo różniące się od siebie, 
jakie wnioski możesz wysnuć?

Pierwsze, co rzuca się w oczy, 
to doświadczenie. Dużo więcej 
było w tamtym sezonie ogranych 
zawodników. Natomiast w obec-
nej kadrze, wydaje mi się, mło-
dzież jest dużo zdolniejsza. Mamy 
dobrych młodzieżowców, na bram-
ce mamy trzech bardzo wyrówna-
nych bramkarzy młodzieżowych, 
co jest bardzo dużym atutem.

Opierając się na twoim do-
świadczeniu, jakie szanse dajesz 
obecnej drużynie. Ten zespół bę-
dzie mógł spokojnie powalczyć 
z innymi drużynami w nadcho-
dzącym sezonie?

Jest to zespół nowy i bardzo 
młody. Kadra została całkowicie 
wymieniona. Dopiero się ze sobą 
zgrywamy. Wyniki osiągane 
w sparingach są pozytywne, ge-
neralnie rzecz biorąc, gramy fajną 
piłkę, ale bardzo ciężko jest okre-
ślić, na co nas stać.

Jako jeden z niewielu zaakcep-
towałeś warunki nowego kontrak-

tu. Dlaczego zdecydowałeś się 
przedłużyć swój pobyt w klubie, 
a nie przykładowo iść śladami 
swoich kolegów z byłej kadry?

Duży udział w tym, że tylu gra-
czy odeszło, miały na pewno pie-
niądze. Odeszli też m.in. młodzi 
chłopcy, którzy może wypłyną 
jeszcze na szerokie wody. Ja mam 
rodzinę, szanuję, to co mam. 
Szczakowianka jest klubem stabil-
nym finansowo. Wszędzie na Ślą-
sku, gdzie się nie spojrzy, jest kry-
zys. W klubach z wyższych lig jak 
w Ruchu Radzionków czy Polonii 
Bytom słyszy się o problemach fi-
nansowych i braku wypłat dla za-
wodników. Co prawda każdemu 
zawodnikowi ucięto pensję, ale nie 
dużo, dlatego uważam, że trzeba 
szanować to, co się obecnie ma.

Zostałeś wybrany już oficjal-
nie kapitanem drużyny na nowy 
sezon?

Tak, były wybory na obozie, 
na których zostałem mianowany 
nowym kapitanem. Postaram się 
wykonywać tę robotę jak najlepiej 
potrafię.

Ciekawostką na koniec może 
być informacja o tym, że były 
szkoleniowiec Szczakowianki- 
Andrzej Sermak został trenerem 
trzeciej drużyny poprzedniego se-
zonu wadowickiej ligi okręgowej- 
Jałowca Stryszawa. Ponoć bardzo 
bliski przejścia do tej drużyny jest 
też syn trenera Paweł Sermak.

Rafał Jarząbek

BOKS

Proksa i Kopytek trenują

Grzegorz Proksa i Krzysztof Kopytek urządzili sobie „lekki” trening. Wraz  
z Krzysztofem Włodarczykiem i innymi bokserami z grupy wbiegli  
na Kasprowy Wierch 

Szczakowianka Jaworzno – Podbeskidzie Bielsko-Biała ME 4:1 (4:0)

Szczakowianka na ostatniej prostej

Marcin Kondzielnik nowym kapitanem 
Szczakowianki
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Aktywni

Olimpijska Wyprawa Rowerowa Pekin – Londyn

Amerykanie swój Dzień Niepodległości obchodzą 4 lipca

Kentucky/
Harrodsburg, Berea, 
22.06 – 04.07.2012 r.

Kościelne przytuliska Kentucky (cz. 2)

28.06 (czwartek) – 123 dzień 
wyprawy (57 km)

Od rana upal, ale na szczęście 
mamy krótki dystans. Pod koniec 
jazdy duże miasto Harrodsburg. 
Pod biblioteką 4 rowery. Nowo-
zellandczycy Alison, Brian i Bill 
oraz Szkot Bob okupowali kom-
putery. Od Maryli dostałem infor-
macje, że na kempingu jest telewi-
zor i można obejrzeć półfinał Euro 
2012 Niemcy – Włochy. Odpuści-
łem internet i pojechałem od razu 
na nocleg nad jeziorem. Na zada-
szonym miniamfiteatrze duży tele-
wizor. Obok nieduży basen i nasze 
pole namiotowe. Po meczu (Niem-
cy przegrali 1:2 i odpadli z turnieju) 
wziąłem prysznic, zrobiłem pranie, 
a potem wszyscy poszliśmy na ba-
sen.

29.06 (sobota) – 124 dzień 
wyprawy (73 km)

Są takie dni podczas wyprawy, 
o których chciałoby się jak najszyb-
ciej zapomnieć. Taki koszmarny 
dzień był właśnie dziś. Czy ten upał 
nigdy się nie skończy? Znów żar 
lał się z nieba. Na trasie plątanina 
dróg. Niektóre nieoznaczone. Kil-
ka razy wjeżdżałem na inne drogi 
i musiałem zawracać. Upał wzma-
gał się z każdą godziną, a na doda-
tek zaczęło mi uchodzić powietrze 
z tylnego kola. Co godzinę musia-
łem dopompowywać rower. Zapas 
wody skończył się w połowie trasy. 
Poprosiłem o nią w kilku domach. 
Na dodatek kilka razy pogonił mnie 
też pies. Z radością więc witałem 
miasto noclegowe Boree. Na ulicz-
nym wyświetlaczu temperatura 108 
stopni Fahrenheita (fizyk niemiec-
ki urodzony w Gdańsku). Na na-
sze to 42 stopnie. Od razu wstąpi-
łem do McDonald’sa na loda (1$) 
i przy okazji wymieniłem też dęt-
kę. Gdy wróciłem po umyciu rąk, 
powietrza w kole znowu nie było. 
Dopompowałem dętkę i pojecha-
łem do biblioteki, gdzie wskazali 
mi drogę do pobliskiego kempin-
gu. Przed wyjazdem na trasę nie 
znaliśmy miejsca noclegu. W du-
żym mieście Berea są 2 kempin-
gi, nie wiadomo było, który lepszy. 
Ustaliliśmy, że wiadomość od na-
szego kierowcy samochodu baga-
żowego będzie w bibliotece.

01.07 (poniedziałek) – 126 dzień 
wyprawy (dzień wolny)

Dzień wolny spędzaliśmy 
w małym miasteczku Bonnevil-
le. Są tu kościoły 3 wspólnot reli-
gijnych: Baptystów, Metodystów 
i Prezbiterian. Na zapleczu tego 
ostatniego, na skwerku, wczoraj 
rozbiliśmy namioty. Dziś finałowy 
mecz Euro 2012 Włochy – Hisz-
pania, mistrzostw Europy w piłce 
nożnej organizowanych w Polsce 
i na Ukrainie. Wielkie wydarzenie. 

Po śniadaniu zrobiłem mały spacer 
po mieście w poszukiwaniu lokalu 
z telewizorem. Nie znalazłem, ale 
Maryla wyszukała taki bar czynny 
do 18-tej. Początek meczu w Ki-
jowie 21.45, w Polsce jest 20.45, 
a u nas 14.45, więc zdążyliśmy 
obejrzeć mecz przed zamknięciem 
lokalu. Wygrali Hiszpanie. W prze-
rwie meczu wyszedłem z klimaty-
zowanej sali na ulicę. Na tabli-
cy świetlnej przy drodze było 106 
stopni (nasze 41).

02.07 (wtorek) – 127 dzień 
wyprawy (102 km)

Dziś dla mnie wspaniały dzień, 
nawet mimo przebicia dętki na 65. 
kilometrze. Powietrze rześkie jak 
nigdy. Droga zacieniona na więk-
szości trasy. Kilometry uciekały bar-
dzo szybko. Końcówka etapu drogą 
stanową, wijącą się wśród wzgórz. 
Raz szeryf przywołał mnie do po-
rządku, nakazując jazdę poboczem, 
a nie skrajem szosy, przyjacielsko 
poklepując mnie po plecach. Nocu-
jemy w hostelu Towarzystwa Histo-
rycznego, w Hindman. Oprócz go-
spodarza przebywa tam jeszcze 14 

kotów różnej maści. Hostel w środ-
ku lasu. Istna czarodziejska chata. 
Gospodarz wita każdego przyjeż-
dżającego wielką szklaną lodowej 
herbaty. Po prysznicu przejmuje 
brudne rzeczy do prania, a wie-
czorem przyrządza każdemu wspa-
niałą porcję pysznych lodów z bitą 
śmietaną oraz plasterkami truska-
wek i bananów.

03.07 (środa) – 128 dzień 
wyprawy (86 km)

Rano już przed 6-tą gospodarz 
hostelu przygotował dla nas owo-
cowe śniadanie. Była to prawdzi-
wa uczta dla podniebienia. Owoco-
wa kompozycja mieniła się feerią 
barw. Na jednym talerzyku był wy-
cinek dyni, a na drugim pomarań-
cza przekrojona na pół. Obok tale-
rzyków 2 jabłka – czerwone i zie-
lona. Na trzecim talerzyku babka 
z bakaliami, na czwartym ciast-
ko z bitą śmietaną i truskawka-
mi. Do tego płatki kukurydziane, 
mleko, kawa i sok morelowy. Jak-
by tego było mało, na środku stołu 
duży talerz z winogronami – czer-
wonym i zielonym. Na drogę każ-

dy otrzymał jeszcze zapas wody mi-
neralnej. Po tak udanym początku 
dnia dalej już nie było tak dobrze. 4 
razy zmieniałem na trasie przebitą 
dętkę, a pęknięte szprychy wymie-
niał Bill. Także Sigitas rozwalił opo-
nę na szkle. Nocowaliśmy w Cen-
trum Baptystów, w hali sportowej. 
Warunki pobytu wspaniale. Dach 
nad głową, prysznice, kuchnia. 

W hali trwały zajęcia dzieci przeby-
wających na obozie wakacyjnym. 
Wieczorem zostaliśmy zaproszeni 
na wspólną kolację – sałatkę jarzy-
nową, warzywa, mięso z grilla oraz 
zimne napoje. W hali spała z nami 
również kadra obozu. Jutro Dzień 
Niepodległości. Ważny dzień dla 
Amerykanów.

Ryszard Karkosz

Biwak przy kościele prezbiteriańskim w Bonneville

Zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu w hrabstwie Ohio Kościół Baptystów w Sebree

Owocowe śniadanie w hostelu Towarzystwa Historycznego w Hindman 
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588,5 km2 wynosi powierzchnia wyspy Bornholm

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 18 września 2012 r. o godz. 09:00 w sali nr 2 Sądu 
Rejonowego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci:
prawo własności lokalu mieszkalnego nr 22 położonego na 3 kondygnacji budynku mieszkalnego 
przy al. Piłsudskiego nr 24 w Jaworznie, składającego się z 3-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, 
łazienki i wc o pow. użytkowej 61,40 m2, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr KA1J/00040108/0.
stanowiącej własność dłużników:
Wojsław Janusz, Wojsław Maria

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 190.200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 142.650,00 zł.

Cena oszacowania nie zawiera podatku Vat. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię 
w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 19.020,00 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia 
licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 34 1020 2528 0000 0402 0106 5184 Powszechna 
Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Tychach, jak również w postaci książeczki oszczędnościowej banków 
upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela 
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji 
rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość oraz akta postępowania egzekucyjnego znajdujące się 
w sądzie można oglądać w ciągu 14 dni przed licytacją, 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.
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Wielki szkwał, nocne 
wachty, składanie 
żagli, wspólne posiłki 
i niesamowite widoki 
– tak tygodniowy rejs 
po Bałtyku wspominają 
uczniowie z Gimnazjum 
nr 9 w Jaworznie, 
którzy podczas 
konferencji prasowej 
w siedzibie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa 
Wodociągów 
i Kanalizacji opowiadali 
o tygodniu spędzonym 
na morzu. 

Gimnazjaliści z Jaworzna po rejsie życia zawinęli do portu

Podsumowanie konkursu „Wiatr w żagle dla czystego środowiska”

Uczniowie wypłynęli w rejs 
z Trzebieży 7 lipca, do por-
tu zawinęli w sobotę 14 lipca. 
W tym czasie żeglowali po Bał-

tyku ze Szczecina na Bornholm 
i do Sassnitz.

Wszystko dzięki konkursowi 
„Jaworznicka szkoła pod żagla-
mi. Kanalizacja – wiatr w żagle 
dla czystego środowiska” zorga-
nizowanemu przez jaworznickie 
wodociągi.

– Mieliśmy niezłą szkołę ży-
cia na morzu: musieliśmy się 
nauczyć korzystać z nawigacji, 
wiązać węzły marynarskie, ste-
rować jachtem. Do tego każdy 
z nas pełnił po 3 wachty, robił 
posiłki dla całej załogi, a na ko-
niec składał żagle. Ale jak było 
wesoło! – relacjonuje Kamil 
Gacek, młody żeglarz z Gim-
nazjum nr 9.

Jego kolega, Maciej Jamróz 
dodaje: – Przeżyliśmy bardzo faj-
ną przygodę. Na początku dziew-
czyny miały problem z chorobą 

morską, ale to szybko minęło. 
Potem były już tylko żagle, fale 
i świetna zabawa.

Zwycięstwo w konkursie 
gimnazjalistom zapewnił filmik, 
w którym przedstawili krótką hi-
storię kanalizacji w swoim mie-
ście od starożytności aż do cza-
sów współczesnych. Najmoc-
niejszym argumentem, który za-
decydował o wygranej, był rap 
napisany specjalnie na potrzeby 
konkursu. Świetny tekst i profe-
sjonalne wykonanie zachwyciły 
Komisję Konkursową.

Konkurs składał się z 2 etapów 
– w pierwszym uczniowie rozwią-

zywali internetowy test dotyczą-
cy ochrony środowiska i wiedzy 
marynistycznej. W drugim etapie 
dziesięć pięcioosobowych dru-
żyn przygotowało filmiki promo-
cyjne uświadamiające mieszkań-
ców Jaworzna jak nowa kanaliza-
cja wpływa na środowisko.

Jak mówią organizatorzy 
z MPWiK w Jaworznie – jak naj-
więcej mieszkańców powinno 
wiedzieć o inwestycji, bo prze-
cież kanalizacja budowana jest 
właśnie dla nich. Stąd wziął się 
pomysł, by poprzez ciekawy kon-
kurs zainteresować tematem tak-
że młode osoby:

– Tym konkursem chcieliśmy 
umilić mieszkańcom trudy budo-
wy kanalizacji – największej miej-
skiej inwestycji od wielu lat. Taka 
nietypowa promocja, angażująca 
mieszkańców miała na celu uświa-
domienie młodym osobom, że war-
to dbać o czyste środowisko. Uda-
ło się, zainteresowanie przerosło 
nasze oczekiwania: w konkursie 
wzięły udział wszystkie gimnazja, 
nauczyciele, uczniowie, ich rodzi-
ce. Wielu mieszkańców Jaworzna 
na bieżąco śledziło kolejne etapy 
konkursu – mówi Józef Natonek, 
prezes MPWiK.

(iw)

Gimnazjaliści podczas rejsu
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Przegrywanie 
taśm VHS 

i magnetofonowych
na płyty 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

Chcesz zachować nagranie dla 
potomnych skorzystaj z okazji 

usuwanie szumu z nagrania 
z płyt winylowych cena 

negocjowana. 
tel. 32/ 751 91 30

INNE

Zdrowie

INFORMATOR 
ZDROWIA I URODY

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

Lek. stom. Piotr Lorenc – Pełen zakres usług. Wybielanie metodą 
Beyond. Znieczulenie komputerowe. Korony i mosty porcelanowe.

Gabinet czynny od pon. – pt. 9.00 – 15.00, pozostałe dni  
od 14.00 – 19.00. ul. Tylna 32 os. Podłęże (dojazd od ul. Leśnej). 

Rejestracja telefoniczna 616 32 30

Protezy elastyczne
Naprawa protez. Wykonuje ekspresowo 

Tel. 0-694-245-071
ul. Grunwaldzka 225/54 (Leopold – II klatka)

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

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

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 zachowawcza i protetyka
– chirurgia stomatologiczna, (RTG)

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

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. 32/ 615 07 89
rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

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.

STOMATOLODZY

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.

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. 32 616 37 41

CHIRURDZY

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

Badania po uprzednim ustaleniu tel. rej. tel. 0 694 809 708 
lub 32/ 751 58 85 pon, śr. 10.00 – 14.00. Badania: piersi, szyi, tarczycy, 

jamy brzusznej i miednicy mniejszej, tkanek miękkich, 
badania dopplerowskie przepływów naczyniowych

GABINET USG

PEDIATRZYPROTETYCY

NEUROLOG

lek. med. Alicja Zgrzebnicka 
specjalista neurolog

przyjmuje wtorek, czwartek od 17.00-19.00, środa od 10.00 – 12.00,
Jaworzno (Dąbrowa Narodowa) ul. Katowicka 19d 

tel. 0 601 539 412; www.neurolog-jaworzno.pl

OPTYCY

Praktyka dentystyczna dr.n.med. Tatiana Jamróz-Szłapa
Świadczymy profesjonalne i bezbolesne usługi w zakresie: stomatologii 
zachowawczej, protetyki, endodoncji, chirurgii szczękowo-twarzowej 

(ekstrakcje zębów zatrzymanych, podcinanie wędzidełka, pobieranie wycinków 
histopatologicznych itp.), implanty, medycyna estetyczna. 

Tel. (32) 715 10 89 lub 609 956 057. Jaworzno, ul. Promienna 51 (siedziba Elvita)
KARDIOLOG

SPECJALISTA KARDIOLOG 
specjalista chorób wewnętrznych lek. Tomasz Szady 

przyjmuje: środy, 15.10 – 18.00
NZOZ Soteria sc ul. Grunwaldzka 104 

tel. kom. 660 748 051
diagnozowanie i leczenie chorób układu krążenia 

HOLTER EKG

PSYCHOTERAPIA

PSYCHOTERAPIA
Alkohol niszczy życie twoje lub twoich bliskich?

Proponuję fachową i dyskretną pomoc.
Tel. 506 820 281

Teresa Aniszewska Gabinet prywatny

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

Specjalista chorób dzieci
Tel. (32) 616 25 06, tel. kom. 0 601 897 470

Czteroletnia Domini-
ka została pozosta-
wiona przez swoją 

biologiczną matkę w szpi-
talu zaraz po urodzeniu. 
W drugim miesiącu życia 
u dziewczynki zdiagno-
zowano wrodzoną wadę 
mózgu, dysplazję przegro-
dowo-oczną, hipoplazję 
nerwów wzrokowych oraz 
opóźnienie rozwoju psycho-
ruchowego. 

Z powodu tak ciężkiego 
uszkodzenia mózgu i stanu 
zdrowia, rodzina, do której 
Dominika miała trafić do ad-
opcji, wycofała się. Dopiero 
w rodzinie Państwa Michal-
skich znalazła odpowiednią 
opiekę i pomoc. Państwo Mi-
chalscy, pomimo posiadania 
własnej trójki dzieci i świa-
domości czekającej ich wie-
loletniej opieki i rehabilitacji, 
zdecydowali, że dziewczynka 
pozostanie z nimi. Starają się 
zapewnić jej wszystko, co jest 
możliwe i potrzebne do po-
prawy jej zdrowia.

Dominika wykazuje cechy 
Mózgowego Porażenia Dzie-
cięcego (niedowład spastycz-
ny, czterokończynowy, opóź-
niony rozwój mowy, zaburze-
nia widzenia). Ostatnio zdia-
gnozowano u niej padaczkę. 
Dziewczynka wymaga stałej 
opieki neurologicznej, oku-
listycznej, logopedycznej, 
psychologicznej oraz kom-
pleksowej rehabilitacji. Nie-
stety ilość i jakość zabiegów 
rehabilitacyjnych finansowa-
nych ze środków NFZ są nie-
wystarczające do osiągnięcia 
zadowalających rezultatów 
leczenia.

Dla dalszej stałej poprawy 
zdrowia Dominiki wskazane 
jest zwiększenie częstości 

rehabilitacji, udział w turnu-
sach rehabilitacyjnych, a tak-
że kompleksowa opieka spe-
cjalistyczna. Potrzebny jest 
też zakup sprzętu rehabili-
tacyjnego oraz wózek inwa-
lidzki.

„Sami nie jesteśmy w sta-
nie pokryć tych kosztów, któ-
re wciąż wzrastają. Dlatego 
bardzo serdecznie zwracamy 
się z prośbą o pomoc, wspar-
cie finansowe, które pomoże 
nam kontynuować terapię” – 
prosi Małgorzata Michalska.

Wszystkie darowizny z ty-
tułem „Dominika Dajczak” 
są w 100% wpłacane na jej 
konto. Fundacja nie pobiera 
żadnych opłat.

Oto dane do przelewu:
Fundacja „Mam serce”
ul. Wita Stwosza 12
02-661 Warszawa
Nazwa banku: Millennium 
Bank
Numer konta: 48 1160 2202 
0000 0001 8388 3519
Tytuł przelewu: Dominika 
Dajczak
Informacje do wpłat z zagra-
nicy:
w walucie EUR: PL23 1160 
2202 0000 0001 7599 1564
w walucie USD: PL50 1160 
2202 0000 0001 7599 1660

Pomóżmy Dominice
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MZDiM odpowiada

MZDiM informuje
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Jestem mieszkań-
cem Podwala. Często 
przechodzę obok bloku 

przy ulicy Drzewianki. 
Niedawno omal nie zła-
małem sobie nogi. Nikt 

do tej pory nie zajął się 
tym problemem. 

Czytelnik waszej gazety

Nie zadzieraj nosa

Omal nie złamałem nogi

Dział Zarządzania Pa-
sem Drogowym i Inży-
nierii Ruchu MZDiM re-
alizuje kolejne zadania 
zmierzające do popra-
wy bezpieczeństwa ru-

chu pieszych. W dziel-
nicach Byczyna i Jeleń 
pracownicy MZDiM za-
kończyli prace związa-
ne z lokalizacją przejść 
dla pieszych. Nowe „ze-

bry” pojawiły się w cią-
gu ul. Wiosny Ludów i ul. 
Gwardzistów.

W ramach zadania 
poza wykonaniem ozna-
kowania pionowego i po-

ziomego, dobudowano 
nowe fragmenty chodni-
ków wraz z obniżeniem 
krawężników przy przej-
ściach dla pieszych.

Nikodem Motyka

Przesyłam zdjęcia 
z wykonanych prac 
z terenów, które zo-
stały przedstawione 
w ostatnim numerze 
CT.
1. Dwornickiego 9 po-

prawa nawierzchni 
przy studzience. Do-
datkowo MZDiM za-
bezpieczył taśmą te-
ren przy bloku nr 17 
i przekazał informację 
o zagrożeniu do za-
rządcy – firmy Do-
m-El.

2. Podłęże – ul. Wilcza 
i Brodzińskiego na-
prawiono wskazane 
ubytki.

3. Centrum – pijany słu-
pek drogowy uszko-
dzony w wyniku ko-
lizji został poprawnie 
przymocowany.

4. Schody na Podwalu – 
wykonano cząstkową 
modernizację.
Pozostałe miejsca nie 

są terenami zarządzany-
mi przez MZDiM.

Nikodem Motyka
4
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Nowe przejścia dla pieszych

Zagrożenie dla mieszkańców
– Te schody 
bez naprawy 
nie przetrwają 
najbliższej zimy  
– ocenia mieszkaniec 
bloku przy ul. 
Chopina 17 B.

Dziś zagrożenie 
może wyglądać na nie-
realne, lecz po ostrej zi-
mie zostaną z nich tyl-
ko strzępy. – Jak zatem 
będziemy mogli wycho-
dzić z klatki schodowej? 
– pytają mieszkańcy.

�������������� Bez 
pochylenia się można 

wybić sobie oko
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�������������� Jeszcze 
gorzej ma młodsze 

pokolenie, ponieważ ich 
średni wzrost przewyższa 

rodziców 
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Od 
poniedziałku 
do piątku 
w godz. 
8.00 – 16.00 
Przyjedziemy  
na miejsce. 

Dla nas 
każda 
sprawa jest 
ważna.

albo wyślij e-mail na adres:

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Zadzwoń do nas
tel. 32 751 91 22 

kom. 602 693 821

Masz problemy i nie 
wiesz do kogo się z nimi 
zwrócić? Masz uwagi na 
temat dzielnicy, w której 
mieszkasz? Widzisz coś, 
czego inni nie widzą?

19

„
Gratulujemy autorowi i zapraszamy po odbiór kuponu 
na pyszną pizzę dla dwóch osób z Pizzerii 2-ka. 

Zapraszamy do naszego konkursu wszystkie osoby, którym w ostatnim czasie udało 
się sfotografować jakieś ciekawe zjawisko. Zdjęcia prosimy wysyłać na adres:

dzielnice@ct.jaworzno.pl

Sponsorem 
konkursu jest

www.pizzeria2-ka.pl

„Zrób zdjęcie” – konkurs

@ e-mail @

@ e-mail @

@ e-mail @

Kultura muzyczna 
Warszawy sięgnęła bruku? :)
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Te drzewa umierają, stojąc

Jak widać, 
w Warszawie 

można 
przechodzić 

przez pasy 
melodyjnie, jak 

sobie pieszy 
zagra:)

Pozdrawiam, 
Dariusz K.

Dlaczego tak 
nienawidzą 
symboli katolickiej 
wiary? Komu 
przeszkadza 
taka kapliczka, 
niech wyjedzie 
na bezludną 
wyspę.

W drodze na Równą 
Górkę przechodziliśmy, 
przystawaliśmy i modlili-
śmy przy tej kapliczce.

Katol icy,  otwórzcie 
szeroko oczy i zastanów-
cie się, co się dzieje wo-
koło nas. Czy potrafimy 
jeszcze bronić naszych 
świętych wartości?

Ludzi dobrej woli z Ja-
worzna, chętnych do po-
mocy w odnowieniu tej 
kapliczki, proszę o kon-
takt z Katolickim Stowa-
rzyszeniem Przyjaźń Ja-
worznicka, ul. św. Woj-
ciecha 2.

Szczęść Boże!
Marek Migas

Dewastacja kapliczki 
przy ul. H. Kołłątaja

Mam dwa pytania 
do władz naszego 
kochanego miasta 
Jaworzna:

1. Czy i kiedy ktoś się 
zainteresuje topo-
lami na ul. Piłsud-
skiego 26, czy do-

piero wtedy, gdy 
coś się złego sta-
nie?

2. Co widzi kamera 
miejskiego monito-
ringu, skoro te to-
pole zasłaniają jej 
pole widzenia?

Pozdrawiam, mieszkaniec 
Jaworzna Jacek

W nawiązaniu 
do dzisiejszej 

rozmowy 
telefonicznej 

o pustostanach 
w centrum 

i utrzymaniu 
terenów zielonych 
w centrum miasta, 
przesyłam zdjęcia 

zagospodarowania 
terenu trwającego 

drugi rok pod 
jaworznickie błonia. 
Te drzewa umierają, 

stojąc.

K. Ślęczka

Co widzi kamera?
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Miasto Jaworzno Ogłoszenia drobne

Ogłoszenia przez SMS

Przykład:

ctj.ms Fiat Panda  
2005 r, pierwszy 

wlasciciel, 

tel. xxx xxx xxx

Ze względu na możliwości operatorów, SMS nie może 
zawierać więcej niż 160 znaków liczonych łącznie ze znakami 
interpunkcyjnymi, graficznymi oraz odstępami pomiędzy znakami 
lub wyrazami i prefiksami. SMS nie może zawierać także polskich 
znaków. Ogłoszenia wysłane najpóźniej do każdego poniedziałku
do godz. 14.00 zostaną umieszczone w środę w gazecie „Co Tydzień”
wydawanej w Jaworznie. W przypadku braku numeru telefonu
w treści ogłoszenia, zostanie w nim umieszczony numer, z którego 
ogłoszenie wysłano. 

Przedstawiamy dodatkowy sposób zamieszczania ogłoszeń drobnych

najpierw wpisz ctj (co oznacza gazetę „Co Tydzień” w Jaworznie),
potem kropkę (.),
po kropce kod rubryki z informacji obok,
wbij spację,
a po spacji treść ogłoszenia, co w całości wygląda tak:

ctj.ms Fiat Panda 2005 r, pierwszy wlasciciel, 
tel. xxx xxx xxx

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść zamieszczonych ogłoszeń

i zastrzega sobie prawo do
niepublikowania ogłoszeń, które są 

niezgodne z Regulaminem dostępnym
w biurze ogłoszeń „Co Tydzień”

w Jaworznie przy ul. św. Barbary 7.

NIERUCHOMOŚCI
ns – nieruchomości sprzedam
nk –k nieruchomości kupię
nw – nieruchomości wynajem
nz – nieruchomości zamienię
sn – szukam nieruchomości do wynajęcia
np – nieruchomości pośrednictwo, zarządzanie

MOTORYZACJA
ms – motoryzacja sprzedam
mk –k motoryzacja kupię
cm – części motoryzacyjne
um – usługi motoryzacyjne

JARMARK
js – jarmark sprzedam (rzeczy różne)
jk –k jarmark kupię (rzeczy różne)

PRACA
dp – dam pracę
sp – szukam pracy

tx – taxi

zd – zdrowie, uroda, relaks

ub – ubezpieczenia

tu – turystyka

kr – kredyty

in – inne

Kody SMS 
poszczególnych rubryk ogłoszeniowych

Jak zamieścić ogłoszenie przez SMS?

S������	����#�$����;D	��	��	������	�3� ��

Jeśli ogłoszenie zawiera do 9 słów – max 120 znaków 

– koszt SMS 11,07 z VAT
wysyłamy SMS pod nr    79567

Ogłoszenie ma od 10 do 20 słów – max 160 znaków 

– koszt SMS 23,37 z VAT
wysyłamy SMS pod nr   91983

Strona główna Video Reklamy Katalog firm

Tel. 32 751 91 30
e-mail: www.jaw.pl@gmail.com
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JAWORZNICKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY Dzieje Jaworzna w XIX wieku

2 sierpnia w Polsce obchodzimy Dzień Pamięci o zagładzie Romów i Sinti

Sylwetki nauczycieli Publiczna 
edukacja szkolna (3)

Tomasz Kossowski (1810 – 1870)
Nauczyciel szkoły początkowej 

w Byczynie – urodził się około 1810 r. 
we wsi Rokiciny pod Wadowicami, jak 
sam napisał, „jako syn ubogich wło-
ścian.” Szkołę parafialną skończył w Ba-
bicach, potem uczył się prywatnie. Po-
czątkowo pracował jako kancelista 
w zarządzie lasów skarbowych w Kra-
kowie. W 1837 roku otrzymał nomina-
cję na nauczyciela szkół początkowych 
i pierwszą posadę objął w Byczynie. Nie 
posiadał formalnych świadectw ani wy-
kształcenia pedagogicznego.

Na samym wstępie przyszło mu roz-
wiązać sprawę budowy nowej szkoły, 
którą rozpoczęto w 1837 roku, zosta-
ła ukończona w grudniu 1840 roku. 
Był to budynek murowany z kamienia 
i cegły, piętrowy, dach kryty gontem. 
Na parterze znajdowało się mieszka-
nie nauczyciela złożone z dwóch pokoi, 
kuchni i spiżarni. Całe piętro przezna-
czone było na cele szkolne; na począt-
ku była to jedna sala szkolna, z której 
później będą wyodrębnione dwie sale 
szkolne.

Nowy budynek szkolny pomyślany 
był perspektywicznie, ponieważ obli-
czano go wtedy na minimum 150 dzie-
ci. W momencie oddawania budyn-
ku do użytku liczba wahała się od 70 
do 100 dzieci w wieku szkolnym. Przy-
szłość potwierdziła te założenia, ko-
nieczność powiększenia szkoły poja-
wiła się pod koniec XIX wieku, a fak-
tyczna rozbudowa miała miejsce w la-
tach 1903 – 1905.

Decydującym o stanie 
szkoły czynnikiem 
była i jest kadra 
nauczycielska. 
W tamtych czasach 
taka kadra dopiero się 
tworzyła. Otwierano 
pierwsze szkoły dla 
kształcenia pedagogów, 
definiowano w teorii 
i praktyce zawód 
nauczycielski. 
Akcja uruchamiania 
szkolnictwa 
podstawowego 
wyprzedzała 
możliwości kształcenia 
kadry nauczycielskiej, 
potrzeba było 
nauczycieli 
do uruchamianych 
wiejskich szkółek.

Od początku władze kra-
kowskie czyniły starania o to, 
aby pracę nauczyciela uczynić 
służbą państwową. Stale dążo-
no do stworzenia odpowiednich 
warunków materialnych i orga-
nizacyjnych dla pracy nauczy-
ciela, przy równoczesnym okre-
śleniu wymogów kwalifikacyj-
nych niezbędnych do spełnia-
nia zawodu nauczycielskiego. 
Zabezpieczenie materialne na-
uczycieli w formie pieniężnej 
pensji nie należało do najwyż-
szych, średnia płaca wiejskiego 
nauczyciela wahała się w grani-
cach 300 – 400 złp rocznie. Nie 
były to duże pieniądze, ale poza 
płacą w gotówce nauczyciel miał 

darmowe mieszkanie dla siebie 
i swojej rodziny (łącznie z opa-
łem) oraz prawo użytkowania 
gruntu rolnego.

Istotnym walorem tego zawo-
du była stałość i pewność zatrud-
nienia oraz wysoka ocena i sza-
cunek społeczny, jakim w środo-
wisku wiejskim otaczano nauczy-
ciela. Poza tym, właśnie w tej 
epoce, wprowadzono pierwsze 
formy zabezpieczenia rentowego 
i emerytalnego. W Krakowie po-
wołano instytucję finansową, któ-
ra pod gwarancjami rządu wpro-
wadziła ubezpieczenie zdrowot-
ne i emerytalne dla nauczycieli; 
była to nowość, którą wprowa-
dzano odgórnie i obligatoryjnie. 
Ustawa emerytalna z 1833 roku 
zapewniała wszystkim nauczy-
cielom szkół ludowych, po dwu-
dziestu latach pracy jedną trzecią 
pensji, po trzydziestu latach dwie 
trzecie, a po czterdziestu całą 
wysłużoną pensję. W 1844 roku 
skrócono czas uzyskania emery-
tury nauczycielskiej w wysoko-
ści pełnej pensji do trzydziestu 
pięciu lat.

Pierwsza kadra nauczyciel-
ska była bardzo różna. Zdarzyły 
się przypadki kompletnego bra-
ku przygotowania zawodowe-
go, kiedy wizytator stwierdzał, 
że nauczyciel nie umie popraw-
nie pisać po polsku. Były wy-
padki lekceważenia obowiąz-
ków, wtedy następowało zwol-
nienie nauczyciela, co często 
prowadziło do przerwy w cią-
głości nauczania. W większości 
jednak przypadków byli to ludzie 
odpowiedzialni, którzy rozpo-
częli proces alfabetyzacji miej-

scowego społeczeństwa, których 
praca dawała konkretne efekty 
we wzroście liczby osób umieją-
cych pisać i czytać. Tacy nauczy-
ciele z reguły pracowali w po-
wierzonych szkołach przez wie-
le lat, bardzo często do końca 
swego życia.

Dobrym przykładem był Fran-
ciszek Kozak, który uczył w ja-
worznickiej szkole w latach 1824 
– 1837; również Ludwik Szu-
bert przepracował łącznie 19 
lat (1818 – 1837) w Jeleniu i By-
czynie. Niewątpliwym rekordzi-
stą był Tomasz Kossowski, który 
przybył do Byczyny w 1837 roku 
i pozostał tam do swej śmierci 
w grudniu 1870 roku.

W latach 30. i 40. XIX wie-
ku przybyli nauczyciele nowej 
generacji, wszyscy po ukończe-
niu szkół pedagogicznych. Byli 
to na przykład – Jan Holzer, Hi-
polit Wyhowski, Piotr Szczepa-
nek, Jan Palka, Florian Nędziń-
ski i inni. Większość z nich po-
została na miejscu po upadku 
rewolucji krakowskiej w 1846 
roku. Interesującym rozwiąza-
niem w praktyce szkolnej było 
zatrudnianie kobiet, jakkol-
wiek nie były to kwalifikowa-
ne nauczycielki. Od 1820 roku 
w charakterze prowadzących za-
jęcia robót ręcznych dla dziew-
cząt pracowały w jaworznickich 
szkołach panie – Jenderska, Ję-
drzejowska, Jadwiga Kozakowa 
i Marianna Holzerowa, wszyst-
kie żony nauczycieli. Wykwali-
fikowane nauczycielki przybędą 
do jaworznickich szkół dopiero 
w drugiej połowie XIX wieku.

Maria Leś-Runicka

Tomasz Kossowski w byczyńskiej 
szkole pracował przez 33 lata; w cza-
sie swej długoletniej pracy przeżył kilka 
reorganizacji szkolnych. Zaczął w cza-
sie organizacji szkolnej Rzeczypospoli-
tej Krakowskiej, później podlegał rygo-
rom austriackich władz szkolnych. Pod 
koniec życia był świadkiem tworzenia 
się autonomii galicyjskiej. Ale nie wpro-
wadzał już autonomicznej, galicyjskiej 
organizacji szkolnej, ponieważ w grud-
niu 1870 roku „po pięciodniowej słabo-
ści przeniósł się do wieczności.”

Warto zwrócić uwagę na jego osobi-
ste losy, ponieważ Kossowski nie ogra-
niczał się tylko do działalności szkolnej. 
Pozostawił świadectwa swej działalno-
ści w charakterze przedsiębiorcy; po-
dejmował się realizacji zadań budow-
lanych jak np. krycie gontem dachów 
zabudowań leśniczówki w Ciężkowi-
cach i na Podłężu. Wykupił również 
młyn dolny w Byczynie i przez pewien 
czas był jego właścicielem. Wydaje się, 

że był bardzo zapobiegliwym człowie-
kiem, zdążającym do poprawienia swo-
jej sytuacji finansowej. Zarobki nauczy-
cielskie nie były wysokie, a nasz Kos-
sowski dorobił się pewnego majątku 
osobistego, rzadko spotykanego u wiej-
skiego nauczyciela. Przede wszystkim 
zabezpieczył swoje dzieci, wybudował 
dom mieszkalny dla syna Józefa, a cór-
ki odpowiednio wyposażył, zwłaszcza 
że zrobiły tzw. dobrą partię.

Interesującym w tym wszystkim 
jest fakt, że Kossowski wyraźnie pod-
niósł swoją rangę społeczną. Dowo-
dem wzrostu jego osobistego znacze-
nia był fakt, że w metrykach ślubnych 
swoich córek, tytułowano go jako „do-
minus”; w ten sposób określano oso-
by szlacheckiego pochodzenia albo 
znaczące osobistości lokalne. Dale-
ko więc zaszedł skromny nauczyciel, 
który po przybyciu do Byczyny pisał 
w swoim życiorysie, że był chłopskim 
synem. W jego metryce zgonu zapisa-
no go już jako obywatela miasta Jorda-
nowa, co było niezgodne z jego dany-
mi personalnymi, które sam wcześniej 
podawał do władz szkolnych.

Wśród jaworznickich nauczycieli 
pozycja Kossowskiego była wyjątko-
wa, żaden z nich nie uzyskał takiego 
znaczenia. Wydaje się, że jego sukcesy 
finansowe w roli budowlanego przed-
siębiorcy odegrały znaczącą rolę i kto 
wie, czy nie były najważniejszym osią-
gnięciem jego życia.

Ocena jego pedagogicznej dzia-
łalności nie jest taka jednoznaczna, 

ponieważ w zachowanych dokumen-
tach są pozytywne opinie, ale rów-
nież nie brakowało krytycznych uwag. 
Przy tych ostatnich trzeba zauważyć, 
że Kossowski znany był z ustawicz-
nej walki, jaką prowadził z rodzica-
mi, którzy nie posyłali dzieci do szko-
ły. Dochodziło na tym tle do bardzo 
ostrych starć, a nauczyciel był nara-
żony na bezpośrednie ataki niezado-
wolonych rodziców.

Tak więc ocena działalności Toma-
sza Kossowskiego jest bardzo trudna 
do jednoznacznego określenia, nie-
mniej można stwierdzić, że jego 33-let-
nia praca w byczyńskiej szkole przynio-
sła efekty w stałym zmniejszaniu anal-
fabetyzmu wśród mieszkańców. A jego 
usilne i konsekwentne starania o prze-
strzeganie obowiązku szkolnego były 
ważnym etapem w wytworzeniu spo-
łecznej świadomości o znaczeniu i war-
tości edukacji szkolnej.

Maria Leś-Runicka

Szkoła w Ciężkowicach z 1906 roku

Budynek szkoły w Ciężkowicach z lat 80. XIX wieku (stan obecny)
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Tym razem Uczestnicy 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej zajmowali się 
ekologią wraz ze swoimi 
kolegami z Czech, 
Litwy, Słowacji, Słowenii 
podczas projektu p.n. 
„rEKOnesans”, którego 
organizatorem było 
Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło 
w Jaworznie w ramach 
Programu „Młodzież 
w działaniu” Fundacji 
Rozwoju Systemu 
Edukacji.

Program „Młodzież w działaniu” 
jest programem Unii Europejskiej, 
dzięki któremu młodzi ludzie mogą 
realizować swoje pasje, rozwijać 
umiejętności i zdobywać nowe do-
świadczenia. Program wspiera me-
rytorycznie i finansowo inicjatywy 
podejmowane poza szkołą i poza 
uczelnią, zachęca do podejmowa-
nia przeróżnych wyzwań, począw-
szy od międzynarodowej wymiany 
młodzieży, wyjazdu na wolontariat 
europejski poprzez organizację ini-
cjatyw na rzecz lokalnej społeczno-
ści, szkoleń, seminariów aż po spo-
tkania i debaty z osobami odpowie-
dzialnymi za politykę młodzieżową. 
W programie może uczestniczyć 
każdy młody człowiek bez wzglę-
du na płeć, pochodzenie etniczne, 
status społeczny, sytuację material-
ną, itp. Szczególny nacisk położo-
ny jest na uczestnictwo młodzieży 
z mniejszymi szansami, czyli tej, 
która ze względów społecznych, 
geograficznych, zdrowotnych czy 
ekonomicznych ma utrudniony do-
stęp do informacji, edukacji i kultu-
ry. Głównym celem programu jest 
przezwyciężenie barier, uprzedzeń 
i stereotypów wśród młodych lu-
dzi, wspieranie ich mobilności 
oraz promowanie aktywności oby-
watelskiej. „Młodzież w działaniu” 
wspomaga przedsięwzięcia, które 
mają pomóc w rozwoju osobowości 
młodych ludzi oraz w nabywaniu 
przez nich nowych umiejętności.

Na bazie Programu, PSOUU 
Koło w Jaworznie zorganizowało 
w ramach Akcji 1.1 – międzynaro-
dową wymianę młodzieży niepełno-
sprawnej intelektualnie z Czech, Li-
twy, Słowacji, Słowenii oraz Polski 
w celu wzajemnego poznania, prze-
dyskutowania tematów i zrealizowa-
nia wspólnych przedsięwzięć z za-
kresu ekologii. Ekologiczne dzia-
łania młodzieży niepełnospraw-
nej, odbywające się w ramach pro-
jektu „rEKOnesans” miały meisce 
w Białym Dunajcu od 24.06.2012 r. 
do 02.07.2012 r.

Tematem działań podczas pro-
jektu było zaprezentowanie zaso-
bów terenów zielonych Tatrzań-
skiego Parku Narodowego stano-
wiących środowisko naturalne oraz 
sposobów jego ochrony, poprzez 
oczyszczanie i segregację śmieci, 
a następnie wykorzystanie mate-
riałów wtórnych – recykling. For-
mę działań stanowiły:
• stacjonarne warsztaty introliga-

torskie, podczas których wyko-
nywane były opakowania oraz 

okładki z materiałów ekologicz-
nych (np.: gazety, szary papier, 
płótno),

• stacjonarne warsztaty plastycz-
ne, w ramach których uczestni-
cy projektu wykonywali przed-
mioty użytkowe oraz dekora-
cyjne z materiałów ekologicz-
nych (m.in. z gazet i siana) oraz 
tworzyli przestrzenne instalacje 
plastyczne z odpadów zebra-
nych podczas wycieczki na Gu-
bałówkę,

• wycieczki, m.in. na Gubałówkę, 

której celem oprócz poznania 
piękna krajobrazu, było oczysz-
czanie ze śmieci terenów przyle-
głych do szlaku;

• drama, w której za pomocą ge-
stu, ruchu, światła i dźwięku 
prezentowane były społeczne 
postawy proekologiczne, szcze-
gólnie dotyczące wyrobienia na-
wyku segregowania odpadów.
Grupę z Polski stanowili uczest-

nicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
PSOUU Koło w Jaworznie. Wraz 
ze swoimi opiekunami: Kamilą Dy-

mek i Renatą Wiernek, prowadzili 
warsztaty plastyczne i introligator-
skie, ucząc swoich kolegów i kole-
żanki z zagranicy wyplatania koszy 
oraz tworzenia mis z odpadów, wy-
konywania pudełek, opakowań oraz 
opraw z materiałów wtórnych. Czy-
nili to doskonale, a bariera językowa 
nie miała tutaj żadnego znaczenia, 
gdyż osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną bardzo dobrze porozu-
miewają się za pomocą mimiki twa-
rzy, gestu oraz swojego narodowe-
go języka. Efektem wspólnych zajęć 

Młodzież w działaniu

Wspólne zdjęcie uczestników warsztatów

najstarsza ochotnicza straż pożarna powstała w Polsce w 1820 r.

W drugiej połowie lipca 
dzieci i młodzież z te-
renu miasta Jaworzna 

przebywały na obozie szkolenio-
wo-wypoczynkowym Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych 
w  Wambierzycach, zorganizo-
wanym przez Ochotniczą Straż 
Pożarną Ciężkowice w Jaworznie, 
dzięki wsparciu finansowemu 
z budżetu miasta Jaworzna w ra-
mach realizacji zadania publicz-
nego z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom spo-
łecznym pod nazwą „Obóz letni 
2012”, zatytułowanego „Strażac-
ka przygoda”.

W słoneczny niedzielny poranek 
15 lipca br. pod OSP Dąbrowa Naro-
dowa, gdzie swoją siedzibę ma Za-
rząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP, 
który również przyczynił się do or-
ganizacji wypoczynku strażackiej 
młodzieży, aż wrzało od wakacyj-
nych emocji. Podróż do Wambie-
rzyc trwała około czterech godzin, 
a na miejscu zaczęło się prawdzi-
we obozowe życie. Atrakcji nie za-
brakło przez cały pobyt w Kotlinie 
Kłodzkiej, chociaż pogoda niestety 
nie była sprzymierzeńcem jaworz-
nickiej młodzieży. Uczestnicy wypo-
czynku zostali zakwaterowani w na-
miotach, a codzienne życie upływa-
ło im pod znakiem zawodów sporto-
wych, ćwiczeń bojowych – jak przy-
stało na przyszłych strażaków oraz 
realizacji programu profilaktyczne-
go zapobiegającego uzależnieniom.

Podróże kształcą
W czasie pobytu na terenie wo-

jewództwa dolnośląskiego mło-

dzi Jaworznianie mieli możliwość 
poznać największe i chyba jedne 
z najważniejszych zabytków tego 
regionu. Odwiedzili pamiętającą 
czasy wojny 30-letniej Twierdzę 
Kłodzką wraz z podziemiami. Jest 
to najcenniejsze dzieło nowożyt-
nej architektury obronnej w Pol-
sce, które zachęca do odwiedzenia 
swoją tajemniczością i ogromem. 
Zobaczyć tu można ogromne ba-
stiony i komnaty oraz wraz z prze-
wodnikiem przejść podziemnym 
chodnikiem minerskim. Z tarasu 
widokowego rozciąga się wspania-
ły widok na Kłodzko i całą Kotlinę. 
Pozostając w duchu historii, mło-
dzi ludzie odwiedzili również jeden 
z kompleksów „Riese”, czyli pod-
ziemnych miast budowanych przez 
Hitlera w okresie II wojny świato-
wej. Jest to ostatnia, główna, naj-

większa, najbardziej rozbudowana 
kwatera Hitlera, budowana na Dol-
nym Śląsku. Prace rozpoczęto tu-
taj w połowie 1943 r. Doprowadziły 
one do powstania ogromnego sys-
temu betonowych korytarzy, umoc-
nień i hal. Cel prac był utrzymywa-
ny w tajemnicy. Zdaniem jednych 
miała to być tajna kwatera Adol-
fa Hitlera. Inni twierdzą, że bu-
dowano hale dla podziemnych fa-
bryk zbrojeniowych do produkcji 
tajnej broni. Jednak niezależnie 
od celu podziemne miasto wzbu-
dziło wiele emocji i podobało się 
wszystkim, nawet tym, którzy nie-
koniecznie są pasjonatami histo-
rii. Na wycieczkowej trasie zna-
lazł się również przepiękny i mo-
numentalny Zamek Książ, pocho-
dzący z XIII wieku, który jest dol-
nośląską perełką do dzisiaj. Wie-

Niedługo będziemy strażakami!

Podczas realizacji zadania publicznego współfinansowanego z budżetu miasta 
Jaworzna dzieci i młodzież z jaworznickich Ochotniczych Straży Pożarnych 
zwiedziły wiele ciekawych miejsc Dolnego Śląska

le nowych doświadczeń dostar-
czyło również zwiedzanie Kopalni 
Złota w Złotym Stoku i spotkanie 
z Gnomem w Chodniku Śmierci. 
W związku z tym, że obóz odby-
wał się w przepięknej scenerii Gór 
Stołowych, nie mogło zabraknąć 
wycieczki w skalne labirynty, czyli 
Błędne Skały. Błędne Skały to la-
birynt szczelin i zaułków, niekie-
dy niezwykle wąskich, oddzielają-
cych bloki skalne kilkunastometro-
wej wysokości, dlatego młodzi po-
dróżnicy czuli się w swoim żywiole, 
kiedy mogli zmierzyć się z naturą.

Wszystko, co dobre, szybko się 
kończy…

Niestety taka stara prawda, 
że wszystko, co dobre, kończy się 
szybko, zbyt szybko. Dlatego jede-
naście dni pobytu, wspólnej rywa-
lizacji, wieczornych ognisk i dobrej 
zabawy dobiegło końca w mgnie-
niu oka. Dzieci i młodzież, biorąca 
udział w „Strażackiej przygodzie”, 
wróciła do domu bogatsza w nowe 
doświadczenia, z bagażem wspa-
niałych wspomnień i nowych umie-
jętności. Na szczęście dobra organi-
zacja jaworznickich Ochotniczych 
Straży Pożarnych nie pozwoli, aby 
obozowa młodzież osiadła na lau-
rach, bo przecież za rok następny 
obóz. Uwadze nie może również 
umknąć fakt, że wszyscy uczestni-
cy wypoczynku otrzymali zaświad-
czenie potwierdzające ukończenie 
kursu członka Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych, a jeden z mło-
dych strażaków ochotników zdobył 
kurs dowódcy.

jc

było zorganizowanie międzynaro-
dowej wystawy prac. Dodatkowo, 
każda grupa uczestników projek-
tu prezentowała swój kraj, region, 
miasto i organizację podczas wie-
czorów narodowych. W ten sposób 
młodzież niepełnosprawna intelek-
tualnie mogła poczuć swoją toż-
samość narodową i jednocześnie 
przynależność do wspólnoty euro-
pejskiej.

Projekt „rEKOnesans”, poprzez 
swój wielokulturowy charakter, stwo-
rzył możliwość do zaprezentowania 
zachowań ekologicznych w róż-
nych krajach, co na pewno wzboga-
ca jego wartość merytoryczną. Poza 
tym pozwala młodzieży upośledzo-
nej umysłowo poznać prawidłowe 
zachowania ekologiczne i tym sa-
mym włączyć się w ogólnospołecz-
ny nurt dbania o środowisko natu-
ralne. Ekologia bowiem stanowiła tu-
taj nie tylko przedmiot działań, ale 
również narzędzie w przeciwdziała-
niu marginalizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. 
Wspólnie wypracowane efekty pod-
czas projektu będą stanowić kanwę 
do powstania programu ekologicz-
nego, który poszerzy terapię prowa-
dzoną na co dzień z młodzieżą inte-
lektualnie niepełnosprawną.

Monika Włodarczyk-Raczek,  
kierownik WTZ Jaworzno  

– koordynator projektu
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