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Słonecznych wakacji i udanego wypoczynku wszystkim dzieciom życzy redakcja

czytaj na str. 2

O G Ł O S Z e N I e

Rynek 
Od.Nowa

Zapraszamy 
do telewizji 
CTv Jaworzno
Zapraszamy do programu 
telewizji CTv Jaworzno, gdzie 
mogą Państwo obejrzeć 
audycję motoryzacyjną 
„AutoExpert”, której 
sponsorem jest Stacja 
Kontroli Pojazdów 
PKM sp. z o.o. 
L–Centrum oraz Raba.
W tym tygodniu bohaterem 
będzie Fiat 500, w programie 
podglądniemy produkcję 
i zobaczymy jak sprawdza 
się na drodze.
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Wysoka 
jakość ZLO 
potwierdzona

Mysłowiczanie 
w Wedze

czytaj na str. 4

Badania 
mammograficzne

Po wizycie

Ostrzeżenie!
Z uwagi na pojawiające się 
telefony oraz zaniepokojenie ze 
strony mieszkańców w sprawie 
przeprowadzania rzekomych badań 
jakościowych wody u odbiorcy, 
informujemy, że MPWiK sp. z o.o. 
nigdy nie zlecał żadnej zewnętrznej 
firmie wykonywanie tego typu 
badań w domu klienta, a tym 
samym zbierania jakichkolwiek 
dodatkowych informacji 
o odbiorcach.
MPWiK Sp. z o.o. jako producent 
i dystrybutor wody pitnej dokonuje 
codziennej kontroli jakości wody 
w laboratorium wewnętrznym 
przedsiębiorstwa. Każdy 
z pracowników przedsiębiorstwa 
wodociągowego odwiedzający 
klienta posiada przy sobie 
służbową legitymację i porusza 
się oznakowanym pojazdem. 
Pobór próbek wody do badania 
dokonywane jest z wcześniej 
wyznaczonych miejsc, według 
harmonogramu w godzinach 
od 7:00 do 15:00.
Uczulamy mieszkańców przed 
ewentualną próbą oszustwa oraz 
apelujemy o rozwagę.

mpWik sp. Z O.O.

Zapowiadana od kilkunastu miesięcy likwidacja spółki staje się faktem. 
Wczoraj prezydent Paweł Silbert spotkał się z pracownikami MPGK, by 
przedstawić im propozycje możliwości zatrudnienia

MPGK do likwidacji

– Nie ma powodu, by 
gmina zajmowała się 
działalnością, którą 
zajmować się nie musi, 
a wręcz nie powinna, 
zwłaszcza, że rynek 
wystarczająco dobrze 
radzi sobie 
z administrowaniem 
wspólnotami – 
powiedział na wczorajszym 
spotkaniu z dziennikarzami 
wiceprezydent Jacek Nowak. 

Od ubiegłego roku MPGK zajmo-
wało się administrowaniem wspól-
not mieszkaniowych, a po oddaniu 
MPWiK-owi za długi Miejskiego Za-
kładu Drogowego, działalność ta była 
jedyną działalnością spółki. Likwidacja 
MPGK jest więc konsekwencją podję-
tych w ub. roku systemowych zmian 
w zarządzaniu gminnym mieniem. 
Budynki i inne nieruchomości gminne 
zostały wówczas przekazane utworzonej 
jednostce budżetowej Miejskiemu Za-
rządowi Nieruchomości Komunalnych 
(MZNK). – Przypominam, że ponad 
rok temu obiecałem konsolidację dwóch 
gminnych podmiotów działających 
w podobnym obszarze: TBS i MPGK, 
pod jednym wszakże warunkiem, że 
połączone podmioty będą miały taką sy-
tuację finansową, która pozwoli nadal na 
budowę domów przez dzisiejszy TBS, i po 
połączeniu nowy podmiot nie będzie ge-
nerował strat – powiedział Jacek Nowak. 
Na dziś jednak MPGK ma niepokryte 
straty bilansowe na ponad 4 mln złotych, 
z czego 2,2 mln zł jest stratą w 2007 roku. 
– Taka sytuacja powstała nie na skutek 

niegospodarności czy chybionych decyzji 
zarządu MPGK, ale w wyniku decyzji 
gminy dotyczących rozliczeń podczas 
tworzenia MZNK – tłumaczy prezydent 
Nowak. I o ile tłumaczenie w dużej mie-
rze dotyczy ubiegłego i poprzedniego 
roku, to jak pamięcią sięgnąć, gmina od 
kilkunastu lat pokrywała starty MPGK 
rok rocznie. – W tych 2,2 mln złotych 
straty, 600 tys. jest stratą z działalności 
gospodarczej. Pozostała część z tej stra-
ty, to długi najemców za niezapłacone 
opłaty czynszowe, media i w większości 
pieniądze, które najemcy wpłacą nowe-
mu podmiotowi czyli MZNK, a na które 
trzeba było utworzyć rezerwę, czyli wpi-
sać w starty spółki – powiedział prezes 
Paweł Bednarek.

– MPGK było spółką, 
która od wielu lat 
miała złe postrzeganie 
na rynku. Tej opinii 
nie zmienił nawet 
wysiłek, jaki 
w zmianę jej wizerunku 
włożył zarząd spółki. 
Likwidacja MPGK 
zakończy zatem i ten 
rozdział – powiedział 
do zgromadzonych 
pracowników MPGK 
prezydent Paweł 
Silbert.

Prezydent poinformował też, że „za-
gospodaruje” obu prezesów, doceniając 
ich kwalifikacje i doświadczenia. Dziś 
jednak nie chciał zdradzić przygoto-
wanych propozycji. Także pracownicy 

spółki nie zostaną zostawieni samym 
sobie. Pierwsze propozycje usłyszeli 
wczoraj na zebraniu.

– Nie chcemy takiej likwidacji, po któ-
rej pozostałby tylko dym – powiedział Ja-
cek Nowak. Konkretne więc propozycje 
otrzymają dzisiejsi pracownicy Zakładu 
Budowlanego spółki, którzy uzupełnią 
w dużej mierze Miejski Zakład Drogo-
wy, dzisiejszą spółkę córkę MPWiK-u. 
Dla tych, którzy zechcą pozostać w bran-
ży administrowania wspólnotami, przy-
gotowane będą preferencyjne warunki 
wynajmu pomieszczeń na biura dla two-
rzonych przez nich nowych prywatnych 
firm. Inni będą mogli skorzystać z formy 
administrowania wspólnotami, które 
nie wymagają licencji. Teraz pozostaje 
jedynie, by zgodę na likwidację wyraziła 
Rada Miasta i by powołać likwidatora 
spółki. Uchwała o likwidacji MPGK 
została zapisana w porządku obrad na 
najbliższą sesję. Tego, kiedy MPGK 
zostanie zlikwidowany, a majątek jego 
rozliczony, dziś jeszcze nie da się okre-
ślić, powiedział prezydent. 

Mimo likwidacji MPGK, na ryn-
ku administrowania wspólnotami, 
pozostanie jednak gminna spółka. 
Będzie to TBS, który posiada w swo-
im pakiecie usług wymaganą licencję 
i doświadczenie. – To nie kolejny 
konkurent dla prywatnych admini-
stratorów. To tylko okresowy wentyl 
bezpieczeństwa, dla tych wspólnot, 
które nie znajdą chętnych do admi-
nistrowania nimi. Dziś oceniamy, że 
ok. 70% wspólnot będzie miało wzię-
cie, resztą gmina będzie musiała się 
nadal zajmować – twierdzi prezydent 
Nowak. Oby tak było, a likwidacja 
MPGK, była pierwszym i nie ostat-
nim obszarem w mieście, gdzie gmi-
na przestała konkurować z przedsię-
biorstwami. Wszak takich obszarów 
jest w mieście jeszcze kilka.

Grażyna Haska

czytaj na str. 2

czytaj na str. 2

Prezydent Paweł Silbert na wtorkowym spotkaniu z pracownikami MPGK-u

W ubiegłym tygodniu 
informowaliśmy, że do Jaworzna 
przyjeżdża Barbara Senn, 
żona wnuka Hermana Senna, 
budowniczego i pierwszego 
dyrektora Cementowni Szczakowa. 
Ta wizyta trwała od poniedziałku do 
soboty i była najdłuższa, ponieważ 
wcześniej Barbara Senn była tylko 
przejazdem. Miała okazję poznać 
ludzi, instytucje oraz ostatnie 
dokonania naszej gminy, a tym 
samym mogła sobie wyrobić 
pogląd na temat współczesnego 
Jaworzna.
Nie przesadzę, jeśli powiem, że była 
zachwycona entuzjazmem żyjących 
tu osób, ich postawą i pomysłami. 
Gdy porównuje obraz Jaworzna 
do tego momentu, kiedy oglądała 
miasto przejazdem, jej ocena jest 
bardzo pochlebna. Nie wspomnę 
o jej podziwie dla naszej biblioteki. 
W jej mieście, w Szwajcarii, takiej 
nie mają.
Do tematu rodziny Sennów 
wracamy już w następnym numerze 
„Ct”. Na stronie historycznej 
będą mogli Państwo przeczytać 
o Hermanie Sennie w artykule 
autorstwa Bartłomieja Drogh-
Cieszyńskiego.

JóZeF maTysik

W czwartek o godzinie 9.00 
rozpoczyna się przedwakacyjna 
sesja Rady Miejskiej. W porządku 
obrad przewidziano �4 punkty. Do 
najważniejszych prawdopodobnie 
należy rozwiązanie miejskiej 
spółki MPGK. 

ZaprasZamy



2 Co tydzień nr 26/874
25 czerwca 2008 roku

Miasto Jaworzno

W imieniu zarządu oraz pracowników PŚZ i PZ Elvita 
Jaworzno III pragnę serdecznie podziękować za pomoc 
finansową i organizacyjną udzieloną naszej Spółce, 
a umożliwiającą sprawną realizację zabezpieczenia 
medycznego uczestnikom Forum Młodych na Placu 
Papieskim w Sosnowcu. 
Forum zorganizowane z okazji Rocznicy wizyty Papieża 
Jana Pawła II połączone było z uroczystą Mszą Świętą 
Dziękczynną, spotkaniem Biskupa Adama Śmigielskiego 
z młodzieżą oraz koncertem Piotra Rubika.
Prawidłowe, wysoko ocenione przez organizatorów tej jed-
nej z największych w regionie uroczystości działania me-
dyczne były by niemożliwe bez ofiarności darczyńców.
Dzięki udzielonej pomocy mogliśmy również w ramach 
obchodów rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II zor-
ganizować dla uczestników Forum bezpłatne badania 
lekarskie i diagnostyczne.
Szczególne podziękowania kieruję do zarządów i dy-
rekcji firm:

Aktualności 

Studium Zawodowe
Jaworzno ul. Leśna 49
tel. 032 616-34-76; 609 547 991

kierunki:
k Informatyka
k Administracja
k Prace biurowe 
k Turystyka
k Opiekunka środowiskowa
k BHP

Administracja
Prace biurowe

Opiekunka środowiskowa
NISKIE CZESNE

o g ł o s z e n i e

Rynek stanie się miejscem, gdzie czas będzie płynął leniwiej

Rynek Od.Nowa
Druga część rozmowy z Małgorzatą Nowacką-Wysogląd, przewodniczącą 
Zespołu ds. Przebudowy Rynku i okolic na temat projektu Rynek Od.Nowa

Opracowanie projektu: Biuro projektowe P.A. Nova S.A. 
Stanisław Lessaer, Monika Jaśkiewicz, Sebastian Borecki.

Co mieszkańcy znajdą w nowym 
rynku, jakie funkcje będzie pełnił 
i – najważniejsze – co jaworznia-
nom da przebudowa rynku?

– Miło będzie zobaczyć efekt koń-
cowy przebudowy. Schludny i nowo-
czesny rynek bez samochodów, stanie 
się placem do spotkań i odpoczynku. 
Odnowiony rynek może służyć uroczy-
stościom, czy też  imprezom miejskim. 
Wybudowana biblioteka i planowana 
przebudowa muzeum zapewniają 
funkcje kulturalne. W przyległych 

kamienicach właściciele poprowadzą 
działalności, z których będą czerpać ko-
rzyści. Liczę na to, że oprócz placówek 
banków znajdzie się również miejsce 
na sklepy, kawiarnie, restauracje. Mam 
nadzieję, że Rynek będzie miejscem, 
gdzie czas będzie płynął leniwiej, gdzie 
będzie można „złapać oddech”. Jestem 
przekonana, że Rynek stanie się chlubą 
Jaworzna, a dla wielu punktem docelo-
wym na mapie miasta. 

Przebudowa Rynku to bardzo 
duże przedsięwzięcie, także 
z punktu widzenia kosztów pro-
jektu. Jakie środki są niezbęd-
ne, by wykonać tą inwestycję? 

– Sama płyta Rynku (nie mamy 
jeszcze projektu budowlanego) to koszt 
rzędu około 4 mln zł. Jeżeli – zgodnie 
z propozycją projektanta, na płycie 
Rynku powstanie niskokubaturowy 

budynek, dodatkowo wydamy 2-3 mln 
zł. Adaptacja i modernizacja starej sie-
dziby biblioteki na potrzeby Muzeum 
Miasta Jaworzna będzie kosztowała 
5 mln zł. Remont ulicy Sławkowskiej, 
Słowackiego i Waryńskiego, a także 
budowa łączników Zielona-Sienkie-
wicza i obok placu Pod Kasztanami 
to około 3 mln zł. Tyle samo wyniesie 
przebudowa i renowacja kamienic 
będących w zarządzaniu gminy. Na-
tomiast inne prace, czyli m.in. budowa 
pomnika i prace projektowe, mogą 

pochłonąć jeszcze 2 mln zł. Planujemy, 
że wydatki mieścić będą się w trzech 
latach budżetowych.

Kiedy rozpoczną się pierwsze 
prace w Rynku i jak będą one 
wyglądać?

– Rozpoczęcie prac na samej płycie 
Rynku uzależnione jest od przebudowy 
układu komunikacyjnego Jaworzna. 
Trasa Śródmiejska zostanie otwarta 
jeszcze w tym roku. Jednak konieczna 
jest jeszcze przebudowa ulicy Grun-
waldzkiej do drogi dwukierunkowej 
oraz urządzenie ulicy Kołłątaja. Prace 
na płycie mają rozpocząć się w drugiej 
połowie 2009 roku. Wcześniej można 
wykonywać zaplanowane prace dro-
gowe i przebudowy nieruchomości. 
Pierwsze prace miejskie dotyczą ka-
mienicy i oficyny Rynek 7 oraz budowy 
placu targowego. 

A kiedy zakończy się remont?
– Projekt przebudowy zakłada, że 

prace zakończą się w 2010 roku. Termin 
zależny jest jednak od czasu wyłączenia 
ruchu samochodowego z Rynku.

Za nami spotkania z mieszkań-
cami i właścicielami kamienic 
oraz prezentacja koncepcji ar-
chitektonicznej Rynku. Wysłu-
chali Państwo mieszkańców 
i ich propozycji. Co dalej?

– Spotkanie, które odbyło się 
29 kwietnia, było pierwszym z planowa-
nego cyklu spotkań. Z założenia miało 
ono zapoznać mieszkańców miasta 
z projektem Rynek Od.Nowa. Nie chcie-
liśmy na samym początku dyskutować o 
problemach, tylko przedstawić zagad-
nienie i zaprosić do współpracy. Pokaza-
nie pierwszych koncepcji projektowych 
przebudowy płyty Rynku zobrazowało 
mieszkańcom nasze zamiary, a także 
skalę i jakość przedsięwzięcia. Sama 
decyzja o usunięciu z Rynku drogi kra-
jowej i ogólnodostępnej komunikacji 
kołowej, a także decyzja o odnowieniu 
Rynku oraz wizja architektoniczna jego 
przebudowy spotkały się z pozytywnym 
przyjęciem uczestników spotkania. 
Licznie zgromadzeni właściciele posesji 
przyległych do Rynku rozpoczęli wów-
czas dyskusję na temat przedsięwzięcia 
Rynek Od.Nowa, a my jesteśmy gotowi 
do podjęcia dialogu.

Natomiast drugie spotkanie skie-
rowane było do wszystkich właścicieli 
kamienic. Przybrało ono czysto mery-
toryczny charakter. Miasto przedstawiło 
właścicielom szczegółowy programu 
odnowy centrum miasta i stan zaawan-
sowania prac, a także ustosunkowało 
się do zagadnień problemowych zgło-
szonych podczas pierwszego spotkania. 
Najistotniejsza kwestią było natomiast 
określenie pomocy miasta i omówienie 
sposobów współpracy. Kolejne spotka-
nia, kierowane już do poszczególnych 
grup właścicieli kamienic w Rynku, 
planowane są po analizie zagadnień 
zgłoszonych przez inwestorów i wła-
ścicieli nieruchomości. Warto w nich 
uczestniczyć, jeżeli chce się skorzystać 
na współpracy. Jak w starym przysło-
wiu: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. 
Będziemy szukać tej zgody.
PS. Zachęcamy także do odwie-
dzenia nowej strony internetowej 
dotyczącej prjektu Rynek Od.Nowa 
– www.rynek.jaworzno.pl.

1. Olimpus Warszawa,
2. Nuclaogena z Warszawy,
3. PCC S.A. w Jaworznie,
4. MPWiK w Jaworznie,
5. Piotr Kępka z Jaworzna,
6. Biuroland z Jaworzna,
7. PURE Sp. z o.o. z Jaworzna,
8. ELCOM z Jaworzna,
9. ANTON Aparaty Słuchowe z Jaworzna,
10. Agropak z Jaworzna,

preZes ZarZĄdu 
krZysZTOF leHnOrT

o g ł o s z e n i e

Podczas uroczystości wyróżnienie 
za osobisty wkład mający na celu 
wdrożenie systemu ja kości d la 
ZLO otrzymała Krystyna Król, 
pełnomocnik ds systemu zarządzania 
jakością. Natomiast za zasługi dla 
ochrony zdrowia, na wniosek prezy-
denta miasta, odznaczenia otrzymali: 
Zofia Orzechowska, Ewa Susek, Józe-
fa Dziedzic, Stanisław Kozłowski, 
Zofia Sobanek, Wanda Wrocławek i 
Maria Ciupek. Odznaczenia wręczali 

We wtorkowe popołudnie w Sali Teatralnej 
miało miejsce wręczenie certyfikatu jakości 
potwierdzającego wdrożenie Systemu 
Zarządzania Jakością wg normy: PN-EN ISO 
9001:2000 w NZOZ Zespole Lecznictwa Otwartego

Wysoka jakość 
ZLO potwierdzona

Wicewojewoda Śląski Adam Ma-
tusiewicz,  Marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego Bogusław Śmigielski 
oraz sekretarz miasta Dariusz Star-
zycki. Wśród zaproszonych gości nie 
zabrakło prezydenta miasta, a także 
prezesów spółek miejskich. Podczas 
spotkania zaprezentowano w ma-
teriale f ilmowym dotychczasowe 
osiągnięcia i działalność Zakładu 
Lecznictwa Otwartego.

łukasZ GryGiel

W ostatnią sobotę czwarty 
rok z rzędu w klubie 
środowiskowym „Wega” 
gościli wychowankowie 
Zespołu Szkół Specjalnych 
im. Janusza Korczaka 
w Mysłowicach wraz 
z opiekunami Tomaszem 
Wyjadłowskim oraz 
Mariuszem Drachnalem. 

Korzystając z doskonałej aury 
i obiektów oraz sprzętu LKS Ciężko-
wianka goście dużo czasu spędzili na 
świeżym powietrzu, grając w siatków-
kę, piłkę nożną i w piłkarzyki. Ćwiczyli 

Mysłowiczanie w Wedze

również na siłowni. Podziwiali uroki 
zielonych Ciężkowic. O słodki poczęstu-
nek zadbali Janina i Marek Banasikowie. 
Halina i Kazimierz Pieczara postarali się 
o wsad na ognisko, przygotowane pod 
czujnym okiem Stanisławy Grzywy. 
Prezesa Ciężkowianki Janusza Ciołczy-
ka w zapewnieniu dobrej zabawy wspo-
magał Marcin Orzeł, czołowy zawodnik 
MCKiS Tytan w armwrestlingu. W

Wręczenie certyfikatu jakości

Wychowankowie ZSS im. Janusza Korczaka z Mysłowic
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Obniżenie wysokości zaliczek pra-
wie o połowę w stosunku do ustalo-
nej przez MPGK, nastąpi od 1 lipca 
br. i jest skutkiem podjętej przez 
właścicieli wspólnoty uchwały o jej 
obniżeniu.

Właściciele mieszkań przy ul. 
Dąbrowszczaków nr 7 przeanali-
zowali koszty podgrzania wody za 
ubiegły rok, odnieśli je do wpłaco-
nych zaliczek, uwzględnili planowa-
ną oszczędność zużycia wody oraz 
planowane obniżenie zamówionej 
mocy i na tej podstawie ustali li 
kwotę zaliczki na poziomie 23 zł za 
m3 podgrzania wody. Taka obniżka  
w stosunku do ustalonej przez MPGK 
wysokości 44 zł za m3, jest radykal-
nym zmniejszeniem obciążeń dla 
portfeli z tego tytułu. Po czym zarząd 
wspólnoty skorzystał ze swoich praw, 
podjął w zakresie wysokości zaliczek 
stosowną uchwałę i zobowiązał za-
rząd spółki MPGK, administratora 
wspólnoty, do jej wdrożenia w życie. 
W ub. tygodniu podpisane zostało 
porozumienie w tej sprawie

– Rzeczywiście podpisaliśmy sto-
sowne porozumienie z zarządem 
wspólnoty i zaliczki zostaną obniżone 
od 1 lipca. Oczywiście poinformowa-
liśmy zarząd wspólnoty, że coroczne, 
ostateczne rozliczenie może opiewać 
na wysoką kwotę, a jednorazowa kwo-
ta jaką trzeba będzie wpłacić może 
być dużym wysiłkiem dla wielu ro-
dzin – powiedział nam prezes MPGK  
sp. z o.o. Paweł Bednarek. Przyznał 

też, że podjęta uchwała w sprawie za-
liczek, to prawo wspólnot do ustalania 
tego rodzaju opłat, choć nie oznacza 
to jednak, że podziela pogląd człon-
ków wspólnoty. Dodał też, że zarząd 
MPGK będzie na bieżąco analizował 
różnicę pomiędzy wpłaconymi zalicz-
kami i otrzymywanymi rachunkami. 
Pierwsza taka możliwość zdarzy się 
jednak dopiero z początkiem wrze-
śnia. – To będzie okazja do ewentual-
nej zmiany ustalonej kwoty – powie-
dział prezes.

Taką możliwość, którą zastosowała 
wspólnota z „siódemki” mają oczywi-
ście wszystkie wspólnoty. Jeśli z tego 
prawa skorzystają, to ich administra-
tor – MPGK, będzie musiał to prawo 
uszanować.

Komentarz
Kilkutygodniowe przepychanki  

z użyciem mediów nie byłyby potrzebne, 
gdyby zarząd MPGK potrafił przyjąć do 
wiadomości, że jego rola – administro-
wania wspólnotą – sprowadza się do 
doradztwa i rzetelnego wykonywania 
obsługi klienta, z wykorzystaniem całej 
dostępnej mu wiedzy i doświadczenia 
w imię dobrze pojętego interesu klien-
ta, jakim jest właściciel wspólnoty. Nie 
oznacza to jednak w żadnej mierze, że 
może on uzurpować sobie prawo do 
podejmowania decyzji za właścicieli ob-
sługiwanej wspólnoty, a w szczególności 
decydowania o stanie portfela klienta. 
Wszak to tabakiera jest dla nosa, a nie 
nos dla tabakiery.

Grażyna Haska

MPGK obniży zaliczki za podgrzanie wody na ten rok dla wspólnoty przy  
ul. Dąbrowszczaków 7. Czy tylko dla tej?

A jednak się dało Wakacje się rozpoczęły. 
Podczas wakacji czasem 
zapominamy o naszych 
zwierzętach.

Dochodzą do nas sygnały o po-
rzuconych, pozostawionych bez opie-
ki psach i kotach. Zgodnie z ustawą  
o ochronie zwierząt: „Zwierzę, jako 
istota żyjąca, zdolna do odczuwania 
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek 
jest mu winien poszanowanie, ochronę 
i opiekę”. Porzucone zwierzęta głodne 
i przestraszone najczęściej trafiają do 
schronisk dla zwierząt, gdzie tęsknią 
za swoim panem. Czy tak musi być? Na 
pewno nie. Jak zatem dobrze wypocząć 
ze swym zwierzakiem?

Najlepiej zabrać go ze sobą na letni 
wypoczynek. Obecnie wiele ośrodków 
wczasowych, agroturystycznych i pen-
sjonatów wyraża zgodę na pobyt z psem. 

Wakacje z pupilem
Zazwyczaj wiąże się to z niewielka opła-
tą. Adresy takich ośrodków możemy 
znaleźć w prasie i Internecie. Polecamy 
informator „Polska na czterech łapach” 
wydane przez wydawnictwo „Pascal”.

Coraz częściej decydujemy się na wy-
poczynek za granicą, wówczas pojawia 
się kłopot. Nie zawsze można zostawić 
go z rodziną, czy u znajomych lub są-
siadów. Można zostawić naszego pupila 
w „hotelikach” dla zwierząt, gdzie mają 
zapewniona opiekę i jedzenie. Taki „ho-
tel” znajduje się w Dąbrówce Małej (koło 
Katowic) ul. Milowicka tel. 032 256 61 15. 
Opłata w takim ośrodku to 9 zł za dobę. 
Drugi taki ośrodek znajduje się w Kato-
wicach Szopienicach, tel. 032 255 50 38. 
więcej informacji znajdziemy na stronie 
www.petsitter.pl. Jest to ogólnopolski 
serwis opieki nad zwierzętami. 

Pamiętajmy zatem o naszych pupi-
lach cały rok.

G. Wróbel, TOZ – kOłO W JaWOrZnieNasi dziennikarze nieraz przyjmowali interwencje na Dąbrowszczaków



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

ul Narutowicza 1 ....................................................................................... tel. 618-16-18

P O G O t O W I A
Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 ................................ tel. 999, 616-34-57
Pogotowie gazowe, Chrzanów, ul. Trzebińska 78D ...........................................tel. 992
Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2 .................................. tel. 616-35-05
Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34 ..............................................tel. 994
Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7 ........................................................tel. 993
Karetka „R” ....................................................................................... tel. 999, 615-11-11

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

U r Z ę d Y
Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33,  .........................................................tel. 618-15-00
Wydziały: Inżynierii, Ochr. Środ. i Rolnictwa, WSO dla działalności gospodarczej, ul. 
Dwornickiego 5 ................................................................ tel/fax  618-16-71, 618-15-00
Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Północna ............................................tel. 618-17-50
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ................................................... tel. 616-54-94
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b ...............................tel. 618-19-00
Powiatowy Urząd Pracy Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12 ...........................tel. 266-36-35
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ............................................................... tel. 616-38-32
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ...............................tel. 615-51-39
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ............................ tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 ......................................................... tel. 616-33-47
ZUS-Jaworzno, ul. Grunwaldzka 52a ................................... tel.  616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 ............tel. 615-08-30, 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. 616-50-88
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
HSO Szczakowa,  ul Kolejarzy 81 ............................................................. tel. 617-74-41
PCC Rail Szczakowa ...............................................................tel. 758-47-11, 617-74-61
MPGK, ul. Inwalidów Wojennych 5 ................................................. tel. 752-52-93 do 5
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 ................................................................ tel. 616-44-61
Netia Telekom Silesia Informacja ............................................................ tel. 751-00-05
PKM, ul. Krakowska 9 ..............................................................................tel. 753-55-00
Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena ........................... tel. 616-44-42
Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37 ....................... tel. 618-50-00

B A n k I
Bank Przemysłowo-Handlowy SA ,ul. Sądowa 5 .........................tel. 752-04-36 do 39
Bank Spółdzielczy, ul. Stojałowskiego 10 ............................................... tel. 616-34-95
Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka 54 ................................................... tel. 616-39-99
Bank Śląski, ul. Narutowicza 1a ...............................................................tel. 616-20-71
Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 ....................................................... tel. 615-01-02
PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15 ................................................................ tel. 751-90-00
PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 ............................................tel. 618-27-65, 618-20-37

k A S Y 
SKOK im. „Jan Kanty”,ul. Szczakowska 4/17 .......................................... tel. 752-36-77

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

m I e J S k I e  I n S t Y t U C J e
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pocztowa 5 ......................................... tel. 616-35-37
Biblioteka Pedagogiczna ......................................................................... tel. 616-26-95
Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Jaworznicka 27 ..................................... tel. 616-51-04
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80......................... tel. 616-44-91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b ..............tel. 618-18-40
Miejski Rzecznik Konsumenta, Plac Górników 5 ..................................... tel. 618-17-77
Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39 ...................................... tel. 614-11-95

S P O Ł e C Z n e  I n S t Y t U C J e
Hospicjum, ul. Gwarków 1, 8.00 - 15.00 .................................................tel. 616 -74-44  
Hospicjum  24h/dobę......................................................................tel. (0601) 51-91-02  
Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; .........751-73-28
Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 16.00 - 20.00 ..........................tel.  616-27-79 
Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek 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
Św. Barbary CAŁODOBOWA, ul. Plac Górników 5a  ................................................. tel.  616-61-36
Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b tel. 032 616 61 17, 751 25 08

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
TOZ ...............................tel.  0 506-056-079, 0 505 146 403, 615-09-21 śr.-czw. 17-19
Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo) .............tel. 615-0-150

I N F O R M A T O R

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

Orfeusz Całodobowe Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe 43-603 Jaworzno 

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

616 85 67, 0 600 390 300
dw

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
„KORONA” Lelko Jan 

Kaplica Pożegnalna Bezpłatna 
43-600 Jaworzno ul. Królowej Jadwigi 2 
tel/fax 032/ 616 35 98, 0 502 298 696

Całodobowy Czynny
dw

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

dw

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

dw

Życie towarzyskie

16 czerwca
Około godziny 23.00,  
w autobusie PKM, linii „J”, 
nieznany sprawca skradł  
z torebki damskiej, port-
fel z zawartością doku-
mentów i pieniędzy,  
w kwocie 20 zł.

Około godziny 20.30, 
na ul. Długoszyńskiej, 
nieznany sprawca włamał 
się do zaparkowanego 
samochodu marki „Opel”. 
Po wybiciu szyby w przed-
nich drzwiach, sprawca  

z wnętrza pojazdu skradł 
plecak oraz portfel z za-
wartością dokumentów, 
na szkodę dwóch miesz-
kańców Jaworzna.

Około godziny 9.00, nie-
znany sprawca z zaplecza 
sklepu przy ul. Sienkiewi-
cza skradł portfel  
z zawartością dokumen-
tów na szkodę mieszkanki 
Jaworzna.

W nocy z 15 na 16 czerw-
ca, nieznany sprawca 

dokonał włamania do 
budynku warsztatowego 
przy ul. Galmany. Spraw-
ca, po wyłamaniu kraty i 
wybiciu szyby  
w oknie skradł z wnętrza 
różnego rodzaju elektro-
narzędzia. Straty w toku 
ustalania.

17 czerwca
Około godziny 9.00,  
w autobusie PKM, linii „E”, 
nieznany sprawca skradł  
z otwartej torebki dam-
skiej portfel z zawartością 

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

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

Informacja o imprezach
turystycznych organizowanych
przez Oddział PTTK w Jaworznie

Komisja Turystyki Górskiej zaprasza
28.06.08 r. – wycieczka w Tatry Bielskie – Jaskinia Bielańska. Cena: 50 zł, 

52 zł, 55 zł, 60 zł (do 25 czerwca)
05.07.08 r. – Tatry – Przełęcz pod Chłopkiem. Cena: 40 zł, 45 zł, 50 zł, (do 1 

lipca)
12.07.08 r. – Beskid Śląski – Błatnia. Cena: 2� zł, 25 zł, �0 zł, �� zł (do 8 lipca)
19-20.07.08 r. – Tatry Zachodnie – Bystra – Otargańce. Cena: 100 zł, 

110 zł, 120 zł, (do 15 lipca)
26.07.08 r. – Tatry Wysokie – Szpiglasowa Przełęcz. Cena: 40 zł, 42 zł, 45 zł, 

50 zł (do 22 lipca)

Komisja Turystyki Pieszej zaprasza
12.07.08 r. – wycieczka do Krakowa „Szlakiem Dwóch Kopców”. Cena: 25 zł, 

�0 zł, �2 zł (do 4 lipca)
09.08.08 r. – wycieczka „Szlakiem Kościuszki”. Cena:  25 zł, �0 zł, �2 zł (do 4 

sierpnia)

Komisja Krajoznawcza zaprasza
9-17.08.08 r. – wycieczka historyczna - Lwów i Kresy Wschodnie. Cena: 1050 

zł , 1100 zł, 1150 zł, 1200 zł, 1250 zł (do 20 maja z zaliczką 200 zł)
4-7.09.08 r. – Bogatynii, Lubomierza, Zamek Czocha, Zamek Chojnik, Je-

leniej Góry, wyjście na Śnieżkę, Kowary, Karpacz, Wodospad 
Szklarki i Kameńczyka,- Szklarska Poręba, Bolków, Krzeszów. 
Cena: �70 zł, 410 zł, 440 zł, 470 zł (do �1 lipca)

11-12.11.08 r. – do Teatru  Muzycznego Roma w Warszawie na musical: „Upiór 
w operze”. Cena: zaliczka 80 zł 

Zapraszamy na półkolonie w mieście:
2�.06. – 04.07.08 r. – SP 9
07.07. – 18.07.08 r. – SP 5  Cena: 150 zł, 100 zł
07.07. – 18.07.08 r. – SP 20

Z bukietem róż nie mogę przyjść 
by złożyć Ci życzenia, lecz w rytmie 
tym przesyłam myśl niech speł-
nią się Twoje marzenia: te duże 
- większe, te małe – mniejsze  
i te wyśnione, te najpiękniejsze,  
a w sercu Twym niech gości wiele 
szczęścia i radości. wszystkiego 
naj dla Jasi Gierasimowicz życzy 
mama z mężem.

Abyście dalej szli przez życie, 
a trzymając się mocno za ręce, 
zawsze uśmiechnięci, zawsze ra-
zem, zawsze pewni swoich uczuć. 
Niechaj los Wam sprzyja niosąc 
powodzenie. Tego wszystkiego  
z okazji 1. rocznicy ślubu Joanny 
i Dariusza Kirker życzą Rodzice 
z Gabrysią.

Wszystkiego najlepszego oraz 
dużo zdrowia z okazji imienin 

dla taty i dziadka Władysława 
Jachny od córek, wnuków i pra-
wnuków.

Kochany Tato, zaczniemy zwy-
czajnie, że z Tobą w domu za-
wsze jest fajnie. I w deszcz i słotę,  
w smutku, w radości, wspierasz  
i uczysz szczęścia i miłości. Dzisiaj 
za wszystko chcemy Ci podziękować 
i skromny bukiet kwiatów podaro-
wać. Z okazji Dnia Ojca najlepsze 
życzenia dla najlepszego taty Kon-
rada Jachymczyk składają: Michał, 
Ewelina, Ola i Adrian.

Dużo zdrowia i radości, szczę-
ścia w życiu i miłości, moc naj-
piękniejszych wrażeń, spełnienia 
wszystkich marzeń.Najserdecz-
niejsze życzenia w dniu imienin dla 
Janiny i Jana Tomaszyków składa 
Felicja Kalinowska.

dokumentów i pieniędzy 
w kwocie 70 zł.

18 czerwca
W nocy z 17 na 18 czerw-
ca, na ul. Wandy, nieznany 
sprawca wybił tylną szybę 
w zaparkowanym samo-
chodzie marki „Suzuki”. 
Straty - około 1.000 zł.

19 czerwca
W godzinach, między 
19.00 a 23.00, na ul. Ko-
ściuszki, nieznany spraw-
ca uszkodził samochód 
marki „Opel”, zarysowując 
ostrym narzędziem ka-
roserię na całej długości 
prawej strony.

Około godziny 17.00, patrol 
policji, wykonując czynno-
ści służbowe  
w mieszkaniu przy ul. Po-
wstańców Śląskich ujawnił 
komputer z nielegalnym 
oprogramowaniem, 
należący do 20-letniego 
mieszkańca Jaworzna.

22 czerwca
Około godz. 18.00,  
w sklepie przy ul. Kolbe-
go, nieznany sprawca, 
wykorzystując nieuwagę 
mieszkańca Jaworzna,  
z koszyka na zakupy skradł 
na jego szkodę portfel z 
zawartością dokumentów  
i pieniędzy w kwocie 30 zł.

Podziękowania
Serdeczne podziękowania 

dla jaworznickiej Policji za szybką 
i profesjonalną pomoc w odnalezieniu 

chorego Ojca 
składają 

Halina i Stefan Orzechowscy
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Centrum Onkologii–Instytut 
im. Marii Skłodowskiej–Curie 
Oddział w Gliwicach informuje, 
że na podstawie umowy zawar-
tej z Narodowym Funduszem 
Zdrowia w dniach: 30 czerwca 
– 4 lipca 2008 r. będą wykony-
wane bezpłatne badania mam-
mograficzne w mammobusie. 
W badaniu mogą uczestniczyć 
kobiety w wieku: 50-69 lat, któ-
re w ciągu ostatnich dwóch lat 
nie korzystały z profilaktycznej 
mammografii opłacanej przez 
NFZ oraz Panie, które otrzymały 
skierowanie.
Mammobus znajdować się 
będzie przy Hali Widowiskowo- 

Sportowej w Jaworznie  (wejście 
od strony ul. Farnej).
Badania będą się wykonywa-
ne od godziny 9.00 do 18.00. 
Podstawą wykonania badania 
jest dokument tożsamości z nu-
merem PESEL! Proszę również 
zabrać ze sobą wyniki oraz zdję-
cia wcześniej wykonywanych 
badań mammograficznych 
(o ile takie były wykonane). 
Aby uniknąć kolejek do badań, 
proponujemy wcześniejsze 
ustalenie terminu badania  
w Referacie Ochrony Zdrowia 
i Spraw Społecznych, przy  
ul. Plac Górników 5, tel. (032) 
618 17 53.

Bezpłatna mammografia
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25 lat STK – rok jubileuszowy

Nasze sprawy

Wiersz do ciemnoci
Po deszczowym dniu
noc pogodna nastała
w węglowych ogrodach
w lęku prężą się ciała

o świcie poranka
zrzucają upierzenie ciemności
na drzewie słońca
rozkwitają kwiaty mej miłości

płonie ogień pamięci
w kuchni pachnie południe
obiad na stół podano
w gronie dzieci jest cudnie

głęboko pod płaszczem ziemi
przeżyłem tyle okropności 
na złotym liściu Jaworu
piszę wiersz do ciemności.

Stowarzyszenie Twórców Kultury 
w Jaworznie ma już 25 lat. Jego celem 
jest inspirowanie i popularyzowanie 
wszelkiej działalności kulturalnej, 
umożliwienie wszystkim należącym 
do niego twórcom samorealizacji  
w różnych dziedzinach twórczości oraz 
promowanie naszego miasta poza jego 
granicami. Głównymi formami reali-
zacji tych zadań jest organizowanie 
wystaw plastycznych, plenerów, zajęć 
warsztatowych pod kierunkiem profe-
sjonalistów oraz spotkań z ciekawymi 
ludźmi. Zrzeszeni w STK twórcy pro-
wadzą lekcje otwarte w jaworznickich 
szkołach i ogniskach pozaszkolnych,  
a w dziedzinie propagowania kul-
tury żywego słowa organizowa-
ny jest coroczny konkurs poetycki  
„O Złotą Lirę”.

Stowarzyszenie powstało na bazie 
ogólnopolskiego ruchu Robotniczych 
Stowarzyszeń Twórców Kultury i w 
dniu 20 listopada 1983 r. zostało zare-
jestrowane przez RSTK województwa 
śląskiego jako koło nr 9 – z nazwą 
„Oskard”, a od 1988 r. (po rozpadzie za-
rządu wojewódzkiego) jako samodziel-
ne Stowarzyszenie Twórców Kultury 
w Jaworznie posiadające osobowość 
prawną, zarejestrowane w Sądzie Re-
jestrowym w Katowicach. Pionierami 
i pierwszymi współzałożycielami 
Stowarzyszenia byli: Roman Byrczek, 
Stanisław Dziedzina, Stanisław Mikłas, 
Małgorzata Mizak, Stanisław Majcher-
czyk, Maria Radziwolska, Stanisław 
Ryt i Władysław Witek, natomiast 
głównym inspiratorem oraz wielolet-
nim przewodniczącym – pan JAN RY-

SZARD DRĄG – poeta, malarz, grafik, 
rzeźbiarz świetny organizator. Swoje 
wiersze publikował w czasopismach: 
„Miesięcznik Literacki”, „Życie Lite-
rackie”, „Zielony Sztandar”, „Wieczór”, 
„Tygodnik Kulturalny”, „Własnym 
Głosem”, „Związkowiec”,  „Gwarek”, 
„Co Tydzień”,  w almanachu „Iskier” 
oraz w programach Polskiego Radia i 
Telewizji w Katowicach. Wydał tomiki 
wierszy: „Przemijanie” „Fraszki”, „Wę-
glowe barykady”, „Ścieżki wspomnień”, 
„Polski paradoks”, „Słowa i tak nie 
zmienię”, „Pół żartem, pół serio”, „Abe-
cadło humoru”, „Aforyzmy myśli”. 

Swoje rzeźby pan Jan Ryszard Drąg 
eksponował w Jaworznie, Tychach, 
Wodzisławiu Śląskim, Bolesławiu  
i Raciborzu. Ich tematem są postacie 
ludzkie. W rzeźbie stosuje drewno  
z zachowaniem słojów i kory. Malar-
stwem zajął się od 1995 r. i z ogrom-
nym powodzeniem uczestniczył  
w licznych wystawach indywidualnych 
i zbiorowych. Jego obrazy to głównie 
grafiki tworzone piórkiem lub ołów-
kiem będące realizacją indywidualnej 
koncepcji twórczej.

Twórczość pan Jana Ryszarda Drąga 
odzwierciedla jego życie, charakter i du-
szę. Głównym jej motywem jest praca 
górnicza, szacunek dla niej oraz  roman-
tyzm wypływający z tradycji górniczej. 
W jego dziełach nie brakuje również  
humoru, fantazji czy własnych reflek-
sji, bo takim właśnie jest człowiekiem. 
Istotne jest jednak to, że we wszystkim 
co robi, zawsze pozostaje sobą.

JOlanTa Hałas

cdn

Chory wiersz
Z mozołu mej pracy
składam wiersz
nad biurkiem
oczy
lampy podczerwieni
badają komórki zdań
to oni
widzisz
to obraz
ich życia
zamknięty
w szarych stronicach
atramentowych książek
narosłej goryczy
ty widzisz
ty smakujesz
gorzki wiersz
Chory
w białych płucach
papieru
w ramionach
izolatki
szpitalnej
w szufladzie
czeka na ocalenie

Na tegoroczną, XII edycję konkursu 
literackiego o Złote Pióro Prezydenta 
Jaworzna wpłynęło 260 prac. W czwar-
tek, 19 czerwca, w Sali Kameralnej 
MCK, odbyło się wręczenie nagród 
zwycięzcom.

Pod patronatem telewizji CTv i gazety „Co tydzień”

Młodzi pisarze 
nagrodzeni

Szkoły podstawowe – proza:
Malina: „Bractwo Czarnej Wiśni” – I miejsce
Jagoda Strońska, SP 5 w Jaworznie
Chima: „Fiona” – II miejsce
Ada Siedlińska, SP 9 w Jaworznie
Ashley: „Tydzień z życia kota” – III miejsce
Dagmara Barcik, SP 5 w Jaworznie

Wyróżnieni
Maggi: „Wielka tajemnica przyjaciółek”
Marzena Paluch, SP 5 w Jaworznie
Febe: „Wafel szczęściarz”
Kinga Siedlińska, SP 9 w Jaworznie
Jujusiek1: „Bardzo dziwna kraina”
Jurand Nowak, SP 15 w Jaworznie

Szkoły podstawowe – wiersze:
Miśka: „Czekanie na wiosnę” – I miejsce
Monika Liwak, SP 5 w Jaworznie
Novamila: „Stara lalka” – II miejsce
Natalia Nieużyła, SP 9 w Jaworznie
Gusiulka: „Wspomnienie” – III miejsce
Agnieszka Hajduga, SP 5 w Jaworznie

Konkurs organizowany przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną od wielu lat 
cieszy się niesłabnącą popularnością. 
W tym roku wpłynęło 141 prac, w ka-
tegorii szkół podstawowych, 82 prace 
z gimnazjów i 37 prac uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Zwycięzców wy-
łoniło jury, pod przewodnictwem Ma-
cieja Szczawińskiego, redaktora Radia 
Katowice, w składzie: Stanisława Cichy, 
Urszula Kałuża-Byrczek, Katarzyna 
Pokuta, Celina Waśko i Jacek Maro  
w roli sekretarza.

Na czwartkowej uroczystości na-
grody wręczał wiceprezydent Jacek 

Nowak w asyście sponsorów konkursu. 
Najlepsi otrzymali nagrody książkowe 
oraz markowe złote, srebrne i brązowe 
pióra. Oprócz tego, jak co roku, pra-
ce laureatów zostały opublikowane 
w książce wydanej przez bibliotekę. 

Gimnazja – proza:
Epifit: „Świat się zmienia” – I miejsce
Edyta Pichnar, Gimnazjum nr 5 w Jaworznie
Konstancja: „Łzy aniołów” – I miejsce
Joanna Benisz, Gimnazjum nr 1 w Jaworznie
Bezimienna: „Poszukiwania” – II miejsce
Klaudia Kołata, Gimnazjum nr 1 w Jaworznie
Kemot1992: „Pokolenie MP3” – III miejsce
Tomasz Rakoczy, Gimnazjum nr 4 w Jaworznie
Aiko: „Cel” – Wyróżnienie
Natalia Garbocz, Gimnazjum nr 9 w Jaworznie

Gimnazja – wiersze:
MAJAKUBA: „Życie” – I miejsce
Maja Kubalańca, Gimnazjum nr 4 w Bielsku-
Białej
Tim: „Śmiej się...” – II miejsce
Tomasz Molenda, Gimnazjum nr 4 w Jaworznie
OLALA: „Za rękę przez życie” – III miejsce
Aleksandra Laszczak, Gimnazjum nr 4 w Biel-
sku-Białej
Żabka 1405: „Prawdziwa miłość” – Wyróżnienie
Karolina Kobiałka, Gimnazjum nr 9 w Jaworznie

Szkoły ponadgimnazjalne – proza:
Kurczak: „Ławka” – I miejsce
Joanna Krukowska, III LO w Jaworznie
Małpoludka: „Dzień rosołu” – II miejsce
Justyna Bąk, I LO w Jaworznie
Glorf: „Słońce” – III miejsce
Andrzej Władysław Węglarz, Niższe Seminarium 
Duchowne, Liceum Ogólnokształcące  Archidie-
cezji Częstochowskiej

Wyróżnieni:
Porcupine: „Metempsychoza”
Justyna Cieślik, I LO w Jaworznie
Malutka: „Jak czas to po nas”
Katarzyna Majczak, I LO w Jaworznie

Szkoły ponadgimnazjalne – wiersze:
Goosfrabba: „Pachnidło” – I miejsce
Miłosz Pawlik, II LO w Jaworznie
Mei Hanami: „Przesyt” – II miejsce
Ewa Nowicka, II LO w Jaworznie
Dafne: „Kiedy” – III miejsce
Magdalena Grabowska, II LO w Katowicach

Lista laureatów Złotego Pióra

Twórczość

Nasi artyści

Poczet laureatów. Dyrektor MBP ogłasza wyniki

Portret Teresy Wirskiej

Autor Jan Drąg

– Zaletą takiej książeczki jest to, że 
jej egzemplarze zostaną rozesłane 
do bibliotek, którym przysługuje tak 
zwany egzemplarz obowiązkowy, 
czyli Jagiellońskiej, Śląskiej i innych 
– podkreślił dyrektor biblioteki, Jacek 
Maro. – Więc młodzi pisarze, zapytani 
o swój debiut, będą mogli się pochwalić 
tą publikacją.

Poza tym najlepsze wiersze konkur-
su prezentował w swoim programie na 
antenie Polskiego Radia Katowice, pod 
tytułem „Poczta poetycka”, redaktor 
Maciej Szczawiński. W napisanym przez 
niego wstępie do książki prezentującej 

plon konkursu bardzo pozytywnie 
wyraża się o poziomie pisarskim uczest-
ników.

Wśród tegorocznych laureatów zna-
lazł się Miłosz Pawlik z Liceum Ogól-
nokształcącego nr 2, który kolejny raz 

otrzymał złote pióro za wiersz. – Jestem 
już dwukrotnym laureatem Złotego Pió-
ra, więc w tym roku to było duże zasko-
czenie dla mnie, że znowu dostałem Złote 
Pióro – mówi Miłosz Pawlik. – Wiersze 
piszę na co dzień. Jeżeli mam coś do 
powiedzenia, chcę jakoś przelać swoje 
emocje, to wtedy piszę wiersz.

Dyrektor Jacek Maro wspomniał  
o planach rozszerzenia konkursu. Naj-
prawdopodobniej od przyszłego roku 
będą mogli w nim brać udział nie tylko 
uczniowie szkół, ale również studenci  
i osoby dorosłe.

p.JamrOZ
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Nie tylko reklama

Reklama w telewizji 
już od 300 zł netto

Telewizja 
CTv Jaworzno 

sprzedaje programy 
o objętości 2 godzin 

na płytkach DVD 
cena 35 zł brutto

ogłoszenie własne dw
dw

dw

dw

mGSm
 w Jaworznie

ogłasza przetarg ofertowy na

1) badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w za-
kresie stanu osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od 
porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień w 
8 budynkach o łącznej liczbie mieszkań 239

2) remont podestów i schodów wejściowych do klatek scho-
dowych oraz schodów na skarpach

3) wymiana drewnianej stolarki okiennej w lokalu Biblioteki

Wadium dla poz nr 1 – 400 zł
  dla poz nr 2 – 400 zł
  dla poz nr 3 – 200 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na” 
z załączonym dowodem wpłaty, wadium należy składać w 

terminie 
do 4 lipca 2008 r. W siedzibie Spółdzielni (pok. nr 10). 

Materiały przetargowe oraz dodatkowe informacje można 
uzyskać 

pod nr tel. 032/ 751 16 78, 751 01 86 wew. 23 lub 29.
O wynikach przetargu zainteresowani zostaną 

powiadomieni pisemnie.

dw

dw

Cyfryzacja płyt 
winylowych
12,20 zł brutto

Cyfryzacja kaset 
magnetofonowych 

60 min. 15,00 zł brutto
90 min. 20,00 zł brutto

Cyfryzacja kaset 
video VHS

30,00 zł brutto

tel. 032/ 751 91 30
Ogłoszenie własne

Aktywny wypoczynek dzieci 
w mieście z PTTK

Impreza: półkolonia turystyczna 
„Poznajemy swoje miasto Jaworzno”.

Program zostanie realizowany 
w ciągu postępowania kadry i uczest-
ników na zajęciach, wycieczkach, 
w czasie posiłków oraz innych czyn-
ności podczas trwania obozu. 

Program dzienny układa kadra 
obozowa zależnie od aktualnych wa-
runków atmosferycznych, mając do 
dyspozycji szeroki zakres programu 
ramowego. Kierownik półkolonii 
zobowiązany jest do prowadzenia na 
bieżąco dziennika zajęć. Prelekcje 
z zakresu profilaktyki uzależnień 
przeprowadzi uprawniona osoba.

PROGRAM DNIA
1. Zbiórka ok. godz. 7:30
2. Śniadanie ok. 8:00
3. Zajęcia programowe na zewnątrz 

bazy lub w przypadku złej pogo-
dy w obiekcie przy wykorzysta-
niu bazy lokalowej jak świetlica, 
sala gimnastyczna. Zajęcia pro-
gramowe:
a. Wyjścia na zalew Sosina;
b. Wyjścia do ciekawych miejsc na 

terenie miasta;
c. Zwiedzanie stadniny koni 

w Ciężkowicach;
d. Wycieczki piesze po Jaworznie;
e. Wycieczka autokarowa poza 

Jaworzno;
f. Raz na tydzień korzystanie 

z basenu na Os. Stałym;
g. Konkursy i zabawy z nagroda-

mi;
h. Zajęcia świetlicowe.

4. Obiad ok. 14:00;
5. Zakończenie dnia ok. 14:30

Zajęcia odbywają się w dni ro-
bocze podczas trwania turnusu. 
Planowane turnusy: SP-9:23.06-
4.07.2008, SP-20:7-18.07.2008, SP-5 
na Oś. Stałym w dniach od 7 do 
18 lipca 2008 roku. Opiekę nad 
uczestnikami sprawuje kadra pe-
dagogiczna z poszczególnych szkół 
oraz kadra turystyczna skierowana 
z Oddziału PTTK w Jaworznie. 
Wyżywienie dostarczane z firmy 
Pastel wydawane w stołówce szkol-
nej lub w stołówkach zewnętrznych. 
Uczestnicy półkolonii będą kwalifi-
kowani przez pedagogów szkolnych. 
W uzasadnionych przy padkach 
nie będzie pobierana opłata wpi-
sowego za uczestnictwo w półko-
loniach. Wszystkie placówki będą 
zgłoszone do Kuratorium Oświaty 
w Sosnowcu.

OrGaniZaTOr: OddZiał pTTk W JaWOrZnie

Akcja wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży miasta 
Jaworzna „Lato 2008”

OGŁOSZeNIa
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dw

WULKANIZACJA – sprzedaż opon
komputerowe wyważanie kół Łubowiec

ul. Czwartaków 4 (koło Cmentarza)
czynne pn- pt 8.00 – 17.00, sob.9.00 – 13.00

tel.032/752 98 17

dw

Próby szczelności instalacji gazowych
roczne i sezonowe, konserwacja i naprawy. Projektowanie 

montaż instalacji gazu, co, wody, kanalizacji. Montaż 
wkładów kominowych kwasoodpornych i węglowych. 
Inst – Gaz ul. Szelonka 1 tel. 616 29 74, 0601 520 180

dw

Nagrobki importowane 
ul. Martyniaków 8 

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

CENTROSZKŁO POGOTOWIE SZKLARSKIE 24h
tel./fax 623 66 34 od 8.00 – 17.00,

tel. 0 503 932 319 – 24h

170/05

Wywóz nieczystości płynnych.
Jednorazowo wywozimy do 12 m3.

Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19

215/04

www.tynkowanie.com.pl

maszynowe
DECOR. Tel. 0 504 813 359, 753 28 22

dw

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

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

dw

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

żaluzje poziome i pionowe, rolety zew. i wew. dekoracyjne, 
szycie firan i zasłon 

dw

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

dw

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

Tel. 0 501 722 754; (032) 622 72 12
dw

TELEGAZ – EXPRESOWE DOSTAWY GAZU PROPAN-BUTAN 
bezpośrednio do klienta w butlach 11 kg. Czas dostawy max  
1 h. Tel. 615 50 10, 615 62 79, do kierowcy 0 601 43 16 67

Napełnianie butli turystycznych od 0,5 do 5 kg, butli 33 kg gaz do 
wózków widłowych. CANDIA – ROZLEWNIA GAZU PROPAN-BUTAN, 

parking KWK „Jan Kanty”
78/03

WYRÓB ŻALUZJI i ROLET
MONTAŻ – SPRZEDAŻ  P.P.H.U. „PAT-DAM”

Biuro han.: ul. Słowackiego 1 (róg Jaworznianki), tel. 751 95 47
Zakład produkcyjny J-no Ciężkowice, ul. Kruka 15A

fax 616 14 71, kom. 0606 537 606
dw

Remonty łazienek. Montaż suchych tynków.
Gładź. Malowanie.

Tel. 0 600 126 305
169/05

Kup
on

rab
ato

wy

5%

dw

AGD – SERWIS
GWARANCJA
12 MIESIĘCY

Tel. 752 92 85, 0-509-924-240

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

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

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065 dw

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

165/05

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

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

dw

166/05

Montaż anten Tel. 0 602 627 046, 752 73 23,
Tel. 753 10 36 – „Bajkoland” 

Zakład elektroniczny ul. Mały Rynek 1
tel. 615 58 82, kom. 0 696 947 321

dw

dw

Zakład Kamieniarski Marek i Zygmunt Odrzywolscy
ul. Baranowskiego 216 tel. 032 616 16 86 wew. 28,

616 19 73, 0 602 670 921. Nagrobki z granitu i lastrika, 
elementy betonowe do piwnic

SERWIS OPON Pompowanie kół azotem
Sprzedaż i montaż opon TIR. ul. Matejki 43, tel. 753 11 72;

czynne od 8.00 – 18.00 pn. – pt., sobota 8.00 – 14.00.
163/05

dw

AUTO GAZ – PROMOCJA
13 lat doświadczenia montaż, serwis

BOSCH – SERVICE
APP – Jaworzno, ul. Katowicka 19b,

tel. 032 752 94 27
(dawniej Auto Gaz Kaszyca)

ZHU MOTOBIK Polskie Składy Oponiarskie serwis opon, 
opony, felgi ceny promocyjne, mechanika

sprzedaż wymiana olejów ul. Grunwaldzka 184 (przy SP nr 6) 
tel. 032 752 89 50; 0 502 996 794

214/04

Serwis RTV-VIDEO ul. Sławkowska 10 (centrum), 
tel. 616 60 73,0 504-154 658,

pn. – pt. 9-17, sob. 9-13
164/05

„AUTO-RENOWA” blacharstwo, lakiernictwo 
Krzysztof&Rafał Wiernek, ul. Królewska Jaworzno
tel. 032 617 75 08, 0 698 176 638, 0 608 139 494

Pomoc drogowa e-mail: autorenowa@neostrada.pl
mechanika, diagnostyka silników, spawanie i wymiana tłumików

dw

dw

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

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

dw

Wejdź na 
www.motosklep.net

Transport – wszystko 
Tel. 0 502 150 710

HDS – załadunek, rozładunek, łyżka, hak, palety
piasek, ziemia, kamień, żwir, żużel

Kamienie ozdobne: grysy, muraki, otaczaki, skalniaki
Koparko-ładowarka: wyburzenia; 

wywóz: gruzu, śmieci
Wykonujemy inne prace transportowo-sprzętowe

62/05

360/D/08

Zakład krawiecki damsko-męski. 
Jaworzno, ul. Mickiewicza 2 b.

Czynne 9.00-17.00; sob. 9.00-13.00
skracanie spodni, wszywanie zamków do spódnic i spodni, 

wszywanie zamków do kurtek

Przeróbki spodni dżinsowych
Poprawki: sukienek, kostiumów, garniturów,

spodni jeansowych. Tel. 751 97 48

167/05

Nowoczesne systemy malarskie
tapety natryskowe (gotele, Sigmulto) farby piaskowe  

i inne. Remonty – wykończenia
„FABRYKA KOLORU” 500 265 956, 508 294 140

fabrykakoloru.eu, fabrykakoloru@o2.pl

175/03

PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firm, 
sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. Faktury 
VAT. Krótkie terminy wykonania. Artystyczne układanie kostki 
brukowej. Własne maszyny. Największe rabaty. Gwarancje. 

Tel. 032 615 16 54, 0 501 988 116

EKSPRESOWA DOSTAWA GAZU NA TELEFON
Propan-butan w butlach 11 i 33kg

Gazy techniczne: tlen acetylen, CO2 i inne
„GRAFI” Sprzedaż butli i akcesorii gazowych 

ul. Krakowska 9 tel. 032 751 83 83, 032 751 83 33
172/05

187/05

Towary z zajęć komorniczych 
komputery, sprzęt RTV i AGD, tel. komórkowe, audio – wieże, 

sprzęt samochodowy, elektronarzędzia
Jaworzno ul. Paderewskiego 8 

tel./fax 032/ 752 15 08, 032/ 752 19 22

dw

ANTYKI
Renowacja starych mebli – skup

ul. Wielki Dół 13 (Jeleń) tel. 0 506 144 201
032 660 10 57

STACH GAZ 
dostawa gazu na telefon propan – butan 

w butlach 11 kg 
tel. 032/ 615 55 85, 0 696 16 70 51 ul. Piaskowa 68

171/05

168/05

TŁUMIKI
sprzedaż – montaż – ekspresowo 

ul. Matejki 59 
tel. 0 504 226 620, 032/ 753 08 51

05/06

BEK-POL 
wywóz nieczystości ciekłych 

pojemność 11 m3 
tel. 0 663 23 90 42

172/D/08

„EW-MAR” 
firany – zasłony, rolety – żaluzje, karnisze, 

dekoracyjne szycie, pomiar – montaż 
ul. Chopina 60, 43-600 Jaworzno 

tel. 032/ 616 34 46, 0 507 445 126

Zakład Usługowy – Jaworzno Batorego 30 
oferuje usługi w zakresie: montaż pokryć dachowych, 

nadbudowa budynków, adaptacja pomieszczeń, wykończenie 
wnętrz, docieplenia budynków, budowa budynków. 

Tel. 0 601-48-20-22
162/05

13/06

Usługi remontowo – budowlane 
remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,  

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

dw

Szafy z drzwiami przesuwnymi „INDECO” 
zabudowy wnęk, garderoby, kuchnie na wymiar, 

tel. 0 696 695 142, 695 927 406

dw

LUK-GAZ
Dostawa butli z gazem 11 kg

Dostawy cały tydzień od 6.00 do 20.00
Zamówienia cały dobę

Tel. 032 616 85 55; 509 243 418

dw

M.B. SOKÓŁ oferuje: 
art. motoryzacyjne (zaprawki lakiernicze, lakiery akrylowe w 
sprayu, akumulatory, oleje i filtry, kosmetyki samochodowe, 

części samochodowe), 

art. budowlane (płytki elewacyjne, kostka brukowa, cement, 
kleje do glazury i ociepleń, papy, farby, 

silikony, pianki) 
ul. Szelonka 1 tel. 032/ 753 03 01, 0 509 942 273

dw

Mechanika pojazdowa – serwis ogumienia
naprawy blacharskie, lakierowanie, spawanie plastików. 

Naprawa plandek samochodowych Jaworzno ul. Fabryczna 
80, czynne pon-piątku 15.30 – 20.00, sobota 8.00 – 14.00

tel. 0 660 869 744, 0 693 129 012
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ogłoszenie własne

Reklama 
w telewizji 
CTv Jaworzno

już 
od 300 zł netto

dw

Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”
zaprasza na kursy prawa 

jazdy 
7.07. i 28.07 08 r. kat. A, B, C, D 
Biuro: Jaworzno ul. Farna 2a 

czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00
tel. 032 616 33 55, 0 509 721 745

www.klaksonjaworzno.prawojazdy.com.pl
dw dw

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

AJP 
zatrudni 

– operatorów 
sprzętu  
ciężkiego 

– kierowców  
kat. C+E
tel. 615 50 97

Firma zatrudni:
►	PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO
Wymagania:
–	doświadczenie	–	prawo	jazdy	kat.	B	–	dyspozycyjność

Ofertę prosimy kierować na adres:
e-mail:	kadry@magbud.com.pl	sekretariat@magbud.com.pl

tel.	032/	627	60	58,	032/	627	61	12
dw

dw

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne

www.progress-ce.edu.pl
Szkoła języków obcych

BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

EDUKACJA

dw

dw

PRODUCENT SIATKI 
OGRODZENIOWEJ 

OFERUJE:
- siatka ogrodzeniowa 

(ocynkowana,  
powlekana)

- drut naciągowy,  
kolczasty

- słupki ogrodzeniowe
- naciągi

„MARCO”
Jaworzno ul. Dąbrowska 80

tel. 752-95-58, 
600-527-802

dw

OKNA I DRZWI PCV

VITAKO
OCIEPLENIA DACHY
Jaworzno – Szczakowa, ul. Cicha 10 
tel. /fax 614 14 39; 0 606 971 838 

(obok stadionu Szczakowianki)

NAJKRÓTSZY 
TERMIN REALIZACJI

dw

P O Ż YC Z K A 
W TWOIM DOMU
SZYBKA WYGODNA

BEZPIECZNA

„PROFINET”
0 801 16 90 16

(INFOLINIA 35 gr za połączenie)

RATY MIESIĘCZNE SPŁACANE 
W DOMU W CZASIE WIZYT

NASZEGO PRZEDSTAWICIELA

Kontakt z przedstawicielem 
0 691 116 881 
0 722 045 168

www.profi-net.pl

WAKACYJNE KURSY 
J. ANGIELSKIEGO W LONDYNIE!

– TŁUMACZENIA ANGIELSKI – POLSKI,
– LEKCJE ANGIELSKIEGO,
– KURSY

Let ś Talk – Jaworzno
E-mail: letstalk@interia.eu

TEL: 0 692 223 739; 032 744 47 52
www.angielskiwlondynie.eu

dw

Agencja 
Nieruchomości 

DOMNET 24
 zmiana siedziby firmy 

Jaworzno ul. Farna 12

WYBRANE OFERTY:
Domy:
Centrum – 200 m2 – działka 761 m
Ciężkowice – 164 m2 – działka 953 m
Działki:
Bory 2395 m2 – mieszk.-usługowa
Ciężkowice 2400 m2 – rolna
Mieszkania:
Podwale M-2 – 29 m2 – IV piętro
Centrum M-3 – 48 m2 – I piętro
Os. Stałe M-3 – 53 m2 – II piętro

Tel. 602 737 500, 032 616 23 32
www.domnet24.pl

dw

Sprzedam: 
samochód ciężarowy 

MAN 19.372 FLT/BL 
rok produkcji 1991, 
DMC – 16.000 KG.

MAGBUD sp. z o.o 
ul. Chrzanowska 90, �2-500 Chrzanów-Balin 
Kontakt 0�2/ 627 61 12 Gajewska Elżbieta

dw

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

Jaworzno ul. Martyniaków 8
(teren Giełdy Towarowej)

tel. 032 615 11 66
e-mail: biuro@jsb.jaworzno.pl

W sprzedaży tynk maszynowy
MP75L Knauf

dw

Firma 
MAGBUD 

Sp. z o.o.

wynajmie:
►	 dźwig 10 T
►	 koparkę  

ZEPPELIN ZM 19
►	 ładowarkę  

ZETTELMEYER
►	 koparko-ładowarkę 

JCB 3CX

Kontakt telefoniczny
tel.	0	660	788	650,	627	61	12

Firma 
zatrudni:

►	magazyniera
Wymagania:
–	 uprawnienia	do	kierowania	

wózkami	widłowymi
–	 prawo	jazdy	kat.	B
–	 dyspozycyjność
►	kierowcę samochodów 

ciężarowych
Wymagania:
–		 prawo	jazy	kat.	C+E
–	 kurs	na	przewozy	rzeczy

Ofertę prosimy kierować na adres:
e-mail:	kadry@magbud.com.pl
sekretariat@magbud.com.pl

tel.	032/	627	61	12
627	60	58

dw

dw

Firma 
MAGBUD 

Sp. z o.o.
zatrudni:

►	 pracowników 
budowlanych i 
produkcyjnych

►	 murarzy
►	 tynkarzy
►	 fliziarzy
►	 monterów  

płyt gipsowych
Ofertę prosimy 

kierować na adres:
e-mail:	kadry@magbud.com.pl
tel.	600	329	834,	604	159	620

dw

dw
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BliZej prawa

Dla koneserów
Z szafy prokuratora

Tekst płatny

Zaproszenie
Zapraszamy	do	skorzystania	z	bezpłatnych	porad		

	mec.	Marka	Niechwieja	
do	siedziby	redakcji	„Co	tydzień”	przy	ul.	św.	Barbary	7		

w	każdą	środę	w	godz.	15.00	–	19.00	i	czwartek		
w	godz.	8.00	–	11.00.	Z	konsultacji	może	korzystać	każdy,		

kto	zapisze	się	wcześniej,	
dzwoniąc	pod	numer	telefonu	032	751-91-30.

mec. MAREK NIECHWIEJ KANCELARIA PRAWNA W JAWORZNIE 

przy ul. MIKOŁAJA REJA 47, 43-600 JAWORZNO (Stara-Huta) 

tel. (0-32) 753 05 67; tel. kom. 0 661 914 296 

e-mail: kancelaria@e-legis.pl; www.e-legis.pl 

czynna: poniedziałek, piątek w godz. 14.00 – 20.00 i wtorek 17.00 – 21.00

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

Pirotechnik amator
Niedawno odwiedziłem ciekawą 
murawę kserotermiczną tuż przy 
jaworznickim płocie. Po prostu od-
byłem spacer po stokach wzgórza 
góra Wianek w Balinie. Do Koźmi-
na, części Jaworzna, jest stąd nieco 
ponad 2 kilometry. Czyli Wianek to 
prawie Jaworzno. 

Jakiś pszeniec
Rodzaj pszeniec to bardzo ciekawa 

grupa gatunków do tej pory zaliczana 
do rodziny trędownikowatych. Obec-
nie w wielu jaworznickich murawach 

rzuca się w oczy pszeniec różowy. 
Jest to gatunek rośliny jednorocznej 
prowadzącej półpasożytniczy tryb 
życia. Obecnie najłatwiej zauważyć 
jego obecność dzięki intensywnie fio-
letowo wybarwionym, grzebieniastym 
listkom podsadkowym. Spośród nich 
wychylają się żółte kwiaty również 
zdobne różowymi plamkami. Do tej 
pory widząc ten gatunek sądziłem, że 
jest to przeniec grzebieniasty. Ponie-
waż z tym gatunkiem spotkałem się 
dopiero na terenie ziemi chrzanowskiej 
i Jaworzna pozwoliłem sobie sprawdzić, 
jak ten gatunek nazywali moi poprzed-
nicy tworzący zielnik naszego muzeum.  
I tam wszystkie okazy zostały opisane 
jako pszeniec grzebieniasty. Niestety, 
jak się okazało był to „kościół pod 
wezwaniem świętego Wawrzyńca  
w Chrzanowie”. Tak w gronie przyjaciół 
nazywamy błędną informację, która po 
pójściu w świat nie daje się wykorzenić. 
Jak wiadomo chrzanowskiej świątyni, 
a obecnie całemu miastu patronuje 
święty Mikołaj. I teraz, na zakończenie 
tego wątku. Prawdziwy pszeniec grze-
bieniasty prawie wyginąt. Po drugie 
cały rodzaj przeniesiono ostatnio do 
rodziny zarazowatych, chociaż z tym 
nie wszyscy się zgadzają.

Szałwia
Kolejnym rzadkim przedstawicie-

lem flory Jaworzna jest szałwia łąkowa. 
Do tej pory znana jest z około czterech 
stanowisk w rejonie Ciężkowic, gdzie 

Znaleziony, 
poszukiwany

porasta suche wzgórza. To wysoka 
bylina z rodziny jasnotowatych wybit-
nie przystosowana do zapylania przez 
owady. Jej czterokanciasta łodyga jest 
silnie owłosiona, słabo rozgałęziona 
w górnej części. Dwuwargowe kwiaty 
są bardzo okazałe, o fioletowo-niebie-
skiej koronie, chociaż trafiają się formy 
o kwiatach fioletowo-różowych. Nie-
rzadko rosną tuż obok siebie, tak jak 
to oglądałem na Wianku. Ta szałwia 
może być używana do celów leczni-
czych, ale ustępuje szałwi lekarskiej. 
Można ją wykorzystywać do dezyn-

fekcji, leczenia chorób oczu oraz przy-
prawę do poprawiania smaku wina  
i piwa, szczególnie tego, którego pusz-
ka kosztuje prawie złotówkę. 

Wysoki szafirek
Szafirki zazwyczaj wskazują wiosnę. 

Wtedy kwitną najintensywniej. Tym 
gatunkiem jest szafirek drobnokwiato-
wy – Muscari botryoides. W ogrodach 
upowszechnia się jeszcze szafirka mięk-
kolistnego – Muscari comosum. 

W Chrzanowie do tej pory był no-
towany z jednego stanowiska, teraz 
przybyło drugie. W Jaworznie został on 
znaleziony tylko raz, przez Mieczysława 
Mazarakiego na polu uprawnym w By-
czynie, ale później nie był potwierdza-
ny. Przyjmuje się, że ojczyzną gatunku 
jest region śródziemnomorski, skąd 
dotarł tak dawno, że dziś ma status ar-
cheofitu. Tym nie mniej, jest to roślina 
rzadka w Polsce, notowana z wyżyny 
Śląskiej, Małopolskiej oraz Roztocza. 

Łodygą tego gatunku jest gruby 
głąbik dorastający do 60 cm wysoko-
ści. Równowąskie, karbowane liście 
osiągają pół metra długości przy 1,5 cm 
szerokości. Kwiaty są zebrane w dość 
luźne grono. Górne z nich są płowe. Ga-
tunek ten kwitnie od maja do czerwca. 
Mam nadzieję, że ta wzmianka ułatwi 
poszukiwanie tego gatunku w Jaworz-
nie. Warto tylko mieć na uwadze, że 
w Polsce jest on objęty ochroną ścisłą, 
gdyż jest narażony na wyginięcie.

Pszeniec różowy

Szafirek miękkolistny

Szałwia łąkowa

22-letni Jacek E. i jego 45-letnia 
matka zginęli na skutek wybuchu 
metalowej rury wypełnionej pro-
chem. Cztery osoby, w tym dwoje 
dzieci, odniosło ciężkie rany. Do 
tragedii doszło kiedy domorosły 
„konstruktor” chcia ł pokazać 
własnoręcznie skonstruowaną 
rakietę.

Młody mężczyzna nie miał szans 
na przeżycie wybuchu. W chwili eks-
plozji prawdopodobnie siedział okra-
kiem na własnoręcznie wypełnionej 
prochem metalowej rurze. Wskazuje 
na to rodzaj obrażeń, jakich doznał. 
Pozostałe ofiary wypadku miały 
pecha — traf chciał, że w momencie 
wybuchu przebywały zbyt blisko 
konstruktora majstrującego przy tej 
domowej roboty „rakiecie”. 

Posesja należąca do rodziny ofiar 
leży w środkowej części wsi. Zadba-
na, ogrodzona. Kiedyś była częścią 
gospodarstwa rolnego. Teraz pełni 
rolę działki letniskowej. Mieszkający 
w większości w mieście członkowie 
rodziny  przyjeżdżają tu, aby spotkać 
się, pooddychać świeżym, wiejskim 
powietrzem. 

Jest majowy poniedziałek, wie-
czór. Na terenie posesji przeby-
wa piętnaście osób – rozmawiają, 
wchodzą i wychodzą z budynku. Na 
piętrze domu 22-letni Jacek E. maj-
struje przy metalowej rurze. Nikt 
specjalnie nie zwraca na to uwagi. 
Zainteresowani są tylko najmłod-
si członkowie rodziny. To dla nich 
miał być ten pokaz. Rura ma ok. 50 
cm długości, 5-6 cm średnicy. Z oby-
dwu stron jest zaślepiona, w środku,  
w jakiejś części  wypełniona prochem. 
Z jednej strony znajduje się niewielki 
otwór, w którym tkwi śruba. 

Zbliża się godz. 19.50. Nagle 
powietrzem wstrząsnął potężny 
w ybuch. Eksplozja w ykonanego 
przez Jacka E. domowej roboty ła-
dunku wybuchowego prawdopodob-
nie nastąpiła w chwili, gdy młody 
człowiek zatkał otwór i próbował 
dokręcić śrubę. Wtedy prawdopo-
dobnie nastąpił samozapłon, coś 
zaiskrzyło w środku i uruchomiło 
niszczycielską siłę sprężoną w rurze.  
W tym momencie na dworze znajdu-
je się dwanaście osób, pozostałe trzy  
w domu. Jacek E. zginął na miejscu, 
dolna część jego ciała została dosłow-
nie rozerwana. Strzępy jego zwłok 
znajdowano potem nawet w odległości 
pięćdziesięciu metrów od miejsca eks-
plozji. Śmiertelnie ranna została jego 
matka, 45-letnia Ewa E. Cztery inne 
osoby są ranne. 19-letni Paweł E. – brat 
zmarłego ma rany szarpane dolnych 
części ciała (w szpitalu zostaną mu 
amputowane palce u prawej nogi), 
podobnie 29-letni kuzyn Dariusz 
T., któremu odłamki najbardziej 
poraniły okolice pośladków. Ranne 
zostają także bawiące się w pobliżu 
dzieci: 2-letni Kacper E. (syn tragicz-
nie zmarłego Jacka) i 9-letnia Marta 
S., jego siostrzenica. Dzieci mają 
poważne obrażenia nóg i tułowia. 
Do ofiar wybuchu można też zaliczyć 
5-letniego chłopca, który ze stresu i 
strachu odgryzł sobie kawałek języ-
ka. Pozostałym uczestnikom spo-
tkania nic się nie stało, przynajmniej 
fizycznie. Kilkanaście minut później 
na miejscu zdarzenia pojawiają się 
samochody straży pożarnej i policji 
oraz karetki pogotowia ratunkowe-
go. Gdy na posesji pojawił się lekarz, 
Ewa E. jeszcze żyła. Ale rany, które 
odniosła były na tyle ciężkie, że 

zmarła podczas reanimacji. Zgi-
nęła pięć metrów od swego syna  
– w pobliżu nie opodal pompy wod-
nej, z której prawdopodobnie chciała 
nabrać wody. Nie można wykluczyć, 
że zabił ją właśnie kawałek metalu 
odłupany z uszkodzonej przez wy-
buch pompy. 

Ranne dzieci trafiły do szpitala. 
Przeszły skomplikowane operacje. 
Ich stan lekarze określali jako bardzo 
poważny, ale stabilny. Początkowo 
nie było wiadomo, co było przyczyną 
wybuchu. Początkowo przypuszcza-
no bowiem, że wybuch jest skutkiem 
nieodpowiedzialnych zabaw z nie-
wypałami. Ale na posesji. znalezio-
no jedynie kilka łusek po pociskach  
i nabojach od broni myśliwskiej. 

Ekipa policyjnych detektywów 
przeszukała nie tylko posesję, ale 
także mieszkanie w którym Jacek E. 
mieszkał z żoną i synkiem. Zarówno w 
jednym jak i drugim miejscu znalezio-
no słoiki z prochem. Łącznie w trzech 
słoikach  o pojemności 0,3 litra  zmarły 
mężczyzna posiadał kilkadziesiąt de-
kagramów prochu. Przechowywał go 
w piwnicy bloku, w którym mieszkał. 
Policji szybko udało się ustalić, że 
Jacek E. (nie karany, nie notowany, 
pracownik budowlany) dzień wcze-
śniej, czyli 1 maja wysadził ładunek 
wybuchowy w dziupli olchy rosnącej 
jakieś sto metrów od domu letnisko-
wego. Już po tragedii policja znalazła w 
pobliżu wspomnianego drzewa kabel 
elektryczny i akumulator. Prawdopo-
dobnie w ten sam sposób młody męż-
czyzna miał zamiar gdzieś zdetonować 
ładunek, który konstruował 2 maja. 
Niestety, w tym przypadku szczęście 
mu nie sprzyjało. 

piTaWal

STOSUNKI MAJĄTKOWE 
POMIĘDZY 

MAŁŻONKAMI (CZ. VI)
Tytułem zakończenia rozważań 

prawnych nad przypadkami ma-
jątku odrębnego trzeba podkreślić 
jeszcze dwie sytuacje. Odrębny ma-
jątek każdego z małżonków stano-
wić będą ponadto: „przedmioty ma-
jątkowe uzyskane z tytułu nagrody 
za osobiste osiągnięcia jednego  
z małżonków” (Art. 33, Pkt. 9 K. r. 
o.,), jak również „prawa autorskie 
twórcy, prawa twórcy wynalazku, 
wzoru lub projektu racjonaliza-
torskiego” (Art. 33, Pkt. 10 K. r. o.).  
W obu tych przypadkach każdy  
z małżonków ma prawo powie-
dzieć, że jest to jego osobisty wkład,  
a zatem powinien być wspólnością. 
„Nagrody” pozostają związane tylko 
i wyłącznie z konkretną o osobą, jej 
osobistymi osiągnięciami. Nagro-
dzonym jest zawsze przykładowy 
Jan Kowalski i nie ma w tym wy-
padku znaczenia, czy pozostaje 

małżonkiem, czy też nie. Jednym 
słowem: wartość nagrody jest prze-
znaczona z tytułu osiągnięć Jana 
Kowalskiego, a nie małżonka. A co 
za tym idzie – wszystkie przedmioty, 
uzyskane w tym trybie – za osobiste 
osiągnięcia – stają się jego własno-
ścią na wyłączność. Co do tego nie 
ma sporu. Natomiast w ostatnim 
podpunkcie artykułu dotyczącego 
enumeracji przypadków odrębności 
majątkowej ustawa wymienia pra-
wa autorskie twórcy, prawa twórcy 
wynalazku, wzoru lub projektu ra-

cjonalizatorskiego. Jest to również 
sytuacja związana bezpośrednio  
z indywidualnymi osiągnięciami 
oraz predyspozycjami „twórcy”. 
Gdyby „twórcą” byli małżonkowie 
– wówczas również każdy z nich 
mógłby uznać niniejsze prawa jako 
składnik swojego odrębnego ma-
jątku, a nie jako wspólność z racji 
zawarcia małżeństwa. W przypadku 
podziału majątku wspólnego sąd 
wziąłby pod uwagę fakt, że powyż-
sze elementy nie wchodzą do wspól-
ności obojga małżonków.
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AZOT ul. Młynarska 3 
PIECZYSKA ul. K. Pniaka 2

Tel. 032 753 09 09, 
032 617 74 99, 

0 604 965 494

***   OKNA   ***   DACHY   ***   ELEWACJE   ***
dw

Gont Kerabit Finlandia 
fala  25,90 zł/m2 *
sześciokąt czerwono-czarny 23,90 zł/m2 *
sześciokąt brąz czarny 24,90 zł/m2 *
Yoker czerwono-czarny 24,90 zł/m2 *

* – cena do wyczerpania zapasów

Płyta OSB „12” – 15,99 zł/m2

Płyta OSB „18” – 22,99 zł/m2

2

dw

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK ROZPOCZĘCIE KURSU 
NA PRAWO JAZDY KAT. „A”, „B”

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY KIEROWCÓW 
WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY  21.07.2008
ADR PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 11.08.2008
KURS SPAWACZA  30.06.2008 
KURS HDS  14.07.2008
TRWA NABÓR NA KURSY:
 KURS INSTRUKTORA NAUKI JAZDY
 UPRAWNIENIA SEP do 1 KV
 KURS – OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

Od 16.06 zmiana godzin otwarcia biura od pn - pt 9.00 - 17.00

PRACOWNIK OCHRONY I STOPNIA - JEDYNE 700 ZŁ !!!

dw

dw

MDM

C z ę ś c i  e l e k t r o n i c z n e
p r z y r z ą d y  p o m i a r o w e

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 96

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

www.blackelectronics.com.pl
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Dwubój wspinaczkowy zorganizo-
wany w ramach Dni Jaworzna przez 
Uczniowski Klub Sportowy „K-2”  
w sobotę i niedzielę cieszył się du-
żym zainteresowaniem.

Zawody wspinaczkowe były podzie-
lona na dwa dni. W sobotę, 21 czerwca, 
na sztucznej ściance wspinaczkowej w 
Gimnazjum nr 3 rozegrana została kon-
kurencja na czas. Każdy zawodnik musiał 
w jak najkrótszym czasie pokonać dwie 
drogi wspinaczkowe. Suma uzyskanych 
czasów decydowała o zajętej pozycji.

Druga cześć zawodów, rozegrana 
została w niedzielę, na przenośnej 
ściance wspinaczkowej rozstawionej 
na boisku przy Gimnazjum nr 3. Na 
ściance, przypominającej kształtem 
znaną wszystkim Maczugę Herkulesa, 
przygotowanych zostało 14 dróg wspi-
naczkowych o zróżnicowanej trudno-
ści. Zawodnicy mieli 2 godziny, w czasie 
których mogli wspinać się dowolnymi 
drogami. Wygrywali ci, którzy skom-
pletowali największą ilość przejść.

Dwa dni wspinaczki pod szyldem UKS „K-2”

Zdobyli K-2

Tego dnia najważniejsze było odpo-
wiednie rozłożenie sił, by pokonać jak 
największą liczbę dróg i zmysł obserwa-
cji. Ponieważ zawody rozgrywane były 
w formule flash, czyli każdy zawodnik 
mógł obserwować wspinanie innych  
i poznać patent na przejście kluczowych 
fragmentów danej drogi. – Pogoda trochę 
dokuczała, było bardzo gorąco, ale prze-
szłam 7 dróg – mówi Gabriela Guzik, 
najlepsza w kategorii gimnazjalistek 
i starszych. Jej brat, Patryk, okazał się 
zwycięzcą w kategorii chłopców z pod-
stawówek. Bierze udział we wszystkich 
zawodach organizowanych przez „K-2”. 
W tym roku kończy szkołę podstawo-
wą i ma zamiar iść do klasy sportowej,  
o profilu wspinaczkowo-obronnym  
w Gimnazjum nr 3.

Całe zawody przypominały raczej 
dobrą zabawę sportową na świeżym 
powietrzu niż zaciętą rywalizację. I o to 
chodziło organizatorom. W klasyfikacji 
końcowej liczyły się wyniki z dwóch dni 
współzawodnictwa. Dzięki wsparciu ta-

kich instytucji jak Ministerstwo Sportu 
i Rekreacji i Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe,  
a zwycięzcy także puchary i medale.

Klasyfikacja  
końcowa zawodów:
Gimnazja i starsi

Chłopcy:
1. Albert Baran
2. Łukasz Kamień
3. Mateusz Ćwiląg

Dziewczyny:
1. Gabriela Guzik
2. Paulina Skupień (Gim. 3, klasa sportowa  

o profilu wspinaczkowo- obronnym)
3. Adrianna Skupień (Gim. 3, klasa sportowa  

o profilu wspinaczkowoobronnym)

Wyróżnieni zawodnicy ze szkół podstawowych: 
Patryk Guzik, Paulina Wardęga, Angela Pacek.

Pomiędzy Sławomirem Nowakiem z lewej i Grzegorzem Tuckim po prawej laureaci dwuboju wspinaczkowegoGabriela Guzik Patryk Guzik
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19 czerwca odbyło się zakończenie 
sezonu ligowego 2007/2008.  
Hala MCKiS stała się miejscem,  
w którym zgromadzili się wszyscy 
najlepsi sportowcy Jaworzna. Dziś 
prezentujemy sekcję siatkówki kobiet. 
W telegraficznym skrócie postaramy 
się przybliżyć osiągnięcia młodych 
zawodniczek sekcji siatkówki MCKiS.

„Bo to historia, bo to marzenia, bo to 
historia godna przypomnienia, bo 
to są gwiazdy spuszczone z nieba…” 
– tak w swojej piosence śpiewał DKA 
i to właśnie ona stała się motywem 
przewodnim obchodów 85-lecia 
Szczakowianki Jaworzno, występującej 
obecnie pod nazwą KP Jaworzno. 
Pierwszym i jak wydawałoby się 
najatrakcyjniejszym punktem tych 
obchodów miał być mecz pomiędzy 
drużynami obecnego KP Jaworzno,  
a piłkarzami, którzy zapewniali 
drużynie Szczakowianki awans do 
ekstraklasy i godnie ją reprezentowali. 

Górnik Jaworzno nie spisał się  
w ostatnim ligowym meczu  
w tym sezonie, przegrywając na 
wyjeździe z  
Czarnymi Sosnowiec aż  
0 do �. Końcowa porażka nie 
może jednak przesłonić tego, 
że ten sezon był dla „Górników” 
całkiem niezły.

Żeby zwyciężyć, 
Daniel 
czarował piłkę
W dniach 21-22 czerwca br.  
z okazji Dni Jaworzna 2008 został 
rozegrany turniej na kortach 
przy Stadionie Miejskim tenisa 
ziemnego.
Do turnieju zgłosiło się 26 
uczestników, w tym dwie panie 
(Agnieszka Sojka i Marta Chrost), 
które rozegrały pojedynek 
pomiędzy sobą. Zwycięstwo 
odniosła Agnieszka Sojka, która 
potem przegrała  
w następnej rundzie (obie panie 
otrzymały nagrody pocieszenia).
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SIATKóWKA

19 czerwca odbyło się 
zakończenie sezonu 
ligowego 2007/2008.  
Hala MCKiS stała się 
miejscem, w którym 
zgromadzili się wszyscy 
najlepsi sportowcy 
Jaworzna. Dziś 
prezentujemy sekcję 
siatkówki kobiet.  
W telegraficznym skrócie 
postaramy się przybliżyć 
osiągnięcia młodych 
zawodniczek sekcji 
siatkówki MCKiS.

Młodziczki
Sezon 2007/2008 zespół Mło-

dziczek rozpoczął od zgrupowania  
w Węgierskiej Górce. Przygotowując 
się do rozgrywek drużyna MCKiS I 
Jaworzno rozegrała szereg meczów 
sparingow ych. W rozgr y wkach  
o mistrzostwo województwa śląskie-
go w kategorii młodziczek startowa-
ło 39 zespołów. W pierwszym i dru-
gim etapie rozgrywek nasza druży-
na wygrała wszystkie swoje mecze. 
Pogromczynie znalazły się dopiero 
w następnych etapach. Ostatecznie 
młode siatkarki MCKiS awanso-
wały do Finału Mistrzostw Śląska, 
gdzie wywalczyły brązowe medale. 
Miarą uznania dla umiejętności 
zawodniczek tego zespołu jest rów-
nież powołanie dwóch dziewcząt: 
Anna Łozińska, Joanna Bolończyk, 
do kadry województwa śląskiego 
na Turniej Nadziei Olimpijskich  
w Miliczu. Wyróżniające się za-
wodniczki zespołu Młodziczki I 
to: Anna Łozińska, Katarzyna Wal, 
Marta Kramarczyk, Joanna Boroń-
czyk. Trenerką drużyny jest Teresa 
Łozińska.

Młodziczki II
Natomiast drugi zespół Młodzi-

czek II w rozgrywkach o Mistrzo-
stwo województw śląskiego startował  
w gronie 40 zespołów. Przygotowa-
nia do sezonu, drużyna rozpoczęła 
od obozu w Węgierskiej Górce. Ze-
spół debiutując w rozgrywkach, miał 
do zrealizowania przede wszystkim 
zadania szkoleniowe. Grupę Młodzi-
czek II stanowią głównie uczennice 
pierwszej klasy sportowej Gimna-
zjum nr 1 w Jaworznie. Rozgrywki 
podzielone były na klika etapów, 
systemem turniejowym każdy z każ-
dym. Ostatecznie Młodziczki II za-
kończyły rywalizację na 21. miejscu 
w rozgrywkach wygrywając w 25 me-
czach ponad połowę z nich. Pierwszy 
sezon i udział w rozgrywkach należy 
więc oceniać bardzo pozytywnie. 
Wyróżniającymi się zawodniczka-
mi zespołu były: Adrianna Ganobis 
(kapitan drużyny), Sonia Tracz, Olga 
Skiba, Barbara Wontor. Trenerem 
drużyny jest Wojciech Gryc.

Kadetki, Juniorki i zespół II 
l igi przedstawimy w następnym 
numerze Ct. 

nek

Sekcja siatkówki kobiet MCKiS
Sekcje sportowe Miejskiego Centrum Kultury i Sportu zakończyły sezon

Młodziczki I: górny rząd – od lewej: Joanna Bolończyk, Sonia Koryczan, Marta Kramarczyk, Edyta Mikołajczak, Katarzyna Wal, Anna Miłowicka, 
Weronika Ledzion, Anna Łozińska, Teresa Łozińska – trener. Dolny rząd – od lewej: Patrycja Mocek, Magda Grabowska, Dominika Cygar, Helena 
Jarosz, Justyna Mińska, Klaudia Wiecheć

Młodziczki II: górny rząd - od lewej: Wojciech Gryc-trener, Bogusława Krasoń, Olga Skiba, Adrianna Ganobis, Oliwia Dudek, Barbara Wontor. 
Dolny rząd - od lewej: Patrycja Dębska, Magdalena Małek, Fatima Kuloń, Sonia Tracz
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PIŁKA NOŻNA – 85 LAT KLUBU

PIŁKA NOŻNA – V LIGA 

Górnik Jaworzno nie spisał się  
w ostatnim ligowym meczu w tym 
sezonie, przegrywając na wyjeź-
dzie z Czarnymi Sosnowiec aż  
0 do 3. Końcowa porażka nie może 
jednak przesłonić tego, że ten se-
zon był dla „Górników” całkiem 
niezły.

O spotkaniu z Czarnymi można 
powiedzieć, że było to już wido-
wisko typowo wakacyjne. Górnik 
na te wakacje wybrał się po prostu 
25 minut wcześniej od gospodarzy, 
którzy w tak szybkim czasie zdobyli 
aż 3 bramki. Po tym prawdziwym 
trzęsieniu ziemi na początek, gra się 
wyrównała, lecz toczyła się z dala od 
pola karnego obu drużyn.

W drużynie z Jaworzna, widocz-
ny był brak Bartyzela – asa ofen-
sywy Górnika z ostatnich tygodni. 
Nie było Bartyzela, nie było okazji 
d la Górnika , a gospodarze nie 
kwapili się do ofensywy. Mecz za-

kończył się, więc, bez dodatkowych 
emocji i sytuacji podbramkowych 
w 90. minucie, takim wynikiem, 
jaki widniał w notesie sędziego już 
po 25 minutach gry, czyli 3:0. 

Typowy, luźny mecz na zakoń-
czenie sezonu, nie przyniósł piłka-
rzom Górnika powodów do dumy  
(polecamy górnikom podpatrzyć 
trochę z postawy KP), ale cały sezon 
był dla Jaworznian bardzo dobry. 
Drużyna oparta praktycznie na swo-
ich wychowankach zajęła w ostatecz-
nym rozrachunku 11. miejsce, mając 
jednak zaledwie 4 punkty straty do  
6 w tabeli drużyny MKS Siemiano-
wice i 5 punktów do Ciężkowianki, 
która była na koniec 5.

Górnik: Gwóźdź – Koralik, Gomulski, 
Guzik, Byrski – Sędrzak D., Sierczyński, 
Jarząbek, Sedrzak A. – Radosz, Wa-
rzecha .

k.repeć

Czarni Sosnowiec – Górnik Jaworzno 3:0 (3:0)

Błyskawiczne 
rozstrzygnięcie

Pierwszym i jak wydawałoby się 
najatrakcyjniejszym punktem tych 
obchodów miał być mecz pomiędzy 
drużynami obecnego KP Jaworzno, 
a piłkarzami, którzy zapewniali 
drużynie Szczakowianki awans do 
ekstraklasy i godnie ją reprezento-
wali. Na stadionie miejskim poja-
wiły się takie osobowości z tamtych 
czasów jak: Maciej Iwański, Witold 
Wawrzyczek, Łukasz Błasiak, Ry-
szard Czerwiec, Madrin Piegzik, 
Dzenan Hosić, jak i sam trener Legii 
Warszawa – Jan Urban.

Mecz był rozgrywany w bardzo 
piknikowej atmosferze. Wielu kibi-
ców zmartwiła frekwencja na tym 
spotkaniu, lecz pokryło się ono z od-
bywającymi się w tym samym czasie 
Dniami Jaworzna, o których można 
przeczytać w innej części gazety.

Na kibiców, którzy jednak wybrali 
tę formę odpoczynku w Jaworznie 
czekały niespodzianki, bowiem tuż 
przed początkowym gwizdkiem „ja-
worznickie gwiazdy” wykopały na 
trybunę kilka piłek z autografami. Po 
trybunie chodził również młodziutki 
piłkarz Sokoła Jaworzno, częstując 
publikę słodyczami.

To nie koniec. Dla wszystkich, 
którzy postanowili wesprzeć Hospi-
cjum Homo-Homini im. św. Brata 
Alberta i zakupili cegiełki, czekało 
w przerwie spotkania losowanie,  
w którym można było wygrać m.in. 
gadżety klubowe.

W rozgrywanym meczu szyb-
kie prowadzenie zdobyły gwiazdy.  
W 7. min. spotkania bramkę otwie-
rającą wynik zdobył piłkarz Zagłę-
bia Sosnowiec – Paweł Cygar, jesz-
cze niedawno reprezentujący barwy 
klubu z Jaworzna. Andrzej Sermak, 
który, jak powtarza, do każdego me-
czu podchodzi na poważnie, ciągle 
motywował piłkarzy do większe-
go wysiłku i przyniosło to skutek  
5 minut po utracie bramki, kiedy 
to, grający gościnnie w składzie  
KP Jaworzno, Sebastian Stemplew-
ski wyrównał.

Choć podopieczni trenera Ser-
maka starali się jak mogli, to nie 
udało im się zdobyć kolejnej bramki.  
W bramce gwiazd świetnie spisywał 
się obecny bramkarz Unii Janikowo 
– Michał Wróbel.

Lis pola karnego, Robert Chudy, 
daje ponowne prowadzenie „go-
ściom” w 20. minucie, skutecznie 
lobując Polańskiego. Swoim kolegom 
z boiska bramek pozazdrościł naj-
starszy grający w tym czasie piłkarz 
- Sermak Andrzej, który sam posta-
nowił wykończyć jedną z akcji swojej 
drużyny, manifestując później gesty 
radości pamiętane z czasów I ligi.

Chwilę później, bo już w 34. min. 
mógł cieszyć się jeszcze bardziej, lecz 
strzelany przez niego rzut karny, po 
ręce w „polu bramkarza”, zostaje 
świetnie obroniony przez Wróbla. 
Stare powiedzenie „niewykorzystane 
okazje lubią się mścić” i w tym me-
czu znalazło swoje odzwierciedlenie, 
gdyż w 38. min., mijając kolejnych 
obrońców KP Jaworzno, bramkę 
zdobywa, prawdopodobnie przy-
szły zawodnik wicemistrzów Polski 
– Maciej Iwański. 

Kolejne 2 bramki były również au-
torstwa gwiazd. Najpierw ponownie 
Robert Chudy w 53. min., a następnie 
Rafał Berliński w 71. min. spotkania. 

KP Jaworzno – Gwiazdy Szczakowianki 3:5 (2:3)

Jak za dawnych lat
„Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia, bo to 
są gwiazdy spuszczone z nieba…” – tak w swojej piosence śpiewał DKA 
i to właśnie ona stała się motywem przewodnim obchodów 85-lecia 
Szczakowianki Jaworzno, występującej obecnie pod nazwą KP Jaworzno.

Przemysław Ochmański na zakończe-
nie spotkania zdobył również swoją 
bramkę i mecz zakończył się wyni-
kiem 3:5 dla gwiazd Szczakowianki. 
Po meczu kibice wbiegli na murawę 
po autografy, a szczęśliwcy zostali 
obdarowani koszulkami.

KP Jaworzno: Polański (Józefiak) – Boś, Adamus (Ochmański), Podralski (Ra-
pacz), Prażmowski – Rejdych, A.Sermak, (Skrzypek), P.Sermak, Stemplewski 
(Stachura) – Jarzynka (Biskup), Janeczko.

Gwiazdy Szczakowianki: Wróbel – Piegzik (M.Struski), Hosić, Wawrzyczek, 
Dobrowolski (B.Struski) – Cygnar, Iwański (Burgiel), Czerwiec, Berliński – Chu-
dy (Błasiak), Błasiak (Urban).

Bramki: 7’ Cygar, 20’ 5�’ Chudy, 40’ Iwański, 71’ Berliński – 12’ Stemplewski, 
�0’ A. Sermak, 88’ Ochmański.

Przed rozpoczęciem meczu. Z należytym szacunkiem piłkarze Klubu Piłkarskiego Jaworzno witali się z gwiazdami polskiego futbolu

Co robiła na stadionie ta miła pani? Czy to nowy trener naszych piłkarzy? 
Nie, nie. To Joanna Faron  z Hospicjum Homo-Homini im. św. Br. Alberta, 
która na stadionie czuwała nad zbiórką pieniędzy z cegiełek
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TENIS   ZIEMNY

ZAJĘCIA DLA SYMPATYKÓW I AMATORÓW BIEGANIA!
Interesuje Cię aktywne spędzanie wolnego czasu? Chcesz poprawić swoją kondycję?
Razem z nami przygotuj się do ukończenia jaworznickiego biegu na 15 km!
Zajęcia prowadzone przez trenera lekkoatletyki odbywają się w: niedziele – godz. 10.00  
i wtorki – godz. 17.00 na stadionie MCKiS przy ul. Moniuszki. Zajęcia otwarte dla wszystkich 
bez względu na kondycję i wiek! WSPÓŁORGANIZATOR- Urząd Miejski w Jaworznie

II LETNIE GRAND PRIX W PIŁCE NOŻNEJ
Kategorie, miejsce i terminy rozgrywek:

uczniowie szkół podstawowych – 1995 i młodsi 2�,25,27 i �0 czerwca, 2 i 4 lipca – godz. 
10.00 stadion MCKiS ul. Krakowska 8

uczniowie szkół gimnazjalnych – 1992 – 1994 2�,25,27 i �0 czerwca, 2 i 4 lipca – godz. 10.00 
stadion MCKiS ul. Moniuszki 95 (Azotania)

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 1991 i starsi 2�,25,27 i �0 czerwca, 2 i 4 lipca godz. 
10.00 stadion MCKiS ul. Kościuszki1 (Szczakowa)

Zgłoszenia drużyn w miejscu rozgrywania turniejów godzinach od 9.00 do 9.�0. Szczegóły 
na stronie www.sokol.jaw.pl

II OTWARTE MISTRZOSTWA JAWORZNA W TRIATHLONIE ,,STALOWY SOKÓŁ”
5 lipca 2008 (sobota) OWR ,,Sosina” ul. Bukowska
pływanie 400m, rower MTB 10km, bieg crossowy �km
4 kategorie wiekowe + osobna klasyfikacja dla mieszkańców Jaworzna
regulamin i zgłoszenia dostępne na stronie internetowej: http://www.sokol.jaw.pl/triathlon/ 
biuro zawodów czynne godz. 8.�0 – 10.00 start godz. 11.00

IX GRAND PRIX W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
I edycja – 12 lipca 2008 (sobota) – Jaworzno – OWR „Sosina”

II edycja – 19 lipca 2008 (sobota) – Jaworzno – OWR „Sosina”
III edycja – 26 lipca 2008 (sobota) – Mysłowice – kąpielisko „Słupna”

IV edycja – 2 sierpnia 2008 (sobota) – Mysłowice – kąpielisko „Słupna”
godz. 10.00 – początek gier kobiet i mężczyzn

Zapisy par męskich oraz par żeńskich przyjmowane będą w dniu rozgrywania turniejów od 
godziny 9.00 do godziny 9.45 

9 sierpnia 2008 (sobota) – Mysłowice – kąpielisko „Słupna”– FINAŁ GRAND PRIX
Serdecznie zapraszamy drużyny oraz wszystkich sympatyków siatkówki!!!

WAKACJE NA SPORTOWO
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) od 1 lipca do �1 lipca:
poniedziałek - godz. 9.00 – 1�.00 – piłka nożna
wtorek - godz. 9.00 – 1�.00 – piłka siatkowa
środa -  godz. 9.00 – 1�.00 – piłka koszykowa
czwartek – godz. 9.00 – 1�.00 – piłka nożna
piątek - godz. 9.00 – 1�.00 – piłka siatkowa
(kat. wiekowe: 9.00. – 11.00. – szkoły podstawowe, 11.00. – 1�.00. – gimnazja i starsi )

Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) od 1 lipca do �1 lipca
poniedziałek - godz. 10.00 – 14.00 – piłka nożna

wtorek - godz. 10.00 – 14.00 – piłka siatkowa
środa - godz. 10.00 – 14.00 – piłka koszykowa

czwartek - godz. 10.00 – 14.00 – piłka nożna
piątek - godz. 10.00 – 14.00 -  piłka siatkowa

(kat. wiekowe: 10.00. – 12.00. – szkoły podstawowe, 12.00. – 14.00. – gimnazja i starsi )
W trakcie trwania zajęć w halach MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej oraz Inwalidów Wojennych w w/w 
godzinach możliwość korzystania ze stołów do tenisa stołowego ( rakietki we własnym zakresie)!

Korty tenisowe ul. Krakowska 8 (Stadion Miejski)
od 1 lipca do �1 lipca wtorek oraz czwartek – godz. 14.00 – zajęcia tenisa ziemnego dla mło-
dzieży szkolnej do 18 lat. Serdecznie zapraszamy!!!

Do turnieju zgłosiło się 
26 uczestników, w tym 
dwie panie (Agnieszka 
Sojka i Marta Chrost), 
które rozegrały pojedynek 
pomiędzy sobą. Zwycięstwo 
odniosła Agnieszka Sojka, 
która potem przegrała  
w następnej rundzie (obie 
panie otrzymały nagrody 
pocieszenia).

21 czerwca toczono zacięte poje-
dynki do godz. 17.00, najdłuższy poje-
dynek, trwający trzy godziny, stoczył 
Maciej Chwirut z Tomaszem Sobie-
skim, który ostatecznie wygrał.

22 czerwca turniej rozpoczęto od 
gier ćwierćfinałowych, w których 
spotkali się Daniel Michacz z Ryszar-
dem Błaszczykiem (wygrał Daniel 
Michacz), Jacek Taraska z Piotrem 
Michaczem (wygrał Piotr Michacz), 
Tomasz Sobieski z Piotrem Radko 
(wygrał Piotr Radko), Stanisław Ja-
rzyna z Włodzimierzem Koziarzem 
(wygrał Stanisław Jarzyna).

A oto kolejność miejsc po 
rozegraniu półfinałów i finału:

1. Daniel Michacz
2. Piotr Radko
3. Piotr Michacz
4. Stanisław Jarzyna

Za miejsca na pudle zawodnicy 
otrzymali puchary oraz drobne na-
grody pamiątkowe. Zawody zostały 
przeprowadzone przez Piotra Michacza 
i Ryszarda Błaszczyka w miłej sporto-
wo-rekreacyjnej atmosferze. Nagrody  
i puchary ufundował MCKiS.

(iW)

Z okazji Dni 
Jaworzna na 
stadionie przy 
ul. Moniuszki 
rozegrano  
w sobotę mecze  
o puchar 
dyrektora 
MCKiS pomiędzy 
drużynami 
jaworznickich 
przedsiębiorstw. 
Jak twierdził 
organizator, 
faworytem 
spotkań była 
reprezentacja 
ZGE „Sobieski”. 
Zawody 
odbywały się  
w systemie każdy 
z każdym. 

Zgodnie  
z oczekiwaniami 
I miejsce zajęli 
piłkarze ZGE 
„Sobieski”, II 
miejsce – firma 
„Sukces”, III 
miejsce – firma 
„Fud-Men”. 

(iW)

W dniach 21-22 czerwca br. z okazji Dni Jaworzna 2008 został rozegrany 
turniej na kortach przy Stadionie Miejskim tenisa ziemnego.

Żeby zwyciężyć, 
Daniel czarował piłeczkę

Mecz o puchar 
dyrektora MCKiS

Daniel MichaczDaniel Michacz

A oto tryumfatorzy turnieju, od lewej: Piotr Michacz, Daniel Michacz, Piotr Radko, Stanisław Jarzyna

PIŁKA NOŻNA 
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Początki
W wieku szkolnym pasjonował 

się motocyklami i motorowerami. 
Pierwsze pieniądze zarobił w siódmej 
klasie podstawówki. – Pod koniec lat 
osiemdziesiątych można było coś ku-
pić, pojeździć, i sprzedać z zyskiem. 
Krok po kroku miałem swoje pienią-
dze i nie musiałem brać od rodziców 
– wspomina Krzysztof.

Prawdziwy 
biznes

Mając 18 lat, kiedy jeszcze uczęsz-
czał do szkoły budowlanej, założył 
spółkę cywilną z ciocią. Była to mo-
bilna hurtownia zabawek w dużym 
Fiacie. – Wyszukałem sobie importe-
rów, kupowałem u nich towar – tyle, 
ile weszło do samochodu, i robiłem 
objazd po sklepach – mówi nasz bo-
hater. Kolejnym krokiem było otwar-
cie hurtowni stacjonarnej.

Miłość
Za namową koleżanki 19-letni 

współwłaściciel firmy wyjechał pod 
namiot, choć się wahał, bo już wtedy 
bardzo poświęcał się pracy.

– Pojechaliśmy na obóz harcerski. 
Moja obecna żona była tam oboźną. 
Nie znałem jej wcześniej, choć też jest 
z Jaworzna. To była miłość od pierw-
szego wejrzenia i od razu byliśmy ze 
sobą – wyznaje Krzysztof.

Nie mogli wziąć ślubu, bo nie miał 
21 lat. – Nie ustąpiłem jednak. Mama  
załatwiła badania psychiatryczne, że 
jestem zdolny do małżeństwa, sąd wy-
raził zgodę i wzięliśmy ślub – kwituje 
ten okres życia.

Pierwszy dom
Na początku mieszkali nad ga-

rażem u teściów. Potem pojawiła się 
okazja. Babcia Krzysztofa zostawiła 
w spadku jego mamie i cioci dom. 
Aby spłacić ciocię, wzięli pierwszy 
kredyt. – Byliśmy strasznie wystra-
szeni, oprocentowanie wtedy wynosi-
ło 30% – wspomina biznesmen.

Dobre 
przeczucia

– Miałem w życiu kilka przeczuć, 
które mnie nie zawiodły. Sklepy, któ-
rym sprzedawaliśmy zabawki, miały 
również artykuły szkolne. Kiedyś  
z żoną podjąłem poważną rozmowę 
i stwierdziliśmy, że rynek zabawek, 
chociaż się dobrze rozwija, nie jest 
naszym celem. Zostawiliśmy zabawki 
i skupiliśmy się na obsłudze biur i na 
innowacjach.

Od 1995 roku działali już pod 
marką Biuro-Land.

Personel
Krzysztof dobrze pamięta emo-

cje i uczucie, jakie towarzyszyły mu 
przy zatrudnianiu pierwszej osoby. 
Bał się, czy będzie w stanie na nią 
zarobić. Nie miał jednak wyjścia, po-

Krzysztof Porębski, lat 33, właściciel firm grupy Biuro-Land – krótka historia

Musisz tego chcieć
– Miałem wybujałe marzenia. Z młodości pamiętam, jak przyjaciel rodziny (byłem wtedy 
mały) na jakimś spotkaniu powiedział mi: „Słuchaj. Młody człowiek potrafi wszystko, tylko 
musi tego chcieć.” I dobrze to sobie zapamiętałem – wyznaje Krzysztof Porębski.

trzebna była osoba do pomocy. Póź-
niej zatrudnił kolejne osoby i firma 
zaczęła się dynamicznie rozwijać.

– Zatrudniam także osoby niepeł-
nosprawne, choć miałem masę obaw, 
jak ich przyjmie załoga – wspomina 
kolejny epizod. Obawy się jednak nie 
potwierdziły, i jak mówi, niepełno-
sprawni urzekli go. Aby mnie o tym 
przekonać, opowiada autentyczną 
anegdotę z życia firmy: – Kupiłem me-
chaniczną zamiatarkę myjkę do podłogi 
i jeden z niepełnosprawnych ją dostał. 
Ogromnie się ucieszył. Chodził za mną  
i pytał, czy ma się do niej dołożyć.

Skok
W 2002 roku kupił dużą działkę. 

Wybudował ogromną halę. Wielu 
znajomych i dostawców uważało, że 
to nierozsądne, bo to był czas recesji. 
Krzysztof trwał przy swoim. Twier-
dzi, że czas recesji, to dobry czas na 
inwestycje. – Pewne działania można 
zrobić niskim kosztem. Nie ma recep-
ty na sukces, ale to była słuszna decy-
zja. Kupiliśmy betoniarki i narzędzia 
budowlane. Ludzie zostawali po pracy 
i pracowali na budowie.

Zaczęło się wszystko układać. Roz-
poczęli szkolenie kadry, wynajęli trene-
rów dla kadry handlowej i zarządzającej. 
W 2005 wdrożyli profesjonalny system 
informatyczny CDN firmy Comarch.

Hobby
– Motocykle to moja pasja jeszcze 

z dzieciństwa. W 2006 roku kupiłem 
Yamahę R1, wtedy topowy model, 
najszybszy i najlepszy. W salonie, 
gdy na nim usiadłem, z wraże-
nia zalałem się potem. Doznania, 
jakie pojawiają się przy jeździe 
motorem, który rozpędza się jak 
pocisk, są bardzo duże. Na począt-
ku bałem się tego motocykla, ale 
opanowałem jazdę bardzo szybko  
i poczułem się swobodnie. Zacząłem 
robić proste triki, ćwiczyłem na za-
mkniętych drogach i powoli robiłem 
nawet takie triki, jakie pokazują na 
YouTube.

Pauza
– Wystąpił problem ze sprzętem 

– zaczyna enigmatycznie – i w pię-
ciu miejscach złamałem kręgosłup, 
leżałem dwa miesiące.

Dzięki znajomym i przyjacio-
łom trzymał się twardo. Od same-
go początku wiedział, że wróci na 
motocykl.

– Bałem się o mamę, bo ten mo-
tocykl był kupiony za jej aprobatą, 
kiedy powiedziałem jej, że to moje 
marzenie. Powiedziała wtedy, że 
jeśli to moje marzenie, to powinie-
nem go kupić.

Martwił się, że po tym wypadku 
mama może mieć wyrzuty sumienia. 
W szpitalu nie potrafiła powstrzymać 
płaczu. Ale skończyło się dobrze. 
Kiedy kupił drugi motocykl, to nawet 
dała się nim przewieźć.

Marzenia 
Krzysztofa

Niektóre już się ziściły: – Mam 
duży dom, olbrzymią posesję, hale  
i grunty w dobrej lokalizacji. Idąc na 
kolację, nie zastanawiam się teraz, 
gdzie tanio zjeść.

Kolejne to wykształcenie cór-
ki i tak i piękny dom w górach,  
w którym mógłby się zaszyć na 
tygodnie, wiedząc że firma jest do-
brze zarządzana przez menadżerów,  
i wszystko może kontrolować przez 
telefon.

Przesłanie
– Miałem jasno określone cele. 

Pracowałem ciężko, ile się da. Nie zdo-
bywałem niczego cudzym kosztem. Ob-
serwowałem, jak inni odnoszą sukces,  
i dostosowywałem działanie do wła-
snych możliwości. Spróbujcie – z nutą 
zachęty kończy Krzysztof Porębski.

FrancisZek maTysik

Krzysztof Porębski prezentuje swój świeży nabytek – najnowszy model Yamahy R1. W tle budynki Biuro-Landu

Biuro-LAND sp. z o.o.
Rok założenia firmy 1995 r.
Właściciele: Ewelina i Krzysztof Porębscy.
Zatrudnionych pracowników: 66
Firma Biuro-LAND zajmuje się techniką 
biurową. Sprzedaje kompleksowe 
wyposażenia biur oraz wykonuje serwis 
urządzeń biurowych.

Firma otrzymała 
w ciągu ostatnich lat 

następujące nagrody:
• Przedsiębiorstwo Fair Play – 5 lat pod 

rząd; na stałe może posługiwać się 
logiem Fair Play.

• Jaworznicki przedsiębiorca roku 2005
• Certyfikat w pełni zaradni – 2007 – 

za zatrudnianie niepełnosprawnych
• Pracodawca Roku Miasta Jaworzna 

– 2008. Wyróżnienie nadane przez 
niepełnosprawnych z Jaworzna

• Lodołamacze – 2008
• Gazela Biznesu – 2006
• Polski sukces – 2005

Więcej informacji na: www.biuroland.eu

Profesjonalny system informatyczny 
CDN firmy Comarch to zintegrowane 
oprogramowanie do planowania  
i zarządzania wszelkimi zasobami 
przedsiębiorstwa. Pozwala panować 
nad przedsiębiorstwem nawet przy 
lawinowym wzroście, zarówno 
produktów, jak i klientów. 
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SZKŁO I  LUSTR A 
NA W YMIAR

Ponad 200 gatunków szkła 
i luster, obróbka w pełnym 
zakresie, akcesoria, kleje, 

usługi szklarskie, 
transport

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

dwdw dw

INOXA  Sp. z o.o.
Poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pracownik Biurowo-Handlowy
Miejsce pracy: Chrzanów

Wymagania:
- biegła znajomość  j. rosyjskiego
- biegła znajomość MS Office
- silna osobowość, zaangażowanie, samodzielność
Zapewniamy:
-dobre warunki zatrudnienia
-możliwość szkoleń i podnoszenia kwalifikacji
-pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV 
i listu motywacyjnego 

ze zdjęciem w terminie do końca czerwca 2008 na adres:
lprochowska@inoxa.pl

Szkoła dla Ciebie
Centrum Kształcenia Kursowego „INDEKS” 

ogłasza nabór słuchaczy na wrzesień 
do Liceum Ogólnokształcącego 

po Gimnazjum - 3 letnie
uzupełniające po Zasadniczej Szkole Zawodowej – 2 letnie

BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
Zapraszamy na kursy - Czeladnika i Mistrza od września

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podanie
 2. Życiorys
  3. Świadectwo ukończenia 
      gimnazjum lub szkoły zawodowej
   4. Trzy zdjęcia
    5. Ukończony 18-sty rok życia

Zdanie egzaminów końcowych z zakresu 
Liceum Ogólnokształcącego upoważnia do:

- przystąpienia do matury
- podjęcia nauki w szkołach wyższych

Rozpoczęcie nauki wrzesień
Bliższe informacje oraz zapisy w sekretariacie 
ośrodka kursowego „INDEKS” od poniedziałku do czwartku, 
w godzinach od 13:00 do 17:00
tel. 0664 438 101, 0606 111 078

Do 30.07.2008 Zespół Szkół Ogólnokształcących Jaworzno, 
Towarowa 61, tel. 032 61 66 333

Od pierwszego sierpnia Szkoła zmienia placówkę, 
zapraszamy na ul. Olszewskiego 78, do Gimnzaium nr 2 (Stara Huta), 

l iczba miejsc ograniczona

WEEKEND

WEEKEND

WOLNY
WOLNY

Pogoda jak na zamówienie. 
Humory dopisują 
– podopieczni Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej, 
prowadzonego przez 
Stowarzyszenie „Nasza 
Przystań” ruszają na 
wycieczkę.

Ma ona szczególny charakter, bo 
i cel (osoba) jest nam wszystkim bliski. 
Zwiedzamy Wadowice – miasto naro-
dzin naszego Papieża Jana Pawła II.

Rodzinny dom tego Wielkiego Po-
laka przywołuje wspomnienia o nim 
samym i życiu, wypełnionym wspa-
niałą treścią – miłością do człowieka. 
Przepiękna bazylika, sąsiadująca 
z muzeum (to tylko kilka kroków!), 
dodaje majestatyczny charakter temu 
miejscu. Pamiątkowe zdjęcia przy 
pomniku Papieża kończą nasz pobyt  
Wadowicach.

Zupełnie inny charakter ma kolej-
ne miejsce naszej czwartkowej eska-
pady. To Park Miniatur w Inwałdzie. 

Mamy możliwość „odwiedzenia” 
światowych zabytków i budowli 
– symboli miast i kultur z całego 
świata w miniaturach. Zachowanie 
szczegółów i staranność wykonania 
tychże, mogły nam zaimponować. Po 
tych solidnych dawkach wrażeń, udany 

W papieskich Wadowicach

Wystawa prezentowana była wcze-
śniej, bo jesienią zeszłego roku, 
w Śląskim Centrum Kultury w Ka-
towicach. Przychylne rekomendacje 
znawców sztuki zachęciły członków  
Stowarzyszenia do zaprezentowa-
nia twórczości w kilku kolejnych 
placówkach i wszędzie cieszyła 
się wielką popularnością. Dzie-
ła jaworznickich artystów obej-
rzało w sumie kilka tysięcy osób 
(w samej tylko Bibliotece Śląskiej 
w Katowicach, gdzie ekspozycja 
pokazywana była tylko w kwietniu, 
wystawę zobaczyło blisko tysiąc 
zwiedzających).

W Bielsku-Białej wystawie towa-
rzyszyło kilka imprez kulturalnych 
organizowanych przez tamtejsze 
Stowarzyszenie Promocji Kultury 
Podbeskidzia w Bielsku-Białej oraz 
Stowarzyszenie Twórców Kultury 
„Leśniczówka” w Lipniku. Obecnie 
ekspozycja przewieziona została do 
nowego gmachu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jaworznie, gdzie gościć 
będzie jeszcze do 24 czerwca. Stowa-
rzyszenie Twórców Kultury skupia 
prawie 50 artystów. Najliczniejszą 
grupę stanowią malarze, natomiast 

witrażysta (p. Józef Przebindowski) 
jest tylko jeden.

Na wystawie możemy zobaczyć 
grafiki i rysunki: Wioletty Bury, Bar-
bary Koczur, Jana Drąga oraz obrazy 
malowane różnymi technikami: Bar-
bary Fraszczyńskiej, Jolanty Hałas, 
Grażyny Kieszek, Joanny Partyki, 
Teresy Wirskiej, Bolesława Frasz-
czyńskiego, Jerzego Larysza, Anto-
niego Polańskiego, Macieja Świerza. 
Ogromne zainteresowanie zwiedza-
jących budzą obrazy haftowane pań: 
Władysławy Berkowskiej, Emilii Pią-
tek, Miki Zofii, Kazimiery Ślusarczyk 
oraz Józefy Szczepańskiej.

Stowarzyszenie Twórców Kultu-
ry w Jaworznie otrzymało wsparcie 
f inansowe z Urzędu Miejskiego 

Wiosną tego roku ruszyła objazdowa wystawa zbiorowa pt. „Jubileusz 
25-lecia Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie”. Na ekspozycję 
składało się ponad sto prac artystów, powstałych w latach 2005-2008

Objazdowa wystawa 
wróciła do Jaworzna

dzień został uwieńczony – pieczonymi 
ziemniakami w urokliwym ośrodku 
w Ponikwi. To kolejna nasza wycieczka,  
która po raz wtóry potwierdza dwie 
tezy – podróże kształcą naszą osobo-
wość i zbliżają ludzi do siebie.

kierOWnik ddps WraZ Z pensJOnariusZami

18 czerwca br. zarząd Polskiego 
Związku Emerytów i Rencistów 
koło nr 2 w Jeleniu zorganizował 
wycieczkę do Sanktuarium Matki 
Boskiej Piekarskiej, do Muzeum 
Chleba w Radzionkowie oraz do 
Świerklańca.

Przewodnik, pani Toporek opro-
wadziła nas po wzgórzu Kalwarii Pie-
karskiej oraz przekazała uczestnikom 
wycieczki ogromną wiedzę o Sanktu-
arium i ziemi Śląskiej, na przestrzeni 
kilku wieków oraz zaprosiła nas na 
Mszę Świętą w intencji naszej wyciecz-
ki. Msza odbyła się w Bazylice.

W Radzionkowie zwiedziliśmy 
Muzeum Chleba. Każdy uczestnik wy-
cieczki własnoręcznie uformował ciasto 

i na zakończenie zwiedzania otrzymał 
upieczony chlebek. Cały obiekt prze-
znaczony pod Muzeum wybudował, 
wyposażył i zgromadził eksponaty 
z własnych środków Piotr Mankiewicz. 
Na terenie Muzeum uczestnicy wy-
cieczki zjedli kiełbaski z rożna.

Następnie zwiedzi l iśmy park 
w Świerklańcu. Po dwugodzinnym 
odpoczynku wróciliśmy do Jaworz-
na. Uczestnicy wycieczki dziękują 
organizatorom za wspaniałe wraże-
nia. Było coś dla ducha i dla ciała. 
Przewodniczący koła w Jeleniu za-
prasza na kolejną wycieczkę 3 lipca 
br. do Meander Parku w Orawicach 
na Słowacji.

WładysłaW daTOŃ

W ramach realizowanego przez TOZ/
Jaworzno programu edukacji ekolo-
giczno-humanitarnej zaproponowa-
liśmy im wyjazd do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Mysłowicach, 
zawieźliśmy karmę, rozmawialiśmy 
o tym, że decydując się na posiadanie 
zwierzęcia powinniśmy zdać sobie 
sprawę z odpowiedzialności i obo-
wiązków jakie bierzemy na siebie. 

Widziel iśmy smutne mordki 
psów i nadzieję w ich ślepkach, że 
któryś z nich znajdzie przyjaciela 
i nowy dom. Dzieci ze łzami w oczach 
obiecały, że będą należycie trakto-
wać swoje zwierzaki. Kierowniczka 
Anna Giera pokazała nam schronisko 
i opowiedziała o trudnej pracy w nim. 
Wspólnie rozmawialiśmy o tym, że 
zbliża się kolejny okres wakacyjny, 

Emeryci z Jelenia

Każde zwierzę ma 
prawo do poszanowania

że będziemy apelować do wszystkich 
i wszędzie: nie porzucajcie zwierząt, 
zaplanujcie wakacje tak żeby były 
szczęśliwe i dla was i dla waszych 
pupilów. A jeśli decydujecie się na 
psa, niech będzie to pies ze schro-
niska. Następnie pojechaliśmy na 
interesujące spotkanie z lasem i jego 
mieszkańcami w Ośrodku Edukacji 
Leśnej w Katowicach. Mamy nadzieję, 
że wyjazd ten spełni oczekiwania or-
ganizatorów, uwrażliwi uczestników 
na los zwierząt, przyniesie także re-
zultat w postaci szczęśliwych wakacji 
naszych dzieci, którym wpajaliśmy 
zasady bezpiecznych zabaw i zacho-
wań wobec zwierząt towarzyszących 
i dzikich, właściwej opieki nad nimi 
i zachowania się w lesie.

Grażyna b.s. TOZ

w Jaworznie w ramach programu 
współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi. Dzięki temu wystawa mogła 
być prezentowana w Katowicach, 
Bielsku-Białej, Lipniku. Patronat nad 
wystawą objął Pan Prezydent Miasta 
Jaworzna, natomiast patronat medial-
ny sprawuje gazeta „Co tydzień”.

Dziękujemy dyrektorowi MCKiS 
za udostępnienie środka transportu 
do Katowic w celu przewiezienia  
ekspozycji. Dzięki życzliwości pra-
cownikom Wydziału Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta w Jaworznie mogliśmy 
ruszyć wraz z zaproszonymi gośćmi 
z Jaworzna i uczestniczyć na uroczy-
stym otarciu wystaw w Katowicach 
i Bielsku-Białej. 

FrasZka

Dzień 17 czerwca był pełen wrażeń dla uczniów 
i nauczycieli z SP7 w Jaworznie 

reklama

reklama

Zwiedzanie Inwałdu

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

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

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44
dw

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

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

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

72/04

73/04

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

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

ul. Grunwaldzka 225/54

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

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

74/04

STOMATOLODZY

80/04

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

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

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

rejestracja telefoniczna 0 600 498 669

Specjalista Chirurgii Urazowej i Ortopedii
Dr n. med. Jerzy Cholewiński.

Leczenie schorzeń i urazów kości, stawów i mięśni,
terapia manualna, USG narządu ruchu. Centrum Promocji Zdrowia,

ul. Paderewskiego 43. Rejestracja tel. 752 24 64
dw

ORTOPEDZI

71/04

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

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

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

REHABILITACJA

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

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

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

Dr Andrzej Maj – specjalista chirurg
Leczenie żylaków, owrzodzeń, obrzęków i niedokrwienia kończyn. 

Drobne zabiegi chirurgiczne.
ul. Krucza 5, os. Podłęże (między Leśną a Towarową).

Pt. 15.00 – 17.00. tel. grzecz. 616 37 41
dw

CHIRURDZY

75/04

OPTYCY

dw

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

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

rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”
Irena Mikluszka-Głąb

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

79/04

PEDIATRZY

92/02

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

dw

Medycyna estetyczna
poczuj energię piękna

TMT System – mezoterapia bezigłowa – zmarszczki, cellulit, 
fotoaging, rozstępy, przebarwienia, 

mikrodermobrazja diamentowa, 
botox, lipoliza, wypełnianie, modelowanie ust. 

Jaworzno ul. Farna 14, 
tel. 032/ 614 14 11, 0 608 421 853 

www.esteuroda.pl

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.
dw

INNE

36/04

Gabinet Lekarski
lek. med. Michał Pieczara 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

przyjmuje pon., czw., pt. 
17.00-19.00 

tel. 0 607 31 45 35

lek. med. Iwona Pieczara 
specjalista 
neurolog 

przyjmuje wt., 
17.00-19.00 

tel. 0 695 757 652

Jaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6

dw

URODA

Szkoła Modelowania Sylwetki 
i Promocji Zdrowego Stylu Życia

Iwona Wrzesień 
mgr rehabilitacji ruchowej

Gabinet masażu 
czynny codziennie godz. 17.00

43-600 Jaworzno ul. Paderewskiego 43 
(hotel Brojan) tel. 0 516 53 40 45

Zapisy na gimnastykę odchudzającą
oraz Nordic Walking

dw

Praktyka Lekarska Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej 
układu moczowego, narządów szyi i tarczycy gruczołów piersiowych 

lek. med. Zbigniew Ciszewski RADIOLOG
w przychodni MCM – Podłęże nr 8 ul. Piłsudskiego 80 pokój nr 24

Środa, czwartek 15.30-17.00 tel. dom 032 751 27 87

GABINET USG

dw

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

rej. tel. 0 694 809 708 032/ 751 58 85 pon, śr. 10.00 – 14.00
Badania: piersi, szyi, tarczycy, jamy brzusznej 

i miednicy mniejszej, tkanek miękkich.

62/02

dw

Klasyczny masaż leczniczy
mięśni pleców, kręgosłupa 

i mięśni kończyn

Stefan Koźbielak
Tel. 032 615 64 60; 0 784 091 773

Wykonuję masaż także w domu klienta

dw

Studio Modelowania Sylwetki
„Vacu-klub”

zaprasza na urządzenia „Body Space”
i łóżka napędzane elektrycznie

odchudzanie i rehabilitacja
poniedziałek - piątek.  od 12.00 do 20.00
sobota  od 10.00 do 16.00

Jaworzno ul. Farna 4 (obok budynku notariusza)
tel. 0 509 544 550

dw

Gabinet kosmetyczny Lorin
Pierwszy zabieg 50% taniej, zabiegi na ciało 

zaprasza na mikrodermabrazję diamentową 135 zł 
peeling kawitacyjny 50 zł + ampułka gratis, ultradźwięki oraz 

mezoterapię bezigłową w cenie 150 zł. Najniższe ceny!
Jaworzno ul. Piłsudskiego tel. 608476405

Postanowiliśmy 
zapytać jaworznian, 
co sądzą o szkole 
rodzenia. Rezultaty są 
następujące:

Krystyna: – Ja akurat je-
stem już po dwóch porodach 
i wiem z własnego doświad-
czenia, że szkoła jest potrzeb-
na. Ja niestety nie uczęszcza-
łam do takiej szkoły, mimo 
że mnie lekarz do tego na-
mawiał. Podczas pierwszego 
porodu nie wiedziałam co, 
kiedy mam robić .  Rodząc 
drugie dziecko myślałam, że 
jak już mam jedno za sobą, to 
szkoła jest mi nie potrzebna. 
Niestety się przeliczyłam. 
Mój drugi poród wyglądał 
całkowicie inaczej niż pierw-
szy.  Dl atego uważ am , ż e 
każda kobieta będąc w ciąży 
powinna skorzystać z usług 
takiej szkoły, która przygo-
tuje ją do tej trudnej chwili 
jaką jest poród.

Maria: – Jak byłam w cią-
ży szkoła rodzenia była mało 
popularna, więc nie uczest-
niczyłam w takich zajęciach, 
jednak zdaję sobie sprawę, że 
jest potrzebna. Kobiety krok 
po kroku są przygotowywane 
do roli matki. Dzięki takim 
zajęciom przyszłe mamusie 
wiedzą jak mają się zacho-

wać w szpitalu, tuż przed 
porodem, a także jak po po-
rodzie. 

Ewa: – Moim zdaniem to 
dobry pomysł dla samotnych 
matek. Szkoła pomoże im przy-
gotować się do porodu, jak 
i do tego jak przyjąć dzieciątko 

Szkoła rodzenia

na świat.
Katarzyna: – Uważam, że 

szkoły rodzenia są potrzebne, 
ponieważ przygotowują młode 
mamy do porodu. Jak zajdę 
w ciążę to na pewno skorzystam 
z takiej szkoły.
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Miasto JaworznoDzielnicowy kalejdoskop
PSZCZELNIK

PIECZYSKA

LEOPOLD

JELEń

PODWALE

Definitywnie zakończyła się już in-
westycja związana z budową sieci ka-
nalizacyjnej na os. Pszczelnik. Miesz-
kańcy ulic: Świerkowej, Jarzębinowej, 
Chemików i Wrzosowej mogą w pełni 
korzystać z nowej sieci kanalizacyjnej 
oraz z odbudowanej jezdni i przebu-
dowanych chodników.

Modernizację 720-metrowego 
odcinka sieci kanalizacyjnej Miej-
skie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji rozpoczęło w ubie-

Koniec prac na Pszczelniku

Jak widać, nawet nowe, a może  
w szczególności nowe przystanki 
narażone są zarówno na atak chu-
liganów, którzy nie szczędzą sił na 
ich „demontaż”, jak i na kaprysy 
pogody, które w tym wypadku także 
nie pozostają bez winy. 

Poza tym dzieli je praktycznie wszystko, począwszy od rozkładu 
jazdy, poprzez wygląd, skończywszy wreszcie na położeniu względem 
pionu. Ale póki co, również ten dzielnie się trzyma, w jednym nawet 
przebijając konkurenta – tabliczka dumnie wyprostowana

Te dwa przystanki na Wiosny Ludów łączy jedno 
– funkcja, którą muszą spełniać

Więcej dzieli niż łączy

Szczególnie narażone?

Ale niestety, nie dojdziemy już 
do tego, co spowodowało tę szko-
dę na Wiosny Ludów w Jeleniu. 
Dobrze, że nawet z przekrzywioną 
tabliczką, k ierowcy są w stanie 
zauważyć stojący w tym miejscu 
przystanek.

Taki widok to nie nowość, zapad-
nięty chodnik wokół studzienki 
kanalizacyjnej spotkać możemy 
praktycznie w każdej dzielnicy. 

Martwi jednak to, że często zda-
rza się to na w nowych chodnikach 

Zapadnięty chodnik

Sprostowanie
Do zeszłego numeru wkradły się 
pewne błędy. W artykułach „Pogo-
da sprzyja” i „Wysoki krawężnik” 
jako lokalizację podaliśmy Szczako-
wą, tymczasem artykuły dotyczyły 
Ciężkowic i Leopoldu. Za pomyłkę 
przepraszamy.

W związku z remontem 
mostu na Łużniku niektórzy 
mieszkańcy wyrazili obawy, 
że zlikwidowane zostanie 
pobocze drogi, którym 
przechodnie poruszali się 
przed modernizacją tego 
miejsca. 

Jak się okazuje, niepotrzebnie, 
bowiem wkrótce powstanie tutaj 
całkiem nowy, szeroki na 1,35 m, 
chodnik. Jak zapewnił nas Mirosław 

Chodnik, który pierwotnie służył 
w celach komunikacyjnych, teraz 
zgrabnie porośnięty jest wszelkiego 
rodzaju roślinnością, tworzącą spo-
rych rozmiarów kobierzec. I chyba 
bezpieczniej, choć w tym wypadku 
to wątpliwe słowo, jest przejść boczną 
stroną jezdni.

Bajor z firmy Angopol, która wykonu-
je prace, wszystko przebiega zgodnie 
z planem: – Prace zakończymy nawet 
przed terminem, bo zaraz na początku 
lipca, a czas mieliśmy przecież do 17.07 
– wyjaśnia Bajor.

Kobierzec, 
nie chodnik

Dzieci zmierzające do 
szkoły na Podwalu nie 
mają łatwo

Bez obaw, będzie chodnik

wyłożonych kostką brukową. I nie-
stety, w każdym takim przypadku 
musimy uważać, żeby przejście 
k i l ku cent y metrów nie za koń-
czyło się kilkudniowym pobytem  
w szpitalu

głym roku. Inwestycja zakładała 
również wymianę i osadzenie no-
wych krawężników oraz odbudowa-
nie nawierzchni asfaltowej jezdni.  
Z inicjatywy prezydenta miasta Paw-
ła Silberta zakres prac rozszerzono 
o budowę nowych chodników przy 
ul. Jarzębinowej i Świerkowej, które 

wykonali pracownicy Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów. 

Z nowej kanalizacji mieszkańcy 
Pszczelnika mogli korzystać już jesie-

nią 2007 roku. Budowę chodników jak 
również układanie nowej nawierzchni 
jezdni – z uwagi na niekorzystne wa-
runki pogodowe – należało odłożyć 
do wiosny. W marcu pracownicy 
Działu Wykonawstwa MZDiM ułożyli 
chodniki, a w maju firma budowlana 
pracująca na zlecenie MPWiK zakoń-
czyła układanie nawierzchni asfalto-
wej jezdni. Sfinalizowaniem prac były 
końcowe odbiory, które przeprowa-
dzono niecałe dwa tygodnie temu. 

– Bardzo dobrze, że najpierw wy-
mieniona została sieć kanalizacyjna, 
czyli mówiąc obrazowo – coś, co jest 
w ziemi, a dopiero potem budowano 
chodniki oraz nawierzchnię drogi. 
Wszystkie inwestycje mamy dobrze 
przemyślane, a ta na Pszczelniku jest 
tego najlepszym dowodem – podkreśla 
prezydent Paweł Silbert.

Józef Natonek, prezes MPWiK 
podkreśla, że wymiana sieci kanaliza-
cyjnej w tym rejonie Pszczelnika była 
niezbędna, bo zniszczone rury groziły 
pęknięciami: – W każdej chwili mo-
gło dojść do niedrożności kanalizacji 
ściekowej, pęknięć rur i niekontrolo-
wanych wycieków – wylicza prezes 
Natonek. – Dzięki prowadzonemu 
przez nas monitoringowi sieci wiedzie-
liśmy dokładnie, jaki odcinek należy 
poddać gruntowej modernizacji, aby 
w niedalekiej przyszłości nie cierpieli 
z tego powodu mieszkańcy. 

Bardzo sprawnie przebiegła przebu-
dowa chodników przy ul. Jarzębinowej 
i Świerkowej. Łagodna w tym roku 
zima pozwoliła rozpocząć prace już  
w lutym. Pomimo chłodnych dni za-
danie realizowano w bardzo szybkim 
tempie i udało się je zakończyć już  
30 marca. – Rozszerzenie zakresu inwe-
stycji było dobrym posunięciem i wyraź-
nie zyskali na tym mieszkańcy – podsu-
mowuje Przemysław Gardoń, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.
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Wyślij e-mail 

dzielnice@ct.jaworzno.pl

 Zadzwoń 
do nas

032 751 91 22
Problemy, z którymi nie wiesz,

gdzie się zwrócić, uwagi 

na temat dzielnicy, 

w której mieszkasz.

Widzisz coś, 

czego nie widzą inni.

Od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 8.00 – 16.00

Przyjedziemy na miejsce! 
Dla nas każda sprawa 

jest ważna

PODŁęŻE

SZCZAKOWA

CENTRUM

OSIEDLE STAŁE

Ten znak drogowy na Kilińskiego wygląda, jakby miał za chwilkę runąć. 
Chyba, że to zabieg specjalny, bowiem wyprostowanego w ogóle nie 
byłoby widać zza gałęzi stojącego przed nim drzewa. Ale jeśli nie,  
to w imieniu użytkowników tej drogi prosimy odpowiednie służby  
o zainteresowanie i przywrócenie niesfornego znaku „do pionu”

Nie zwalniają tempa 
pracownicy katowickiej 
firmy Drogopol, prowadzący 
modernizację ul. Towarowej 
w osiedlu Podłęże. Po prawej 
stronie remontowanego 
odcinka ułożono już chodnik, 
a dziś ma zakończyć się 
przebudowa zatoczki 
postojowej  
w rejonie skrzyżowania  
z al. Piłsudskiego. Dobiega 
również końca układanie 
nowych krawężników po 
przeciwległej stronie jezdni.

Modernizacja ul. Towarowej to 
jedno z czterech dużych zadań re-
alizowanych na terenie miasta przez 
Przedsiębiorstwo Budow y Dróg 
Drogopol-ZW. Wyremontowany zo-
stanie prawie 470-metrowy odcinek 
drogi – ułożone zostaną nowe chod-
niki, nowa nawierzchnia jezdni,  
a wzdłuż drogi powstaną dodatko-

we miejsca postojowe. – Realizacja 
inwestycji przebiega bez żadnych 
komplikacji, a postępy widać go-
łym okiem – mówi Sebastian Kuś, 
rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów. – Po zakończeniu prac 
związanych z układaniem chodnika 
i regulacją studni kanalizacyjnych 
pracownicy Drogopolu przystąpią 

do budowy wzdłuż drogi dodatko-
wych miejsc postojowych. Będzie 
ich około 40. 

Dodatkowe miejsca postojowe 
to nie jedyna nowość, jaka pojawi 
się na modernizowanym odcinku 
drogi. Drugą będzie tzw. wyniesione 
przejście dla pieszych, które zastą-
pi znajdujący się tam obecnie próg 

Postępują prace na Towarowej
zwalniający. Powstanie ono w ramach 
projektu „Bezpieczne przejście do 
szkoły”, który zainicjowany został 
przez prezydenta miasta Pawła Silber-
ta. Budowa przejść „wyniesionych” 
polega na usytuowaniu ich kilka cen-
tymetrów nad powierzchnią jezdni. 
Dzięki temu wymuszają na kierow-
cach znaczne ograniczenie prędkości  
i przez to są o wiele bezpieczniejsze 
od tradycyjnych. 

Za około dwa tygodnie rozpocz-
nie się frezowanie starej nawierzch-
ni jezdni, co może powodować 
większe niż obecnie utrudnienia  
w ruchu samochodowym. Z tego 
też powodu zmotoryzowani jaworz-
nianie proszeni są o zachowanie  
w rejonie ul. Towarowej zwiększonej 
ostrożności. 

Modernizacja u l . Towarowej 
kosztować będzie 1 092 967,16 zł 
brutto. 

Jeden z mieszkańców osiedla zgłosił nam, że już od dłuższego 
czasu tym studzienkom na Morcinka brakuje pokrywy, bądź jest 
ona wepchnięta do środka. Być może jest to spowodowane tym, 
że nie są to studzienki w jezdni. Mimo wszystko należałoby je 
odpowiednio zabezpieczyć

Należy zabezpieczyć
Jeszcze chwila, a posłuży 
za dodatkowe miejsce 
odpoczynku, przy odpowiedniej 
pomocy wiatru lub tzw. „osób 
trzecich”. Wystarczyłoby go 
postawić bardziej stabilnie

Pewne odchylenie od 
pionu wykazuje również 
ten kontener PCK

Długo  
nie postoi

Kto zdecyduje się odpocząć na tej ławeczce na Morcinka, tuż przy 
poczcie, musi liczyć się z konsekwencjami. Konstrukcja, a raczej 
jej wytrzymałość wydaje się wątpliwa i kolejne deseczki mogą 
tego nie wytrzymać. Polecamy ją zatem wyłącznie miłośnikom 
„mocnych wrażeń”

Dla wytrwałych

Do niedawna przechodzący przez 
niego lub spędzający czas w parku 
narzekali na pewien mankament, 
który powiększał się w miarę upły-
wu czasu. Była to trawa i inna ro-
ślinność, która bujnie rozrastała się 
na wiosnę i w lecie. Problem jednak 
starają się opanować pracownicy 
służb miejskich, którzy, uzbrojeni 
w kosiarki i wykaszarki, wyruszają 
do „walki z żywiołem”. Przycinają 
trawniki i dbają również o to, aby 
wszystkie znaki były widoczne.

Kosiarze w walce z trawą

Niesfornego „do pionu”
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Informator Kulturalny

Sprzedam 

budynek 

handlowo 

mieszkalny	

przy	ul.	Grunwaldzkiej	132	

tel. 0 502 721 892

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

dw

Biuro nieruchomości Parcela. 
Działki, domy, mieszkania. 
Tel. 032/ 751 91 51 od 9.00 
– 16.00.www.parcela.jaw.pl.  
ul. Królowej Jadwigi 22 (dawna 
Ciastkarnia ANIA”)

dw

Agencja	Rozwoju	Lokalnego	S.A.	
w	Jaworznie	 informuje,	 iż	 posiada	
wolne	lokale	do	wynajęcia	w	pawilonie	
„Słoneczna”	przy	ul.	Glinianej	12.	
Tel.	032/616	42	58

dw

Do wynajęcia  pomieszcze-
nia biurowe i pomieszczenia 
pod działalność gospodarczą, 
teren ogrodzony. Ul. Szelonka 
1, przy obwodnicy.  
Tel. 0601 520 180

dw

Nieruchomości	Goździewicz,	Wyjąt-
kowe	 nieruchomości-	 wyjątkowe	
okazje	www.g-an.pl	664033200

dw

Kupię	działkę	w	parafii	Niedzieliska 
tel. 0606-134-946

93/03

Wynajmę	magazyny,	 biura	 pod	
każdą	działalność	
tel. 0	604	28	28	70

1/04

Wynajmę	 lokal	 na	 działalność	
gospodarczą	w	Libiążu	
tel. 0	602	100	777,	032/	627	11	82

82/05

Sprzedam	dom,	Centrum	147	m2,	
działka	704	m2	cena	380	tyś.	
Tel.	0	503	060	148

174/05

Lokal	do	wynajęcia	Sienkiewicza	10 
tel.	0	501	417	212

453/d/08

Szukam	mieszkania	do	wynajęcia	
2,	3-pokojowe tel. 0	888	320	967

454/d/08

Wynajmę	 komfortowe	mieszkanie	
pow.	66	m2	w	Jaworznie	
kontakt	032/	751	40	73	
w	godz.	18.00-20.00

dw

Sprzedam	nieruchomość	Centrum	z	
domami	posesja	budowlano	inwesty-
cyjna tel.	0	602	105	538

467/d/08

Sprzedam	działkę	–	Jeleń	–	Lipinka,	
media tel. 0	603	046	443

468/d./08

Sprzedam	mieszkanie	108m2	na	osie-
dlu	Warpie.	Tel.	506	974	807

104/06

Sprzedam	nowy	dom	200	m2,	wysoki	
standard,	okolice	Chrzanowa	
tel.	0	608	538	539

dw

Wynajmę	M-3,	Centrum,	nieumeblo-
wane,	parter.	Tel.	608	528	421

481/d/2008

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

480/d/2008

Odstąpię	mieszkanie	TBS.	
Tel.	605	378	326

482/d/2008

Kupię dom lub działkę przy głównej 
drodze w Jaworznie. Tel. 510 186 
220, 032 751 89 87 od 8.00-16.00.

129/06

Mieszkanie	M3,	50	m2,	wysoki	parter	
zamienię	na	M2,	Śródmieście.	
Tel.	0	32	616	32	16

484/d/2008

Działkę	kupię.	Tel.	0	32	617	73	17;	
506	906	528,	515	379	114

486/d/08

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

dw

Przyjmę	mechanika	
tel.	0	504	226	620

205/01

Przyjmę	 do	 pracy	 pracowników	
produkcyjnych	 i	 emerytów	do	prac	
pomocniczych	przy	produkcji.	
Tel. 032/	616	10	02,	616	12	96

107/06

Zatrudnię	kierowcę	kat.	C+E 
tel. 0	502	652	135

111/05

Przyjmę	 do	 pracy	 doświadczoną	
fryzjerkę	oraz	kosmetyczkę	z	umie-
jętnością	stylizacji	paznokci 
tel.	0	512	438	816

1/06

Ochrona Zabierzów zatrudni 
pracowników Grup Interwen-
cyjnych z licencją oraz bez 8 
netto (etat) tel. 0 660 716 892, 
660 73 3000, 012/ 258 07 90

31/06

Producent styropianu zatrudni 
przedstawiciela handlowego 
na teren Jaworzna i okolic. CV 
prosimy kierować na adres: 
biuro@domstyr.pl

29/06

Zatrudnię	 opiekunkę	 do	 11-latka	
na	wakacje	w	Niemczech	od	około	
29.06-16.08.2008	r.	Wynagrodzenie	
2500	zł,	niemiecki	niekonieczny,	wiek	
około	20-35	lat	tel.	0049	170	534	67	
74,	tel.dom	0049	713	159	84	75

384/d/08

Zatrudnię	tynkarzy	do	tynków	gipso-
wych	mokrych,	szpachlarzy	do	suchej	
zabudowy	tel.	0	501	041	092

19/06

Zatrudnię	sprzedawcę	–	sklep	spo-
żywczy	tel.	032/	753	12	30

455/d/08

Zatrudnię	mechanika	 do	 naprawy	
sprzęty	AGD	w	terenie. 
Tel.	0	501	212	308

dw

Poszukujemy	kosztorysanta	i	kierow-
nika	robót	ogólnobudowlanych	
tel. 0	501	096	441

28/06

Zatrudnię	na	stałe	Panią	na	stanowi-
sku	konsultanta	telefonicznego.	Mile	
widziane	Panie	 po	 40	 roku	 życia.	
Praca	w	Centrum	Chrzanowa	CV	
z	dopiskiem	„praca	Chrzanów”	proszę	
wysłać	na	
biuro.chrzanow@interia.eu

98/06

Zlecę	wykonanie	ogrodzenia.	
Tel.	0	604	42	92	81

471/D/08

Zakłady	 Mięsne	 „Unimięs”	 ul.	
Powstańców	Styczniowych	9,	Chrza-
nów	zatrudnią	pracowników	produkcji,	
konfekcji,	 rozbioru	oraz	magazynie-
rów	i	sprzątaczki.	Tel:	(0	32)	625	74	
29,	rekrutacja	@unimies.com.pl

Dw

Zakłady	 Mięsne	 „Unimięs”	 ul.	
Powstańców	Styczniowych	9,	Chrza-
nów	zatrudnią	portierów	(mile	widziani	
renciści	i	osoby	z	orzeczeniem	o	nie-
pełnosprawności),	kierowców	kat.	B	
oraz	mechaników	utrzymania	ruchu.	
Tel:	(0	32)	625	74	29,	
rekrutacja@unimies.com.pl

Dw

Zatrudnię	 sprzedawcę	 do	 składu	
budowlanego	z	doświadczeniem.	
Tel. 0	604	28	28	70

70/06

Poszukuję	 operatora	 podnośnika	
samochodowego.	
Tel.	0	668	049	707

473/D/08

Praca	sklep	spożywczy.	
Tel.	032/	616	88	36

472/D/08

Zatrudnię	mechanika	 i	 elektryka	
samochodowego	Bosch	Service	APP	
Jaworzno Tel.	0	505	049	696

Dw

Firma	Dom-Styr	zatrudni	osobę	do	
działu	kontroli	 jakości.	Wymagania:	
min.	Średnie	wykształcenie,	znajo-
mość	 języka	obcego	 (niemiecki	 lub	
angielski).	CV	prosimy	kierować	na	
adres:	DOM-STYR	ul.	Martyniaków	
8,	43-603	Jaworzno

Dw

Zatrudnię	„złotą	rączkę”.	
Tel.	0	791	817	524

477/D/08

Poszukuję	do	współpracy	montażystów	
stolarki	okiennej.	Tel.	662	217	256

Dw

Hurtownia	kosmetyków	w	Jaworznie	
zatrudni	osoby	do	pracy	na	stanowi-
ska:	magazynier	–	system	zmianowy,	
kierowca.	Wymagania:	prawo	 jazdy	
kat.B.,	dyspozycyjność.	Swoje	oferty	
CV	prosimy	składać	na	adres	email:	
plushurt@pro.onet.pl	 lub	osobiście	
w	 godz.	 8.00	 –	 16.00	 na	 adres:	
Jaworzno,	ul.	Herbowa	16a.

Dw

Przyjmę	do	pracy	murarzy,	kafelka-
rzy.	Tel.	609	02	76	22

485/D/2008

Firma	INPOST	niezależny	operator	
pocztowy	zatrudni	na	stanowisko	
doręczyciela.	Mile	widziany	samo-
chód.	Tel.	516-131-355

130/06

USŁUGI
Gaz -ekspresowa dostawa 
na telefon. Propan- Butan w 
butlach 11 i 33 kg. Gazy tech-
niczne:Tlen, Acetylen, Co2 i 
inne. Sprzedaż butli i akcesorii 
gazowych.”GRAFI” ul. Kra-
kowska 9. Tel. 032/ 751 83 83; 
751 83 33

136/051

TELEWIZORY – naprawy 
domowe. Tel. 032/ 751 57 69.

192/04

NAPRAWA TELEWIZORÓW u 
klienta Bajda Krzysztof, Serwis 
RTV. Tel.032/ 752 95 99; 
0 603 090 508

460/d/08

Czyszczenie dywanów, wykła-
dzin, tapicerki meblowej, 
samochodowej. Usługi pro-
fesjonalne. MIMAR. 10-lat na 
rynku. Tel. 032/ 751 15 74; 
0 607 237 819

396/d/08

Aparaty cyfrowe Foto Image ul. 
Sienkiewicza 11 
tel. 032/ 751 91 23

037/d/07

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

dw

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

425/d/08

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

45/04

Cyklinowanie.  Hurtownia lakie-
rów . Wypożyczalnia cykliniarek 
Tel.  (032) 623 78 98 
www.dim-hurt.pl

46/10

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

dw

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

dw

Pokrycia	 dachowe	papami	 termo-
zgrzewalnymi	25zł/m2	gwarancja	10	
lat	tel.	0	792	013	569	lub	
033/	858	20	18

52/04

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

52/04

Tapety	natryskowe	tel.	0	508	294	140,	
500	265	956	fabrykakoloru.eu

dw

Przewóz mebli, inne usługi 
transportowe 
tel. 0 604 273 244

205/d/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

DJ	LBX-	wesela,	studniówki,	przyjęcia	
okolicznościowe.	Oferuję	nagłośnie-
nie	i	prowadzenie	imprez 
tel.	0	507	124	834

208/10

Więźby,	pokrycia	dachowe,	wymiana	
rynien	i	rur	spustowych		tel.	0	792	013	
569	lub	033/	858	20	18

52/04

Parkieciarskie usługi 
tel. 0 667 90 70 30

dw

Układanie,	 cyklinowanie	parkietów	
tel. 032/	751	06	96,	0	880	331	743

194/d/08

D o c i e p l e n i a  b u d y n kó w 
BUDMAX tel. 0 502 38 50 23

24/04

Parkiety	sprzedaż,	montaż,	renowa-
cja	tel.	0	662	281	641,	
032/	751	49	87

dw

Roboty	budowlane,	wykończeniowe 
tel.	0	516	250	980

433/d/08

Usługi	koparko	–	 ładowarką	Cater-
pillar,	 roboty	 ziemne,	 kanalizacje,	
szamba tel.	0	515	902	371

36/05

Transport	tel.	0	502	150	710
dw

	Budowa	domów,	więźby,	 izolacje	 i	
odwodnienia	 tel.	0	792	013	569	lub	
033/	858	20	18

dw

Przeprowadzki tel.	0	509	222	380
405/d/08

Serwis	komputerowy	w	domu	klienta 
tel.	0	668	717	717

dw

Ocieplenia,	dachy,	 remonty	szybko,	
tanio,	solidnie tel.	0	501	096	441

28/06

Remonty	dachów,	usuwanie	azbestu 
tel.	0	662	016	559

464/d/08

Sprzedaż EKOGROSZKU 
tel. 0 508 50 35 50

1/06

Kafelki,	hydraulika	–	kompleksowo. 
Tel.	510	766	356

478/d/2008

Mury,	tynki,	wylewki	z	brygadą	wyko-
nam	–	wieczorem.	Tel.	692	681	783

483/d/2008

Auto-Skup	kupię	każde	auto.	Stan	
obojętny.	Tel.	032/	623	50	61,	
0	605	76	10	82

dw

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

43/04

Autoskup.	Tel.	032/	623	94	68,	
0505	254	985

dw

Skup	 samochodów	 	 osobowych	
całych,	pokolizyjnych.	Tel.	0	32/	622	
72	72;	0	605	46	63	70

dw

AUTOSKUP	osobowe,	dostawcze.	
Tel.	0	32/	622	72	72;	0	605	46	63	70

dw

Każde	auto	kupię.	Tel.	032/	623	94	
68;	0	888	222	318	gotówka

dw

Kupię	 Lublina	 i	 inne	 dostawcze.	
Tel.	032/	623	94	68;	0	888	222	318,	
gotówka

dw

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

dw

Auto-Skup	samochodów,	osobowe,	
dostawcze	–	gotówką.	Płacimy	najle-
piej.	Tel.	0	501	172	900,	
032/	249	53	03

148/02

AUTO-SKUP osobowe, dostaw-
cze, całe, uszkodzone 
tel. 0 508 780 508

56/03

Złomowanie	samochodów 
tel.	0	509	303	507

225/d/08

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

479/d/08

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

83/06

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

14/06

Kupię	Matiza,	Tico,	Cinquecento 
tel. 0	696	997	926

470/d/08

Renault	Premium	400	–	rok	produkcji	
2000	 po	wypadku	 tel.	 062	 76	 14	
288	Kalisz

dw

Sprzedam	skuter	ZIPP	QUANTUM,	
pr.	2005	 r.,	przebieg	1800km,	stan	
bdb.	Tel.	0	696	67	52	51

61/06

Sprzedam	Smart	Coupe	1,1	rok	pro-
dukcji	2003 tel.	0	660	788	650

dw

Fiat	UNO	1,0.	(sprzedam	tanio),	rok.	
prod.	1995,	Van/2	os.,	 faktura	VAT,	
benzyna,	radio.	Tel.	0	32	624	04	30

dw

Citroen	C	15	D	(sprzedam	tanio),	1,8	
D,	 rok	prod.	1996,	ciężarowy/5	os.,	
faktura	VAT,	centralny	zamek,	radio.	
Tel.	0	32	632	78	98

dw

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam	stół	do	 tenisa	stołowego	
Super	Olimpic	cena	500	zł 
tel.	0	695	80	80	85

457/d/08

Sprzedam	meble	pokojowe 
tel.	0	693	431	411

462/d/08

Sprzedam	wózek	dziecięcy	dwufunk-
cyjny	tel.	0	609	328	690

463/d/08

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

dw

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

dw

Herbalife	–	produkty	
tel.	032/	616	58	16

144/02

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

dw

Studio Stomatologii Estetycz-
nej i Profilaktycznej tel. 032/ 
753 42 56, 753 31 52

dw

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

dw

„AS”	Policealna	Szkoła	Farmaceu-
tyczna,	 Asystentka	Stomatologa,	
BHP,	Policealna	Szkoła	Policyjna,	
prof ilowane	 Liceum	 Policyjne,	
zaoczne	 LO tel. 032/	 263	 25	 75,	
293	83	55

153/05

Matematyka tel. 0 693 503 875
474/d/08

JĘZYKI OBCE
Angielski	tel.	0	602	340	777

419/D/08

„Success	in	English”	-	kursy	angiel-
skiego	dla	dzieci,	młodzieży,	doro-
słych	prowadzone	przez	nauczyciela	
akademickiego.	 „Klub	pod	Skałką”	
Jaworzno	–	Długoszyn	
tel.	0	602	869	018

109/06

INNE
Domki	wolnostojące	–	wczasy	week-
endy	okolice	Wadowic	
tel.	0	514	357	452

25/05

Wynajmę	zagęszczarkę,	ubijarkę 
tel.	032/	617	73	45

110/05

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

bezpł

Dam	ziemię,	gruz	tel.	0502	150	710
bezpl

Oddam	szczenięta	za	darmo 
tel.	0	609	684	751

bezp

„SEB GAZ” dostawa gazu w 
butlach 11 kg – 45 zł. Tel. 0 32 
616 17 19; 0 696 67 52 51

61/06

Oddam	ściankę	meblową	w	dobrym	
stanie.	Tel.	0	505	868	496

bezp

Zaginęła	legitymacja	studencka	
NR	45133	Gędłek	Paulina

476/d/08

SZUKAM PRACY
Emeryt	podejmie	pracę	stróża,	por-
tiera tel.	0	667	26	36	92

bezp

Emerytka	czasowa	56	 lat	podejmie	
każdą	pracę.	Tel.	0	510	900	760

bezp

Zaopiekuję	się	dzieckiem	
tel.	0	511	212	109

bezp

Szukam	pracy	jako	kelnerka	na	tere-
nie	Jaworzna.	Mam	praktykę 
tel.	0	502	930	868

dw

Zaopiekuję	się	dzieckiem	po	południu	
tel.	0	887	789	771

bezpł

TAXI
TAXI!!!	0	601	431	749

458/d/08

„LATO W MIEŚCIE” 2008 r.

CZERWIEC
14 czerwca Festyn Rodzinny przy zespole Romano&Italiano – Park 

Lotników Os. Stałe
28 czerwca Festiwal młodzieżowych zespołów rockowych – Park 

Lotników Os. Stałe
30 czerwca Letnie warsztaty muzyczne/big-bandowe - sala teatral-

na/sala kameralna MCKiS

LIPIEC
1-11 lipca Letnie warsztaty muzyczne/big-bandowe (perkusja, in-

strumenty klawiszowe, bas, gitara) - sala teatralna/sala 
kameralna MCKiS

1,2,8,9,15,16 lipca Otwarte zajęcia rytmiki – sala lustrzana w hali MCKiS
4,11,18,25 lipca Kino Letnie – parking przed halą MCKiS ul. Grun-

waldzka 80
6 lipca Piknik Rodzinny przy zespole muzycznym – Park Lotni-

ków Os.Stałe
12 lipca Festyn Rodzinny przy zespole Romano&Italiano – Park 

Lotników Os. Stałe
17 lipca Teatr Do Mi Sol – przedstawienie muzyczne dla dzieci 

– sala teatralna
19 lipca Festiwal Energii – OWR „Sosina” Festyn Rodzinny 

przy zespole Romano&Italiano – Park Lotników  
Os. Stałe

27 lipca Festyn rodzinny – Park Lotników Os. Stałe

SIERPIEŃ
2,16 sierpnia Festyn Rodzinny przy zespole Romano&Italiano – Park 

Lotników Os. Stałe
4 - 14 sierpnia Warsztaty wokalne dla młodzieży - sala teatralna
4 - 14 sierpnia Warsztaty teatralne dla młodzieży – sala teatralna
5 sierpnia „Szewczyk Kopytko i Kaczor Kwak” – spektakl teatralny 

dla dzieci w wykonaniu Teatru Malutkiego z Łodzi 
– parking przed halą MCKiS

5 – 13 sierpnia Otwarte warsztaty taneczne dla młodzieży (12 – 18 lat) 
(taniec towarzyski ,taniec nowoczesny) - sala kameralna

5 – 13 sierpnia Letni kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych
9 sierpnia Festyn przy zespołach śpiewaczych – Park Lotników  

Os. Stałe
18 – 29 sierpnia Otwarta pracownia plastyczna
2,16 sierpnia Festyn rodzinny przy zespole muzycznym – Park Lotni-

ków Os. Stałe
18 - 29 sierpnia Otwarte warsztaty pracy z tekstem  - sala teatralna
19,20,26,27 sierpnia Otwarte zajęcia rytmiki – sala lustrzana
23 sierpnia Zakończenie lata – stadion sportowy MCKiS ul. Mo-

niuszki 95
25-29 sierpnia Warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie, wikliniarskie – par-

king przed halą MCKiS ul.Grunwaldzka 80
31 sierpnia Na pograniczu – Dożynki Miejskie – stadion sportowy 

MCKiS ul. Moniuszki 95
24 – 31 sierpnia Brenna. Warsztaty wyjazdowe Miejskiej Orkiestry 

Kameralnej „Archetti”

WRZESIEŃ
6 września Zakończenie sezonu letniego koncert eM Bandu – Park 

Lotników Os. Stałe

o g ł o s z e n i e

Czerwiec w Bibliotece:
Języki w Bibliotece:

Poniedziałki (godz. 17.00; 18.00)- język angielski 
– prowadzi Daniel Chećko
Wtorki (godz. 16.30; 18.00) – język włoski – prowadzi 
Joanna Pieróg
Środy (godz. 15.30; 16.30) – język rosyjski – prowadzi 
Tatiana Swiridowa
Czwartki (godz. 16.00;17.00) – język niemiecki – pro-
wadzi Grażyna Bartczak
Piątki (godz. 16.00) – język francuski – prowadzi 
Agnieszka Batko
Soboty (godz. 10.30;12.15) – język hiszpański – pro-
wadzi Dariusz Pilecki

Biblioteka dzieciom:
01.06-08.06 – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
Wtorki (godz. 17.00) – Głośne czytanie – czytamy  
z radością, słuchamy z przyjemnością
Środy (godz. 17.00) – Spotkania z literkami – nauka 
pięknego pisania
04.06  (godz. 17.00) – C z y tamy: „Awantu-
rę w alfabecie” K. Polaka i „Kram z literami”  
W. Chotomskiej
05.06 (godz. 09.30) – Czytamy: „Lulaki, Pan Czekoladka 
i przedszkole” B. Ostrowickiej
05.06 (godz. 10.00) – Dorośli dzieciom - przedstawienie 
- Kruszynka przedstawienie 
Czwartki (godz. 17.00) – Mały artysta – zajęcia 
plastyczne
05.06 (godz. 17.00) – Czytamy: „Czytam od A  
do Z” A. Sójki

Komputerowy Survival
Środy (godz. 17.00) – Poznaj swój komputer - prowadzi 
Marcin Mączka i Anna B. Błachaniec

Spotkania  - imprezy:
03.06 (godz. 18.00) – „Polskie Podziemne Trasy 
Turystyczne” – spotkanie autorskie z Tomaszem 
Rzeczyckim
04.06 (godz. 18.00) – Język wpływu – manipulacje 
językowe i odpowiedni dobór słownictwa – warsztaty 
prowadzi Anna Śliwecka

05.06 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: Prawdy, mity, 
fakty i ciekawostki – alkohol – dlaczego nas tak kocha? 
– spotkanie z Aleksandrem Turą
10.06 (godz. 18.00) – Spotkanie z Arystotelesem – de-
bata oxfordzka – prowadzą uczniowie I LO
10.06 (godz. 18.00) – Klub Książki – prowadzą – Anna 
Chebel, Katarzyna Pokuta
11.06 (godz. 18.00) – Salon literacki – Spotkanie z Ewą 
Sonnenberg - prowadzi dr Stanisław Piskor 
12.06 (godz. 16.30) – Klub Filmowy – prowadzą – Ber-
nadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk
12.06 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: Pierwsza 
pomoc cz. II – spotkanie z ratownikiem medycznym 
Piotrem Fijołem 
13.06 (godz. 18.00) – Na tropach polskich dinozaurów 
– spotkanie z geologiem Pawłem Woźniakiem
16.06 – 19.06 (godz. 18.00-20.00) – II Przegląd Etiud 
Studenckich WRiTV UŚ
17.06 (godz. 18.00) – Nasze zdrowie: Depresja – spotka-
nie z psychologiem Magdaleną Dziedziak – Wawro 
18.06 (godz. 18.00) – Spotkania z nie-Filozofią – Historia 
filozofii po góralsku – prowadzi Marek Niechwiej
19.06 (godz. 12.00) – Ogłoszenie wyników 
XII edycji międzyszkolnego konkursu literackiego  
o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna” – MCKiS, sala 
teatralna, ul. Mickiewicza 2
19.06 (godz. 18.00) – Tradycje domu żydowskiego 
– spotkanie z Jarosławem Banysiem
20.06 (godz. 16.00) – Warsztaty scenariuszowe - pro-
wadzi dr Ewa Sałużanka
23.06 (godz. 16.30) – Przyszłość polityki spójności Unii 
Europejskiej po 2013 roku – wykład prowadzi eurodepu-
towany dr Jan Olbrycht
25.06 (godz. 18.00) – Malarstwo nowoczesne – Kubizm 
– wykład prowadzi dr Stanisław Piskor
26.06 (godz. 17.00) - Wernisaż – gobeliny Teresy 
Orłowskiej
26.06 (godz. 16.30) – Klub Filmowy – prowadzą – Ber-
nadeta Marzec, Magdalena Stachańczyk



21Co tydzień nr 26/874
25 czerwca 2008 roku
Miasto Jaworzno Historia

Jaworzniccy Legioniści (cz. 3)
Aleksander Guzik. Żołnierz 
ochotnik II Brygady 
Legionów Polskich  
w I wojnie światowej, 
ochotnik WP w wojnie 
polsko-bolszewickiej 1919-
20 na froncie wołyńskim. 
Aktywny działacz Związku 
Legionistów  
w Jaworznie. Więzień KL 
Dachau-Sachsenhausen-
Oranienburga w latach1940-
41. Długoletni pracownik 
kopalni „Jan Kanty”.

Przeszedł ca ły sz lak bojow y  
w walkach 1914-18 II Brygady L.P.  
2 pułku piechoty we wszystkich 
kampaniach: karpackiej, besarabsko-
bukowińskiej i najdłużej w wołyń-
skiej ze zdobyciem Kostiuchnówki  
i walkach pozycyjnych w kolanie rzek 
Styr i Stochód. Był ochotnikiem WP 

w wojnie polsko-bolszewickiej tym 
razem w pułku kawalerii na Ukrainie 
na froncie wołyńskim. Po zawieszeniu 
broni, jesienią 1920 roku, powrócił 
do rodzinnego Jaworzna. Podjął 
pracę zawodową na dole kopalni 
„Jan Kanty”. Po powrocie z wojny, 
w roku 1921 ożenił się z rodowitą ja-
worznianką Wiktorią Majcherczyk. 
Małżonkowie zamieszkali w domu 
rodzinnym przy ul. Lipowej, dziel-
nicy Pechnik. Doczekali się licznej 
rodziny, pięciorga dzieci, 2 córek  
i 3 synów: Olgi, Zygmunta, Władysła-
wa, Bronisława, Adolfa.

W działalności związkowej
W Jaworznie Związek Legionistów 

powstał 19 marca 1921 r. Prezesem 
został Stanisław Kolka, były legionista 
2 p.p., członkami zarządu zostali inż.
Tadeusz Zwisłocki dyrektor Z. Chem. 
„Azot”, Henryk Reiman, inż. Czesław 
Obtułowicz, inż. Stanisław Nowotny, 
byli legioniści m.in. Walenty Ziach, 
Mieczysław Ptaszyk, Henryk Zubel, 
Stanisław Smarzyński. Związek liczył 
172 członków.

W 1924 r. związkowcy urządzili 
bal karnawałowy w sali „Sokoła”  
w Jaworznie, w którym wzięli udział 
zaproszeni znakomici goście kadr 
wojskowych Legionów: gen. hrabia 
Stanisław Szeptycki, gen. Galica, gen.
Smorawiński oraz delegacje pułków 
legionowych. Dochód z imprezy prze-
znaczony został na sztandar Związku 
Legionistów, którego poświęcenie 
odbyło się 5 października 1927 r.  
z udziałem prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego.

W latach 20. delegacje członków 
Związku wyjeżdżały do Warszawy, 
do Sulejówka z różnymi ważnymi 
problemami dotyczącymi spraw 
związkowych czy pracowniczych, 
które organizowali prezes S. Kolka 
lub T. Zwisłocki. 

19 marca 1926 r. Marszałek Pił-
sudski przyjął w Sulejówku delegację 
związkowców z Jaworzna, którzy 
wręczyli Marszałkowi kilof górniczy  
z podpisami wszystkich legioni-
stów. W czasie wizyty Marszałek 
wspomniał swój pobyt w Jaworznie  
w r. 1907, będąc wówczas działaczem 
OB. PPS gościł w rodzinie Kolków 
„znany byłem wtedy jako Ziuk”, pa-
miętam „z ojcem próbowaliśmy wino”. 
W tym czasie Stanisław Kolka miał 
13 lat i już wtenczas zafascynowany 
był osobowością niezwykłego gościa  
w swoim domu, a w latach późniejszych 
był jego gorącym zwolennikiem.

Jaworznicki Związek b. Legioni-
stów pod przewodnictwem Stanisła-
wa Kolki nie ograniczał się do spraw 
lokalnych. Przyjacielskie stosunki  
S. Kolki z Marszałkiem J. Piłsudskim 
zaowocowały wizytami delegacji grup 
jaworznickich robotników, górników, 
związkowców.

26 lutego 1928 roku delegacja ja-
worznickich górników złożyła wizytę 
w Belwederze u Marszałka, celem 
uzyskania deklaracji w staraniach  
o byt załóg górniczych. Waga tej wi-
zyty była na tyle znacząca, że odnoto-
wała ją prasa warszawska na łamach 
„Ekspresu warszawskiego” (wydanie  
z 27 lutego 1928 r.): „Mogę was za-
pewnić, że ubezpieczenie na starość 
będziecie mieli” – to jeden z tytułów.

Na zdjęciu przed Belwederem: 
od lewej dr Eugeniusz Piestrzyński, 
Władysław Starzak (z Warszawy)  
z Jaworzna: Stanisław Kolka, Józef 
Mamcarz, Aleksander Guzik, Jan 
Długosz, Dominik Trzetrzelewski, 
Feliks Banasik, Mieczysław Ptaszyk, 
Stefan Matlas, Józef Pytel, Władysław 
Czerwonka, Stanisław Śliwiński, Józef 
Larysz, Alojzy Sidełko, Jan Kaszuba, 
Józef Pasieka, Henryk Zubel, Jan Zu-
bel, Władysław Krawczyk, Wincenty 
Piętakiewicz, Feliks Tosza.

Przy tej okazji Marszałek wbił 
złoty gwóźdź do naszego sztandaru, 
poświęconego rok wcześniej.

Odznaczenia dla legionistów
W sali „Sokoła” w Jaworznie  

11 listopada 1928 r. z okazji 10. roczni-
cy powstania Państwa Polskiego, od-
była się uroczysta akademia, podczas 
której generał broni Edward Rydz-
Śmigły dokonał dekoracji Krzyżem 
Walecznych legionistów, w grupie 

uhonorowanych (ok.50 osób) znaleźli 
się m.in.: Kazimierz Brożek, Jan Dłu-
gosz, Władysław Gergovich, Aleksan-
der Grzybek, Aleksander Guzik, Józef 
Larysz, Stanisław Kolka, Jan Kaszuba, 
Paweł Kępka, Stefan Matlas, Maksy-
milian Pniak, Józef Pasieka, Henryk 
Reiman, Dominik Trzetrzelewski, 
Franciszek Ryter, Henryk Zubel, Wa-
lenty Ziach i inni.

W roku 1931 Kapituła Krzyża Nie-
podległości w Warszawie przyznała 
legionistom jaworznickim Krzyże 
Niepodległości (dla ok. 80 osób),  
w gronie uhonorowanych znaleźli się 
prawie wszyscy ci, którzy otrzymali 
Krzyże Walecznych oraz inni, m.in.:
Maksymilian Charnas, Władysław 
Mucha, Edward Ryt, Adam Sznajder, 
Józef Szczurek, Ludwik Słoma, i wielu 
innych. Krzyż Niepodległości z Mie-
czami otrzymał Walenty Ziach.

W obozach koncentracyjnych
Na apel „Ilustrowanego Kuriera 

Codziennego” w Krakowie na tzw. 
„lufttorpedy” (powietrzne torpedy) 
do walki z hitlerowcami zgłosiło się 
kilkunastu legionistów, m.in. Wa-
lenty Ziach, Aleksander Grzybek, Jan 
Długosz, Aleksander Guzik, Stani-
sław Kolka i wielu innych. 2 września 
1939 r. za kopalnią „Jan Kanty” tylna 
straż WP obsadziła lasek przy drodze 
Katowice-Kraków i z pomocą byłych 
legionistów, harcerzy, powstrzymała 
marsz Niemców. 3 września do Ja-
worzna wkroczyła pierwsza grupa 
SS-manów w czarnych mundurach. 

10 września gestapo zaaresztowało 
legionistów, Stanisława Kolkę pre-
zesa i zastępcę Walentego Ziacha. 
Przesłuchania dotyczyły „lufttorped”  
i sztandaru Związku, chodziło też  
o spis nazwisk, którzy zgłosili się do 
„lufttorped”. Nie zdradzili. Zostali 
zwolnieni, lecz Niemcy zastosowali 
dozór i zakaz opuszczania miasta. 
Wtenczas legioniści zniszczyli wszel-
kie dokumenty w siedzibie Związku  
w Domu Legionowym oraz prywatne 
w domach w obawie przed rewizją  
i konsekwencjami.

20 maja 1940 roku wg listy do-
konano aresztowań, głównie wśród 
legionistów, m.in. Stanisława Kolkę, 
Aleksandra Guzika, Henryka Reima-
na i wielu innych. Wszystkich aresz-
towanych z powiatu chrzanowskiego 
przewieziono do więzienia gestapo  
w Sosnowcu, gdzie zwożono również 
więźniów politycznych z Górnego 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.  
W kolumnie ok. 1200 osób otoczeni 
przez SS-manów, przeszli na stację 
kolejową w Sosnowcu. Stamtąd kilka 
dni o głodzie do Monachium i do 
Dachau dotarli 26 maja. Przy wy-
siadaniu z wagonów poganiano bi-
ciem kolbami, metalowymi prętami.  
W pierwszym transporcie rozstrzela-
no ponad 200 osób.

W Dachau stosowano różne me-
tody tortur z biciem, Henryk Reiman 
nie wytrzymał, zmarł na miejscu.  
W Dachau Aleksander Guzik za-
rejestrowany był jako więzień z nr. 

12618. 31 sierpnia S. Kolka, A. Guzik  
i kilku innych zostali przewiezieni do  
KZ Sachsenhausen-Oranienburg. 
Tam A. Guzik był więźniem nr. 
30451 z kat. „Schuthaft”. W nowym 
miejscu obozu znów tortury, głód, 
ciężka praca przy budowie fabryki, 
karczowaniu lasu.

Jesienią 1941 roku rozpoczęły się 
zwolnienia więźniów z Górnego Ślą-
ska, pow. chrzanowskiego. Stanisław 
Kolka powrócił 1 listopada 1941 r. do 
Jaworzna. Po osadzeniu w Dachau 
ważył 120 kg, po powrocie 48 kg, 
nie rozpoznany przez własną siostrę. 
Aleksander Guzik nie mógł o własnych 
siłach dotrzeć do domu. Ze stacji kole-
jowej w Jaworznie przyniesiony został  
na krześle przez dwóch mężczyzn. 
Wyniszczony fizycznie i psychicznie, 
długo dochodził do zdrowia, leczył się 
przez pół roku, pozostając pod opieką 
doktora Stawarskiego.

Tragiczne ciosy w rodzinie
Okres okupacji hitlerowskiej w ro-

dzinie Guzików zapoczątkował serie 
dramatycznych przeżyć i wydarzeń. 
Chory ojciec po powrocie w r. 1941  
z obozów koncentracyjnych z Nie-
miec, wymagał intensywnego lecze-
nia i szczególnej opieki. Najstarsza 
córka Olga pracowała w konsumie tj. 
Centralnym Domu Towarowym, pod 
zarzutem dokonania sabotażu wraz  
z innymi pracownikami dnia 23 czerwca  
1943 r. została aresztowana przez gestapo  
i przewieziona do obozu koncentra-
cyjnego w Oświęcimiu-Brzezince 
oznaczona nr. 46417. W dniu 9 lutego  
1944 r. zginęła w obozie KL Auschwitz-
Birkenau. Innych danych o wymienio-
nej brak. Miała zaledwie 21 lat.

Po zakończonej wojnie, znów na-
stępny cios dotknął rodzinę. W roku 
1948 przy porodzie zmarła ich druga 
także 21-letnia córka Władysława, nie 
uratowano również dziecka.

Po stracie córek, pozostając  
w wielkim żalu i rozpaczy, mimo 
trudnych powojennych czasów, po-
wszechnego niedostatku, jeszcze  
w tym samym roku przysposobili 
osieroconą 10 letnią Zosię. Zawsze 
byli ludźmi o wielkim sercu, obdarzy-
li ją tym, co najlepsze, prawdziwą ro-
dzicielską czułością, troską, miłością, 
do czasu osiągnięcia pełnoletności  
i zamążpójścia.

W górniczym zawodzie
A leksander Guzi k pracowa ł  

w górnictwie w tutejszych kopalniach. 
Pierwszą pracę zarobkową w wieku 
15 lat podjął na powierzchni kopalni 
„Kościuszko”, później na dole kopalni 
„Jan Kanty”, przez ostatnie lata na sta-
nowisku przy pompach odwadniają-
cych. Na emeryturę przeszedł w roku 

1962. Zmarł w niespełna rok po swojej 
żonie, w roku 1967, w wieku 72 lat.

ZOFia żak

Wiele informacji dot. okresu wojny 
i działalności w Związku Legionistów 
pochodzi ze wspomnień Stanisława 
Kolki, znajdujących się w Muzeum 
m. Jaworzna. 

Aleksander Guzik

Krzyż Walecznych

Rok 1932. Kraków. Podczas zjazdu legionistów A. Guzik z żoną, J. Kurek z żoną

Delegacja górników i robotników z Jaworzna przyjęta przez 
Marszałka Piłsudskiego w Belwederze dnia 26 lutego 1928 roku
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W Zamku Królewskim w Warsza-
wie 9 czerwca br. odbył się finał XII 
konkursu Historia Bliska Ośrodka 
Karta, zatytułowanego „Mała Oj-
czyzna w pamięci i świadectwach”. 
W gronie laureatów I wyróżnienie 
otrzymały uczennice II LO w Ja-
worznie: Iwona Albert, Martyna 
Żak i Patrycja Dziurka za pracę pt. 
„Wolność można odzyskać, młodo-
ści nigdy - historia progresywnego 
więzienia dla młodocianych więź-
niów politycznych w Jaworznie” 
napisaną pod kierunkiem Anny 
Maciaszek.

Do tegorocznej edycji konkursu 
nadesłano ponad 350 prac, autorstwa 
ponad 600 uczniów z całej Polski. 
Zadaniem uczestników było poszu-
kiwanie obrazu małej ojczyzny, która 
pozostała żywa w pamięci czy zapisach 
odchodzących pokoleń. Uczniowie 
musieli wyjść poza ramy stawiane 
przez program szkolny, dokonując re-
konstrukcji nieistniejących już miejsc. 
O ostatecznym przyznaniu nagród za-
decydowało Jury Finałowe w składzie: 
Anna Radziwiłł, Włodzimierz Boro-
dziej, Zbigniew Gluza, Jacek Kochano-
wicz i Edmund Wnuk- Lipiński.

Ośrodek Karta, istniejący od  
1982 r., zajmuje się dokumento-
waniem i upowszechnianiem naj-
nowszych dziejów Polski i Europy 
Wschodniej. Redaguję kwartalnik 
historyczny „Karta”, wydaje książ-
ki. Prowadzi również Archiwum 
Wschodnie (1917-1956) i Archiwum 
Opozycji (1956-1989) oraz Indeks 

Represjonowanych w ZSRR obywateli 
państwa polskiego. Przez pryzmat 
jednostkowych doświadczeń i losów 
fundacja ta pokazuje historię zbioro-
wości, społeczeństwa, narodu i pań-

W konkursie rywalizowali najlepsi 
matematycy z jaworznickich szkół. 
Od dwóch lat w zmaganiach tych 
uczestniczą uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych. Na tym poziomie 
kształcenia konkurs dzieli uczniów 
na tych realizujących w szkole 
matematykę na poziomie podsta-
wowym i na poziomie rozszerzo-
nym. W bieżącym roku szkolnym 
wśród najlepszych matematyków 
Jaworzna (poziom rozszerzony) 
znalazła się liczna grupa uczniów 
k lasy matematyczno-f izycznej  
III LO. Wśród 10 nagrodzonych aż 
5 to uczniowie III LO: S. Szewczyk 
– II miejsce, P. Palian – III miejsce 
oraz M.Moździerz, M. Pokrywka,  
J. Spiechowicz wyróżnienie. 

B i o r ą c  p o d  u w a g ę  w y n i k i 
wszystkich uczestników konkursu 
na poziomie rozszerzonym, klasa 
matematyczna III LO okazała się 
najlepsza, wyprzedzając inne klasy 
jaworznickich liceów ogólnokształ-
cących o podobnym profilu.

Mówiąc o najlepszych matema-
tykach w III LO należy wspomnieć, 
że Marcin Osada, tegoroczny ma-
turzysta, otrzymał po raz kolejny 
wyróżnienie w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym „Kan-
gur” w kategorii student, zdobywa-
jąc I miejsce wśród maturzystów 
powiatu jaworznickiego.

W klasie matematyczno-fizycznej 
III LO realizowane są wymagania ob-
jęte podstawą programową w zakresie 
rozszerzonym, ale także zagadnienia 
wykraczające poza nią. Dzięki temu 
kształci uczniów nie tylko dysponują-
cych ogromną wiedzą, ale także zafa-
scynowanych matematyką. Szkoła pro-
ponuje zajęcia dodatkowe, pomagające 
w przygotowaniu do matury i studiów. 
Uczniowie mają możliwość uczest-
nictwa w wykładach na uczelniach 
wyższych: Akademii Pedagogicznej  
w Krakowie oraz Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach. Co roku, z zaproszenia 
AP w Krakowie przedstawiciele klasy 
matematycznej biorą udział z nauczy-
cielem w Sympozjum Naukowym Kół 
Matematycznych konfrontując swoją 
wiedzę z poziomem akademickim.

mGr dOrOTa mOcek

Nie można się zgadzać na taki stan rze-
czy. By jednak skutecznie z nią walczyć, 
należy uświadomić sobie jej istnienie  
i zdobyć narzędzia do rozwiązania 
problemu agresji i przemocy.

13 czerwca 2008 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 7 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Jaworznie odbyła się impre-
za sportowo-rekreacyjna „Trzymaj 
formę”. Jej celem było propagowanie 
aktywnego i zdrowego trybu życia.

Do udziału w imprezie zaproszo-
no klasy sportowe ze szkół SP nr 1  
i SP nr 16, a także dzieci ze świetlicy 
środowiskowej i Ośrodka dla Osób 
Niepełnosprawnych.

W meczu koszykówki rywalizo-
wali ze sobą chłopcy z klas sporto-
wych z SP nr 7 i SP nr 16. Pomiędzy 
uczennicami SP nr 7 i SP nr 16 roze-
grano mecz trójek siatkarskich.

W wielu ciekawych konkuren-
cjach rywalizowali ze sobą uczniowie 
SP nr 7 oraz dzieci reprezentujące 
świetlicę środowiskową. Podziwiali-
śmy występ gimnastyki artystycznej 
uczennicy klasy 2 SP 7 Magdaleny 
Krupy, która mimo młodego wieku 
ma już liczne sukcesy w tej dyscypli-
nie sportowej. Swoje umiejętności 
gry w tenisa ziemnego zaprezentował 
Karol Krawczyński – uczeń klasy  
4 SP 7 – mistrz Polski w kategorii 

do lat 12. Krótki pokaz tańca towa-
rzyskiego zaprezentowali uczniowie 
SP 7 Marcelina Szpala i Krzysztof 
Pierzchała.

Ciekawego wywiadu udzielił za-
proszony gość, którym był uczestnik 
Igrzysk Olimpijskich w Montrealu  
w 1976 roku, Kazimierz Orzeł.

Na scenie ustawionej na szkolnym 
boisku swe umiejętności taneczne 

Wolność można odzyskać

stwa, wnosząc tym samym ogromny 
wkład w zachowaniu naszej prze-
szłości od zapomnienia. W tym roku 
w pracę tę zaangażowały się również 
licealistki z Jaworzna. (iW)

9 czerwca 2008 r. w Sali Teatralnej MCKiS miało 
miejsce oficjalne ogłoszenie wyników  
II Jaworznickiego Konkursu Matematycznego

Sukcesy LO III

Przeciw przemocy!
Akcja „Trzymaj formę”

prezentowały zespoły uczniów SP 7, 
zespół dzieci ze świetlicy środowi-
skowej oraz gościnnie wystąpił zespół 
MCKiS „TAKT”, który prowadzony 
jest przez pana Bartosza Rodzika.

Ciekawe utwor y muzyk i po-
ważnej i rozrywkowej na keybor-
dzie zaprezentowa l i uczniowie  
SP 7: Adrian Draganik, Jakub Salach  
i Łukasz Ciepły oraz f lecistka Karo-
lina Kawala – uczennica Gimnazjum  
nr 8 w Jeleniu.

Imprezę uatrakcyjnił pan Paweł 
Kopeć, który zaśpiewał wiele zna-
nych piosenek i przebojów muzyki 
rozrywkowej. 

Dodatkowymi atrakcjami były 
stragany z małym słodkim co nieco, 
ogromny dmuchany zamek-zjeż-
dżalnia, który cieszył się dużym 
powodzeniem najmłodszych dzie-
ci, oraz tatuaże malowane przez 
utalentowaną artystkę Magdalenę 
Skórę, uczennicę Gimnazjum nr 8 
w Jeleniu. Imprezie towarzyszyła 
wspaniała zabawa i zdrowa rywali-
zacja sportowa.

aleksandra draGanik, dOrOTa skóra

W dzisiejszych czasach przemoc jest zjawiskiem 
powszechnym. Stykamy się z nią na każdym 
kroku, także w szkole

Z tego założenia wychodzi młodzież 
i kadra Zespołu Szkół nr 4 w Jaworz-
nie. Aby podkreślić swoje stanowisko, 
uczniowie SP nr 8 i Gimnazjum nr 9  
w Jaworznie wraz z nauczycielami przy-
łączyli się do obchodów „Dnia Szkoły 
bez przemocy”. Impreza ta została połą-
czona ze świętem sportu w ramach za-
kończenia kampanii „Zachowaj Trzeź-
wy Umysł” oraz „Dniem Dziecka”.

Przygotowano mnóstwo atrakcji, 
by dzień ten na długo został w pamię-
ci uczestników. 5 czerwca 2008 r. od 
godziny 9.00 rozpoczął się happening 
pod hasłem „Citius, Altius, Fortius”. 
w tym samym czasie na boisku szkol-
nym reprezentacje klas gimnazjalnych 
stanęły w szranki o tytuł najlepszych 
w piłce nożnej (drużyny męskie) i piłce 
siatkowej (dziewczęta). Uczniowie szkoły 
podstawowej rywalizowali ze sobą w: 
biegach sztafetowych, biegach w wor-

kach, z jajkiem, przeciąganiu liny, itp. 
W budynku szkoły powstały wystawy 
prac plastycznych inspirowanych ha-
słami: „Stop przemocy” (plakaty), „Jak 
zdrowo spędzać wolny czas” (w ramach 

programu „Trzymaj formę”). Przepro-
wadzono także międzyklasowy druży-
nowy konkurs olimpijski „Od Aten do 
Pekinu”. Ukonorowaniem wszystkiego 
był apel zorganizowany przez Samorząd 
Uczniowski, który zgromadził wszyst-
kich uczniów zespołu. w jego trakcie 
przewodnicząca Rady SU odczytała 
odezwę przeciwko przemocy. Obejrza-
no również występ zespołu tanecznego 
„Hulaj dusza Mariusza”.

Punktualnie o 12.00 wypuszczono 
230 czerwonych baloników (symboli 
akcji), łącząc się tym samym ze wszyst-
kimi ludźmi w Polsce, którzy także nie 
zgadzają się na obecność przemocy  
i agresji w szkołach. Ten protest w Ze-
spole szkół nr 4 w Jaworznie przybrał 
pokojową formę, która połączyła wszyst-
kich uczniów i uświadomiła im, że warto 
walczyć o słuszny cel.

maGdalena pOlOcZek

Wyróżnione uczennice II LO

Obchody „Dnia Szkoły bez przemocy”

Pokaz gimnastyki artystycznej

Zajęcia z aerobiku cieszyły się dużym zainteresowaniem

Laureaci konkursu matematycznego
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Wygrana w regionalnym konkursie 
plastycznym obejmującym woje-
wództwo śląskie i opolskie, orga-
nizowanym przez Oddział Gór-
nośląski Państwowego Instytutu 
Geologicznego w Sosnowcu pod 
hasłem: „Skarby Ziemi”, dała prze-
pustkę do przygody geologicznej 
uczennicy Szkoły Podstawowej  
nr 22 w Jaworznie.

Tradycją Szkoły Podstawowej  
nr 16 stał się coroczny koncert dla 
rodziców i uczniów wzorowych 
klas trzecich – kończących I etap 
nauczania oraz klas szóstych, 
żegnających mury swojej szkoły. 
18 czerwca br. koncert ten, 
odbywający się w Sali Teatralnej 
MCKiS, rozpoczęto polonezem  
w wykonaniu szkolnego zespołu 
folklorystycznego „Lajkonik”.

Spotkanie miało charakter szczególny, 
dlatego bardzo serdecznie powitano przy-
byłych gości: panią dyrektor Beatę Wiktor, 
panią wicedyrektor Danutę Midę, pana wi-
cedyrektora Rafała Sobola. Równie gorąco 
przywitano grono pedagogiczne, pracow-
ników szkoły, uczniów i ich rodziców oraz 
wszystkich, którzy zechcieli przybyć na tę 
doniosłą uroczystość. 

Po  p ow it a n iu  roz p o cz ę ł a  s i ę  cz ę ś ć 
ar t yst yczną , w k tórej swe różne ta len-
t y  z a p r e z e n t ow a l i  u c z n i ow i e  S P  16 .  
W pierwszej części tańczyl i, recy towali 
wiersze, śpiewali piosenki, gra l i na f le-
tach uczniowie klas pierwszych i trzecich, 
część drugą uświetniły występy klasy pią-
tej artystycznej, która zaprezentowała się  
w przedstawieniu teatra lnym, piosence  
i układzie tanecznym. Na koniec aerobik 
sportowy wykonały gościnnie uczennice 
klasy I Gimnazjum nr 11. W trakcie wystę-
pów pani dyrektor wraz z wychowawcami 
wręczyła uczniom wzorowym z klas trzecich 
i szóstych nagrody za wysokie wyniki w na-
uce, a rodzicom listy gratulacyjne. Ponadto 

przyznano nagrody specja lne. Statuetkę 
Najlepszego Absolwenta otrzymała Martyna 
Andreew z klasy VI c, Statuetka Talent Arty-
styczny powędrowała w ręce Pauli Ptasznik 
z klasy VI a, natomiast Statuetkę Przyjaciela 
Szkoły pani dyrektor podarowała rodzicowi, 
panu Mirosławowi Wilczakowi, składając 
jednocześnie wyrazy wdzięczności wszyst-
kim rodzicom za owocną współpracę ze 
szkołą, za okazaną pomoc i wsparcie.

Na zakończenie spotkania uczniowie z klas 
szóstych przygotowali piękne podziękowania 
dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników szko-
ły, podkreślając, że to dzięki nim wszystkim 
szkoła na całe życie pozostanie w ich sercach. 
Emocji i wzruszeń dodatkowo dostarczyła 
piosenka Piotra Rubika „Niech mówią, że 
to nie jest miłość”, w trakcie której dyrekcja  
i grono pedagogiczne obdarowani zostali 
symbolicznymi różami.

Koncert się zakończył, a Trzecioklasistom 
i Szóstoklasistom pozostaje życzyć, aby nig-
dy nie opuszczał ich zapał do nauki i radość 
dzieciństwa, któremu towarzyszy uśmiech. 
Powodzenia w nowych klasach, w nowych 
szkołach i  celujących wyników w nauce!

beaTa Olesik

Koncertowe zakończenie

Przygoda z geologią

Na sukces Moniki Pluty złożyły 
się pasja malowania i zamiłowanie 
do gemmologii. Od najmłodszych 
lat interesowała się minerałami  
i kamieniami szlachetnymi. Pod kie-
runkiem pani Bożeny Gorzawskiej 
stworzyła pracę nie tylko o wysokich 
walorach artystycznych, ale także 
naukowych. W nagrodę pojechała do 

Warszawy na rozstrzygnięcie kon-
kursu na szczeblu ogólnopolskim. 
W oczekiwaniu na wyniki uczest-
nicy i opiekunowie z całej Polski 
zwiedzali Warszawę. Ciekawą lekcję 
o czasach prehistorycznych zaliczyli 
w Muzeum Geologicznym. Wizyta w 
muzeum przeniosła zwiedzających 
w świat dinozaurów, gigantycznych 
amonitów i dziki świat człowieka 

pierwotnego. Wiele prac plastycz-
nych z ca łej Polsk i ocenianych 
było przez pracowników Muzeum 
Geologicznego Państwowego Insty-
tutu Geologicznego w Warszawie  
i przedstawicieli Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Monika zajęła  
3 miejsce. Trójka dzieci – autorów 
najlepszych prac – wraz z opie-

kunkami i kierownikiem Muzeum 
Geologicznego PIG doc. dr hab. 
Włodzimierzem Mizerskim udała 
się na Litwę, by reprezentować Polskę  
w finale międzynarodowym, organi-
zowanym w tym roku na Litwie.

Wilno przywitało ich piękny-
mi zabytkami, wspaniałą pogodą 
i serdecznością organizatorów. Od 
wczesnego poranka do późnych go-
dzin wieczornych finaliści zwiedzali 
Wilno i okolice. Rejs statkiem po 
Wilii, pływanie żaglówką po jeziorze 
Galwe, zwiedzanie zamku w Trokach 

i podziwianie panoramy z wysokości 
19 piętra wieży telewizyjnej oraz de-
gustacje kuchni regionalnej, to tylko 
niektóre atrakcje czterodniowego po-
bytu przygotowane dla uczestników. 
Organizatorzy nie zapomnieli także  
o Dniu Dziecka, z okazji którego dzie-
ci mogły korzystać z rozrywek przy-
gotowanych w Parku Wodnym. 

Monika jako laureatka otrzymała 
wiele wspaniałych nagród, jednak 
najcenniejszy dla niej był sam wyjazd, 
dzięki któremu dużo się nauczyła, 
poznała ciekawych ludzi i zobaczyła 

interesujące miejsca. Przekonała się 
także, że rozwijanie zainteresowań 
może dawać wiele satysfakcji. 

Na pochwałę zasługuje organi-
zacja konkursu, za co słowa uznania 
i podziękowania należą się pra-
cownikowi PIG w Sosnowcu Panu 
Pawłowi Woźniakowi oraz orga-
nizatorom ogólnopolskiego etapu 
prowadzonych przez doc. dr hab. 
Włodzimierza Mizerskiego kierow-
nika Muzeum Geologicznego PIG  
w Warszawie.

OpracOWała mGr bOżena GOrZaWska 

o g ł o s z e n i e

Największy amonit w Polsce

Monika z wychowawczynią po lewej stronie p. P. Woźniak

Zespół „Lajkonik” zatańczył poloneza
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Miasto JaworznoDni Jaworzna 2008

Kiedy pojawiła się informacja „na 
mieście” kto wystąpi podczas tego-
rocznych Dni Jaworzna, na forum 
internetowym portalu www.jaw.pl 
i w przypadkowo podsłuchanych 
rozmowach, nie sposób było nie do-
strzec głosów dezaprobaty, dlaczego 
ci artyści, a nie inni? Klamka jednak 
zapadła, nie dało się już nic zmie-
nić. Artyści wystąpili, honorarium 
wzięte. Dni Jaworzna 2008 przeszły 
do historii. 

Czwartek
W tym dniu miało miejsce zakończe-

nie XII edycji międzyszkolnego konkur-
su literackiego o „Złote Pióro Prezydenta 
Miasta”. Podczas uroczystej gali pozna-
liśmy laureatów, którzy z rąk przed-
stawicieli miasta i sponsorów odebrali 
nagrody. O tej imprezie szerzej piszemy 
wewnątrz gazety. Zwieńczeniem pierw-
szego dnia obchodów święta miasta był 
recital Elżbiety Wojnarowskiej, która, 
jak sama mówi, jest przede wszystkim 
pisarką. Jednak w jej życiu od lat pozo-
staje także muzyka, pasją do śpiewania 
zaraziła się w legendarnej Piwnicy Pod 
Baranami – To była próba opanowa-
nia śpiewu dramatycznego, pomógł mi  
w tym Piotr Skrzynecki – opowiadała  
w wywiadzie artystka. 

Piątek
Przed Halą Miejskiego Centrum 

Kultury i Sportu o 17.00 rozpoczęła 
się „Scena Młodych”. Zaprezentowali 
się laureaci tegorocznego Rejonowego 
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 
„Jawor”. Następnie odbył się koncert eM 
Bandu, który specjalnie na Dni Jaworzna 
przygotował najpopularniejsze utwory 
– piosenki ze światowych list przebojów. 
Na zakończenie dnia – „Broadway’owski 
Show”, widowisko złożone z najwięk-
szych przebojów musicalowych i szla-
gierów niezapomnianych gwiazd: Lizy 
Minelli, Barbary Streisand, Elvisa Pre-
sley’a, Franka Sinatry. Wystąpili aktorzy 
znani ze scen teatru i z telewizji.

Sobota
Spod hali w Centrum wydarzenia 

kulturalne i rekreacyjne przeniosły się na 
boisko Stadionu Miejskiego „Azotanii”. 
A tam już od godziny 10.00 rozgrywany 
był turniej piłki nożnej firm i zakładów 
pracy o puchar dyrektora MCKiS. Przy-
stąpiło do niego 5 drużyn zakładowych 
z Jaworzna. Zgodnie z oczekiwaniami  
I miejsce zajęli piłkarze ZGE „Sobieski”, 
II miejsce – firma „Sukces”, III miejsce 
– firma „Fud-Men”. Następnie ponow-
nie piłka nożna, tym razem w wielkim 
dosłownym wydaniu – turniej gigan-
tycznych piłkarzyków, w sportowych 
zmaganiach nie zabrakło dużej ilości 
uśmiechu i bezbolesnych potknięć na 
nadmuchanej arenie. Tego dnia atrakcje 
przewidziane były niemal dla każdego, 
a już na pewno na ich brak nie mogły 
narzekać ci najmłodsi. I tak doczekali-
śmy godziny 17.00. Vito WS, DJ Wiktor, 
Owal, Mezo i piękna Kasia Wilk dali po-
pis muzyki lekkiej i przyjemnej dla ucha. 
Znana z mocnego wokalu Kasia Wilk 
była w świetnej formie. Udowodniła, że 
doskonale radzi sobie na scenie zarówno 
w duecie, jak i solo. – Jestem pod wra-
żeniem, było super i wrócę tu na pewno 
– podsumowała w wywiadzie wokalist-
ka. Sam zaś Mezo wzbudził największy 
aplauz wśród młodych jaworznianek, 
które nie przestawały krzyczeć przed 

Wielka czterodniowa feta

sceną. – Grało mi się bardzo dobrze, jeśli 
potwierdzą to ludzie z Jaworznia tzn. że 
był to dobry koncert – mówił Mezo. 

Jednak ich wspólny występ nie był 
ostatnią atrakcją sobotniego dnia. 
Wystąpił również rockowy zespół  
z zaprzyjaźnionego z Jaworznem mia-
sta Szigetalom z Węgier. ZSUZSANKL 
dał popis zarówno własnej twórczości, 
w dość trudnym dla nas języku, jak 
również twórczości tzw. coverowej, 
piosenek największych rockowych 
zespołów świata. A po godzinie 21 to, 
na co młodzież czekała najbardziej. 
Jeden z najlepiej ocenianych zespołów 
muzyki alternatywnej – Happysad. 
Świetne teksty, melodyjne utwory  

i charyzmatyczny wokalista Kuba 
Kawalec. Mnóstwo zabawy, mnóstwo 
ludzi i mnóstwo niezapomnianych 
wspomnień. Tego dnia na stadionie 
Azotanii można było spotkać także 
prezydenta Jaworzna, posła Wojciecha 
Saługę oraz europosła Jerzego Buzka: 
– To jest miejsce, gdzie warto przyjeż-
dżać – uzasadniał w rozmowie swoją 
obecność.

Niedziela
Słoneczna, upalna i atrakcyjna. Po-

południu ogólnodostępna rozkładana 
sztuczna ściana wspinaczkowa dostęp-

na była dla wszystkich śmiałków, dla 
których ta forma rekreacji nie jest obca. 
Tę atrakcję zapewnił Grzegorz Tucki  
z Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„K2” działającego przy Gimnazjum nr 3. 
Po godzinie 16.00 rodzice wraz z dziećmi 
przywitali na scenie Majkę Jeżowską, 
patronkę Przedszkola Miejskiego nr 27 
w Jaworznie. Ku uciesze najmłodszych 
słuchaczy wokalistka dała typowy kon-
cert z największymi jej hitami. Dodajmy, 
że uwagę licznych przykuła nienaganna 
sylwetka piosenkarki, której talia zadzi-
wiała. Dinozaur muzyki rozrywkowej 
w Polsce, wiecznie na czasie, rzadko 
przestający koncertować – Krzysztof 
Krawczyk – to z kolei druga niedzielna 

gwiazda Dni Jaworzna. Koncert tego 
artysty minął pod znakiem jego naj-
większych hitów sprzed lat. Pojawiły się 
także najnowsze utwory z płyty „Tacy 
samotni” z 2006 roku. 

Zwieńczeniem tegorocznych ob-
chodów Dni Jaworzna był koncert UK 
Legends The Animals & Smokie. Po ich 
koncercie niebo nad Azotanią zamieniło 
się w kolorową paletę różnokolorowych 
fajerwerków, które wystrzelone zostały 
w niebo kończąc tym samym Dni Ja-
worzna 2008. 

Jakie według Was były tegoroczne 
Dni Jaworzna? Komentujcie na www.
jaw.pl.

łukasZ GryGiel

Autorem fotografii jest Przemysław Woś

Stadion Miejski na ul. Moniuszki pękał w szwach. Każdy znalazł coś dla siebie

Piękna Kasia Wilk i jej przyjaciel 
Mezo

To było niezłe show

J. R. Drąg na jaworznickim rynku Przedstawiciele harcerzy odbierają podziękowanie od prowadzącego Majka Jeżowska

Krzysztof Krawczyk

Europoseł Jerzy Buzek z drużyną harcerską

Muzyka Krzysztofa Krawczyka łączy pokolenia


