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Oto kilka wyimków z naszej 
gazety z roku 2000

(„Ct” nr 41/471 z 11 października 2000 roku)
Skąd wziął się Kamport?

Jak udało nam się ustalić, przez 
długi czas w firmie Kamport 
pierwsze skrzypce grał poseł 
SLD Andrzej Szarawarski, kolega 
Mariana Tarabuły, prezydenta 
Jaworzna. Obaj panowie należą 
do władz partii SLD na Śląsku. 
Obecnie w radzie nadzorczej 
Kamportu zasiada niejaka Maria 
Szarawarska i nie jest to zbieg 
okoliczności, że nosi nazwisko 
posła z Sosnowca.
Obecna firma Kamport powstała 
w 1995 roku z kapitałem 10 tysięcy 
złotych, który de facto, do dzisiaj 
(do 11 października 2000 r. – od 
red.) według naszej wiedzy się 
nie zmienił. Szefowała temu 
przedsięwzięciu prezes Jolanta 
Porębska.
Tak ze zmiennym szczęściem 
firemka sobie istniała aż do 
końca 1997 roku, kiedy na scenie 
pojawiła się Katarzyna Salomea 
Szmidt i zaczęła skupować udziały. 
Udało się zgromadzić ich 49. 
Pozostałe udziały są w rękach 
Porębskich, a dokładnie - Jolanty 
Porębskiej w liczbie 51 sztuk. To 
najświeższe informacje, bo z 17 
stycznia 2000.
Każda spółka prawa handlowego 
zobowiązana jest składać w sądzie 
coroczne sprawozdanie finansowe. 
A tu ciekawostka. Kamport od  
4 lat tego nie robi i nie jest ścigany 
przez Wydział Przestępczości 
Gospodarczej Policji.
Na jakiej podstawie więc Zarząd 
Miasta Jaworzna uznał Kamport 
za wiarygodną spółkę? Czy poseł 
Szarawarski zapewnił o tym 
Tarabułę? A może prezydent 
Jaworzna uwierzył na słowo 
zarządowi Kamportu?
To kolejny przykład działań 
prezydenta Tarabuły, dla którego 
bliższe są układy koleżeńskie, niż 
dobro miasta. Kolejny raz Tarabuła 
i spółka podejmuje decyzje 
niosące dla miasta wieloletnie 
skutki, bez znajomości wszystkich 
przesłanek.

Tak się zaczęło
Wcześniej, w „Ct” nr 35/465 z 30 
sierpnia 2000 roku, pisaliśmy, 
że Kamport, po wykonaniu 
monitoringu miał stać się jego 
zarządcą w ramach spółki  
z miastem pod nazwą: „Bezpieczne 
Miasto Jaworzno 2000”, której 
udziałowcy dostaliby  
w użytkowanie (czytaj: w prezencie) 
od miasta system monitoringu  
o wartości 1 miliona złotych.
Wszystkich publikacji na temat 
przejęcia monitoringu miasta 
było w sumie 9. Ostatecznie 
monitoring przejęła wówczas 
jaworznicka policja i do czasu 
powstania straży miejskiej go 
sprawowała.
Skończyły się problemy związane 
z firmą Kamport i tematyka zeszła 
z łamów naszej gazety.

Jedni na giełdę, 
drudzy do PRL-u

1.	 Czy	 przystępując	 do	 przetargu	
wiedzieliście	 Państwo	 o	 tym,	
że	 dyrektor	 jaworznickiego	 od-
działu	Waszej	firmy	jest	swatem	
dyrektora	 Elektrowni	 Jaworzno	
III?	

2.	 Ilu	 byłych	 pracowników	 Milicji	
Obywatelskiej	zatrudnia	spółka	
w	Jaworznie?	

3.	 Czy	członek	Zarządu	Władysław	
Porębski	był	pracownikiem	Mili-
cji	Obywatelskiej	(MO)?	

4.	 Czy	 dyrektor	 jaworznickiego	
oddziału	 Waszej	 firmy	 był	 pra-
cownikiem	MO?	

5.	 Dl acz ego	 Centr um	 Ochrony	
Security	 Sp.	 z	 o.o.	 posługuje	 się		
w	Internecie	koncesją	wydaną	na	
spółkę	 PHUP	 Kamport	 export-
import	sp.	z	o.o.?	

6.	 Dlaczego	 w	 koncesji,	 opubliko-
wanej	przez	Was	w	Internecie	na	
stronie:	 http://www.centros.pl/
cos/index2.php?sp=ofirmie/kon-
cesja,	 ukryto	 nazwisko	 prezesa	
zarządu	oraz	członka	zarządu?	

7.	 Jakie	są	zatem	powiązania	między	
Centrum	Ochrony	Security	sp.	z	o.o.	
a	 PHUP	 Kamport	 export-import	
sp.	z	o.o.?

A oto pytania, które 
wystosowaliśmy do MSWiA:

1.	 Na	jakiej	podstawie	prawnej	Centrum	
Ochrony	Security	sp.	z	o.o.	może	po-
sługiwać	 się	w	 Internecie	koncesją	
wydaną	na	spółkę	PHUP	Kamport	
export-import	sp.	z	o.o.?	

2.	 Czy	w	koncesji,	opublikowanej	przez	
Centrum	Ochrony	Security	sp.	z	o.o.	
w	Internecie	na	stronie:	http://www.
centros.pl/cos/index2.php?sp=ofir-
mie/koncesja,	można	ukrywać	na-
zwisko	prezesa	zarządu	oraz	członka	
zarządu?	

3.	 Czy	MSWiA	zna	powiązania	między	
Centrum	Ochrony	Security	sp.	z	o.o.	
z	PHUP	Kamport	export-import	sp.	z	
o.o.,	skoro	Centrum	Ochrony	Security	
używa	ich	koncesji?	

4.	 Czy	Ministerstwo	Spraw	Wewnętrz-
nych	 i	Administracji	zna	treść	kry-
tycznych	artykułów	z	prasy	ogólno-
polskiej	oraz	lokalnej	na	temat	spółki	
Kamport,	a	szczególnie	jednego	z	jej	
właścicieli,	Andrzeja	S.?

Pytania wysłaliśmy w poniedziałek, 
czekamy cierpliwie na odpowiedzi.

W związku z przetargiem ograniczonym na 
ochronę Elektrowni Jaworzno III firmie Security 
Group zadaliśmy 28 czerwca 2008 roku poniższe 
pytania, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi 
przed publikacją. Wcześniej, 24 czerwca br. 
pytaliśmy telefonicznie, lecz szef marketingu, 
Łukasz Jabłoński odmówił odpowiedzi przez 
telefon:

Ten dokument widnieje na 
oficjalnej stronie Security 
Group, stąd trudno się dziwić, 
że trafiliśmy po 8 latach na trop 
firmy Kamport

Odszedł od 
nas Jacek 
Świętosławski

czytaj na str. 3

Początek 
odnowy rynku

czytaj na str. 3

82% 
abiturientów 
zdało maturę

czytaj na str. 2

Właściciel Nowinexu, znanej ja-
worznickiej firmy ochroniarskiej 
twierdzi, że to skutek bliskich po-
wiązań rodzinnych dyrektora ja-
worznickiego oddziału sosnowiec-
kiej firmy Security z dyrektorem 
Elektrowni Jaworzno III.

– Security	dała	najniższą	cenę	i	do-
stała	najwyższą	ocenę	za	wiarygodność	
techniczną – broni wyboru komisji 
przetargowej Andrzej Ślusarz, wicedy-
rektor ds. pracowniczych elektrowni.

Cała sprawa pozostałaby prawdopo-
dobnie bez echa, gdyby nie fakt, że za-
stosowano procedurę przetargu ograni-
czonego, zamykając drogę do przetargu 
wielu innym nowoczesnym firmom. 
Pisząc nowoczesnym, mam na myśli 
firmy, które samodzielnie osiągnęły 
zdolność do funkcjonowania na tym 
rynku i nie podpierają się funkcjonariu-
szami dawnej Milicji Obywatelskiej, lub 
– nie daj Boże – pracownikami SB, któ-
rzy mają niezłe emerytury i w firmach 
ochroniarskich nie szukają pieniędzy 
na chleb, a raczej na zbytki.

Przetarg ograniczono do 5 firm 
ochroniarskich. Z firm jaworznickich 
zaproszono tylko Biuro Ochrony Fart, 
firmy która przez ostatnich 13 lat 
ochraniała tereny Elektrowni.

– Nam	nie	dali	nawet	 szansy.	Nie	
przysłali	nam	zaproszenia	do	przetargu,	
a	 jestem	przekonany,	że	nasza	oferta	
byłaby	 najlepsza	 cenowo.	 Mamy	 też	
wystarczające	możliwości	 techniczne,	
by	jakość	ochrony	była	należyta – mówi 
Tadeusz Jękosz, właściciel Nowinexu.

Zamiast jaworznickiej firmy – sosnowiecka spółka. To wynik działań 
komisji przetargowej, która kilkanaście dni temu wybierała nową firmę 
ochroniarską dla Elektrowni Jaworzno III

To zresztą z powodu Fartu elek-
trownia wszczęła procedurę ofertową. 
– Fart	zaproponował	podwyższenie	ceny	
na	 ochronę,	 więc	 musieliśmy	 ogłosić	
przetarg,	by	zweryfikować	propozycję	
ceny	 rynkowo – tłumaczy Ślusarz. 
Tymczasem Fart, o dziwo, oferty nawet 
nie złożył.

W elektrowni dowiedzieliśmy się 
o powiązaniach Centrum Ochrony 
Security sp. z o.o. z firmą Kamport, 
której koncesja jest w użyciu. Prawda 
jest banalna, firma Kamport zmie-
niła nazwę.

Usługi ochroniarskie zlecone przez 
jaworznicką elektrownię są warte pra-
wie 400 tys. euro. Zgodę na przetarg 
ograniczony wyraził zarząd PKE,  
a zaproszenia do przetargu osobiście 
podpisywał dyrektor elektrowni, który 
nie ma sobie nic do zarzucenia. Według 
niego, jego swat jest zwykłym pracow-
nikiem Security, choć jest dyrektorem 
jaworznickiego oddziału tej firmy, bo 
tak stanowi prawo i powiązanie między 
nimi nie mają żadnego znaczenia. Uwa-
ża, że wszystko jest zgodne z prawem 
oraz z normami etycznymi.

To prawie koniec tej historii, lecz 
obok, na prawym łamie publikujemy 
wyimek z historii Kamportu, na któ-
rym ciąży piętno postkomunistycznej 
przeszłości. Na dole pytania, na które 
nie uzyskaliśmy jeszcze odpowiedzi, 
choć są bardzo proste.

Na stronie drugiej „Ct” znajdziecie 
Państwo artykuł, z którego wynika, 
że grupa Tauron, do której należy 
PKE wraz z Elektrownią Jaworzno 
III zmierza na giełdę papierów war-
tościowych.

Myślę, że zakłady i spółki Taurona 
muszą wspólnie zmierzać w XXI wiek, 
a nie – mimo zgodności z prawem 
– wskrzeszać demony PRl-u. Bo prze-
cież stan wojenny do dziś jest uznawany 
jako działanie zgodne z prawem.

Myślę, że nie może być tak, że jedni 
wkładają ogromny wysiłek, aby grupa 
Tauron była rzetelną, przejrzystą i nowo-
czesną firmą, a drudzy o to nie dbają.

Józef Matysik
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Sprzedam Toyotę Corollę 1,6, 
benzyna, 2002 r., 48.000 km, 

bogate wyposażenie, 
stan idealny. 

Tel.503 015 191
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Wykonawcą robót jest firma Pavimen-
tal, z którą Stalexport Autostrada Ma-
łopolska S.A. podpisała w marcu 2008 
kontrakt na remont ok. 28 km jezdni 
oraz 10 obiektów mostowych.

Prace remontowe prowadzone będą 
na odcinku od Węzła Byczyna do Wę-
zła Chrzanów I (skrzyżowanie z drogą 
krajową nr 79). Remontowana będzie 
jezdnia o długości 6 km (od 366 km do 
372 km), 3 mosty w ciągu autostrady 
oraz 8 łącznic na węzłach. 

Z użytkowania wyłączane będą 
odcinki jezdni o długości 2-3 km. 
Ruch dwukierunkowy będzie się 
odbywał na drugiej jezdni, na trzech 
pasach ruchu. Dwa z tych pasów 
przeznaczone zostaną dla pojazdów 
jadących w stronę Katowic. 

Ruszają prace  
na A4 w okolicach 
Chrzanowa

W pierwszej połowie lipca ruszą prace 
remontowe na autostradzie A4  
w okolicach Chrzanowa

Kierowcy proszeni są o zachowanie 
szczególnej ostrożności, gdyż remon-
towany odcinek A4 charakteryzuje 
się bardzo dużym natężeniem ruchu. 
Mieszkańcom Chrzanowa zaleca się, 
na okres prac, korzystanie z innych 
dróg w obrębie tego miasta.

Remonty łącznic zakończą się w po-
łowie listopada 2008 roku, a remonty 
mostów i jezdni pod koniec 2009 r. 

Dbając aby remonty były jak naj-
mniej uciążliwe dla podróżujących, 
a mając na uwadze duże zmiany w 
organizacji ruchu na tym odcinku, 
podjęta została również decyzja o 
przełożeniu na inny termin remontu 
obiektu mostowego na Węźle Chrza-
nów I (w ciągu drogi nr 79).

alicJa RaJtaR

W minioną sobotę 
na ul. Chropaczówka 
doszło do pożaru 
samochodu osobowego, 
trzynastoletniego 
„Fiata Tipo”. Na miejscu 
niezwłocznie pojawiły 
się służby policji i straży 
pożarnej.

Na Chropaczówce 
spłonął samochód

Informacje o palącym się samocho-
dzie straż pożarna otrzymała przed 
godziną 18.00 Na miejscu pojawiły się 
dwa zastępy, wówczas „Fiat Tipo” stał już  
w płomieniach i był praktycznie w cało-
ści spalony. – Strażacy	niezwłocznie	przy-
stąpili	do	jego	gaszenia – mówi Andrzej 
Filipczak ze straży pożarnej, dodając 
przy tym, że kierujący działaniami ra-
towniczymi nie ustalili bezpośredniej 
przyczyny zagrożenia. Sprawą zajęła się 
także jaworznicka policja. – Wiemy	już,	
że	doszło	do	samozapłonu	samochodu,	

Jaworzno zajmuje ostatnie miejsce w 
ilości wykonywanych badań mam-
mograficznych na terenie Śląska 
– tak wynika ze statystyk narodo-
wego Funduszy Zdrowia. Kobiety 
czekają w kolejkach na badania kil-
ka miesięcy. Co w dobie XXI wieku 
przeraża, bo w grę niejednokrotnie 
wchodzi ludzkie życie. 

Nasze niechlubne statystyki za-
interesowały pracowników Cen-
trum Onkologii w Gliwicach, którzy 
wychodząc naprzeciw potrzebom 
kobiet udostępnią dla jaworznianek 
nowoczesny mammobus z aparatem 
cyfrowym do bezpłatnego wykonania 
mammografii. Mammobus będzie 
dostępny od 30 czerwca – 6 lipca w 
godzinach od 9.00 – 18.00 przy Hali 
Widowiskowo-Sportowej od strony 
ul. Farnej. – W	ciągu	jednej	godziny	
pracownicy	z	Centrum	Onkologii	będą	
w	 stanie	 wykonać	 8	 badań	 – mówi 
Anna Grelowska z Referatu Ochrony 
Zdrowia w Jaworznie. 

Na badania mogą zgłaszać się 
panie od 50 – 69 roku życia, które 
w przeciągu ostatnich dwóch lat nie 
miały wykonywanych badań profi-

laktycznych, a także kobiety, ze skie-
rowaniem od lekarza.

Łukasz GRyGiel

Bezpłatne badania piersi

Hotel dla psa
W czasie wakacji można zostawić 

swego pupila w hotelikach dla zwie-
rząt, gdzie ma zapewnioną opiekę  
i jedzenie. Opłata za pobyt zwierzęcia 
wynosi 9 zł za dobę. Hoteliki znajdują 
się w Dąbrówce Małej (koło Katowic) 
ul. Milowicka, tel. 032 256 61 15 oraz 
w Szopienicach tel. 032 255 50 38.

25 czerwca Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy Tauron 
Polska Energia SA – oprócz przyję-
cia m.in. uchwał dotyczących oceny 
sprawozdań finansowego i zarządu 
za ubiegły rok – podjęło decyzję  
w sprawie rozpoczęcia przygotowań 
do upublicznienia firmy.

Pieniądze z giełdy są konieczne 
Grupie Tauron do sfinansowania części 
inwestycji. Niezbędne będą również na 
ten cel środki własne firm Grupy oraz 
pozyskane z instytucji finansowych.

5 maja Zarząd Tauron PE podjął 
uchwałę kierunkową o rozpoczęciu 
przygotowań do debiutu giełdowego. 
Rada nadzorcza pozytywnie zaopi-
niowała tę decyzję jeszcze w maju.  
25 czerwca również akcjonariusze zgo-
dzili się na upublicznienie spółki. Debiut 
giełdowy Tauron PE przewidywany 
jest na 2009 rok. Odbędzie się on przez 
podniesienie kapitału. Wkrótce spółka 
rozpocznie procedurę wyboru doradców 
prywatyzacyjnych.

Na przełomie września i paździer-
nika Tauron przedstawi strategię funk-
cjonalną grupy, która wskaże priorytety 
na najbliższe lata. Już dziś wiadomo, że 
najważniejsze będą inwestycje. 

– Ponieważ	Polsce	grozi	deficyt	ener-
gii,	a	w	kraju	dominują	 jednostki	wy-
twórcze,	które	przepracowały	już	ponad	
25	 lat,	naszym	priorytetem	stanie	 się	

Środki z debiutu na inwestycje

Tauron Polska Energia na giełdę
budowa	nowych	mocy.	Oznacza	to	pra-
wie	pewny	wzrost	wartości	akcji	spółki.	
Chcemy	także	inwestować	w	rozwój	sieci	
dystrybucyjnych	oraz	produkcję	zielonej	
energii,	aby	osiągnąć	samowystarczal-
ność	pod	 tym	względem – informuje 
prezes spółki Dariusz Lubera. – W	ciągu	
kilkunastu	lat	wybudujemy	ponad	2000	
MW	nowych	mocy.	Kolejność	prac,	czyli	
to,	który	blok	powstanie	pierwszy,	a	tym	
samym	zostanie	sfinansowany	ze	środ-
ków	pozyskanych	z	debiutu	Taurona	na	
giełdzie,	zależeć	będzie	od	rankingu	opła-

calności	tych	inwestycji.	Akcjonariuszom	
zaproponujemy	najbardziej	optymalny		
z	biznesowego	punktu	widzenia	kalendarz	
inwestycyjny.	Oczywiście	wszystkie	nasze	
nowe	jednostki	będą	budowane	w	bardzo	
nowoczesnych	technologiach	gwarantu-
jących	wzrost	sprawności	wytwarzania		
i	redukcję	emisji	CO2	 – dodaje.

PG

Do grupy Tauron należy PKE SA, 
której częścią m.in. jest Elektrownia 
Jaworzno III.

w	wyniku	tego	zdarzenia	nikt	nie	poniósł	
obrażeń – komentuje Mirosław Pasek  
z komendy w Jaworznie. Ciekawi tylko 
fakt nagłego samoistnego zapalenia się 
samochodu. Powstają pytanie, jak to 
jest możliwe, że samochód nagle staje  
w ogniu? – Przyczyn	samozapłonu	może	
być	wiele,	najczęstsze,	 te	odnotowane,	
wskazują	na	zwarcie	instalacji	elektrycz-
nej,	co	zdarza	się	nawet	renomowanym	
producentom	samochodów – wyjaśnia 
Kamil Jarząbek, autoexpert. 

Łukasz GRyGiel
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Strażacy sprawnie przeprowadzili akcję gaszenia płonącego pojazdu

W Jaworznie do tegorocznego egza-
minu maturalnego przystąpiło 1110 
absolwentów szkół średnich. Nie 
zdało go 203 uczniów, co daje średnią 
zdawalność w mieście na poziomie 
blisko 82%. 

Od 5 - 31 maja na terenie woj. śląskie-
go odbywały się egzaminy maturalne, do 
których przystąpili absolwenci liceów 
ogólnokształcących, uzupełniających, 
profilowanych, techników i techników 
uzupełniających. Świadectwa dojrzało-
ści uczniowie odbierali do 30 czerwca. 
Dodajmy, że pod koniec sierpnia, osoby, 
które nie zdały matury z przedmiotu 
mogą przystępować do egzaminu po-

82% abiturientów zdało maturę
prawkowego. Zastępca dyr. OKE w Ja-
worznie jest zadowolona z tegorocznych 
wyników abiturientów, podkreśla, że ten 
wynik nie jest zły. Informacja o wynika 
egzaminu maturalnego w woj. śląskim, 
można także znaleźć w sprawozdaniu 
na stronie OKE pod adresem: www.oke.
jaworzno.pl  (iW)
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Świętej pamięci Jacek 
Świętosławski zmarł  
w wieku 52 lat, w pełni 
aktywności rodzinnej  
i zawodowej.

Był mężem Małgosi i ojcem Kuby. 
Takich właśnie zdrobniałych, ciepłych 
słów zwykle używał odnosząc się do 
swych najbliższych. Mimo niezwykle 
aktywnego, obfitego w sukcesy życia 
zawodowego, uwielbiał rodzinę i dla 
niej  poświęcał cały wolny czas, który 
umiejętnie potrafił wygospodarować. 
Bardzo kochał swojego jedynego syna. 
Od najmłodszych lat uczył go szacun-
ku dla bliźnich, rodziców, dziadków. 
Uczył go również odwagi, męstwa, 
rzetelności w obowiązkach szkolnych, 
ale również umiejętnego korzystania  
z rozrywek takich jak żeglarstwo, pły-
wanie, jazda na rowerze.

Świętej pamięci Jacek był muzy-
kiem. Wraz z Małgosią byli stałymi 
bywalcami na różnych koncertach. 
Uwielbiał jazz, gitarę, taniec. Zain-
teresowania te wspólnie z Małgosią 
przekazywali Kubie.

Małgosia była wielką, pierwszą  
i jedyną miłością Jacka. Swoją postawą 
wobec niej dawał wielu mężczyznom  
i mężom przykład wielkiego szacun-
ku, czci, uwielbienia i wyrozumia-
łości dla ukochanej kobiety. Jacek  
i Małgosia byli duszami towarzystwa, 
potrafili wspaniale zabawić zebranych 
gości tańcem lub wspólnym śpiewem. 
Tworzyli piękny duet, duet dwojga 
dojrzałych ludzi, którzy pokazywali 

innym, z jaką klasą można bawić się 
w towarzystwie.

Świętej pamięci Jacek nie wyrażał 
na zewnątrz swoich uczuć religijnych, 
ale podświadomie poszukiwał Boga, 
odczuwał jego obecność i wszechmoc. 
Wiara jest łaską. Nie każdy w jednako-
wy sposób tej łaski doświadcza i dostę-
puje. Nie znamy, co rzeczywiście było 
w jego sercu, ale jest absolutnie pewne, 
że towarzyszyły mu osoby, które gorąco 
modliły się za niego. On o tym wiedział 
i poszukiwał wsparcia takich ludzi. Za 
to wsparcie szczodrze odwdzięczał się 
zgodnie z ewangeliczną zasadą „darmo 
wzięliście – darmo dawajcie”.

Świętej pamięci Jacek wraz z Mał-
gosią potrafili dzielić się swoimi suk-
cesami z wieloma potrzebującymi 
osobami. Jacek hojnie wspierał różne 
instytucje naukowe, społeczne, szko-
ły, przedszkola, społeczne inicjatywy 
krzewiące sport, kulturę fizyczną oraz 
wiele, wiele osób indywidualnych po-
trzebujących, tak po prostu ludzkiej 
bratniej pomocy.

Chyba największym dowodem 
jego twórczej inicjatywy w służbie 
bliźniego jest chemiczna firma, którą 
założył, był współwłaścicielem i cha-
ryzmatycznym przywódcą zespołu 
ludzkiego, który w niej pracował. 
W tej firmie wszyscy zatrudnieni,  
a z każdym rokiem ich przybywało, 
mieli swoje miejsce. To znaczy każdy 
zatrudniony w sposób godny mógł 
wykonywać swoje obowiązki i jeśli to 
robił rzetelnie, otrzymywał godziwe,  
a nawet szczodre wynagrodzenie.

Wykorzystując swoją charyzmę 
Jacek służył społeczeństwu, a na-
wet można odważnie powiedzieć, 
że służył narodowi. Jego f irma, 
produkująca chemiczne preparaty 
dla rolnictwa, dostarczała na rynek 
niezwykle skuteczne i niedrogie, od-
powiednie do zamożności polskie-
go rolnika produkty. Zmuszało to  
z kolei wiele światowych koncernów 
chemicznych, dobrze prosperują-
cych w naszym kraju i czerpiących 
krociowe zyski do korzystnego dla 
polskich rolników obniżania cen za 
swe produkty.

Ta firma zatrudnia wielu bliskich  
z rodziny Małgosi i Świętej pamięci Jac-
ka. Można zapytać się, gdzie są jeszcze 
takie firmy rodzinne, w których obcy 
ludzie mogą czuć się jak w rodzinie?

Wierzymy, że świętej pamięci 
Jacek pozostanie jak najdłużej w na-
szej, ludzkiej pamięci, nie tylko jako 
człowiek sukcesu materialnego, ale 
również jako niezłomny bohater zma-
gający się z fizyczną słabością, którą 
znosił mężnie przez kilka lat. 

PRzyJaciele

Odszedł od nas Jacek Świętosławski

Będzie to kolejny w naszym mieście 
budynek wielorodzinny z przezna-
czeniem na lokale socjalne. Gminę 
w tym przedsięwzięciu wsparł Bank 
Gospodarstwa Krajowego dofinanso-
wując realizację remontu na kwotę 250 
tysięcy złotych. 

W przetargu natomiast najkorzyst-
niejszą ofertę złożyło konsorcjum firm 
RIDO Sp. z.o.o, z Jaworzna, które zobo-
wiązało się zrealizować przedmiotowe 
zadanie na kwotę 797 019 40 zł. (brutto). 
Wyremontowanych zostało 24 lokali. 

Mieszkania socjalne
Łączna kubatura wszystkim mieszkań 
to prawie 680 metrów kwadratowych. 
Obecnie remont budynku jest już na 
ukończeniu, budynek posiada instalację 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz 
centralne ogrzewanie. – Wykonawca	
chce	dopiąć	 remont	w	najmniejszych	
szczegółach,	 mamy	 nadzieję,	 że	 już		
w	 tym	 tygodniu	 mieszkania	 zostaną	
oficjalnie	 otwarte	 – mówi Agniesz-
ka Zymonik z MZNK. Dzięki temu 
przedsięwzięciu miasto pozbyło się 12 
pustostanów.  Łukasz GRyGiel

Według zapewnień pracowników Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych jeszcze w tym tygodniu ma zostać 
oddany do użytku blok mieszkalny przy ulicy Dąbrowszczaków  
15 a i b, który przewidziany jest na mieszkania socjalne

Początek odnowy rynku

Wizualizacja pierwszej kamienicy TBS-u na rynku w Jaworznie



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

redaguje zespół: Mirosława Matysik (red. naczelny), Grażyna Haska, Józef Matysik (zast. red. naczelnego). 
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Biuro reklamy i ogłoszeń: Agnieszka Koster (kier. biura), Katarzyna Kwarcińska.
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Wyrazy najszczerszego współczucia  
z powodu śmierci 

Ojca 

Pawłowi Gniadkowi składają: 
Mirosława i Józef Matysik,  

Grażyna Haska

Wyrazy najszczerszego współczucia  
z powodu śmierci 

Ojca 

Pawłowi Gniadkowi składa redakcja 
gazety „Co tydzień” i telewizji CTv 

Jaworzno

Jak ptak śpiewający o mgły błęki-
cie, jak kwiaty w których mgle budzi 
się życie. Jak żółte marzenia co nie 
chcą się spełniać, jak kolorowanka, 
którą trzeba zapełnić, jak różowy po-
koik, którego słońce opromienia tak 
my wszyscy ślemy Ci najlepsze życze-
nia. Kochanej córce Paulinie Mistarz 
w 10. urodziny – mama, tata, brat Ma-
teusz oraz babcie i dziadkowie.

Jak zapach konwalii pobudza 
marzenia, tak Pan w dniu imienin 
przyjmij od nas gorące życzenia: 
zdrowia, szczęścia, dużo wrażeń 
i spełnienia wszystkich marzeń. 

Z okazji imienin dla kierownika 
Dziennego Domu Pomocy Społecz-
nej Jacka Szkółki życzą pensjona-
riusze wraz z personelem.

Naszemu redakcyjnemu koledze 
Pawłowi Sidełko z okazji imienin 
dużo zdrowia, siły i wytrwałości  
w realizacji swych planów i pomysłów 
składają koleżanki i koledzy z redakcji 
gazety „Co tydzień” i telewizji.

Piotrkowi Wójcikowi z okazji 
imienin wiele radości, zdrowia 
życzy cała redakcja gazety „Co 
tydzień” i telewizji Ctv. 

Serwis informacyjny

numer zamknięto 1 lipca 2008 r.

Z notatnika policmajstra
oPRac. kaz

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

dw

Życie towarzyskie

7

7

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
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: 23 zł, 25 zł, 30 zł, 33 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, 30 zł, 
32 zł (do 4 lipca)

09.08.08 r. – wycieczka „Szlakiem Kościuszki”. Cena:  25 zł, 30 zł, 32 zł (do 4 sierpnia)
KOMISJA KRAJOZNAWCZA ZAPRASZA

13.07.08 r. – Wycieczka krajoznawcza SZLAKIEM ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZ-
TWA ŚLĄSKIEGO – ZABRZE - KOPALNIA LUIZA. Cena: 25 zł, 28 zł, 30 zł, 
38 zł (do 7 lipca)

9-17.08.08 r. – wycieczka historyczna - Lwów i Kresy Wschodnie. Cena: 1050 zł , 1100 zł, 
1150 zł, 1200 zł, 1250 zł (do 30 czerwca)

KOMISJA TURYSTYKI KOLARSKIEJ ZAPRASZA 
05-06.07.08 r. – Wycieczka rowerowa z cyklu „Nie siedź w domu – jedź na wycieczkę” 

– zdobywamy Odznakę „Turysta Ziemi Chrzanowskiej”. Cena: 50 zł,  
60 zł, (do godz. 14.00 – 2 lipca)

23 czerwca
W okresie od 15 do 
23 czerwca nieznany 
sprawca włamał się do 
piwnicy w domu przy ul. 
Zwycięstwa, skąd skradł 
elektronarzędzia, sprzęt 
ogrodniczy oraz grzejniki 
łącznej wartości około 
5000 zł.

24 czerwca
Około godz. 19.20 na  
ul. Leśnej patrol policji 
zatrzymał dwóch miesz-
kańców Jaworzna w wie-
ku 20 i 21 lat, przy których 

w trakcie legitymowania 
ujawniono woreczek fo-
liowy z zawartością mari-
huany oraz lufkę szklaną 
ze śladowymi ilościami 
tego narkotyku.

Około godz. 14.45 na  
ul. Kolejarzy nieznany 
sprawca skradł plecak  
z zawartością dokumentów 
pozostawiony przez po-
krzywdzonego na rowerze. 

25 czerwca
Około godz. 17:15 niezna-
ni sprawcy skradli skuter 

zaparkowany na terenie 
OWR „Sosina” na szkodę 
mieszkańca Jaworzna. 
Straty około 3300 zł. 

29 czerwca
W dniu 29.06.2008 roku 
na ul. Kolejarzy nieznany 
sprawca po uprzednim 
wyłamaniu korka wlewu 
skradł około 250 litrów 
paliwa z zaparkowanego 
samochodu ciężarowego. 
Straty około 1200 zł.

Około godz. 4.00 na  
ul. Inwalidów Wojennych 

patrol policji zatrzymał 
dwóch mieszkańców Ja-
worzna w wieku 19 i 20 lat, 
którzy pobili 22-letniego 
mieszkańca Jaworzna 
kopiąc i zadając uderzenia 
rękami. W wyniku pobicia 
pokrzywdzony doznał roz-
cięcia wargi oraz licznych 
otarć naskórka. 

Około godz. 1.45  
w rejonie przejścia pod-

ziemnego na Os. Stałym 
patrol policji zatrzymał 
mieszkańca Jaworzna lat 
17, który dokonał rozboju 
na 29-letnim mieszkańcu 
Jaworzna. Sprawca kopiąc 
po plecach i twarzy do-
prowadził do stanu bez-
bronności poszkodowa-
nego, a następnie skradł 
na jego szkodę pieniądze 
w kwocie 800 zł oraz buty 
sportowe.

7

7

dw

Na terenie boiska przy ZSZ Elektrowni 
Jaworzno III znaleziono złota obrączkę 

ślubną. Wiadomość tel. 607 124 503

dw

Najszczersze wyrazy współczucia  
dla Żony i Syna 

śp. Jacka Świętosławskiego 

składa zaprzyjaźniona 
firma „Vena”
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Naszemu przyjacielowi Pawłowi Gniadkowi 
przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKM sp. z o.o.  

w Jaworznie wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci

Ojca
składają

zarząd i pracownicy
PKM sp. z o.o. w Jaworznie

Z konferencji prasowej prezydenta

Nasze sprawy

dw

Panu Pawłowi Gniadkowi wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

Ojca 
składają: Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy 

Południowego Koncernu Energetycznego S.A.  

w Katowicach 

dw

dw

dw

170/06

Wyrazy żalu  
i głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

śp. Tadeusza Gniadka

Rodzinie zmarłego składa 

Wojciech Saługa

Rodzinie, Przyjaciołom, 
Znajomym, Sąsiadom 
dziękujemy za pamięć  

i duchowe wsparcie  
po śmierci naszego Męża, 

Taty i Dziadziusia 

śp. Tadeusza Gniadka

Żona, Dzieci, Wnuki

Panu doktorowi  
Grzegorzowi Wyrobcowi, 

pani doktor  
Oldze Stępień-Wyrobiec  

oraz pielęgniarkom  
z Zespołu Domowej Opieki 

Paliatywnej Elvimed 

dziękuję za 
wielomiesięczną troskliwą 
i profesjonalną opiekę nad 

moim mężem 

śp. Tadeuszem 
Gniadkiem
Maria Gniadek

Wyrazy głębokiego 
współczucia Rodzinie 

zmarłego 

śp. Jacka 
Świętosławskiego
 składa Mirosława i Józef 

Matysik, Grażyna Haska oraz 
pracownicy gazety  

„Co tydzień” i telewizji Ctv.

Nowe inwestycje w szpitalu
Już w tym roku szpital rozpocz-

nie starania o pozyskanie środków 
unijnych na realizację dwóch bar-
dzo ważnych projektów. Pierwszym 
jest zakup ambulansu dla potrzeb 
ratownictwa podstawowego, nato-
miast drugim budowa lądowiska 
helikopterów dla potrzeb Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego. 
Przewidywany koszt obu inwestycji 
to ok. 800 tys. zł.

Planowane jest również przepro-
wadzenie kompleksowych działań 
termomodernizacy jnych, które 
obejmą docieplenie przyziemia 
budynku, montaż wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem ciepła dla 
potrzeb rehabilitacji, wymianę grzej-
ników i okien, modernizację systemu 
podgrzewania wody basenowej oraz 
montaż kolektorów słonecznych. 

W Jaworznie może powstać Re-
gionalne Centrum Chorób Serca 
i Naczyń: –Szpital	podpisze	z	firmami	
zewnętrznymi	umowę	na	prowadzenie	
na	terenie	obiektu	działalności	opera-
cyjnej	 i	diagnostyczno-leczniczej	nie	
stanowiącej	 konkurencji	 dla	 usług	
świadczonych	w	placówce – mówi za-
stępca prezydenta Jacek Nowak. 

Działalność centrum będzie obej-
mowała pełny zakres diagnostyki 
i leczenia schorzeń układu sercowo 
- naczyniowego, a zabiegi z zakresu 
kardiologii inwazyjnej i elektrofizjo-
logii będą wykonywać lekarze po-
siadający wieloletnie doświadczenie 
zdobyte w Górnośląskim Centrum 
Kardiologii w Ochojcu, Śląskim Cen-
trum Chorób Serca w Zabrzu oraz 
w Klinikach Kardiologii Collegium 
Medicum w Krakowie. 

Wczoraj radni zdecydowali także 
o przyznaniu szpitalowi dofinanso-
wania z budżetu miasta w wysokości 
pół miliona złotych na zakup sprzętu 
i wyposażenia dla tworzonego w pla-
cówce Oddziału Urologii.

Podsumowanie pierwszego 
półrocza programu „Tarcza” 

Od początku roku do końca maja 
służby porządkowe zareagowały 
na prawie 1000 przejawów drobnej 
przestępczości w mieście, w tym: 
574 przypadki chuligaństwa, 333 
przypadków spożywania alkoholu 
w miejscu publicznym, 64 akty wan-
dalizmu, 25 kradzieży.

W wyniku podjętych interwencji: 
udzielono 598 pouczeń, nałożono 
526 mandatów karnych, umieszczo-
no 421 osób w izbie wytrzeźwień,  
61 spraw skierowano do sądu. Dziel-
nicą, w której odnotowano najwięcej 

zdarzeń jest Centrum – 315 zdarzeń, 
a najmniej w Jeleniu i Ciężkowicach. 
Największa ilość zdarzeń miała miej-
sce pomiędzy godziną 14.00 a 22.00 
– 480, w piątki i w soboty. Dlatego 
też w newralgiczne miejsca i godzi-
ny kierowane są dodatkowe patrole 
w ramach wykupionych przez gmi-
nę nadgodzin dla funkcjonariuszy 
policji.

Urząd pod lupą auditorów
W 2005 roku Urzędowi Miejskie-

mu w Jaworznie przyznano certyfikat 
ISO 9001:2001. W czwartek zakoń-
czył się audit recertyfikujący. Audi-
torzy z firmy Zetom Cert z Warszawy 
przez trzy dni oceniali, czy wdrożony 
w urzędzie system zarządzania jako-
ścią jest zgodny z międzynarodową 
normą ISO 9001:2001.

– Generalnie	kontrola	 miała	po-
twierdzić	prawidłowość	funkcjonowa-
nia	urzędu,	stosowania	procedur,	a	tak-
że	spełnienie	wymagań	normy – mówi 
Nowak. – Ocenę	auditorów	poznaliśmy	
wczoraj	– dodaje. – Audyt	recertyfiku-
jący	zakończył	się	wynikiem	pozytyw-
nym	i	decyzją	dotyczącą	odnowienia	
ważności	 certyfikatu.	Sam	certyfikat	
ISO	ważny	jest	przez	trzy	lata.

Z użytkowania wieczystego 
na własność 

Osoby fizyczne, które 13 paź-
dziernika 2005 r. były użytkowni-
kami wieczystymi nieruchomości 
z budynkami mieszkalnymi lub gara-
żami albo przeznaczonych pod tego 
rodzaju zabudowę, bądź użytkow-
nikami wieczystymi nieruchomości 
rolnych, mogą żądać przekształcenia 
przysługującego im prawa w prawo 
własności. 

Przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności 
mogą domagać się również właściciele 
lokali, którzy są osobami fizycznymi 
albo prawnymi, a ich udział w nieru-
chomości wspólnej obejmuje prawo 
użytkowania wieczystego, nawet jeże-
li nabyły udział w użytkowaniu wie-
czystym po 13 października 2005 r.  
– Jeżeli	 prawo	użytkowania	wieczy-
stego	 do	 tej	 samej	 nieruchomości	
przysługuje	 kilku	 osobom,	 to	 wów-
czas	 z	 żądaniem	 przekształcenia	 go	
w	prawo	własności	powinni	wystąpić	
wszyscy	– dodaje  prezydent Nowak. 
– Może	się	jednak	zdarzyć,	że	nie	wszy-
scy	będą	chcieli	zostać	właścicielami.	
W	takim	przypadku	spór	między	nimi	
rozstrzygnie	sąd. Wszystkie niezbędne 
formularze oraz informacje można 
uzyskać w Wydziale Skarbu Urzędu  
Miejskiego, tel. 032 616 79 91.

oPRacoWaŁ eR

Regionalne Centrum 
Chorób Serca w Jaworznie

Panu
Pawłowi Gniadkowi

 serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składa

Zarząd i pracownicy
Tauron Polska Energia SA

dw

dw

Gospodarzem konferencji był wiceprezydent Jacek Nowak

Już w lipcu Jaworzno stanie się 
najbardziej energetycznym miej-
scem w Polsce. W mieście odbę-
dzie się pierwsza edycja „Festiwa-
lu Energii”. Tysiące świateł, lase-
ry, iluminacje, wspaniała muzyka 
i jeden z największych pokazów 
pirotechnicznych - to wszystko 
już 19 lipca nad jaworznickim 
zalewem Sosina.

– Chcemy	aby	Festiwal	stał	się	im-
prezą	 cykliczną	 i	 na	 stałe	 wpisał	 się	
w	 program	 największych	 wydarzeń	
kulturalnych,	a	swoim	zasięgiem	objął	
w	 tym	 roku	 okoliczne	 miasta	 Śląska		
i	Małopolski.	Docelowo	chcemy	promo-
wać	imprezę	w	całej	Polsce – wyjaśnia 
prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

Festiwal Energii będzie podzielony 
na dwie części. Blok przedpołudniowy, 
tzw. część „witalna” zostanie poświę-
cony konkurencjom sportowym, które 
w większości odbędą się na akwenie 
ośrodka, m. in. regaty żeglarskie, za-

wody pływackie. Na przybrzeżnych 
piaskach zostanie także rozegrane 
Grand Prix w siatkówce plażowej. 

Część wieczorna to głównie elek-
tryzujące występy muzyczne. Zgro-
madzeni widzowie będą mogli obej-
rzeć Mistrzostwa Polski VideoZone 
Jaworzno 2008. Wezmą w nich udział 
VJ’e, czyli osoby tworzące wizualiza-
cje do muzyki. Swój blok będą tu mieli 
również scratcherzy, czyli najlepsi  
w kraju „drapacze” płyt winylowych. 
Do Jaworzna przyjadą mistrzowie 
Polski w tej „dyscyplinie”. Sceniczne 
występy zwieńczy koncert gwiazdy 
festiwalu – legendy polskiej muzyki 
rockowej – zespołu Perfect.

Prawdziwa bomba energetyczna 
wybuchnie w okolicach północy. 

Po koncercie Perfectu teren Sosiny 
zostanie rozświet lony tysiącami 
świateł, laserów i diod, a niebo za-
jaśnieje od jednego z największych 
pokazów pirotechnicznych w Polsce. 
Wielkie świetlne show z użyciem 
najnowszych technologii i ekranów 
diodow ych nie bez powodu już 
teraz porównywane jest do mię-
dzynarodowych pokazów, które do 
niedawna odbywały się w Olsztynie 
koło Częstochowy czy przy zamku  
w Ogrodzieńcu.

Pod adresem www.festiwalenergii.pl 
można już znaleźć pierwsze informacje 
dotyczące imprezy w Jaworznie. Na 
potrzeby Mistrzostw Polski VideoZone 
Jaworzno 2008 została uruchomiona 
strona internetowa www.videozone.
festiwalenergii.pl poświęcona zmaga-
niom najlepszych VJ’ów. Można już na 
niej oglądać pierwsze filmy zgłoszone 
do konkursu.

MaRcin M.

Festiwal Energii Jaworzno 2008

dw
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Sesję Rady Miejskiej 
zwołano na 26 czerwca. 
Radni rozpatrzyli 34 
punkty w ciągu 4 godzin. 
Temperatura na sali 
była wysoka, nie tylko 
ze względu na mocne 
słońce. Podczas obrad 
przewodniczący RM 
Janusz Ciołczyk zarządził 
dwie przerwy. Pierwsza 
została ogłoszona już po 
30 minutach obrad, gdy na 
mównicę wyszedł radny 
Wacław Chudzikiewicz, 
któremu przewodniczący nie 
udzielił głosu. Chudzikiewicz 
mówił, ale większość 
radnych opuściła salę, dzięki 
czemu przewodniczący 
uratował salę obrad przed 
awanturą.

Honorowy Obywatel
Pierwszym punktem obrad był 

projekt uchwały Rady Miejskiej  
w sprawie nadania księdzu biskupowi 
Adamowi Śmigielskiemu Honorowe-
go Obywatelstwa Miasta Jaworzna.

W uzasadnieniu napisano, że „To 
jego poczynaniom zawdzięczamy 
powstanie nowych parafii, dokoń-
czenie budowy obiektów sakralnych, 
ożywienie organizacji kościelnych  
i charytatywnych. Szczególna zasłu-
gą Księdza Biskupa jest uzyskanie 
wymaganych akceptacji w sprawach 
obrania Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy patronką miasta, w wcześniej 
nałożenie koron na wizerunku MBNP 
z Dzieciątkiem, w jej obrazie w sank-
tuarium w Jaworznie przez papieża 
Jana Pawła II, w czasie jego wizyty  
w Sosnowcu w czerwcu 1999 r.”. Radni 
jednogłośnie przyjęli uchwałę.

Powtórka z historii
Dyskusję nad przyjęciem uchwa-

ły w sprawie wzniesienia Pomnika  
w hołdzie jaworznianom walczącym  
o niepodległą ojczyznę rozpoczął rad-
ny Chudzikiewicz. – Po	co	uchwała,	
jak	 3	 maja	 wbudowano	 kamień	 wę-
gielny	 i	 tekst?	 Czyn	 już	 został	 doko-
nany,	podniesiecie	łapkę	bo	nie	macie	
wyjścia? – pytał. – Mamy	już	jeden	po-
mnik	AK	w	Jeziorkach,	zacznijmy	dbać	
o	niego – dodał. Zauważył również, że 
na pomniku powinny być wymienio-
ne jeszcze inne organizacje.

Ewa Zuber dodała trochę historii, 
tłumacząc dlaczego tekst jest odpowied-
ni. Chudzikiewicz na to wyszedł poza 
ramy rzeczywistości i grzmiał o Jałcie.

Prezydent Silbert odpowiedział, że 
argumenty Chudzikiewicza są niego-
dziwością. Treść została uzgodniona 
ze środowiskiem kombatantów i to 
trwało bardzo długo.

W tym momencie po zakończeniu 
dyskusji Chudzikiewicz chciał się da-
lej wypowiadać. Ciołczyk błyskawicz-
nie ogłosił przerwę i wszyscy wyszli 
przed urząd, aby Chudzikiewicz nie 
miał do kogo mówić.

Po powrocie zaczęło się następne 
zamieszanie z wnioskami Chudzi-
kiewicza, aby głosować nad innym 

tekstem albo żeby nie głosować  
w tym punkcie.

Następnie radny Szymański złożył 
wniosek, aby jednak nad tym tek-
stem, który jest zapisany w projekcie 
głosować.

Radny Węglarz wyjaśnił kolegom, 
iż ich wnioski nie spełniają wymagań 
wniosków formalnych i nie mogą zo-
stać poddane pod głosowanie.

Nad tym punktem nie głosowali rad-
ni WDJ: M. Tarabuła W. Chudzikiewicz, 
J. Guja, D. Milner, T. Smolarczyk.

Kolejne starcie
W sprawie zmian w budżecie miast 

na 2008 r. dyskusję rozpoczął radny 
Guja, dopytując się o szczegóły. Chu-
dzikiewicz znalazł okazję do chwale-
nia ekipy Tarabuły, która, wg niego, 
budowała więcej dróg.

Silbert poirytował się po raz ko-
lejny. – Niegodziwe,	 jak	 można	 tak	
kłamać? – grzmiał z mównicy.

Danuta Milner powiedziała, że 
radny Guja nie kłamie, tylko mówi 
co wie, a że na komisji nikt im tego 
nie wytłumaczył, to teraz są niedoin-
formowani. W głosowaniu Tarabuła, 
Chudzikiewicz i Smolarczyk wstrzy-
mali się od głosu.

Mały minus w szpitalu
W punkcie dotyczącym spra-

wozdania f inansowego Szpita la 
Wielospecjalistycznego w Jaworznie 
za 2007 r. głos zabrała radna Smo-
larczyk: – Dlaczego	 zamknęliśmy	
laryngologię,	 skoro	strata	to	 jedynie	
ok.	10.000	zł?

Prezydent Silbert odpowiadał: 
– Gdyby	tak	się	nie	stało,	szpital	miałby	
wynik	dodatni. Wszyscy głosowali za.

MCKiS nabiera aktywów
W sprawie nieodpłatnego przeka-

zania na rzecz Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie prawa 
własności zabudowanych nierucho-
mości gminnych Danuta Milner pro-
siła o dopisanie do listy hal w Jeleniu. 
Motywowała to faktem, iż szkoła nie 
może zapewnić pełnej obsługi sali, 
ponieważ chętni do użytkowania są 
do godzin nocnych.

Silbert odpowiedział, że koszty 
utrzymania hali muszą należeć do 
szkoły, a nie do MCKiS, więc propo-
zycja radnej nie jest dobra. Prezydent 
powiedział, że będzie odpowiadał na 
pytania po zamknięciu dyskusji. Głos 
w tej sprawie chciała zabrać Maria 
Pieczara, jednak tuż przed mównicą 
zmieniła zdanie i wystąpił Silbert:  

– Pieniądze	na	utrzymanie	hali	pocho-
dzą	 tak	 czy	 owak	 z	 budżetu	 miasta,	
ale	muszą	być	zaksięgowane	po	stro-
nie	 oświaty.	 Nie	 można	 zaciemniać	
kosztów	 na	 oświatę.	 Jeżeli	 stawiamy	
tezę,	że	jeśli	hala	nie	będzie	spełniać	
swoich	 zadań,	 to	 świadczyć	 to	 może	
tylko	o	nieudolności	dyrektora.	A	tak	
bym	tego	nie	chciał	rozumieć.	

Kolejny raz po zamknięciu dys-
kusji pojawiły się dalsze głosy. Radna 
Milner odezwała się z sali: – Pan	pre-
zydent	nam	już	kilka	razy	dziś	mówił,	
że	 kłamiemy,	 a	 tu	 nikt	 nie	 kłamie,	
chyba	się	panu	wyrwało.

Przewodniczący nadzwyczajnie 
udzielił jej jeszcze głosu, jak powie-
dział, ze względu na sympatię. Radna 
dodała, że może ze względu na to, że 
jest radną. – W	MCKiS	 są	 fachowcy	
od	 sportu,	 a	 dyrektor	 odpowiada	 za	
wychowanie – dodała radna.

– Oświadczam,	 że	 jeżeli	 będzie	
tak,	że	po	zamknięciu	dyskusji	będzie	
udzielał	 pan	 głosu	 radnym	 nie	 „ad	
vocem”,	to	ja	nie	będę	występował	na	
sesji	tak	długo,	jak	pan	będzie	tak	robił.	
Po	drugie	nie	powiedziałem,	że	pani	
Milner	kłamie – skomentował Silbert. 
Na to przewodniczący odparł: – Pre-
zydent,	jak	każdy	z	nas,	ma	prawo	do	
własnego	zdania.

Od głosu wstrzymali się radny 
Chudzikiewicz i radna Pieczara, resz-
ta obecnych zagłosowała za.

Koniec MPGK
Kolejny punkt to projekt uchwały 

o rozwiązaniu MPGK. – Już	 kiedy	
powoływano	MZNK	radny	Guja	mó-
wił,	że	to	początek	likwidacji	MPGK,	
inaczej	być	nie	mogło – mówił Marian 
Tarabuła. – projekt	uchwały	 jest	 tak	
suchy,	że	rodzą	się	w	tym	momencie	
pytania. Radny pytał o pracowników, 
koszty, majątek MPGK, zadłużenie, 
termin likwidacji i kto będzie likwi-
datorem. Twierdził, że w prasie poja-
wiły się na nie odpowiedzi, ale muszą 
one paść z mównicy na sesji.

Silbert powiedział, że odpowie na 
pytania dopiero po zamknięciu dys-
kusji, czym ją po prostu uciął. Na to 
wstał z miejsca Tarabuła i powiedział 
z sali: – Czy	pan	prezydent	jest	w	pra-
cy,	czy	na	urlopie?	Jeżeli	na	urlopie,	to	
niech	wyjdzie,	a	jeżeli	w	pracy,	niech	
idzie	do	mównicy	i	odpowiada. 

Wywiązała się dyskusja prezy-
denta z przewodniczącym o statucie 
i kwestiach formalnych. Silbert wnio-
skował, aby Ciołczyk odczytał statut. 
– Nie	 będzie	 mi	 pan	 nakazywał,	 że	
mam	w	tej	chwili	odczytać	ten	zapis. 

Po krótkiej wymianie zdań prezy-
dent odpowiedział na wszystkie pyta-
nia. Jednak Tarabuła wnioskował, że 
chce szczegółowych odpowiedzi na 
piśmie na ten temat, i wtedy dopiero 
punkt może zostać poddany pod gło-
sowanie. Silbert jednak powiedział, że 
najpierw musi być uchwała, która po-
zwoli uruchomić procedury, i dopiero 
można mówić o szczegółach.

Za wnioskiem o przesunięcie tego 
punktu głosowali jedynie radni WDJ. 
Ostatecznie Rada Miejska podjęła 
uchwalę o rozwiązaniu MPGK i za-
rządzono 45-minutową przerwę.

Sprzedajemy udziały w ZGOK
Gmina posiada 480 udziałów, co 

stanowi 18% kapitału zakładowego 
spółki ZGOK, która jest właścicielem 
wysypiska w Balinie. Radny Guja py-
tał, czy były prowadzone na ten temat 
rozmowy ze wspólnikami, czy jest 
kupiec na te udziały i czy może jest 
to decyzja przedwczesna, ponieważ 
udziały te mogą być w przyszłości 
więcej warte. Wtrącił się także Chu-
dzikiewicz, że według  niego uzasad-
nienie uchwały nic nie wyjaśnia.

Prezydent Silbert odpowiedział, że 
taka kolejność musi zostać zachowa-
na. Prezydent Nowak tłumaczył, że 
najpierw radni muszą przegłosować 
uchwałę, która dopiero pozwoli ofi-
cjalnie zainteresować się tą sprawą, 
co pozwoli na udzielenie wszystkich 
odpowiedzi. Nominalna wartość tych 
udziałów to 400.000 zł. Po podjęciu 
uchwały wartość ta będzie określona 
precyzyjnie.

Nowak dodał, że gmina nie ma 
wpływu na ustalenie cen za odbiór 
śmieci. Chudzikiewicz nie chciał 
się zgodzić na taką kolejność. Na 
koniec zabrał głos Tarabuła, który 
powiedział, że składowisko w Balinie 
spełnia rygorystyczne normy ochrony 
środowiska. – Nie	będę	się	wypowia-
dał	 czy	 warto	 sprzedać	 udziały,	 czy	
nie,	bo	mogę	zostać	posadzony	o	stron-
niczość.	Jednak	dla	mnie	te	działania	
są	przedwczesne. 

Ustawa została przegłosowana 
przy jednym głosie wstrzymującym 
się Danuty Milner i czterem głosom 
przeciw reszty radnych WDJ.

Nietypowe interpelacje
Sesja trwała prawie 4 godziny. Tra-

dycyjnie zakończyły ją interpelacje 
radnych, wśród których jedna była 
dość nietypowa – radnego Tarabuły, 
a dotyczyła sposobu dyskusji, jaki  
w tym dniu uprawiano na sesji. Inter-

Wszyscy głosowali za  
w punktach dotyczących:

– Nadanie Księdzu Biskupowi Ada-
mowi Śmigielskiemu Honorowego 
Obywatelstwa Miasta Jaworzna;

– Sprawy polityki oświatowej Mia-
sta;

– Przystąpienia do porozumienia  
w sprawie przygotowania i realiza-
cji projektu „Gospodarcza Brama 
Śląska etap I: uruchomienie Zagłę-
biowskiej Strefy Gospodarczej”;

– Podwyższenia kapitału zakłado-
wego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji sp.  
z o.o. w Jaworznie poprzez wnie-
sienie wkładu pieniężnego;

– Nadania Statutu Miejskiej Biblio-
tece Publicznej;

– Zatwierdzenia zmian w statucie 
SP ZOZ Szpitala Wielospecjali-
stycznego w Jaworznie;

– Wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie działki w Pieczyskach  
o pow. ponad 50.386 m2 na okres 
12 lat na rzecz Przedsiębiorstwa 
Usługowego Centrum Nurkowe 
„Orka” – Mirosław Kierepka  
w Bielsku Białej.

Interpelacje
Janusz Guja – wnosił o wykonanie 
nowej nawierzchni od ul. Paderew-
skiego do cmentarza pechnickiego 
oraz o dokończenie termomoderni-
zacji ZSP w Dąbrowie Narodowej.
Maria Pieczara – upominała się  
o poprawę dróg w dzielnicy Warpie 
oraz o koszenie traw na Pechniku;
Grzegorz Piętak – wnosił o przebu-
dowę skrzyżowania ul. Chropaczów-
ka i ulicy Szczakowskiej. 
Danuta Milner – postuluje wpro-
wadzenie biletów miesięcznych dla 
pojedynczych linii oraz o problemie 
ze żmijami w Jeleniu.
Wacław Chudzikiewicz – wnosił  
o naprawę nawierzchni ulicy Teligi.
Tadeusz Kaczmarek – wnosił o za-
instalowanie progów zwalniających 
na ul. Moździerzowców i o remont 
chodnika na ul. Kościuszki.
Ewa Zuber – korzystając z czasu na 
interpelację, życzyła miłych wakacji 
swoim kolegom oraz mieszkańcom 
Jaworzna.

W czerwcowej gorączce
pelacja, w której radny zadaje pytanie, 
kto jest dla kogo? Prezydent dla rady, 
czy rada dla prezydenta? Poruszył wą-
tek zarządu MPGK i wynagrodzenia 
prezydenta.

Silbert odpowiedział, że oczekuje 
przestrzegania statutu oraz dodał, 
że z jego obliczeń wynika, iż rocznie 
pobiera mniejsze wynagrodzenie  
o kilkadziesiąt tysięcy zł niż Tarabuła 
w latach 1999 - 2002.

Radny Chudzikiewicz grzmiał  
z mównicy o kanalizacji i konsulta-
cjach społecznych, jednak Nowak  
w odpowiedzi mówił o ironii w wypo-
wiedziach Chudzikiewicza.

Komentarz dodał również Sil-
bert: – Przepraszam,	 że	 uczestniczę	
w	tej	żenującej	wymianie	zdań.	Panu	
Chudzikiewiczowi	proponuję,	aby	się	
dowiedział	 kim	 był	 Herostrates,	 bo	
pan	mi	 takiego	człowieka	przypomi-
na	z	lekka.	

Temperatura nie tylko powie-
trza była gorąca. Całość sesji można 
oglądać na antenie CTv Jaworzno 
o godzinie 1.00, kiedy to już nocny 
chłód ostudzi nawet wybujałe tem-
peramenty.

eR

Wszyscy głosowali za nadaniem Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej
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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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Ośrodek 
nauki jazdy 
„KLAKSON”

zaprasza na kursy prawa jazdy 
24.07. i 04.08 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

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

ogłoszenie własne

REKLAMA 
W TELEWIZJI

 

już od 300 zł netto
tel. 032 751 91 30

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

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

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

dw

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie - Władysław M. Iwaniak za-
wiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21 sierpnia 
2008 r. o godz. 9:00 w sali Sądu Rejonowego w Jaworznie Wydziału I Cywilnego przy 
ul. Inwalidów Wojennych 14 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci:
lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku mieszkalnym przy ul. Langego 10 w Jaworznie, składającego 
się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o powierzchni użytkowej 47,91 m2, do którego przy-
należy piwnica o powierzchni 6,50 m2. Każdoczesny właściciel tego lokalu jest współużytkownikiem 
wieczystym działki 151/11 w obr. 122 w 3350/100000 częściach objętej KW nr 17698 oraz części wspól-
nych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali 
mieszkalnych i użytkowych;

stanowiącej własność dłużnika:
Wróbel Grażyna
ul. O. Langego 10/21
43-603 Jaworzno  

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworz-
nie KW nr 18063.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 120.600,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  
 90.450,00 zł.

Wartość oszacowanej nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Przystępujący do licytacji zobowiąza-
ny jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu 
rozpoczęcia licytacji w gotówce, albo na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. O/Tychy nr konta: 
34 1020 2528 0000 0402 0106 5184 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnio-
nych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do 
wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji 
rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgod-
nieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu 
w Kancelarii Komornika, akta postępowania egzekucyjnego znajdują się do wglądu w Wydziale I 
Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaworznie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przepro-
wadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed 
rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej 
nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie 
wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione 
w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, 
nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się posta-
nowienia o przysądzeniu własności.

159/06

Zakład 
Ciastkarsko-Piekarski 

w Ciężkowicach 

zatrudni osobę 

do pakowania wyrobów 
ciastkarskich (praca w godzinach 
nocnych). Wymagania: aktualna 

książeczka zdrowia. 
Tel. 616 14 18

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
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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

Ofiara miłości

Kokoszka wodna w szuwarach

Kolonia mew

Spadek trzeba zgłosić 
Pisałem już o sytuacji, kiedy 

zstępni nabywają spadek po oso-
bie zmarłej. Pojawiają się wówczas 
dwie kwestie: z jednej strony spra-
wa uregulowania stanu prawnego, 
tzn. stwierdzenia nabycia spadku 
(w posiadanie) przez sąd cywilny, 
a z drugiej strony kwestia podatko-
wa. Podkreślam raz jeszcze: nie ma 
terminu, w którym spadkobiercy 
(lub osoby mające w tym interes 
prawny) muszą w sądzie cywil-
nym – właściwym dla ostatniego 
miejsca zamieszkania zmarłego 
– złożyć wniosek o stwierdzenie 
nabycia spadku. Jednakże – co 
warto podkreślić – zwłoka z uczy-
nieniem tej czynności może rodzic 
dla zstępnych dodatkowe problemy 
z późniejszym przeprowadzeniem 
spadku. Natomiast inną kwestią 
jest podatek od spadku. De facto 
– obowiązek podatkowy powsta-
je z chwilą uprawomocnienia się 
postanowienia o nabycia spadku 
w posiadanie. Warto tutaj przy-
pomnieć, że najbliższa rodzina  

– a zatem małżonek, zstępni, wstęp-
ni, rodzeństwo, pasierb, macocha  
i ojczym – mogą uniknąć obowiąz-
ku uiszczenia podatku od nabycia 
praw spadkowych. Muszą jednak 
– w terminie miesiąca od upra-
womocnienia się orzeczenia sądu 
cy wilnego – zgłosić ten fakt na 
odpowiednim druku (ZD–Z1) we 
właściwym urzędzie skarbowym. 
Niedopełnienie tego obowiązku – co 
bardzo często się zdarza – skutkuje 
zobowiązaniem podatkowym w wy-
sokości – w zależności od grupy po-
datkowej – 3%, 5% albo 7%. Uwaga: 
możliwość zwolnienia od podatku 

dot ycz y t y l ko spad ków, k tóre 
otwarły się od 1 stycznia 2007 r. 
(otwarcie spadku liczymy od daty 
śmierci spadkodawcy). Tak bo-
wiem stanowi nowelizacja ustawy 
o podatku od spadków i darowizn. 
Obowiązek zgłoszenia nie obej-
muje przypadków, gdy: wartość 
majątku nabytego łącznie od tej 
samej osoby lub po tej samej osobie  
w okresie 5 lat, poprzedzających 
rok w którym nastąpiło ostatnie 
nabycie, doliczona do wartości 
rzecz y lub praw mająt kow ych 
ostatnio nabytych nie przekroczy-
ła kwoty w wysokości: 9637 zł.

Po zerwaniu pierwszej 
warstwy desek policjanci 
natknęli się na zakopany 
rower. Kilkanaście 
centymetrów głębiej odkryli 
szkielet.

 Makabrycznego odkrycia poli-
cja dokonała w jednym z domów na 
Podhalu. Sprawa zaginięcia Jana L. 
nie dawała spokoju nie tylko miesz-
kańcom jego rodzinnego miasta. 
Od kilku lat rozpracowywała tę 
tajemnicę specja lnie powołana  
w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie grupa funkcjonariu-
szy, działająca pod kryptonimem 
Archiwum X. Ich zadaniem jest 
badanie starych, niewyjaśnionych 
spraw. Kiedy w 2000 roku Jan L. 
zaginął, miał 35 lat. – To	był	piękny	
chłopak – wspomina go góralka, 
jego sąsiadka. – Wysoki,	 szczupły,	
taki	postawny. Ewa bardzo mu się 
podobała. Chodził za nią, a gdy 
zamieszkała w sąsiedztwie, cią-
gle tam u niej przesiadywał. Ewa 
C. zamieszka ła w domu, k tór y 
pozostawiła jej po wyjeździe do 
Ameryki jej ciotka – Bronisława P. 
Jan L. mieszkał kilka domów da-
lej. – Myślę,	 że	 Ewa	 była	 od	 niego	
młodsza	 o	 ponad	 dziesięć	 lat.	 Ale	
to	była	fajna	para – wspomina gó-
ralka. W 2000 roku Bronisława P. 
postanowiła wyremontować dom. 
Dolary na ten cel wysyłała z Chica-
go swej siostrzenicy. Ewa wynajęła 
cieśli, którzy mieli odnowić dom 

Bronisławy P. – To	 wtedy	 poznała	
swojego	obecnego	męża	Staszka	C.	
Pracował	 u	 niej	 z	 cieślami.	 Jasiek	
musiał	to	bardzo	przeżyć,	ale	czy	to	
powód	żeby	się	zabijać – zastanawia 
się góralka. Do tej pory nie udało 
się ustalić, co stało się 17 lipca 2000 
roku. Wiadomo tylko, że policja 
otrzymała informacje o zaginięciu 
Jana L. Wraz z policjantami w po-
szukiwaniach brała udział prawie 
cała wieś. – Pamiętam	 to	 dobrze 
– opowiada starszy mężczyzna, 
kuzyn Ewy C. – Podejrzewaliśmy,	
że	 popełnił	 samobójstwo.	 Już	 wte-
dy	 wiedzieli śmy,	 że	 Ewa	 chodzi	
ze	 Staszkiem.	 Jasiek	 musiał	 o	 tym	
także	 wiedzieć.	 Większość	 miesz-
kańców	 optowała	 za	 wersją	 samo-
bójstwa.	 Bez	 odpowiedzi	 pozosta-
wało	tylko	pytanie,	gdzie	jest	rower,	
którym	 Jan	 L .	 wyjechał	 z	 domu	
wieczorem	 i	 co	 ważniejsze,	 gdzie	
podziały	się	jego	zwłoki. – Chodzi-
my	 po	 lesie,	 zbieramy	 grzyby.	 Tyle	
lat.	 Ktoś	 by	 się	 natknął	 na	 niego.
Przecież	 się	 nie	 rozpłynął – doda-
je jeden z sąsiadów zaginionego.  
Z wersją o samobójstwie nie zga-
dzała się też matka zaginionego ani 
jego brat Kazek. – Wiele	 razy	 sły-
szałam,	jak	jego	matka,	jakby	opę-
tana	 krzyczała,	 że	 zabili	 jej	 syna. 
– wspomina góralka. Takiej wersji 
nie w yk luczali także policjanci  
z Archiwum X, którzy współpra-
cowali z miejscową policją. To ich 
pomysłem była publikacja zdjęć 
poszukiwanych osób w lokalnej 
gazecie. Postanowili obserwować 
zachowanie Ewy i jej małżonka, gdy 

po latach zobaczą gazetę ze zdję-
ciem Jana L. Tuż przed świętami 
wielkanocnymi w prasie ukazały 
się zdjęcia poszukiwanych i zagi-
nionych osób. Wśród nich był Jan 
L . Po opublikowaniu zdjęć Ewa  
i Stanisław C. zostali przesłuchani 
w sprawie tajemniczego zniknięcia 
Jana L. Oboje byli wyraźnie zdener-
wowani. Liczyli, że policja tę spra-
wę już dawno zamknęła. Nie chcieli 
odpowiadać na zadawane pytania 
tłumacząc, że dawno wszystko co 
mieli do powiedzenia w tej sprawie 
wyjaśnili. To mocne poirytowanie 
przesłuchiwanych zastanowiło po-
licjantów. Zapadło postanowienie 
o intensyfikacji działań śledczych. 
Specjalna grupa Archiwum X roz-
poczęła przeszukania ich domu, 
a na wynik nie trzeba było długo 
czekać. Po kilku godzinach doko-
nano makabrycznego odkrycia. 
W sieni pod deskami znaleziono 
pordzewiały rower. Nieco głębiej 
- ludzki kręgosłup. Policjanci są 
prawie pewni, że są to zwłoki po-
szukiwanego Jana L. Czy tak jest 
istotnie wyjaśnią badania i opinia 
biegłych. Co wydarzyło się w tym 
domu 17 lipca 2000 roku, jeszcze nie 
wiadomo. Małżonkowie C. na razie 
odmawiają komentarzy związanych 
ze znaleziskiem w ich domu. Nie 
wiadomo jak zginął Jan L. i pewnie 
do ukończenia pracy biegłych pozo-
stanie to tajemnicą. Z tą makabrycz-
ną tajemnicą mordercy przyszło żyć 
ze swoją ofiarą pod jednym dachem 
prawie przez pięć lat.

PitaWal

W ostatnią środę czerwca powstał 
ostatni film poświęcony pięknym 
okolicznościom przyrody nie tylko 
jaworznickiej. Tym nie mniej ten 
ostatni film wypadało nakręcić  
w mieście i to tam, gdzie nas do tej 
pory nie było. Tedy padło na kom-
pleks stawów Łęgi położony pomię-
dzy elektrownią zwaną potocznie 
trójką a Przemszą. Obydwa miejsca 
to całkiem różne światy. 

Wodolejstwo
Zachwycając się pięknem kompleksu 

stawowego warto uświadomić sobie, że 
jest to piękny skutek wielkiej katastrofy. 
Poniekąd przykład zwycięskiej walki 
przyrody z człowiekiem. To że w stawach 
znajduje się woda czysta, raczej nie budzi 

wątpliwości. Co prawda skrywa się ona 
pod zwartym kożuchem czerwonawego 
zielska, ale tam, gdzie go nie ma, bez 
przeszkód można zobaczyć dno.

Nieco inaczej ma się sprawa z pobli-
ską Przemszą, wciąż czarną, chociaż na 
tym odcinku nie przysługuje jej żaden 
epitet. Biała lub Czarna to tylko do Trój-
kąta Trzech Cesarzy. Nad rzeką panuje 
nieprzyjemna atmosfera, chociaż da się 
tu już wytrzymać bez maski przeciw-
gazowej. To co wypełnia koryto można 
nazwać tylko cieczą. W połowie jest to 
Przemsza, reszta to skutek działań, które 
zwie się przerzutem pomiędzy zlewnia-

mi. Ilekroć mieszkaniec dorzecza Prze-
mszy spuszcza wodę w toalecie, tylekroć 
dolewa do niej Wisły lub Skawy. Pewną, 
niezbyt liczącą się domieszkę stanowią 
wody z ujęć głębinowych. 

Biało-czarny wesołek
Na jednym ze stawów znajduje się 

spora kolonia mewy śmieszki. Ptaki 
czynią tu niezły rejwach, dając do zro-
zumienia, że nasza obecność je drażni. 
Teraz w okresie lęgowym ptaki mają 
brązowo-czarne głowy. Ich skrzydła są 
popielate, reszta ciała jest biała. Ptaki 
te w tym miejscu są poniekąd u siebie.  
W mieście ich status się zmienia. Tu stają 
się latającymi szczurami. Zresztą po cóż 

miałyby się uganiać za wodnymi i lądo-
wymi bezkręgowcami oraz lądowymi 
kręgowcami, skoro śmieci bogatych  
w resztki jedzenia jest dostatek. Tym nie 
mniej warto wiedzieć, że jest to gatunek 
chroniony, jak większość krajowej awi-
fauny, w tym wróbel domowy.

O kurka wodna 
Brzegi większości zbiorników pora-

stają szuwary złożone głownie z pałki 
wąskolistnej. Pewną domieszkę stano-
wi tu pałka wodna, której kolby mają 
wielkość pałki szerokolistnej, a liście są 
węższe niż u pałki wąskolistnej. Pływa-
jący czerwony kożuch po powierzchni 
wody to sit z gatunku Juncus filiformis. 
Takie środowisko to idealne miejsce do 
gniazdowania wielu gatunków ptaków. 

Poza mewą udało mi się wypatrzyć ły-
skę oraz kokoszkę wodną, zwaną także 
kurką wodną. Tym razem mój aparat 
był szybszy od kamery. To gwoli przypo-
mnienia dla sytuacji z Tarki, gdy kamera 
uchwyciła moment przekąszania małego 
co nieco przez ropuchę szara. 

Kokoszka wodna, ptak z rzędu 
chruścieli, biegła po powierzchni z situ 
aby schować się wśród pałek. To bardzo 
piękny ptak bez wyraźnie określonego 
dymorfizmu płciowego. Wyróżnia go 
oliwkowo-brązowy wierzch ciała. Naj-
bardziej rzucającymi się w oczy cecha-
mi są naga, czerwona rogowa blaszka 

na czole oraz zielonkawe nogi. Nasza 
bohaterka odżywia się pokarmem mie-
szanym pozyskiwanym tak na lądzie jak 
i na powierzchni wody oraz spod niej. 
Dobrze pływa, nurkuje. Chodzi nie tyl-
ko po kożuchach pływającej roślinności 
ale i po drzewach. W odróżnieniu od 
mewy śmieszki podlega ścisłej ochro-
nie gatunkowej. Prawdopodobnie ptaki 
z Łęgu były pierwszymi kokoszkami, 
które oglądałem w realu, jak powiadają 
komputeromaniacy.

12 lipca Muzeum w Chrzanowie organizuje wy-
prawę w rejon Paryża i Zakopanego. Szczegółowe 
informacje i zapisy w Chrzanowie przy ulicy Mic-

kiewicza 13. Liczba miejsc ograniczona.

W cieniu elektrowni
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RADIA CB

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

Reklama

dw

dw

dw

ogłoszenie bezpłatne

dw

ogłoszenie wasne



Zamień stare 
kasety
płyty i taśmy

Na nowoczesne
nośniki, które przetrwają 

długie lata bez straty jakości

Redakcja „Co Tydzień”
43-600 Jaworzno ul. św. Barbary 7

tel. (032) 751-91-30

VHS

DVD/CD

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

dw

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 04.08.2008
KURS SPAWACZA  14.07.2008 
KURS HDS  14.07.2008
TRWA NABÓR NA KURSY:
 KURS INSTRUKTORA NAUKI JAZDY
 UPRAWNIENIA SEP do 1 KV
 KURS – OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

PRACOWNIK OCHRONY I STOPNIA - JEDYNE 700 ZŁ !!!

Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35
pon-pt 9.00 - 17.00, sobota nieczynne

e-mail: biuro@cargo.edu.pl, www.cargo.edu.pl
tel.  (032) 751-56-65, fax (032) 751-73-55zaprasza wszystkich, którzy chcą żyć ak-

tywnie mimo upływających lat do udziału 
w zajęciach, których celem jest:

1. Poprawa jakości życia
2. Rozwój osobowy i intelektualny
3. Rozwój zainteresowań i umiejętności 
4. Profilaktyka zdrowotna
5. Aktywizacja i integracja

ZAPRASZAMY
Zainteresowanych na pierwsze spotkanie infor-
macyjne 10 lipca 2008 r. o godzinie 10:00 do sali 

wykładowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ja-
worznie przy ul. Pocztowej 5.

Tymczasowa siedziba Uniwersytetu to: budynek 
„Przyjaźni Jaworznickiej” w Jaworznie przy ul. Św. 
Wojciecha 2 - I piętro, pokój nr 24

czynna: wtorek w godz. 9:00 - 12:00 
 czwartek w godz. 15:00 -18:00
Dalsze informacje związane z działalnością Ja-
worznickiego Uniwersytetu Trzeciego wieku będą 
systematycznie publikowane w mediach.

JAWORZNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

dw
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czytaj na str. 14

czytaj na str. 13

Sekcja 
siatkówki 
kobiet MCKiS

85 lat 
Szczakowianki

Stalowy Sokół 
– 2008

czytaj na str. 12

reklama

Koniec czerwca i początek lipca, to 
czas rywalizacji piłkarskiej. Już po 
raz 11. Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie organizuje 
Letnie Grand Prix w piłce nożnej. 
Impreza skierowana jest do uczniów 
jaworznickich szkół. Zawody to cykl 
6 edycji. Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody.

Miejsca rozgrywek
Uczniowie szkół podstawowych 

grają na stadionie przy ul. Krakowskiej, 
bramki 3 x 2 m. Uczniowie gimnazjów 
grają na stadionie przy ul. Moniuszki, 
bramki 5 x 2 m. Uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych grają na stadionie przy 
ul. Kościuszki, bramki 5 x 2 m.

Harmonogram
23 czerwca godz. 10.00
25 czerwca godz. 10.00
27 czerwca godz. 10.00
30 czerwca godz. 10.00
02 lipca godz. 10.00
04 lipca godz. 10.00

W jednej drużynie na boisku wy-
stępuje 6 zawodników + bramkarz, 
zmiany dokonywane są systemem 
hokejowym.

Punktacja
W każdym z turniejów będzie 

prowadzona punktacja wg poniższe-
go klucza:

Grand Prix  
w piłce nożnej

I miejsce 20 punktów
II miejsce 16 punktów
III miejsce 12 punktów
IV miejsce   8 punktów
Pozostałe zespoły za udział otrzy-

mują po 4 punkty. Punktacja gene-
ralna całych rozgrywek Grand Prix 
obejmuje sumę wszystkich punktów 
zdobytych w kolejnych edycjach.

Każdy pragnie w życiu osiągnąć 
sukces. Jakichkolwiek by on 
nie był rozmiarów, zawsze 
przynosi radość, zadowolenie 
i spełnienie. Możliwość 
odniesienia sukcesu m.in.  
w różnych dyscyplinach sportu 
daje swoim wychowankom 
Szkoła Podstawowa nr 5  
w Jaworznie. Właśnie w niej 
od kilku lat pod patronatem 
Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu tworzone są klasy 
sportowe, które szkolą 
młodych siatkarzy, piłkarzy, 
tenisistów czy pływaków. Pod 
okiem wykwalifikowanych 
trenerów doskonalą oni swoje 
umiejętności i często odnoszą 
zwycięstwa  
w różnych zawodach 
na etapach miejskich, 
wojewódzkich czy krajowych. 
W tym roku chłopcy z klas 
sportowych i ich nauczyciel, 
Radosław Pyszczak, mogą 
poszczycić się Mistrzostwem 
Województwa Śląskiego Szkół 
Podstawowych  
w minisiatkówce chłopców. 
Osiągnięcie to pozwoliło 
drużynie awansować do 
finałów Mistrzostw Polski, 
które odbywały się od 12 do 
15. 06 . 2008 r. w Głuchołazach. 
Ponieważ podstawowy 
zawodnik, Marcin Mizera, 
doznał poważnej kontuzji 
nogi, zespół grał w osłabieniu 
i ostatecznie uplasował się na 
dwunastej pozycji.
Wychowankowie szkoły 
osiągnęli też drugi sukces 
- zyskali przyjaciół. Przyjaciół, 
dzięki którym mogli wyjechać na 
zawody o tak wysokiej randze. 
Dlatego też dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 5  
w Jaworznie, trener Radosław 
Pyszczak i młodzi sportowcy 
wyrażają swą wdzięczność 
Klubowi Sportowemu 
„Energetyk”, Fundacji 
Energetyka na Rzecz Polski 
Południowej oraz firmie 
AgroPak za sfinansowanie 
czterodniowego pobytu drużyny 
na Mistrzostwach Polski.

iW

Podwójny 
sukces „Piątki”

Szkołę reprezentowali (od 
lewej): Wojciech Chwalibóg, 
Karol Świdrak, Eryk Słaboń, 
Adrian Pasek, Jakub Susek, 
Krzysztof Rosiek, trener 
Radosław Pyszczak, Mateusz 
Lehnort, Przemysław Czerwiec, 
(siedzą) Grzegorz Tomasiewicz, 
Karol Borończyk

Kuba  
Mistrzem Polski
Na Mistrzostwach Polski juniorów 
do lat 18 w wyciskaniu na ławeczce, 
rozgrywanych we Władysławowie, 
zawodnik Ogniska TKKF Apollo 
Jakub Jania wywalczył tytuł Mistrza 
Polski w kategorii do 52 kg  
z wynikiem 90 kg. Jest to rezultat 
gorszy tylko o 5 kg od aktualnego 
rekordu Polski w tej kategorii 
wiekowej i wagowej.

henRyk kRaus

Sekcje sportowe Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu zakończyły 
sezon. Właśnie 19 czerwca, odbyło 
się zakończenie ligowego sezonu 
2007/2008. Hala MCKiS stała się 
miejscem, w którym zgromadzili 
się wszyscy najlepsi sportowcy 
Jaworzna. Dziś prezentujemy sekcję 
siatkówki kobiet. 

W sobotę zakończyły się obchody 
jubileuszu 85-lecia Szczakowianki. 
Cały dzień obfitował w szereg 
imprez i uroczystości. Rozpoczęto 
modlitwą podczas Mszy św.  
w kościele pod wezwaniem 
św. Elżbiety Węgierskiej. 
Była to okazja do wręczenia 
proboszczowi Józefowi Gutowi 
szalika kibica.

5 lipca 2008 roku odbędzie się już 
druga z kolei tego typu impreza 
w Jaworznie. Ma ona na celu 
popularyzację triathlonu na terenie 
Polski południowej, promocję 
Jaworzna oraz rozszerzenie 
wakacyjnej oferty sportowej dla 
mieszkańców miasta.

Szkoły podstawowe – Sta-
dion Miejski ul. Krakowska:

Zgłoszone drużyny: VICIA SOK, 
ACTIMEL, FC KOMUNA, FC WANDY, 
ZAGANIACZE.
Wyniki: I turniej – 23.06.2008
1) VICIA SOK 20 pkt.
2) ACTIMEL – 16 pkt.
3) FC KOMUNA – 12 pkt.

II turniej – 25.06.2008
1) VICIA SOK 20 pkt.
2) ACTIMEL – 16 pkt.
3) FC KOMUNA – 12 pkt

III turniej – 27.06.2008
1) VICIA SOK 20 pkt.
2) FC KOMUNA – 16 pkt.
3) ACTIMEL – 12 pkt

IV turniej – 30.06.2008
1) VICIA SOK 20 pkt.
2) ACTIMEL – 16 pkt.
3) FC KOMUNA – 12 pkt

WYNIKI PO IV TURNIEJACH:
1. VICIA SOK 80 pkt.
2. ACTIMEL 60 pkt.
3. FC KOMUNA 48 pkt.
4. FC WANDY 20 pkt.
5. ZAGANIACZE 20 pkt.
Najlepsi strzelcy: Piotr Żurawik VICIA 
SOK, Grzegorz Tomasiewicz ACTIMEL

Gimnazja – Stadion MCKiS, 
ul. Moniuszki:

Zgłoszone drużyny: WIEŚKI, SWA, 
CHŁOPCY Z CECHU, KOKSY, TOY-
TOY, ZAKON FENIKSA, CZERWONE 
DIAB ŁY, TUCKERS JAWORZNO, 
TWOJA MATKA.

Wyniki: I turniej – 23.06.2008
1) WIEŚKI 20 pkt.
2) SWA – 16 pkt.
3) CHŁOPCY Z CECHU – 12 pkt.

II turniej – 25.06.2008
1) CHŁOPCY Z CECHU 20 pkt.
2) SWA – 16 pkt.
3) WIEŚKI – 12 pkt

III turniej – 27.06.2008
1) SWA 20 pkt.
2) CHŁOPCY Z CECHU – 16 pkt.
3) WIEŚKI – 12 pkt

IV turniej – 30.06.2008
1) WIEŚKI 20 pkt.
2) KOKSY – 16 pkt.
3) SWA – 12 pkt

WYNIKI PO IV TURNIEJACH:
1. WIESKI 64 pkt.
2. SWA 64 pkt.
3. CHŁOPCY Z CECHU 52 pkt.
4. KOKSY 36 pkt.

Szkoły ponadgimnazjalne 
i starsi – stadion MCKiS 

ul. Kościuszki:
Zgłoszone drużyny: OSIEM, SWA, 
DŁUGOSZYN, SWAT, TOSEZAPISZ.
Wyniki: I turniej – 23.06.2008
1) SWAT 20 pkt.
2) SWA – 16 pkt.
3) OSIEM – 12 pkt.

II turniej – 25.06.2008
1) SWA 20 pkt.
2) SWAT – 16 pkt.
3) OSIEM – 12 pkt

III turniej – 27.06.2008
1) SWA 20 pkt.
2) SWAT – 16 pkt.
3) OSIEM – 12 pkt

IV turniej – 30.06.2008 
PRZENIESIONY NA 1 LIPCA

WYNIKI PO III TURNIEJACH:
1. SWA 56 pkt.
2. SWAT 52 pkt.
3. OSIEM 36 pkt.
4. DŁUGOSZYN 8 pkt.
5. TOSEZAPISZ 8 pkt.
Najlepsi strzelcy: Daniel Mróz SWA 
– 15 bramek, Dawid Kiwior SWAT 
– 15 bramek. Pozostałe 2 turnieje 
– 2 i 4 lipca 2008 roku. 

Nagrody
Dla pierwszych czterech drużyn  

w każdej kategorii organizator Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu przygotuje 
puchary, dyplomy oraz nagrody rze-
czowe w ilości odpowiadającej liczbie 
zawodników reprezentujących daną dru-
żynę – maksymalnie 12 zawodników.

PaWeŁ WRóbel, Mckis JaWoRzno

Jedna z efektownych bramek strzelonych w II Letnim Grand Prix w piłce nożnej na stadionie Szczakowianki
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Sport
SIATKóWKA

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

Kadetki: górny rząd – od lewej: Wojciech Gryc – trener, Olga Samul, Katarzyna Bajorek, Justyna Kowalska, Weronika Hubczeńko, Joanna 
Bolończyk, Aleksandra Ziętek, Anna Łozińska, Paulina Lis; dolny rząd – od lewej: Adrianna Ganobis, Magdalena Zawiślak, Eliza Wleciał, 
Barbara Łopacka, Olga Skiba

Juniorki: górny rząd – od lewej: Karolina Sawaniewicz, Małgorzata Bojko, Izabela Kapnik, Weronika Hubczeńko, Agata Kruk, Agnieszka 
Lipka, Karolina Piechówka, Krzysztof Zabielny – trener; środkowy rząd od lewej – Marcela Zok, Katarzyna Suska, Karolina Kuryło dolny 

Sekcje sportowe Miejskiego Cen-
trum Kultury i Sportu zakończyły 
sezon. Właśnie 19 czerwca, odbyło 
się zakończenie ligowego sezonu 
2007/2008. Hala MCKiS stała się 
miejscem, w którym zgromadzili 
się wszyscy najlepsi sportowcy Ja-
worzna. Dziś prezentujemy sekcję 
siatkówki kobiet. W telegraficz-
nym skrócie postaramy się przy-
bliżyć Państwu osiągnięcia mło-
dych zawodniczek sekcji siatkówki 
MCKiS.

Kadetki
Trzecią przedstawianą drużyną 

są Kadetki. Ostatecznie przystąpiono  
w składzie uzupełnionym o siatkarki 
z  rocznika młodszego, w tej kategorii 
zgłoszono 37 drużyn. Dobrze prze-
pracowany okres przygotowawczy 
przed sezonem, dobra postawa dziew-
cząt na boisku dały efekty. Zespół  Ka-
detek zajął 1. miejsce w swojej grupie, 
wygrywając 15 spotkań i awansując 
do ćwierćfinałów mistrzostw Śląska. 
W ćwierćfinałach Kadetki zajęły  
1. miejsce pokonując zespoły z Krza-
nowic, Mysłowic i Dąbrowy Górni-
czej. W półfinałach zespół Kadetek 
zajął 2 miejsce przegrywając jedynie 
z zespołem BKS-u B-B, a pokonując 
zespoły z Cieszyna i Tychów. Drugie 
miejsce w turnieju półfinałowym 
pozwoliło Kadetkom na udział w Su-
perfinale Śląska. Wśród 7 najlepszych 
zespołów mających w swoich skła-
dach również dziewczęta ze Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Sosnow-
cu, ostatecznie zespół zajmujemy  
5. lokatę na Śląsku. Wyróżniającymi 
zawodniczkami drużyny były: Olga 
Samul, Magdalena Zawiślak, Barba-
ra Łopacka, Eliza Wleciał, Weronika 
Hubczeńko, Aleksandra Ziętek. Tre-
nerem drużyny jest Wojciech Gryc.

Juniorki
Zespół Juniorek MCKiS Jaworz-

no w minionym sezonie występował  
w rozgrywkach o Mistrzostwo Śląska. 
Występowało w nich 16 zespołów po-
dzielonych na dwie grupy. Pierwszy 
etap rozgrywek to mecze grupowe 
,,każdy z każdym”. Z każdej grupy 
awans do półfinałów uzyskały 4 naj-
lepsze zespoły. MCKiS awansował  
z drugiego miejsca, za BKS-em Biel-
sko Biała. Drugi etap rozgrywek 
to dwa turnieje półfinałowe, które 
wyłoniły 4 najlepsze zespoły Śląska. 
Nasz zespół zajął pierwsze miejsce  
w takim turnieju i awansował do Fina-
łu Mistrzostw Śląska Juniorek. Trzeci  
i zarazem ostatni etap rozgrywek to tur-
niej finałowy, w którym występowały 
cztery najlepsze zespoły z półfinałów 
plus zespoły, które wzmacniane były 
dziewczętami ze Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego. Turniej wygrała drużyna z 
Mysłowic przed Bielskiem-Białym oraz 
naszą drużyną. Dwa najlepsze zespoły 
reprezentowały województwo śląskie  
w Mistrzostwach Polski Juniorek. Osta-
tecznie zajmujemy 3. miejsce na Śląsku. 
Do wyróżniających się zawodniczek 
minionego sezonu zaliczyć trzeba: Ka-
rolinę Kuryło, Olgę Samul, Izę Kapnik 
oraz Agnieszkę Lipkę. Trenerem dru-
żyny jest Krzysztof Zabielny.

nek
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W sobotę zakończyły się 
obchody jubileuszu  
85-lecia Szczakowianki. 
Cały dzień obfitował  
w szereg imprez  
i uroczystości. Rozpoczęto 
modlitwą podczas Mszy św.  
w kościele pod wezwaniem 
św. Elżbiety Węgierskiej. 
Była to okazja do 
wręczenia proboszczowi 
Józefowi Gutowi szalika 
kibica.

Po Mszy św. zawodnicy 
przemaszerowali do Domu 
Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego, gdzie 
zwiedzili wystawę 
dokumentów i fotografii  
z 85-letniej historii klubu.

O godzinie 10.00 wszyscy przenieśli 
się na boisko Szczakowianki, gdzie roze-
grano turniej oldboyów im. Władysława 
Szczurka. Turniej prowadził Marek Za-
borowski – kierownik drużyny z czasów 
awansu Szczakowianki do ekstraklasy. 
Do turnieju przystąpiły cztery drużyny: 
KS Szczakowianka, Przebój Wolbrom, 
Sandecja Awans, Bielskie Orły.

Zanim jednak rozpoczęto roz-
grywki, zawodnicy i działacze, dając 
wyraz szczególnej gościnności, na 
stadionie Szczakowianki, dzielili się 
chlebem.

Rywalizacja była zacięta, 
a oto rezultaty turnieju:

I runda
KS Szczakowianka – Przebój Wolbrom 4:0
Sandecja Awans – Bielskie Orły 1:2

Półfinał
Przebój Wolbrom – Sandecja Awans 0:7

Finał
KS Szczakowianka – Bielskie Orły 2:4 (1:2)

Ostatecznie:
I miejsce – Bielskie Orły
II miejsce – KS Szczakowianka
III miejsce – Sandecja Awans
IV miejsce – Przebój Wolbrom

Skład drużyny oldboyów 
Szczakowianki

Imię Nazwisko nr
Artur Adamus 19
Paweł Biel 4
Piotr Dobrzański  11
Krzysztof Jakubowski  13
Arkadiusz Jamróz  18
Zbigniew Kucharski  6
Piotr Miś  16
Jerzy Nowotny  14
Tomasz Palian  1
Bogdan Paluch  5
Tomasz Podralski  24
Andrzej Sermak  10
Jacek Słaboń  17
Grzegorz Stadler  20
Piotr Szczotka  22
Krzysztof Urban  21
Krzysztof Wyszyński  9
Maciej Żak  12

MJ

Podziękowania
Komitet organizacyjny Jubileuszu 85-lecia K.S. Szczakowianka 
pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się o do 
zorganizowania i wspólnego przeżycia obchodów.
I tak dziękujęmy:
• Marszałkowi Województwa Śląskiego Panu 

Bogusławowi Śmigielskiemu
• Prezdentowi Miasta Jaworzna Panu Pawłowi Silbertowi
• Zarządowi Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego 

Szczakowianka
• Wydziałowi Promocji i Informacji UM Jaworzna
• Wydziałowi Gospodarki Komunalnej UM Jaworzna
• Dyrekcji MCKiS oraz kierownictwu Domu Kultury  

w Szczakowej
• Parafii św. Elżbiety w Szczakowej księdzu Józefowi Gut
• Stowarzyszeniu Homo Homini im. św. Brata Alberta
• Towarzystwu Przyjaciół Miasta Jaworzna
• ELVITA Jaworzno
• Firmie PROMEN Jaworzno
• Centrum Obsługi Wierzytelności INKASSO
• PKM Jaworzno
• Społem Jaworzno
• Wydawnictwu G&G
• BUD – GIPS – BAU Dąbrowa Górnicza, Panom 

Edwardowi Malarczykowi i Krzysztofowi Mrozińskiemu
• Firmie Handlowo-Usługowej FELICJA, Panu Dariuszowi 

Dubielowi 
• Sklep sportowy ul. Wojska Polskiego
• Świat kibica ul. Mickiewicza
• Patronom medialnym: TVP Katowice, TV Silesia, CTv, 

Polskie Radio Katowice

85 lat Szczakowianki

Fragment kazania na 85-lecie „Szczakowianki”,  
wygłoszonego 28 czerwca 2008 roku

Spotykamy się dzisiaj w dniu, gdy świętujemy 85-lecie istnienia Klubu 
Sportowego „Szczakowianka”. Dla nas wszystkich jest to sprawa ważna  
i dlatego jesteśmy tutaj razem.

Św. Paweł w pierwszym czytaniu mówi nam o zwycięskim biegu, który 
on wygrał. Jak dobrze te słowa rozumieją ci, którzy w tylu zawodach,  
w tylu meczach uczestniczyli i tak wiele razy cieszyli się, że „nasi” 
wygrali.

A św. Mateusz w przypowieści o talentach bardzo poważnie przypomina 
nam, jak wiele darów otrzymaliśmy. Przyjdzie jednak czas, gdy Pan Bóg 
zapyta: Co zrobiłeś z tymi talentami, które ci dałem? 

Najpierw pragniemy przypomnieć sobie o najważniejszym „meczu”, jaki 
rozgrywamy – jest nim nasze życie. „Zasady gry” ułożył wszechmogący 
Pan Bóg. Nikt z nas nie wygra meczu samodzielnie, potrzebni są 
„zawodnicy”, koledzy z drużyny – to ludzie wierzący i ochrzczeni, czyli 
Kościół Katolicki, do którego należymy. Każdej drużynie potrzebni są 
też trenerzy. Dla nas to Ojciec Święty, biskupi i kapłani. Mamy wreszcie 
wspaniałych „kibiców” – to całe niebo z aniołami i świętymi, krzyczące  
z radości po każdej dobrej zagrywce, ale może też przeraźliwie 
gwiżdżące, gdy bezsensownie kogoś sfaulowałem.

Oto obraz związany z dzisiejszym świętem, gdy Bóg pyta każdego z nas: 
Powiedz mi, jaki jest wynik meczu, który rozgrywasz? I co chcesz zrobić, 
aby go wygrać?

X. Józef Gut

Drużyna oldboyów Szczakowianki z trenerem

Bielskie Orły

Przebój Wolbrom

Drużyna Szczakowianki dzieli się chlebem
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miejskie Centrum kultury i Sportu 
Jaworzno, ul. mickiewicza 2 www.sokol.jaw.pl

reklama

TRIATHLON

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 kondycje 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 i 4 lipca – godz. 10.00, stadion MCKiS ul. Krakowska 8

- uczniowie szkół gimnazjalnych – 1992 – 1994
2 i 4 lipca – godz. 10.00, stadion MCKiS ul. Moniuszki 95 (Azotania)

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 1991 i starsi
2 i 4 lipca godz. 10.00, stadion MCKiS ul. Kościuszki1 (Szczakowa)

Zgłoszenia drużyn w miejscu rozgrywania turniejów godzinach od 9.00 do 9.30. 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 cros-
sowy 3km, 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. 8.30 – 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 31 lipca:
poniedziałek – godz. 9.00 – 13.00 – piłka nożna
wtorek – godz. 9.00 – 13.00 – piłka siatkowa
środa – godz. 9.00 – 13.00 – piłka koszykowa
czwartek – godz. 9.00 – 13.00 – piłka nożna
piątek – godz. 9.00 – 13.00 – piłka siatkowa
(kat. wiekowe: 9.00. – 11.00. – szkoły podstawowe, 11.00. – 13.00. – gimnazja i starsi )

Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Os. Stałe) od 1 lipca do 31 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 31 lipca, wtorek oraz czwartek – godz. 14.00 – zajęcia tenisa ziemnego dla mło-
dzieży szkolnej do 18 lat. Serdecznie zapraszamy!!!

5 lipca 2008 roku odbędzie 
się już druga z kolei tego 
typu impreza  
w Jaworznie. Ma ona na celu 
popularyzację triathlonu na 
terenie Polski południowej, 
promocję Jaworzna oraz 
rozszerzenie wakacyjnej 
oferty sportowej dla 
mieszkańców miasta.

Organizatorem jest Miejskie Cen-
trum Kultury i Sportu. Kierowni-
kiem zawodów jest Grzegorz Gębski 
(032)6164491 w.50, 137, 0668425147, 
grzegorz.gebski@sokol.jaw.pl. Biuro 
zawodów mieścić się będzie na terenie 
zalewu Sosina i będzie czynne w godz. 
od 8:30 do 10:00.

Co czeka zawodników?
Pływanie – 400 metrów, start z brze-

gu, trasa po linii łamanej, spodziewana 
temperatura wody ok. 22° C;

Rower – 10 kilometrów po drogach 
szutrowych i polnych (dopuszczone 
tylko rowery MTB, rozmiar koła do 
26”), obowiązkowe posiadanie kasku 
rowerowego;

Bieg – 3 kilometry biegu crosso-
wego.

Harmonogram:
8.30 do 10.00 – weryfikacja zawod-

ników i wydawanie numerów starto-
wych:
– wydawanie numerów startowych, 

czepków,
– wydawanie chipów - kaucja w wyso-

kości 50 zł,
– wydawanie identyfikatorów upraw-

niających do wstępu do parku rowe-
rowego,

– podczas weryfikacji obowiązuje 
okazanie dokumentu tożsamości do 
udokumentowania daty urodzenia.
10.00 – 10.45 – wprowadzenie rowe-

rów do boksów rowerowych, kontrola 
techniczna.

11.00 START (w przypadku dużej 
ilości uczestników kategoriami co zo-
stanie podane w dniu imprezy po za-
mknięciu listy zgłoszeń).

Ok. 14.30 planowana jest dekoracja 
zwycięzców oraz zamknięcie zawodów

Pomiar czasu będzie elektroniczny. 
Wydawanie chipów za pobraniem kaucji 
w wysokości 50 zł, kaucja zostanie zwró-
cona po oddaniu nieuszkodzonego chipa 
na mecie triathlonu.

Ograniczenia
Organizator ustalił limit uczestni-

ków triathlonu na 150 osób. Obowią-
zuje kolejność wcześniejszych zgłoszeń 
elektronicznych. W przypadku mniej-
szej ilości wcześniejszych zgłoszeń 
elektronicznych w dniu imprezy przyj-
mowani będą zawodnicy do liczby 150 
uczestników.

Klasyfikacja
W klasyfikacji przyjmuje się podział 

na mężczyzn (M) i kobiety (K), a w zależ-
ności od wieku w sposób następujący:

I młodzik (rocznik 1992 – 1993)  
i młodziczka (rocznik 1992 – 1993);

II junior młodszy i junior (rocznik 
1988 – 1991) II juniorka młodsza i ju-
niorka (rocznik 1988 – 1991);

II Otwarte Mistrzostwa Jaworzna w Triathlonie

Stalowy Sokół – 2008

III młodzieżowiec i senior (rocznik 
1968 – 1987) III młodzieżowiec i senior-
ka (rocznik 1968 – 1987);

IV weteran i starsi (1967 i starsi) IV 
weteranka i starsze (1967 i starsze);

V open K i M mieszkańcy Jaworzna.
* Zawodnicy zostaną sklasyfikowani 

w poszczególnych kategoriach o ile wy-
startuje w nich minimum 5 uczestników 
lub uczestniczek. Przy mniejszej ilości 
uczestników w kategorii zostaną wrę-
czone nagrody rzeczowe.

Warunki uczestnictwa:
1. Każdy z uczestników pełnoletnich 

startuje na własną odpowiedzialność, co 
potwierdza własnoręcznym podpisem 
w biurze zawodów (Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12.09.2001 Dz. U. nr 101 poz.1095).  
W przypadku niepełnoletnich uczestni-
ków wymagana jest zgoda na piśmie opie-
kuna prawnego na udział w zawodach.

2. Każdy z zawodników musi po-
siadać sprawny technicznie rower oraz 
kask rowerowy.

3. Każdy z zawodników zobowiązany 
jest do wykonywania poleceń sędziów 
zawartych w regulaminie. W przypadku 
sytuacji spornych rozstrzygnięcie zależy 
od organizatora.

4. Park rowerowy jest terenem za-
mkniętym, do którego prawo wstępu 
mają tylko zawodnicy z odpowiednim 
identyfikatorem.

5. Za sprzęt pozostawiony w parku 
rowerowym nie na swoim stanowisku 
organizator nie ponosi odpowiedzial-
ności.

6. Każdy z uczestników bio-
rących udział w zawodach zobo-
wiązany jest do zapoznania się  
z niniejszym regulaminem i wyraża 
zgodę na wszystkie jego ustalenia 
potwierdzając to własnym podpisem 
składanym w momencie wnoszenia 
opłaty startowej.

7. Zawody odbędą się według prze-
pisów PZTri i ustaleń niniejszego re-
gulaminu.

8. Uczestnicy ubezpieczają się indy-
widualnie lub przez własne kluby.

Zgłoszenia do zawodów 
dokonać należy:

– elektronicznie na adres grzegorz.
gebski@sokol.jaw.pl poprzez podanie 
imienia i nazwiska, pełnej daty uro-
dzenia, miejsca zamieszkania oraz 
nazwy klubu.

– osobiście w dniu 5.07.2008, w biurze 
zawodów, w miarę wolnych miejsc 
do max liczby 150 zawodników.

Każdego zawodnika obowiązuje 
opłacenie opłaty startowej w wysokości 
10 zł od osoby.

Nagrody
Nagrody pieniężne tylko w katego-

riach od II do IV K i M:

Tak wyglądał ubiegłoroczny start, który zaczął się od pływania

Po wyjściu z wody zawodnicy ruszyli do wyścigu rowerowego

Medale za miejsca I-III we wszyst-
kich kategoriach.

Nagrody rzeczowe za miejsca I-III 
K i M w kategorii I oraz mieszkańców 
Jaworzna.

Zawody odbędą się bez względu na 
pogodę. Wyniki zawodów dostępne 
będą na stronie www.sokol.jaw.pl.

nPs

 Kat. mężczyzn Kat. kobiet
I m.  - 500 zł 400 zł
II m.  - 400 zł 300 zł
III m.  - 300 zł 200 zł



15Co tydzień nr 27/875
2 lipca 2008 roku
Miasto Jaworzno Nie tylko reklama

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

ELEKTROWNIA  JAWORZNO III  W  JAWORZNIE
UL. PROMIENNA  51

ogłasza:
 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na zbycie :
1. Lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 15,01 m2, zlokalizowanego w budynku przy ul. Energetyków 11/16 
w Jaworznie wraz z udziałem wynoszącym 98/10000 cz. w prawie wieczystego użytkowania do działki grunt nr 
28/86 w obr 165 m. Jaworzna, wpisanego do KW nr 21376, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Jaworznie.
    Cena wywoławcza przedmiotu przetargu  /brutto/ wynosi       27.800,00  PLN
    Wadium            2.780,00  PLN
    Minimalne postąpienie             300,00  PLN 
2. Lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 14,56 m2, zlokalizowanego w budynku przy ul. Energetyków 11/34 
w Jaworznie wraz z udziałem wynoszącym 98/10000 cz. w prawie wieczystego użytkowania do działki grunt  
nr 28/86 w obr. 165 m. Jaworzna, wpisanego do KW nr 21376, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Jaworznie.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu  /brutto/ wynosi       27.000,00  PLN
    Wadium            2.700,00  PLN
    Minimalne postąpienie             300,00  PLN 

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

Przetarg odbędzie się 
1) dla lokalu nr 16 położonego w Jaworznie przy ul. Energetyków 11 w dniu 23.07.2008 r o godz. 10.00.
2) dla lokalu nr 34 położonego w Jaworznie przy ul. Energetyków 11 w dniu 23.07.2008 r o godz. 11.00.
- w PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, w sali konferencyjnej Budynku 
Usług Technicznych.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
    1/ wniesienie przez osoby fizyczne lub prawne wadium określonego w ogłoszeniu na konto PKE S.A. 
w Bank Millennium  S.A. Nr  56116022020000000060033096 do dnia 21.07.2008 r. włącznie. Na dowo-
dzie  wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Energetyków 11/16” lub/i  „Przetarg 
na lokal mieszkalny przy ul. Energetyków 11/34”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środ-
ków pieniężnych na konto PKE  S.A. w Katowicach. Dowód wniesienia  wadium przez uczestnika podlega 
przedłożeniu  komisji przetargowej  przed  przystąpieniem do licytacji,
    2/ okazanie   członkom  komisji  przetargowej  dowodu  tożsamości   a w przypadku osoby fizycznej do-
datkowo nr NIP,
    3/ w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych:
      złożenie odpisu z właściwego rejestru albo  aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu złożenia dokumentu. Jeżeli 
przystępujący do przetargu nie jest wymieniony w rejestrze lub w zaświadczeniu osoba uprawniona do skła-
dania oświadczeń woli w imieniu przystępującego, to jest zobowiązana doręczyć stosowne pełnomocnictwo 
podpisane przez osoby /osobę/ uprawnione, 
    4/ złożenie  oświadczenia przez uczestnika przetargu, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym 
przedmiotu sprzedaży oraz o zrozumieniu i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu w tym akceptacja 
ceny wywoławczej,
   5/ w przypadku cudzoziemca: spełnienie warunków określonych w ustawie z dn. 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz U. z 2004 r., Nr 167, poz.1758 z późn. zm.),
   6/ złożenie  do Komisji  Przetargowej dokumentów o których  mowa w ppkt. 3, 4 i 5 powinno nastąpić  nie 
później niż do dnia  21.07.2008 r. z  napisem na kopercie  „Przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Energetyków 
11/16” lub/i  „Przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Energetyków 11/34”. Dokumenty należy dostarczyć  
pocztą lub osobiście do Kancelarii PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51.

2.  Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu będzie zwrócone w terminie  
7 dni roboczych od zakończenia postępowania przetargowego na wskazany  przez nich nr rachunku banko-
wego. Za dzień zwrotu wadium uznaje się obciążenie rachunku  bankowego Spółki.
3. Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli:
     1/ żaden  z  uczestników  przetargu nie zaoferuje  ceny wywoławczej, 
     2/ oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy- aktu notarialnego,
     3/ nabywca nie wpłaci ceny nabycia najpóźniej w dniu wyznaczonym jako dzień zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego.
4. Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
5. Protokół z przeprowadzonego przetargu wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PKE S.A. oraz odpowiednie 
organy Spółki w zależności od wymogów postawionych przez regulacje wewnętrzne spółki.
6. Nabywca,  który wygrał przetarg, zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
niezwłocznie  po spełnieniu warunków o których  mowa w pkt. 5.
7. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy (podpisania 
aktu notarialnego).
8. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem praw własności do nieruchomości ponosi nabywca .
9. Nabywca, który uchyli się od  zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w ustalonym terminie traci prawa 
wynikające z wygranego przetargu /przybicia/.
10. Zarządowi PKE S.A. przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
11. Dodatkowe informacje oraz możliwość umówienia się na oględziny lokali można uzyskać pod nr telefonu: 
32-7153612.
12. Niniejsze ogłoszenie jest zamieszczone na  stronach internetowych 
 - www.pl.ej3.pkesa.com  i  www.pke.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń
- w siedzibie:

PKE S.A. Centrum Zarządzania w Katowicach ul. Lwowska 23.
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ul. Promienna 51.
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno II w Jaworznie ul. Energetyków 15.

oraz 
Budynku  wielomieszkaniowym  w Jaworznie ul. Energetyków 11.

•
•
•

•
dw

25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 2)

Nasi artyści
Ruch amatorskich stowarzyszeń 

kultury zaczął się rodzić w 1980 roku. 
Na terenie całego kraju powstawały 
lokalne koła skupiające ludzi, których 
łączyła wspólna pasja tworzenia. Pod 
patronatem Krajowej Rady Robotni-
czych Stowarzyszeń Twórców Kultury 
zaistniały wojewódzkie i zakładowe 
struktury. W organizacji tego ruchu 
ogromną pomocą służyły czasopisma: 
poznański miesięcznik „Bez Przysło-
ny” oraz wychodzący w Warszawie 
dwutygodnik „Twórczość Robotni-
ków”, które umożliwiały amatorom 
prezentację swojej twórczości oraz stały 
się łącznikiem pomiędzy oddziałami  
w terenie. Początek lat 80. nie sprzyjał 
powstawaniu jakichkolwiek stowarzy-
szeń i potrzeba było wiele determinacji, 
by jakieś jednak zorganizować. Jednym 
z pionierów jaworznickiej struktury, 
tym, który „przecierał szlaki” był pan 
Stanisław Mikłas – poeta i satyryk.

Pan Stanisław Mikłas pisze wiersze 
od lat pięćdziesiątych. Jest wnikliwym 
obserwatorem życia publicznego,  
a wszelkie przejawy zła, wypaczeń  
i nihilizmu znalazły odzwierciedlenie 
w jego utworach – głównie satyrycz-
nych. W swoich wierszach posługuje się 
zarówno delikatną ironią jak i szorstki-
mi, dosadnymi zwrotami. Jest również 
człowiekiem niezwykle wrażliwym  

i uczuciowym, o czym świadczą jego 
pełne refleksji liryki. 

Zadebiutował w arkuszu poetyckim 
„Pomiędzy szybami”. Swoje wiersze 
publikował w katowickim „Anima-
torze”, na licznych spotkaniach i wie-
czorkach poetyckich, oraz w prasie 
jaworznickiej: „Gwarek”, „Jaworzno 
2000” i „Co tydzień” „Tydzień w Ja-
worznie”, a także w Polskim Radiu  
w audycji „Kiermasz pod kogucikiem”. 
Najciekawsze ze swoich wierszy zawarł 
w tomiku zatytułowanym „Satyrycznie 
i lirycznie” O jego poezji z przychyl-
nością i uznaniem wypowiadał się 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Zbigniew Siatkowski. 

Pan Stanisław Mikłas przez sze-
reg lat wchodził w skład zarządu 
Stowarzyszenia. Oprócz rutynowej 
pracy sekretarza prowadził kronikę, 
pisał artykuły do prasy lokalnej i dbał  
o promowanie Stowarzyszenia w śro-
dowisku. Czynności te wykonuje zresz-
tą z wielką starannością do dzisiaj.

cdn. Jolanta haŁas M. 

Sprostowanie
W poprzednim artykule omyłko-

wo umieściliśmy obraz pani Teresy 
Wirskiej, a artykuł dotyczył twór-
czości Jana Ryszarda Drąga. 

Twórczość
SYZYFOWA PRACA

Gdy	Piast	kołodziej	koła	montował,
Pot	z	czoła	ścierał	i	rozumował	-	
Wszystkie	kłopoty	z	życia	usunę
Gdy	w	środek	koła	wsadzę	fortunę.
Nie	będzie	w	górze	nie	będzie	na	dnie	
Więc	nie	podskoczy	i	nie	upadnie.
Równiutko	wówczas	popłynie	życie	-
W	stabilizacji	i	dobrobycie.
Trudził	 się	 biedak	 przez	 lat	 czter-
dzieści,
Aby	fortunę	w	środku	umieścić.
Lecz	na	nic	chęci	i	silna	wola	-	
Pojął	że	inna	fortuny	rola.
I	że	nie	zmieni	prawa	natury,
Bo	co	dziś	w	dole	-	jutro	u	góry.
Zaś	ten	któremu	cieknie	pot	z	czoła
To	zawsze	będzie	na	dole	koła.

CZYSTE RĘCE
Każdy	ręce	ma	mieć	czyste!
Bo	gdzie	zmiany,	przekształcenia,	
Dużo	brudu	–	rzekł	minister,
I	zaczęły	się	mydlenia.

Więc	w	pośpiechu	i	naprędce,
Gdzie	korupcja	i	afera,
Wszystkim	zaczęto	myć	ręce.
(Tam	największy	brud	się	zbiera)

Od	tej	chwili	–	aferzyści
Mogą	działać	bez	obawy.
Wyjść	bez	skazy,	szwanku,	czyści,	
Z	każdej	kryminalnej	sprawy.

Słusznym	zatem	będzie	zdanie,
I	wierzę	w	ten	slogan	szczerze	–
„Że	przez	mycie	oraz	pranie”,
Nikt	się	do	nich	nie	dobierze.

NADZIEJA I PROŚBA   
Leżysz	z	wzrokiem	utkwionym
W	białym	gładkim	suficie,	
I	czujesz,	jak	z	dnia	na	dzień

Ucieka	z	Ciebie	życie.
Bóg	niech	Cię	ma	w	opiece,
Medyk	rozkłada	ręce,
Prócz	tego	co	już	zrobił,

Nie	może	zrobić	więcej.
Więc	do	Boga	się	zwracam,
O	zdrowie	dla	Cię	proszę,
Żarliwie	i	wytrwale
Gorące	modły	wznoszę.

Wierzę	ufnie	gdy	mówię,
Bądź	Boże	wola	Twoja,
Że	spełniona	zostanie

Ta	jedna	prośba	moja.
Płynie	co	dzień	do	nieba
Szczerych	modlitw	ofiara,
Czekam	kiedy	Bóg	powie:
Uzdrowiła	ją	wiara.

ZAPŁATA
Precz	ze	starymi!	–	niech	żyje	młody
Takie	jest	prawo	natury.
Oj	młody	panie	–
Zmienisz	to	zdanie,
Gdy	latka	polecą	z	góry.

Niejeden	młody	w	pełni	urody,
Starych	jak	przedmiot	traktował.
Skąd	ta	zapłata?
Gdy	przeszły	lata,
Nieraz	się	potem	dziwował.

Dlatego	znając	tego	powody,
Miej	wzgląd	na	głowy	siwe.
Spojrzyj	za	siebie,
Bo	i	na	ciebie
Przyjdą	dni	frasobliwe.

KLOPOTY ALIBABY
Polska	–	skarbcem	Alibaby,
Tylko	z	tą	małą	różnicą,
Że	teraz	współczesne	draby
Zabierają,	co	pochwycą.
W	zmowie	lub	sam	niezależnie
I	na	pozór	ugrzeczniony,
-	Alibaba	zrozpaczony.	
Każdy	coś	z	sezamu	weźmie.
Widzi,	że	coś	źle	się	dzieje,
Skarb	–	maleje,	pustoszeje,
W	oczach	znika	wspólne	mienie,
Chociaż	u	każdego	draba
Sprawdza	worek	i	kieszenie
Osobiście	–	Alibaba.
Trudno	skarbu	upilnować,
Dziś	przy	wysokiej	technice
Nie	ma	czasu	się	dziwować,
Wszystko	na	elektronice.
A	więc	wiadomym	zaklęciem
Wywieźć	skarby	za	granicę
Łatwym	bywa	przedsięwzięciem,
Dla	cwaniaka	niejednego
Wysoko	postawionego.
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Nasze placówki
• Miejskie Centrum Medyczne 

„Zacisze”, przy ulicy Zacisze - Boczna 
z Placówką Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, Poradnią Ginekologiczną, 
Alergologiczną, Neurologiczną, 
Diabetologiczną, Laryngologiczną, 
Okulistyczną, Poradnią Chorób 
Górnych Dróg Oddechowych u Dzieci, 
Poradnią Medycyny Pracy i Gabinetem 
Stomatologicznym,

• MCM „Osiedle Stale”, przy Alei Tysiąclecia, 
stosunkowo nowa lokalizacja placówki 
w centrum osiedla, mieszcząca Placówkę 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

• MCM „Szczakowa”, przy ulicy Koszarowej 
z Placówką Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, Poradnią Zdrowia 
Psychicznego, Ginekologiczną  
i Gabinetem Stomatologicznym.

• MCM „Ciężkowice”, zlokalizowane 
przy ulicy Zawiszy Czarnego, działa 
w ramach Placówki Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej i Gabinetu 
Stomatologicznego z możliwością 
poszerzenia działalności o poradnię 
ginekologiczną,

• MCM „Podwale”, przy ulicy Nosala 
działające całodobowo w tym również 
w niedzielę i święta w ramach 
całonocnej kompleksowej opieki 
medycznej zapewniającej porady 
ambulatoryjne i wyjazdowe do 
miejsca zamieszkania podopiecznych 
w nagłych wypadkach zdrowotnych. 
Ponadto w obiekcie są zlokalizowane: 
Placówka POZ, poradnia ginekologiczna, 
reumatologiczna, urologiczna, 
pilotażowo uruchomiona od 16 czerwca 
2008 roku poradnia kardiologiczna, 
a w pionie stomatologicznym: 
poradnia ortodontyczna i gabinet 
stomatologiczny,

• MCM „Jeleń”, ul. Wygoda z Placówką POZ, 
Poradnią Ginekologiczną i Gabinetem 
Stomatologicznym,

• MCM „Byczyna”, przy ulicy Nauczycielskiej 
świadczące uslugi w zakresie poz i 
gabinetu Stomatologicznego,

• MCM „Podłęże”, przy Alei Piłsudskiego 
tworzone przez Placówkę POZ, Poradnię 
Ginekologiczną, Rehabilitacji Medycznej, 
Okulistyczną, Dermatologiczną, 
Poradnię Protetyki Stomatologicznej  
i dwa Gabinety Stomatologiczne,

• MCM „Łubowiec”, przy ul. Katowickiej 
mieści Placówkę POZ i Gabinet 
Stomatologiczny

• Centrum Medycyny Rodzinnej, przy 
ulicy Grunwaldzkiej 82 - koło Hali 
Widowiskowo- Sportowej w centrum 
Miasta, zapewnia pacjentom dostęp do 
podstawowej opieki zdrowotnej,

• Zespół Poradni Chirurgicznych, przy ulicy 
Grunwaldzkiej 30, lokalizacja koło Sądu  
i na przeciwko Urzędu Miejskiego.  
W obiekcie skupiliśmy działalność 
poradni chirurgicznych, czyli chirurgii 
ogólnej, dziecięcej, urazowo-
ortopedycznej, urazowo-ortopedycznej 
dla dzieci oraz Poradnię Gruźlicy  
i Chorób Płuc. Ważnym ze względu 
na prowadzoną działalność jest 
umiejscowienie w tym samym obiekcie 
Pracowni RTG i USG optymalizujących 
proces leczniczy,

• MCM „Leopold”, przy ulicy Grunwaldzkiej 
235, mieści Poradnię dla Osób 
Uzależnionych i Współuzależnionych 
od Alkoholu, Pracownię Rehabilitacji 
Medycznej, Szkołę Rodzenia z ponad 
30-letnim stażem, a ponadto jest to 
siedziba Władz Spółki i administracji.

Dbaliśmy o Twoje zdrowie 
wczoraj, chronimy Cię dzisiaj, 
będziemy Ci służyć jutro

Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o.

Zespół Lecznictwa Otwartego mimo 
niekorzystnych warunków zewnętrz-
nych i ograniczonych środków finan-
sowych przetrwał najtrudniejszy okres 
transformacji, zainicjowany reformą 
opieki zdrowotnej w Polsce. Świad-
czy to o umiejętności elastycznego 
działania w systemie rynkowym oraz 
fachowości i determinacji zatrudnio-
nego personelu. Polityka zakładu jest 
prowadzona konsekwentnie, mozol-
nie, acz może mało spektakularnie, 
bo na nasz obecny sukces złożyły się 
tysiące małych kroczków i lata „zaci-
skania pasa”, które obecnie świadczą 
o stabilności firmy i dobrze rokują na 
przyszłość.

Wypracowanie w 2004 roku zysku  
z działalności było dla zakładu mo-
mentem przełomowym. Ustabilizo-
wanie sytuacji finansowej pozwoliło 
na opracowanie planów, których 
realizacja nie ogranicza się tylko do 
najbliższego roku działalności.

Udało nam się wyremontować, za-
adaptować i unowocześnić wszystkie na-
sze obiekty, pozyskać wykwalifikowaną 
kadrę medyczną, wspartą wieloletnim 
doświadczeniem w leczeniu mieszkań-
ców Jaworzna, wyposażyć placówki  
w nowoczesny sprzęt i aparaturę me-
dyczną, zgodnie z najlepszymi świato-
wymi wzorcami.

Zmianie uległa orientacja naszych 
działań na:
•	 przede	wszystkim	zaspokajanie	po-

trzeb	pacjentów,
•	 tworzenie	tożsamości	-	więzi,	iden-

tyfikacji	pracowników	z	zakładem,
•	 promowanie	nowego	wizerunku	fir-

my	tak,	aby	utożsamiano	nas	z	pro-
fesjonalną,	nowoczesną	i	przyjazną	
dla	społeczeństwa	służbą	zdrowia,		
a	nie	z	czasów	poprzednich	syste-
mów	 politycznych	 starymi	 przy-
chodniami	rejonowymi,

•	 ciągłe	dokształcanie	i	podnoszenie	
kwalifikacji	zawodowych,	

•	 ciągłe	podnoszenie	standardu	jako-
ści	świadczonych	usług.
Uwieńczone sukcesem starania  

o wdrożenie, utrzymanie i ciągłe dosko-

Zofia Orzechowska, Prezes Zarządu ZLO sp. z o.o. ma wiele powodów do dumy i zadowolenia

24 czerwca 2008 roku, podczas wręczania certyfikatu 
ISO 9001:2001 w sali teatralnej MCK-u, życzenia Zofii 
Orzechowskiej składał Marszałek Województwa Śląskiego 
Bogusław Śmigielski

nalenie Systemu Zarządzania Jakością, 
zgodnego z wymaganiami normy PN-
EN ISO 9001:2001 jest potwierdzeniem 
jak wiele udało nam się osiągnąć i jak 
wielki potencjał zaangażowaliśmy  
w realizację naszych zadań statutowych.

Dwa lata temu, według danych Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, byliśmy pod 
względem wielkości 8 świadczeniodawcą 
na terenie Śląska, spośród ponad 5 tys. 
zakładów. Myślę, że nawet nasi pracow-
nicy nie zdają sobie sprawy jaką jesteśmy 
potęgą na rynku medycznym, co przy 
wielozakresowości zadań prowadzonych 
w wielu budynkach jest może zrozumiałe, 
ale tym bardziej dziś ciesząc się z otrzy-
mania certyfikatu jakości ISO, doceńmy 
siebie samych, poczujmy trochę dumy i sa-
tysfakcji z faktu dobrze wykonanej pracy i 
współtworzenia ZLO. Wielokrotnie pod-
kreślamy nasze jaworznickie korzenie: je-
steśmy firmą działającą na terenie Jaworz-
na, świadczącą usługi dla mieszkańców 
miasta, większość naszych pracowników 

to rdzenni jaworznianie, a naszym głów-
nym udziałowcem jest gmina Jaworzno. 
Bierzemy czynny udział w miejskich 
imprezach kulturalno-sportowo-oświa-
towych, takich jak: Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, Targi Motoryza-
cyjne, Budownictwa, organizowanych  
z okazji np.: Dnia Dziecka, Dni Jaworzna 
i innych. Staramy się sami organizować 
i sponsorować działalność społeczną 
mającą na celu pomoc grupom potrze-
bującym i krzewienie kultury prozdro-
wotnej przez świadczenie bezpłatnych 
badań profilaktycznych w ramach akcji 
„Biała Sobota”, „Żółty Tydzień”, obej-
mując patronatem medycznym jedną ze 
szkół, organizację szczepień ochronnych  
w ramach Ogólnopolskich Programów 
Zdrowotnych, a także sponsorując drob-
ne upominki lub występy artystyczne, 
np.: z okazji 5-lecia ZLO i Dnia Dziecka 
w 2007 roku przedstawiliśmy dzieciom 
występ grupy teatralnej szczudlarzy  
z Krakowa.

Nasza praca, starania, zysk i  
z działalności, istnienie i efektywność 
jest nierozerwalnie związana z miesz-
kańcami naszego miasta od najmłod-
szego do najstarszego, co wyraziliśmy  
w misji zakładu. sk

Honorowe odznaki za zasługi dla ochrony zdrowia nadane przez Ministra Zdrowia pracownikom 
ZLO Sp. z o.o. wręczają: wicewojewoda śląski Adam Matusiewicz i marszałek województwa śląskiego 
Bogusław Śmigielski. Odznaczeni: Zofia Orzechowska, Józefa Dziedzic, Ewa Susek, Stanisław 
Kozłowski, Zofia Sobanek, Wanda Wrocławek, Maria Ciupek 
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ANNABEL suknie Twoich marzeń
ślubne wyprzedaż już od 450 zł, wieczorowe, komunijne

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

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

SUKNIE ŚLUBNE

dw

dw

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

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

w tym do świadectwa kwalifikacji.

98/05

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

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

dw

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

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

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

ENDOKRYNOLOG

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

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

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44
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
Z powodu urlopu w dniach 25.07 i 01.08 - 15.08 – gabinet nieczynny

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.
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

Coraz więcej młodych kobiet de-
cyduje się na krok, który diame-
tralnie zmienia ich życie. Tym 
krokiem jest zejście w ciążę. 
W celu przybliżenia przyszłym 
rodzicom „bezpiecznej po-
dróży” podczas ciąży, a także 
uświadomienie ich jak ważną 
rolę odgrywa w tym stanie szko-
ła rodzenia, rozmawialiśmy 
z Agnieszką Ziarko-Bondar fi-
zykoterapeutką i z Anną Siech 
położną.

W naszym mieście znajdują 
się dwie szkoły rodzenia. Jedna 
z nich, w której nauczają nasze 
rozmówczynie, funkcjonuje od 
grudnia 2005 roku. Szkoła ta 
zatrudnia ginekologa, pediatrę 
i  specjalistę od szczepień.

Czy prowadzona przez pa-
nie szkoła rodzenia czymś 
się wyróżnia?

–	Niewątpliwą	zaletą	naszej	
szkoły	jest	fakt,	że	przyszli	rodzice	
mają	możliwość	wcześniejszego	
kontaktu	z	osobami,	które	pra-
cują	 w	 oddziale	 położniczym	
i	noworodkowym	naszego	szpi-
tala,	co	zmniejsza	stres	związany	
z	porodem.	Wykład	dla	uczest-
ników	w	zależności	od	tematyki	
prowadzą	znani	na	naszym	ryn-
ku	usług	medycznych	lekarze:	lek.	
ginekolog-położnik	–	A.	Kania,	
lekarz	pediatra	oraz	specjalista	
d/s	szczepień	A.	Książek.

Jaki jest cel szkoły rodzenia?
–	 Przygotowanie	 przyszłych	

rodziców	do	porodu,	ale	nie	 tyl-
ko.	 Oprócz	 wiedzy	 teoretycznej	
staramy	 się	 przekazać	 wiedzę,	
którą	można	w	praktyce	zastoso-
wać.	Przygotowujemy	 rodziców	
do	 podstawowych	 obowiązków	
tj.	pielęgnacja	i	karmienie	maleń-
stwa.	Młodzi	ludzie	dowiadują	się	
jak	nawiązać	kontakt	z	nienaro-
dzonym	dzieckiem,	czy	 też	 jaką	
dietę	i	higienę	stosować.	Następnie	
przekazujemy	tzw.	instrukcje	dziec-
ka,	które	już	mamy	w	domu.	Część	
teoretyczna	dotyczy	również	infor-
macji	w	zakresie	przebiegu	ciąży,	
porodu,	 a	 także	 burzy	 hormo-
nalnej,	dialogu	z	nienarodzonym	
dzieckiem,	wyprawki,	a	także	roli	
„taty	w	ciąży”.	Z	zajęć	praktycznych	
mamy	ćwiczenia	ogólnokondycyjne	
pozwalające	 dobrze	 przygoto-
wać	organizm	ciężarnej	do	wy-
siłku	fizycznego	jakim	jest	poród.	
W	ofercie	swojej	posiadamy	rów-
nież	zajęcia	z	masażu	ciężarnej,	
gdzie	panowie	uczą	 się	 jak	ma-
sować	 swoje	panie.	Zapraszamy	
również	naszych	absolwentów	ze	
swoimi	 już	 narodzonymi	 dzie-
ciątkami.	Pokazują	oni	masaż	na	
dziecku	zaś	przyszli	rodzice	uczą	się	
na	lalkach.	Inną	zaleta	tych	zajęć	
jest	wymiana	doświadczeń	między	
świeżo	upieczonymi	 rodzicami,	
a	przyszłymi.

cdn P.dŁuGaJczyk

Podróż po bezpiecznej ciąży
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Według mieszkańców, ich 
domy stoją przy Wysockiego, 
według mapy, przy ulicy 
Bruna. Cztery lata temu 
wykonano remont ulicy 
Wysockiego. Pan Dariusz 
twierdzi, że ominięto wtedy 
ten odcinek, na elewacji 
jego domu widnieje przecież 
napis z nazwą właśnie tej 
ulicy. 

Tymczasem pomyłka nie leży po 
stronie wykonawców, jak twierdzi 
Sebastian Kuś z Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów, ale to złe oznaczenie 
ulic. „Ulica	wykonana	została	w	całości	

Jednak na poprawę drogi w tym 
roku nie ma co liczyć. Co prawda 
Miejski Zarząd Dróg i Mostów przy-
znaje, że nosi ona ślady remontów 
cząstkowych, ale w tym roku na ten 
jeden generalny nie zabezpieczono 
żadnych środków. Nawierzchnia 
nie sprawia zagrożenia dla ruchu, 
ale jedynym rozwiązaniem byłby jej 
generalny remont. 

Jednak, jak mówi Sebastian Kuś  
z MZDiM-u: –	 To	 wymaga	 sporzą-
dzenia	dokumentacji	 i	zabezpieczenia	
środków	w	budżecie.	Na	 rok	bieżący	
MZDiM	nie	zaplanował	tej	inwestycji.	
W	 imieniu	mieszkańców,	 i	nie	 tylko,	
apelujemy	zatem	o	rozważenie	propo-
zycji	i	wygospodarowanie	w	przyszłym	
roku	odpowiedniej	kwoty	na	odnowę	
nawierzchni	ulicy	Chryzantemowej.

Wysockiego czy Bruna? Jak mówi pan Dariusz, stan ulicy Chryzantemowej 
także woła o pomstę do nieba, to główna droga 
dojazdowa do cmentarza, wiec – nikt jej w swoim 
życiu nie ominie – wyjaśnia nasz rozmówca

Nikt jej nie ominie
–	 jest	 tam	nawierzchnia	asfaltowa	w	
bardzo	 dobrym	 stanie	 technicznym.	
Mieszkaniec,	 który	 sugeruje,	 że	 nie	
została	 wyremontowana	 w	 całości,	
ma	zapewne	na	myśli	gruntowy	odci-
nek	biegnący	od	ul.	Wysockiego.	Ten	
gruntowy	odcinek	nie	 jest	 jednak	ul.	
Wysockiego,	tylko	ul.	Bruna!	Ulica	Bru-
na	(gruntowa,	której	stan	poprawiany	
był	 frezem)	biegnie	od	ul.	Astrów	do	
ul.	Wysockiego	właśnie	przecinając	ul.	
Chryzantemową.	 Jak	 poinformowali	
mnie	inspektorzy	ten	gruntowny	odci-
nek	ul.	Bruna	notorycznie	utożsamiany	
jest	z	ul.	Wysockiego.	Stąd	też	zapewne	
sugestie,	że	ul.	Wysockiego	nie	została	
wykonana	w	całości” – możemy prze-
czytać w e-mailu do redakcji. Wielo-
krotnie podnoszenie tej sprawy przez 
rozgoryczonych być może przyniesie 
jednak pozytywny skutek – sprawą 
zainteresował się radny dzielnicy 
Byczyna, Grzegorz Radko, który na 
zeszłotygodniowej Sesji Rady Miejskiej 
zgłosił interpelacje w tej sprawie, i jak 
sam podkreśla: – Osobiście	postaram	
się	 pilotować	 tę	 sprawę	 od	 początku	
do	końca.	Sprawa	 jest	pilna,	bo	bra-
kuje	nie	tylko	nawierzchni	asfaltowej,	
ale	 także	 właściwego	 odwodnienia.		
W	 czasie	 deszczu	 woda	 wypłukuje	
piasek	 i	 żwir	 naniesiony	 wcześniej	
przez	mieszkańców,	 także	 ci	 sami	we	
własnym	zakresie	muszą	uzupełniać	
braki.	Być	może	do	 czasu	generalne-
go	 remontu,	 na	 który	 jest	 nadzieja		
w	przyszłym	roku,	znajdzie	się	szybko	
jakieś	 rozwiązanie	 zastępcze? Mimo 
wszystko trzymamy kciuki i wierzy-
my, że połączone działania zarówno 
mieszkańców, nas jak i radnego Radko, 
odniosą pozytywny skutek.

Park w Szczakowej nareszcie doczekał się renowacji. Odpoczywający 
w nim mogą spodziewać się nowych alejek oraz ławeczek

Odnowiony park

Przyjezdni zwykle nie narzekają na 
warunki panujące w naszym mieście. 
Interpelacje zgłaszane przez miesz-
kańców są na bieżąco rozpatrywane, 
służby miejskie w miarę możliwości 
starają się o to miasto dbać.

„Turyści” mogą podziwiać wielkie 
inwestycje, które widoczne gołym 
okiem, cieszą również samych jaworz-
nian. Czasem jednak zdarzy się, że 
gdzieś na Podłężu, np. na Piłsudkiego, 
coś przykuje ich uwagę. Jak ten budy-
nek, a raczej to, co z niego zostało. Nie 
wiadomo w jakim celu jeszcze stoi, „po-
mnika przeszłości” raczej nie przypo-
mina. Może podtrzymuje scieżkę?

Drogowcy dwoją się  
i troją, aby ukończyć prace 
związane z remontem 
wiaduktu na Mostowej. 

Remont to część projektu „Miasto 
twarzą do autostrady”, ale, przy-
najmniej na czas remontu, mieszkań-
cy niezłośliwie umiejętnie przerobili 
sobie jego hasło. Już wkrótce jednak 
wszelkie troski i niedogodności 
znikną, bowiem, jak zapewnia wy-
konawca, firma Budimex – Dromex, 
otwarcie przejścia już wkrótce, bo w 
połowie lipca.

Podtrzymuje ścieżkę?

Wkrótce wiadukt otwarty!

Czy stawiając nowy słup, ten stary nie powinien być zabrany? Tymczasem 
ten stary, zwalony leży na Ciężkowickiej, na szczęście na poboczu

Na szczęście na poboczu
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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

SOSINA

BORY/BYCZYNA

JEZIORKI/BYCZYNAWARPIE

„Zrób zdjęcie” – konkurs

Sponsorem konkursu jestSponsorem konkursu jest
Nagroda tygodnia

Zdjęcie, zrobione w jednym ze sklepów w Jaworznie, przysłał 
nam Piotr Bajorek. Telefony komórkowe bezprzewodowe. Czy 
mamy jakieś „przewodowe”?

Telefony komórkowe 
bezprzewodowe

Korek o długości 
kilkudziesięciu metrów 
i nawet 20-minutowe 
postoje na Krakowskiej 
należą już do przeszłości. 
Zakończył się drugi etap 
remontu na „Pietrusowej”.

Prace na odcinku od skrzyżo-
wania ulic Krakowskiej i Żukowej 
w k ier u n ku Śród mieśc ia ,  cz y-
l i bl isko 600-metrow y odcinek, 
powodowały pewne utrudnienia 
w ruchu – jeden z pasów jezdni był 
w tym czasie wyłączony. Całość 
inwestycji obejmowała dwa etapy, 
pierwszy zakończony w zeszłym 
roku, przebiegał od ulicy Żukowej 
do ul. Rapackiego. Wtedy także 
kierowcy musieli uzbroić się w cier-

Krakowska odkorkowana
pliwość. Tym razem odcinek był  
nieco dłuższy. Zwieńczenie prac to  
„kosmetyczne” poprawki związane 
z regulacją skarpy, malowaniem li-
nii krawędziowych oraz montażem 
elementów odblaskowych zwanych 
popu la rnie „kocimi oczka mi ”. 
Mimo to, już teraz zmotoryzowani 
mogą cieszyć się nową, zmoderni-
zowaną nawierzchnią.

Modernizacja ul. Krakowskiej 
kosztowała 1 149 616,78 zł brutto. 
To jedna z sześciu dużych inwe-
stycji rea l izowanych w mieście 
przez  Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg Drogopol-ZW z Katowic. 
Warto przypomnieć, że katowicka 
f irma remontuje również ul. św. 
Wojciecha (Warpie), ul. Towarową 
(os. Podłęże) oraz gruntownie prze-
budowuje ul. Kruka w Ciężkowicach 
oraz ul. Połaskiego i Traugutta (Sta-
ra Huta). 

Ten przystanek na Jeziorkach na Lanowej wygląda, jakby 
przymierzał się właśnie do odejścia w stan spoczynku. Jeżeli w porę 
nie zostanie wyprostowany, trzeba go będzie postawić od nowa

W stan spoczynku?
Taki widok zastaliśmy 
w piątkowe popołudnie 
wzdłuż św. Wojciecha. 
Pozostawianie czarnych 
worków, pełnych śmieci to 
domena zmotoryzowanych, 
a ta ulica należy chyba do 

Zwolennicy kąpieli i leniw ych 
weekendów nad jaworznick im 
zalewem Sosina, mogą być spo-
kojni. W tym roku Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Jaworznie zapewnia, że woda 
w pełni nadaje się do kąpieli i let-
niego wypoczynku.

W t rosce o bezpiecz eńst wo 
i komfort jaworznickich „plażowi-
czów” oraz miłośników wszelkich 
sportów wodnych  badania w se-
zonie letnim wykonywane są dwa 
razy w miesiącu, obejmują aspekt 
zarówno mikrobiologiczny, jak 
i f izykochemiczny. Próbki wody 
pobierane są nie tylko przy brzegu, 
ale także w dalszej odległości od 
niego, na głębokości 1 metra. 

Niczym czarne punkty

najpopularniejszych. Czarny 
worek co kilkadziesiąt 
metrów to nie najlepszy 
widok dla kierowców, a już 
na pewno antyreklama dla 
samego miasta. Prawda 
jest jednak taka, że to sami 
mieszkańcy się do niej 
przyczyniają.

Kąpiel w pełni bezpieczna
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o g ł o s z e n i e

Lipiec w Bibliotece:

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 „Sło-
neczna” 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

Wynajmę komfortowe mieszkanie 
pow. 66 m2 w Jaworznie kontakt 
032/7514073 w godz. 18.00-20.00

dw

Sprzedam nieruchomość Centrum 
z domami posesja budowlano inwe-
stycyjna 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 
osiedlu Warpie. Tel. 506 974 807

104/06

Sprzedam nowy dom 200 m2, 
wysoki standard, okolice Chrza-
nowa tel. 0 608 538 539

156/06

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

129/06

Własnościowe M3, 50 m2, wysoki 
parter zamienię na M2, Śródmie-
ście. Tel. 0 32 616 32 16

484/d/2008

Wynajmę lokal 100m2, ul. Grun-
waldzka 107. Tel. 509 842 358

492/d/08

Sprzedam mieszkanie 34m2, Pod-
wale. Tel. 608 654 557

487/d/2008

Wynajmę pomieszczenie na dzia-
łalność gospodarczą. 
Tel. 0 691 025 277

488/d/08

Pilnie sprzedam dom. Stan surowy 
z mediami. Dobczyce nad zalewem. 
Atrakcyjna cena – działka 60 a. 
Tel. (0 12) 27 11 259 po 20.00

495/d/08

Mieszkanie do wynajęcia, M4. 
Tel. 512 356 484 (17.00-19.00)

489/d/08

Poszukuję lokalu na działalność 
gospodarczą, 20-30 m2, Os. Podłęże. 
Tel. 0 502 185 744

496/d/08

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

500/d/08

Jaworznickie TBS sp. z o.o. posiada 
mieszkania M2 (35m2) przezna-
czone dla osoby niepełnosprawnej z 
dysfunkcją narządu ruchu. Kontakt: 
Jaworznickie TBS sp. z o.o., ul. Mic-
kiewicza 1, Jaworzno. Tel/fax 0 32 
616 20 45, www.jtbs.iap.pl

168/06

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe,  
I piętro po kapitalnym remoncie. 
Tel. 790 85 14 21

506/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 
29.06-16.08.2008r. 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 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 sprzedawcę do składu 
budowlanego z doświadczeniem. 
Tel. 0 604 28 28 70

70/06

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

143/06

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

153/06

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

477/D/08

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.

155/06

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

485/D/2008

Firma ogólnobudowlana zatrudni 
murarzy i pracowników do dociepleń. 
Tel. kontaktowy: (0 32) 616 68 62, 0 
502 501 640; 0 508 373 044

167/06

Przyjmę manikiurzystkę – pedikiu-
rzystkę, Jaworzno. Tel. 509 610 522

491/D/08

Poszukuję do współpracy montaży-
stów stolarki okiennej. 
Tel. 662 217 256

161/06

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. 
z o.o. w Jaworznie zatrudni lekarza 
psychiatrę. Warunki pracy i płacy 
do uzgodnienia na miejscu. Zain-
teresowanych prosimy o kontakt 
telefoniczny (0 32) 616 57 51 w godz. 
od 7.00 do 15.00

Dw

Przyjmę do pracy od 8.00 – 16.00 
mężczyznę do lat 45, wymagane 
prawo jazdy kat. „B” (firma pogrze-
bowa). 
Tel. kontaktowy: 0 601 482 268

Dw

Zatrudnię kierowcę, kat. C+E w ruchu 
międzynarodowym. 
Tel. 0 605 353 148

502/D/08

Zatrudnię kierowcę cysterny do 
przewozu paliwa C+E (ADR). 
Tel. 600 097 683

501/D/08

Przyjmę samodzielną fryzjerkę. 
Tel. 603 715 902

503/D/08

Zatrudnię panią do sprzątania w ser-
wisie samochodowym Osiedle Stałe, 
na 1/2 etatu wieczorami. 
Tel. 665 301 731

166/06

Zatrudnię do malowania i szlifowania 
konstrukcji stalowej. Tel. 605 199 910, 
615 12 54 po 20.00.

Dw

Przyjmę do pracy w Kebabie. 
Tel. 602 74 80 49

505/D/08

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

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, 
0 503 783 232

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

499/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

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

Kompleksowe usługi remon-
towe. Tanio, solidnie, faktura. 
Tel. 0 886 208 498

494/d/2008

Naprawa pralek, lodówek. 
Tel. 0 32 752 53 81

504/d/08

Remonty mieszkań. 
Tel. 0 698 062 038

509/d/08

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, 
0 505 254 985

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

Astra Combi TD. Tel. 502 150 710
dw

Sprzedam BMW 320D. 
Tel. 696 079 369

508/d/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
Sprzedam tanio nową nieużywaną 
kuchenkę gazową. Tel. 513 057 332, 
(0 32) 615 03 01

493/d/08

Sprzedam 3 lady chłodnicze 2,0 m, 
regały sklepowe. Tel. 516 129 152

498/d/2008

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

dww

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

dw

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

Angielski w wakacje – kurs letni! 
Tel. 509 730 192

507/d/08

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

25/05

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

Oddam kamień w zamian za roz-
biórkę. Tel. 0 601 482 268

497/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

Zaopiekuję się dzieckiem po południu 
tel. 0 887 789 771

bezpł

TAXI
TAXI!!! 0 601 431 749

458/d/08

Oddział dla Dzieci i Młodzieży 
 wakacje 2008

BIBLIOWAKACJE
„LITERACKO-FILMOWA WĘDRÓWKA 

PO ŚWIECIE”

I tydzień - amerykański 
(30 czerwca – 4 lipca)

Poniedziałek – bajka filmowa „Scooby 
Doo” cz. 1, godz. 10.00
Wtorek – „Wakacyjne czytanie” – głośne 
czytanie fragm. książki „Scooby Doo”, 
godz. 10.00
Środa – bajka f ilmowa „Scooby Doo”  
cz. 2, godz. 10.00
Czwartek – „Mały Artysta na wakacjach”, 
godz. 10.00 
Piątek – bajka f ilmowa „Scooby Doo”  
cz. 3, godz. 10.00

II tydzień – angielski (7 – 11 lipca)
Poniedziałek – bajka filmowa „Bob Bu-
downiczy”, godz. 10.00
Wtorek – „Wakacyjne czytanie” – głośne 
czytanie bajek o Bobie …, godz. 10.00
Środa –film „Niania”, godz. 10.00
Czwartek - „Mały Artysta na wakacjach”, 
godz. 10.00
Piątek – f ilm  „Pajęczyna Charlotty”, 
godz. 10.00

III tydzień – czeski (14 – 18 lipca) 
Poniedziałek – bajka filmowa „Krecik”  
cz. 1, godz. 10.00

Wtorek – „Wakacyjne czytanie” 
– g łośne c z y t anie bajek o Krec iku, 
godz. 10.00
Środa – bajka filmowa „Opowieści z mchu 
i paproci”, godz. 10.00 
Czwartek - „Mały Artysta na wakacjach”, 
godz. 10.00
Piątek – bajka filmowa „Rumcajs”, godz. 
10.00 

IV tydzień – fiński (21 – 25 lipca) 
Poniedziałek – bajka filmowa „Muminki” 
cz. 1, godz. 10.00
Wtorek – „Wakacyjne czytanie” – głośne 
czytanie bajek o Muminkach, godz. 10.00
Środa – bajka filmowa „Muminki” cz. 2, 
godz. 10.00
Czwartek – „Mały Artysta na wakacjach”, 
godz. 10.00
Piątek – bajka filmowa „Muminki” cz. 3, 
godz. 10.00

V tydzień – francuski 
(28 lipca – 1 sierpnia)

Poniedziałek – bajka filmowa „Asterix” 
cz. 1, godz. 10.00
Wtorek – „Wakacyjne czytanie” – głośne 
czytanie komiksów o Asterixie, godz. 
10.00
Środa – bajka f ilmowa „Astrix” cz. 2, 
godz. 10.00
Czwartek - „Mały Artysta na wakacjach”, 
godz. 10.00
Piątek – bajka filmowa „Asterix”, godz. 
10.00

Wakacyjne Warsztaty Artystyczne - 2008
30.06. - 11.07. od 10.00 – 14.00 i 16.00 – 20.00 Letnie Warsztaty Muzyczne Prowadzenie: Roman Jońca – in-

strumenty klawiszowe Piotr Ptasznik – perkusja Paweł Ptasznik- bas Grzegorz Kapołka - gitara 
Marek Malisz – kierownictwo muzyczne Sala Teatralna oraz Sala Kameralna ul. Mickiewicza 2

Otwarte Warsztaty Teatralne dla młodzieży 4 sierpnia - 14 sierpnia  godz. 15.00 – 18.00 Prowadzenie: Ewa 
Sałużanka Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2

Otwarte Zajęcia Rytmiki 1,2,8,9,15,16 lipca godz. 16.00 – 18.00 19,20,26,27 sierpnia godz. 16.00 – 18.00. 
Prowadzenie: Renata Gacek Sala Lustrzana w hali MCKiS ul. Grunwaldzka 80 

Otwarte Warsztaty Taneczne dla młodzieży (12 – 18 lat) 5 sierpnia – 13 sierpnia Taniec towarzyski, Taniec 
nowoczesny. Spotkanie organizacyjne 5 sierpnia 2008 r. godz. 18.00. Prowadzenie: 
Bartosz Rodzik. Sala Kameralna ul. Mickiewicza 2

Letni Kurs Tańca Towarzyskiego dla dorosłych – koszt 70 zł od pary 5 sierpnia - 13 sierpnia. Spotkanie organizacyjne  
5 sierpnia 2008 r. godz. 19.00. Prowadzenie: Bartosz Rodzik Sala Kameralna ul. Mickiewicza 2

Otwarta Pracownia Plastyczna 18 sierpnia. – 29 sierpnia godz. 10.00 – 15.00 Prowadzenie: Barbara Kleider tydzień  
w pracowni plastycznej ul. Mickiewicza 2, tydzień w plener przed halą MCKiS ul. Grunwaldzka 80

Warsztaty Wokalne dla młodzieży 4 sierpnia – 14 sierpnia godz. 11.00 – 14.00. Prowadzenie: Aleksander 
Brzeziński, Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2

Otwarte Warsztaty Pracy z Tekstem 18 sierpnia – 29 sierpnia godz. 15.00 – 19.00. Prowadzenie: Dominik 
Socha, Sala Teatralna ul. Mickiewicza 2

Każdy piątek miesiąca 4,11,18,25 lipca godz. 21.30. Kino Letnie – parking przed halą MCKiS ul. Grunwaldzka 80
6 lipca godz. 17.00 – Park Lotników Os. Stałe. Piknik Rodzinny przy zespole muzycznym 

Dom Kultury „Jeleń” 
2,9,16,23,30 lipca godz. 9.00 – Kółko wędkarskie na Grajdołku, godz. 11.00 – Zajęcia krawiecko-hafciar-

skie, godz. 13.00 – Zajęcia kulinarne, godz. 15.00 – Rozgrywki i zabawy świetlicowe.
3,10,17,24,31 lipca godz. 9.00 Zajęcia rekreacyjno-sportowe w plenerze, godz. 10.00 Szkółka czytelnicza, 

godz. 12.00 Zajęcia taneczne, godz. 15.00 Bliżej przyrody – spacer po okolicy
4,11,18,25 lipca godz. 10.00 - Zajęcia dziennikarskie, godz. 13.00 - Klub Obieżyświata – podróże po 

kontynentach, godz. 15.00 - Popołudnie z filmem
5,12,19,26 lipca godz. 9.00 - Kółko florystyczne, godz. 11.00 - Gry i zabawy stolikowe. 
7,14,21,28 lipca godz. 10.00 - Poznajemy techniki malarskie -zajęcia plastyczne z artystą malarzem, godz. 13.00 

- Rytmy i rymy – zajęcia muzyczne, godz. 15.00 - Zabawy podwórkowe- zajęcia ruchowe.
8 lipca godz. 9.00 - Wycieczka do Częstochowy i okolic. Zajęcia rekreacyjno-sportowe w 

plenerze, godz. 15.00 - Słuchowisko bajkowe – robimy ilustracje.
Dom Kultury „Szczakowa”

Poniedziałki godz. 9.00 - Zajęcia plastyczno-ceramiczne
Wtorki godz. 9.00 - Zajęcia plastyczno –ceramiczne, godz. 16.00 - Warsztaty w Studio Piosenki
Środy godz. 9.00 - Warsztaty witrażowe, godz. 10.00 - Warsztaty w Studio Piosenki
Czwartki godz. 9.00 - Warsztaty dekoracji wnętrz. Zajęcia ceramiczne, godz. 16.00 - Studio Piosenki
Piątki godz. 15.00 - Warsztaty dekoracji wnętrz. Warsztaty witrażowe

Klub „Dobra”
3,10,17,24,31 lipca godz. 16.00 - „Poznajemy okolice”- piesze wycieczki. 4,11,18,25 lipca – godz. 16.00 

- Wakacyjna kuchnia. 8,15,22,29 lipca – godz. 16.00 - Wakacje na sportowo.
Klub „Gigant”

7 – 25 lipca – 10.00-17.00 - Zorganizowana forma wypoczynku dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. W programie: 
wycieczki (Kopalnia Soli w Bochni, Park Miniatur w Inwałdzie, Kroczymiech, Skansen w Chorzowie, wyjazd do 
kina, na basen, zabawy w plenerze, zabawy integracyjne, zajęcia sportowe, rekreacja nad zalewem „Sosina”. 

Klub „Kasztan” 
Lipiec od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-14.00 -„Poranek Klubowicza”: zajęcia artystyczne; 
plastyczne, wokalne, taneczne, teatralne; zajęcia sportowe: turnieje tenisa stołowego, rozgrywki bilarda, 
wieloboje zręcznościowe, akcje turystyczne; wycieczki autokarowe, rowerowe, piesze, zajęcia kulinarne, 
zabawy umysłowe, stanowiska internetowe, stanowiska gier play-station, rozgrywki darta, tenis stołowy.

Klub „Niko
Lipiec od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 - Dla dzieci i młodzieży udostępniona hala sportowa. 

Gry i zabawy świetlicowe.
Klub „Podłęże”  

Lipiec od poniedziałku do piątku godz. 16.00 - Zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży.
2 lipca – godz. 16.00 - Projekcja filmów dla dzieci. 3,10,18. lipca – godz. 14.00 - Warsztaty muzyczne dla 
dzieci i młodzieży. 3,10,16,24,31 lipca – godz. 14.00 - Warsztaty plastyczne. 4,11,25 lipca – godz. 10.00 - 
Wyjazd nad zalew Sosina. 7,21 lipca – godz. 16.00 - Turniej piłkarzyków dla dzieci do 15 roku życia. 9 lipca 
– godz. 14.00 - Wyjście do Biblioteki Miejskiej na projekcję filmów. Wyjazd młodzieży do Aqua Parku.

Klub „Pod Skałką”
Lipiec - Klub zaprasza w godzinach:12.00-19.00. 2,9 lipca – godz. 14.00 - Zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
zabawy w plenerze. 4,11 lipca – godz. 14.00 - Otwarta pracownia plastyczna – witraż, tkanina artystyczna. 
7 lipca – godz. 8.00 - Wyjazd na basen.

Klub „Relaks”
Poniedziałki – godz. 12.00 - Wakacyjny Klub Modelarski, godz.15.00 - Wycieczki po okolicy lub zabawy w klubie. 
Wtorki – godz. 12.00 - Kultura w kuchni i przy stole, godz. 14.00 - „Tradycje w garnku” -zajęcia kulinarne, godz. 17.00 
- Zabawy w teatr. Środy – godz. 12.00 - „Rusz głową”- quizy i zagadki, godz. 14.00 - Ludowe muzykowanie, godz. 
16.00 - Gry i zabawy w klubie lub w plenerze. Czwartki – godz. 12.00 - Wyjścia na basen, godz. 15.00 - Turnieje i mecze 
klubowe. Piątki – godz. 12.00 - Zajęcia muzyczne, godz. 15.00 - Zajęcia plastyczne, godz. 17.00 - Zabawa w teatr.

Klub „Strażak”
 działalność zawieszona z powodu remontu obiektu Straży Pożarnej Dąbrowa.

Klub  „Wega”
3 lipca godz. 17.00 - Ryby latem – zajęcia akwarystyczne. 4 lipca godz.16.00 - Turniej tenisa stołowego. 7 
lipca godz. 16.00 - Zajęcia komputerowe. 9 lipca godz.16.00 - Na jagody – zajęcia w plenerze.
 

Świetlica Środowiskowa „Szczakowa”
Lipiec - Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 i zaprasza na zajęcia:
Gry i zabawy świetlicowe, projekcje filmów na DVD, zajęcia artystyczne, gry i zabawy w plenerze, wyjścia 

na basen, konkursy, turnieje sportowe ,zajęcia ruchowe. 
3 lipca godz. 10.00-12.00 – Mityng Sportowo – Rekreacyjny na bazie ŚHP, Zajęcia w siłowni, godz. 12.00 
– 14.30 – Rozgrywki zespołowe – turniej piłkarski, godz.14.30 – 18.00 – Święto Pieczonego Ziemniaka 
– ognisko, 8 lipca godz. 10.00 – Wyjazd do kina Ciemna City w Katowicach
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Miasto Jaworzno Historia

Urodził się w niewielkim 
mieście Zofingen  
w Szwajcarii 17 maja 1857 
roku. Jedynakiem nie był. 
Rodzice – Dorota  
(z domu Leopold)  
i Hermann Sennowie 
pochodzili ze znanych  
i szanowanych w okolicy 
rodzin. Ojciec prowadził 
własne przedsiębiorstwo 
produkcji jedwabiów.  
W wieku czterech lat 
Hermann junior stracił 
matkę. Był z nią wyjątkowo 
uczuciowo związany. Śmierć 
ukochanej osoby odbiła się 
głęboko na jego psychice. 

Edukację rozpoczął w rodzinnym 
mieście, a kontynuował w Bazylei. 
Zgodnie z planami ojca, po jej za-
kończeniu powinien przejąć rodzinną 
firmę. Niestety, firma upadła i uległa 
likwidacji. Ojciec tego dramatyczne-
go wydarzenia 1882 roku nie przeżył. 
Dwudziestopięcioletni wówczas syn 
skazany został tym samym na samo-
dzielne poszukiwania dróg kariery 
zawodowej.

Pierwsze próby, podjęte w branży 
farbiarskiej, nie przyniosły mu naj-
mniejszej satysfakcji. Przemysł włó-
kienniczy zupełnie go nie pociągał.  
Z pomocą przyszedł szwagier – ku-
piec berliński – znajdując Herman-
nowi zatrudnienie w niewielkiej 
cementowni w Wildau. Tam się od-
nalazł. Wykonywana praca wreszcie 
przynosiła zadowolenie.

W roku 1887 przejął zarządzanie 
równie małą cementownią w Szymi-
szowie koło Strzelec Opolskich. Tam 
poznał przyszłą żonę – o siedemna-
ście lat młodszą - Klarę Stockmann. 
Ślub wzięli w roku 1891. Rok później 
przyszedł na świat pierworodny syn 
– Fryderyk Hermann.

Hermann Senn

Do Szczakowej – „miejscowości 
położonej na krańcu świata, niebywa-
le biednej i zaniedbanej” – trafił nasz 
Szwajcar w roku 1894. Objął stanowisko 
dyrektora w rokującej duże nadzieje 
rozwojowe cementowni. W nowym 
środowisku nie czuł się komfortowo. 
Języka polskiego nie znał. Obyczaje 
miejscowe były mu obce. Na domiar 
wszystkiego, inaczej niż tubylcy, nie pił 
alkoholu i nie palił tytoniu.

Hermann Senn był człowiekiem 
zamkniętym w sobie, okazującym 
uczucia bardzo powściągliwie. Kochał 
przyrodę i muzykę poważną. Z całą 
odpowiedzialnością można zaryzy-

kować stwierdzenie, że był pierwszym  
w naszych stronach świadomym 
obrońcą środowiska, najprawdziw-
szym ekologiem.

W wykonywanej pracy widział 
sposób na osobiste spełnienie. Per-
fekcyjnie dokładny, zorganizowany, 
a jednocześnie zdecydowanie wpro-
wadzający nowoczesne rozwiązania 
techniczne i technologiczne w zasięgu 
działania. Od pierwszych dni pobytu 
w Pieczyskach przystąpił do moder-
nizacji fabryki. Czas od objęcia prze-
zeń funkcji dyrektora cementowni 
do wybuchu I wojny światowej – to 
lata nadzwyczajnego przyśpieszenia 
rozwoju zakładu, osiedla przyfabrycz-
nego i Szczakowej w ogóle.

Nie wiadomo jakie warunki pła-
cowe zaproponowano pierwotnie 
Sennowi, możemy jednak przypusz-
czać, że doceniając okazywane za-
angażowanie, zarząd spółki w roku 
1911 zmienił je na korzystniejsze.  
W zachowanej umowie o pracę znaj-
dujemy taki fragment: „Pan Hermann 
Senn otrzymuje stałą roczną pensję w 
wysokości 10 000 K, słownie dziesięć 
tysięcy koron, które będą mu wypła-
cane w miesięcznych ratach w wyso-
kości 833,33 K, słownie osiemset trzy-
dzieści trzy korony i 33 halerze; poza 
tym służbowe mieszkanie dla siebie  
i swojej rodziny przydzielono w zakła-
dzie przemysłowym w Ciężkowicach, 
jak również ogrzewanie i oświetlenie 
tegoż pomieszczenia oraz następu-
jące tantiemy od obrotów: podstawę 
do tantiem tworzą w każdym roku 
roboczym osiągnięte faktury netto 
od obrotów wszystkich fabrykatów, 
które zostaną wytworzone przez kie-
rującego zakładem przemysłowym 
pana Hermanna Senna.”

Brak znajomości języka polskiego 
zmuszał dyrektora do korzystania  
w kontaktach ze środowiskiem z po-
średnictwa innych pracowników, co 
w konsekwencji musiało zaowocować 

opinią, że inicjatorami rozlicznych 
przedsięwzięć byli właśnie oni. Do-
piero dziś, po wielu latach, dzięki 
informacjom i dokumentom pozyska-
nym od potomków Hermanna Senna, 
możemy oddać mu należny honor za 
zasługi poczynione dla miasta.

Dziś mamy pewność, że to on 
właśnie najdobitniej zaznaczył wkład  
w wytyczanie pierwszych ulic w Pie-
czyskach, budowę domów robotni-
czych, pierwszego ujęcia wody pitnej 
i sieci wodociągowej, powołaniu kon-
sumu, powstaniu szkoły i ochronki 
(przedszkola).

Wniósł też znaczący udział w budo-
wę szczakowskiego kościoła i cmenta-
rza. Trudno dociec dziś czy miał przy-
jaciół wśród rdzennych mieszkańców 
Szczakowej i Ciężkowic.

Natomiast z całą pewnością stwier-
dzić można, że kontakty towarzyskie 
utrzymywał z osobami pochodzenia 
austriackiego, czeskiego oraz innymi 
obcokrajowcami posługującym się 
językiem niemieckim. Zupełnie nie-
złe relacje łączyły go z miejscowym 
proboszczem oraz przedstawicielami 
społeczności żydowskiej.

Kiedy w roku 1912 odwiedził pa-
rafię biskup krakowski Adam Stefan 
Sapieha, uroczystą prywatną kolacją 
podejmował go właśnie ówczesny 
dyrektor cementowni. Wspólnie  
z żoną, która przed zamążpójściem 
pracowała jako nauczycielka, orga-
nizował kursy języka niemieckiego 
dla zainteresowanych. Prawdopodob-
nie nauka tego języka prowadzona  
w szkole powszechnej w Pieczyskach 
(co, mimo poleceń ówczesnych władz 
oświatowych, z trudem i raczej rzadko 
udawało się w innych szkołach rejonu 
jaworzniańskiego) odbywała się głów-
nie dzięki uporowi Sennów. Zresztą, 
inicjatywy pani Klary na tym się nie 
kończyły. Właśnie ona była inicjator-
ką i współorganizatorką żeńskiego 
stowarzyszenia „Frauverein” – or-
ganizacji pań władających językiem 

niemieckim, która wzięła na siebie od-
powiedzialność za przygotowywanie 
imprez towarzyskich i kulturalnych 
środowiska, opiekę nad samotnymi  
i biednymi kobietami.

Wybuch wojny zdecydowanie za-
hamował industrialne inicjatywy 
Hermanna Senna. Spadły zyski cemen-
towni, trudno było utrzymać ważne 
kontakty handlowe. Śmierć najstarsze-
go syna oraz mające związek z zakoń-
czeniem wojny wydarzenia w fabryce  
i najbliższej okolicy przybiły dyrektora. 
I on i jego żona, którzy ze społecznością 
żydowską współpracowali na co dzień, 
nie rozumieli „wybuchu polskiego 
nacjonalizmu” uzewnętrznionego tu 
w pogromach: szczakowskim, chrza-
nowskim i trzebińskim. Senn nie poj-
mował także, jak możliwym być może, 
że nagle załoga składająca mu corocznie 
zapewnienia wdzięczności za troskę, 
uznała go za krwiopijcę zasługującego 
na wygnanie skąd przyszedł.

Mimo nalegań zarządu spółki, zde-
cydował się opuścić powstającą Polskę. 
Po niezbyt długim pobycie na kuracji, 
gdzieś u podnóża szwajcarskich Alp, 
osiadł w miejscowośći Bregenz w Au-
strii. Wzniósł dom, stworzył piękny 
ogród. Chociaż sprawiał wrażenie, że 
nic oprócz przyrody go nie interesuje, 
faktycznie głęboko przeżywał wszyst-
kie wydarzenia na świecie.

Żyjąc z dala od Polski, pilnie śle-
dził rozwój „swojej” cementowni, 
Pieczysk i Szczakowej.

Od dawnego, zaufanego pracow-
nika otrzymywał niemal corocznie 
szczegółowe relacje z sytuacji w fa-
bryce i mieście.

W roku 1938, po zajęciu Austrii 
przez Niemcy, nie chcąc się zgodzić 
na  nowe porządki, opuścił ten kraj 
wracając do Szwajcarii. Zamieszkał  
w kantonie St. Gallen. Schorowany, 
trapiony powtarzającymi się wy-
lewami krwi do mózgu dożył do  
31 grudnia 1939 roku.

b. dRonGh-cieszyński

Herman Senn

Herman Senn (drugi od lewej) z krewnymi w Bregenz Nowy dyrektor ze swoją żoną
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Niepełnosprawny Paweł, porusza-
jący się na wózku inwalidzkim, od 
kilku miesięcy poszukuje kolegi 
- wolontariusza, który poświęcając 
2 godziny dziennie, mógłby pomóc 
mu w codziennym przemieszczaniu 
się po schodach jednego z bloków na 
ulicy Okrężnej. 

Zbawienny schodołaz
Zakup schodołazu, czyli urządze-

nia, pozwalającego pokonywać scho-
dy nie schodząc z wózka inwalidzkie-
go to koszt 20 tysięcy złotych. 80% tej 
sumy pokrył Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
pozostałe 20% zdobyła pani Teresa, 
mama Pawła. – Obsługa	 schodołazu	
jest	 czynnością	 prostą,	 ale	 nie	 ukry-
wam,	że	potrzebna	jest	przy	tym	siła	
fizyczna	 dorosłego	 mężczyzny	 –	 tłu-
maczy Damian Surlej z firmy Akson, 
dystrybuującej sprzęt rehabilitacyjny 
i ortopedyczny.	 Ułatwienie związa-
ne z zakupem schodołazu jest dla 
niepełnosprawnego Pawła ważnym 
momentem w życiu. Jednak codzien-

Poszukujemy 
wolontariusza

ne przemieszczanie się po schodach, 
już z nowym urządzeniem, wciąż 
wymaga nie lada wysiłku zarówno 
sąsiadów Pawła, jak i jego mamy, 
która nie jest w stanie wykonywać tak 
olbrzymiego wysiłku. – Gdyby	pojawił	
się	wolontariusz,	można	by	spokojnie,	
wjechać	i	wyjechać	ze	schodów,	braku-
je	mi	już	fizycznych	sił	do	tej	czynności	
–	opowiada ze smutkiem pani Teresa, 
mama Pawła.

Zbawienny wolontariusz
Do tej pory w przemieszczaniu 

się Pawła pomagali sąsiedzi o wiel-
kim sercu, jednak ich obowiązki nie 
zawsze pozwalają teraz na pomoc  
o stałych porach. Paweł uczęszcza do 
Warsztatów Terapii Zajęciowej i jak  
z dumą przyznaje jest początkującym 
stolarzem. Pomoc potrzebna jest  
w porach rannych, w okolicach godzi-
ny 8, kiedy wyjeżdża do warsztatów. 
Wraca z nich w okolicach godziny 
14.00. I tutaj nasz apel, w imieniu 
zarówno Pawła, jak i jego mamy, 
zwracamy się z prośbą do mieszkań-

ców ulicy Okrężnej i bliskiej okolicy. 
Potrzebny jest silny fizycznie wolon-
tariusz, który zechciałby pomagać 
Pawłowi w przemieszczaniu się po 
schodach. Osoby o dużej wrażli-
wości, które są w stanie poświecić 
do 2 godzin dziennie pomagając 
przy transporcie Pawła proszone są  
o kontakt z kierownikiem Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, panem Tomaszem 
Górnym, pod numerem telefon 032 
616-38-98. Łukasz GRyGiel

W I Liceum Ogólnokształcącym im. 
T. Kościuszki w Jaworznie znalazło się 
wielu uczniów, którzy interesują się te-
matyką związaną ze Śląskiem; po pierw-
szym etapie przygotowań do etapu szkol-
nego zakwalifikowało się 23 uczniów, 
nad którymi sprawowała merytorycz-
ną opiekę nauczycielka geografii mgr  

Polskie Towarzystwo Geograficzne oddział 
w Katowicach zorganizowało po raz kolejny 
konkurs wiedzy o województwie śląskim. Do VI 
już edycji tego konkursu zgłosiło się ponad tysiąc 
uczestników. Turniej wiedzy nazwany „Mieszkam 
w województwie śląskim” został objęty 
honorowym patronatem Śląskiego Kuratora 
Oświaty dr. Mariana Drosia

Znawcy 
województwa 
śląskiego

S. Spytkowska. Do finału konkursu, któ-
ry odbywał się w Katowicach zakwalifi-
kowało się czworo uczniów: Kinga Zubel 
(kl. 1b), Radosław Gierek (1d), Tomasz 
Wrona (1e) oraz Paweł Sommerfeld (2b). 
Zmierzyli się oni z 103 uczniami z całego 
naszego regionu. Konkurs sprawdzał 
szczegółową wiedzę na temat naszego 
województwa w zakresie znaczących 
wydarzeń historycznych, różnorodności 
środowiska przyrodniczego, walorów 
krajobrazowych, form ochrony przyro-

dy oraz dziedzictwa kulturowego Ślą-
ska. Pytania dotyczące współczesności 
naszego regionu wymagały znajomości 
podziału administracyjnego, władz 
w regionie i problemów związanych  
z gospodarką. 

Mimo dużego stopnia trudności 
konkursowych zagadnień licealiści  

z „Jedynki” zajęli bardzo wysokie 
lokaty. I miejsce wywalczyła Kinga 
Zubel, a Radosław Gierek znalazł się  
w gronie laureatów konkursu. VI edy-
cja wojewódzkiego konkursu wiedzy  
o województwie śląskim „Mieszkam  
w województwie śląskim” dowiodła,  
że historia i współczesność Śląska może 
zainteresować młodych licealistów  
i pogłębić ich zainteresowania związane 
z regionem.

M.d.

Ostatni tydzień roku szkolnego gru-
pa uczniów z III LO w Jaworznie pod 
opieką mgr Barbary Badowskiej i mgr 
Doroty Szczyrzycy spędziła na półno-
cy Niemiec, w okolicach Kilonii. Po 
raz kolejny uczniowie przebywali tam 
na zaproszenie VHS Raisdorf. Dzięki 
zakwaterowaniu u rodzin niemieckich 
mogli doskonalić swoje umiejętności 
językowe w autentycznych sytuacjach 
dnia codziennego.

Program pobytu obejmował wiele 
atrakcji. Jedną z nich była wizyta w gim-
nazjum w Kilonii, gdzie uczniowie mieli 
okazję nie tylko spotkać się ze swoimi ró-
wieśnikami lecz także brali czynny udział 
w zajęciach lekcyjnych z plastyki, muzyki, 
matematyki i języka angielskiego. Wizyta 
w szkole obfitowała w wiele wrażeń, za-
równo ze strony polskiej jak i niemieckiej. 
Uczniowie szybko nawiązali znajomości  
i mimo bariery językowej doskonale 

Kolejna wizyta w Kilonii
się ze sobą porozumiewali. Nauczyciele  
w tym czasie mieli możliwość porozma-
wiać z niemieckimi kolegami i wymie-
nić doświadczenia na temat ich pracy  
z młodzieżą.

Kilonia okazała się bardzo gościn-
na. Dla przybyszów z południa Polski 
wielką atrakcją był port i widok Morza 
Bałtyckiego, które w Niemczech nazy-
wa się Ostsee. Ładna pogoda sprzyjała 
spacerom po plaży, a nawet kąpielom 
w morzu. Wiele spostrzeżeń przynio-
sła także wycieczka do pobliskiego 
Hamburga. Ogromny port, mnóstwo 
pasaży z wieloma sklepami, multikul-
turowi mieszkańcy miasta to tylko 
niektóre z nich.

Niewątpliwą atrakcją okazało się tak-
że zwiedzanie zabytkowego wiatraka w 
miejscowości o swojsko brzmiącej nazwie 
Krokau. W młynie z końca XIX wieku 
można było obserwować drogę ziarna 

pszenicy od momentu dostarczenie jej 
do młyna, aż do uzyskania z niej mąki. 
Wiatrak, mimo swojego wieku, nadal 
funkcjonuje i pełni rolę edukacyjną.

Wprawdzie uczniowie spędzili  
w Niemczech tylko tydzień, ale pobyt 
ten był bardzo pouczający. Przede 
wszystkim pokonane zostały bariery, 
które ma każdy wypowiadający się  
w języku obcym.

Nie zawsze znajomość odpowiedniej 
liczby słówek w języku obcym gwa-
rantuje sukces w porozumiewaniu się 
między ludźmi. Równie ważna jest chęć 
nawiązania kontaktu, a taką właśnie 
wyrażają słuchacze VHS Raisdorf. Za-
chęceni kolejną udaną wizytą uczniów 
III LO  Niemcy wybierają się do nas na 
rewizytę już w październiku tego roku. 
Uczestnicy wyjazdów do Kilonii bardzo 
się z tego cieszą i już przygotowują cie-
kawy program. iW

Uczniowie LO III ze swoimi gospodarzami

26 czerwca b.r. słuchaczki V seme-
stru Kolegium Pracowników Służb 
Społecznych w Chorzowie w ramach 
swojego projektu socjalnego zorgani-
zowały wycieczkę do Inwałdu do Parku 
Miniatur.

W wycieczce wzięło udział 15 osób,  
a w programie przewidziałyśmy zwie-
dzanie Parku Miniatur wraz z prze-
wodnikiem oraz uroczysty obiad  
w restauracji w Wadowicach. 

Mogłyśmy tego dokonać dzięki spon-
sorom, którzy wsparli nas finansowo.

Wrażenia z wycieczki były ogromne, 
w jednej chwili mogliśmy się znaleźć  
w różnych częściach świata i zobaczyć 
tyle sławnych budowli.

Wróciliśmy do domu zmęczeni, ale 
zachwyceni i z nadzieją na inne jeszcze 
atrakcje, które przyniesie nam tego-
roczne lato.

RealizatoRki PRoJektu: MiRella Żabicka, aGnieszka 
MazuR oRaz Mieszkańcy doMu PoMocy sPoŁeczneJ

Wielki mały świat

Przed bazyliką św. Piotra

W tle bazylika św. Piotra, w dali 
wieża Eifla

Radosław Gierek, mgr S. Spytkowska, Kinga Zubel

Niepełnosprawny Paweł
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Na drodze pielgrzymki każdy jest równy. 
Tu nie ma bogatszych, ładniejszych czy 
silniejszych, każdy jest Pielgrzymem 
– czyli dążącym. W tych dążeniach 
fizycznych i duchowych nie jest sam: 
ma opiekę boską, opiekę naszej kadry 
pielgrzymkowej, a także brata czy siostry 
idącej obok.
Na czas pielgrzymki zapominamy 
o złościach, przykrościach, pokonujemy 
słabości i odnajdujemy przyjaźnie. Jemy 
z metalowych misek, myjemy się 
w zimnej wodzie i śpimy pod namiotami, 
w otoczeniu pięknych zakątków Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej.

Zapraszamy na sierpniową drogę 
do Matki Boskiej Częstochowskiej 
wszystkich, którzy chcą czynnie 
przeżywać swoją wiarę, dopiero 
poszukują jej lub pragną ją odnowić 
w duchu wspólnoty i radości.

Na ostatni w tym roku 
szkolnym rajd Komisja 
Turystyki Pieszej Oddziału 
PTTK w Jaworznie zaprosiła 
uczestników 7 czerwca do 
mało znanego, a bardzo 
ciekawego terenu Rud 
Wielkich tworzącego Park 
Krajobrazowy. 

W Rajdzie wzięło udział 111 osób: 
dzieci i młodzież z nauczycielami 
z SP 5, 8, 15, 19, 20, Gim 8, dorośli 
turyści indywidualni i przodownicy 
turystyki pieszej. 

Pierwszym punktem imprezy była 
przejażdżka zabytkową kolejką wą-
skotorową z 1903 roku na trasie Rudy 
– Pakość – Rudy. Po zwiedzeniu stacji 
i obejrzeniu skansenu kolejki wyru-
szono w dalszą drogę. Przewodnic-
two objął pan Tomasz Pacia, leśniczy 
z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. 

Najpierw był pięciokilometrowy 
spacer w rezerwacie Łężczok. Jest 
to rezerwat wodno-leśny utworzony 
w 1957 roku dla ochrony lasu łęgowe-
go starorzecza Odry i pocysterskich 
stawów, które są ostoją 195 gatunków 
ptaków.

Potem pojechaliśmy w sam środek 
Lasów Rudzkich i tam na polanie przy 
wieży obserwacyjnej leśniczy opowie-
dział nam o pożarze 1992 roku, który 
strawił około 10 tys. hektarów lasów. 

Cysterskie kompozycje

Złożyliśmy wiązankę kwiatów pod po-
mnikiem upamiętniającym strażaków, 
którzy zginęli w tym pożarze ratując las. 
Do odtworzenia zniszczonego ekosys-
temu leśnego w szkółce leśnej w Nędzy 
produkuje się sadzonki bardzo nowo-
czesną metodą. Sadzonki hoduje się w 
kontenerach, w ilości około 6 milionów 

sztuk rocznie. Mieliśmy okazję obejrzeć 
tę leśną fabrykę. Ciekawostką jest także 
wyhodowanie w tej szkółce 514 dębów, 
które wyrosły z żołędzi zebranych 
z dębu Chrobry (ma on około 850 lat) 
i pobłogosławionych w 2004 roku przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Dęby te 
rosną w wielu miejscach w Polsce, a dwa 
z nich w Parku przyklasztornym w Ru-
dach, którego zwiedzanie było ostatnim 
punktem programu Rajdu.

Cystersi zamieszkiwali w Rudach od 
1258 do 1810 roku, w którym nastąpiła 
kasacja zakonu. Zespół Klasztorny 
przeszedł w ręce Książąt Pruskich, 
którzy byli jego właścicielami do 1945 
roku. Zespół Klasztorny obecnie składa 
się z odnowionego gotyckiego kościoła 
z cennym obrazem Matki Boskiej Po-
kornej i zrujnowanego pałacu, który 
jest w remoncie. 

W czasie naszego pobytu w Rudach 
trwały obchody 750-lecia Opactwa 
w Rudach, więc dodatkową atrakcją były 
zakupy upominków w jubileuszowych 
kramach. Wyjazd objęty był dotacją 
z UM Jaworzna. Uczniom jaworznic-
kich szkół życzymy udanych wakacji 
i zapraszamy na kolejne imprezy 
turystyczne. autoR dP

W ostatnim  tygodniu nauki w szko-
le, kiedy oceny są już wystawione, 
a młodzież chętniej przebywa w ple-
nerze niż w salach lekcyjnych, my, 
uczniowie I Liceum Ogólnokształ-
cącego, z p. Esterą Palian, postano-
wiliśmy odwiedzić wychowanków 
SOSW w Szczakowej.

Stęskniliśmy się za dziećmi z tej 
placówki, ponieważ ostatni raz bawili-
śmy się wspólnie w okresie karnawału. 
Był to dobry pomysł,  bo pogoda sprzy-
jała spotkaniom na łonie natury. 

Przyjechaliśmy z rewizytą. Go-
ścinni nauczyciele – kierownik in-
ternatu, p. Włodzimierz Foryś oraz 
p. Aneta Szczepecka, p. Anna Ozga 

Przedsmak 
wakacji

i p. Łukasz Kokoszka zaprosili nas na 
rozmowy przy ognisku i pieczenie 
kiełbasek. Dzieci były onieśmielone 
naszą obecnością, ale w nawiązywa-
niu wspólnych kontaktów pomagali 
wychowawcy. Opowiadaliśmy więc 
o swoich postępach w nauce, pery-
petiach ze srogimi nauczycielami, 

uczniowskich kawałach i dowcipach. 
Staraliśmy się również zainteresować 
słuchaczy wrażeniami z wyciecz-
ki do Anglii i naszymi planami na 
przyszłość.

Było to krótkie, ale miłe spotkanie, 
które uczy nas otwarcia na drugiego 
człowieka.

asia PeRończyk oPP i lo

Kiełbaski i dym z ogniska spotęgowały myśli o wakacjach

W tej szkółce wyhodowano 14 dębów, które wyrosły z żołędzi zebranych z dębu Chrobry
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W Ziemi Świętej mieszka 
około 150 tysięcy chrześcijan, 
z tego połowę stanowią 
katolicy. Na początku XX 
wieku stanowili oni ponad 
10% ludności, dzisiaj jest 
ich 2%. W Betlejem w 1947 
roku 75% mieszkańców było 
chrześcijanami, dzisiaj,  
w tym 50-tysięcznym mieście, 
jest ich tylko 20%. W Ain 
Karem niedaleko Betlejem 
nie znajdziemy już dzisiaj 
ani jednego chrześcijanina, 
chociaż do 1967 roku 
miasto Jana Chrzciciela było 
prawie całe chrześcijańskie. 
Główną przyczyną takiego 
stanu rzeczy jest exodus 
wyznawców Jezusa  
z Ziemi Świętej. Olbrzymim 
problemem jest budowa muru 
wzdłuż granicy Izraela  
z Autonomią Palestyńską. Mur 
dla Palestyńczyków, wśród 
których są chrześcijanie, 
oznacza utratę miejsc pracy. 
Duże bezrobocie (w Betlejem 
ponad 30%, a w Strefie Gazy 
ponad 70%) i wzrastający 
stan osaczenia i zagrożenia 
sprawia, że chrześcijanie 
wyjeżdżają całymi rodzinami 
w poszukiwaniu lepszych 
perspektyw na przyszłość.

Jak można 
im pomóc?

Przede wszystkim przyjeżdżając 
do Ziemi Świętej! Chrześcijanie, któ-
rzy pielgrzymują do Ziemi Świętej 
dają ważny sygnał mieszkającym tu 
chrześcijanom, Żydom i muzułma-
nom, że to miejsce jest dla nich ważne, 
jest święte. To miejsce jest po to, by się 
modlić, a nie walczyć. Zatrzymując się 
w hotelach po drugiej stronie muru, 
czyli w Autonomii, kupując miejsco-
we pamiątki i różańce, pozwalamy 
utrzymać i tworzyć miejsca pracy. 
Pomóc mogą także osoby, które nie 
mogą odwiedzić Ziemi Świętej: mo-
dląc się o pokój, a także zamawiając 
przez Internet różańce i pamiątki, 
które organizacja „Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie” sprowadza do Polski i tu 
je rozprowadza: www.pkwp.org.

Można się także włączyć w pomoc, 
jaką chrześcijanom w Ziemi Świętej 
udzielają Franciszkanie, wspierając 
edukację oraz budowę mieszkań dla 
młodych małżeństw: www.terra-
sancta.pl.

Godny polecenia jest pięknie 
wydawany przez nich kwartalnik: 
„Ziemia Święta”, który w interesu-
jący sposób przybliża nam „Piątą 
Ewangelię”, jak często nazywana jest 
Ziemia Święta.

czesŁaW bRandys

Ziemia Święta bez chrześcijan? Tak, to realne zagrożenie!

Ziemia Święta czeka na Ciebie

Miejsce narodzenia Jezusa w Betlejem

Klasztor św. Saby koło Betlejem Fragment muru oddzielającego Izrael od Autonomii Palestyńskiej

Wyrób pamiątek w BetlejemKafarnaum wiosną


