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Pod koniec lipca teren, w skład 
k tórego wchodzi m.in.  będąc y 
przedmiotem sporu betonowy plac 
przy ul. 3 Maja pójdzie pod mło-
tek. Na placu, nazywanym przez 
mieszkańców placem zabaw, pry-
watny inwestor ma w ybudować 
ogólnodostępny, wielopoziomowy 
parking. O tym, że na osiedlu ma 
powstać parking, było wiadomo już 
od wielu miesięcy.

– Likwidacja placu została już 
rok temu rozstrzygnięta w miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Procedura tego pla-
nu została przeprowadzona zgodnie  
z przepisami, boleję tylko nad tym, 
że problem, który dawno temu da-
łoby się przedyskutować nie pojawił 
się wtedy, kiedy był czas i miejsce 
ku temu – mówi architekt miejski, 
Teobald Jałyński.

Prawie nikt  
z zainteresowanych  
i protestujących dziś osób 
w stosownym czasie, 
podczas konsultacji 
planu zagospodarowania 
przestrzennego, nie wniósł 
żadnych zastrzeżeń.

– W zeszłym roku przystąpiliśmy 
do rewitalizacji dzielnicy, m.in po 
spotkaniach z prezydentem, gdzie pod-

– Plac ma zostać i koniec. Nie zgadzamy się na żaden parking – mówią 
mieszkańcy Podwala. Gdyby podobny rwetes podniesiono w ubiegłym 
roku, podczas konsultacji planu zagospodarowania przestrzennego dla 
dzielnicy, dzisiejszego konfliktu można było uniknąć. Wydaje się, że 
mieszkańcy i radni przespali najważniejszy dla sprawy moment, a władze 
miasta mogły włożyć więcej wysiłku w skonsultowanie kontrowersyjnych 
zamierzeń z mieszkańcami

nosiliście różne kwestie i bolączki do-
tyczące tego miejsca. Przystępując do 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego przeanalizowaliśmy, gdzie miej-
sca parkingowe mogą być utworzone. 
To jest jedno z takich miejsc. To po-
winno rozwiązać problemy, o których 
pisaliście, o które wnioskowaliście.  
W momencie opracowania i dyskuto-
wania planu wpłynęło około 50 uwag 
i 10 wniosków. Tylko jeden dotyczył 
propozycji utworzenia w tym miejscu 
placu dla młodzieży – mówiła podczas 
sobotniego spotkania z mieszkańca-
mi Podwala Ewa Sidełko, naczelnik 
Wydziału Promocji i Informacji.

– Nie wiedzieliśmy, 
że takie plany były 
– ripostowali mieszkańcy. 

O sprzedaży działek nie wiedzia-
ła również nic, jak sama przyznała, 
radna reprezentująca w Radzie 
Miasta mieszka ńców Podwa la , 
Teresa Smolarczyk. – O konf likcie 
dowiedziałam się z prasy. Powstał 
plan, nie było sprzeciwów, państwo 
ani do mnie nie zgłaszali, ani w ar-
chitekturze, że parking nie jest dla 
nich dobrą sprawą.

Na py tanie, czy brała udzia ł  
w spotkaniach, dotyczących przy-
szłości Podwala mówi: – Odbyło 
się spotkanie podsumowujące ten 
projekt, było trochę mieszkańców  
i ja, sprawa wówczas umknęła.

Być może, jak skomentował obecną 
sytuację radny Wacław Chudzikiewicz, 
problem można by rozwiązać inaczej, 
pod warunkiem, że w ubiegłym roku 
mieszkańcy byliby lepiej poinformo-
wani o konsultacjach na temat plano-
wanego parkingu. – Informacja o kon-
sultacjach jest żadna. To podstawowy 
problem w mieście – powiedział.

I choć przeprowadzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, po-
przedzone ogłoszeniami w prasie  
i na urzędowej tablicy ogłoszeń, to 
jednak nie spełniły swojej funkcji. 
Mało który mieszkaniec wiedział, 
że pod hasłem konsultacji kryła się 
przyszłość jego osiedla.

Zawiodła też komunikacja na 
linii radni – mieszkańcy. Kto, jak 
nie oni mają obowiązek reprezen-
tować interesy swoich wyborców  
i przybliżać im wszystkie działania, 
podejmowane przez miasto?

Jedno jest pewne. Problem nara-
sta, mieszkańcy zapowiadają, że nie 
odpuszczą. Podczas sobotniego spo-
tkania padła też propozycja, by na cele 
parkingowe zagospodarować część 
starej Szkoły nr 16. A może decyzję 
pozostawić mieszkańcom i ogłosić 
referendum w tej sprawie?

Dzisiaj (9 lipca) na godz. 16.00  
w Urzędzie Miejskim zapowiedziano 
spotkanie prezydenta Silberta z miesz-
kańcami osiedla Podwale, poświęcone 
zagospodarowaniu placu przy ul. 3 Maja. 
Czekamy zatem na sensowne rozstrzy-
gnięcie. (as)

Plac niezgody

W sobotę mieszkańcy szczelnie otoczyli naczelnika Wydziału Promocji i Informacji UM Ewę Sidełko-
Paleczny, z trudem dając jej dojść do słowa

Wczoraj, 8 lipca br., prezydent 
spotkał się z mieszkańcami 
dzielnicy Bory. Spotkanie odbyło się  
w budynku Szkoły Podstawowej  
nr 14. Tematem były bieżące sprawy 
dzielnicy. Relacja w CTv Jaworzno 
oraz w następnym numerze gazety.

Redakcja
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Studium Zawodowe
Jaworzno ul. Leśna 49
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Administracja
Prace biurowe

Opiekunka środowiskowa
NISKIE CZESNE
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Z APROSZEN IE
Zapraszam mieszkańców 

osiedla Podwale,
na spotkanie, 

które odbędzie się

9 lipca br. (środa), o godz. 16:00
w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie

(ul. Grunwaldzka 33)

poświęcone zagospodarowaniu
betonowego placu przy ul. 3 Maja.

pRezydenT jawoRzna

/-/ paweŁ silbeRT

dw dw dw

Mężczyzna, który w ubiegłym tygodniu 
podpalił las oraz pustostan w dzielnicy 
Dobra zatrzymany. 26-letni piroman 
wpadł w ręce policji dzięki przytom-
ności mieszkańców Jaworzna.

– Mieszkańcy miasta zauważyli, że 
mężczyzna w rozmowach często wspomi-
na o pożarach. Dzięki temu dotarliśmy 
do niego. Podczas przesłuchania przy-
znał się do podpalenia lasu i pustostanu 
– relacjonuje kom. Wojciech Głowacz 
z Komendy Miejskiej Policji w Jaworz-
nie. Najbliższe trzy miesiące 26-letni 
jaworznianin spędzi w areszcie. Podpa-
lacz usłyszy zarzut sprowadzenia zda-
rzenia, zagrażającego życiu lub zdro-
wiu wielu osób albo mieniu. Za swoje 
piromańskie wybryki może spędzić 
za kratkami do 8 lat. Na razie motywy 
i okoliczności podpaleń nie są znane. 
Ich wyjaśnieniem zajmuje się jaworz-
nicka policja. Jak informuje W. Gło-
wacz, mężczyzna jest już znany policji 
jako osoba mająca związek z przestęp-
stwami przeciwko zdrowiu lub życiu. 

Do podpaleń doszło w środę, 
2 lipca. Najpierw, tuż po godz. 18.00 

Za podłożenie ognia może spędzić nawet 8 lat w więzieniu

Podpalacz 
aresztowany

strażacy zostali wezwani do kom-
pleksu leśnego przy ul. Podlesie. 
– Ugaszono kilka podpalonych miejsc. 
W dwugodzinnej akcji brały udział dwie 
jednostki OSP. Spłonęło 0,25 ha poszy-
cia leśnego – informuje kpt. Andrzej 
Filipczak, rzecznik prasowy Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej w Jaworz-

nie. Po raz drugi straż zaalarmowano 
o godz. 21. Tym razem, również na 
ul. Podlesie, palił się opuszczony, prze-
znaczony do rozbiórki budynek. Pożar 
gasiły w dwie jednostki OSP i dwie 
PSP. Spłonęły śmieci i stare meble. 
W obydwu pożarach na szczęście nikt 
nie odniósł obrażeń. (as)

W czwartek, 26 czerwca, 
policyjny patrol 
zatrzymał nietrzeźwych 
biwakowiczów. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby 
nie fakt, że jeden z nich 
– 13-letni chłopiec, miał we 
krwi aż 1,5 ‰ alkoholu.

Około godz. 3 w nocy policjanci 
patrolujący ul. Koszarową natknę-
li się na rozbity namiot. Wokół 
niego leżały porozrzucane butelki 
po winie, a w środku znajdowało 
się trzech chłopców w wieku od 
11 do 13 lat. W trakcie rozmowy 
funkcjonariusze wyczuli od nich 

Nieletni biwakowicze, którzy pod osłoną nocy 
raczyli się winem, wpadli w ręce policji

Zatrzymano 
pijanego 13-latka

zapach alkoholu. Chłopcy zostali 
zabrani na komendę i poddani 
badaniu na a lkomacie. Wszyscy 
trzej byli pod wpływem alkoholu, 
a 13-letni rekordzista miał we krwi 
aż 1,5 ‰ – Zespół ds. nieletnich pro-
wadzi w tej sprawie postępowanie. 
Prawdopodobnie będzie skierowany 
wniosek do Sądu Rodzinnego w Ja-
worznie – poinformował Mirosław 
Pasek z KMP w Jaworznie.

– Wakacje, to okres kiedy mło-
dzież jest podatna na stanie się ofiarą 
przestępstwa, bądź pod wpływem al-
koholu jego sprawcą. Dlatego rodzi-
ce, zwracajcie szczególną uwagę co 
robią wasze dzieci, w jakim znajdują 
się stanie, gdzie przebywają, szcze-
gólnie nocą – apeluje M. Pasek.

(as)

W Jaworznie miały być wykony-
wane bezpłatne badania mam-
mograficzne, niestety najnowszej 
generacji mammobus, który ma 
dopiero 6 tygodni, uległ awarii. 
Zapowiadane przez nas badania 
będą przesunięte.

Serwisant dokonał przeglądu apa-
ratu cyfrowego, decyzja była szybka 
– mammobus, który jest na gwarancji 
trafi do Warszawy. Jednocześnie infor-

Awaria mammobusu

mujemy, że badania, które miały być 
przeprowadzane nie przepadną, został 
wyznaczony nowy termin od 21-25 
lipca. – Ze względu na duże zaintereso-
wanie planowane jest także utworzenie 
dodatkowych terminów badań, zapisy 
będą dokonywane od 14 lipca – mówi 
Anna Grelowska z Referatu Ochrony 
Zdrowia w Jaworznie. Kontakt pod 
numerem: 618-15-00.

Łukasz GRyGiel

Dwunastu mieszkańców Ciężkowic 
oddało podczas poniedziałkowej akcji 
krwiodawczej sześć litrów krwi. Niepo-
wodzeniem zakończyła się za to ubie-
głotygodniowa akcja w Centrum.

Specjalistyczny ambulans przyje-
chał do Ciężkowic po trzyletniej prze-
rwie. W kolejce do oddania krwi stanęło 
20 osób, jednak tylko od 12 można było 
pobrać ten cenny surowiec. – Przyszła 
cała rodzina. Mama jednej z tych osób 
leży w szpitalu, krew jest potrzebna do 
operacji. Wszyscy oddali krew i prosili 
o to innych – mówi Władysław Witek, 
prezes PCK w Jaworznie.

Jak tłumaczy Witek, dzienne zapo-
trzebowanie na krew na terenie Śląska 
to od 150 do 180 litrów, a problem z jej 
niedoborem pojawia się podczas każ-
dych wakacji. – Krwiodawcy wyjeżdżają 
na urlopy – mówi prezes PCK. Być może 
to właśnie sezon urlopowy był przyczy-
ną bardzo niskiej frekwencji podczas 
akcji krwiodawczej 1 lipca. Do hali 
w Centrum przyszło tylko 5 osób.

Najbliższa akcja 
krwiodawcza będzie 
zorganizowana we wtorek, 
15 lipca na Rynku.

(as)

Codziennie na Śląsku potrzeba nawet 180 litrów krwi

Krwi ciągle za mało

W Ciężkowicach mieszkańcy raczej omijali laboratorium na kołach

Na szczęście pożar udało się szybko opanować
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Oświadczenie
W związku z opublikowaniem 2 lipca br. przez tygodnik 
„Co tydzień” artykułu „Jedni na giełdę, drudzy  
do PRL-u”, opisującego wybór firmy ochraniającej 
Elektrownię Jaworzno III, chciałbym poinformować,  
że podjąłem decyzję o przeprowadzeniu  
w Elektrowni Jaworzno III sprawdzenia procesu wyboru 
podmiotu, który ma świadczyć usługi ochrony.
Informuję, że Zarządowi PKE SA zależy na szybkim 
i dokładnym wyjaśnieniu sprawy. Do tego momentu 
postanowiliśmy w spółce powstrzymać się od komentarzy 
na ten temat.

Jan Kurp
Prezes Zarządu PKE SA

Aktualności

o g ł o s z e n i e

180/06

Już po raz 3 zasłużone wyróżnienie 
spotkało drużynę ratownictwa gór-
niczego ZG Sobieski Południowego 
Koncernu Węglowego, która jako 
jedna z dwóch zastępów Polski wy-
jedzie 14 lipca do Reno (Newada) na 
Międzynarodowe Zawody Zastępów 
Ratowniczych.

26 czerwca drużyna z Jaworzna 
przeprowadzała ostatnie intensywne 
ćwiczenia w Okręgowej Stacji Ra-
townictwa Górniczego. Był to ostatni 
trening ratowników górniczych przed 
międzynarodowymi mistrzostwami, 
odbył się on dzięki ogromnemu wspar-
ciu WUG-u. Sparing rozgrywany był  
z ratownikami górniczymi z Lubina.

Wiadomo już, że jaworznicka dru-
żyna będzie zmagała się w 4. konku-
rencjach. Wierzymy, że wszystko pój-
dzie zgodnie z założeniami. Drużyna 
ZG Sobieski wystartuje w ośmiooso-
bowym składzie, co jest utrudnieniem, 
bowiem jedna osoba musi startować  
w większej ilości konkurencji, a wysi-
łek fizyczny jest w każdej olbrzymi.

Na miejscu treningu obecny był 
również nowy dyrektor Okręgowej Sta-
cji Ratownictwa Górniczego, Zbigniew 
Kubica, który objął to stanowisko po 
Jerzym Kaczmarku. Zaznaczmy, że 
razem z drużyną z Jaworzna Polskę 
reprezentować będzie także Kombinat 
Górniczo-Hutniczy Miedzi.

Największy sukces na arenie 
międzynarodowej ratownicy z ZG 
Sobieski odnieśli już w 2006 roku  
w chińskiej prowincji Henian, zaj-
mując wicemistrzostwo. Trzymamy 
kciuki również teraz!

Łukasz GRyGiel

Po mistrzostwo do Newady

25-letni górnik zginął w ubiegły piątek 
w kopalni „Mysłowice”. Akcję ratow-
niczą prowadziły zastępy ratowników 
górniczych z Okręgowej Stacji Ratow-
nictwa Górniczego w Jaworznie.

W nocy z czwartku na piątek,  
500 metrów pod ziemią grupa górni-
ków zbroiła ścianę wydobywczą. Od-
rywające się skały stropowe przysypały 
jednego z górników. Okręgowa Stacja 
Ratownictwa Górniczego została za-
alarmowana o godzinie 3.40. – Już 10 
min. po godzinie 4.00 ratownicy pojawili 
się na miejscu wypadku – mówi Zbi-
gniew Kubica, dyrektor OSRG.

Zawał objął odcinek wyrobiska  
o długości 10 metrów. Zastępy pracowa-
ły w ekstremalnie trudnych warunkach. 
Dostęp do poszkodowanego był bardzo 
utrudniony. Po ciężkiej akcji ratowniczej 
trwającej około 4 godzin dotarto do 
przysypanego górnika. Niestety, męż-
czyzna już nie żył. Pozostałym górnikom 
nic się nie stało. Okoliczności wypadku 
będą szczegółowo badane przez Wyższy 
Urząd Górniczy w Katowicach.

25-letni górnik był kawalerem. To już 
11 śmiertelna ofiara w tym roku w ko-
palniach węgla  kamiennego w naszym 
kraju.  MT

Dramatyczna akcja ratownicza Dariusz Starzycki nowym przewod-
niczącym Prawa i Sprawiedliwości 
w Jaworznie. Starzycki zastąpi na 
tym stanowisku Wiesława Więc-
kowskiego.

Starzycki był jedynym kandydatem 
na to stanowisko. Oprócz przewod-
niczącego, jaworznicki Komitet Po-
wiatowy PiS 1 lipca dokonał również 
wyboru czterech członków zarządu. 
Na sekretarza wybrano Andrzeja Sro-
kę, skarbnikiem została Maria Materla. 
Obok dotychczasowego przewodniczą-
cego PiS, Wiesława Wieckowskiego  
w skład zarządu wszedł również Woj-
ciech Przepadło. – W najbliższym czasie 

1 lipca wybrano nowe władze jaworznickiego PiS
PiS ma nowego szefa

powiadomimy państwa, jakie mamy 
plany w mieście – powiedział po spo-
tkaniu Dariusz Starzycki.  (as)

Ostatnie ćwiczenia naszych ratowników przed wyjazdem

Dariusz Starzycki
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P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S k A

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

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

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

U r Z ę d Y
Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33,  .........................................................tel. 618-15-00
Wydziały: Inżynierii, Ochr. Środ. i Rolnictwa, WSO dla działalności gospodarczej, ul. 
Dwornickiego 5 ................................................................ tel/fax  618-16-71, 618-15-00
Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Północna ............................................tel. 618-17-50
Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ................................................... tel. 616-54-94
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b ...............................tel. 618-19-00
Powiatowy Urząd Pracy Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12 ...........................tel. 266-36-35
Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ............................................................... tel. 616-38-32
Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ...............................tel. 615-51-39
Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ............................ tel. 616-32-32
Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 ......................................................... tel. 616-33-47
ZUS-Jaworzno, ul. Grunwaldzka 52a ................................... tel.  616-23-41, 616-37-24
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 ............tel. 615-08-30, fax 614-23-10

I n F O r m A C J A  d L A  P O d r ó ż n Y C h
PKM Centrala ...........................................................................................tel. 753-55-00
PKM Rozkład jazdy (całodobowo) ...........................................................tel. 753-55-40
PKS (Chrzanów) ....................................................................................... tel. 623-24-58 

Z d r O W I e
Centrum Promocji Zdrowia, ul. Paderewskiego 43 ............ tel.  752-24-64, 615-64-06
ELVITA JAWORZNO III CMT, ul. Promienna 51. ......................................tel. 715-10- 96
ELVITA JAWORZNO III - GZLA , ul. Gwarków 1 ...................................... tel. 616-50-88
Promocja Zdrowia, ul. H. Sawickiej 2 ..................................................... tel. 615-57-52
Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 .................................................... tel. 616-44-82
ZOZ, ul. Grunwaldzka 235........................................................................ tel. 616-40-63

C e n t r A L e  Z A k Ł A d ó W  P r A C Y
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51 ............................ tel. 615-50-71
HSO Szczakowa,  ul Kolejarzy 81 ............................................................. tel. 617-74-41
PCC Rail Szczakowa ...............................................................tel. 758-47-11, 617-74-61
MPGK, ul. Inwalidów Wojennych 5 ................................................. tel. 752-52-93 do 5
MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 ................................................................ tel. 616-44-61
Netia Telekom Silesia Informacja ............................................................ tel. 751-00-05
PKM, ul. Krakowska 9 ..............................................................................tel. 753-55-00
Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena ........................... tel. 616-44-42
Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37 ....................... tel. 618-50-00

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

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

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

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

S P O Ł e C Z n e  I n S t Y t U C J e
Hospicjum, ul. Gwarków 1, 8.00 - 15.00 .................................................tel. 616 -74-44  
Hospicjum  24h/dobę......................................................................tel. (0601) 51-91-02  
Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; .........751-73-28
Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 16.00 - 20.00 ..........................tel.  616-27-79 
Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek 17.00-19.00 ...................tel. 509 97 33 18

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

S P O t k A n I A  A A
Os. Stałe (salka przy kościele): pn (przych.-Podłęże)-wt. 18.00, sob. 17.00, czw. 17.00 
(o/Mimoza)
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych ul. Olszewskiego 28 - pt. 
od 17.00

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

I N F O R M A T O R

Biuro ogłoszeń przy ul. Św. Barbary 7, tel. 751 91 30 fax 752 00 50, e-mail: biuro@ct.jaworzno.pl
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Z notatnika policmajstra
opRac. 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
63/06

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
64/06

Zakład Pogrzebowy Eden 
Jaworzno ul. Armii Krajowej 1 

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

29/07

Zakład Pogrzebowy Kalia 
Jaworzno ul. Chełmońskiego 22 

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

23/07

Zakład Pogrzebowy Misja 
Jaworzno ul. Sławkowska 16a 

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

25/07

dw

Życie towarzyskie

01 lipca
Nieznany sprawca usiło-
wał dokonać włamania 
poprzez zerwanie kłódki 
w drzwiach pomieszczenia 
transformatora przy ul. 
Jagiellońskiej. Wielkość 
strat poniesionych przez 
Enion w toku ustalania.

04 lipca 
Około godz. 23.30 niezna-
ni sprawcy zdemontowali 
blachę aluminiową  
w drzwiach sklepu spo-
żywczego przy ul. Azot i z 
wnętrza skradli pieniądze 
w kwocie około 6 tys. zł 
pozostawione w kasie.

Około godz. 1.25 patrol 
policji wspólnie z funkcjo-
nariuszami straży miej-
skiej zatrzymał mieszkań-
ca Jaworzna lat 20, który 
na parkingu przy ul. 3-go 
Maja uszkodził dwa sto-
jące samochody urywając 
ramię wycieraczki tylnej 
szyby oraz wyłamując 
lusterko wsteczne.

Około godz. 1.00 patrol 
policji w wyniku pościgu 
zatrzymał dwóch  
18-letnich mieszkańców 
Jaworzna, którzy wybili 
szyby w wiacie przystan-
kowej przy ul. Grunwaldz-
kiej dzielnicy Leopold.

05 lipca
Około godz. 4.45 na  
ul. Kolejowej patrol policji  
zatrzymał dwóch miesz-
kańców Jaworzna w wieku 
22 i 23 lat, którzy w rejonie 
prac remontowych wiaduk-
tu zdemolowali przenośny 
sygnalizator świetlny.

W nocy 4/5 lipca nieznany 
sprawca z parkingu przy 
ul. Sulińskiego skradł cią-
gnik siodłowy DAF. Straty 
w toku ustalania.

06 lipca
Około godz. 19.20  
w kompleksie leśnym przy 
ul. Wilczej dwaj nieznani 
sprawcy pobili mieszkan-
kę Jaworzna lat 59,  

a następnie skradli na jej 
szkodę torebkę damską  
z zawartością dokumen-
tów oraz pieniędzy  
w kwocie około 50 zł.

W okresie od 3 do 6 lipca 
nieznany sprawca wybił 
szybę w oknie domu jedno-
rodzinnego przy ul. Koleja-
rzy, a następnie z wnętrza 
skradł narzędzia ślusarskie 
oraz krzesełka turystyczne. 
Łączne straty ok. 400 zł.

Około godz. 24.00 na  
ul. Kolejarzy patrol policji 
zatrzymał mieszkańca 
Jaworzna lat 19, który 
na terenie PKP dokonał 
kradzieży rurek stalowych 
na szkodę PKP.

Około godz. 1.30 w lokalu 
gastronomicznym przy  
ul. Krótkiej nieznany 
sprawca skradł z torebki 
damskiej pozostawionej 
na krześle portfel z zawar-
tością dokumentów i pie-
niędzy w kwocie 300 zł.

Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia, miłości oraz 
wszelkich łask bożych z okazji  
60. rocznicy małżeństwa dla Wikto-
rii i Romana Gulbinowiczów skła-
dają: wnuczka Małgorzata z mężem  
i  d z iećmi ora z córk a Ma r ia  
z wnuczką Andżeliką.

„Kochać to znaczy podziwiać 
sercem” – Teofil Gautier

Dla Krystyny Guja – najwspa-
nialszej mamy i najukochańszej bab-
ci życzenia 100 lat życia w zdrowiu  
i radości z okazji 70. urodzin składają: 
córka Beata z mężem Henrykiem oraz 
wnuczki Martynka i Justynka.

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
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)

4-7.09.08 r. – Bogatynii, Lubomierza, Zamek Czocha, Zamek Chojnik, Jeleniej Góry, wyj-
ście na Śnieżkę, Kowary, Karpacz, Wodospad Szklarki i Kameńczyka,- Szklarska 
Poręba, Bolków, Krzeszów. Cena: 370 zł, 410 zł, 440 zł, 470 zł (do 31 lipca)

W y d z i a ł  K r y m i n a l n y 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach po-
szukuje JANUSZA PIEG-
ZIK A, pos zuk iwanego 
z a  z a b ó j s t w o  l i s t e m 
gończym od 6 czerwca 
2 0 0 0  r.  P u b l i k u j e m y 
n a j i s t o t n i e j s z e d a n e 
mężczyzny. Policja nie 
ustaje w jego poszuki-
waniach. 

JANUSZ PIEGZIK od 8 lat 
ukrywa się przed policją, 
wciąż pozostaje jednym  
z najbardziej poszukiwanych 
śląskich kryminalistów, jego 
wizerunek publikowany 
jest także na stronie inter-
netowej Komendy Głównej 
Policji. Poszukiwany za za-
bójstwo listem gończym od 
6 czerwca 2000 r. wydanym 
przez Prokuraturę Rejonową 
w Jaworznie. 

JANUSZ PIEGZIK, ostatnio 
zamieszkały w Jaworznie. 
Wzrost około 165–170 cm, 
krępa budowa ciała, włosy 
ciemnoblond, czesane do 
góry, wąsy, twarz okrągła, 
cera śniada, czoło wysokie, 
łysina czołowa, oczy ciemne, 
nos mały. 

Poszukiwania prowa-
dzi Wydział Kryminalny Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji  
w Katowicach: tel. 032-200-
1006, 032-200-1444, 997. 

Na wolności od 8 lat

dw

Serdeczne podziękowania  
rodzinie, sąsiadom, znajomym za słowa otuchy,  

złożone wieńce i kwiaty  
oraz udział w ostatniej drodze 

śp. Władysława Piętak 
składają: żona, córka  
i syn z rodzinami

Pani Alicji Majewskiej-Łysoń  
wyraz głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

matki 

składają:  
Zarząd i Pracownicy 

Południowego Koncernu 
Energetycznego S.A.  

w Katowicach
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Nasze sprawy

dw

Dzięki znakom kierowcy nie powinni mieć problemu z objazdem

7 lipca, we wtorek, została za-
mknięta dla ruchu kołowego ulica 
Sławkowska. MPWiK rozpoczął  
w tym rejonie przebudowę sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacyj-
nej. Możliwość przejazdu pozostała 
jedynie dla pojazdów służb ratow-
niczych oraz właścicieli przyległych 
do ulicy posesji. Przebudowa ulicy 
Sławkowskiej jest częścią projektu 
„Rynek Od.Nowa”.

Zmotoryzowani mieszkańcy na 
czas prowadzenia prac remontowych 
będą musieli korzystać z wyznaczonych 
objazdów, m.in. przez ulicę Krótką, 
która w tym czasie stanie się ulicą jed-
nokierunkową. Na ulicy Krótkiej bę-
dzie obowiązywać bezwzględny zakaz 
zatrzymywania się ponieważ zostaną 
skierowane tamtędy autobusy PKM. 

- Zakres prac obejmuje nie tylko prze-
budowę istniejącej sieci wodociągowej, 
ale również modernizację przyłączy łą-
czących budynki z rurociągiem ulicznym 
– wyjaśnia prezydent Jaworzna Paweł 
Silbert. – Całkowity koszt inwestycji to 
1 mln 200 tys. zł brutto. 

Zgodnie z założeniami powyższe 
prace powinny zakończyć się 31 sierpnia 
i wtedy też Miejski Zarząd Dróg i Mo-
stów zajmie się przebudową chodników 
i nawierzchni ulicy Sławkowskiej. 

„Rynek Od.nowa” to również re-
mont i modernizacja kamienic przyle-
głych do rynku. Na konferencji prezes 
TBS, Janusz Lach przedstawił wizuali-
zację projektu nowej elewacji kamienni-
cy TBS przy ul. Mickiewicza. Wizuali-
zację tę prezentowaliśmy w poprzednim 
numerze „Ct”. Godnym zauważenia jest 
fakt że sąsiadujący z TBS-em mieszkań-
cy już zaczęli interesować się remontem 
i chcą aby ich kamienice były remonto-
wane w podobnym stylu.

Inwestycje w szkolnictwie
Miejski Zespół Obsługi Placówek 

Oświatowo-Wychowawczych w Jaworz-
nie wykorzystując okres wakacyjny, co 
roku prowadzi prace remontowo-mo-
dernizacyjne w podległych placówkach. 
W tym roku główny nacisk położono 
na remont pokryć dachowych w 13-stu 
szkołach oraz wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej w 15-stu placówkach.  
W pierwszym półroczu inwestycje zwią-
zane z pracami remontowymi w tych 
obiektach wyniosły ponad 1,8 mln zł. 
Całkowita suma środków przeznaczo-
nych na ten cel w 2008 r. to 3,7 mln. zł.

W kwietniu bieżącego roku zaku-
piono dwa urządzenia pomiarowe ME-
TROLOG P wraz z oprogramowaniem. 

Są to rejestratory do pomiaru przepły-
wu i ciśnienia wody. Umożliwiają one 
wychwycenie ewentualnych nieprawi-
dłowości w zużywaniu wody, np. nie-
szczelności urządzeń odbiorczych. 

Ścieki popłyną ze Szczakowej  
do Jelenia

Za blisko 10 mln zł w Szczakowej, 
Długoszynie i Niedzieliskach zostanie 
wybudowany kolektor tłoczny ścieków, 

biegnący wzdłuż starej linii kolejowej. 
Ma to rozwiązać problem odprowadza-
nia ścieków do pobliskich rzek. Ścieki 
będą pompowane do Jelenia. 

Dotychczas ścieki powstające  
w dzielnicach były odprowadzane do 
Białej Przemszy. Z tego powodu MPWiK 
płacił tzw. opłaty środowiskowe. Urząd 
Marszałkowski zawiesił jednak pobiera-
nie tej opłaty do 2010 r., pod warunkiem 
podjęcia działań poprawiających gospo-
darkę ściekową w mieście. 

Kolektor będzie miał swój początek 
w pobliżu przejazdu kolejowego na  
ul. Batorego. W tym miejscu powstanie 
także tłocznia dla ścieków ogólnospław-
nych. Dodatkowo tłocznia zostanie 
wyposażona w urządzenie sterujące 
oraz instalację dozowania środków 
chemicznych, która ma na celu usuwa-
nie brzydkich zapachów powstających 
ze ścieków.

Natomiast ze względu na nienaj-
lepszy stan techniczny, zostanie wy-
mieniony także wodociąg stalowy  
w ulicach Batorego i Dąbrowskiego oraz 
wodociąg rozdzielczy w rejonie ulic 
Końcowej i Pasternik. Prace moderni-
zacyjne poprawią jakość sieci, a także 
obniżą koszty eksploatacji.

Zakładamy także przebudowę 
rurociągu w rejonie ulicy Szczakow-
skiej. Pozwoli to na uporządkowanie 
sieci wodociągowej względem nowego 
kolektora.

Informacje ze spółek miejskich
W tym tygodniu MPWiK zakoń-

czył modernizację sieci wodociągo-
wej na ulicach Wesołej i Węgrzyna.  
W ciągu trzech miesięcy przebudowano 
300-metrowy odcinek rurociągu wraz  
z przyłączami do posesji mieszkańców. 
Koszt całej inwestycji to blisko 100 tys. 
zł. Wraz z modernizacją i wymianą 
rurociągu odtworzono nawierzchnię 
chodnika oraz pas zieleni. 

Sukcesywna wymiana sieci skut-
kuje zmniejszającą się liczbą awarii 
stąd przed spółka kolejne inwestycje:  
m. in. na ulicach Miodowej, Kasztano-
wej i Sławkowskiej. opRac. eR

Utrudnienia  
na SławkowskiejZostał oddany do użytku 

blok mieszkalny przy ulicy 
Dąbrowszczaków 15 a i b, 
który przewidziany jest 
na mieszkania socjalne. To 
kolejny w naszym mieście, po 
ul. Północnej i ul. Sulińskiego, 
budynek wielorodzinny  
z przeznaczeniem dla osób 
eksmitowanych.

Dzięki temu przedsięwzięciu miasto 
pozbyło się 12 pustostanów, ale co waż-
niejsze - już wkrótce gmina zapewni 
nowe schronienie dla osób z trudną 
sytuacją rodzinną. – Nie jestem zwolen-
nikiem mieszkań socjalnych, to trudne 
rozwiązanie, ale konieczne, bo gmina 
zgodnie z prawem tego typu mieszkania 
musi zapewniać - mówi prezydent, Pa-
weł Silbert. Uciekanie od wyroku sądu, 
który nakazał przydzielić mieszkanie 
socjalne jest niemożliwe. Gmina stara 
się w niektórych zasobach komunal-
nych przekształcić status na mieszkania 
socjalne, co pozwala na uniknięcie po-
równań mieszkań socjalnych do swo-
istych gett. – Nie uciekniemy niestety 
od tworzenia mieszkań socjalnych, to 
problem legislacyjny, w kraju ten aspekt 

Mieszkania socjalne  
na Dąbrowszczaków

prawny nie jest najszczęśliwiej rozwią-
zany – dodaje Silbert.

Wyremontowane zostały 24 lokale. 
Łączna powierzchnia wszystkim miesz-
kań to prawie 680 metrów kwadrato-
wych. Obecnie remont budynku jest już 
na ukończeniu, budynek posiada insta-
lację elektryczną, wodno-kanalizacyjną 
oraz centralne ogrzewanie. 

– Przydziały do mieszkań są już  
w toku, zajmuje się tym Wydział Gospo-
darki Komunalnej, czekamy równocze-
śnie na odbiór budynku przez Inspektora 

Nadzoru Budowlanego – mówi Tomasz 
Jewuła, dyrektor Miejskiego Zarządu 
nieruchomości Komunalnych.

Gminę w tym przedsięwzięciu 
wsparł Bank Gospodarstwa Krajo-
wego dofinansowując realizację re-
montu na kwotę 250 tysięcy złotych.  
W przetargu natomiast najkorzyst-
niejszą ofertę złożyło konsorcjum 
firm RIDO Sp. z.o.o, z Jaworzna, które 
zobowiązało się wyremontować blok 
za kwotę 797 019 40 zł. brutto.

Łukasz GRyGiel

Rok temu Janina Dębska-Bębe-
nek oraz jej mąż Marian Bębe-
nek postanowili bezinteresownie 
nagrodzić gotówką najlepszego 
maturzystę z Jaworzna. Ogłosili 
konkurs, do którego przystępo-
wali uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych. Podobnie, choć bar-
dziej atrakcyjnie jest w tym roku. 
Witold Kotulski i jego córka Olga 
Kotulska fundują kolejne nagrody 
gotówkowe. 

W tym roku kwotą dwóch ty-
sięcy złotych i medalem zostanie 

2 tysiące złotych za talent i pracę

Filmem Doroty 
Kędzierzawskiej pt. „Pora 
umierać” w ubiegły piątek 
zainaugurowano kolejną 
edycję wakacyjnej akcji 
MCKiS „Kino Letnie”.

Z tej formy rozrywki mieszkań-
cy Jaworzna będą mogli korzystać  
w każdy piątek lipca. Filmy wyświetlane  
w plenerowym kinie powinny zadowolić 
wszystkie gusta – zarówno amatorów 
kina polskiego jak i zagranicznego, mi-
łośników thrillerów, sensacji i komedii.  
W ubiegłym tygodniu na parkingu 
przed halą pokazano obsypany nagroda-
mi podczas Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni, polski dramat  
z udziałem Danuty Szaflarskiej. W 
najbliższy piątek MCKiS zaprasza na 
pokaz trzymającej w napięciu ekraniza-
cji bestsellerowego kryminału Harlana 
Cobena „Nie mów nikomu”. 18 lipca w 

Miejskie Centrum Kultury i Sportu zaprasza do kina plenerowego

Seanse pod chmurką
kinie pod chmurką zobaczymy film sen-
sacyjny „Teoria Chaosu”, a 25 lipca ko-
medię Woody Allena z udziałem Scarlett  
Jahansson – „Scoop – gorący temat”.

nagrodzonych dwoje maturzystów, 
najlepszy uczeń z dziedziny huma-
nistycznej i historyczno-społecznej 
oraz maturzysta, który osiągnął 
najlepsze wyniki z przedmiotów 
ścisłych, łącznie z zawodowymi.  
Zgłoszenia dokonywane przez na-
uczycieli szkół można składać tylko 
do 15 lipca! Cały regulamin i skład 
jury oceniającego dokonania ma-
turzystów znajdziecie państwo na 
stronie www.jaw.pl lub w redakcji 
gazety „Co tydzień”. 

Łukasz GRyGiel

Projekcje rozpoczynają się o godz.  
21.30, wstęp jest bezpłatny. Organiza-
torzy zastrzegają, że w razie niepogody 
seanse będą odwołane. (as)

Wyremontowany blok przy ul. Dąbrowszczaków

Wyrazy głębokiego współczucia
Pawłowi Gniadkowi

z powodu śmierci 

ojca
składa Janusz Ciołczyk 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Jaworznie
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Po ponad rocznej przerwie prezy-
dent Silbert spotkał się z miesz-
kańcami Jelenia w Szkole Pod-
stawowej nr 22 w Jeleniu. W sali 
gimnastycznej zebrało się około 
40 mieszkańców Jelenia, a na ich 
pytania odpowiadał prezydent  
i naczelnicy wydziałów. W gronie 
osób zaproszonych był również 
Przemysław Gardoń z MZDiM, An-
drzej Krzyszkowski z MPWiK oraz 
przedstawiciele straży miejskiej. 
Nie zabrakło radnych z okręgu 
wyborczego, Danuty Milner oraz 
Renata Chmielewskiej.

Prezentacja
Spotkanie rozpoczęło się prezen-

tacją, w której pokazano mieszkań-
com Jelenia co w przeciągu ostatnich 
dwóch lat zostało zrobione dla ich 
dzielnicy. Był też czas, aby porozma-
wiać o inwestycjach w Jeleniu, tych 
realizowanych i tych planowanych. 

Mieszkańcy skarżyli się na firmę 
PERI, która wg nich hałasuje pod-
czas pracy w nocy. Ze względu na 
charakter wykonywanych tam prac, 
dźwięki dochodzące do zabudowań 
nie pozwalają najbliższym sąsiadom 
spokojnie spać.

Silbert zaskoczony tą informacją 
powiedział, że zainteresuje się tą 
sprawą, bo wg jego wcześniejszych 
informacji, takie sytuacje nie powin-
ny mieć miejsca.

Przy okazji poruszono temat za-
trudnienia w firmach lokujących in-
westycje w okolicy węzła Jeleńskiego. 
Mieszkańcy pytali co oni z tego mają, 
skoro PERI nie zatrudniła nikogo  
z ich dzielnicy. Wyjaśnieniem ma 
być to, że firma PERI jako pierwsza 
ulokowała na tym terenie działalność 
i w stosunku do niej oczekiwania  
o zatrudnieniu nie były prioryteto-
we. Wiadomo było, że PERI zatrudni 
około 50 osób, ale niekoniecznie  
z naszego miasta, większość pracow-
ników została przesunięta z innych 
oddziałów.

Jak tłumaczył prezydent, ulokowa-
nie tej inwestycji spowodowało to, że 
przyszli inwestorzy mogli zobaczyć, 
że wcześniejsi inwestorzy nie mieli 
i nie mają problemów z terenem, 
lub innymi warunkami. Kolejne fir-
my, które będą lokować tutaj swoje 
pieniądze potrzebować będą więcej 
pracowników.

Firma M&M Logistycs zatrudnia 
pracowników, którzy najprawdopo-
dobniej pracować będą w magazy-
nach, inwestycja powinna zakończyć 
się w przyszłym roku. W firmie CPT 
Investment, która zajmuje się wynaj-
mem hal dla przemysłu znajdą za-
trudnienie bardziej wykwalifikowani 
pracownicy. 

Każdy swoje
Prezentacja flagowych projektów 

realizowanych przez Jaworzno nie 
cieszyła się tak dużym zainteresowa-
niem jak troska o najbliższe sąsiedz-
two mieszkańców. Pytali prezydenta 
o obiecany przed rokiem chodnik na 
ulicy Wiosny Ludów i stan dróg przy 
ich posesjach.

Naczel n i k w yd z .  i nwest yc ji 
Krzysztof Ciemniewski tłumaczył: 
– W księgach wieczystych właścicielem 
terenu, na którym ma być chodnik jest 
gmina Jeleń, a jak wiemy coś takiego 
już nie funkcjonuje. Procedury zwią-

zane z takim remontem wymagają 
bardzo dużo czasu. Dopiero w tym 
roku, jeżeli procedura przetargowa 
odbędzie się bez komplikacji, chodnik 
zostanie wykonany. Pytano o drogi 
gruntowe, na których miała być wy-
konana nawierzchnia.

– Kiedyś mówił pan, że jeżeli będzie 
kanalizacja i wszystkie media można 
będzie robić drogi. Teraz są takie ulice, 
gdzie mamy kanalizację, oświetlenie  
i wszystko co potrzebne, a jeździć się 
u nas nie da. W jesieni i na zimie mu-
simy chodzić w gumowcach, a w lecie 
tak się kurzy, że nie da się oddychać 
– atakowali mieszkańcy.

Na te zarzuty odpowiadał Gardoń, 
tłumacząc się trudną sytuacją w jakiej 
jest nasze miasto. Mówił o sumarycz-
nej długości dróg w naszym mieście i 
twierdził, że wszystkich nie da się zro-
bić w ciągu jednego roku. Ten proces 
będzie musiał trwać kilka lat.

Prezydent dodał, że środki na 
drogi gruntowe są z roku na rok coraz 
większe i remonty pochłaniają sporą 
cześć budżetu z roku na rok coraz 
większą. Jako przykład dobrze zago-
spodarowanej nadwyżki budżetowej 
prezydent podał przykład domu kul-
tury w Jeleniu, na który przeznaczono 
60 tysięcy. 

Emocje
W pewnym momencie wywiązała 

się nieprzyjemna polemika miesz-
kańców z prezydentem. Po kilku 
zdaniach, w których mieszkańcy 
wyrażali swoje wielkie oburzenie 
stanem ich dzielnicy prezydent nie 
wytrzymał.

– Jeżeli ma to tak wyglądać, że 
chcecie państwo rzucać we mnie ka-
mieniam, to ja w takiej dyskusji nie 
będę uczestniczył. Macie mi państwo 
za złe, że nic się tutaj nie dzieje, a w 
przeliczeniu na mieszkańca wasza 
dzielnicy dostaje najwięcej pieniędzy. 
– powiedział.

Po tej krótkiej polemice atmosfera 
na spotkaniu trochę się uspokoiła. 
Prezydent zaczął mówić o prioryte-
tach w rozwoju miasta i tłumaczył, 
dlaczego teraz najważniejsza sprawą 
jest kanalizacja i budowa infrastruk-
tury drogowej. Kary, które musiało-
by płacić miasto, jeżeli nie zostanie 
skanalizowane, mogą w przyszłości 
uniemożliwić normalny rozwój. Jest 
to ostatni dzwonek, którego wcze-
śniejsze władze – wg niego – nie 
słyszały. 

Podsumowanie
Spotkania władzy z mieszkańcami 

są na pewno potrzebne, to na nich do-
chodzi do konfrontacji z mieszkańca-
mi, którzy najczęściej pokazują swoje 
nie zadowolenie. Taka jest natura 
ludzka, że dbamy o swoje, a wolimy 
rozmawiać o tym co złego widzimy na 
swoim podwórku, niż o tym z czego 
jesteśmy zadowoleni.

Spotkania takie odbywają się nie 
częściej niż raz na rok, taki okres 
wystarczy, aby pojawiły się nowe 
problemy. Pozytywnym aspektem 
jest fakt, że w spotkaniu uczestniczą 
naczelnicy i inni przedstawiciele 
władz, którzy notują wszystkie pro-
blemy. Zobaczymy, czy za rok któreś 
z nich będą wymagały powtórzenia, 
i jak to będzie wyglądać w roku wy-
borczym.

eR

Spotkanie w Jeleniu

Najstarsi mieszkańcy Jelenia usiłowali występować poza kolejnością

– W każdej dzielnicy mają chodniki, a u nas nie ma gdzie się przejść. Czy to przypadek, że przed 
tym spotkaniem sprzątali okolice szkoły? – pytała uczestniczka spotkania

– Czy może pan powiedzieć, ile pieniędzy przeznaczono w 2007 roku na Jeleń, a ile na inne dzielnice? 
– dociekał jeden z mieszkańców dzielnicy
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178/06

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

62/06

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

70/06

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

111/05

www.tynkowanie.com.pl

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

121/06

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

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

119/06

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

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

113/06

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

138/06

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”
88/06

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
126/06

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
125/06

Autokonserwacja Promocja
Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola

tel. 616 35 20, 0 602 738 065 125/06

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

120/06

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

110/06

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

124/06

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

127/06

122/06

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

123/06

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

21/07

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

13/06

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

tel. 0 696 695 142, 695 927 406

128/06

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

138/06

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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141/06

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 

dw

89/06

531/D/08

65/06

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

59/06

53/06

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

54/06

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

70/06

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

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

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

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Kancelaria 
Komornika w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14 w sprawie o 
sygn. akt KM 2242/06 na podst. art. 955 par. 1 kpc podaje do publicz-
nej wiadomości, że w dniu 14 sierpnia 2008 r. o godz. 9.00 w Sadzie 
Rejonowym w Jaworznie Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wojennych 
14 sala nr 4 odbędzie się druga licytacja nieruchomości, nieruchomości 
opisanej jako lokal nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Sportowej 7 
w Jaworznie o pow. użytkowej 39,49 m2 wraz z przynależną piwnicą 
posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Ja-
worznie nr KW 23500.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 87 308,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi:   58 205,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce 
albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa 
bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wpłaty całe-
go wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie 
rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej 
do chwili otwarcia licytacji.

Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licy-
tację w porozumieniu z Komornikiem, a akta postępowania egzekucyjne-
go, w tym operat szacunkowy można przeglądać w Sądzie Rejonowym 
w Jaworznie, Wydział I Cywilny, ul. Inwalidów Wojennych 14.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (032) 752 52 88

międzyzakładowa Górnicza 
Spódzielnia mieszkaniowa 

w Jaworznie przy ul. Granitowej 4

24/07

posiada do wynajęcia lokal użytkowy mieszczący się 
w części parterowej budynku Bursztynowa 3 

o powierzchni użytkowej 29,90 m2 
wyposażony w instalacje c.o., wod-kan, cwu, elektryczną.

Cena wyjściowa do przetargu 15,00 zł 1m2 
(cena netto bez podatku VAT).
Wadium wynosi 2.065 zł.

Przetarg na najem lokalu odbędzie się w siedzibie Spół-
dzielni w dniu 21.07.2008 r. o godz. 10-tej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód 
wpłaty wadium.

Szczegółowe informacje 
0 32/ 751 16 78 lub 751 01 86 w. 23, 29

PODINSPEKTORA 
W WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

MŁODSZEGO REFERENTA
W REFERACIE USŁUG I NADZORU KOMUNALNEGO
WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAWORZNIE

Informacje dot. wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do ubiega-
nia się o oferowane stanowisko dostępne są na stronie internetowej 
www.bip.jaworzno.pl w zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy ogło-
szeń Wydziału Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Miejskim w Jaworznie 
ul. Grunwaldzka 33.

od 9 do 30 lipca 2008 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, będzie wywieszony wykaz 
obejmujący nieruchomości gminne przeznaczone do wydzierża-
wienia, położone:  

• w rejonie ul. Wygoda – pod ustawienie reklamy,
• przy ul. Chropaczówka – pod ogród przydomowy,
• przy ul. Malczewskiego – pod ogród przydomowy,
• w rejonie łącznika ul. Armii Krajowej z ul. Długoszyńską – pod 3 ist-

niejące garaże typu „blaszaki,
• przy ul. Olszewskiego – pod ogród przydomowy,
• przy ul. Śląskiej – pod ogród przydomowy,
• przy ul. Filaretów – pod ogród przydomowy,
• przy ul. Płetwonurków – na cele rekreacyjne i pod zbiornik wodny.

540/D/08

PREZyDENt MIaSta JaWORZNa
INFORMUJE

540/D/08

PREZyDENt MIaSta JaWORZNa
OGŁaSZa NaBóR PRaCOWNIKóW Na StaNOWISKO:

34/06

85/06

Lipiec w Bibliotece:
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 filmowa „Scooby Doo” cz. 2, godz. 10.00
Czwartek – „Mały Artysta na wakacjach”, godz. 
10.00
Piątek – bajka filmowa „Scooby Doo” cz. 3, godz. 10.00

II tydzień – angielski (7 – 11 lipca)
Poniedziałek – bajka filmowa „Bob Budowniczy”, 
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 – film  „Pajęczyna Charlotty”, godz. 10.00

III tydzień – czeski (14 – 18 lipca) 
Poniedziałek – bajka f ilmowa „Krecik” cz. 1, 
godz. 10.00
Wtorek – „Wakacyjne czytanie” 

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

2/06

Wakacje z filmem
Tydzień Formana 14-18/07/2008 

godz. 14:00 MAŁA SALA
(jednocześnie odbywa się tydzień czeski w Wypożyczalni 
dla Dzieci)
14/07 – Czarny Piotruś – 85 minut.
15/07 – Pali się moja panno - 73 minuty
16/07 – Lemoniadowy Joe – 99 minut.
17/07 – Miłość blondynki  - 82 minuty.
18/07 – Skandalista Larry Flynt – 124 minuty

Tydzień z poszukiwaczami skarbów 28/07-
1/08/2008 godz. 14.00 MAŁA SALA

28/07 – Indiana Jones: poszukiwacze Zaginionej Arki  - 111 min.

29/07 – Indiana Jones i Świątynia Zagłady – 118 min.
30/07 – Indiana Jones i ostatnia krucjata – 122 min.
31/07 – Skarb narodów – 131 min.
01/08 – Bibliotekarz  2: tajemnice kopalni króla Salomona 
– 95 min.

Tydzień Hitchcocka 18-22/08/2008 
godz. 14:00 MAŁA SALA

18/08 – Cień wątpliwości – 108
19/08 – Okno na podwórze – 112 minut.
20/08 – Lina – 71 minut
21/08 – Psychoza – 104 minuty
22/08 – Szał – 116 minut
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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

Niecodzienny pacjent

Karłątek

Dziurawiec zwyczajny

Nostrzyk biały

To miał być rutynowy 
dzień pracy miejskiego 
szpitala. I pewnie takim by 
pozostał, gdyby nie jedno 
zdarzenie. W godzinach 
południowych do 
szpitala zgłosił się młody 
mężczyzna z zagadkową 
chorobą.

Kiedy dyżurująca w izbie przy-
jęć pielęgniarka zapytała Stefana R. 
w jakiej sprawie potrzebna mu jest 
pomoc lekarska, nie chciał z nią 
rozmawiać. – Niech pani poprosi 
jakiegoś lekarza, to mu powiem  
o co chodzi. Pani i tak w niczym 
mi nie pomoże – warknął gniew-
nie zdenerwowany przeciągającą 
się rozmową. – Ale żeby kogoś 
poprosić, muszę wiedzieć co panu 
dolega – upierała się pielęgniarka. 
Podejrzewam, że będzie potrzebny 
chirurg – odrzekł po chwili namy-
słu nerwowo przestępujący z nogi 
na nogę mężczyzna. Nie chcąc da-
lej kontynuować dialogu, który do 
niczego nie prowadził, pielęgniarka 
sięgnęła po słuchawkę, prosząc pa-
cjenta aby usiadł i cierpliwie cze-
kał. Zdziwiło ją kiedy gwałtownie 
odmówił, twierdząc, że nie jest aż 
tak słaby. Po kilku chwilach zjawił 
się dyżurujący chirurg Mikołaj F. 
Obaj mężczyźni zniknęli w gabi-
necie przyjęć. Lekarz, przyjmujący 
pacjenta, po wstępnym badaniu  

Wydziedziczenie 
małżonka

„Maż od dawna mieszka za 
granicą i nie utrzymuje z nami 
kontaktów. Rozwodu nie mamy. 
Chcę majątek z api sać córkom  
w testamencie. Nie chce, by mąż 
po mnie dziedziczył. Czy w testa-
mencie mogę pozbawić go prawa 
do spadku?”

Tak. W testamencie spadko-
dawca może powołać do całości lub 
części spadku jedną lub kilka osób, 
które sam wskazuje. Spadkobiercy 
ustawowi, niewyszczególnieni w 
testamencie, nie dziedziczą. Są 
więc pozbawieni prawa do spadku. 
Pominięci w testamencie: mał-
żonek, dzieci i rodzice zmarłego 
(którzy dziedziczyliby wówczas, 
gdyby spadkodawca nie pozostawił 
dzieci) – mogą wystąpić z rosz-
czeniem o zachowek. Pominięcie  
w testamencie nie oznacza jeszcze 
wydziedziczenia, czyli pozbawienia 
spadku oraz prawa do zachowku. 
Wówczas mamy do czynienia z po-
zbawieniem tylko przypadającego 

z mocy ustawy udziału w spadku. 
Spadkodawca może w testamencie 
zawrzeć rozporządzenie o tym, że 
wydziedzicza zstępnych, małżon-
ka i rodziców oraz pozbawia ich 
prawa do zachowku. Przyczyny 
wydziedziczenia powinny wynikać 
z testamentu (Art. 1008 i 10089 
Ustawy spadkodawca musi z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywil-
ny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, Poz. 93 
z późn. zm.). Spadkodawca pisze 
zatem klauzulę: „wydziedziczam (tu 
dane) poprzez to, że pozbawiam go 

(ją) prawa do zachowku z powodu 
(tu powinny zostać wymienione 
przyczyny wydziedziczenia). Liczyć 
się trzeba z tym, że mogą to być: 
uporczywe łamanie zasad współży-
cia społecznego wbrew woli spad-
kodawcy, dopuszczenie się umyśl-
nego przestępstwa przeciwko życiu, 
zdrowiu, wolności spadkodawcy, 
albo rażąca obraz jego czci, jak 
również uporczywe niewypełnienie 
obowiązków rodzinnych względem 
spadkodawcy (np. opuszczenie  
w chorobie, w biedzie, etc.).

z niedowierzaniem stwierdził, że 
w odbycie mężczyzny tkwi... słoik 
od ketchupu. Wyjęcie przedmiotu 
okazało się dość skomplikowane. 
Łatwiej było chyba wetknąć sobie 
słoik w tak nietypowe miejsce, niż 
go potem stamtąd usunąć. Najwię-
cej kłopotów sprawiła zakantowana 
w jelicie grubym zakrętka, która 
jakimś cudem oddziel i ła się od 
słoika. Ponieważ wskutek urazu 
pacjent miał krwawienie z odbytu, 
lekarz postanowił hospitalizować 
mężczyznę. – W swojej 32-letniej 
karierze miałem wiele przypadków 
usuwania ciał obcych z różnych na-
turalnych otworów ciała. I tak, jak 
różne są miejsca w które pacjenci 
wkładają ciała obce, tak i pomysło-
wość co można sobie włożyć w któryś 
z otworów ciała jest ogromna. Guzi-
ki, śrubki, patyczki, fasolki to prawie 
norma. Jednak słoik wyjmowałem 
pierwszy raz. Po wykonaniu zabiegu 
postanowiłem pozostawić pacjenta 
w szpitalu na obserwacji. Dostał 
szpitalną piżamę i zawieziono go na 
oddział – mówił doktor Mikołaj F.

Leżący na 6-cio osobowej sali 
pamiętają tego mężczyznę. – Był 
bardzo nerwowy. Co chwilę gdzieś 
dzwonił z komórki. Nawet na chwilę 
się nie położył tylko chodził po sali. 
Później zapytał czy jest w szpitalu 
palarnia i poszedł, jak mówił, na 
papierosa – opowiadają. Więcej 
na sali chorych się Stefan R. nie 
pojawił. Zaczęto go szukać kiedy 
przyszła pora podawania leków. 
Niestety, jak się potem okazało, pa-
cjent po wykonanym zabiegu uciekł 

z oddziału. Wykorzystał zapadają-
cy zmierzch, aby przez nikogo nie 
niepokojony opuścić szpital. Lekarz 
o zdarzeniu poinformował policję. 
Sytuacja była bardzo poważna – do-
daje Mikołaj F. Człowiek ten mógł 
umrzeć z powodu wykrwawienia. 
Na domiar złego ustalenie persona-
liów amatora ketchupu okazało się 
niemożliwe, bowiem dane perso-
nalne, które podał poszkodowany 
w momencie przyjęcia do szpitala, 
były fałszywe. Pochodziły ze skra-
dzionych dokumentów. Ale to nie 
był koniec niespodzianek zwią-
zanych z niesfornym pacjentem. 
Kiedy w szpitalu zjawiła się policja 
i zrobiło się głośno o niecodzien-
nym wydarzeniu wyszło na jaw, 
że razem z uciekinierem zniknęło 
coś jeszcze. Poszukiwanie metody 
jaką w ykorzysta ł Stefan R. aby 
niepostrzeżenie w piżamie opuścić 
teren szpitala dało nieoczekiwany 
rezultat. Z przyszpitalnego par-
kingu zniknęło bowiem nowiut-
kie Volvo jednego z ordynatorów.  
A to już ratujący zdrowie Stefana R. 
lekarze uznali za szczególną znie-
wagę. Samochód kilka dni później 
całe szczęście się odnalazł jednak 
dość niekompletny, o co właściciel 
ma duże pretensje, bo to akurat nie 
z nim mężczyzna powinien wyrów-
nywać rachunki za „cierpienie”.

Samego sprawcę całego zamie-
szania nadal poszukuje policja. Jak 
na razie bez większego powodzenia, 
bo zapadł się niczym przysłowiowy 
kamień w wodę.

piTawal

Przebywając teraz w pięknych oko-
licznościach przyrody można się za-
chwycić feerią kwiatów i unoszących 
się nad nimi owadów. W tym gronie 
szczególnie zachwycają motyle, nie-
co mniej chrząszcze, trochę gorzej 
sprawa ma się komarami, bąkami  
i innymi krwiopijcami.

Żółty kwiat
Żółtych kwiatów teraz nie brak. 

Tym nie mniej żółć nas nie zalewa, 
skoro kwitną także fioletowe cha-
bry, krwawnice oraz wierzbówki, 
białe nostrzyki, żółtobiałe wiązówki. 
Oczywiście nie sposób wymienić te-
raz całej listy obecności. Dziurawiec, 
bohater tego akapitu, był przeze mnie 
wielokrotnie wymieniany na tych 
łamach. Nic dziwnego, skoro jest to 
niezłe ziółko. Powiem więcej, to ziele 
od stu boleści, od czasu, gdy odkryto, 
że skołatane nerwy także uspokaja. 
Są takie miejsca, gdzie dziurawca jest 
szczególnie dużo, gdyż zwierzęta ce-
lowo go omijają. Wadą tego zioła jest 
to, że powoduje uczulenie na słońce 
nie tylko wśród ludzi. Ba, uchodzi 
nawet za zabójcę zwierząt. Dziura-

wiec zajmuje także poważne miejsce  
w symbolice kwiatów. Lilia, jak wiado-
mo, jest symbolem cnoty niewieściej,  
a nasz bohater wręcz przeciwnie.

Biały nostrzyk
Drugi kwiat tego odcinka to 

przedstawiciel byłej rodziny motyl-
kowatych, teraz zwanej trywialnie 
bobowymi. Jego drobne białe kwiaty 
skupiają się na szczycie łodygi na po-
dobieństwo kłosa. Cała silnie rozgałę-
ziona łodyga jest gęsto usiana trójlist-
kowymi liśćmi. Spotkać można ją nie-
malże wszędzie. Im uboższe siedlisko 
tym lepiej, ale im żyźniejsze siedlisko 
tym nostrzyk większy. Pamiętam, jak 
w ubiegłym roku na nieużytkach Pie-
czysk znaleźliśmy okaz mający prawie 
dwa metry wysokości. 

Nasz bohater to cenna roślina pa-
stewna. Dzięki zawartości kumaryny 
nasila ten przyjemny dla wielu aromat 
świeżego siana. Można nim aromaty-
zować wódki, likiery oraz tytoń. No-
strzyk to także bardzo dobra roślina 
miododajna. Można nim także leczyć 
trudno gojące się rany. 

Karłątek na żmijowcu
Zdjęcia, które ilustrują ten tekst 

wykonałem podczas niedawnej wi-
zyty w rejonie Łęgu. Tego dnia kwitł 

tam również żmijowiec zwyczajny, 
przedstawiciel rodziny szorstkolist-
nych. Swą nazwę zawdzięcza prze-
konaniu, że można nim niwelować 
tragiczne skutki ukąszenia przez 
żmije. Jest to jednak nieprawdą, tedy 
ci którzy napadli na siedlisko żmij, 
poprzez osiedle różowych domków 
niech w tej materii porzucą wszelką 
nadzieję. 

Wśród kwiatów latały motyle  
o dość krępych tułowiach oraz czer-
wonych skrzydełkach. Ponieważ 
miały one buławkowate czułki można 
śmiało zaliczyć je do motyli dzien-
nych. Dokładniej okazało się, że były 
to karłątki. Istnieje kilka gatunków 
tych motyli, które da się odróżnić po 
kilku subtelnych cechach. Niestety, 
bohaterki tej akcji zachowywały się 
jak ta konserwa z reklamy pewnego 
marketu – nie chciały się przede mną 
otworzyć. 

Gąsienice tych motyli żerują na 
trawach. Od wylęgu trwa to do wrze-
śnia. Zimują także jako gąsienice. 
Wiosną kontynuują żerowanie i we-
dług literatury przepoczwarczają się 
w maju lub czerwcu. Wtedy też po-
jawiają się nagle w dużych ilościach. 
Najłatwiej natknąć się na nie śródle-
śnych polanach, gdyż tam zazwyczaj 
nie działają palacze trawki. Do najpo-
spolitszych należą karłatek tarninowy 
oraz karłatek kniejnik. Nieco rzadszy 
jest karłątek ceglasty. 

Kwiaty i motyle
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ogłoszenie bezpłatne

dw

90/06

AZOT ul. Młynarska 3 
PIECZYSKA ul. K. Pniaka 2

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

0 604 965 494

***   OKNA   ***   DACHY   ***   

Gont Kerabit Finlandia 
fala
sześciokąt czerwono-czarny
sześciokąt brąz czarny
Yoker czerwono-czarny

Płyta OSB „12” 
Płyta OSB „18” 

57/06

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

Części  e lek t ron iczne
pr zyr ządy 

Jaworzno 
ul. Grunwaldzka 96

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

www.blackelectronics.com.pl

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

165/06

78/06

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

50/06
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Podsumowanie 
sezonu 
bokserów

czytaj na str. 13

Stalowy Sokół 
2008

Victoria 
rozmawia ze 
Zgodą

czytaj na str. 14

czytaj na str. 12

reklama

Konkurs fanów 
Szczaksy

Jaworzno może być 
pokazywane jako wzór 
inicjatyw sportowych 
wśród śląskich miast. 
W ubiegłym tygodniu 
miała miejsce kolejna 
z cyklicznych imprez 
w naszym mieście, 
tak jak poprzednio, 
doskonale przygotowana 
i przeprowadzona. 
Jedynym słabym punktem 
„Stalowego Sokoła” 
okazała się niestety 
frekwencja wśród 
uczestników – na starcie 
stawiło się nieco mniej 
triathlonistów  
i triathlonistek niż  
w ubiegłym roku.

Po raz drugi z rzędu w Jaworznie, 
na kąpielisku Sosina, zorganizowa-
no zawody w triathlonie. Startujący  
w „Stalowym Sokole” musieli wykazać 
się nie lada kondycją i wytrzymałością 
psychiczną, by kolejno przepłynąć 400 
metrów, przejechać na rowerze 10 kilo-
metrów i ostatnie 3 kilometry przebiec. 
Śmiałków, którzy byli gotowi podjąć 
taki wysiłek było 59, w tym 5 jaworz-
nian. Ostatecznie, podobnie jak przed 
rokiem najlepszy czas osiągnął Marcin 
Zdziebło z Krakowa, któremu poko-
nanie całej morderczej trasy zajęło 36 
minut, 15 sekund i 25 setnych. Wśród 
pań najlepsza była Daria Jałowiecka z 
czasem 42:58,40 min. Najlepszy wśród 
jaworznian był Łukasz Góra z Pie-
czysk, z czasem 40:06,25 i 12. pozycją 
w klasyfikacji generalnej. 

Zapraszamy do zapoznania się 
z wrażeniami sportowców, na stro-
nie 12.

k.Repeć

Marcin Zdziebło  
Stalowym Sokołem

Marcin Zdziebło w pozycji Stalowego Sokoła

Jako że rozpoczął się najmilszy 
okres w życiu każdego człowieka 
- czyli wakacje - redakcja 
szczakowianka.pl postanowiła 
zorganizować ,,Wakacyjny 
Konkurs Szczakowianki Jaworzno‘‘. 
Wszystkich kibiców, sympatyków 
jaworznickiej drużyny zapraszamy 
do wspólnej zabawy. Do wygrania 
atrakcyjne nagrody – gadżety 
klubowe, a także karnety na mecze! 
Rozpoczyna się Wakacyjny Konkurs 
Szczakowianki Jaworzno. Aby wziąć 
udział w konkursie należy nadesłać 
na adres konkursy@szczakowianka.
pl zdjęcie z wakacyjnej wyprawy, 
na którym będzie widać element 
klubowych barw – szalik, koszulkę, 
czapeczkę i inne. Do 30 września 
czekamy na Państwa zdjęcia  
z wakacji w barwach  
Szczakowianki!

ŹRódlo: szczakowianka.pl, auToR: Randall.

Paweł Cygar, wychowanek Victorii 
Jaworzno, później grający również 
w barwach Szczakowianki, związał 
się nową umową z klubem Zagłębie 
Sosnowiec. Paweł Cygnar tym 
samym pozostanie w klubie  
z Sosnowca (w którym rozegrał  
18 ligowych spotkań) do 30 czerwca 
2009 roku. Zagłębie po wmieszaniu 
w aferę korupcyjną zostało 
relegowane i w przyszłym sezonie 

Paweł Cygnar 
kolejny rok  
w Zagłębiu

zagra w „nowej” II lidze (dawnej III). 
Oprócz Pawła, zawodnikami klubu  
z Sosnowca są jaworznianie: 
Wojciech Szwed, Marcin Smarzyński 
i Daniel Niedzielski.

k.Repeć

Transferowe 
przymiarki
W drużynie KP Jaworzno  
w nowym sezonie 
prawdopodobnie ujrzymy dobrze 
znanych w Jaworznie Rafała 
Skrzypka i Adama Janeczko oraz 
Jarosława Bonczka, Sebastiana 
Stemplewskiego, Łukasza Cichonia 
i Bartłomieja Sałapatka.

k.Repeć

Oskar Kaczmarczyk kończy pracę 
w redakcji „Co tydzień” – to dla 
wszystkich czytelników na pewno zła 
wiadomość. Dobra jest taka że nasz 
redakcyjny kolega został doceniony 
w światku siatkarskim,  o czym 
świadczą liczne oferty pracy jakie 
Oskar otrzymał przed zbliżającym 
się sezonem siatkarskim. – Tak, były 
oferty z Białegostoku i Bielska z drużyn 
żeńskich i z drużyny męskiej w Pile. 
Zdecydowałem się jednak na Jadar 
Radom, gdzie spełniono wszystkie 
moje oczekiwania, a przede wszystkim 
dlatego, że jest to dobra drużyna z 
ligowymi aspiracjami – mówi nam 
Oskar. Rozmowa z Oskarem, miedzy 
innymi o kadrze narodowej  
i jaworznickiej siatkówce, w przyszłym 
numerze.

k. Repeć

Oskar  
w Radomiu

Stalowy Sokół po raz drugi 
z rzędu znalazł się w rękach 
krakowianina Marcina Zdziebło. 
Zwycięzcę, najlepszą zawodniczkę 
oraz najlepszego jaworznianina 
poprosiliśmy o kilka słów, związanych 
z jaworznickimi zawodami.

Ubiegły tydzień przyniósł sporo 
ciekawych piłkarskich plotek - jak 
to zwykle w sezonie ogórkowym 
bywa. Jednak tym razem, nie chodzi 
li tylko o prasowe, kibicowskie 
czy przyjacielskie plotki i mrzonki. 
„Rewelacje” – bo tylko w ten sposób 
można określić to, co dzieje się 
teraz wokół części jaworznickiej 
piłki, znajdują swoje potwierdzenie.
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SIatKóWKa

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

II liga: górny rząd - od lewej: Karolina Piechówka, Karolina Sawaniewicz,  Izabela Kapnik, Krzysztof Zabielny-trener, Monika Kielecka, 
Weronika Hubczeńko, Paulina Żaba środkowy rząd od lewej – Olga Samul, Marcela Zok, aleksandra Recheta, Karolina Kuryło, Katarzyna 
Suska, Małgorzata Bojko, agnieszka Lipka, Katarzyna Suska,  dolny rząd - od lewej: Małgorzata Bojko, agnieszka Lipka, Katarzyna Stolarczyk 

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.

II liga
Jedy ny m seniorsk im zespo-

łem MCKiS Jaworzno w sezonie 
2007/2008, jest drużyna która, wy-
stępowała w grupie II rozgrywek  
o Mistrzostwo II Ligi W grupie wy-
stępowało 11 zespołów. Pierwszy 
etap rozgrywek to spotkania każdy z 
każdym. Etap ten drużyna zakończyła  
z bilansem 10 zwycięstw i 10 porażek, 
co dało nam 7. miejsce po rundzie 
zasadniczej. Drugi etap to rozgryw-
ki Play Off o utrzymanie w II lidze. 
Nasz zespół grał z dziesiątym zespo-
łem po rundzie zasadniczej tj. MKS 
Zawiercie. Gra toczyła się do trzech 
zwycięstw. Drużyna rozstrzygnęła 
rywalizację w trzech meczach, wygry-
wając cały Play Off 3-0. Zwycięstwo to 
dało nam 7. miejsce w  naszej grupie 
2 ligi i utrzymanie się na tym szcze-
blu rozgrywek w następnym sezonie. 
Drużyna, zajmując 7. miejsce spełniła 
całkowicie założenia i cele jakie były 
postawione przed nią na początku 
rozgrywek. Do wyróżniających się 
zawodniczek minionego sezonu za-
liczyć trzeba: Karolinę Kuryło, Olgę 
Samul, Izę Kapnik oraz Olę Rechetę.

nek

Stalowy Sokół po raz drugi z rzędu 
znalazł się w rękach krakowianina 
Marcina Zdziebło. Zwycięzcę, naj-
lepszą zawodniczkę oraz najlepszego 
jaworznianina poprosiliśmy o kilka 
słów, związanych z jaworznickimi 
zawodami.

Stalowy Sokół 2008
LEKKOatLEtyKa

Dla najlepszego z Jaworznian – Łuka-
sza Góry – start w imprezie był sporym 
przeżyciem, a osiągnięty sukces finałem 
żmudnych przygotowań do ciężkiej im-
prezy. Łukasz bardzo mocno trenował 
kolarstwo, a jego trenerem był ksiądz 
proboszcz Mariusz Lizończyk, znany z 

rowerowej pasji. – Bardzo długo przy-
gotowywałem się do startu, szczególnie 
pracując nad rowerem. Dało to efekt, 
bo właśnie na rowerze dużo odrobiłem. 
Chciałem być w pierwszej trójce startu-
jących w Jaworznie i w pierwszej trójce 
startujących w mojej kategorii wiekowej, 
cieszę się, że założenia udało się zreali-
zować – z zadowoleniem mówił nam, 
tuż po wręczeniu nagród sympatyczny 
zawodnik.

Dla najlepszej w kategorii pań Darii 
Jałowieckiej, start w Stalowym Sokole 
fizycznie nie był już tak wielkim wy-
zwaniem, a sama trasa dla sportsmenki 
była o dziwo krótka! – Trasa rowerowa 
ciężka, bardzo grząska i było na niej 
bardzo dużo żwiru. Z pływaniem nie 
miałam problemów, w końcu pływam 
już ponad 10 lat, później już wystarczyło 
tylko dobiec. W sumie 44 minuty, krótki 
czas i mała trasa – to wrażenia Darii, 
zaraz po dotarciu na metę.

Swojej radości, z upragnionego 
pierwszego miejsca nie ukrywał póki 
co jedyny triumfator klasyfikacji ge-
neralnej w historii Sokoła – Marcin 
Zdziebło. – Cieszę się niezmiernie, udało 
mi się wygrać tu w Jaworznie, już po raz 

drugi i jest to dla mnie naprawdę spore 
osiągnięcie. Na pewno nie zabrakło mi 
szczęścia, bo nie każdy może wygrywać 
wszystko. To, co się liczy oprócz szczęścia 
to oczywiście forma dnia i umiejętności. 
Wygrywa lepszy – skomentował swoją 
postawę krakowianin.

Stalowy Sokół już za nami, po-
chwały należą się dla organizatorów 
i wszystkich startujących. Oby za rok, 
ta sama impreza przyciągała na start 
większą liczbę sportowców i oczywi-
ście mieszkańców naszego miasta.

k.RepećŁukasz Góra z swoim trenerem ks. Mariuszem Lizończykiem

Jacek Matuszewski, zwycięzca klasyfikacji weteranów,  
reprezentan Polski na Mistrzostwach Świata na Florydzie
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PIŁKa NOŻNa 

Ubiegły tydzień przyniósł 
sporo ciekawych piłkarskich 
plotek – jak to zwykle  
w sezonie ogórkowym 
bywa. Jednak tym razem, 
nie chodzi li tylko  
o prasowe, kibicowskie 
czy przyjacielskie plotki 
i mrzonki. „Rewelacje” 
– bo tylko w ten sposób 
można określić to, co dzieje 
się teraz wokół części 
jaworznickiej piłki, znajdują 
swoje potwierdzenie.

Victoria odda IV ligę Zgodzie?
Victoria Jaworzno nie przystąpi do 

rozgrywek IV ligi – możemy podać 
państwu taką nieoficjalną jeszcze in-
formację, której potwierdzenia należy 
spodziewać się w najbliższych dniach. 
– W najbliższym tygodniu dowiemy 
się jak to będzie wyglądać. Prawdo-
podobnie klub ze względu na swoje 
problemy postawi na jedno-sekcyjność. 
Przy takiej decyzji prawdopodobne 
jest wycofanie seniorskiej drużyny 
piłkarskiej, a skupienie się tylko na 
drużynach młodzieżowych i być może, 
sekcji bokserskiej – powiedziała nam 
poinformowana osoba.

Szansa na to, że IV liga pozostanie 
w Jaworznie jest jednak spora. – Od 
ponad miesiąca rozmawiamy z Victo-
rią o możliwości gry Zgody w IV lidze 
– powiedział nam Zbigniew Siewniak, 
wiceprezes Zgody Byczyna i jej trener 
w końcówce ostatniej rundy. – W tej 
chwili szanse na porozumienie określił-
bym pół na pół. Na pewno wiadomo, 
że gdyby doszło czy to do połączenia, 
czy do przekazania miejsca w IV lidze 

Zgodzie, to gralibyśmy na stadionie  
w Jeleniu, tak dogadaliśmy się z Victo-
rią – mówi Zbigniew Siewniak.

Jak lepiej?
Najważniejsze jest to, by w Ja-

worznie była przynajmniej IV liga 
– tak autorowi każe napisać zdrowy 
rozsądek, mimo, że z sentymen-

tu do k lubu najchętniej niczym 
Rejtan rozdziera łby szaty, byle 
Victoria nadal startowała w lidze. 
Patrząc jednak zupełnie trzeźwym 
od emocji okiem, ta sytuacja dla ja-
worznickiej piłki może nie być taka 
zła. Nowy trener Zgody – Andrzej 
Śliwiński, na pewno jest fachow-
cem, który potrafiłby drużynę z 

Andrzej Śliwiński, to 
znana i ceniona postać 
w jaworznickim światku 
piłkarskim. Z trenerem, 
który wiele lat był 
oddany Victorii Jaworzno, 
porozmawialiśmy o jego 
nowej pracy w drużynie 
Zgody Byczyna.

Skąd decyzja o przyjściu do 
Zgody?

– Na dzień dzisiejszy, nie było już 
możliwości pracy w Victorii Jaworzno, 
dlatego kiedy mi zaproponowano, pod-
jąłem pracę tutaj, w tym klubie. 

to jest dopiero pierwszy tre-
ning, więc pewnie ocenić po-
tencjał zawodników nie spo-
sób? Może jednak coś już udało 
się panu dojrzeć w graczach 
Zgody?

– No nie, znam tu paru zawodni-
ków, których miałem okazję trenować 
wcześniej. Natomiast dziś jest pierw-
sza gierka, będę patrzył zarówno na se-

niorów jak i na juniorów i zobaczymy. 
Szczerze powiem, że nie są to wszyscy 
zawodnicy, którzy są w orbicie zainte-
resowań klubu, myślę, że to w najbliż-
szym tygodniu wykrystalizuje się.

Przygotowania rozpoczynacie 
dość wcześnie, czym to jest po-
dyktowane?

– Przygotowania rozpoczynamy 
wcześniej, głównie dlatego, że chcia-
łem poznać ten zespół, tych zawodni-
ków, których nie znam osobiście. Poza 
tym, ja i tak uważam, że ta długa 
przerwa w polskiej piłce jest bez sen-
su. Przez tak długi czas wiele się traci, 
później na nowo budowanie kondycji, 
motoryki. Nie widzę zasadności tak 
długiej przerwy.

Jeszcze pytanie na koniec, czy 
jeśli Zgoda będzie grała w a-kla-
sie to powalczy o awans, a jeśli  
w IV lidze, to o utrzymanie? 

– Zdecydowanie tak. IV liga to 
potworne wyzwanie, jeśli mielibyśmy 
grać w tej klasie rozgrywkowej, to do 
klubu, musieliby dołączyć zawodnicy, 
którzy potrafiliby sprostać poziomem 
IV-ligowym wymaganiom.

k.Repeć

Victoria rozmawia ze Zgodą

Byczyny utrzymać w IV lidze. – To 
potwornie ciężkie zadanie, ale na 
pewno musielibyśmy sprowadzić 
takich zawodników, którzy repre-
zentowaliby odpowiednią klasę 
– mówi szkoleniowiec. – W tej chwili 
obserwujemy 9 zawodników, którzy 
mogą nas wzmocnić – wtóruje prezes 
Siewniak. I patrząc na zapał i po-

Piłkarze Zgody już rozpoczęli przygotowania do rozgrywek – być może zagrają w IV lidze

Wywiad z nowym trenerem Zgody Byczyna

trener andrzej Śliwiński jest bardzo wymagający – zawodnicy Zgody już zdążyli się o tym przekonać

dejście ludzi ze Zgody Byczyny do 
piłki widać, że jest kolosalna szansa 
na zdrowy sport, bez niedomówień 
i afer, bez tego całego cyrku, jaki 
jest teraz w Vici. A sama Victoria? 
Może kiedyś odrodzi się pod opieką 
możnego sponsora, wolna od tych, 
którzy pociągnęli ją na dno. 

k.Repeć.
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Szkoły podstawowe 
Stadion Miejski ul. Krakowska:

Wyniki: I turniej – 23.06.2008: FC Komuna – Zaganiacze 
3:1, Actimel – FC Wandy 7:0, Vicia Sok – FC Komuna 5:0, 
Zaganiacze – Actimel 1:6, FC Wandy – Vicia Sok 0:6, FC 
Komuna – Actimel 1:7, Zaganiacze – FC Wandy 3:0, Vicia 
Sok – Actimel 1:0, FC Komuna – FC Wandy 2:0, Zaganiacze 
– Vicia Sok 0:6.

II turniej – 25.06.2008: FC Komuna – Zaganiacze 5:0, 
Ac timel – FC Wandy 8:1, Vicia Sok – FC Komuna 0:0, 
Zaganiacze – Actimel 1:7, FC Wandy – Vicia Sok 0:10, FC 
Komuna – Actimel 1:3, Zaganiacze – FC Wandy 1:0, Vicia 
Sok – Actimel 4:1, FC Komuna – FC Wandy 0:1, Zaganiacze 
– Vicia Sok 0:7.

III turniej – 27.06.2008: FC Komuna – Zaganiacze 3:0, Ac-
timel – FC Wandy 2:2, Vicia Sok – FC Komuna 1:0, Zaganiacze 
– Actimel 0:4, FC Wandy – Vicia Sok 1:5, FC Komuna – Actimel 
1:0, Zaganiacze – FC Wandy 0:1, Vicia Sok – Actimel 4:0, FC 
Komuna – FC Wandy 2:0, Zaganiacze – Vicia Sok 0:5.

IV turniej – 30.06.2008: FC Komuna – Zaganiacze 3 : 0, Ac-
timel – FC Wandy 6:1, Vicia Sok – FC Komuna 5:0, Zaganiacze 
– Actimel 2:8, FC Wandy – Vicia Sok 1:12, FC Komuna – Actimel 
0:1, Zaganiacze – FC Wandy 0:7, Vicia Sok – Actimel 2:0, FC 
Komuna – FC Wandy 3 : 0, Zaganiacze – Vicia Sok 0:15.

V turniej – 2.07.2008: FC Komuna – Zaganiacze 9:1, Actimel 
– FC Wandy 2:1, Vicia Sok – FC Komuna 4:0, Zaganiacze – Acti-
mel 3:10, FC Wandy – Vicia Sok 0:11, FC Komuna – Actimel 0:8, 
Zaganiacze – FC Wandy 0:3, Vicia Sok – Actimel 0:0, FC Komuna 
– FC Wandy 0:0, Zaganiacze – Vicia Sok 0:12.

VI turniej – 4.07.2008: Vicia Sok – FC Komuna 1 : 1, FC Ko-
muna – Actimel 0:6, Zaganiacze – FC Wandy 0:9, 
Vicia Sok – Actimel 1:2.

WYNIKI PO VI TURNIEJACH: 
(klasyfikacja generalna)

1. VICIA SOK – 126 pkt.
2. ACTIMEL – 94 pkt.
3. FC KOMUNA – 76 pkt.
4. FC WANDY – 40 pkt.
5. ZAGANIACZE – 32 pkt.

Najlepsi strzelcy – Grzegorz Tomasiewicz ACTIMEL – 36 bra-
mek, Piotr Żurawik VICIA SOK – 34 bramki. 

II Letnie Grand Prix w Piłce Nożnej
Przez ostatnie dwa tygodnie na jaworznickich obiektach piłkarskich 
rywalizowali ze sobą młodzi sympatycy piłki nożnej, którzy 
rozgrywali spotkania w ramach drugiej już edycji Letniego Grand 
Prix. Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych spotkań między 
drużynami i klasyfikacje końcową wszystkich drużyn w każdej 
kategorii wiekowej 

Bokserzy Victorii maja za sobą 
kolejną rundę. Minione półrocze 
przyniosło wiele sukcesów zarów-
no drużynowych jak i indywidual-
nych. Dziś małe resume ostatnich 
6 miesięcy naszych pięściarskich 
nadziei.

Świetne 3 miesiące
Runda rozpoczęła się od bardzo 

udanego startu dla Kamila Młodziń-
skiego. Jaworznicki reprezentant Pol-
ski wziął udział w organizowanym 
przez Darka Michalczewskiego tur-
nieju w Oświęcimiu i nie znalazł tam 
godnego przeciwnika. Wygrywając 
zapewnił sobie umiarkowany spokój 
w treningach, gdyż nagrodą było spor-
towe stypendium. W połowie lutego 
Victoria wystawiła bardzo silny skład 
na Mistrzostwa Śląska w Myszkowie. 
Zaowocowało to sporą ilością medali. 
Złotymi: Młodzińskiego i Gorgonia, 
srebrnymi: Kopiela, Wróbla i Wło-
darczyka, brązowymi: Piotrowskiego 
i Góreckiego. Drużynowo Victoria 
wywalczyła tytuł najlepszej ekipy na 
Śląsku. Udane Mistrzostwa Śląska były 
przepustką do Elbląga, gdzie pod koniec 
lutego rozgrywano Mistrzostwa Polski. 
Start w najbardziej prestiżowej impre-

zie kraju, zakończył się złotem Kamila 
Młodzińskiego i brązowym medalem 
drużynowym. Po walkach Polsce, 
w marcu przyszedł czas na pierwszy 
zagraniczny wyjazd, konkretnie do 
Esbjergu w Dani. Podczas duńskiej 
gali boksu, prawdziwą furorę zrobił 
Krzysztof Włodarczyk. Jaworznicki 

zawodnik nie dość, że zdecydował się 
walczyć z cięższym, ważącym ponad 
100 kilo przeciwnikiem, to jeszcze nic 
nie robiąc sobie z przewagi przeciwni-
ka, położył go na deski przy aplauzie 
publiczności. W przyszłym tygodniu 
ciąg dalszy podsumowania.

 k.Repeć

Program dzielił się na dwie części – 
turniej piłkarski z udziałem drużyn 
z sześciu szkół podstawowych, oraz 
mecz piłkarski pomiędzy przyja-
ciółmi Grzegorza Proksy a drużyną 
księży i artystów. 

– Grał Sebastian Balner, jest Laszlo 
Veres, jest Albert Sosnowski, wszyscy 
praktycznie bokserzy grupy Knock-Out 
Promotion, zaproszony jest również 
trener, który mnie wychował – Robert 
Kopytek – mówi nam Grzegorz. Przy 
okazji meczu pokazowego licytowane 
były przedmioty dostarczone przez 
bokserskie sławy – do kupienia była 
rękawica z podpisem Agnieszki Ry-
lik, jak również spodenki z podpisem 
Alberta Sosnowskiego. Dochód z pro-
wadzonej kwesty został przeznaczony 
dl ubogich dzieci. – Tak, chodzi nam 
o sfinansowanie szkolnych obiadów, 
może kupno sprzętu do szkoły. Robimy, 
co możemy, działamy tutaj z mocą, by 
udało się zebrać jak największą sumę 
pieniędzy – powiedział nam Grzegorz. 
Młodzieżowy mistrz świata, nie wy-
klucza w przyszłości podobnej akcji  
w Jaworznie. – W Węgierskiej Górce 
gmina w chwilę mnie poparła, bez żad-
nych przeszkód. Podobnie sponsorzy, 
nikt nie odmawiał pomocy w zorganizo-
waniu tego przedsięwzięcia, jeśli tak by-

łoby w Jaworzie, to nie widzę przeszkód 
– powiedział nam wychowanek Victo-
rii. Popierając i będąc pełnym uznania 
dla działań młodzieżowego mistrza 
świata, warto nadmienić, że Grzegorz 
Proksa po raz kolejny pokazuje, że jest 
nie tylko wielkiej klasy sportowcem, ale 
również wielkiej klasy człowiekiem.

k.Repeć.

BOKS PIŁKa NOŻNa 

Proksa charytatywnie
Podsumowanie 
sezonu bokserów

Znany bokser Grzegorz Proksa, wychowanek 
Victorii, podjął szlachetną inicjatywę  
w Węgierskiej Górce, gdzie zorganizował akcję 
charytatywną pod hasłem „Nasi dla was”

trener Robert Kopytek i Kamil Młodziński

Sebastian Balner i Grzegorz 
Proksa

Gimnazja – Stadion MCKiS, 
ul. Moniuszki:

Wyniki: I turniej – 23.06.2008: GR.A – Chłopcy z Cechu 
– SWA 1:2, Zakon Feniksa – Czerwone Diabły 0:1, Chłopcy 
z Cechu – Zakon Feniksa 2:0, SWA – Czerwone Diabły 3:3, 
Chłopcy z Cechu – Czerwone Diabły 2:0, SWA – Zakon Feniksa 
3:0. GR.B – FC Koksy – Trickers 2:2, Trickers – Wieśki 0:3, FC 
Koksy – Wieśki 1:1.
Półfinały: Chłopcy z Cechu – Wieśki 0:3, SWA – Koksy 1:1 
(karne 3:2). Mecz o 3 miejsce: Chłopcy z Cechu – Koksy 4:2. 
FINAŁ: Wieśki – SWA 6:0

II turniej – 25.06.2008: GR.A – Twoja Matka – Trickers 
0:2, Czerwone Diabły – Chłopcy z Cechu 0:2, Twoja Matka 
– Czerwone Diabły 2:3, Trickers – Chłopcy z Cechu 0:1, Twoja 
Matka – Chłopcy z Cechu 1:6, Trickers – Czerwone Diabły 0:0. 
GR.B – Wieśki – Toy Toy 2:0, Koksy – SWA 1:1, Wieśki – Koksy 
2:0, Toy Toy – SWA 1:6, Wieśki – SWA 0:3, Toy Toy – Koksy 
0:5. Półfinały: Chłopcy z Cechu – Wieśki 1:0, Trickers – SWA 
1:2. Mecz o 3 miejsce: Wieśki – Trickers 3:0. FINAŁ: Chłopcy z 
Cechu – SWA 1:0.

III turniej – 27.06.2008: GR.A – Wieśki – Koksy 1:3, Koksy 
– Czerwone Diabły 3:1, Wieśki – Czerwone Diabły 2:1. 
GR.B – Chłopcy z Cechu – Toy Toy 2:0, Trickers – SWA 0:3, 
Chłopcy z Cechu – Trickers 3:0, Toy Toy – SWA 1:2, Chłopcy 
z Cechu – SWA 1:2, Toy Toy – Trickers 0:1. Półfinały: Koksy 
– Chłopcy z Cechu 0:1, Wieśki – SWA 2:2 (karne 4:5). Mecz 
o 3 miejsce: Koksy – Wieśki 0:0 (karne 2:3). FINAŁ: Chłopcy 
z Cechu – SWA 0:2.

IV turniej – 30.06.2008: GR.A Chłopcy z Cechu – Czerwone 
Diabły 0:1, Czerwone Diabły – SWA 1:0, Chłopcy z Cechu – SWA 0:2. 
GR. B – Trickers – TOY TOY 1:0, Koksy – Wieśki 0:4, Trickers – Koksy 
1:1, Toy Toy – Wieśki 0:3, Trickers – Wieśki – 0:1, Toy Toy – Koksy 0:4. 
Półfinały: Wieśki – SWA 2:0, Koksy – Czerwone Diabły 1:0. Mecz o 3 
miejsce: SWA – Czerwone Diabły 3:0, Wieśki – Koksy 1:0

V turniej – 2.07.2008: SWA – Wieśki 0:5, Koksy – Trickers 
1:0, SWA – Chłopcy z Cechu 2:2, Wieśki – Koksy 1:1, Trickers 
– Chłopcy z Cechu 0:1, SWA – Koksy 0:3, Wieśki – Trickers 
1:0, Chłopcy z Cechu – Koksy 0:3, SWA – Trickers 0:1, Wieśki 
– Chłopcy z Cechu 2:0.

VI turniej – 4.07.2008: SWA – Chłopcy z Cechu 1:2, Wieśki 
– Koksy 2:0, SWA – Wieśki 1:2, Chłopcy z Cechu – Koksy 3:1, 
SWA – Koksy 1:0, Chłopcy z Cechu – Wieśki 3:2.

WYNIKI PO VI TURNIEJACH: 
(klasyfikacja generalna)

1. WIEŚKI – 100 pkt.
2. CHŁOPCY Z CECHU – 84 pkt.
3. SWA – 80 pkt.
4. KOKSY – 60 pkt.
5. TRICKERS JAWORZNO – 28 pkt.
6. CZERWONE DIABŁY – 20 pkt.
7. TOY TOY – 12 pkt.
8. ZAKON FENIKSA – 4 pkt.
9. TWOJA MATKA – 4 pkt.

Szkoły ponadgimnazjalne 
i starsi – Stadion MCKiS 

ul. Kościuszki:
Wyniki: I turniej – 23.06.2008: Osiem – SWAT 3:4, SWA 
– Długoszy 5:4, Osiem – SWA 1:3, SWAT – Długoszyn 4:0, 
Osiem – Długoszyn 5:3, SWAT – SWA 5:3

II turniej – 25.06.2008: SWAT – SWA 2:4, SWA – Osiem 4:1, 
SWAT – Osiem 6:2

III turniej – 30.06.2008: SWA – Tosezapisz 4:0, SWAT 
– Osiem 5:3, SWA – SWAT 3:3, Tosezapisz – Osiem 2:6, SWA 
– Osiem 6:2, Tosezapisz – SWAT 3:7.

IV turniej – 1.07.2008: SWAT – SWA 2:7.

V turniej – 1.07.2008: Osiem – SWAT 2:3, SWA – Tosezapisz 
1:2, Osiem – SWA 1:2, SWAT – Tosezapisz 0:3, Osiem – Toseza-
pisz 0:3. SWAT – SWA 2:5.

VI turniej – 4.07.2008: Tosezapisz – Osiem 3:0, SWA – SWAT 
6:2, Tosezapisz – SWA 0:2, Osiem – SWAT 3:4, Tosezapisz 
– SWAT 0:2, Osiem – SWA 2:2. 

WYNIKI PO VI TURNIEJACH: 
(klasyfikacja generalna)

1. SWA – 112 pkt.
2. SWAT – 96 pkt.
3. OSIEM – 52 pkt.
4. TOSEZAPISZ – 40 pkt.
5. FC DLUGOSZYN – 8 pkt.

Najlepsi strzelcy – Daniel Mróz SWA – 27 bramek, Dawid 
Kiwior – 22 bramki.

Paweł Wróbel - MCKiS Jaworzno

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

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”

godz. 10.00 – początek gier kobiet i mężczyzn
Zapisy  przyjmowane będą w dniu rozgrywania turniejów od godziny 9.00 do godziny 9.45. Udział 
w turniejach eliminacyjnych – bezpłatny, turnieje odbywać się będą systemem „brazylijskim” 
dla 8 par męskich i żeńskich. W turniejach mogą uczestniczyć tylko zespoły nie mające punktów 
rankingowych w Mistrzostwach Śląska i Polski. W Grand Prix każdy zawodnik zdobywa punkty na 
swoje nazwisko, w związku z tym w kolejnym turnieju może grać z innym zawodnikiem. Do tur-
nieju finałowego Grand Prix awansuje 8 najlepszych par żeńskich i męskich, które na swoim koncie 
zgromadzą największą ilość punktów rankingowych w eliminacjach. W przypadku złych warunków 
atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju.

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

Serdecznie zapraszamy drużyny oraz wszystkich sympatyków siatkówki!!!

FESTIWAL ENERGII - CZĘŚĆ „WITALNA”
OWR „SOSINA” – KĄPIELISKO MIEJSKIE

godz. 10.00 – Regaty żeglarskie w klasie „Omega”,
Blok konkurencji sportowych 

godz. 10.00 – Grand Prix w piłce siatkowej plażowej (boiska siatkarskie),
godz. 11.30 – zapisy do konkurencji sportowych (kąpielisko miejskie),
godz. 12.00 – rozpoczęcie konkurencji sportowych: zawody pływackie na dystansach 20, 30 i 
50 metrów w 3 kategoriach wiekowych – do lat 12, od 12 do 16 i powyżej 16 lat, wyścig na dętce 
(do lat 14), wyścig kajakiem (powyżej 14 lat), rzut rzutką ratunkową do celu, przeciąganie liny 
w wodzie drużyn 3 – osobowych, przejażdżki na nadmuchiwanym bananie.
Serdecznie zapraszamy!!!

WAKACJE NA SPORTOWO
Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 (Centrum) od 1 lipca do 31 lipca – godz. 9.00 – 13.00
(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 – godz. 10.00 – 14.00
(kat. wiekowe: 10.00. – 12.00. – szkoły podstawowe, 12.00. – 14.00. – gimnazja i starsi )
Program zajęć na każdej z hal: poniedziałek – piłka nożna, wtorek – piłka siatkowa, środa – piłka 
koszykowa, czwartek – piłka nożna, piątek – piłka siatkowa
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!!!

13. BIEG DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
13. MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY 15 KM – JAWORZNO 2008

2 sierpnia 2008 (sobota) – parking przed Halą MCKiS ul. Grunwaldzka 80
godz. 15.00 – start Biegu dla dzieci i młodzieży
godz. 16.00 – start Biegu 15 km.
Zapisy: do biegu dla dzieci i młodzieży – w dniu zawodów, do biegu 15 km – pocztą elektroniczną 
do dnia 31 lipca (www.sokol.jaw.pl, www.maratonypolskie.pl). Serdecznie zapraszamy!!!
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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.

•
•
•

•
150/06
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Nasi artyści

Twórczość

Ruch powstawania Robotniczych 
Stowarzyszeń Twórców Kultury roz-
począł się w 1980 r. gdy robotnicy upo-
mnieli się gwałtownie o swoje prawa, 
podmiotowość i godność. Aspirując 
do pełnego uczestnictwa w różnych 
dziedzinach życia publicznego w kraju 
sięgnęli również do sfery kultury.

Niemal w każdym mieście zbierały 
się grupy zapaleńców chcących stwo-
rzyć dobrą organizację, w której mo-
gliby rozwijać swoje zainteresowania, 
doskonalić swój warsztat, przyciągać 
innych i wpływać na kulturę swojego 
środowiska. Początkowo zebrania od-
bywały się w siedzibach wojewódzkich 
RSTK – w przypadku województwa 
katowickiego w Wodzisławiu Śląskim. 
W tamtych czasach, przy ówczesnych 
możliwościach komunikacyjnych, 
trzeba było wykazać wiele samozapar-
cia, aby co miesiąc uczestniczyć w spo-
tkaniach stowarzyszenia. Przez około 
3 lata grupa inicjatorów z Jaworzna, 
dopóki nie uzyskała samodzielności  
i praw koła środowiskowo-tereno-
wego, jeździła na zebrania w bardzo 
trudnych warunkach do Wodzisławia 
Śląskiego. Do grupy osób wykazujących 
ogromną wolę stworzenia jaworznickiej 
struktury RSTK należała pani Maria 
Radziwolska – znana w środowiskach 

kulturalnych poetka. Mimo że pra-
cowała zawodowo, prowadziła dom, 
wychowywała czwórkę dzieci, zawsze 
znajdowała czas na pisanie wierszy. Jest 
to osoba pełna inwencji, biorąca czynny 
udział w różnych imprezach i konkur-
sach kulturalnych zarówno w Jaworznie 
jak i innych miejscowościach, a nawet 

poza granicami kraju. Z jej inicjatywy, 
jaworznickie koło RSTK nawiązało ści-
słą  współpracę z wieloma ościennymi 
ośrodkami kultury.

Poezja pani Marii Radziwolskiej to 
liryka, w dużej mierze religijna, oraz 
wynikająca z osobistych przeżyć au-
torki, czasami inspirowana przyrodą, 
często będąca odbiciem ciekawych 
przemyśleń.

Swoje wiersze, pani Maria Radzi-
wolska drukowała w wielu czasopi-
smach m. in. „Trybuna Robotnicza”, 
„Gwarek”, „Co tydzień”, „Jaworzno 
2000”, „Solidarność”, „Serce Jezusowe” 
i „Braterstwo” oraz w wydawnictwach 
takich jak „Almanach Poezji Religijnej”, 
i „Mini słownik biograficzny poetów 
religijnych”. Za swoją aktywność, pro-
pagowanie kultury i twórczość otrzy-
mała wiele podziękowań, dyplomów  
i nagród w tym nagrodę Radia Watykan 
oraz dyplom z Nowego Jorku.

jolanTa haŁas M.

MOJA WIGILIA
Na choinkach srebrne gwiazdki,
na choinkach świeczki płoną.
Za oknami pierwsza gwiazda
Pozdrowienia zsyła domom. 

Matka czeka wciąż na kogoś
Choć wigilii przyszła pora,
Jakieś sanki pędzą drogą,
Może ktoś przybędzie do nas. 
Dzwonki zmilkły gdzieś w oddali,

śnieg przyprószył igły sosen, 
nie zaśpiewał wilk kolędy,
nie przemówił ludzkim głosem.

Do drzwi dziś już nie zapuka
gość spóźniony, więc przy stole
siądźmy razem, niech opłatek
w radość nam zamieni boleść.

RÓŻNICA
Pióro
nie zawsze
znaczyło to samo

w lataniu
w pisaniu

różnice ujawnił
reportaż

czytany 
przy śniadaniu

NOWY DOM
Chciałam Cię odwiedzić
kochany ojcze
w tym nowym domu
nie znalazłam drzwi

złoconych klamek
nie było okien
kryształowych szyb
wszędzie tylko
zimny

milczący granit.
JESIEŃ

Jesienne kwiaty pozrywał wiatr,
uplótł koszyczek z tęczowych barw,
wsadził do niego złote promienie
i na listeczkach grał. 

Melodia poszła w dal.
Pochwycił ją swawolny wiatr
i poniósł hen – 
jak welon, jak tren.

MOJA WIGILIA
Na choinkach srebrne gwiazdki,
na choinkach świeczki płoną.
Za oknami pierwsza gwiazda
pozdrowienia zsyła domom.

Matka czeka wciąż na kogoś,
choć wigilii przyszła pora, 
jakieś sanki pędzą drogą, 
może ktoś przybędzie do nas

Dzwonki zmilkły gdzieś w oddali,
śnieg przyprószył igły sosen,
nie zaśpiewał wilk kolędy,
nie przemówił ludzkim głosem.

Do drzwi dziś już nie zapuka
gość spóźniony, więc przy stole
siądźmy razem, niech opłatek
w radość nam zamieni boleść.

Jeden z pierwszych plenerów StK
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Zarząd Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski 
Południowej” poszukuje do współpracy lub 

zatrudnienia osobę lub instytucję, której 
zadaniem będzie miedzy innymi szeroko 

rozumiane kierowanie Hippicznym Ośrodkiem 
Rehabilitacyjno-Rekreacyjnym  

w Jaworznie Ciężkowicach, oraz 
podejmowanie działań zmierzających do 

wszechstronnego wykorzystania jego bazy 
i promowania jego rozwoju (stanowisko: 

Kierownik – menadżer).

Składane oferty (w przypadku osób fizycznych  podanie oraz życiorys za-
wodowy) powinny również, zawierać krótki opis działań jakich podjęcie, 
zdaniem składającego aplikację, przyczyniły by się do rozwoju HORR.
Oferty należy składać w terminie do 17 sierpnia 2008 r. w siedzibie Fundacji 
„Energetyka na Rzecz Polski Południowej”:

Ul. Promienna 51
43 – 603 Jaworzno. Tel. 032/ 715 - 32 - 45

Po upływie terminu składania ofert Zarząd Fundacji skontaktuje się  
z wybranymi oferentami w celu przeprowadzenia dalszego postępowania 
rekrutacyjnego.

Półkolonia, która trwała od  
23 czerwca do 4 lipca 2008 r.  
w SP nr 9 na Górze Piasku dobiegła 
końca.  Uczestniczyło w niej  
42 dzieci, w tym 24 dziewczyny 
i 18 chłopców. Podczas trwania 
półkolonii młodzież poznawała 
dzielnice miasta Jaworzna, 
korzystała z basenu miejskiego, 
odwiedziła stadninę koni  
w Ciężkowicach oraz Wodny Świat 
„NEMO” w Dąbrowie Górniczej.
Dodatkową atrakcją był 
całodzienny wyjazd na wycieczkę 
krajoznawczą na Kozią Górę  
w Bystrej. Impreza odbyła się 
dzięki dofinansowaniu z UM  
w Jaworznie.

uRszula chwasTek

Pierwsi półkoloniści

10 szt. zajęcy zostało wypuszczonych na terenie dzielnicy Jeleń

Członkowie Koła Łowieckiego w Jaworznie, za środki pozyskane 
od sponsorów, zakupili 35 szt. zajęcy pochodzących z hodowli 
wolierowej. Zające zostały wpuszczone do łowiska leżącego  
w granicach administracyjnych m. Jaworzna

Introdukcja ma na celu odbudowę pogłowia tego niegdyś pospolitego ssaka, 
a obecnie prawie niewidocznego na naszych polach.

a 25 szt. na terenie Byczyny

Introdukcja zajęcy

reklama

Już za rok Ministerstwo 
Edukacji chce nas zaskoczyć 
likwidacją zerówek w 
całej Polsce. Do tego, 
chociaż szkoły już teraz są 
przepełnione, pierwsza klasa 
ma pomieścić dzieci z dwóch 
roczników 2002 i 2003 – 
razem 700 tysięcy maluchów! 
Rodzice, którzy dobrze znają 
smutne realia polskich szkół, 
nie chcą się na to zgodzić. 
Chcą powstrzymać kolejną 
nieprzemyślaną reformę  
i dlatego założyli stronę 
www.ratujmaluchy.pl

Mały Gucio, pięciolatek, urodzony 
w grudniu 2003 r. siada w szkolnej 
ławce. Jest trochę za wysoka. Obok 
siedzi prawie dwa lata starszy kolega 
z rocznika 2002. Gucio trochę boi 
się lekcji, bo pani znowu powie, że 
wszyscy pierwszoklasiści powinni 
już rozpoznawać litery alfabetu, bo 
uczyli się tego w zerówce. Gucio do 
zerówki nie chodził. Jeszcze bardziej 
Gucio boi się jednak końca lekcji. Bo 
na przerwie będzie musiał przejść 
przez tłum rozkrzyczanych dzieci, 
żeby dotrzeć do łazienki, a tam ani 
papieru toaletowego, ani mydełka, 
okropnie wysoki pisuar i koledzy  
z szóstej klasy palący jak zawsze pa-
pierosy. Pani nie pomoże, bo ma pod 
opieką czterdziestu kolegów z klasy,  
a na przerwie chciałaby odpocząć.

Świetlica jak przechowalnia
Na razie Gucio, niczego nie świa-

domy, chodzi do grupy średniaków  
w przedszkolu. Boją się rodzice dzie-
ci takich jak on, od kiedy usłyszeli 
plany minister edukacji, która już  
w roku 2009 chce m.in.: zlikwidować 
przedszkolne zerówki, posłać sze-
ściolatki do szkoły, pierwszą klasę 
zmontować na początek z roczników 
2002 i 2003.

Rodziców przeraża brak konkret-
nych pomysłów na przygotowanie 
szkół na tak wielką falę maluchów.

„Samorząd ma rok na takie przy-
gotowanie szkół, by rodzice uwierzyli, 
że edukacja ich sześciolatków będzie 
bezpieczna i przyjazna” - powiedziała 
pani minister w jednym z wywiadów, 

obiecując wynagrodzić dzieciom 
niedogodności darmowymi pod-
ręcznikami.

Na forach internetowych na głowę 
minister Hall posypały się gromy. 
„Co będzie jeśli samorządy nie znajdą 
pieniędzy?”, „Jak zrobić bezpieczne 
miejsca dla maluchów w przepełnio-
nych i pełnych przemocy szkołach?”, 
„Dlaczego dzieci z roczników 2002  
i 2003 mają mieć dwa razy większy 
tłok na egzaminach do liceów, na 
studia, na rynku pracy?”, wreszcie: 
„Po co w ogóle ta reforma?”

„Jeśli nie może być lepiej, niech 
będzie inaczej” – odpowiedział ktoś 
przytomnie.

ratujmaluchy.pl
– Ta reforma jest źle pomyślana, 

a jej twórcy, którzy nawet nie wiedzą 
jak przygotować jej wprowadzenie, 
chcą startować już za rok – mówi Ka-
rolina Elbanowska, mama czwórki 
maluchów, którą przeraził ogłoszony 
na początku tego roku projekt. – To 
tak, jakbyśmy chcieli zrobić Euro 2012 
już po najbliższych wakacjach, na sta-
dionach powiatowych i powiedzieli, 
że kibice na pewno jakoś sobie pora-
dzą, jakoś dojadą, gdzieś prześpią. 
A wszystkie ewentualne trudności 
wynagrodzą im darmowe piłeczki 
– tłumaczy.

Dlatego założyła wraz z mężem 
stronę www.ratujmaluchy.pl, na 
której zbierają podpisy pod lista-
mi do minister edukacji i premiera  
z prośbą o zaniechanie eksperymentu 
na maluchach.

– Ta reforma przy obecnym stanie 
polskich szkół nie może wejść w życie, 
ale rząd uznał ją za swój priorytet, 
więc teraz powstrzymać ją mogą tylko 
rodzice – mówią autorzy protestu.

Ministerstwo Edukacji zbiera opi-
nie o reformie do 15 maja.

ToMasz libiszowski

Dziesięć par małżeńskich, które  
50 lat temu stanęły na ślubnym 
kobiercu pod koniec czerwca ob-
chodziły jubileusz złotych godów. 
Uroczystości odbyły się w Urzędzie 
Miejskim w Jaworznie.

Oprócz pamiątkowych dokumen-
tów, kwiatów oraz upominków jubilaci 
otrzymali z rąk prezydenta miasta przy-
znawane przez prezydenta RP „Medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie”. Na 
zakończenie oficjalnej uroczystości 

złoci małżonkowie spotkali się w Sali 
Ślubów z przewodniczącym Rady Miej-
skiej, prezydentem miasta i kierowni-
kiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Złote gody świętowali: Sabina  
i Czesław Barczak, Maria i Władysław 
Gędłek, Stefania i Jerzy Kaczyńscy, 
Stanisława i Kazimierz Kopeć, Barbara 
i Bronisław Malisz, Zofia i Eugeniusz 
Motulewscy, Kazimiera i Józef Siemion-
ko, Bogumiła i Jan Wierzba, Ludwika  
i Kazimierz Włodarczyk. (as)

Reforma kosztem najmłodszych. Sześciolatki w przepełnionych szkołach

Uwaga rodzice przedszkolaków!!!

Odznaczeni za długoletnie pożycie małżeńskie

Jubileusz złotych godów

Jubilatów odznaczał prezydent Paweł Silbert

REWITALIZACJA TERENU PO KOŚCIUSZCZCE. Od dwóch miesięcy na terenie byłego 
szybu „Kościuszko” prowadzone są prace, które mają na celu zapobiegniecie 
występowaniu zapadlisk. Na zlecenie Kompanii Węglowej prace wykonuje 
firma „Geocarbon”. Wykonywane prace mają zapobiec  
w przyszłości zapadnięciom terenu, co jest bezpośrednio związane z 
eksploatacją górniczą w minionych latach. Pustki w terenie wypełniane są 
specjalnym zaczynem cementowo-popiołowym. – Po wtłoczeniu w otwory 
zabezpiecza się nisze, tak by nie następowało zapadnięcie terenu na powierzchni 
– mówi Jerzy Głowacz z Wydziału Rozwoju i Inwestycji UM. Łukasz Grygiel

y
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Ogłoszenie własne

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

Chcesz zachować nagranie dla potomnych skorzystaj z okazji
usuwanie szumu z nagrania z płyt winylowych cena negocjowana.

tel. 032/ 751 91 30

46/06

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.

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
132/06

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

37/06

38/06

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. 

39/06

StOMatOLODZy

46/06

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
43/06

ORtOPEDZI

36/06

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.
41/06

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

134/06

CHIRURDZy

40/06

OPtyCy

47/06

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

45/06

PEDIatRZy

136/06

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz 

specjalista chorób dzieci

WIZYTY DOMOWE tel. 0 608 434 877

49/06

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.
41/06

INNE

137/06

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

48/06

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

188/06

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

136/06

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.

Klasyczny masaż leczniczy
Mięśni pleców, kręgosłupa i mięśni kończyn

Stefan Koźbielak Tel. 032 615 64 60; 0 784 091 773
Wykonuję masaż także w domu klienta

Zlecony przez lekarza powoduje:
– ustąpienie bóli mięśni powstałe w wyniku nadmiernego wysiłku,
– relaksuje, usuwa naprężenie mięśni,
– poprawia kondycję mięśni i jędrność skóry,
– eliminuje tkankę tłuszczową 

dw

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

Podróż po bezpiecznej ciąży
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.

Jak często odbywają się 
zajęcia?

– Odbywają się dwa razy w 
tygodniu we wtorki i w czwartki 
od godziny 17.00. Czas trwania 
uzależniony jest od realizowa-
nego programu. 

Czy porodu można się na-
uczyć?

– Nie, niestety porodu nie 
da się nauczyć. Nie ma takiej 
jednej wspaniałej recepty, którą 
można by stosować. Każdy po-
ród jest inny. My pokazujemy 
młodym rodzicom jak dopa-
sować oddechy do skurczy , ale 
tak naprawdę to instynkt będzie 
im podpowiadał jak mają się 
zachować. 

Czy namawiają Panie 
przyszłych rodziców do 
porodu rodzinnego?

– Owszem, jak najbardziej. 
Kobieta w czasie porodu, gdy 
ma kogoś bliskiego przy sobie, 
czuje się komfortowo. Ma po-

czucie bezpieczeństwa i jest 
zrelaksowana. Ważne jest, aby 
ktoś przy pacjentce był, trzymał 
ją za rękę i odbierał złe fluidy, 
które wówczas dominują u 
przyszłej mamusi.

Powrócimy jeszcze do ma-
sażu. Proszę powiedzieć 
jakiego rodzaju wykony-
wane są masaże?

– Są to przede wszystkim 
masaże metodą Shantala. Jest 
to tradycyjna sztuka masażu 
dzieci z opóźnieniem psycho-
ruchowym czy porażeniem 
mózgowym, profilaktycznie 
stosowany również u dzieci 
prawidłowo rozwijających 
się. Masaż ten korzystnie 
działa na cały organizm nie-
mowlęcia pobudzając funk-
cjonowanie najważniejszych 
organów i układów. Jak wia-
domo małe dzieci nie rozu-
mieją wielu rzeczy i gestów 
dlatego staramy się do nich 
„przemówić” poprzez dotyk. 
My swoje emocje przekazuje-
my dzieciom właśnie poprzez 
dotyk

Czego można życzyć szko-
le rodzenia?

– Na pewno wielu rodziców, 
którzy chętnie skorzystaliby 
z naszej pomocy, która polega-
łaby na wdrążeniu ich w życie 
rodzicielskie. Ponadto spon-
sorów, którzy mogliby spełnić 
nasze marzenia.

p. dŁuGajczyk
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CIęŻKOWICE

PECHNIK

Oto czym może skończyć się próba zaparkowania  
w nieodpowiednim miejscu. W takich wypadkach ręczny może okazać 
się niewystarczający. ten wyczyn pozostawimy bez komentarza

Niewątpliwe swojsko mogą 
się tu poczuć wszyscy ci, 
których droga do domu 
wygląda podobnie, jak 
właśnie na Ludowej. 

Wjeżdżając w ulicę 
Kiepury, gdyby nie domy 
stojące wzdłuż drogi, 
mielibyśmy okazję 
spuścić wodze fantazji 
i na chwilę zapomnieć 
o otaczającym nas 
świecie. Ba, wyobrażając 
sobie, że jesteśmy 
pierwsi, moglibyśmy 
zatknąć nawet własną 
chorągiewkę, dumnie 
świadczącą o tym, że 
ludzkość zdobywa kolejne 
dziewicze tereny. 

Niestety, wszystko „gdyby”, bo 
ta swoją bytność zaznaczyła w tym 
miejscu już dawno. A nasza fantazja 
wyprowadzona została w pole (może 
nawet dosłownie) przez drogę, która 
bardziej przypomina powierzchnię 
księżyca, a nie drogę, przy której wy-
budowano budynki mieszkalne.

Swojskie klimaty

Już teraz ci mieszkający Joachima Lelewela powinni zaopatrzyć się 
w podręczne łodzie, które przeniosłyby ich spokojnie na „drugi 
brzeg”. Lub zamontować zwodzony most, co znacznie ułatwiłoby 
drogę do domu. Podczas deszczu bowiem tworzy się w tym miejscu 
dość sporych rozmiarów jezioro

Pogoda często płata nam figle, niektórzy mieszkańcy 
naszego miasta nie mogą sobie jednak pozwolić na to, 
aby spokojnie czekać, co przyniesie dzień (albo noc)

Przezorny ...Tak więc to nie tylko kwestia 
nazwy przywołuje takie skojarze-
nia, a stan nawierzchni po deszczu, 
który pozostawia nieco do życzenia 
dla mieszkańców. Jeden z napotka-
nych przez nas wyjaśnił nam, że 
podczas niezbyt sprzyjającej aury 

nie łatwo przejść tędy suchą stopą. 
Najgorzej jest jednak w zimie, kie-
dy droga zamienia się w szklankę, 
bo te peryferyjne drogi, zwykło 
się mówić „drugiej kategorii”, rza-
dziej posypywane są solą, niż np. te  
w centrum miasta. Lecz nie wszy-
scy poddają się przeciwnościom 
losu, pokonując je....na rowerze. 
Ten powszechny środek komuni-
kacji wydaje się niezawodny przy 
deszczowej pogodzie. No, może 
prawie, bo gdzie tu zrobić miejsce 
na parasol?

Spacer po księżycu

Może „mało” to faktycznie za dużo powiedziane, ale ta droga 
na pewno do najbardziej ruchliwych nie należy. Czyli w sumie 
wszystko się zgadza. Może poza jednym szczegółem, dużą ilością 
zieleni, która zdążyła się tu zadomowić. Może zamiast tego jakiś 
malutki skalniaczek?

Wjeżdżając z Kruka na Ludową napotykamy 
ten oto dziwny twór: małe rondo, a może raczej 
rondko, na mało uczęszczanej drodze

Zieleń na okrągło

Nierzadki widok

Wjeżdżając na Młyny 
Serafińskie możemy doznać 
lekkiego szoku. Tu bowiem, 
idąc dalej tropem tego 
widocznego na zdjęciu znaku, 
obowiązuje chyba ruch 
lewostronny. 

Znak odwrócony jest bowiem  
w kierunku odwrotnym niż powinien. 
Na szczęście dalej jest już normalnie 
i każdy rozsądny kierowca zastosuje 
się do przepisów prawidłowo. Czy to 
kolejny chuligański wybryk? Kaprys 
pogody wydaje się raczej mało praw-
dopodobny.

W Młynach ruch lewostronny?

Niestety, nie udało nam się zajrzeć do 
środka kontenera i sprawdzić, czy te 
worki to konsekwencja przepełnionego 
pojemnika czy raczej lenistwa zosta-
wiających je w tym miejscu. Spraw-
dzenie zawartości wszystkich to także 
wątpliwa przyjemność, ale traktowanie 
jakiegokolwiek kontenera, nieważne 
czy przeznaczonego na śmieci czy nie, 
to zwykła codzienność. I możemy to 
stwierdzić z całą pewnością.

Bez komentarza
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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

GÓRA PIASKU

NASZE MIASTO

PIECZYSKA

SZCZAKOWA

PODWALE

Z „Zebrą” bezpieczniej
Oznakowanie poziome,  
a zwłaszcza jego brak, to spory 
problem w każdym mieście. 
Wiadomo, że po zimie, a także 
w skutek zwykłego ruchu 
drogowego, to oznakowanie, 
jak i widoczne przejścia dla 
pieszych, czyli popularne 
zebry, ulegają zniszczeniu, 
dlatego ważne jest, by 
odnawiane były co roku. 

Tym razem odtworzeniem tego ozna-
kowania na drogach administrowanych 
przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
zajmie się firma wielobranżowa „Zebra 
2”. W zeszłym tygodniu rozpoczęto już 
pierwsze prace – m.in. na ul. Batorego  
i części ul. Szczakowskiej.

Miejski Zakład Drogowy, który 
wygrał tegoroczny przetarg na re-
mont infrastruktury osiedlowej, 
kończy modernizację chodników  
i schodów przy ul. Wschodniej. 
Stare, mocno zniszczone już stop-
nie,  w ykonane z płyt chodni-
kowych zdemontowano, a w ich 
miejsce ułożono nowe z kostki 
brukowej. Pojawiły się również 
podjazdy dla wózków, któr ych 
wcześniej nie było.

Modernizacja schodów przy  
ul. Wschodniej, która rozpoczęła się 
dokładnie 19 maja, była pierwszym 
zadaniem MZD w ramach wygrane-
go przetargu. Nie było to bynajmniej 
dziełem przypadku. 

– Schody te były w bardzo złym 
stanie technicznym, co oczywiście 
budziło niepokój zarówno mieszkań-
ców, jak i radnych. Ponieważ są często 
uczęszczane, gdyż stanowią natural-
ny łącznik pomiędzy ul. Wschodnią  
a ul. Licealną, zdecydowaliśmy się wy-
remontować je w pierwszej kolejności 

Zgodnie z terminem Miejsk ie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Jaworznie zakoń-
czyło modernizację sieci wodo-
ciągowej w ul. Wesoła i ul. Wę-
grzyna. 

C a ł kow it y koszt t ych prac to 
185 649, 43 zł. Jak zapewnił ge-
neralny wykonawca, firma „An-
gopol” z Węgierskiej Górki, wia-
dukt oddany został do użytku na 
początku lipca. 

Nie może się także pochwalić takim stanem jak i ona. Może to 
nazwa, a może właśnie atmosfera spowodowały, że niektórzy uwili 
sobie tutaj „cichy kącik”, choć szczerze mówiąc, w porównaniu do 
samej ulicy Cichej, jest tu znacznie bardziej sucho

Jak zapewnia Sebastian Kuś, rzecz-
nik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów, bezpieczeństwo na drodze to 
podstawa, dlatego oznakowanie pozio-
me zostanie wykonane z zastosowaniem 
specjalnej chemoutwardzalnej masy, 
która zapewnia kilkuletnią trwałość. 

Będzie ona użyta także na niektórych 
przejściach dla pieszych. Zdarza się, że 
przy złych warunkach atmosferycznych 
przejścia dla pieszych są bardzo śliskie. 
Pokrycie pasów chemoutwardzalną 
masą metodą natryskową ogranicza 
potencjalne upadki pieszych i wpływa na 

bezpieczeństwo poruszania się: – Głów-
ne ciągi komunikacyjne zostaną ozna-
kowane w ciągu 30 dni roboczych pod 
warunkiem, że będą sprzyjające warunki 
atmosferyczne. Tak stanowi podpisana 
przez nas umowa – mówi Sebastian Kuś, 
rzecznik MZDiM. 

Jak w każdych tego typu pracach, 
ich charakter wpływa w pewnym stop-
niu na ruch w tym miejscu, wiąże się to 
zawsze z pewnymi utrudnieniami dla 
kierowców: – Za wszelkie niedogodności 
serdecznie przepraszamy – podkreśla 
Kuś. – Niestety, nie jesteśmy w stanie ich 
uniknąć. Wyznaczając przejście dla pie-
szych, pracownicy firmy „Zebra” muszą 
zamknąć najpierw jeden pas ruchu, a po 
wyschnięciu farby – średnio po ok. dwóch 
godzinach – przenoszą się na drugi pas. 

Na wykonanie wszystkich prac 
„Zebra 2” ma czas do 30 września. 
Otrzyma za to wynagrodzenie w wy-
sokości 299 574,66 zł brutto.

Rozpoczęty końcem kwietnia remont wiaduktu 
na Łużniku dobiegł już końca

Wyremontowany
Wyremontowane zostały chodniki, 

gzymsy, zamontowano nowe balustra-
dy i bariery energochłonne, wymienio-
no także nawierzchnię ścieralną jezdni 
oraz zabezpieczono przyczółki mostu 
przed podmywaniem.

Cichy kącik na Cichej

Bezpieczne schody na Wschodniej

– mówi Sebastian Kuś, rzecznik Miej-
skiego Zarządu Dróg i Mostów. 

Do końca przyszłego tygodnia pra-
cownicy MZD będą prowadzić prace 
wykończeniowe, podczas których 
wyrównane i uporządkowane zostaną 
pobliskie skarpy. Przy stopniach za-
montowane zostaną również poręcze, 

aby osoby starsze mogły swobodniej 
i – co najważniejsze – bezpieczniej 
pokonywać kolejne stopnie.  

Kolejnym zadaniem Miejskiego 
Zakładu Drogowego będzie remont 
schodów w rejonie pawilonu handlo-
wego „Słoneczna” oraz remont ciągu 
pieszego od ul. Broniewskiego.

W ciągu trzech miesięcy 300-metro-
wy odcinek sieci został przebudowany 
wraz z przyłączami dochodzącymi 
do posesji mieszkańców. Zrealizo-
wane zadanie to jest jednym z wielu, 
mających na celu poprawę systemu 

dystrybucji wody na terenie miasta. 
– Cieszymy się, że sukcesywne wymiany 
sieci na rozległym terenie naszego mia-
sta skutkują  zmniejszającą się liczbą 
awarii. Podejmowanie kolejnych no-
wych inwestycji, co w miarę możliwości 
staramy się czynić, to konieczność dla 
utrzymania właściwego poziomu usług. 
Dlatego po zakończeniu remontu na 
ul. Wesołej i Węgrzyna rozpoczynamy 
kolejne prace modernizacyjne m.in.  
w ul. Miodowej, Kasztanowej czy Sław-
kowskiej – mówi Sławomir Grucel, 
rzecznik prasowy Miejskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Wymieniony odcinek sieci został 
zastąpiony rurami polietylenowymi 
(PE), które poprzez swą elastyczność 
mają wpłynąć znacząco na eksploata-
cję. Koszt inwestycji wodociągowej  
w os. Góra Piasku to blisko 100 tys. Wraz 
z modernizacją i wymianą rurociągu 
odtworzono nawierzchnię naruszonego 
chodnika oraz pasa zieleni.

Nowa sieć wodociągowa gotowa Na Cichej w Szczakowej faktycznie za głośno 
nie jest. Ulica nie tętni życiem aż tak bardzo jak 
prostopadła do niej, Jagiellońska
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NIERUCHOMOŚCI
GEO – DOM biuro nieruchomości. 
Tel. 032/ 752 04 15; 0607 281 231. 
ul. Grunwaldzka 43/16 (Centrum 
przystanek „Merino”). 

8/07

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”)

7/07

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

13/07

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

dw

Lokal do wynajęcia Sienkiewicza 10 
tel. 0 501 417 212

453/d/08

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

dw

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

467/d/08

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

468/d./08

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

104/06

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

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, Śródmieście. 
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 działal-
ność gospodarczą. 
Tel. 0 691 025 277

488/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. Pod-
łęże. Tel. 0 502 185 744

496/d/08

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

506/d/08

Sprzedam mieszkanie 62m2, Os. 
Stałe. Tel. 669 038 069

513/d/08

Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
89 m2, wszystkie media, Os. Skałka. 
Tel. 0 32 747 77 48, 607 494 234

516/d/08

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

481/d/08

Sprzedam mieszkanie 31m2, Skałka. 
Tel. 784 935 161

518/d/08

Wynajmę lokal ok. 16m (telefon, WC) 
– usługi, biuro, sklep Osiedle Stałe. 
Tel. 601 819 433

9/07

Sprzedam mieszkanie 60m2, 
Os. Gigant. Tel. 603 84 77 12

11/07 

Sprzedam mieszkanie w Centrum 
(pokój z kuchnią z możliwością 
powiększenia o pomieszczenie na 
poddaszu) – bezczynszowe. Kontakt 
po 16.00. Tel. 0 601 546 923, 0 609 
915 150

521/d/08

Sprzedam lub wynajmę halę 330m2 
Szczakowa. Tel. 601 422 417

18/07

Sprzedam dom Ciężkowice 160m2, 
wysoki standard. Tel. 601 422 417

18/07

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

522/d/08

Sprzedam dom w Centrum 147 m2, 
działka 704 m2. Tel. 0 503 060 148

19/07

Sprzedam działki budowlane Ciężko-
wice. Tel. 601 422 417

18/07

Poszukuję garażu do wynajęcia na 
terenie Jaworzna. Tel. 501 076 665

534/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 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

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

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

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

501/D/08

Przyjmę samodzielną fryzjerkę. 
Tel. 603 715 902

503/D/08

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

505/D/08

Dam pracę kierowcy kat. B do roz-
wozu pizzy. Tel. 888 44 99 09

514/D/08

Zatrudnię młodego mężczyznę do 
sklepu RTV/komputer. CV Jaworzno, 
ul. Paderewskiego 8

512/D/08

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

10/07

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

17/07

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

17/07

Zatrudnię mechanika maszyn budow-
lanych. Tel. 0 501 434 121

19/07

Firma budowlana w Niemczech 
zatrudni murarzy, tynkarzy, glazurni-
ków (suche tynki, regips), szpachla-
rzy. Tylko specjaliści. 
Tel. 0049 021 51 150 42 36; 
0049 01 73 685 33 30

519/D/08

Firma Handlowa B3 – importer 
selektywnych produktów ze Skan-
dynawii poszukuje pracownika z 
doświadczeniem do prowadze-
nia biura handlowego w centrum 
Jaworzna. Poszukujemy osoby 
kreatywnej, dynamicznej, komunika-
tywnej, otwartej na nowe wyzwania. 
W zamian oferujemy interesującą 
pracę z dużymi możliwościami 
rozwoju. Zainteresowane osoby 
prosimy o przesłanie CV oraz listu 
motywacyjnego na adres: 
biuro@btrzy.pl lub listownie: B3 S.C., 
ul. Sądowa 5, 43-600 Jaworzno.

20/07

Zatrudnię sprzedawcę. 
Tel. 600 822 877

523/D/08

Mechanika samochodowego emeryt, 
rencista lub jako praca dodatkowa. 
Tel. 509 692 645

524/D/08

Niewykwalifikowanych pracowni-
ków do układania kostki brukowej 
przyjmę od zaraz. Wymagane prawo 
jazdy kat. B. Tel. 501 727 382 
(9.00-18.00)

530/D/08

Przyjmę murarza z doświadczeniem 
na stałe. Może być emeryt lub renci-
sta. Tel. 0 32 616 27 44

533/D/08

Przyjmiemy do pracy kelnerów 
i barmanów z doświadczeniem 
w zawodzie. CV i list motywa-
cyjny prosimy przesyłać na 
adres: Hotel „Pańska Góra”; 
43-600 Jaworzno, ul. Krakow-
ska 1.

25/07

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

517/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

37/07

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

12/07

Cyklinowanie.  Hurtownia 
lakierów . Wypożyczalnia cykli-
niarek 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

122/06

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

167/05

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

Roboty budowlane, wykończe-
niowe 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

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, łazienek, podda-
szy. Tel. 696 222 894

511/d/08

Remonty mieszkań. 
Tel. 0 666 568 932

509/d/08

Firma budowlana w Niemczech 
zatrudni murarzy, tynkarzy, glazurni-
ków (suche tynki, regips), szpachlarzy. 
Tylko specjaliści. Tel. 0049 021 51 150 
42 36, 0049 0173 685 33 30

519/d/08

Parkieciarstwo. Tel. 615 63 88
527/d/08

Kafelkowanie. Tel. 665 433 582
527/d/08

Malowanie, gładzie, panele, flizy. 
Tel. 514 021 515

528/d/08

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

81/06

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

14/07

Autoskup. Tel. 032/ 623 94 68, 
0 505 254 985

79/06

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

80/06

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

80/06

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

81/06

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

79/06

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

79/06

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

33/06

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

91/06

Sprzedam Fiata Uno na części. 
Tel. 0 32 614 14 68, 501 219 586

515/d/08

Astra Combi TD. Tel. 502 150 710
539/d/08

Sprzedam BMW 320D. 
Tel. 696 079 369

508/d/08

Sprzedam Tico 1998 r., stan dobry, 
przegląd ważny do czerwca 2009 
r., Cena 3300 zł. Tel. 0 32 614 18 82 
Jaworzno

15/07

Sprzedam Fiata Uno na części. 
Tel. 0 32 614 14 68; 501 219 586

515/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

Sprzedam spódnice lniane. 
Tel. 513 38 62 73

520/d/08

Meble zabytkowe – renowacja 
– kupię. Tel. 608 631 512, 
www.rokokopiech.pl

22/07

Sprzedam używane ubraniowe szafki 
metalowe. Tel. 603 884 911

526/d/08

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

538/d/08

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

537/d/08

Herbalife – produkty 
tel. 032/ 616 58 16

144/02

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

536/d/08

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

535/d/08

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

JĘZYKI OBCE
Angielski Tel. 0 602 340 777

419/D/08

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

SDPL – poszukuję chętnych do 
współpracy z partią na terenie 
Jaworzna. Tel. 512 496 260

525/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

Plan działalności - Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
„LATO W MIEŚCIE” 2008 r.

do 11 lipca – Letnie warsztaty muzyczne (perkusja, instrumenty klawiszowe, bas, gitara) - sala 
teatralna/sala kameralna MCKiS

9,15,16 lipca – Otwarte zajęcia rytmiki – sala lustrzana w hali MCKiS
Każdy piątek miesiąca - 11,18,25 lipca Kino Letnie – parking przed halą MCKiS ul. Grunwaldzka 80
17 lipca godz. 11.00 – Teatr Do Mi Sol – przedstawienie muzyczne dla dzieci – sala teatralna
19 lipca Festiwal Energii – OWR „Sosina” 

Dom Kultury „Jeleń” 
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.
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
11,18,25 lipca godz. 10.00 - Zajęcia dziennikarskie, godz. 13.00 - Klub Obieżyświata – podróże po 

kontynentach, godz. 15.00 - Popołudnie z filmem
12,19,26 lipca godz. 9.00 - Kółko florystyczne, godz. 11.00 - Gry i zabawy stolikowe. Krzyżówki i 

łamigłówki.
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.

13 lipca 17.00-22.00 - Festyn rodzinny. Konkursy i zabawy dla dzieci. Zabawa taneczna dla 
dorosłych.

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
11 lipca Wernisaż wystawy prac Magdaleny Chechelskiej i Anny Gienek.
13 lipca Festyn rodzinny „W rocznicę Grunwaldu”.

Klub „Dobra”
10,17,24,31 lipca  godz. 16.00 - „Poznajemy okolice”- piesze wycieczki. 
11,18,25 lipca godz. 16.00 - Wakacyjna kuchnia.
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, Kroczy-
miech, 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,

 w godz. 14.00 – 17.00: stanowiska internetowe, stanowiska gier play-station, roz-
grywki darta, tenis stołowy.

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

wa. Gry i zabawy świetlicowe.
12 lipca godz. 16.00 - Święto dzielnicy – festyn.

Klub „Podłęże”  
Lipiec od poniedziałku do piątku godz. 16.00 - Zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży.
10,18. lipca godz. 14.00 - Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży.
10,16,24,31 lipca godz. 14.00 - Warsztaty plastyczne. 
11,25 lipca godz. 10.00 - Wyjazd nad zalew Sosina.
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.
14 lipca godz. 10.00 - Turniej bilarda dla dzieci do 14 lat.
15 lipca godz. 11.00 - Projekcja filmów DVD dla dzieci i młodzieży.
16 lipca godz. 10.00 - Wyjazd do Parku Wodnego w Dąbrowie. 
16 lipca godz. 13.00 - Aerobik dla dzieci.

Klub „Pod Skałką”
Lipiec - Klub zaprasza w godzinach:12.00-19.00
9 lipca godz. 14.00 - Zajęcia sportowo-rekreacyjne, zabawy w plenerze.
11 lipca godz. 14.00 - Otwarta pracownia plastyczna – witraż, tkanina artystyczna.
14 - 31 lipca godz. 14.00 - Warsztaty plenerowe dla dzieci ,młodzieży i dorosłych - wiklina i rzeźba.

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 „Szczak”
16 lipca godz. 15.00 - Gry i zabawy stolikowe. 

Klub „Wega”
9 lipca godz. 16.00 - Na jagody – zajęcia w plenerze.
11 lipca godz. 18.00 - Kino w klubie – projekcja filmowa.
14 lipca godz. 15.00 - Gry w sieci.
16 lipca godz. 16.00 - Letni turniej piłkarzyków.

Świetlica Środowiskowa „Szczakowa”
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.
9 lipca godz. 10.00 – 12.00 – Gry i zabawy świetlicowe, godz. 12.00 – 14.00 – Występy dzieci 

świetlicowych – mini Playback Show, godz. 15.00 – 18.00 – Gry i zabawy na świeżym 
powietrzu.

10 lipca godz. 10.00 – 15.00 – Wyjście na kryta pływalnię, godz. 16.00 – 18.00 – Zajęcia 
artystyczne – tworzenie ozdób na świetlicę

11 lipca godz. 10.00 - 12.00 – zajęcia ruchowe – aerobik, rytmika, godz. 12.00 – 13.00 
– „Randka w ciemno” – zgadywanka dla dzieci, godz. 15.00 – 18.00 – Dyskoteka

14 lipca godz. 10.00 – 12.30 – Projekcja filmu „Opowieści z Narni”, godz.13.00 – 15.00 – Gry 
i zabawy na świeżym powietrzu, godz.16.00 – 18.00 – konkurs plastyczny – „Moje 
wymarzone wakacje”

15 lipca godz. 10.00 – 12.00 – Zabawa w podchody, godz. 12.00 – 15.00 – Zajęcia artystyczne 
– Sztuka Orgiami, godz. 15.00 – 18.00 – Zajęcia taneczne – podstawy rytmiki
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Rynek  
w Jaworznie

Wiadomość o odnowie naszego 
rynku przez historyka może być 
tylko bardzo pozytywnie oceniona.  
Perspektywa odnowienia i nada-
nia mu odpowiedniej do naszych 
czasów funkcjonalności na pewno 
odpowiada również aspiracjom 
mieszkańców. Wszyscy mamy do 
tego miejsca sentyment, ponieważ 
rynek jest materialnym reliktem 
naszej przeszłości. Przy okazji za-
poznawania się z planami odnowy 
rynku, dobrze byłoby przypomnieć 
dzieje tego szczególnego miejsca. 
Trzeba bowiem wiedzieć, że nie 
zawsze był nazy wany r ynkiem, 
ponieważ nie spełniał typowych 
dla rynku funkcji. Ale od zawsze, 
od powstania stałego osadnictwa 
na naszej ziemi, spełniał rolę cen-
tralnego placu, nie tylko dla daw-
nej wsi Jaworzno, ale również dla 
okolicznych wsi. 

Dzisiejszy rynek należy do nie-
l icznych, jeśl i nie jest jedynym 
miejscem, które w swoim zasad-
niczym kształcie  nie uległo więk-
szym zmianom od ośmiu stuleci, 
k iedy na pocz ąt ku X III w ieku 
powstały w naszej okolicy pierw-
sze osady. Z biegiem czasu zmie-
niały się okoliczne budynki i ich 
przeznaczenie, ale samo miejsce 
w kształcie nieforemnego trójką-
ta przetrwało wszystkie zmiany.  
Nietypowy kształt, jak dla rynku, 
w y ni k a ł  w yłącznie z  topog ra-
fii terenu; nie ma nic wspólnego  
z celową działalnością człowieka, 
który wykorzystał tylko naturalne 
warunki tego miejsca.

Pierwsze osadnictwo wsi Ja-
worzno ulokowało się na wzniesie-
niu zwanym Pańska Góra, u jego 
podnóża biegła droga, z południo-
wego wschodu na północny zachód. 
Pierwsze osady miały zazwyczaj 
kształt tzw. ulicówki czyli poszcze-
gólne działki położone były wzdłuż 
drogi. W pewnym miejscu taka 
droga miała pewne rozszerzenie,  
o różnym kształcie zależnym od to-
pografii terenu, które pozostawia-
no do wspólnego korzystania przez 
wiejską gromadę. Z początku puste 
tereny, z biegiem czasu lokowano 
tutaj budynki publiczne, wynaj-
mowano rzemieślnikom, budowa-
no ogólnie dostępne studnie. Taki 
teren nazywano „Nawsie”. 

W kształcie ulicówki ze wspo-
m n i a ny m Naw siem,  p ow s t a ł y  
i trwały przez długi czas okoliczne 
wsie. Inaczej było z Jaworznem, 
wieś z początkowej ulicówki prze-
kształciła się w typ tzw. wielodroż-
nicy. Ale o tym zdecydował ów-
czesny właściciel  terenu – biskup 
krakowski, który w naszej okolicy 
posiadał  k i lka wsi – Jaworzno, 
Byczyna, Jeleń, Ciężkowice, Dłu-
goszyn. 

W centra lny m punkcie t ych 
dóbr leżało właśnie - Jaworzno, 
terytorialnie największa wieś, jej 

obszar  sięgał brzegów rzeki Prze-
mszy i Przemszy Białej, od półno-
cy i zachodu graniczyła z polami 
wsi Długoszyna, Szczakowej, od 
północnego wschodu dochodziła 
do Ciężkowic; od południa  sąsia-
dowała z polami Byczyny i Jelenia. 
Zgodnie ze stosowaną wtedy zasadą, 
aby zapewnić wiernym odległość do 
najbliższego kościoła maksymalnie 

siedem mil – około 3-4 km, wybór 
siedziby miejscowej parafii padł na 
Jaworzno. Było to idealne miejsce, 
ponieważ zapewniało wszystkim 
okolicznym wsiom niemal taką 
samą drogę do kościoła. 

Tak więc, wierni podążający  
w każdą niedzielę na obowiązkową 
mszę, wydeptali i wyjeździli kon-
nymi zaprzęgami, własne drogi do 
parafialnego kościoła. W taki wła-
śnie naturalny sposób powstawały 
wszelk ie połączenia komunika-
cyjne w tamtej epoce. A wszystkie 
drogi schodziły się przy budynku 
kościoła, który został zlokalizo-
wany na jaworznickim – Nawsiu.  
W tym miejscu powstał lokalny 
węzeł komunikacyjny, wszystkie 
drogi prowadziły do parafialnego 
kościoła, stąd można było się udać 
do wszystkich wsi jaworznickiej 
paraf ii. A fakt ten miał znacze-
nie przy późniejszych procesach 
urbanizacyjnych, ponieważ obsza-
rowo współczesne miasto Jaworz-
no, niemal dokładnie odpowiada  
pierwszej parafii, centrum dawnej 
parafii stało się ośrodkiem kształ-
tującego się miasta Jaworzna.

Pier wszy kościół para f ia lny 
wybudowany został w latach 1326-
1335, pod wezwaniem św. Wojciecha 
(dzisiejsza kolegiata na tym samym 
miejscu). Trzeba tylko pamiętać, że 
była to niewielka budowla drewnia-
na, otoczona cmentarzem, główne 
wejście od strony zachodniej (dziś 
od strony placu św. Jana). Na tym 

cmentarzu, aż do początku XIX 
wieku pochowani zostali miesz-
kańcy wszystkich wsi wchodzących  
w skład jaworznickiej parafii. 

Kościół nie był, jak dzisiaj wy-
spą, dookoła otoczoną drogami, 
które dużo później zostały wyty-
czone na kościelnym gruncie. Stał 
na początku terenu, które ciągnę-
ło się nieprzerwanie w kierunku 

południow ym. Było to nadanie 
ziemskie, które biskup krakowski 
ofiarował na utrzymanie kościoła.  
Tuż za kościołem i cmentarzem  stał 
budynek plebanii, a za nim gospo-
darstwo, sad i ogrody, jeszcze dalej 

Przechadzka  
po dawnym Jaworznie (cz. 1)

topografia wsi Jaworzno z siatką głównych dróg lokalnych

Szkic sytuacyjny centrum wsi Jaworzno

pola uprawne. Pola plebańskie cią-
gnęły się daleko, aż do granic wsi 
Jeleń, a o właścicielu świadczyły 
nazwy miejscowe – Księża Górka,  
Pod Plebańskiem. 

Tak więc, południowo-zachod-
nią stronę wspomnianego Nawsia 
zajmował kościół z typowym dla 
swego czasu zapleczem w postaci 
cmentarza parafialnego i gospo-
darstwa plebańskiego. Trzeba przy 
tym pamiętać, że plebania to nie 
tylko budynek mieszkalny dla pro-
boszcza i kancelaria parafialna, ale 
także budynek szkółki, mieszkanie 
dla nauczyciela, a później również 
lokal dla księdza wikariusza i or-
ganisty. A dalej ogród i sad, zabu-
dowania gospodarcze – spichlerz, 
stajnie, stodoły itp. związane z go-
spodarstwem rolnym w posiadaniu 
księdza proboszcza. 

Natomiast po drugiej stronie 
Nawsia – północno-wschodniej  
rozciągało się tzw. sołtysostwo 
(mniej więcej okolica od ul. Pocz-
towej do Sławkowskiej).  Na począt-
ku było to spore tzw. dwułanowe 
gospodarstwo (około 60-120 ha), 
nadane w 1450 roku Janowi Naszan, 
jako sołtysowi, który na polecenie 
biskupa Zbigniewa Oleśnickiego 
reorganizował wieś Jaworzno na 
tzw. prawie magdeburskim. Z bie-
giem czasu  sołtysostwo zostało 
przekształcone w majątek rolny, 
k tór y  bi sk ups t wo k r a kowsk ie 
oddawało w dzierżawę okresową 
lub dziedziczną. Ale od zawsze 
był tam budynek mieszkalny tzw. 
dwór, gdzie mieszkał dzierżawca  
z rodziną, zabudowania gospodar-
cze, ogrody, a za nimi rozciągały 
się pola uprawne. Z tego zapewne 
powodu wzniesienie terenu nazwa-
ne było Pańska Górą, ponieważ 
były tam pola tzw. pańskie, gdzie 
odrabiano chłopską pańszczyznę. 

Na terenie dworskim, niewiele się 
zmieniało, ponieważ dzierżawcy 
nie byli właścicielami, zatem nie in-
westowali w nowe budownictwo. 

Chłopskich gospodarstw w oko-
licy Nawsia było niewiele, tylko 
kilka mogło znajdować się między 
gospodarstwami sołtysa i plebana. 
Większość gospodarstw chłop-
skich położona była dalej wzdłuż 
lokalnych dróg do Szczakowej oraz 
Jelenia i Dąbrowy.  Taki układ prze-
strzenny  przetrwał kilka stuleci, 
niewiele się tutaj zmieniało, naj-
częściej odbudowa zniszczonych 
budynków mieszkalnych i zabu-
dowań gospodarczych.  W tamtych 
czasach plagą były częste pożary,  
a poza tym budownictwo drewniane 
z natury rzeczy wymagało przebu-
dowy co kilkadziesiąt lat. Najważ-
niejszą zmianą było wybudowanie 
w latach 1532- 1558 nowego, mu-
rowanego kościoła, który stał się 
wyraźną dominantą nie tylko placu, 
ale również całej okolicy. 

Przez cały okres staropolski był 
to rodzaj centralnego, nieforemne-
go w kształcie placu, przy którym 
skupiało się społeczne życie ówcze-
snych mieszkańców. Z jednej strony 
– kościół, domena życia duchowego 
i z drugiej – tzw. pański dwór czyli 
obowiązki życia doczesnego. Przez 
plac przechodziła również główna 
l inia komunikacy jna, biegnąca 
do Sławkowa, gdzie znajdował się 
zarząd dóbr biskupa tzw. klucza 
sławkowskiego, oraz do gościń-
ca prowadzącego do Chrzanowa, 
lokalnego miasteczka targowego. 
Natomiast nie było w tym miej-
scu targowiska, ponieważ nie było 
wtedy takiej potrzeby. Pobliski targ  
w Chrzanowie był za si lną kon-
kurencją dla podobnego przedsię-
wzięcia w Jaworznie. 

 MaRia leś-Runicka
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Nad Wałem 
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W kopalniach rozpoczyna 
się faza masowego 
zatrudniania. Zakłady 
górnicze otwierają swoje 
rynki pracy, ponieważ 
wieloletni doświadczeni 
pracownicy odchodzą na 
emeryturę. Pojawia się 
nowa szansa dla młodych 
ludzi. 

Zakłady górnicze w chwili obec-
nej przyjmują wiele osób do pracy, 
co jest ogromną szansą dla młodych 
ludzi, którzy szukają pewnego za-
trudnienia, stabilizacji oraz możli-
wość awansu w przyszłości. 

Znowu powstają rodziny górni-
cze. Młodzi zastępują tych, którzy 
obecnie odchodzą na emeryturę. 
Jednak z reguły są to osoby bez kwa-
lifikacji i doświadczenia, co stanowi 
ogromy problem zarówno dla nich, 
jak i zakładów pracy. Wynika to  
w głównej mierze z tego, że przez 
długi okres czasu nie było możli-
wości kształcenia w tym zawodzie. 
Szkoły górnicze zostały pozamyka-
ne, niektóre specjalizacje wycofane 
z klasyfikacji zawodów, a uczniowie 
nie wykazywali zainteresowania 
pracą w górnictwie. Natomiast ko-
palnie zamknęły swe rynki pracy 
dla młodych ludzi i przez wiele lat 
zatrudnienia po prostu nie było. 

Szansa  
dla górników

Obecnie sytuacja ta się zmieniła. 
Wykwalifikowani pracownicy wcho-
dzą w wiek emerytalny i w niedługim 
czasie zakończą swoją pracę w zakła-
dach górniczych. 

W kopalniach rozpoczyna się faza 
masowego zatrudniania. Kadra zarzą-
dzająca nie ma jednak wyjścia – musi 
przyjmować pracowników bez kwali-
fikacji. Zastępstwa doświadczonych, 
wieloletnich pracowników jednak nie 
ma. Młode osoby wykształcone są  
w zupełnie innych zawodach, co powo-
duje, że w niedługim czasie zabraknie 
im fachowców z tej dziedziny. 

Nowo zatrudniony pracownik 
zakładu górniczego rozpoczynając 
pracę obejmuje stanowisko robotni-
ka niewykwalifikowanego. Nie mając 
wykształcenia górniczego ani po-
krewnego przez okres około trzech 
lat nie ma on możliwości zdobycia 
uprawnień. Dopiero po tym okre-
sie może przystąpić do egzaminu 
w zawodzie „górnika eksploatacji 
podziemnej”, co nadaje mu tytuł 
robotnika kwalifikowanego. Jednak 
to nie umożliwia mu awansu.  

Zdobycie szczególnych kwalifika-
cji i zatwierdzeń Urzędu Górniczego 
wymaga od pracownika ukończenia 
kierunku górniczego. Jest to jeden 
z głównych wymogów, które muszą 
spełnić osoby wiążące swoją przy-
szłość z kopalnią.

Obecnie pojawia się szansa dla 
osób pracujących w zakładach górni-
czych lub decydujących się na pracę 
w górnictwie. 

Od wielu lat w społeczeństwie istnia-
ło przeświadczenie, że w podziem-
nych zakładach górniczych mogą 
pracować tylko sami mężczyźni.  
I tak też było przez wiele lat. 

Kobiety nie miały możliwości za-
trudnienia w tym specyficznym miejscu 
pracy. Jednak od maja bieżącego roku 
sytuacja ta się zmieniła, a mianowicie 
z dniem 14 maja 2008 roku weszła  
w życie ustawa z dnia 28 marca 2008 
roku o wypowiedzeniu Konwencji Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy nr 45 
dotyczącej zatrudniania kobiet przy pra-
cach pod ziemią we wszelkiego rodzaju 
kopalniach. Wypowiedzenie niniejszej 
konwencji umożliwia pracę kobiet pod 
ziemią, jeżeli zostaną spełnione kryte-
ria dotyczące miejsca i wykonywanej 
pracy, a praca ta nie będzie szczegól-
nie uciążliwa lub szkodliwa – zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym oznacza to, 
że powstaje nowy rynek pracy dla kobiet. 
Jednak nie tylko kopalnie zachęcają do 
podjęcia działań w tym kierunku, ale 
również szkoły górnicze. Dlatego już 
dziś zachęcamy do rozpoczęcia nauki 
w tych zawodach.

sp

W Jaworznie z dniem 1 wrze-
śnia 2008 roku rozpoczynają swoją 
działalność niepubliczne szkoły dla 
dorosłych powołane przez Centrum 
Kształcenia i Promocji Kadr LIDER 
Sp. z o.o. Firma wychodząc naprze-
ciw potrzebom górnictwa utworzyła 
szkołę policealną oraz technikum 
kształcące w zawodzie technik gór-
nictwa podziemnego. Nauka odby-
wać się będzie w dogodnym systemie 
kształcenia: zaocznie, co umożliwia 
słuchaczom zdobywanie doświad-
czeń zawodowych z tego zakresu. 

Szkoła policealna skierowana jest 
do osób posiadających wykształce-
nie średnie i trwa tylko 2 lata. Na-
tomiast technikum skierowane jest 
do osób, które ukończyły 8-letnią 
szkołę podstawową lub gimnazjum 
i obejmuje 4-letni cykl kształcenia 
z możliwością zdawania egzaminu 
maturalnego. 

Ukończenie jednej z powyżej 
wymienionych szkół pozwala uzy-
skać natychmiastowo stanowisko 
robotnika kwalif ikowanego oraz 
umożliwia zdobycie uprawnień  
w dozorze górniczym.

Podjęcie działań w tym kierun-
ku zarówno przez zakłady górni-
cze, jak i przez ich pracowników, 
pozwoli maksymalnie skrócić czas 
uzupełniania kwalif ikacji kadry 
pracowniczej kopalń, jak również 
przyspieszy możliwość uzyskiwania 
korzyści materialnych z pracy w tych 
zakładach.

sp

Łamiemy 
stereotypy 
– kobieta 
górnikiem!

Choć jest najmłodszą członkinią 
jaworznickiego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury, to jej rysunki 
śmiało mogą konkurować z pracami 
dojrzałych artystów.

Miłością Barbary Koczur, jak 
przyznaje artystka, jest rysunek.  
Ukończyła malarstwo w Instytu-
cie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie, gdzie rysunku uczyła 
się w pracowni Anny Kowalczyk-
Klus. Swoje umiejętności kształciła 
również pod okiem takich znako-
mitości, jak prof. Jerzy Groński 
czy Adam Molenda, dyrektor in-
stytutu. – Rysunek to kontemplacja 
i oderwanie się od rzeczywistości 
– wyznaje pani Barbara.

– Rysunek to kontemplacja i oderwanie 
się od rzeczywistości – wyznaje 
jaworznicka artystka, Barbara Koczur

Rysunek  
to moja miłość

Drugą pasją Barbary Koczur jest 
ubiór. – Skończyłam dwie szkoły odzieżo-
we, uwielbiam szyć i staram się to łączyć 
z rysunkiem. Fascynuję się nie tyle modą, 
co semiotyką ubioru – tym, jak na pod-
stawie stroju można zanalizować np. oso-
bowość człowieka – mówi artystka, która 
oprócz tych dwóch dyscyplin upodobała 
sobie również kwiaty. Z jej rąk wychodzą 
kompozycje z własnoręcznie zebranych 
i ususzonych roślin. 

Wśród rysunków Barbary Koczur 
znajdziemy reprodukcje dzieł m.in. 
Gustawa Klimta czy Leonardo da Vinci 
(„Dama z łasiczką”). Jest również autorką 
niezwykle pięknych portretów papieża 
Jana Pawła II.

(as)

Barbara Koczur – portret

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA
DLA DOROSŁYCH

Zawód: technik górnictwa podziemnego

POSIADAMY UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

NIEPUBLICZNE SZKOŁy 
DLa DOROSŁyCH

powołane przy
CKiPK LIDER Sp. z o.o. w Jaworznie

Chcesz podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje?
Przyjdź do nas, zapraszamy!!!

Tryb: 
stacjonarny

zaoczny

Cykl kształcenia: 
4 semestry

Podbudowa: 
szkoła średnia

Zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Tryb: 
zaoczny

Cykl kształcenia:
3 semestry

Podbudowa: 
szkoła średnia

NIEPUBLICZNE tECHNIKUM
DLa DOROSŁyCH

Zawód: technik górnictwa podziemnego

Tryb: 
zaoczny

Cykl kształcenia: 
8 semestrów

Podbudowa:
szkoła podstawowa

gimnazjum

NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIaJĄCE tECHNIKUM
DLa DOROSŁyCH

Zawód: technik górnictwa podziemnego

Tryb: 
zaoczny

Cykl kształcenia: 
6 semestrów

Podbudowa: 
szkoła zasadnicza, 

zawód: górnik eksploatacji 
podziemnej

ul. Grunwaldzka 285, 43-603 Jaworzno
tel. 032 752-64-92

zs@lider.jaworzno.pl; www.lider.jaworzno.pl

o g ł o s z e n i e

AKCES
Obsługa Nieruchomości sp. z o.o. 

Katowice ul .  Barbar y 21a. tel. /fax. 32 203- 45 -37
w w w.nieruchomosci-akces.pl

Zapraszamy Zarządy Wspólnot do współpracy.

Fil ia w Jaworznie już wkrótce do Państwa dyspoz ycji .

Promoc yjne ceny obs ługi

o g ł o s z e n i e
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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.

o g ł o s z e n i e

Od 1 do 12 lipca, w ramach wymia-
ny partnerskiej pomiędzy Jaworznem 
a węgierskim Szigethalom, w naszym 
mieście przebywa dwunastu uczniów 
wraz z trzema opiekunami. Choć 
młodzi goście mieszkają w domku nad 
Sosiną, to ten prawie dwutygodnio-
wy pobyt spędzają bardzo aktywnie. 
Zdążyli już zwiedzić m. in. Miejską 
Bibliotekę Publiczną, MCKiS, basen 
na Osiedlu Stałym, centrum nurko-
we „Orka” oraz Urząd Miasta, gdzie 
mieli okazję spotkać się z jaworznic-
kimi harcerzami, a także uczestniczyć  
w multimedialnym pokazie i dyskusji 
na temat środków unijnych. Żelazne 

punkty każdego turysty przyjeż-
dżającego do Polski, czyli Kraków 
i Wieliczka czy Tarnowskie Góry, 
również nie są im obce. W ponie-
działek odwiedzili redakcję „Co ty-
dzień” i CTv, gdzie, oprócz poznania 
tajników pracy dziennikarskiej, sami 
mogli spróbować swoich sił i wystąpić 
przed kamerami w roli reporterów. 
Zapytani o to, co najbardziej podoba 
im się w Jaworznie, bez namysłu od-
powiedzieli: – Tu w Jaworznie jest dużo 
zieleni, dużo więcej niż u nas w Szi-
gethalom – mówi Christopher, jeden  
z uczestników kolonii. Czym ponadto 
zachwyciła młodych turystów Polska 

Polak – Węgier, 
dwa bratanki

południowa? – Bardzo podobała mi 
się kopalnia soli w Wieliczce, a także 
Kraków i Smok Wawelski – odpowiada 
Gisela, koleżanka Christophera. Mały 
konkurs, który sprawdził zdolności 
językowe obu drużyn, czyli polskiej  
i węgierskiej, zdecydowanie wygrali ci 
ostatni, choć trzeba przyznać, że nie 
bez trudu przebrnęli przez naszego 
słynnego „chrząszcza”.

Do 12 lipca węgierska młodzież ma 
jeszcze w planach wizytę w Inwałdowie 
w Parku Miniatur oraz w Pszczynie.  
W ramach zawartej umowy ta jaworz-
nicka spędzi wakacje na Węgrzech.

paulina kaRbownik

Wymiana partnerska między Jaworznem a Szigethalom umożliwiła  
12 uczniom z Węgier wizytę w Polsce. Młodzież mieszka w domku nad Sosiną

Jedną z atrakcji dla węgierskich dzieci była wizyta w studiu lokalanej telewizji

dw
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W ramach kampanii zespół pracow-
ników MOPS zajmujących się wdraża-
niem metody CAL wraz z partnerami: 
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3 w Jaworznie, Referat Ochrony 
Zdrowia i Spraw Społecznych w Wy-
dziale Edukacji, Kultury i Zdrowia, 
Ochotniczą Strażą Pożarną z Długo-
szyna, rodzicami, dziećmi i młodzieżą 
bloku przy ul. Północnej 9c, uczniowie 
klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Tadeusza Kościuszki zaplanowali 
zorganizowanie dwóch imprez.

Pierwszą z nich była zorganizowa-
na dla dzieci z bloku przy ul. Północnej 
9c „Wyprawa do Wioski Indiańskiej” 
zlokalizowanej na terenie Ośrodka 
Hippicznego w Jaworznie – Ciężko-

Czerwiec 
aktywnych

wicach, która odbyła się 5 czerwca 
2008 roku.

W ramach wycieczki dzieci zwiedza-
ły wioskę, zapoznały się z historią rdzen-
nych mieszkańców Ameryki, obejrzały 
stroje, broń, instrumenty, przedmioty 
codziennego użytku, wysłuchały opo-
wieści o zwyczajach Indian Ameryki 
Północnej. Spotkanie uświetniły gry  
i zabawy, podczas których dzieci miały 
okazję wziąć udział w takich dyscy-
plinach jak: strzelanie z łuku, łowienie 
ryb, równoważnia, dzwoneczki, tańce 
indiańskie.

Wycieczkowicze zdobyli również 
wiedzę na temat sztuki kulinarnej In-
dian. Pod koniec „wyprawy” – dzięki 
sponsorom, zjedliśmy kiełbaskę upie-
czoną na ogniu, a każde dziecko na pa-
miątkę otrzymało indiański amulet.

Druga impreza pod hasłem „Pierw-
sza pomoc i Ja” odbyła się 12 czerwca 
2008 roku na terenie zaprzyjaźnionego 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3 w Jaworznie przy ul. Północnej 
9a. najważniejszymi uczestnikami 
spotkania były dzieci z bloku przy ul. 
Północnej 9c i uczniowie klasy III a ze 
Szkoły Podstawowej nr 1.

Akcja rozpoczęła się od pokazu 
udzielania pierwszej pomocy, który miał 
za zadnie dostarczyć dzieciom infor-

macji niezbędnych do wzięcia udziału 
w konkursie o tej tematyce. Instruktaż 
został przygotowany i zaprezentowany 
przez uczniów z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3 pod kierunkiem 
nauczyciela przysposobienia obronnego 
pana Jana Bitnioka. Prezentacja udzie-
lania pierwszej pomocy odbyła się przy 
wykorzystaniu fantoma użyczonego 
przez panią Annę Grelowską – głównego 
specjalistę ds. ochrony zdrowia i spraw 
społecznych w Urzędzie Miasta. Następ-
nie przeprowadzono konkurs na temat 
zasad udzielania pierwszej pomocy: spo-
śród obecnych dzieci drogą losowania 
zostały wyłonione trzy drużyny: zielona, 
czerwona i żółta. Każda z nich wspiera-
na była przez swoją grupę kibiców. Nad 

DaRCZyŃCy – SPONSORZy
którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pragnie złożyć 

serdeczne podziękowania:
Zakładom Chemicznym Organika – Azot S.A.
PPH PIOWO Sp.J. Wojciech Zieliński i Piotr Jachna
Usługom Przewozowym Stanisław Zastrzeżyński
Urządowi Miasta w Jaworznie 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Długoszyna

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Jaworznie wdraża model 
pracy polegający na aktywizacji 
społeczności lokalnych, które dzięki 
połączonym działaniom rozwiązują 
istniejące problemy, pomagają sobie 
wzajemnie czy też działają na rzecz 
wspólnego dobra.

Jak dotąd najczęstszym adresa-
tem przedsięwzięć organizowanych 
przez ośrodek są dzieci z bloku przy 
ul. Północnej, którym proponowane 
są alternatywne formy spędzania 
wolnego czasu. Jedną z nich są po-
południa spędzane w bibliotece, 
w której pod okiem nauczycielki 
bibliotekarki pani Krystyny Bacy 
realizowały autorski program z ele-
mentami biblioterapii.

Jego celem było poznanie sie-
bie, wzmocnienie poczucia własnej 
wartości, umiejętności budowania 
przyjaźni i zaufania. Zajęcia oparte 
były o pracę z tekstem, książką czy też 
słuchowiskiem, których treści następ-

Z końcem czerwca br. dzieci z bloku przy  
ul. Północnej ostatni raz odwiedziły Miejską 
Bibliotekę Publiczną w ramach cyklu zajęć 
biblioterapeutycznych, organizowanych  
od kwietnia przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, we współpracy z Biblioteką 
Pedagogiczną

Spotkania 
biblioterapeutyczne

nie stawały się tematem dyskusji. Nie 
zabrakło też czasu na wykonanie prac 
plastycznych, które tworzyły album 
spinający całość spotkań. Ponadto 
dzieci miały możliwość poznać dział 
dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, obejrzeć film w sali projekcyjnej 
jak również uczestniczyć w zabawach 
integracyjnych i relaksacyjnych.

Wszystkie te atrakcje były możliwe 
dzięki uprzejmości kierownika Peda-
gogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
pani Marty Fidyk, która udostępniła 
pomieszczenia jak również niezbędne 
przybory. Naszą wdzięczność kieru-
jemy w sposób szczególny do pani 
Krystyny Bacy, która zadbała nie 
tylko o część merytoryczną spotkań, 
ale także o poczęstunek jak i  przygo-
towanie dyplomów.

Nie ukrywamy, że razem z dzieć-
mi liczymy na dalszą współpracę  
z biblioteką, której cichą atmosferę 
zdążyliśmy polubić. 

Mk

Foto: Robert Siata

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie włączył się w ogólnopolską 
kampanię prowadzoną pod hasłem „Czerwiec Aktywnych Społeczności”

poprawnym przebiegiem konkursu 
czuwała komisja, w skład której weszli: 
Czesław Smalcerz, dyrektor MOPS, Ewa 
Żyła, zastępca dyr. MOPS, Maria Tura, 

dyrektor ZSP nr 3 Renata Witek, z-ca 
dyr. ZSP nr 3 Jan Bitniok, nauczyciel 
PO w ZSP nr 3 Anna Grelowska, główny 
specjalista ds. ochrony zdrowia i spraw 
społecznych w UM.

Dzięki sponsorom Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Jaworznie zaku-
pił nagrody dla uczestników konkursu: 
namioty, plecaki, piłki, nagrody pocie-
szenia dla kibiców, a także zapewnił 
słodki poczęstunek wszystkim uczest-
nikom spotkania. Każdy z uczestników 
konkursu otrzymał również upominek  
w postaci zestawu do gry w badmintona 
ufundowany ze środków Programu Pro-
mocji Zdrowia dla Miasta Jaworzna na 
2008 rok. Specjalną atrakcją spotkania 
była prezentacja możliwości technicz-

nych wozu strażackiego przy współ-
udziale dzieci. Strażacy zaznajomili 
dzieci z obsługą gaśnic.

(iw)

Dzieci ćwiczą udzielanie pierwszej pomocy

Zdjęcie w wiosce indiańskiej

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie zajęć

Nieobozowa Akcja Letnia
Bardzo ciekawie zapowiadają się atrakcje dla 
najmłodszych od 1 – 14 sierpnia odbędzie się 
NAL czyli Nieobozowa Akcja Letnia – zajęcia 

pozwalające w sposób ciekawy spędzić wolny 
czas.

Zajęcia odbędą się dzięki wsparciu finansowemu 
UM w godzinach od 9.00-15.00 ZHP zagwarantuje 

ciekawy program:
· zajęcia sportowe, zajęcia z technik 

harcerskich,
· wycieczki krajoznawcze,
· ponadto każdy z uczestników Akcji 

Letniej będzie miał możliwość 
poznania elementów obrzędów 
harcerskich, tj.: pląsy, piosenki

Wszelkie szczegóły akcji można uzyskać pod numerem 
telefonu:(032) 615-51-24  lub bezpośrednio w Komendzie 
Hufca ZHP, ul. H. Sawickiej 2.


