
a b y  n a s z e  m i a s t o  b y ł o  l e p s z e

16 – 22 lipca 2008 roku • nr 29/877 rok XVIII

Co tydzień
cena 1,50 zł w tym 7% VAT • nr indeksu 355089 • http://www.ct.jaworzno.pl • nakład: 5.100 egz. Jaworzno + 4.100 egz. Mysłowice

Tygodnik Lokalny

Jedyny  
taki uniwerek

czytaj na str. 2
Bitwa o działkę

*HX1232|200001}29

ISNN 1 2 3 2 - 2 0 0 8

Stalexport 
informuje

Autobusem 
na Festiwal 
Energii

czytaj na str. 15

Bezpieczne 
wakacje 2008

czytaj na str. 2

czytaj na str. 2

Prezydent 
odwiedził Bory

Patrol  
na medal

czytaj na str. 3

Ankieta 
wyjaśni 
wszystko

czytaj na str. 3

czytaj na str. 5

Seks w dużym 
mieście

czytaj na str. 22

czytaj na str. 24

Festyn 
Grunwaldzki

Najlepszy 
przewodnik

Wyjdź na jaw, wejdź na jaw.pl – jaworznicki portal społecznościowy

Sprostowanie
W artykuł „Jubileusz złotych godów” 
z 28 numeru „Co tydzień” wkradł się 
błąd. Pominęliśmy parę jubilatów, 
świętujących 50. rocznicę ślubu 
– państwa Zofię i Edwarda Herman. 
Błąd zakradł się również w imię 
pani Malisz. Złote gody obchodziła 
pani Maria, a nie – jak podaliśmy 
– Barbara.
Za pomyłkę przepraszamy.

Redakcja

Czy prywatny 
przedsiębiorca, chcący 
rozwinąć swoją działalność 
gospodarczą, stworzyć 
nowe miejsca pracy i zasilić 
miejską kasę  podatkami 
od nieruchomości, może 
liczyć na to, że władza mu to 
ułatwi i udzieli rzetelnych 
informacji? Na przykładzie 
Henryka Gnypa okazuje się, 
że nie zawsze.

Henryk Gnyp jest właścicielem dział-
ki przy ul. Hetmańskiej. Od piętnastu lat 
zajmuje się kowalstwem artystycznym. 
W kwietniu ubiegłego roku zwrócił się 
do Urzędu Miejskiego o sprzedaż gmin-
nej działki, sąsiadującej z jego posesją. 
– Sprzedaż wnioskowanej działki ułatwi 
w znaczny sposób zorganizowanie na 
tym terenie działalności gospodarczej, 
co przełoży się na rozwój firmy i zatrud-
nienie nowych pracowników – napisał 
we wniosku. 

Sprawa wydawała się Gnypowi pro-
sta, przecież w mieście, w którym od 
pięciu lat funkcjonuje Biuro Obsługi 

– Najbardziej denerwuje mnie to, że przez tyle czasu mnie zwodzą. 
Od 2007 roku byłem w urzędzie cztery albo pięć razy, ciągle mówili 
mi, że załatwiają – mówi Henryk Gnyp

Czekaj 
tatka latka

Inwestora, pozyskujące i wspomagające 
przedsiębiorców szukających działek 
pod swoją działalność, z dopełnieniem 
formalności nie może być problemu. 

Nieoczekiwanie pojawiły się jednak 
schody. Mężczyzna przez cały rok czekał 
na odpowiedź. Doczekał się jej dopiero 
dwa miesiące temu, po ponownej pi-
semnej interwencji w urzędzie. – Naj-
bardziej denerwuje mnie to, że przez tyle 
czasu mnie zwodzą. Od 2007 roku byłem  
w urzędzie cztery albo pięć razy, ciągle 
mówili mi, że załatwiają – mówi. Dopie-
ro teraz okazało się, że sprawa jest na tyle 
skomplikowana, że nie do załatwienia 
od ręki. Kiedy działkę będzie można ku-
pić? Za miesiąc, rok, dwa? Na ten temat 
urzędnicy milczeli. 

Problem z rzeczoną działką polega 
na tym, że w jej bezpośrednim sąsiedz-
twie znajduje się pas gruntu, będący 
własnością Skarbu Państwa, co powo-
duje brak dostępu do publicznej drogi  
(ul. Hetmańskiej). Dopiero po skomu-
nalizowaniu gruntu teren należący do 
miasta będzie można wystawić na sprze-
daż. Drugim nieodzownym warunkiem, 
by działka mogła zostać sprzedana jest 
uchwalenie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tego rejonu. 

– Chcieliśmy to pozytywnie dla pana 
poprowadzić, ja chętnie to ureguluję – ko-
mentuje sytuację zastępca prezydenta 

Jacek Nowak, przyznając jednocześnie, 
że dotychczasowe postępowanie urzęd-
ników budzi zastrzeżenia. – Sprawę na-
leżało zamknąć i powiadomić pana, że 
wrócimy do niej po skomunalizowaniu 
działki. Ubolewam, że tak się nie stało 
– przyznał.

Po naszej interwencji  
u zastępcy prezydenta Henryk 
Gnyp usłyszał zapewnienie, 
że w przyszłym tygodniu 
zostanie oszacowany 
termin, w którym gmina 
będzie zbywać działki przy 
Hetmańskiej. – Zobowiązuję 
się, że zapytam na jakim 
etapie jest komunalizacja 
i plan zagospodarowania 
przestrzennego i poinformuję, 
kiedy procedury będą 
zakończone – zadeklarował 
zastępca prezydenta Jacek 
Nowak.

(as)

Henryk Gnyp wskazuje działkę, którą chce nabyć. Na działce w sposób naturalny powstała droga,  
o którą zabiega pan Henryk, bo dziś do warsztatu ma ograniczony dojazd i nie może rozwinąć działalności

Sierż. szt. Marcin Żak  
z jaworznickiej policji został 
najlepszym przewodnikiem 
psa patrolowo-tropiącego 
w województwie. Podczas 
rozegranego w ubiegłym 
tygodniu Wojewódzkiego Finału 
Kynologicznych Mistrzostw Polski 
– „Sułkowice 2008” piętnastu 
przewodników z garnizonu 
śląskiego wzmagało się w strzelaniu 
oraz w szerokiej taktyce pracy 
z psem służbowym. Na drugim 
miejscu sklasyfikowano Dąbrowę 
Górniczą, a na trzecim przewodnika 
z Częstochowy.

Restauracja 

„Dworek” 

o g ł o s z e n i e

631/D/08

przyjmie 
do pracy 

kucharza

Tel. 032 751 93 01
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W związku z okresem letnim, 
czasem wakacji i urlopów pragnę 
zwrócić Państwa uwagę na 
problem, który corocznie w tym 
właśnie okresie ulega nasileniu 
i w konsekwencji prowadzi 
do szeregu komplikujących 
codzienne życie skutków. 
Towarzyszące wypoczynkowi 
odprężenie sprawia, że często 
zapominamy o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa. Chcąc 
więc ograniczyć zagrożenie 
skorzystajcie Państwo z naszych 
porad.
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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 a

619/D/08

Krzysztof M., właściciel działki 
nr 32 w Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych (ROD) im. 1000-le-
cia istnienia Państwa Polskiego na 
Osiedlu Stałym, prawdopodobnie 
już wkrótce zostanie z niej usunięty. 
Zarząd ROD nie ma w tej sprawie 
wątpliwości – rażąco naruszono 
regulamin.

Wątpliwości natomiast mają już nie-
którzy sąsiedzi, którzy stoją murem za 
działkowcem i mówią, że dla gospodarza 
to jedyna radość: – Spędza tutaj prawie 
każdą wolną chwilę i jak może, tak o nią 
dba – mówią zgodnie posiadacze sąsia-
dujących działek. – Temu panu trzeba 
pomóc, a nie wyrzucać – podsumowują 
sytuację.

Inaczej widzi całą sprawę prezes 
Zarządu ROD, Józef Fedko: – Właści-
ciel działki nr 32 nie spełnia wszystkich 
punktów zapisanych w Statucie Polskiego 
Związku Działkowców z 6 kwietnia 2006 
roku – wyjaśnia.

Jak się dowiedzieliśmy, pan Krzysztof 
dostał działkę w 1994, jego kłopoty za-
częły się jednak 7 lat temu, kiedy pojawił 
się nowy Zarząd ROD. Od tego czasu 
wielokrotnie wzywany był do uporząd-

Bitwa o działkę
kowania terenu, chodzi tu m. in. o odpa-
dy, makulaturę, zabezpieczenie wykopu, 
usunięcie gruzu i szkła oraz ukończenie 
budowy altanki, rozpoczętej w 2002 
roku, a także o szczury, na które skar-
ży się jedna z pań, posiadająca działkę  
w najbliższym sąsiedztwie.

Z dokumentów, które pokazał nam 
właściciel, rzeczywiście wynika, że już 
w 2001 zarzucono mu brak zagospoda-
rowania i wezwano do uporządkowania 
terenu do 10 sierpnia 2001. Jak mówi 
pan Krzysztof, każde takie wezwanie 
traktował poważnie i dostosowywał się 
do zaleceń. Najwięcej kontrowersji budzi 
altanka, ale, jak przy każdej inwestycji, 
jej ukończenie wymaga nakładów pie-
niężnych, tymczasem: – Jak nie mam 
pieniędzy, to co mam zrobić? - pyta pan 
Krzysztof. – Poza tym nie mogę jej skoń-
czyć, bo ciągle każą mi coś sprzątać.

Kolejne nagany z ostrzeżeniem dostał 
w 2005 i styczniu 2008, jednak od tego 
czasu zarząd podjął kroki, aby pozba-
wić go członkostwa, ale, co podkreśla 
prezes, wszystko odbywa się zgodnie 
z regulaminem. Odpowiedzią na te 
działania była petycja, którą podpisały 
24 osoby: – Tę petycję podpisali również 

ci, którzy nie mają tutaj działek! – ripo-
stuje prezes.

24 czerwca zarząd przyszedł wy-
cenić działkę, ale nie został wpusz-
czony. Pan Krzysztof się nie poddał  
i odwołał do Komisji Rozjemczej, lecz 
ta podtrzymała decyzję Zarządu. Tym 
razem więc odwołał się do Zarządu 
Wojewódzkiego Ogródków Dział-
kowych w Katowicach, planuje też 
wystąpić na drogę sądową. Zarówno 
on, jak i sąsiedzi zgodnie twierdzą, że 
na działce nie ma żadnego pijaństwa, 
hałasów, jej właściciel nie prowadzi na 
niej żadnej działalności gospodarczej 
i nie mieszka tam. Nie zalega również 
z opłatami finansowymi, za 2008 rok 
zapłacił z góry. Lecz zarząd jeszcze 
w tym tygodniu przekaże sprawę do 
Okręgowego Zarządu Śląskiego w celu 
dalszego postępowania sądowego.

Do czasu ostatecznego rozstrzygnię-
cia sprawy pan Krzysztof dalej pracuje 
na swoim terenie i robi co może, by go  
uporządkować, choć sam deklaruje: 
– Jeżeli nie skończę budowy do altanki 
do 30 listopada 2008 r., to sam zrezygnuję  
i sprzedam tę działkę.

Paulina kaRbownik

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzia-
mi w pierwszej połowie lipca ruszyły ko-
lejne prace remontowe na autostradzie 
A4 Katowice – Kraków obejmujące wy-
mianę nawierzchni, remont obiektów 
mostowych i łącznic na węzłach.

11 lipca zamknięty został ok. 1 km 
odcinek jezdni w kierunku do Katowic 
między Węzłem Chrzanów I a Węzłem 
Chrzanów II (370 km autostrady A4). 
Ruch dwukierunkowy odbywa się na 
jezdni w kierunku do Krakowa.

Kierowcy proszeni są o zachowanie 
szczególnej ostrożności, gdyż ww. odci-
nek A4 charakteryzuje się bardzo dużym 
natężeniem ruchu. Mieszkańcom zaleca 
się na okres prac korzystanie z innych 
dróg w obrębie Chrzanowa.

Prace remontowe na A4 – kolejny etap 

Stalexport informuje
12 lipca zamknięto ok. 2 kilome-

trowy odcinek jezdni w kierunku do 
Katowic między Węzłem Mysłowice  
a Węzłem Brzęczkowice (347 km au-
tostrady A4). Ruch dwukierunkowy 
będzie odbywał się na jezdni w kierunku 
do Krakowa.

Remonty łącznic zakończą się  
w połowie listopada 2008 roku, a remon-
ty mostów i jezdni pod koniec 2009 r. 

Stalexport Autostrada Małopolska 
S.A. dbając o to, by ruch na A4 w czasie 
remontów odbywał się sprawnie i bez-
piecznie, tam gdzie będzie to możliwe 
wprowadzi ruch dwukierunkowy na 
jednej jezdni zachowując 2 pasy na 
podjazdach.

alicja RajtaR

Przed nami jedna z największych 
imprez kulturalnych w regionie. Już 
19 lipca nad zalewem Sosina odbę-
dzie się Festiwal Energii 2008. Tego 
dnia na miejsce koncertów będzie 
można dotrzeć dwoma specjalnie 
przygotowanymi autobusami. Linie 
festiwalowe FE-1 i FE-2 będą kurso-
wały praktycznie przez cały dzień. Po 
zakończeniu imprezy PKM Jaworzno 
podstawi dziesięć autobusów na par-
kingu przy Hotelu Wodnik.

Szczegółowe rozkłady jazdy auto-
busów festiwalowych są już dostępne 
na stronie www.pkm.jaworzno.pl. 
Linia FE-1 pojedzie z Osiedla Stałego 
przez Centrum, Górę Piasku i kurs 
zakończy przy szkole na Pieczy-
skach. Natomiast linia FE-2 pojedzie  
z Dworca PKP w Szczakowej i doje-
dzie do ulicy Bukowskiej przy samym 
zalewie Sosina.  

Organizatorzy zachęcają, by na 
imprezę wybrać się komunikacją 

Autobusem na Festiwal Energii
miejską. Co prawda Miejski Zarząd 
Dróg i Mostów wyznaczył w oko-
licy Sosiny ponad 1500 miejsc par-
kingowych specjalnie na potrzeby 
festiwalu, jednak na teren imprezy 
nie będzie można wjechać samocho-
dem. Dodatkowo, po zakończeniu 
festiwalu, jaworznicki PKM zapewni 
dziesięć autobusów, które będą suk-
cesywnie odjeżdżać z parkingu przy 
Hotelu Wodnik. 

Miejsca parkingowe będą wyzna-
czone w północnej części Sosiny (do-
jazd od ul. Bukowskiej), przy siedzi-
bie PCC Rail, na ulicach Malczew-
skiego i Kolejarzy, a także na placu  
w rejonie skrzyżowania ul. Bukowskiej  
z ul. Kolejarzy.  

Szczegółowe informacje doty-
czące miejsca imprezy, dojazdów  
i miejsc parkingowych można zna-
leźć na oficjalnej stronie festiwalu  
www.festiwalenergii.pl 

MaR

Jaworzno należy do grupy ok. 50 
miast w Polsce, które przyjęto 
uważać za duże. Tytuł zatem, co do 
klasyfikacja Jaworzna, nie będzie 
nadużyciem. W rozmowie Grażyny 
Haski z dyrektorem Ośrodka Terapii 
Uzależnień i Współuzależnień 
„Radzimowice” w Szklarskiej Porębie 
Piotrem Barczakiem poruszamy 
temat seksu, a tak naprawdę jego 
ciemniejszej strony.

Panie Dyrektorze, w publikacji podpisanej 
przez niejakiego doktora Nicka na interne-
towej stronie progejowskiej czytamy m.in.: 
„Odpierając zarzuty, stawiane standar-
dowo każdej kolejnej generacji młodzieży  
o rozpasanie i zanik hamulców, seksuolo-
dzy argumentują, że od seksu nie można 
się uzależnić. Zresztą, uzależnienie jest  
z definicji zawsze związane z konkretny-
mi substancjami. Mogą to być narkotyki, 
nikotyna, alkohol. Ich nadużywanie wy-
wołuje negatywne skutki dla organizmu 
aż do powstania objawów chorobowych. 
Nic podobnego się nie dzieje w przypad-
ku seksu, nawet wtedy, kiedy ktoś pro-
wadzi bardzo bujne, a nawet wyuzdane  
życie płciowe”.
Czy zatem seksoholizm jest 
chorobą?

Na pewno nie ma na liście chorobowej 
takiej jednostki. To tak jak np. bulimia czy 
anoreksja, która polega na tym, że coś co  
jest normalną czynnością życiową spra-
wiającą przyjemność, potem wynaturza 
się i sprawia, że ludzie albo się głodzą, albo 
jedzą w sposób niedający się powstrzymać, 
prowokując potem wymioty.  Międzynaro-
dowa klasyfikacja uzależnień mówi, co to 
jest zachowanie nałogowe. Mówi, że jeśli 
ktoś robi coś, o czym wie, że jest szkodliwe, 
i mimo tego robi to, więc albo jest głupi, 
albo jest to jakiś czynnik chorobowy. I czy 
on ma charakter biologiczny, czy związany 
jest z psychologicznymi mechanizmami, 
to kwestia drugorzędna. Seksoholizm 
jest zatem uzależnieniem o charakterze 
chorobowym.

Jakie kryteria decydują o tym, 
żeby określić daną osobę jako 
seksoholika?

To kontynuowanie praktyk seksual-
nych przez osobnika, mimo oczywistej 
wiedzy o ich szkodliwości, to składanie 
sobie obietnic zaprzestania określonego 
zachowania, prowadzenie podwójnego 
życia, ukrywanie i tajemnica. Seks jest 
intymny, ale nie znaczy, że jest tajny. Jeśli 
człowiek musi jakąś część swojego życia 
ukrywać, to jest to powód do zwrócenia 
uwagi. Jeśli dorosły człowiek jest bardziej 
zainteresowany masturbacją, czy ogląda-
niem pornografii niż relacją seksualną ze 
swoją żoną, to może to świadczyć, że coś  
u niego się wynaturza.

Czy seksoholicy rekrutują się  
z rodzin dysfunkcyjnych?

W teście sprawdzającym to uza-
leżnienie, poza wieloma sensownymi 
pytaniami jedno z nich brzmi: Czy byłeś 
w dzieciństwie molestowany seksualnie? 
Przynajmniej 50% osób dotkniętych tym 
problemem jest ofiarą molestowania, czy 
wykorzystywania seksualnego. To konse-
kwencja zbyt wczesnego wprowadzenia 
dzieci w seksualną dorosłość.

Są zawody szczególnie zagrożone 
tą przypadłością?

Nie, choroby czy zaburzenia są bezza-
wodowe, bezwyznaniowe.

Czy pieniądze i wysoka pozycja 
stwarza lepsze warunki?

Nie.

Jak wyglądają objawy tej choroby?
Często ludzie w wyniku takich nało-

gowych zachowań popadają w poważne 
kłopoty. Nałogi bardzo pochłaniają ener-
gię. W zaburzeniach kontroli popędu, czyli 
rodzaju obsesji, bo w takich kategoriach się 
to diagnozuje, znaczna część energii jest 
pochłonięta organizowaniem, niestety też 
kłamaniem, bo to musi odbywać się w ta-
jemnicy, trzeba oszukiwać matkę, żonę. To 
zabiera siły i energię, która jest potrzebna 
do normalnego życia. Stąd popadają oni  
w kłopoty zawodowe, finansowe, ciągnie 
się za nimi swąd niedotrzymanych termi-
nów, pozawalanych spraw.

Jeśli dorosły człowiek ma jakąś pozycję, 
naraża na szwank swoją reputację przez 
swoje kompulsywne (z poczucia wewnętrz-
nego przymusu) zachowania seksualne, 

ryzykowne zdrady, obsesyjne akcje – kilka 
razy dziennie, aż do upadłości.

Stosuje czasem tabletki lub inne przed-
mioty, i w gruncie rzeczy  sprawia sobie tym 
ból. Uzależniony wie, że to go uszkadza, 
że zabiera to jego energię. I ważna rzecz, 
seksoholik emocjonalnie wyróżnia przed-
mioty związane z seksem, które wybijają 
się u niego na pierwszy plan.

A jak jest ze współuzależniem 
małżonka?

To jest zawsze wtórne. Oczywiście, że 
rozwija się zachowanie współuzależnie-
niowe i jasne jest, że trzeba pomagać takiej 
rodzinie i nieuczciwe jest żądać postawy od 
wspłuzależnionego, że „jeśli ty coś zrobisz, 
to on przestanie”. To dodatkowe obciążanie 
winą i jest bardzo wygodne dla nałogowców. 
Często współmałżonek, narzeczona może 
usłyszeć: „To przez ciebie. Jeśli byś zachowa-
ła się inaczej, to nie robiłbym tego”.

We współuzależnieniu jest zatem duże 
niebezpieczeństwo, bo seksoholik wtórnie 
obwinia o nałóg rodzinę.

Na czym polega pomoc dla 
współmałżonka?

Na zwolnieniu się z odpowiedzialności 
za takie zachowania i nie braniu winy na 
siebie. Na jasnym stawianiu warunków dla 
męża, żony lub narzeczonego.

Seksoholizm zwykle wykrywa się 
przez przypadek. Małżonek odkrywa 
podwójne życie. Klient zostaje zatem 
kiedyś przyłapany. Często okazuje się, 
że to podwójne życie jest tak głębokie, że 
sięga kilku lat wstecz.

Czy można leczyć seksoholików  
i gdzie?

Tak, choć z różnym skutkiem, bo zależy 
to od determinacji pacjenta. Nasz ośrodek 
zajmuje się takimi uzależnieniami. Powoli 
ludzie uczą się tego w innych miejscowo-
ściach. Ważne jest, że są specjaliści, którzy 
w ogóle chcą się tego uczyć.

Dziękuję za rozmowę.
GRażyna Haska

PS. Na stronie 17 znajdziecie Państwo 
pełne informacje na temat Ośrodka Terapii 
Uzależnień i Współuzależnień „Radzimo-
wice” w Szklarskiej Porębie.

Seks w dużym mieście
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180/06

Cztery godziny rozemocjonowanej 
potyczki na argumenty przeradzającej 
się z upływem czasu w słowną przepy-
chankę i jałową dyskusję. Tak wygląda-
ło ubiegłotygodniowe spotkanie prezy-
denta Pawła Silberta z mieszkańcami 
Podwala. Na szczęście udało się dojść 
do porozumienia.

Spotkanie rozpoczęto od zapre-
zentowania genezy przystąpienia do 
sporządzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego Podwala i powodów 
zaproponowanych w nich rozwiązań. 
Wielokrotnie zgłaszane przez miesz-
kańców trudności z parkowaniem (na 
3 tys. zarejestrowanych aut osiedle 
dysponuje tylko 1,7 tys. miejsc par-
kingowych) i przekraczające normę 
zagęszczenie zabudowy mieszkalnej 
– to argumenty, które zadecydowały 
o przeznaczeniu placu przy ul. 3 Maja 
pod garaże. – Rozwiązanie wydawało 
się być najlepszym i realnym – mówił 
prezydent Silbert. 

Ogłoszenia o wyłożeniu planu i publicz-
nej dyskusji ukazały się m.in. w prasie i na 
stronie internetowej UM. Informacja była 
również rozpowszechniana przez probosz-
cza. – Pani argumenty, że plan był ukrywany 
są nieprawdziwe – zwrócił się prezydent do 
jednej z mieszkanek osiedla. W sierpniu 2007 
r. plan został jednogłośnie przyjęty przez rad-
nych – wszyscy zaakceptowali propozycję. 
Łącznie z tymi, którzy dziś opowiadają się 
przeciwko budowie garaży. – Dopingujcie 
radnych, żeby interesowali się waszymi spra-
wami nie po fakcie – mówił Silbert. – Chociaż 
nie mam prawnego obowiązku, to chcę uznać 
argumenty mieszkańców. Zdecyduje więk-
szość – oznajmił również. 

Betonowy plac czy garaże – decyzja należy do mieszkańców

Ankieta wyjaśni wszystko

Spór ma zostać rozstrzygnięty przy 
pomocy ankiety, w której mieszkańcy 
opowiedzą się za lub przeciw parkingom. 
W chwili, kiedy prezydent oznajmił zebra-
nym swoją propozycję na sali rozpętała się 
burza. Mówiono, że ankieta jest bez sensu. 
– Jest zmanipulowana – grzmiał radny 
Chudzikiewicz. Tylko gdzieniegdzie dało 
się słyszeć przychylne głosy. Wypowiadane 
były po cichu, a nie wykrzykiwane do mi-
krofonu. – Dobrą propozycją powinna być 
ankieta – usłyszeliśmy. Przez trzy godziny 
zabrani nie potrafili dojść do porozumie-
nia co do brzmienia pytań, tym bardziej że 
dyskusja daleko odbiegła od tematu spo-
tkania i poza rosnącym zniecierpliwieniem 
nie wnosiła nic do sprawy. – Niepotrzebnie 
się już kłócą – tak w czwartej godzinie spo-
tkania podsumował sytuację opuszczający 
salę mężczyzna. 

Koniec końców, urzędnikom i miesz-
kańcom udało się wypracować kompromis 

– wspólnie skorygowano treść ankiety.  
W sobotę ankieterzy wyruszyli na osiedle.

Dotrą do 3944 osób na ul. Paderewskie-
go, Podwale, 3 Maja, Mazur, Broniewskiego, 
Krzywej, Bocznej i Nosala. Ankieta będzie 
spersonalizowana – każdy, kto ją wypełni 
będzie musiał podpisać się imieniem i na-
zwiskiem. Urzędnicy zapukają do każdego 
mieszkania maksymalnie trzy razy – w razie, 
gdy nie zastaną nikogo w domu zostawią in-
formację o tym, gdzie i kiedy można oddać 
głos. Ankietowanie potrwa do 24 lipca.

Prawdopodobnie 28 lipca zostanie spo-
rządzony protokół. W liczeniu głosów oprócz 
urzędników weźmie udział reprezentant 
mieszkańców oraz radny z tego okręgu. 
Wyniki zostaną podane do publicznej wia-
domości w lokalnych mediach i na stronie 
internetowej urzędu. Jeśli większość opowie 
się za pozostawieniem placu w obecnym 
stanie, prezydent odwoła przetarg.

(as)

Starsi sierżanci Michał Krzywiecki 
i Sebastian Ciołczyk z Komendy 
Miejskiej Policji w Jaworznie zdobyli 
trzecie miejsce w finale wojewódz-
kiej XV edycji Ogólnopolskich Za-
wodów Policjantów Prewencji.

W Turnieju Par Patrolowych „Patrol 
Roku 2008”, który rozegrał się w ubie-
głym tygodniu w Szkole Policji w Kato-
wicach wzięli udział najlepsi policjanci 
z jednostek terenowych, wyłonieni na 
podstawie wewnętrznych eliminacji. 

Jaworznicka policja może się poszczycić jednymi  
z najlepszych funkcjonariuszy prewencji  
w województwie

Patrol na medal

Policjanci rywalizowali na strzelnicy  
i macie, gdzie sprawdzano ich umiejęt-
ności obezwładniania napastników. Zo-
stali też poddani sprawdzianowi z wie-
dzy zawodowej. W ostatecznej klasyfi-
kacji funkcjonariusze z Jaworzna Michał 
Krzywiecki i Sebastian Ciołczyk uplaso-

wali się na trzeciej pozycji. Wyprzedziły 
ich tylko patrole z Wodzisławia Śląskiego 
i Katowic. Stróże prawa przywieźli do 
Jaworzna puchar i nagrody rzeczowe  
w postaci wyposażenia służbowego oraz 
indywidualnie nagrody pieniężne.

Jak się dowiedzieliśmy, obydwaj 
funkcjonariusze wzięli udział w turnieju 
nie po raz pierwszy. Wcześniej repre-
zentowali jednak katowicką komendę 
policji, gdzie do niedawna pracowali.  
St. sierż. Sebastian Ciołczyk pięć lat temu 

roku zajął w wojewódzkim finale pierw-
sze miejsce, st. sierż. Michał Krzywiecki 
w 1999 roku był drugi.

Obydwaj pracują w KMP Jaworzno 
od siedmiu miesięcy, zawodowo z policją 
są związani od dziesięciu lat. Mają po  
34 lata, interesują się sportem. (as)

Na spotkaniu dochodziło często do osobistych potyczek

Od lewej: Michał Krzywicki, Sebastian Ciołczyk i Zygmunt Jaromin



P O L I C J A

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

S t r A ż  P O ż A r n A

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

S t r A ż  m I e J S k A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O R M A T O R

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

redaguje zespół: Mirosława Matysik (red. naczelny), Grażyna Haska, Józef Matysik (zast. red. naczelnego). 
Współpracownicy: Ryszard Czerwonka, Piotr Grzegorzek, Piotr Jamróz, Maria Runicka, 
Zofia Żak, Paulina Karbownik, Blanka Bakowicz (korekta).
Biuro reklamy i ogłoszeń: Agnieszka Koster (kier. biura), Katarzyna Kwarcińska.
dtP: Kazimierz Gruszowski.
druk: Drukarnia Agora Poligrafia, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 4

Adres redakcji: „Co tydzień”, 
43-600 Jaworzno, ul. Św. Barbary 7,
Red. naczelny: tel. 751-91-20
Wydawca: „Wydawnictwo GM” sp.z o.o.
http://www.wydawnictwogm.jaworzno.pl
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych 
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania w nich skrótów, 
nadawania własnych tytułów itp. 

4 Co tydzień nr 29/877
16 lipca 2008 roku

Miasto Jaworzno

Serdeczne podziękowania  
dla wszystkich za udział  

w ceremonii pogrzebowej 

Śp. Czesława Kluska 
za złożone wieńce, kwiaty składa:

żona, córka i syn z rodzinami

Serwis informacyjny

numer zamknięto 15 lipca 2008 r.

Z notatnika policmajstra
oPRac. as

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

546/D/08

dw

8 lipca
Około godz. 23.20 patrol 
policji na ul. Grunwaldzkiej 
zatrzymał 28-letniego 
mieszkańca Jaworzna, który 
będąc w stanie nietrzeźwym 
kierował samochodem 
osobowym marki „Citroen 
Saxo”. Kierującemu pobrano 
krew do ampułki, zatrzyma-
no prawo jazdy kat. B  
i osadzono w areszcie.

21-letnia kobieta zgłosiła, że 
nieznany sprawca ze sklepu 
„Jubiler” skradł dwa złote 
pierścionki o wartości 1580 
zł na szkodę 57-letniego 
mieszkańca Jaworzna.

9 lipca
W samo południe na ul. 
Jaworznickiej patrol policji 
zatrzymał do kontroli sa-
mochód marki „Fiat Punto”, 
którym kierował 54-letni 
mężczyzna bez uprawnień. 
Ponadto od kierowcy wyczu-
walna była woń alkoholu. 
Mężczyzna wydmuchał  
1,5 promila alkoholu. 
Samochód odholowano na 
parking strzeżony. Mężczy-
zna będzie opowiadał za 
przestępstwo.

Kilka minut przed godz. 
17.00 policjanci ruchu dro-
gowego na ul. Ciężkowickiej 
zatrzymali 20-letniego 
mieszkańca Ciężkowic, który 
będąc najprawdopodobniej 
pod wpływem środków 
odurzających kierował 
samochodem „Alfa Romeo” 

oraz spowodował kolizje 
drogową z prawidłowo ja-
dącym samochodem marki 
„Daewoo Nexia”. Mężczyzna 
trafił do policyjnego aresztu.

10 lipca
W nocy z 9 na 10 lipca na  
ul. Armii Krajowej nieznany 
sprawca poprzez wycięcie 
otworu w drzwiach włamał 
się do garażu, skąd skradł 
komplet kół zimowych z 
felgami i narzędzia na szko-
dę 30-letniego mieszkańca 
Os. Stałego. Poszkodowany 
wycenił straty na około  
1500 złotych.

Na ul. Grunwaldzkiej  
19-letnia kobieta wtargnęła 
na jezdnię na przejściu dla 
pieszych i została potrącona 

przez nadjeżdżający samo-
chód „BMW”, którym kie-
rował 24-letni mieszkaniec 
Jaworzna. Piesza  
z obrażeniami w postaci 
silnego stłuczenia głowy 
oraz innych ogólnych po-
tłuczeń ciała przebywa na 
leczeniu w szpitalu miejskim 
w Jaworznie. Uczestnicy 
wypadku byli trzeźwi.

11 lipca
Kwadrans przed godz. 
19.00 w autobusie PKM, 
młody mężczyzna przed-
miotem przypominającym 
broń, groził 54-letniemu 
kierowcy kilkakrotnie 
wołając do niego „przej-
muję autobus”. Kierowca 
obawiając się spełnienia 
tych gróźb zatrzymał 

autobus. Wtedy sprawca 
zbiegł. Policjantom sekcji 
prewencji udało sie go 
zatrzymać na ul. Klinowej. 
17-letni mieszkaniec 
Ciężkowic podejrzany o 
ten czyn leczy się psychia-
trycznie. Sprawca został 
przekazany matce.

12 lipca
Wieczorem policjanci 
sekcji prewencji na ul. 
Bukowskiej zatrzymali  
19-letniego kierowcę 
„Hondy Civic” na podwój-
nym gazie. W jego krwi 
płynęło 0,7 promila alko-
holu. trafił do aresztu.

13 lipca
Wieczorem policjanci pre-
wencji podczas interwencji 
domowej w dzielnicy Pod-
łęże zatrzymali 32-letniego 
mężczyznę, który znieważył 
interweniujących funkcjona-
riuszy policji, kierując pod ich 
adresem słowa obelżywe.

Popołudniu na terenie OWR 
Sosina przy ul. Bukowskiej 
nieznani sprawcy przewróci-
li na bok należący do  
37-letniej mieszkanki Ja-
worzna samochód „Daewoo 
Tico”. Naprawa wgnieceń i 
zarysowań będzie koszto-
wać kobietę 1500 zł.

Wyrazy głębokiego współczucia 
Pani Annie Żurawik 

z powodu śmierci

MĘŻA
składają: 

Dyrekcja i Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jaworznie

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
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: 40zł, 42 zł, 45 zł, 50 zł (do 22 lipca)
02.08.08 r. – Tatry – Koprowy Wierch
09.08.08 r. – Tatry Wysokie – Jagnięcy Szczyt. Cena: 44 zł, 46 zł, 50 zł, 55 zł (do 5 sierpnia)
15.08.08 r. – Sudety – Radunia – Ślęża. Cena: 44 zł, 46 zł, 50 zł, 55 zł (do 12 sierpnia)
23.08.08 r. – Tatry Wysokie – Rohatka. Cena: 44 zł, 46 zł, 50 zł, 55 zł (do 19 sierpnia)

Komisja Turystyki Pieszej zaprasza
09.08.08 r. – wycieczka „Szlakiem Kościuszki”. Cena: 25 zł, 30 zł, 32 zł (do 4 sierpnia)

Komisja Krajoznawcza zaprasza
9-17.08.08 r. – wycieczka historyczna – Lwów i Kresy Wschodnie. Cena: 1050 zł , 1100 zł, 1150 

zł, 1200 zł, 1250 zł (do 30 czerwca)
4-7.09.08 r. – Zwiedzanie Bogatynii, Lubomierza, Zamek Czocha, Zamek Chojnik, Jeleniej Góry, 

wyjście na Śnieżkę, Kowary, Karpacz, Wodospad Szklarki i Kameńczyka,- Szklarska 
Poręba, Bolków, Krzeszów. Cena: 370 zł, 410 zł, 440 zł, 470 zł (do 31 lipca)

IMPREZY DOTOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA JAWORZNA

599/D/08

Wszystkim, którzy wzięli udział  
w pożegnaniu 

Naszej Córki Dagmary 
składamy serdeczne podziękowanie  

za pamięć oraz złożone ofiary  
na Msze Święte.

Rodzice i Brat

547/D/08

625/D/08

Serdeczne podziękowania za udział  
w uroczystościach pogrzebowych 

Śp. Zuzanny Ciołczyk 
księdzu proboszczowi Stanisławowi 
Janickiemu, księdzu Grzegorzowi 

Więckowiczowi oraz Przyjaciołom, 
Znajomym i wszystkim uczestniczącym  

w ostatniej drodze Zmarłej składa: 
Rodzina

608/D/08

Wyrazy serdecznego współczucia  
z powodu śmierci 

Kazimiery Dulęba 
mężowi, córkom i rodzinie Ziębów 

składa: Lucja Janczar z synem i synową

Dziękujemy Zespołowi 
Reanimacyjnemu Pogotowia Ratunkowego, 

lekarzom  
i personelowi medycznemu Oddziału 

Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego  
w Jaworznie (ze zmiany nocnej  

z dn. 1.07.2008 r.) za próby ratowania życia 

Naszej Córki Dagmary
Rodzice i Brat
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Z konferencji prasowej prezydenta

Nasze sprawy

Gościem konferencji prasowej był Tadeusz Jewuła

Oficyny do rozbiórki
Gościem piątkowej konferencji 

prasowej prezydenta Pawła Silberta 
był Tomasz Jewuła, dyrektor Miej-
skiego Zarządu Nieruchomości Ko-
munalnych, który poinformował  
o rozpoczętych pracach wyburze-
niowych oficyn przy ul. Rynek 7.  
– W oficynach mieszkały cztery ro-
dziny, przed wyburzeniem zostały 
dla nich przygotowane mieszkania 
zastępcze – mówi T. Jewuła. Zazna-
czył również, że prace są prowadzone  
w porozumieniu z okolicznymi miesz-
kańcami, a firma, która je wykonuje 
stara się minimalizować wszelkie 
uciążliwości związane np. z wywoże-
niem gruzu. Wyburzanie oficyn ma 
potrwać do połowy sierpnia.

Przygotowywany jest też projekt 
techniczny wyburzenia kamieni-
cy frontowej i budowy nowej oraz 
koncepcja remontu budynków przy 
ul. Rynek 14, 15 i Słowackiego 2 i 4. 

Wstępne analizy z zakresu remontu 
są także przygotowane dla dwóch 
budynków przy ul. Rynek 4.

Zadecydują mieszkańcy
8 lipca prezydent Silbert spotkał 

się z mieszkańcami osiedla Podwale, 
by przedyskutować kwestię związaną 
z ogłoszeniem przez miasto przetargu 
na działkę położoną przy ul. 3 Maja 
wraz z przylegającym do niej placem 
asfaltowym, celem stworzenia w tym 
miejscu parkingu. – Ponieważ grupa 
mieszkańców Podwala jest żywo zain-
teresowana pozostawieniem tego placu 
w niezmienionej formie, zaproponowa-
łem przeprowadzenie wśród wszystkich 
zainteresowanych ankiety. Uważam, 
że jest to uczciwa propozycja z mojej 
strony. Nie mogę bowiem podejmo-
wać pochopnych działań związanych  
z odwołaniem przetargu, nie biorąc pod 
uwagę zdania wszystkich mieszkańców 
Podwala – wyjaśnia P. Silbert.

Do mieszkańców bloków i posesji 
położonych przy ulicach Paderew-
skiego, Podwale, 3-go Maja, Mazur, 
Nosala, Bocznej, Broniewskiego  
i Krzy wej sk ierowana zostanie 
spersonalizowana ankieta. Ankie-
terzy pojawią się u mieszkańców do  
24 lipca.

Z badania zostanie sporządzo-
ny protokół – prawdopodobnie  
28 lipca br. O wynikach ankiety  
i swojej decyzji prezydent poinfor-
muje za pośrednictwem mediów. 
– Jestem gotowy odwołać przetarg 
przy przewadze negatywnych odpo-
wiedzi – deklaruje.

Skuteczny monitoring
Tylko w okresie od stycznia do cz-

erwca br., przy pomocy systemu moni-
toringu wizyjnego 100 spraw zostało 
wykrytych na gorącym uczynku.  
78 razy materiał z zapisu z kamer został 
udostępniony policji jako materiał 
dowodowy lub pomocny w śledztwie.

Przykładem jego skuteczności może 
być sytuacja z ubiegłego tygodnia, kiedy 
dyżurna Straży Miejskiej zauważyła na 
nocnej zmianie, za pomocą kamery 
umieszczonej przy ul. Grunwaldz-
kiej na Leopoldzie, dewastację wiaty 
przystankowej. – Dzięki szybkiemu 
powiadomieniu patrolu mieszanego, 
składającego się z policjanta i strażnika 
oraz zdecydowanej reakcji samych 
funkcjonariuszy, dwóch sprawców tego 
chuligańskiego wybryku zostało ujętych 
– informuje prezydent Paweł Silbert.

Jeszcze w tym roku planuje się ob-
jęcie monitoringiem wszystkich dróg 
wylotowych z miasta.

Autobusem na Festiwal Energii
Już 19 lipca nad Zalewem Sosina 

odbędzie się Festiwal Energii 2008. Tego 
dnia na miejsce koncertów będzie moż-
na dotrzeć dwoma specjalnie przygoto-
wanymi autobusami. Linie festiwalowe 
FE-1 i FE-2 będą kursowały praktycznie 
przez cały dzień. Po zakończeniu im-
prezy PKM Jaworzno podstawi dziesięć 
autobusów na parkingu przy Hotelu 
Wodnik. Szczegółowe rozkłady jazdy 
autobusów festiwalowych są już dostęp-
ne na stronie www.pkm.jaworzno.pl. 

MZDiM wyznaczył w okolicy So-
siny ponad 1500 miejsc parkingowych 
specjalnie na potrzeby festiwalu, jednak 
na teren imprezy nie będzie można wje-
chać samochodem.

Szczegółowe informacje dotyczące 
miejsca imprezy, dojazdów i miejsc 
parkingowych można znaleźć na ofi-
cjalnej stronie festiwalu www.festiwa-
lenergii.pl 

Wnioski o świadczenia 
rodzinne

Od 1 lipca Wydział Świadczeń Ro-
dzinnych i Alimentacyjnych wydaje 
druki wniosków o ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych na nowy 
okres zasiłkowy 2008/2009. Osoby, 
które złożą wnioski do 31 lipca będą 
miały ustalone prawo do świadczeń 
rodzinnych i wypłacone świadczenia 
za miesiąc wrzesień do końca wrze-
śnia. Osobom, które złożą wnioski od 
1 sierpnia do 30 września świadcze-
nia będą wypłacone w październiku 
z wyrównaniem za wrzesień.

(oPR. as)

Decyzja w rękach 
mieszkańców Podwala

Bieżące sprawy dzielnicy  
i planowane inwestycje były 
tematem ubiegłotygodniowego 
spotkania prezydenta Pawła 
Silberta z mieszkańcami 
dzielnicy Bory.

Wymiana sieci kanalizacyjnej, zago-
spodarowanie hałdy Piłsudski, moder-
nizacja ul. Bielańskiej i budowa boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 14 to tylko 
część inwestycji, do których na terenie 
Borów przygotowuje się gmina.

O najbliższych zamierzeniach, mają-
cych zostać zrealizowanych w dzielnicy  
z mieszkańcami rozmawiali radny Pa-
weł Bańkowski, Krzysztof Ciemniewski  
– naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwe-
stycji, naczelnik Wydziału Architektury  
i Urbanistyki, Teobald Jałyński, Broni-
sława Chechelska-Paliga – naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
Ryszard Romanowski – kierownik refe-
ratu Gospodarki Komunalnej, Andrzej 
Krzyszkowski – wiceprezes MPWiK-u, 
Przemysław Gardoń – dyr. MZDiM, 
Andrzej Jędrusik – pełnomocnik za-
rządu ds. organizacyjno-technicznych 
Jaworznickiego Parku Przemysłowego 
oraz Przemysław Sowa z PKM-u.

Kanalizacja ruszy we wrześniu
Jeszcze w tym miesiącu powinna 

zostać podpisana umowa na V etap 
budowy kanału Wąwolnica od ul. Reja 
do Krakowskiej. Do wymiany sieci ka-
nalizacyjnej, jak poinformował Andrzej 
Krzyszkowski, będzie można przystąpić 
na przełomie sierpnia i września. Mia-
sto zabezpieczyło na ten cel 11 mln zł. 
– Będzie wybudowany ciąg kanalizacji 
deszczowej i zostanie wymiona sieć wo-
dociągowa – mówił A. Krzyszkowski, 
uprzedzając równocześnie mieszkańców 
o związanych z budową utrudnieniach  
w ruchu drogowym. Zakończenie inwe-
stycji planuje się na 30 czerwca 2009 r.

Jak podkreślano, zakończenie tego 
zadania pozwoli na uporządkowanie go-
spodarki ściekowej w rejonie Insurekcji 
Kościuszkowskiej poprzez rozdzielenie 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wody 
opadowe będą odprowadzane do potoku 
Wąwolnica).

To właśnie temat kanalizacji wywo-
łał najwięcej wątpliwości. Mieszkańcy 
zadawali szczegółowe pytania np. o ro-
dzaj nawierzchni na odtwarzanych po 
zakończeniu budowy chodnikach, ale 
także o termin skanalizowania dalszych 
ulic. – Budowa drogi na Chrzanowskiej 
ciągnęła się kilkanaście lat. Mówiono 
nam, że nawierzchnia będzie zrobiona 
jak będzie kanalizacja. Po kilkunastu 
latach nawierzchnia jest, a kanalizacji 
nie ma. Teraz znów słyszymy, że będzie 

w bliżej nieokreślonym czasie. Wielu 
właścicieli prywatnych działek myśli  
o inwestycjach, bo osadniki to przeżytek. 
Dlatego chcemy znać faktyczny termin 
przystąpienia do prac – mówił jeden  
z mieszkańców. W odpowiedzi usłyszał, 
że zarówno ul. Chrzanowska jak i pro-
stopadłe do niej będą musiały poczekać 
na swoją kolej do 2010 roku.

Rzemiosło i handel  
zamiast hałdy

– Hałda Piłsudski będzie dopro-
wadzona do stanu pozwalającego na 
inwestowanie na tym terenie – mówił 
podczas spotkania naczelnik Wydziału 
Architektury i Urbanistyki, Teobald 
Jałyński. Opracowywany właśnie plan 
zagospodarowania przestrzennego 
50-hektarowej hałdy przewiduje dla 
południowej i wschodniej części tego 
miejsca funkcję przemysłowo-usługo-
wą. Oznacza to, że w przyszłości będą 
mogły tutaj stanąć np. pawilony, czy 
wielkoprzestrzenne sklepy handlowe. 
– Nie powstaną uciążliwe obiekty, które 
mogłyby spowodować powstanie konflik-
tu społecznego – zastrzegał Jałyński.

Zanim to jednak nastąpi, niezbędne 
jest doprowadzenie do końca procesu 
rekultywacji terenu. To zadanie wzięła 
na siebie Agencja Rozwoju Lokalnego, 
która poprzez wydobywanie, prze-
twarzanie i sprzedaż mułu węglowego 
pozyskuje środki na przystosowanie jej 
do zabudowy. – Przyjęliśmy założenie, 
że z 50 hektarów 6,5 zostawimy w ta-
kim stanie, w jakim jest (zalesiona część  
w północnym rejonie – przyp. red.). Wy-
konaliśmy ok 70 proc. prac związanych  
z wyeksploatowaniem mułu i będzie-
my się przygotowywać do rekultywacji 
pierwszej części – tłumaczył Andrzej 
Jędrusik z ARL. 

Zakończenie eksploatacji mułu prze-
widuje się na 2009 rok, wtedy też hałda 
zostanie odwodniona, co umożliwi  
z kolei wybudowanie na tym terenie 
drogi. – Plan odwodnienia zakłada, że  
w projektowanej drodze pobiegnie ko-
lektor ściekowy, jest również zaprojek-
towany system rowów odwadniających, 
które rozwiążą problem zalewanej ul. 
Traugutta – wyjaśniał Jędrusik. Zgodnie 
z harmonogramem nowa droga na Bo-
rach pojawi się nie wcześniej niż w 2010 
roku, jej budowa ma być sfinansowana 
ze środków unijnych.

Bielańska jak nowa
6,5 mln zł będzie kosztować prze-

budowa ul. Bielańskiej. Miasto ma już 
gotowy projekt, obecnie przygotowuje 
się do ogłoszenia przetargu. Ulica ma 
być gotowa do połowy przyszłego roku. 
Jak zapewniali urzędnicy, tonaż samo-
chodów mogących się po niej poruszać 
będzie ograniczony do 7 ton, co za tym 
idzie droga będzie miała charakter lokal-

ny i na pewno nie stanie się obwodnicą 
dla ciężkich aut. 

Drugą tego typu inwestycją planowa-
ną na Borach jest 3,5-kilometrowa Droga 
Współpracy Regionalnej, której przebieg 
zaplanowano od ul. Krakowskiej do wę-
zła autostrady A4 w Jeleniu. 

Projektowana trasa ma umożliwić 
całkowite usunięcie ruchu ciężkich 

samochodów z terenu Borów i, jak pod-
kreślał Paweł Silbert, będzie stanowić 
jedną z przesłanek otwarcia całego węzła 
jeleńskiego.

Ponadto MZDiM na przyszły rok 
zaplanował modernizację ul. Tetma-
reja, na pozostałych drogach grunto-
wych prowadzone jest odwadnianie 
bądź korytowanie i prace polegające na 
wzmocnieniu nawierzchni mieszanka 
frezu i tłucznia. – Tam, gdzie pozwalają 
parametry drogi układamy nakładkę 
asfaltową – poinformował szef MZDiM, 
Przemysław Gardoń.

Z myślą o dzieciach
Oświetlone i ogrodzone boisko do 

gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siat-
kówkę – takiego prezentu w IV kwartale 
bieżącego roku mogą się spodziewać 
najmłodsi mieszkańcy Borów. Obiekt 
powstanie przy Szkole Podstawowej  
nr 14, będą jednak mogli z niego korzy-
stać, o czym zapewnił prezydent, nie 
tylko uczniowie tej placówki.

Z myślą o bezpieczeństwie pieszych, 
a przede wszystkim dzieci szkolnych 
planuje się wybudowanie kładki na  
ul. Krakowskiej. Wbrew oczekiwaniom 
niektórych mieszkańców miasto nie za-
mierza wykonać sygnalizacji świetlnej 
w tym miejscu. – Na bazie doświadczeń 
z budowy przejść na Dąbrowie, gdzie 
sygnalizacja spowodowała spiętrzenie 
ruchu, zaplanowaliśmy kładkę. To naj-
bezpieczniejsze rozwiązanie – przekony-
wał prezydent. Jednocześnie poinformo-
wano, że w najbliższym czasie zostanie 
odtworzone oznakowanie przejścia dla 
pieszych na ul. Krakowskiej i Czystej.

Kolejna dobra wiadomość dla miesz-
kańców Borów jest taka, że ze środków 
na poprawę bezpieczeństwa dzieci  
w drodze do szkół zostanie odnowio-
ny chodnik i nawierzchnia asfaltu na  
ul. Czystej.

Do Szczakowej bez przesiadek?
Z inicjatywy radnego Bańkowskiego 

mieszkańcy dzielnicy będą się mogli 
wypowiedzieć na temat połączeń auto-
busowych ze Szczakową. To, czy linia 
304 będzie skierowana do Szczakowej 
ma się rozstrzygnąć za sprawą ankiety, 
która trafiła do mieszkańców. Jak prze-
strzegał Przemysław Sowa z PKM-u, 
bezpośrednie połączenie z tą dzielnicą 
wiązałoby się z ograniczeniem kursów 
na linii 303 lub 313.

(as)

Prezydent odwiedził Bory

Spotkanie prezydenta z mieszkańcami dzielnicy Bory
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54/06

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

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

70/06 65/06

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 m

Tel. 0 604 617 012
0 660 436 394

637/D/08

636/D/08

636/D/08
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meChAnIkA POJAZdOWA nAPrAWA AGd nAPrAWA rtV remOntOWO-BUdOWLAne LPG Inne USŁUGI

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 – 17.00
tel. 032 616 33 55, 0 509 721 745

www.klaksonjaworzno.prawojazdy.com.pl

dw

PROGRESS
Centrum 

edukacyjne

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

BIURO TŁUMACZEŃ
UL. MICKIEWICZA 1,

tel. 032 616 37 37

EDUKACJA

59/06

34/06

PRODUCENT SIATKI 
OGRODZENIOWEJ 

OFERUJE:
- siatka ogrodzeniowa 

(ocynkowana, powlekana)
- drut naciągowy,  

kolczasty
- słupki ogrodzeniowe
- naciągi

„MARCO”
Jaworzno ul. Dąbrowska 80

tel. 752-95-58, 

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

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

85/06

531/D/08

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie 
- Władysław M. Iwaniak zawiadamia na  podstawie art. 
953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23 wrze-
śnia 2008 r. o godz. 9:00 w sali nr 4Sądu Rejonowego 
w Jaworznie, Wydziału I Cywilnego przy ul. Inwalidów 
Wojennych 14 odbędzie się:

PI E R WS Z A L I C Y TAC JA
nieruchomości w postaci:
działki zabudowanej oznaczonej nr 93 w obrębie 258 o powierzchni 354 
m2 położonej w Jaworznie, przy ul. Żółkiewskiego 18; 
stanowiącej własność dłużników:

Bodurka Henryk, Bodurka Maria
ul. Żółkiewskiego 18
43-600 Jaworzno  

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Jaworznie KW nr 550.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 371.500,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości 
oszacowania tj. kwotę:   278.625,00zł.

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

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licyta-
cją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat 
szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii 
Komornika, akta postępowania egzekucyjnego znajdują się do wglądu 
w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaworznie. Prawa osób 
trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysą-
dzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te 
przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo 
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmio-
tów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzy-
mujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, 
jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone 
najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględ-
nione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia 
się postanowienia o przysądzeniu własności.

Usługi 
Finansowo-Ubezpieczeniowe 

„RENOMA”
– pomoc w zakresie II filara
– pomoc w odczytywaniu wyciągów 

otrzymanych z OFE
– dopilnowanie regularnych przele-

wów z ZUS do OFE
– efektywne zarządzanie kontem 

emerytalnym
tel. 0 784 134 096, 

e-mail: anna319@op.pl
42/07

Ogłoszenie własne

Taśmy VHS oraz kasety magnetofonowe 
odchodzą w przeszłość. 

Płyty winylowe odeszły już w przeszłość.

Możesz jednak zachować swoje archiwalne nagrania w nienaruszalnym stanie, 
dokonując ich cyfryzacji!

cyfryzacja taśmy VHS – 30 zł brutto
cyfryzacja kasety magnetofonowej – 20 zł brutto
cyfryzacja płyty winylowej – 20 zł brutto
usuwania trzasków i szumów – 30 zł brutto

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

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

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

tel. (032) 751-91-30

636/D/08

62/02

Klasyczny masaż leczniczy
mięśni pleców, kręgosłupa 

i mięśni kończyn
Stefan Koźbielak

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

dw
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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

Urażony honor

Lipa w Młoszowej

Trójkącik kraśników

Goździk z głownią

Widziane po drodze
Kiedy dyżurny komendy 
policji został powiadomiony, 
że z jednego z mieszkań 
kamienicy wydobywa się gaz, 
słychać jęk, nikt nie otwiera 
drzwi, natychmiast wysłał 
tam funkcjonariuszy. Dwaj 
policjanci z wysłanego na 
miejsce patrolu zamknęli 
główny zawór gazu znajdujący 
się w piwnicy. Kiedy wyważyli 
drzwi mieszkania, od razu 
zauważyli ciało młodej kobiety 
przykryte do pasa kołdrą.
Kobieta nie żyła.

Interweniujący otworzyli wszyst-
kie okna, zakręcili cztery palniki 
kuchenki gazowej i zgasili płomień  
w junkersie. Przewietrzyli mieszkanie. 
Dopiero po kilku chwilach zauważyli 
leżące na podłodze skrępowane dziec-
ko. 26-letnia Barbara K. miała złama-
ny nos, wybite zęby, zmasakrowaną 
twarz. Później została uduszona. Jej 
syn, zatruty gazem, cudem przeżył. 
Na stole w wazonie były trzy świeże, 
cięte goździki. Na ciele zamordowanej 
sprawca pozostawił napis „obraziłaś 
mnie suko”. Początkowo oficerowie 
zajmujący się zabójstwem mieli w tej 
sprawie niewiele. Nie było żadnych 
konkretnych śladów, motywu. Napis 
na ciele ofiary sugerował, iż mordercą 

jest mężczyzna, który tego dnia przez 
kilka godzin stał na klatce schodowej. 
Sąsiedzi zapamiętali, że obok niego, 
na parapecie okna leżała wiązanka 
kwiatów. Zagadnięty przez jedną 
z mieszkanek domu, nieznajomy 
przyznał, że czeka na kobietę spod 
trzynastki. Na podstawie zeznań 
sąsiadów sporządzono dwie wersje 
portretu pamięciowego domniema-
nego zabójcy. Policjanci dotarli do bli-
skich, znajomych, przyjaciół i byłych 
chłopaków Barbary K. Nikt nie znał 
mężczyzny, którego rysopis podali 
sąsiedzi. Nie był nim także aktualny 
chłopak Barbary K., który siedział  
w więzieniu za spowodowanie wypad-
ku samochodowego. Pisała do niego 
i regularnie bywała na widzeniach. 
Ale on w dniu zabójstwa przebywał 
w swojej celi. Podejrzewano, że zwią-
zek z zabójstwem może mieć jakiś 
inny więzień, który opuścił zakład 
karny. Sprawdzono i porównano  
z rysopisami kilkadziesiąt osób, które 
w tym czasie opuściły mury więzień. 
Bez żadnego skutku. Przełom przy-
szedł niespodziewanie. Wychowawca 
więzienny więzienia oświadczył, że 
mężczyzna z rysopisu jest podob-
ny do więźnia Antoniego K., który 
przebywał na tym samym oddziale co 
narzeczony zamordowanej. To stary 
wyrokowiec. Karany odsiadką już 
kilkanaście razy. Wzięto pod lupę jego 
akta osobowe, w których było m.in. 
dziesięć odręcznie pisanych podań 
do izby chorych, naczelnika więzie-
nia i sądu. Biegły grafolog nie miał 
wątpliwości: napis na ciele kobiety  
i podania napisał ten sam człowiek! 

Porównanie śladów daktyloskopij-
nych też dało pozytywny rezultat. Już 
na pierwszym przesłuchaniu Antoni 
K. przyznał się do winy i rozpoczął 
swoją opowieść. Beznamiętną. W celi 
siedział razem z chłopakiem Barba-
ry K. – Edmundem M. Zazdrościł 
mu ładnej dziewczyny, o której na-
rzeczony mówił: wolna, niezależna 
finansowo, ma mieszkanie. W celi 
były jej zdjęcia. Antoni K. widział ją 
kiedyś na własne oczy, jak szła wię-
ziennym podwórzem. Odezwał się 
wtedy do niej grypserską gwarą. Ona 
odpowiedziała w taki sposób, że uznał 
to za zniewagę. Postanowił kiedyś się 
zemścić. Zamordowanej powiedział, 
że ma do przekazania ważną wia-
domość od Edmunda. Zaprosiła go 
do mieszkania, wstawiła do wazonu 
goździki. Synek bawił się obok. – Co 
to za wiadomość? – zapytała. – Za-
cząłem jej mówić, że może ułożyłaby 
sobie ze mną życie. Powiedziała mi, że 
jestem alfons i frajer. A więc drugi raz 
obraziła mnie bez podstawy – zeznał 
w śledztwie. Wtedy oświadczył, że 
przyjechał „zemścić się za obrazę”. 
Przypomniał incydent na więzien-
nym dziedzińcu. Barbara K. wystra-
szyła się, ale nie zdążyła uciec. Zaczął 
ją bić. Broniła się, ale nie miała szans. 
Dziecko płakało, więc je związał. Ją 
zgwałcił, później dusił, opierając się 
kolanami o jej brzuch, w końcu udu-
sił bandażem. Po wszystkim poszedł 
do kuchni i zapalił papierosa. Przed 
opuszczeniem mieszkania zbrodniarz 
odkręcił wszystkie kurki w kuchence 
gazowej i zapalił gaz w junkersie. 

Pitawal

Orzeczenie wyroku 
eksmisyjnego 

„Jestem właścicielką nierucho-
mości zabudowanej. Na jej terenie 
zamieszkuje moja najbliższa sio-
stra, która nie jest właścicielem, lecz 
– pomimo tego – nie zamierza się 
wyprowadzić. Pozostaje zameldo-
wana w budynku. Czy w tej sytuacji 
mogę wnosić powództwo eksmisyjne 
z prośbą o usunięcie mojej siostry  
z mieszkania?”

Każdy z właściciel może wnosić 
do sądu cywilnego pozew o eksmisję 
w przypadkach szczególnie uzasad-
nionych. W Pani sytuacji siostra 
zamieszkuje na terenie cudzej nieru-
chomości, jak również pozostaje tam 
zameldowana. Jeżeli to zamieszkanie 
uniemożliwia bądź rażąco utrud-
nia wykonywanie prawa własności 
poprzez Panią, to powództwo eks-
misyjne będzie zasadne. Wówczas 
sąd może nakazać usunięcie danej 
osoby z przedmiotowego mieszka-
nia, a ponadto orzeknie o obowiązku 
usunięcia wszystkich jej osobistych 
przedmiotów z nieruchomości. Jed-

nakże eksmisja musi być w pełni 
uzasadniona. Osoba pozwana – jeżeli 
dojdzie do sprawy sądowej – musi 
wcześniej formalnie (pisemnie) zostać 
wezwana do puszczenia mieszkania w 
terminie określonym w doręczonym 
piśmie. Ponadto musi ona w sposób 
wyraźny i nagminny łamać zasady 
współżycia społecznego, demolować 
nieruchomość, etc. Nie może być 
przesłanką do orzeczenia eksmisji np. 
taka sytuacja, w której właściciel chce 
– powiedzmy – sprzedać, albo poda-
rować przedmiotową nieruchomość 

– z zatem zbyć swoje prawo własności 
na korzyść osoby trzeciej – przy czym 
np. nie może tego uczynić ze względu 
na niewygodnego „lokatora”. W tym 
momencie nie jest to przesłanką do 
orzeczenia eksmisji i w sposób wystar-
czający nie uzasadnia ewentualnego 
sądowego powództwa „o eksmisję”. 
W przypadkach jawnego łamania 
porządku społeczno – prawnego, albo 
dewastacji – sąd może orzec o eksmisji 
we wskazanym terminie oraz o ko-
nieczności opróżnienia  mieszkania.

c.d.n.

Nastał nam czas wakacyjnych wę-
drówek. Niektórzy z naszych czytel-
ników przemierzą zapewne tysiące 
kilometrów, ale niczego nie zobaczą, 
inni ruszą się tylko za przysłowiowy 
róg domu i zobaczą bardzo dużo. Bo 
jak mawiał pierwszy kasiarz drugiej 
Rzeczypospolitej, trzeba uważnie pa-
trzyć. Oczywiście nie wszyscy mogą 
te nierzadko niewielkie cuda przyro-
dy wypatrzeć samemu, ale wówczas 
można skontaktować się z fachowcem. 
Powiem krótko, zapraszam do siebie, 
do Chrzanowa. Mogę też proszony 
zjawić się w Jaworznie.

Wielka lipa
Jadąc do Krakowa przez Trzebi-

nię można po drodze zatrzymać się  
w Młoszowej. Jest tu wspaniale odrestau-
rowany pałac, dziś siedziba Akademii 
Ekonomicznej z Katowic. Pierwotnie 

było to siedziba Kajetana Ozdoby For-
kiewicza, poniekąd hrabiego, który był 
Ziobrą swoich czasów. Oczywiście czy to 
komplement czy obelga zostawiam oso-
bistemu osądowi czytelników. Hrabia to 
mocno powiedziane, gdyż nie załapał się 
on nawet na „Liber chamorum”. Tym 
nie mniej już współcześni mu powiada-
li – „Nad dziełami hrabiego każdy się 
zdumieje, i pałac wybudował i stworzył 
mu dzieje”. On sam chętnie widział gości 
u siebie, gdyż zapraszał ich tymi słowy 
– „Co masz po cudzym kraju za cuda-
mi gonić, ot Młoszowa, proszę usiąść  
i zadzwonić”. Dziś dzwonić nie trze-
ba, a park można zwiedzić niemalże  
z marszu. Przed pałacem rosła niegdyś 
wielka lipa drobnolistna. Liczyła sobie 
nieco ponad trzysta lat. Prawie dwadzie-
ścia lat temu rażona piorunem padła.  
Tym nie mniej pozostawiono jej resztki, 
które dalej rosną i teraz sprawiają niesa-
mowite wrażenie. To po prostu trzeba 
zobaczyć. Równocześnie można się 
przekonać, że każde, nawet najbardziej 
schorowane drzewo zasługuje na „swoją 
życiową szansę”.

Wielka miłość
Początek lata to ta chwila, podczas 

której wiele zwierząt przystępuje do 
czynności związanych z przedłużeniem 
gatunku. Spacerując z pewną dyskrecją 
mamy sporą szansę przydybać jakąś parę 

owadów praktykujących wspomniane 
czynności. Oczywiście w świecie bez-
kręgowców dzieje się to za sprawą czystej 
chemii. Chętna i gotowa pani roztacza 
wokół siebie stosowny zapach, który 
przyciąga do niej spragnione osobiste-
go kontaktu samce. U wielu gatunków 
motyli siła rażenia pani sięga nawet je-
denastu kilometrów, chociaż większość  
z nich ogranicza się zaledwie do czterech. 
To chemiczne ogłupienie powoduje, 
że czasem jedną panią próbuje posiąść 
kilka samców. Taki poniekąd miłosny 
trójkącik w wykonaniu kraśników pię-
cioplamków trafiłem w Chrzanowie na 
Wójtowej Górze, czyli tuż przy jaworz-
nickim płocie. Motyle te mają czarne, 
nieco połyskujące skrzydła ozdobione 
jaskrawo czerwonymi plamami. Bardzo 
rzucają się w oczy, ale nie są atakowane 
przez ptaki, gdyż one dobrze wiedzą, 
że kraśniki są trujące. Oprócz kraśnika 

pięcioplamka można natrafić na sześcio-
plamka. Nieco podoba na pierwszy rzut 
oka jest marzymłódka, ale ona ma tylko 
dwie duże czerwone plamy na każdym 
czarniawym skrzydle.

O choroba
Niedawno świętowałem swoje imie-

niny, co poniekąd zobowiązuje mnie 
przy pomocy Pawła do siania grzybów. 
Grzyby, nawet jadalne już występują, ale 
ja niejako z przekory zajmuję się głownie 
tymi, które do grzybów są właściwie 
niepodobne. Takim ciekawym przypad-

kiem z ostatnich dwu lat, jak dla mniej 
jest inwazja głowni Ustilago violacea na 
dzikie goździki. Do niedawna tego grzy-
ba, atakującego pylniki znajdywałem na 
bńcu białym oraz mydlnicy lekarskiej. 
Nieco później stwierdziłem go na lepnicy 
rozdętej. W 2007 roku po raz pierwszy 
trafiłem go na goździku kropkowanym 
oraz goździku kartuzku. Teraz widuję 
go niemalże w każdej odwiedzanej po-
pulacji tych kwiatów. Kiedy byliśmy na 
Przemszą, również je tam widziałem.

W każdy czwartek od godz. 16.00 czekam pod 
muzeum w Chrzanowie na chętnych, którzy 

pragną mile spędzić czas i dowiedzieć się cze-
goś ciekawego ze świata przyrody
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RADIA CB

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

Reklama

6/07

624/D/08

35/07

623/D/08

165/06

78/07

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) 751-73-55

37/07

Jaworzno
ul. Słowackiego 3

Nowo otwarty sklep 
z damską odzieżą 
markową zaprasza 

na zakupy 
Panie w każdym wieku.
Polecamy także piękną 
biżuterię i galanterię

626/D/08

Reklama w telewizji 
CTv Jaworzno

już od 300 zł netto
Dzwoń! 

tel. 751 91 30
Ogłoszenie własne

SALON FRYZJERSKI SILWER

Wykonujemy wszelkie zabiegi fryzjerskie.
Gwarantujemy wysoką jakość 
świadczonych usług. 

Pracujemy na kosmetykach firmy

45/07

W każdy wtorek i czwartek 
10% rabatu 

na wszystkie zabiegi

Jaworzno Dąbrowa Narodowa ul. Katowicka 31d. 
Tel. 0503 509 528, (032) 752 77 11

pn. – pt. 9.30 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00

Firma Produkcyjno–Montażowa 
zatrudni pracowników:

montaże, produkcja, praca lekka siedząca. 
Nie wymagane kwalifikacje. 

Tel. 032/ 615 12 65, 0 793 425 793.

Mile widziani absolwenci szkół.
46/07
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reklama

Wyniki  
I eliminacji 
Letniego 
Grand Prix

Podsumowanie 
sezonu 
bokserów

GKS nie  
w Jaworznie

Ruszyło Letnie Grand Prix  
w siatkówce plażowej. 
Impreza, której 
organizatorami są jaworznicki 
MCKiS oraz mysłowicki MOSiR, 
rozpoczęła się w tę sobotę,  
na zalewisku Sosina. 

Letnie Grand Prix  
w siatkówce plażowej

1 miejsce
Michał BOCHENEK
Bartłomiej STACH – 20 pkt

2 miejsce
Dawid PAWLIK
Sławomir BEKIER – 16 pkt

3 miejsce
Konrad NIEBOJ
Paweł LISOWSKI – 14 pkt 

4 miejsce
Piotr DESZCZ
Adam MICHALSKI – 12 pkt

Miejsca 5-6
Adam ŚWIERCZYNA,
Bartek MASŁOŃ – po 8 pkt
Jarosław SIBIELAK,
Łukasz WARCHOŁ – po 8 pkt 

Miejsca 7-8
Mateusz BABIARZ,
Korneliusz REMBAK – po 6 pkt
Jan BAUER, 
Jan SOBAŚ – po 6 pkt

Miejsca 9-12
Mariusz JEZIERSKI 
Tymoteusz PIWOWAR – po 2 pkt
Karol KAWKA
Łukasz BUCZEK – po 2 pkt
Patrycja PABIAN
Łukasz KURASZ – po 2 pkt
Krzysztof FITRZYK
Paweł ADAMAJTIS – po 2 pkt

Miejsca 13-16
Dawid SAMEK
Łukasz SAMEK – po 1 pkt
Łukasz WIERNEK
Dawid PASEK – po 1 pkt
Tomasz MRZYGŁÓD
Łukasz MRZYGŁÓD – po 1 pkt
Łukasz PIETRZYK
Marcin BĘBENEK – po 1 pkt

wyniki dzięki uPRzejMości Mckis

Do pierwszej edycji, która była 
jedną z eliminacji do turnieju fi-
nałowego, zgłosiło się 16 drużyn 
męskich. – Tak, 16 drużyn jest to 
ponad 30 meczów, czyli bardzo duże 
zainteresowanie w kategorii męż-
czyzn. Niestety, nie dopisały panie, 
jest tylko 1 dziewczyna, która gra 
w parze z chłopakiem i rozgrywają 
oni spotkania w kategorii męskiej. 

Liczymy, że za tydzień do rywalizacji 
wśród pań zgłosi się więcej chętnych 
– powiedział nam Dariusz Chrapek 
z jaworznickiego MCKiS. Trzeba 
tu dodać, że impreza którą spokoj-
nie można zaliczyć do cyklicznych 
przedsięwzięć MCKiS-u, cieszy się 
sporym uznaniem wśród mieszkań-
ców naszego miasta, którzy w sobotę 
wystawili 6 drużyn. Zasady turnieju 

opierają się na często praktykowa-
nym w tego typu rozgrywkach tzw. 
systemie brazylijskim. Jest to system 
do dwóch przegranych meczów, para 
która przegra jeden mecz nie odpa-
da jeszcze z turnieju, zostaje wyeli-
minowana dopiero po przegraniu  
2 spotkania. W ten sposób ma szansę 
zdobyć punkty do klasyfikacji, ilość 
punktów decyduje później o tym, kto 

zakwalifikował się do finałów, czyli 
rozgrywek czołowej czwórki. Póki 
co trudno wskazać jednoznacznych 
faworytów do wygrania całego tur-
nieju. W sobotę najlepsi byli Michał 
Bochenek i Bartłomiej Stach, ale 
droga do zakwalifikowania się do 
najlepszej czwórki i samego zwycię-
stwa jeszcze bardzo długa. Szczegól-
nie, że w turnieju startują siatkarze 

jaworznickiego Energetyka, tacy jak 
:Konrad Nieboj, Piotr Deszcz i Adam 
Michalski. Wytypowania zwycię-
skiej pary nie podjął się również  
i Dariusz Chrapek: – Jest kilka par 
bardzo dobrych, mocnych siatkar-
sko i ciekawych, zarówno z naszego 
MCKiS, jak i z Mysłowic. Dlatego 
trudno dziś ustalić faworyta. 

k.RePeć

PIerwsze rozgrywki w ramach Letnie Grand Prix już za nami, następne w sobotę 19, również na Sosinie.

Ubiegły sezon w wykonaniu 
drużyny MCKiS Energetyk 
Jaworzno z pewnością nie 
wyglądał tak jak fani jaworznickiej 
siatkówki by sobie tego życzyli. 
Ostatecznie, po nierozgrywaniu 
gier barażowych, Energetyk 
utrzymał się w I lidze. Teraz, by 
notoryczne porażki  
z zeszłego sezonu nie powtórzyły 
się, włodarze Energetyka postarali 
się wzmocnić zespół, którym 
dowodzi trener Mariusz Łoziński. 

Bardzo szybko dostrzeżono 
umiejętności i fachowość 
Oskara, który w roli statystyka 
trafił najpierw do żeńskiej 
reprezentacji Polski, a ostatnio 
dostał angaż w zespole z PLS-u 
Jadarze Radom. Przy okazji 
ostatniego spotkania 
z Oskarem, zapytaliśmy go  
o nowe wyzwania oraz o to, jak 
ocenia jaworznicką siatkówkę.

czytaj na str. 12

Już w sobotę długo wyczekiwany 
festiwal Energia 2008, który 
odbędzie się na zalewisku Sosnia. 
Impreza, która „elektryzuje” 
cały Śląsk, ma przyciągnąć do 
Jaworzna tysiące ludzi, w tym 
wielu sportowców, zarówno 
wyczynowych jak i amatorskich, 
którzy zgłoszą chęć udziału  
w jednej z przygotowywanych  
8 konkurencji, dyscyplin.

W środku tygodnia pojawiła się 
prawdziwa piłkarska informacja 
- bomba- dwie drużyny z Krakowa: 
Wisła i Cracovia miały być 
zainteresowane grą w Jaworznie, 
co szybko okazało się tylko faktem 
medialnym. Ciągle w walce o plac 
przy Krakowskiej liczył się za to GKS 
Katowice. Ostatecznie na miejskim 
stadionie Victorii nie zagra nikt.  
Z piłką wygrała konieczność 
remontu trybuny krytej stadionu  
i zaplecza socjalnego.

czytaj na str. 13

czytaj na str. 13
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Ubiegły sezon  
w wykonaniu drużyny 
MCKiS Energetyk Jaworzno 
z pewnością nie wyglądał 
tak, jak fani jaworznickiej 
siatkówki by sobie tego 
życzyli. Ostatecznie, po 
nierozgrywaniu gier 
barażowych, Energetyk 
utrzymał się w I lidze. Teraz, 
by notoryczne porażki 
z zeszłego sezonu nie 
powtórzyły się, włodarze 
Energetyka postarali się 
wzmocnić zespół, którym 
dowodzi trener Mariusz 
Łoziński. 

Ruchy kadrowe u Energetycznych 
są spore, z zespołu odeszło 5 graczy, 
w ich miejsce pozyskano 3 nowych 
zawodników. – W przyszłym sezonie 
zagrają u nas Kamuda, Syguła i Wilk.  
Z zespołu odchodzą Kordysz, Par-
kitny Fijałek, Andrzejewski, Tepling 
– poinformował nas dyrektor MCKiS 
Mirosław Ciołczyk. Kamuda i Syguła, 
którzy przyszli z Poznania, odpowia-
dać będą odpowiednio za przyjęcie i 
rozegranie. Z kolei Wilk, sprowadzony  

Bardzo szybko dostrzeżono 
umiejętności i fachowość 
Oskara, który w roli 
statystyka trafił najpierw do 
żeńskiej reprezentacji Polski, 
a ostatnio dostał angaż w 
zespole z PLS-u Jadarze 
Radom. Przy okazji naszego 
ostatniego spotkania z 
Oskarem, zapytaliśmy go 
o nowe wyzwania oraz o 
to, jak ocenia jaworznicką 
siatkówkę.

Oskar, praca w Radomiu i praca 
w kadrze to spore osiągnięcie  
i wyzwanie zarazem.

– Jadar to bardzo dobry klub, 
który pod względem organizacyjnym 
przewyższa na pewno Płomień So-
snowiec. Jeszcze większy prestiż to 
praca w kadrze. Można powiedzieć, 
że tam statystykiem jest Włoch, a ja 
się przy nim sporo uczę, ale wierzę, 
że ta nauka zaprocentuje, zresztą już 
zaprocentowała kontaktem w Rado-
miu. Właśnie do Radomia wracając, 
to powstaje tam ciekawa drużyna, 
myślę, że w przyszłym sezonie, może 
być naprawdę ciekawie. 

Podobno jest szansa, że w przy-
szłym roku, wyjedziesz z kadrą 
–B do Belgradu?

– Tak, istnieje nawet spora szansa, 
że znajdę się w reprezentacji na wy-
jazd do Belgradu, trenerzy Markowski  
i Propilik złożyli mi już ofertę, propo-
zycję współpracy z kadrą B, tyle, że rok 
czasu to naprawdę dużo i wiele może 
się przez taki okres wydarzyć. Na przy-
kład będą wybory w Polskim Związku 
Siatkówki, co za tym idzie może się 
zmienić sztab. Ja będę jednak robił 
wszystko, żeby tak czy inaczej, swoją 
kontynuację z kadrą kontynuować.

Teraz świętujesz sukces, ale 
przez długi czas nie było ci lek-

z Gwardii Wrocław, to zawodnik 
predestynowany do ataku, który  
w tamtym sezonie był jedną z głów-
nych bolączek zespołu. – Na pewno 
3 zawodników, którzy do nas przy-
chodzą, to gracze doświadczeni, są to 
profesjonaliści, którzy mają pociągnąć 
za sobą grę, decydować w najważniej-
szych momentach. W porównaniu  
z poprzednią kadrą, to jest ona mniej 
liczna, dysproporcje pomiędzy zawod-
nikami, są większe – powiedział nam 
trener Mariusz Łoziński. W poprzed-
nim sezonie nasz redakcyjny spec od 
siatkówki Oskar Kaczmarczyk, wie-
lokrotnie wskazywał na to, że kadra 
Energetyka jest wyrównana, ale bra-
kuje liderów, wybijających się postaci, 
gotowych przyjąć na siebie ciężar gry. 

Zmiany w kadrze 
Energetyka

Oskar Kaczmarczyk od kilku lat pracował w naszej 
gazecie, pisząc głównie o siatkówce – swojej 
największej pasji. Oprócz pisania tekstów, 
zajmował się prowadzeniem statystyk dla 
drużyny Płomienia Sosnowiec

Wywiad z Oskarem 
Kaczmarczykiem

– Wydaje mi się, że poczynione nabytki 
to wzmocnienia. Szczerze życzę, żeby 
Energetyk był spokojnie w szóstce,  
a może powalczył o nawet najlepszą 
czwórkę. Nie chcę jednak wyrokować, 
bo już, w poprzednim sezonie, wyda-
wało się, że mamy dobrą, wyrównaną 
drużynę. Pamiętamy, jak wyglądał 
sezon – powiedział nam Oskar. 

Największym zaskoczeniem na liście 
zawodników, którzy z klubem się poże-
gnali, jest nazwisko Jarosława Teplinga, 
czołowego gracza bloku w drużynie 
Energetycznych. W przyszłym sezonie 
będzie on grał w drużynie Politechniki 
Warszawa. – Jeśli chodzi o Jarka Teplinga, 
to chcieliśmy przedłużyć z nim umowę, 
chcieliśmy by grał z nami kolejny sezon, 
bo w naszej ocenie, to bardzo dobry 
zawodnik. Jednak on sam zdecydował 
się przenieść do Warszawy, spróbować 
swoich sił w wyższej lidze – mówi nam 
trener Mariusz Łoziński.

Nowy sezon jest jeszcze w dość od-
ległej perspektywie, ale jaworznianie 
mają już swoje problemy. Niezbęd-

ne zabiegi po sezonie przeszli dwaj 
czołowi gracze – Maciej Rzędzicki  
i Krzysztof Szopa, póki co, nie wia-
domo, kiedy powrócą po rehabilitacji 
do gry. – Jesteśmy na to przygotowani, 
że przez jakiś czas, będziemy musieli 
radzić sobie bez tych graczy. W ich 
przypadku, są to już urazy związane 
z wyczynowym uprawianiem sportu, 
dlatego ciężko wyrokować, kiedy zo-
baczymy ich na boisku. W przypadku 
Krzyśka może to być październik,  
a może i styczeń – ocenia trener Ma-
riusz Łoziński. Mimo wspomnianych 
problemów trener jest optymistą: – Je-
steśmy mocniejsi niż przed rokiem, choć 
wiadomo, że wszystko zweryfikuje liga. 
Przede wszystkim, chcemy grać dobrą 
siatkówkę, atrakcyjną dla naszych kibi-
ców, wychodzić na każdy mecz wierząc  
w zwycięstwo, nie przegrywając żadne-
go spotkania w szatni. 

W najbliższym czasie, opubliku-
jemy zarys przygotowań Energetycz-
nych do sezonu.

k.RePeć

ko. Na swoje zwycięstwo ciężko 
zapracowałeś.

– Cóż, można powiedzieć, że po-
święciłem rok, ale wiedziałem w imię 
czego to robię. Naprawdę było ciężko, 
szczególnie w weekendy, bywało, że 
spało się jakieś ułamki godzin czy wca-
le, opracowując statystyki, pisząc tek-
sty. Ale tak jak mówię, opłacało się.

Przyglądasz się jeszcze jaworz-
nickiej scenie siatkarskiej? Jak 
oceniasz jaworznicką siatkówkę 
w momencie, gdy przenosisz się 
do Radomia?

– Oczywiście, że śledzę. Energetyk 
to „mój” klub. Ciężko oceniać siatków-
kę, gdy trwa przerwa w rozgrywkach. 
Na pewno zeszły sezon nie był w wy-
konaniu pierwszoligowej drużyny 
dobry. Nazwiska jak Kamuda i Wilk, 
które docierają pocztą pantoflową to 
byłyby na pewno solidne wzmocnienia. 
Z tak wzmocnionym składem wydaje 
mi się, że byłaby możliwość walki  
o czołową szóstkę, życzę nawet walki  
o czołową czwórkę, ale nie chcę niczego 
wyrokować, to nie jest odpowiedni czas 
na typy, poza tym w ostatnim sezo-
nie też wydawało się, że mamy silny 
i wyrównany zespół. A pamiętamy 
jak to wyglądało. Mam nadzieję, że 
przyszły sezon będzie dla Energetyka 
naprawdę dużo lepszy. Chciałbym 
również odnieść się do wspaniałej po-
stawy jaworznickich siatkarek, które 

najpierw przy trenerze Łozińskim,  
a teraz trenerze Zabielnym robią sta-
łe i duże postępy. Trzeba powiedzieć, 
że drużyna siatkarek nie jest w pełni 
profesjonalna, a jednak dziewczy-
ny naprawdę oddają się siatkówce  
i uzyskują bardzo dobre rezultaty.

Szkoda opuszczać redakcję?
– Niestety pisanie o jaworznickiej 

siatkówce z perspektywy kilkuset ki-
lometrów nie byłoby zbyt rzetelne. 
Dlatego nie pozostaje mi nic innego 
jak tylko podziękować za pracę w re-
dakcji, oraz podziękować wszystkim 
czytelnikom „Co tydzień”, co niniej-
szym czynię.

RozMawiał k.RePeć

W ubiegłym sezonie Energetyk walczył, ale zwykle przegrywał 
spotkania

Jarosława Teplinga nie 
zobaczymy już na jaworznickim 
parkiecie

„Drużyna jest mocniejsza , ale liga wszystko zweryfikuje” 
– powiedział trener Mariusz Łoziński

Oskar Kaczmarczyk

SIATKóWKA
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Już w sobotę na Sosinie 
odbędzie się długo 
wyczekiwany Festiwal 
Energii 2008. Impreza, która 
„elektryzuje” cały Śląsk, ma 
przyciągnąć do Jaworzna tysiące 
ludzi, w tym wielu sportowców, 
zarówno wyczynowych jak  
i amatorskich, którzy zgłoszą 
chęć udziału  
w jednej z 8 przygotowywanych 
konkurencji.

Będzie sportowo...
Witalna, czyli sportowa część festi-

walu prezentuje się naprawdę okazale. 
Już o godzinie 10.00 rano jaworznianie 

W środku tygodnia pojawiła się praw-
dziwa piłkarska informacja – bomba 
– dwie drużyny z Krakowa: Wisła  
i Cracovia miały być zainteresowane grą  
w Jaworznie, co szybko okazało się tyl-
ko faktem medialnym. Ciągle w walce 
o plac przy Krakowskiej liczył się za to 
GKS Katowice. Ostatecznie na miej-
skim stadionie „Victorii” nie zagra nikt.  
Z piłką wygrała konieczność remon-
tu trybuny krytej stadionu i zaplecza 
socjalnego.

Stadion Victorii przy ulicy Kra-
kowskiej był ostatnio w centrum 
uwagi kibiców piłki nożnej w naszym 
mieście. Wszystko dla tego, że pojawiło 
się wiele pomysłów na wykorzystanie 
jaworznickiego obiektu przez kluby 
grające w wyższych ligach. Zdecydo-
wanie na pierwszy plan wysuwał się 
I-ligowy GKS Katowice, który jako 
jedyny podjął negocjacje z MCKiS-em 
w sprawie gry w Jaworznie.

Włodarze GKS-u mieli nadzieję, że 
na jesieni rozpocznie się przebudowa 
stadionu przy Bukowej z instalacją 
sztucznej murawy na murawie sta-
dionu „Gieksy” włącznie. Jan Furtok 
– prezes katowickiego klubu, szukał 
więc zastępczego miejsca, w którym 
górniczy klub mógłby rozgrywać swoje 
spotkania w I lidze.

Ze względu na niewielki dystans  
i liczną grupę fanów, wybór padł na Ja-
worzno. Wydawało się, że teraz postęp 
sprawy jest już tylko formalnością i obej-
rzymy dumę Katowic w Jaworznie.

Jak zostaliśmy poinformowani 
zarówno przez klub z Katowic, jak  
i przez MCKiS Jaworzno, na I ligę  
w Jaworznie nie ma co liczyć. Wszyst-
ko dla tego, że przetarg ogłoszony na 
przebudowę stadionu przy ulicy Buko-

wej będzie musiał zostać powtórzony. 
To powoduje opóźnienia w terminarzu 
rozpoczęcia prac, które przesuną się 
prawdopodobnie na wiosnę.

Inną przyczynami decyzji na „nie” 
były braki w infrastrukturze stadionu; 
chodzi o dobrze znane wszystkim bywal-
com na Krakowskiej drewniane schody. 
Te czynniki przesądziły o tym, że GKS 
nie zagra na jesień w Jaworznie.

Ponadto, okazuje się, że na stadionie 
Victorii nie zagra nie tylko zespół z Ka-
towic, ale żaden inny! Władze MCKiS, 
w sytuacji gdy GKS wycofał się z gra-
nia w Jaworznie, podjęły decyzję, że  
w końcu należy przeprowadzić remont 
stadionu, obejmujący trybunę główną 
i miejsce zaplecza socjalnego obiektu, 
czyli tzw. „garaż”.

– Musieliśmy zastosować się do zale-
ceń państwowego inspektora nadzoru bu-
dowlanego i sugestii policji. W końcu udał 
się też przetarg, trzeci z kolei, gdyż na dwa 
wcześniejsze przetargi nikt się nie zgłosił, 
procedura się przedłużyła i teraz remont 
stadionu wypadł na jesień. W tym wy-
padku, na Krakowskiej w rundzie jesien-
nej nie odbędą się spotkania piłkarskie 
żadnej klasy rozgrywkowej – poinformo-
wał nas dyrektor MCKiS Mirosław Cioł-
czyk, jednocześnie podkreślając: – Liczę, 
że szansa na grę w Jaworznie zespołu  
z I ligi, a może Ekstraklasy, jeszcze się 
pojawi, ale już po remoncie stadionu i na 
pewno nie jest to temat stracony. Ponadto, 
jeśli starczy nam środków postaramy się, 
by problemu drewnianych schodów już 
nie było – kończy dyrektor. W rundzie 
jesiennej wszystkich kibiców piłki noż-
nej w Jaworznie zapraszamy pozostaje 
zaprosić na macierzyste stadiony ich 
ukochanych klubów! 

k.RePeć

GKS nie zagra 
w Jaworznie

Festiwal Energii nadchodzi

W cuglach awansowali do V ligi, 
teraz miejmy nadzieję, w cuglach 
awansują do IV ligi. Drużyna An-
drzeja Sermaka zaczyna marsz po 
kolejne zwycięstwa, w poniedziałek 
oficjalnie rozpoczęła przygotowania 
do następnego sezonu.

Letnie przygotowania zwykle są 
dodatkowym obciążeniem ze wzglę-
du na potworne upały, które dla pił-
karzy szlifujących kondycję bywają 
naprawdę dokuczliwe. Na skwar na 
pewno nie narzekali piłkarze świe-
żo upieczonego V-ligowca, którym 
przyszło ćwiczyć w strugach deszczu. 
Jak zwykle na początku przygotowań 
można było zobaczyć w zespole kilka 
nowych twarzy, które w przyszłym 
sezonie zasilą drużynę KP. – Wśród 
nowych zawodników widzimy Bar-
tłomieja Sałapatka, pozyskanego  
z Grabarza Zembrzyczyce, Adama Ja-
neczko, oraz Rafała Skrzypka, którzy 
w minionym sezonie grali w drużynie 
Koszarawy Żywiec, Jarosława Bonczka 
oraz Łukasza Cichonia – powiedział 
nam trener Andrzej Sermak. Transfe-
ry do drużyny prezentują się okazale, 
tym bardzie gdy z zespołu nie odszedł 
nikt z podstawowego składu: – Z gry 
zrezygnowali bracia Struscy, Michał 
Fuchs oraz Tomasz Burgiel. Nie wszy-
scy są jeszcze na treningach, np. Seba-
stian Chojnowski w tym momencie jest 
w pracy w Niemczech, także dotykają 
nas też sytuacje życiowe – podkreśla 
szkoleniowiec. Pozyskanie wcześniej 
upatrzonych zawodników może 
wskazywać, na tylko jedno – drużyna 

mierzy w awans do V ligi! Sam trener, 
póki co, stawia zespołowi znacznie 
bliższe cele. – Cóż, na razie mamy za-
miar wygrywać, najpierw w pierwszym 
sparingu, później w drugim, przygoto-
wać się dobrze do sezonu – stwierdził 
Andrzej Sermak. W klubie liczono 
na pozyskanie jeszcze kilku młodych 
zawodników z innych jaworznickich 
zespołów, jednak, przy obecnych za-
wirowaniach spowodowanych praw-
dopodobnym wycofaniem się Victorii 
o zrealizowanie zamiarów jest trudno. 
– Liczymy, że kluby z Jaworzna pójdą 
nam na rękę i nie będą robić proble-
mów z przejściem zawodników do nas 
– przyznał szkoleniowiec KP, choć 
przyznał, że przy obecnym zawiro-
waniu – rozmowy z Victorią, Byczyną  

PIŁKA NOżNA V LIGA 

i Ciężkowicami, gdzie są interesujący 
nas zawodnicy nie przynoszą póki co 
efektów. Powyższą sytuację świetnie 
obrazuje sytuacja dwóch trampkarzy 
starszych drużyny Victorii, którzy 
chcieliby zagrać w drużynie Sokoła, 
lecz póki co, nie mają zgody na opusz-
czenie Victorii. Jeśli jednak kilka 
nowych twarzy ostatecznie w KP się 
pojawi, to pozostanie problem mło-
dych utalentowanych zawodników 
którzy nie będą mieć placu do gry.  
– W tym momencie , nie mamy  
w planach startu drugiej drużyny – po-
wiedział nam prezes Andrzej Sojka.  
W planach jest za to pierwszy sparing, 
który KP zagra z Sarmacją Będzin, być 
może na boisku przy Krakowskiej.

k.RePeć

KP rozpoczęło przygotowania

Piłkarze KP Jaworzno rozpoczynają marsz do IV ligi

będą mieli rzadką okazję do zobaczenia 
regat żeglarskich w klasie Omega. O tej 
samej godzinie rozpoczną się zmagania 
siatkarskie Letnie Grand Prix na bo-
iskach do piłki plażowej. Po oglądnięciu 
w akcji „mistrzów” przyjdzie czas na 
włączenie się do rywalizacji sportowej.  
O godzinie 12.00 (zapisy u organiza-
torów o 11:30) rusza bowiem cały blok 
konkurencji sportowych. Wszyscy 
chętni będą mogli przystąpić do zmagań  
w zawodach pływackich na dystansie 
20, 30 i 50 metrów (w 3 kategoriach 
wiekowych - do lat 12, od 12 do 16 
i powyżej 16 lat), w ekscytującym 
„wyścigu na dętce” (do lat 14), czy 
wyścigu kajakiem (powyżej 14 lat), 
ponadto przygotowano rywalizację  
w konkurencjach: rzut rzutką ratunko-
wą do celu, przeciąganie liny w wodzie 

drużyn 3-osobowych, być może nie 
tak sportowe, ale na pewno przyjemne 
mogą okazać się przejażdżki na nadmu-
chiwanym bananie. Gorąco zachęcamy 
wszystkich chętnych do czynnego udzia-
łu w zabawie!

…i energetycznie
Pisząc o Festiwalu Energii nie wolno 

zapomnieć o występach artystycznych. 
Od godziny 13.00 do 17.00 będą odby-

wały się koncerty szantowe, które będą 
zwieńczeniem części „witalnej”. Część 
energetyczna rozpoczyna się o godzinie 
18.00 występem m.in. Mistrza Polski  
w muzyce drapanej na winylowej płycie, 
fachowo nazywanej „scratchingiem”. 
Po występie DJ-ów, o 19:30 do akcji 
wkroczy jaworznicki zespół Terakota, 
prezentujący rockowe kawałki, a tuż 
po nim, rozpocznie się festiwal ognia 
jako preludium do Mistrzostw Polski 
Video Zone – czyli laicko do rywaliza-
cji VJ-ów, tworzących wizualizacje do 
muzyki. O 22.00 na imprezie wystąpi 
Perfect z Grzegorzem Markowskim na 
czele. Zwieńczeniem festiwalu ma być 
niesamowity, pełen iluminacji, laserów, 
diod i okraszony wizualizacją Mistrza 
Polski VJ-ów, pokaz możliwości współ-
czesnej „sztuki chwili”.

Komunikacja
Wszystkich wybierających się na 

zawody sportowe i przy okazji pozo-
stających na artystycznych pokazach 
informujemy, że przez cały czas trwania 
imprezy i po jej zakończeniu, między 
zalewem Sosina a pozostałymi dzielni-
cami Jaworzna, kursować będą specjalne 
autobusy miejskiego komunikacji. Wię-
cej szczegółów w telewizji CTv, na stro-
nach internetowych: miasta Jaworzna, 
PKM-u oraz oficjalnej stronie imprezy  
Energia 2008. k.RePeć

Festiwal Energii ma zgromadzić w Jaworznie tysiące ludzi, ostatnio taka publika była widziana na 
Sosinie podczas pamiętnych zmagań miast w 2004 roku

Letnie Grand Prix w siatkówce plażowej będzie, jedną  
z konkurencji w części witalnej festiwalu
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reklama

Koniec kasy
Po efektownym początku roku 

sekcja, nie z swojej winy, musia-
ła nieco zejść z wysokiego tonu. 
Wszystko przez problemy finansowe 
Victorii Jaworzno, która nie dość, 
że od początku roku nie wypłaciła 
trenerom złotówki, to dodatkowo 
zapomniała płacić za halę jaworz-
nickiemu MCKiS-owi. Wszystko 
skończyło się tym, że w maju na 
bokserów zamiast worków trenin-
gowych czekały zamknięte drzwi 
od hali. Sytuacja wyglądała patowo 
i możliwe było nawet zniknięcie 

BOKS

Podsumowanie 
sezonu bokserów

Krzysztof Włodarczyk jak zawsze w roli zwycięzcy, tylko rywale nie zawsze mogą stać na ogłoszeniu werdyktu

Włodzimierz Kromka to człowiek 
od lat związany z bokserską sekcją 
Victorii Jaworzno. Kierownik ja-
worznickiej drużyny, znany w Polsce 
jako znakomity bokserski sędzia, 
rozstrzygający pojedynki choćby 
Andrzeja „Andrew” Gołoty, otrzy-
mał od Polskiego Związku Bokser-
skiego awans i poważne życiowe 
wyzwanie, jakim niewątpliwie jest 
nominacja na wiceprezesa do spraw 
sędziowskich w Śląskim Związku 
Bokserskim.

– Sprawa nie jest przesądzona, gdyż 
najpierw wybór musi zaakceptować 
również Wydział Boksu Zawodowego, 
czyli ważny organ Polskiego Związku 
Bokserskiego – mówi nam świeżo 
upieczony pan wiceprezes. – Ale nie 
ukrywam, że sama nominacja bardzo 
mnie cieszy.

Nowa funkcja, to niewątpliwie 
awans i docenienie wkładu pana 
Włodzimierza w nasz śląski boks, jed-
nocześnie jednak, niesie ona za sobą 
bukiet nowych obowiązków. – Tak, 
na moich barkach, będzie ogarnięcie 
całego sędziowania na Śląsku, od ob-
sady sędziów na poszczególne turnieje, 
po organizowanie szkoleń, kursów, 
instruktaży, które jako wyszkolony 
instruktor, będę nie tylko nadzorował, 
ale również prowadził – mówi nam 
kierownik Vici. Wszystkie te obo-
wiązki, stawiają pod znakiem zapy-

tania dalszą współprace kierownika  
z bokserami Victorii: – Nie, na pew-
no nie odpuszczę chłopakom, te dwa 
zadania da się, ze sobą połączyć, więc 
jeśli o to chodzi, to można spać spo-
kojnie. Zostaje i pomagam zarówno 
bokserom jak i Robertowi Kopytkowi 
w osiągnięciu wspólnych sukcesów 
– kończy optymistycznie kierownik.

W tym miejscu wypada nam tylko 
pogratulować zarówno awansu, jak  
i decyzji o dalszym angażowaniu się 
w jaworznicki boks.

k.RePeć

Włodzimierz Kromka 
wiceprezesem!

BOKS

Bokserzy Victorii mają za sobą kolejną rundę. Minione półrocze przyniosło 
wiele sukcesów zarówno drużynowych jak i indywidualnych. Dziś druga 
część podsumowania ostatnich 6 miesięcy naszych pięściarskich nadziei

boksu z Jaworzna. Na całe szczęście 
pojawił się anonimowy tajemniczy 
sponsor, który wynajął i opłacił dla 
bokserów halę do końca czerwca. 
To jednak ciągle nie oznacza końca 
kłopotów sekcji. Nie wiadomo, jaka 
przyszłość czeka klub, a miasto póki 
co nie podjęło żadnych działań, 

by utalentowanym zawodnikom 
pomóc. Sekcja trwa, więc od maja 
w próżni, czekając, co przyniesie 
przyszłość. Kierownik Włodzimierz 
Kromka i trener Robert Kopytek 
odpowiadający za formę bokserów 
zakasują rękawy i robią co mogą, by 
w ciężkim czasie umiejętności pię-
ściarzy, mimo wszystko wzrastały. 
Dzięki klubowym funduszom na 
wyjazdy oraz środkom z Stowarzy-
szenia Ochrony Zdrowia Pracowni-
ków PKW S.A z Prezesem Zarządu 
Janem Olsztyńskim udało się „do-
ciągnąć” rundę do końca. 

Boks na koniec
17 i 18 maja na turnieju w Rudzie 

Śląskiej Victoria zdobyła pierwsze 
miejsce dru ż y nowo, a indy w i-
dualnie w ygry wali Młodziński, 
Wróbel i Gorgoń. W tym samym 
czasie młodsza generacja bokserów 
Victori gościła w Krakowie, gdzie 

złote medale przypadły w udziale 
młodym – Krzysztofowi Kopyt-
kowi i Wojciechowi Piwowarczy-
kowi. Czerwiec to złote medale 
Młodzińskiego, Kopytka, Wróbla  
i Włodarczyka na turnieju w Ru-
dzie Śląskiej i brązowe medal rów-
nież Wróbla, Kopiela, Włodarczyka 
i Młodzińskiego na turnieju „Czar-
ne Diamenty”.

Z powodów f inansow ych nie 
rozegrano planowanej również na 
czerwiec kolejnej edycji Victoria 
Cup w Jaworznie. Bokserzy Vici 
przygotowania do nowego sezonu 

wznowią w sierpniu, pozostaje na-
dzieja, że w nowym półroczu pro-
blemy związane z permanentnym 
brakiem pieniędzy na boks, znikną 
a obiecujący zawodnicy, będą mogli 
w spokoju pracować nad sportową 
formą.

 k.RePeć

Włodzimierz Kromka

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
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 niemające 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 
turnieju 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, dla każdego uczestnika przewidziana 
okolicznościowa koszulka; do biegu 15 km – pocztą elektroniczną do dnia 31 lipca (www.sokol.
jaw.pl, www.maratonypolskie.pl) – zgłoszeni w terminie otrzymają medal i okolicznościową 
koszulkę. Serdecznie zapraszamy!!!

Końcem kwietnia i początkiem maja bokserzy przeżywali ciężkie chwile. Tu na pamiętnym treningu przed halą

36/07
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o g ł o s z e n i e

150/06

25 lat STK – rok jubileuszowy (cz. 4)

Nasi artyści

Haft artystyczny Zofii Miki

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE 
STAWIA NA ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie również w 2008 roku korzysta z możliwości pozyskania 
dodatkowych środków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i  aktywizacji  zawodowej  osób  bezrobotnych.  W  celu  zmniejszenia  poziomu  bezrobocia  wśród  lokalnej 
społeczności oraz stawiając na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w mieście Jaworznie tut. Urząd Pracy 
ubiega  się  o  środki  finansowe  z  wszelkich  możliwych  źródeł  –  z  rezerwy  Funduszu  Pracy  samorządu 
województwa lub Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W miesiącu czerwcu br. Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jaworznie zostały przyznane środki w wysokości 1.270.000 zł 
na  realizację  zadań  w  ramach  programu „Mój  Plan  –  PRACA” finansowanego  z  Funduszu  Pracy. 380 osób 
bezrobotnych  może  zrealizować  swoje  plany  zawodowe  związane  z  pierwotnym  lub  powtórnym  zatrudnieniem. 
Tut. Urząd Pracy umożliwia osiągnięcie niniejszego planu poprzez zaproponowanie beneficjentom programu pakietu 
usług obejmujących m.in.:

 szkolenia  zawodowe  – aż 250 osób zostanie objętych szkoleniami zawodowymi, a 20 osobom ubiegającym 
się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostanie stworzona możliwość zdobycia 
niezbędnej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości,

 staż zawodowy – 50 młodych osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie Pracy zdobędzie pierwsze doświadczenie 
zawodowe, co będzie dodatkowym atutem na etapie poszukiwania pracy,

 przygotowanie zawodowe – 20 osób odbędzie u lokalnych pracodawców praktykę umożliwiającą reorientację 
zawodową,  a tym samym odnaleźć się na nowo na rynku pracy,

 refundowanie podmiotom gospodarczym kosztów wyposażenia lub doposażenia 20 stanowisk pracy – pomoc 
finansowa udzielona pracodawcom z jednej strony przyczyni się do zwiększenia możliwości produkcyjnych lub 
usługowych  firmy,  z  drugiej  strony  osoby  bezrobotne  skorzystają  za  pośrednictwem  tut.  Urzędu 
z możliwości zatrudnienia na nowo utworzonym bądź doposażonym stanowisku pracy.

Wszystkie osoby bezrobotne zainteresowane:
− udziałem w programie „Mój Plan – PRACA” oraz informacjami dotyczącymi realizowanego programu,
− ubieganiem się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a w szczególności: * kto może 

ubiegać się o bezzwrotną dotację, * warunki jakie należy spełnić podczas prowadzenia działalności gospodarczej, 
* sposobu wypełnienia wniosku o przyznanie środków

zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie przy ul. Północnej 9 b (pok. 112 – informacje o programie, 
pok.  119 –  informacje  dotyczące jednorazowych środków na  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej).  Szczegółowe 
informacje  można  również  uzyskać  telefonicznie  pod  numerem:  (032)  61-81-912  (program)  lub  (032)  61-81-919 
(dotacje), a także udostępnione są na stronie internetowej urzędu – www.pupjaworzno.internetdsl.pl 

/Iniss/

O s o b y  b e z r o b o t n e ,  k t ó r e  m a j ą  p o m y s ł  n a  z a ł o ż e n i e  w ł a s n e g o  b i z n e s u ,  
 m o g ą  s t a r a ć  s i ę  o  p r z y z n a n i e  j e d n o r a z o w y c h  ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h  

n a  r o z p o c z ę c i e  d z i a ł a l n o ś c i  g o s p o d a r c z e j  w  r a m a c h  p r o j e k t ó w  
„ M ó j  P l a n  –  P R A C A ”  o r a z   „ N a s z e  w s p a r c i e  –  Tw ó j  s u k c e s ” .  

P r z e d  p r z y z n a n i e m  b e z z w r o t n y c h  d o t a c j i  w  w y s o k o ś c i  ś r e d n i o  1 3 . 5 0 0  z ł  
–  k a ż d a  o s o b a  z o s t a n i e  p r o f e s j o n a l n i e  p r z y g o t o w a n a  d o  p e ł n i e n i a  r o l i  
w ł a ś c i c i e l a  f i r m y  p o p r z e z  u c z e s t n i c t w o  w  b e z p ł a t n y m  s p e c j a l i s t y c z n y m  

s z k o l e n i u  z  z a k r e s u  p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i .

Stowarzyszenie Twórców Kultury  
w Jaworznie skupia swoich członków 
w trzech sekcjach: literackiej (poezja  
i proza), plastycznej (malarstwo, gra-
fika, rzeźba i witraże) oraz rękodzieła 
artystycznego (haft i koronkarstwo). 

Haft jak i koronkarstwo od wieków 
pasjonowało kobiety wszystkich sta-
nów. Parały się nim niewiasty z rodów 
szlacheckich, hrabiowskich i książęcych, 
chłopki i mieszczanki, panny, mężatki  
i zakonnice. Zajęcie to wyrabiało poczu-
cie piękna, cierpliwość i precyzję. Nawet 
we współczesnym świecie nie brak ama-
torek tego fascynującego zajęcia. Jedną 
z nich jest pani Zofia Mika. Pochodzi 
z rodziny, w której haft i koronkarstwo 
jest pokoleniową tradycją. Od szarej 
codziennej rzeczywistości (praca, dom, 
dzieci) uciekała do świata artystycznego.  
Z ruchem RSTK-STK związała się nie-
mal od samego początku jego istnienia, 
wchodząc w skład grupy założycielskiej 
jaworznickiej struktury i aktywnie  
w niej uczestnicząc. Nie zrażały jej 
żadne trudności organizacyjne, chętnie 
poświęcała swój czas na działalność  
w stowarzyszeniu.

Pani Zofia Mika tworzy misterne 
koronkowe firany i serwety, ozdabia bież-
niki i obrusy różnego rodzaju haftami 
(głównie richelieu) oraz wyszywa urocze, 
barwne gobeliny. Swoje piękne prace 
prezentowała na licznych wystawach 
nie tylko w Jaworznie lecz również poza 
jego granicami: w Bolesławiu, Duszni-
kach, Wiśniowej, Katowicach. Zawsze 

też znajdowali się nabywcy zauroczeni 
misternymi wzorami i starannością 
wykonania. Za swoją twórczość, wkład 
pracy w rozwój stowarzyszenia i kultury 
Jaworzna była nagradzana dyplomami, 
otrzymała również odznaczenie „Za-
służony Działacz Kultury” przyznawane 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Do dzisiaj uczestniczy 
aktywnie we wszystkich zebraniach, 
warsztatach i plenerach. Pragnie też 
swoimi umiejętnościami podzielić się  
z młodym pokoleniem, zaszczepić w nim 
pasję do rękodzieła artystycznego, aby to, 
co piękne ocalić od zapomnienia. Już dziś 
planuje zorganizowanie w przyszłym 
roku pod auspicjami Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w Jaworznie kursu lub 
warsztatów haftu i koronkarstwa.

jolanta Hałas M.

W październiku swoją działalność 
zainauguruje w Jaworznie Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. To ukłon 
w stronę tych mieszkańców, którzy 
mimo iż wkroczyli w jesień życia 
nadal chcą się kształcić i rozwijać.

– Jedna czwarta mieszkańców Ja-
worzna to są ludzie trzeciego wieku. Trze-
ba im dać możliwość, żeby mogli rozwijać 
swoje zainteresowania i dokształcać się 
w tych dziedzinach, w których nie mieli 
szans wcześniej – mówi Krystyna Łaźnia 
z Jaworznickiego Stowarzyszenia Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Powstałe 
w maju br. stowarzyszenie opiera swoje 
plany na doświadczeniach sąsiedniego 
Chrzanowa, gdzie podobny uniwersytet 
funkcjonuje od 2007 roku.

W ubiegły czwartek w Bibliotece 
Miejskiej komitet organizacyjny zorga-
nizował spotkanie informacyjne, doty-
czące uruchomienia placówki. Jednym  
z jego założeń było zebranie od przy-
szłych słuchaczy propozycji, dotyczą-
cych zajęć organizowanych w ramach 
uniwersytetu. – Te, które będą najliczniej 
reprezentowane postaramy się zaspokoić 
– mówi reprezentantka stowarzyszenia, 
Danuta Krawczyk.

Na razie organizatorzy przedsięwzię-
cia myślą o zaproponowaniu przyszłym 
studentom Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku wykładów, warsztatów, zajęć kra-
joznawczo-turystycznych, gimnastyki 
tai-chi, zajęć ruchowych na basenie. – Co 
dalej? Bardzo dużo będzie zależało od 

Członkowie Jaworznickiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
udowadniają, że aktywność nie kończy się wraz z przejściem na emeryturę

Jedyny taki uniwerek
planów słuchaczy, od tego, co będą chcieli. 
Bo to jest najważniejsze – zapewnia Irena 
Dębecka.

Organizatorki czwartkowego spo-
tkania miały już okazję uczestniczyć 
w tego typu przedsięwzięciach prowa-
dzonych w okolicznych miastach przez 
Uniwersytet Śląski. To zachęciło je do 
zebrania grupy nauczycieli akademic-

kich chętnych do współpracy także na 
terenie Jaworzna. 

Tymczasowa siedziba Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku mieści się w budynku 
Przyjaźni Jaworznickiej przy ul. Św. Woj-
ciecha. Szczegółowe informacje można 
uzyskać we wtorki od godz. 9.00 do 12.00 
i w czwartki w godzinach 15.00-18.00.

(as)

Przez najbliższy miesiąc w DK 
Szczakowa można oglądać wystawę 
prac uczennic dąbrowskiego liceum 
plastycznego.

11 lipca w Domu Kultury Szczakowa 
otwarto wystawę malarstwa Magdaleny 
Chechelskiej i Anny Giendek. Młode 
artystki prezentują trzydzieści wyko-
nanych techniką olejną, pełnych barw  
i charakteru obrazów.

Dziewczęta na codzień są uczenni-
cami liceum plastycznego w Dąbrowie 
Górniczej. Anna Giendek maluje od 
trzech lat, odkąd dostała się do szkoły 
plastycznej. Jej koleżanka przygodę ze 
sztuką rozpoczęła już 12 lat temu, kiedy 
w wieku pięciu lat zaczęła uczęszczać na 
warsztaty plastyczne. – Sztuka jest rze-
czą, która najlepiej mi wychodzi – wyzna-
je A. Giendek. Artystka przyznaje także, 
że wciąż poszukuje swojego ulubionego 
malarskiego tematu.

Żywioł kolorów
M. Chechelska ma już te poszukiwa-

nia i dylematy za sobą. – Przez cały okres 
dotychczasowego poznawania sztuki 
udało mi się odkryć to, co w malarstwie 
mnie najbardziej wciąga i pochłania 
– mówi. Te słowa potwierdza Agata 
Smolik, instruktor MCKiS. – Jest na tyle 
świadoma, że idzie już swoją drogą.

Obrazy M. Chechelskiej charakte-
ryzują się różnorodną tematyką. Młoda 
malarka prezentuje martwe natury, 
postacie, kompozycje abstrakcyjne.  
– Jednak tematyka nie jest dla mnie 
ważna, bo malując nie zwracam uwagi 
na to co, ale w jaki sposób i czym maluję. 
Chodzi mi o fakturę, która pozwala na 
jeszcze bliższy, głębszy kontakt z obrazem. 
To, co jest w nich zawarte można odebrać 
nie tylko poprzez kontakt wzrokowy, ale 
także poprzez dotyk.

Wystawa prac będzie otwarta przez 
najbliższy miesiąc. (as)
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Zapewniamy:
niepowtarzalny, profesjonalny wystrój wesel oraz wszelkich 
przyjęć okolicznościowych
Przygotowujemy m. innymi romantyczne, oryginalne, wytworne 
wiązanki ślubne i okolicznościowe, dekoracje samochodów, 
kościołów, sal, stołów. 

ul.  11 l istopada 4   * * *    tel .  501 07 66 65   * * *     032 74 80 262   * * *    (obok Podwalanki)

Kwiaciarnia Magnolia

Poniedziałek - Piątek  7:00 – 20:00
Sobota   7:00 – 14:00

Jaworzno ul. Grunwaldzka 274 
(za Urzędem Skarbowym i ZUS)

tel. (032) 61 68 200

603/D/08 34/07

632/D/08

Tworzymy z wyobraźnią i smakiem!

Wypożyczamy samochody 
do ślubu!

Polecamy: jedyny w Jaworznie zabytkowy 
model Mercedes,
oraz ekskluzywny model Audi A-6

Zapraszamy także 
na zakupy kwiatów ciętych 

i doniczkowych, wiązanek, upominków, 
dodatków itp. Gwarantujemy 

duży wybór towaru!
Na terenie Jaworzna dowóz kwiatów 

gratis!!! (pow. 50 zł)
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Miasto Jaworzno Zdrowie

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

ANNABEL suknie Twoich marzeń
ślubne wyprzedaż już od 450 zł, wieczorowe, komunijne

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

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

SUKNIE ŚLUBNE

dw

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.

98/05

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

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

dw

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

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

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

ENDOKRYNOLOG

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

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

ul. Wandy 30, tel. 616 44 44
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

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

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.

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

O programie ośrodka
Przy opracowywaniu pro-

gramu oprócz doświadczeń wy-
niesionych ze szkoleń w zakresie 
terapii uzależnień korzystali-
śmy ze znanych nam osobiście 
programów ośrodków leczenia 
uzależnień za granicą (głównie 
z Anglii i Rosji oraz USA).

Zajęcia odbywają się co-
dziennie, we wszystkie dni ty-
godnia. Pacjenci spotykają się 
w małych 14-osobowych gru-
pach w godz. 10.00 - 13.00; 16.00 
- 18.00; 20.00 - 21.00.

Ponadto każdy pacjent jest 
prowadzony indywidualnie 
przez swojego konsultanta, który 
opracowuje diagnozę, sporządza 
program terapeutyczny, przy-
dziela i rozlicza zadania.

W każdą trzecią sobotę mie-
siąca organizowane są spotkania 
z byłymi pacjentami. Współpra-
cujemy także z członkami rodzin 
i staramy się włączać ich w proces 
zdrowienia.

Autorski program terapeu-
tyczny ośrodka oprócz rozpozna-
nia nałogowych mechanizmów 
zachowania obejmuje pracę nad 
14 blokami tematycznymi obej-
mującymi miedzy innymi:

Radzenie sobie z uczuciami, 
obraz siebie, czas wolny, pie-

niądze, pracę, rodzinę, ducho-
wość i zapobieganie nawrotom. 
W czasie terapii nie zgadzamy 
się na żadne formy przemocy. 
W ośrodku panuje więc swobod-
na, przyjazna atmosfera, choć 
oczywiście podstawowym wa-
runkiem pobytu jest zachowy-
wane abstynencji. Złamanie jej 
powoduje bezwzględny wypis.

Więcej informacji na www.
radzimowice.pl

W ramach posiadanej umo-
wy z NFZ proponujemy terapię 
uzależnienia od alkoholu, nar-
kotyków, leków, bądź terapię 
uzależnień krzyżowych.

Ośrodek Terapii Uzależnienia 
i Współuzależnienia 

„Radzimowice”
Dane adresowe: 

ul. Dolna 4; 
58-580 Szklarska Poręba;
tel./fax: (075) 717-47-22; 

fax (075) 717-47-22
email: otuiw_radzimowice@

poczta.onet.pl 
lub 

radzimowice@neostrada.pl
Rejestracja Pacjentów, Infor-
macje, Ustalanie terminów: 

mgr Paweł Mazur 
tel (075) 717-47-22
 lub 607-431-202

Informacja dla osób uzależnionych od alkoholu, 
narkotyków, leków, hazardu, Internetu, seksu 
i miłości, a także dla osób z bulimią i anoreksją
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DąBROWA NARODOWA

PIECZYSKA

Trwa budowa sieci wodociągowej  
i sieci kanalizacyjnej dla lokali JTBS 
przy ul. Chełmońskiego. Według 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Jaworznie, 
zadanie, obejmujące stworzenie 
ponad 10 kilometrowego odcinka 
sieci na 27 ha, zrealizowane jest już  
w 70 procentach, a dodatkowo opra-
cowywany aneks projektu wykonaw-
czego ma pozwolić na zachowanie  
w nienaruszonym stanie drzew znaj-
dujących się na trasie budowy.

Prace przy tworzeniu infra-
struktury technicznej, obsługującej  
w przyszłości 72 lokale Jaworznic-
kiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, wydzielone działki, 
przeznaczone pod budownictwo 

jednorodzinne oraz pobliski Szpital 
Miejski, rozpoczęły się w połowie 
marca. Ich zakres obejmuje budowę 
sieci wodociągowej, budowę kana-
lizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 
budowę kanalizacji ciśnieniowej wraz 
z przepompownią tłoczną. Znaczny 
odcinek sieci oraz budynek przepom-
powni są już wybudowane. Obecnie 
trwają prace związane z wykończe-
niem elewacji zewnętrznej budynku 
i pokrycia dachowego. Niebawem,  
w nowopowstałym budynku, ma zo-

Przebieg kanalizacji skorygowany
Drzewostan ocaleje

Zgłosiła się do nas jedna z mieszka-
nek Jaworzna, której posesja znaj-
duje się tuż przy DK 79, na odcinku 
ulicy Katowickiej. Głównym proble-
mem, nie tylko jej, ale wszystkich 
mieszkających przy tej drodze, jest 
uciążliwy hałas, ponieważ jest to 
jedna z najbardziej uczęszczanych 
dróg w naszym mieście. 

Niektórzy prowadzą nawet własne 
statystyki – nasza rozmówczyni po-
dała liczbę 35 ciężarówek, jakie udało 
jej się naliczyć w ciągu 30 minut, bo, 
jak sama mówi: – Przy tej drodze nie 
da się normalnie wytrzymać. Taka 
i lość transportu ciężkiego, jaka 
dziennie przejeżdża tym odcinkiem, 
a także warunki pogodowe, które 
nie pozostają bez wpływu na stan 
nawierzchni, sprawiły, że w drodze 
utworzyły się koleiny, co dodatko-
wo potęguje hałas, kiedy przejeżdża 
np. pojazd z przyczepą: – Jak jedzie 
jakiś samochód z przyczepką, to ja 
nie wiem, co się dzieje – skarży się 
nam mieszkanka Katowickiej: – Czy 
nie ma takiego rozporządzenia, że  
w czasie upału ciężarówki nie mogą 
się poruszać po drogach? – pyta.  

O wyjaśnienie poprosiliśmy Seba-
stiana Kusia z Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów, zarządcy drogi: – Nie 
ma takiego przepisu, który mówiłby 
o tym, że np. w temperaturze powy-
żej 30 stopni kierowców ciężarówek 
obowiązuje zakaz ruchu. Głos w tej 
sprawie zabrać może jedynie minister 
transportu, który w drodze rozpo-
rządzenia, z uwagi na troskę o stan 

Ulica Krótka stała się jednokierun-
kowa, wyznaczono ją bowiem jako 
objazd przebudowywanej Sławkow-
skiej, ulica św. Barbary pozostała 
dwukierunkowa. 

Jednak wcześniej większość samo-
chodów przejeżdżających św. Barbary 
stanowili ci kierujący się w stronę 
centrum – ci skręcający z św. Woj-
ciecha, stanowili niewielki procent. 

Dodatkowa przeszkoda

Lato w pełni, zatem wydaje się, 
że temat może poczekać. Jednak 
nawet latem zdarzają się dni desz-
czowe. Czekając wtedy na autobus, 
nie wszyscy pasażerowie będą mieli 
szczęście i wejdą do niego „suchą 
nogą”. Co niektórym dziura w za-
daszeniu skutecznie to uniemożliwi. 
Z myślą właśnie o tych pasażerach 
brakujące zadaszenie powinno zo-
stać uzupełnione.

Dla wszystkich

Na tę tabliczkę z nazwą ulicy musi-
my patrzeć nieco „krzywym okiem”, 
sama bowiem przywiązana jest do 
słupa nieco krzywo. A nazwana 
imieniem gen. Sikorskiego, zasługu-
je chyba na lepsze traktowanie

Krzywym 
okiem

Jeśli w porę nikt jej nie „dźwignie”, ta tablica ogłoszeń wkrótce 
runie. Nie wiemy tylko, czy przechyliła się „siłami natury”, czy ktoś 
jej w tym pomógł. Bo w to, że ugięła się od nadmiaru informacji, 
raczej nie uwierzymy

Siłami natury?

W związku z prowadzonymi na ulicy 
Sławkowskiej pracami, ruch na sąsiednich 
uliczkach zwiększył się dość znacznie

Większość zmotoryzowanych skręca-
ła wcześniej, właśnie w Sławkowską. 
Nagle zatem ulica stała się węższa, 
ale kierowcy muszą teraz uważać 
podwójnie, na samym jej początku, 
tuż przy skrzyżowaniu z Obrońców 
Poczty Gdańskiej, pojawiła się dość 
sporych rozmiarów dziura. Czasem, 
z powodu zaparkowanych na poboczu 
aut, bardzo ciężko ją ominąć.

dróg w czasie fali upałów, utrzymu-
jących się przez dłuższy czas, może 
taki tymczasowy zakaz wprowadzić. 
Wtedy mogą oni poruszać się po dro-
gach w określonych godzinach w nocy  
i wczesnorannych. Zakaz obowiązuje 
w całym kraju – wyjaśnia Kuś. Jak się 
zatem okazuje, ani prezydent miasta, 
ani zarządca konkretnej możliwości, 
aby wydać taki zakaz, nie ma. 

stać zamontowany główny mechanizm 
tłoczni pneumatycznej: dwa zbiorniki 
ciśnieniowe, które pozwolą transpor-
tować ścieki do oczyszczalni. 

Po wykonaniu całej sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej oraz po 

uruchomieniu przepompowni, zo-
stanie wykonana próba szczelności 
wodociągu oraz inspekcja telewizyjna 
kanalizacji. Jednakże, by to mogło 
nastąpić, musimy zakończyć prace 
budowlano – montażowe na całym 
terenie inwestycyjnym – wyjaśnia 
Sławomir Grucel z MPWiK – Głównie 
na przeprojektowywanym odcinku 
kanalizacji, który w pierwotnym 
projekcie nakazywał lokalizację me-
diów w pasie zieleni, co wiązało się 
z wycięciem drzewostanu w rejonie 
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 
Zmusiło nas to do wytyczenia alter-
natywnego przejścia dla kolektora 
ściekowego.

W celu uniknięcia wysokich opłat 
administracyjnych związanych z wy-
cinką, podjęto starania dla opraco-
wania niewielkich zmian w projekcie 
wykonawczym. Uzyskana zgoda za-
rządcy drogi na umieszczenie urzą-
dzeń w drodze, pozwoliła wypraco-
wać porozumienie wśród wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. 
Przygotowywana obecnie korek-
ta do projektu ma wytyczyć nowy 
przebieg sieci w pasie drogowym  
z zachowaniem cennych lip, klonów 
i akacji. To rozwiązanie na pewno 
jest zadowalające dla mieszkańców 
ulicy, bo oprócz kanalizacji, zacho-
wana zostanie pobliska długoletnia 
zieleń, a także dla inwestora, bo  
w przypadku umieszczenia sieci w pa-
sie drogowym, koszt wykonania robót 
wraz z odtworzeniem nawierzchni, 
jest porównywalny z kosztem wy-
cinki drzew.

Rozwiązanie alternatywne niesie 
ze sobą aspekt społeczny, ekologicz-
ny i finansowy. – Mamy nadzieję, że 
niewielka, pozytywna korekta, nie 
wpłynie znacząco na harmonogram 
prac, a realizowana przy finansowym 
udziale gminy inwestycja, zakończy się 
w założonym terminie do 30.09.2008 r 
– dodaje Sławomir Grucel.

Zakaz wydaje minister
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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

BYCZYNA

GIGANT

SZCZAKOWA

Finał prac na ul. Małgorzaty

Młodzież, aktywnie 
spędzająca czas na boisku 
przy ulicy Topolowej, 
może cieszyć się  
z odświeżenia obiektów, 
z których przy okazji gry 
w kosza korzysta. Chętnie 

Miejski Zakład Drogowy 
zakończył przebudowę 
ul. Małgorzaty w osiedlu 
Byczyna. W miejsce 
nawierzchni gruntowej 
ułożono tam nową 
nawierzchnię z betonu 
asfaltowego. Prace 
realizowane były przez 
niespełna dwa miesiące. 

Ulica Ma łgorzat y jest jedną  
z sześciu dróg gruntowych, które 
w bieżącym roku Miejski Zarząd 
Dróg i Mostów zdecydował się 
przebudować. Posiada uregulowany 
stan prawny, a przede wszystkim 
istnieje tam możliwość wykonania 
prawidłowego odwodnienia, bez 
którego – zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami – nie można położyć 
nawierzchni utwardzonej. 

– Na ulicy, liczącej sobie 100 me-
trów długości, ułożono nawierzchnię 
z betonu asfaltowego oraz wjazdy do 

posesji z kostki brukowej. Na całej 
długości będzie ona miała 5 m sze-
rokości – informuje Sebastian Kuś, 
rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów. 

W ogłoszonym przetargu ul. Mał-
gorzaty stanowiła jeden pakiet z ul. 
Botaniczną, której przebudowę MZD 
zakończył już w maju. Wykonanie obu 
inwestycji kosztowało 488 tys. zł. 

To nie jedyny znak informujący  
o miejscu parkingowym dla niepeł-
nosprawnych w takim stanie, ale to 
przykład. Ten jeszcze jest widoczny, 
ale jak długo? 

Czy podzieli los innych takich 
znaków w naszym mieście, które 
często odczytywane są „z kontek-
stu”? Tzn. niektórzy pamiętają  
o tym, że w tym miejscu był kiedyś 
taki znak, inni domyślają się, o jaki 
chodzi. Bo czasem pozostaje po nim 
biała plama. Na szczęście jest jesz-
cze koperta, więc na nic się przyda 
wymówka, że nie widzieliśmy zna-
ku, zajmując miejsce dla niepełno-
sprawnych. 

Równolegle prowadzone 
są prace remontowe 
na pozostałych ulicach: 
Pułaskiego, Traugutta, 
Kruka, Skałka i Krakusa. 
Zakończenie robót na  
ul. Skałka w Długoszynie 
planowane jest już  
w przyszłym tygodniu.

– Zdajemy sobie sprawę z faktu, 
że ulic gruntowych, które wymaga-
łyby przebudowy jest bardzo wiele. 
Nie wszystkie jednak możemy zmo-
dernizować w krótkim okresie czasu, 
ale zapewniamy, że będziemy robić 
to systematycznie – podsumowuje 
rzecznik MZDiM

– Trzymamy za słowo – dodają 
mieszkańcy.

To jedno z miejsc, gdzie 
młodzież z Gigantu 
miło może spędzić czas. 
Wiadomo, że zielony 
odpręża i uspokaja, więc to 
miejsce wydaje się wręcz 
idealne na rozładowanie 
nagromadzonych przez cały 
dzień emocji. 

„Polana” rozrywka

Bez żadnych wymówek

Ci, których przepełnia energia, 
mogą spróbować swoich sił w ping-pon-
ga, z tym że poprzeczki nie postawiono 
wysoko – chyba po to, aby nie zawyżać 
poziomu. Kiedy pasjonujący z pewno-

ścią pojedynek już im się znudzi, mogą 
pooglądać piękne widoki, roztaczające 
się z wysokości tej oto, dziwnej kon-
strukcji. Radzimy jednak nie wspinać 
się bez odpowiedniej asekuracji.

Dawna siedziba gminy, 
mieszcząca się na rogu 
Jagiellońskiej i Kolejarzy,  
a w której pomieszczeniach 
znajduje się obecnie m.in. sklep, 
doczekała się wreszcie remontu. 

Jak mówi Tadeusz Kaczmarek 
– Dach wyremontowany został już  
w zeszłym roku, teraz prace obej-
mują zarówno elewację zewnętrzną, 
jak i wnętrze budynku. Wykonuje 
je, na zlecenie Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych, firma 
MYSBUD z Mysłowic. Prace powinny 
potrwać do końca tygodnia.

Remontują dawną siedzibę gminy

Boisko odnowione

przez nią eksploatowany 
sprzęt z czasem uległ 
zniszczeniu. Firma  
„Wo-gaz” odnowiła 
konstrukcje koszy, a także 
pomalowała ławeczki. 
Teraz o wiele lepiej.
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Miasto Jaworzno

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

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

46/10

Cyklinowanie 
tel. 032/ 624 04 30

Dw

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

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

Przewóz mebli, inne usługi transpor-
towe tel. 0 604 273 244

499/D/08

Przeprowadzki 
tel. 0 601 46 24 08

9/01

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

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

Tresura psów. Tel. 608 639 352
548/D/08

Mury, tynki, wylewki wykonam. 
Tel. 692 681 783

550/D/08

Blacharstwo, dekarstwo 
tel. 0 692 619 959

601/D/08

Wykończenia, remonty wnętrz, gła-
dzie, malowanie, tynki ozdobne, sufity 
podwieszane, płytki, panele itp. 
Tel. 0 518 027 176

602/D/08

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

Ogłoszenia drobne

Informator Kulturalny
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Oddział dla Dzieci i Młodzieży 

 wakacje 2008

BIBLIOWAKACJE
„LITERACKO-FILMOWA WĘDRÓWKA 

PO ŚWIECIE”

I tydzień - amerykański 
(30 czerwca – 4 lipca)

Poniedziałek – bajka f ilmowa „Scooby 
Doo” cz. 1, godz. 10.00
Wtorek – „Wakacyjne czytanie” – gło-
śne czy tanie fragm. książki „Scooby 
Doo”, godz. 10.00
Środa – bajka f ilmowa „Scooby Doo”  
cz. 2, godz. 10.00
Czwar tek – „Mał y Ar tysta na waka-
cjach”, godz. 10.00 
Piątek – bajka f ilmowa „Scooby Doo”  
cz. 3, godz. 10.00

II tydzień – angielski 
(7 – 11 lipca)

Poniedziałek – bajka f i lmowa „Bob 
Budowniczy”, godz. 10.00
Wtorek – „Wakacyjne czytanie” – gło-
śne czytanie bajek o Bobie …, godz. 
10.00
Środa –film „Niania”, godz. 10.00
C z war tek - „Mał y Ar t ysta na waka-
cjach”, godz. 10.00
Piątek – f ilm  „Pajęczyna Charlotty”, 
godz. 10.00

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

Wtorek – „Wakacyjne czytanie” 
– g łośne c z y t anie bajek o Krec iku, 
godz. 10.00
Środa – bajka f i lmowa „O powieśc i  
z mchu i paproci”, godz. 10.00 
C z war tek - „Mał y Ar t ysta na waka-
cjach”, godz. 10.00
Piątek – bajka f i lmowa „ Rumc ajs”, 
godz. 10.00 

IV tydzień – fiński 
(21 – 25 lipca) 

Poniedziałek – bajka filmowa „Mumin-
ki” cz. 1, godz. 10.00
Wtorek – „Wakacyjne czytanie” – gło-
ś n e c z y t a n i e  b a j e k  o  M u m i n k a c h , 
godz. 10.00
Środa – bajka f ilmowa „Muminki” cz. 
2, godz. 10.00
Czwar tek – „Mał y Ar tysta na waka-
cjach”, godz. 10.00
Piątek – bajka f ilmowa „Muminki” cz. 
3, godz. 10.00

V tydzień – francuski 
(28 lipca – 1 sierpnia)

Poniedziałek – bajka filmowa „Asterix” 
cz. 1, godz. 10.00
Wtorek – „Wakacyjne czytanie” – gło-
śne c z y tanie komik sów o Aster ix ie, 
godz. 10.00
Środa – bajka f ilmowa „Astrix” cz. 2, 
godz. 10.00
C z war tek - „Mał y Ar t ysta na waka-
cjach”, godz. 10.00
P i ą te k – b aj k a f i l m ow a „ A s te r i x ”, 
godz. 10.00

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 mi-
nuty
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 Zaginio-

nej Arki” - 111 min.
29/07 – „Indiana Jones i Świątynia Zagła-
dy”– 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

„LATO W MIEŚCIE” 2008 r.
17 lipca godz. 11.00 – Sala Teatralna MCKiS ul. Mickiewicza 2. Przedstawienie dla 

dzieci „O Janku wędrowniczku” w wykonaniu Teatru „Do mi sol”. Wstęp wolny.
18 lipca godz. 21.30 – parking przed Halą Widowiskowo – Sportową MCKiS ul. Grun-

waldzka 80. Kino Letnie – „Teoria chaosu”. Reż. Tony Giglio Obsada: Jason 
Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes. W razie niepogody seans odwołany

I Festiwal Energii – Jaworzno 2008
19 lipca (sobota) – OWR Sosina Część „witalna” – godz. 12.00 (do ok. 13.00) 

Blok konkurencji sportowych – wyścigi kajaków, wyścigi rowerów 
wodnych, przejażdżki na bananie, konkurencje familijne (rzut kołem 
ratowniczym, rzutką ratowniczą, przeciąganie liny w wodzi), zawody 
pływackie w trzech kategoriach wiekowych – na trzech dystansach 
20-50-150 m, rozgrywki Grand Prix w piłce siatkowej plażowej, regaty 
żeglarskie w klasie Omega

 godz. 13.00 – „Stonehenge” – koncert dla dzieci
 godz. 14.00 – „Stonehenge” – koncert
 godz. 15.00 – „Pod Masztem”
 godz. 16.00 – „Szantana”
 godz. 17.00 – „Segars”
Część „energetyczna” – godz. 18.00 (do ok. 00.30)
 godz. 18.00 – Scratching – DJ EPROM oraz DJ FALCON
 godz. 19.30 – Terakota – koncert jaworznickiej grupy rockowej 
 godz. 20.15 – Teatr ognia + Złote Damy
 godz. 20.45 – Zmagania najlepszych VJ-ów
 godz. 22.00 – Koncert gwiazdy – PERFECT
 godz. 23.30 – WIELKI FINAŁ
Pokaz Mistrza Polski Video Zone Jaworzno 2008 
Światło, muzyka, iluminacje, lasery 
Dodatkowo: - urządzenia dla dzieci: zjeżdżalnie, dmuchany zamek, szczudlarze
 - stanowiska tematyczne
 - pływające po Sosinie jednostki z pochodniami w części wieczornej
W związku z organizacją Festiwalu Energii Jaworzno 2008 informujemy, że nastąpią 

utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. 
Zachęcamy Państwa do korzystania z komunikacji miejskiej. Tego dnia na miejsce 

koncertów będzie można dotrzeć dwoma specjalnie przygotowanymi au-
tobusami. Linie festiwalowe FE-1 i FE-2 będą kursowały praktycznie przez 
cały dzień. Po zakończeniu imprezy PKM Jaworzno podstawi dziesięć 
autobusów na parkingu przy Hotelu Wodnik.

Szczegółowe rozkłady jazdy autobusów festiwalowych są dostępne na stronie  
www.pkm.jaworzno.pl/rozklady. 

Linia FE-1: Osiedle Stałe – Centrum – Góra Piasku – szkoła na Pieczyskach. 
Linia FE-2: Dworzec PKP w Szczakowej – Bukowska – zalew Sosina. 

Za utrudnienia przepraszamy.

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

628/D/08

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

Wynajmę umeblowaną kawalerkę 
– Skałka tel. 0 665 21 49 69

615/D/08

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

104/06

Sprzedam nowy dom 200m2, 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, komfortowe i bez-
czynszowe 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

Do wynajęcia powierzchnia biurowo 
magazynowa: 200 m2, 400 m2, 600 m2 
tel. 0 502 341 418

614/D/08

Wynajmę pomieszczenie na działal-
ność gospodarczą. 
Tel. 0 691 025 277

488/D/08

Sprzedam nowy dom stan surowy 
zamknięty Centrum Jaworzna 
tel. 0 604 146 353

598/D/08

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

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

9/07

Ciężkowice dom o pow. 170 m2 z 
budynkiem pod działalność sprzedam 
Geo Dom tel. 0 601 422 417

611/D/08

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

11/07 

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

19/07

Atrakcyjne działki budowlane Ciężko-
wice Sprzedam Geo-Dom 
tel. 0 601 422 417

611/D/08

Sprzedam mieszkanie 37,5 m2. 
Tel. 502 34 79 12

553/D/08

Kupię małe mieszkanie 
tel. 0 694 261 563

609/D/08

Wynajmę mieszkanie 32 m2 Os. Pod-
wale. Tel. 697 918 081, 888 387 213

554/D/08

Pilnie sprzedam mieszkanie na Os. 
Stałym (49m2). Tel. 0035 799 84 24 
72, email: zietara@cytanet.com.cy

555/D/08

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 
62 m2 (Os. Stałe – Starowiejska) 
tel. 0 669 038 069

620/D/08

Sprzedam mieszkanie 31 m2 (Skałka) 
tel. 0 784 935 161

621/D/08

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

622/D/08

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

629/D/08

Przyjmę mechanika 
tel. 0 504 226 620

205/01

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

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 do suchych tynków 
tel. 032/ 616 88 56

43/07

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

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

161/06

Przyjmę samodzielną fryzjerkę. 
Tel. 603 715 902

503/D/08

Producent styropianu zatrudni kie-
rowcę z kategorią C+E. Doświadcze-
nie min. 3 lata. CV prosimy kierować 
na adres: DOM-STYR, ul. Martynia-
ków 8, 43-603 Jaworzno lub 
biuro@domstyr.pl

627/D/07

Zatrudnię ekspedientkę 
tel. 032/ 616 38 26

597/D/08

Zatrudnię do szlifowania i malowania 
konstrukcji stalowych tel. 0 605 100 
910, 032/ 615 12 54 po 20.00

604/D/08

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

505/D/08

Przyjmę do produkcji okien w Trzebini 
tel. 032/ 753 44 30

606/D/08

Zatrudnię barmankę 
tel. 032/ 616 88 56

43/07

Firma Nowinex Zatrudni pracowników 
ochrony i pracowników technicznych 
tel. 032/ 616 35 71

630/D/08

Przyjmę tynkarza do tynków maszy-
nowych tel. 0 509 480 143

616/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

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

19/07

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

519/D/08

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 pracowników 
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

Salon fryzjerski „SILWER” 
zatrudni wykwalifikowanego 
fryzjera i fryzjerkę. Zapew-
niamy dobre warunki pracy w 
miłej atmosferze. Tel. 503 509 
528, 0 32 752 77 11

545/D/08

Przyjmę od zaraz do pracy kierowcę 
z prawem jazdy kat. B. 
Tel. 604 56 22 53

552/D/08

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

136/051

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

192/04

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

517/D/08

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

91/06

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

Sprzedam Hyundai Accent 1,3, 1999r, 
żółty, I właściciel, 77 tys.km, cena 
8.600, tel. 032/ 616 66 13

600/D/08

KUPNO-SPRZEDAŻ
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

Sprzedam stół i 10 stolików styl 
Ludwik. Tel. 0 32 616 83 46

551/D/08

Sprzedam bramę garażową uchylną. 
Tel. 790 292 513

557/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

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

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

bezp

Agencja Ubezpieczeniowa Monika 
Zięba zgłasza zaginięcie polisy 
(kwitariusza) o numerze D4965798. 
Tel. 0 32 614 22 55

26/07

SDPL – poszukuję chętnych do współ-
pracy 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
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Przechadzka  
po dawnym Jaworznie (cz. 2)
Zmiany na 
jaworznickim 
rynku

Spokojny, unormowany bieg rzeczy 
w okresie staropolskim uległ nagłemu 
przyspieszeniu, dokładnie w ostatnich 
latach egzystencji rzeczpospolitej szla-
checkiej. Odegrały w tym rolę dwa czyn-
niki, pierwszy to początki eksploatacji 
złóż węgla kamiennego, a drugi to zmia-
na stosunków własnościowych w formie 
sekularyzacji dóbr biskupstwa krakow-
skiego 1788 roku. Jaworznickie dobra 
biskupa krakowskiego zostały, dzisiaj 
powiedzielibyśmy, znacjonalizowane, 
przeszły do własności skarbowej; wtedy 
nazywało się to – dobra narodowe. 

Jak pamiętamy, na jaworznickim 
Nawsiu, czyli dzisiejszym rynku, spora 
część terenu należała do majątku rol-
nego, który po sekularyzacji, podobnie 
jak dawniej, był wydzierżawiany. I wła-
śnie kolejni dzierżawcy tego majątku 
– Franciszek Kownacki i Aleksander 
Romiszowski dokonali odkrycia węgla 
kamiennego i w latach 1788-1792, roz-
poczęli jego eksploatację. Zachowała 
się nawet legenda, że pierwszy węgiel 
eksploatowany był na zapleczu ówcze-
snego dworu, byłby to teren dzisiejszej  
ul. Pocztowej. Nie znalazło to potwier-
dzenia w źródłach historycznych, ale mo-
gło się tak zdarzyć. Natomiast regularne 
wydobycie na pewno podjęto na polach 
wspomnianego majątku, nieco dalej  
w okolicy dzisiejszego szybu Piłsudski.

Upadek państwa polskiego w 1795 
roku, nie zmienił charakteru własności 
jaworznickich dóbr rolnych, z tytułu 
sukcesji prawnej przejmowały je kolejne 
rządy – austriacki, Księstwa Warszaw-
skiego i Rzeczpospolitej Krakowskiej, 
jako własność skarbową. Do Jaworzna 
przybywali kolejni zarządcy jaworznic-
kiej ekonomii, bo tak się wtedy nazywał 
biskupi folwark, którzy z początku mieli 
za zadanie kierowanie gospodarstwem 
rolnym. Ale szybko działalność górnicza 
wyparła rolnictwo i nadzorowanie gór-

nictwa stało się głównym zajęciem za-
rządców. Takie były początki uprzemy-
słowienia naszej okolicy, a najważniejsze 
zmiany zaszły w latach 1815-1846,  
w okresie Rzeczpospolitej Krakowskiej. 
Na ten okres przypada powstanie ja-
worznickiego ośrodka przemysłowego, 
złożonego z kopalń węgla kamiennego, 
galmanów oraz hut cynkowych. Władze 
krakowskie przykładały wielką wagę do 
rozwoju miejscowego przemysłu, ponie-
waż przynosił największe wpływy do 
budżetu Rzeczpospolitej Krakowskiej.

W ramach racjonalnego programu 
działania, zadbano nie tylko o rozwój 
kopalń i cynkowni, ale przystąpiono do 
programu poprawy warunków życia  
w Jaworznie. Widoczne zmiany zaszły  
w centralnym punkcie wsi, czyli Nawsiu, 

które opisujemy. Pierwszą rzeczą, która 
rzuca się w oczy na mapce z 1819 roku 
jest fakt, że kościół został wyizolowany 
z dawnego otoczenia, wokół niego bie-
gną drogi, nie ma już bezpośredniego 
połączenia z gospodarstwem plebana.  
A drogi te zostały wytyczone przez grun-
ty gospodarstwa plebańskiego. 

Poza tym nie ma cmentarza, które 
średniowiecznym zwyczajem położo-
ne było koło kościoła. Nie wiadomo 
dokładnie kto i kiedy wydał takie pole-
cenie, ale faktem jest, że na wspomnia-
nej mapce, cmentarza przy kościele 
już nie ma, natomiast jest zaznaczony 
cmentarz pechnicki. W tym czasie li-
kwidacja przykościelnych cmentarzy 
była powszechna, przede wszystkim 
były za małe, nie wystarczały na bieżące 
potrzeby, a poza tym opinia publiczna 
została przekonana o szkodliwości takiej 
lokalizacji. Przebieg akcji był zawsze taki 
sam, na starym cmentarzu zaprzesta-
wano pochówku zmarłych, po upływie 
odpowiedniego czasu, nakazanego pra-
wem kościelnym, porządkowano teren, 
przy czym znalezione szczątki ludzkie 
były zbierane i chowane z odpowiednim 
ceremoniałem, ponownie na nowym 
cmentarzu w zbiorowej mogile. Tak mu-
siało być również w Jaworznie, o czym 
świadczy fakt, że przebudowa starego 
kościoła, prowadzona w latach 1830-
1833, nie napotkała na żadne trudności 
związane z jego powiększeniem na tere-
nie dawnego cmentarza. Zatem upłynął 
odpowiedni czas dla prowadzenie prac 
budowlanych na tym miejscu.

Ale najważniejsze zmiany na opi-
sywanym Nawsiu przyniosła działal-
ność Feliksa Radwańskiego – senatora 
Rzeczpospolitej Krakowskiej. Z racji 
zajmowanego stanowiska zajmował 
się przemysłem i z tego powodu bywał  
w Jaworznie kilkakrotnie. Po raz pierw-
szy w 1815 roku, kiedy przejmował pro-

tokularnie naszą okolicę od urzędników 
byłego księstwa Warszawskiego. Później 
wizytował miejscowe kopalnie i cyn-
kownie, w 1825 roku w czasie kolejnej 
inspekcji zainteresował się centralnym 
placem w Jaworznie.  Stwierdził ogrom-
ne zaniedbanie tej okolicy, opisując, że 
znajdują się tutaj „najnieporządniejsze 
zabudowania domów plebańskich i wło-
ściańskich, zagrażają spłonieniem całej 
wsi”. Dotyczyło to również zabudowań 
dawnego dworu, gdzie znajdowała się 
pierwsza kancelaria górnicza, o której 
Radwański tak pisał: „murowaniec pod 
imieniem kancelarii raczej do więzienia,  
niżeli do użytku publicznego podobny”. 
Nie lepiej sytuacja przedstawiała się 
po stronie kościelnej placu, kościół był 
dobrze zaznaczony zębem czasu, ale 
przede wszystkim był za mały – w trzech 
częściach za kościołem ludność podczas 
nabożeństwa stać musi.

Niezbędne było postawienie nowej 
austerii na miejscu walącej się karczmy,  
a poza tym stworzenie miejscowego 
targowiska. W tym czasie w Jaworznie 
odbywały cotygodniowe targi, które po-
wstały spontanicznie, nastawione głów-
nie na ludność robotniczą. Zdaniem Ra-
dwańskiego należało stworzyć warunki 
dla przyjeżdżających kupców, ponieważ 
zapewniali jaworznickim robotnikom 
dostawy żywności i niezbędnych ar-
tykułów codziennego użytku, których 
brakowało w najbliższej okolicy.

Raport Radwańskiego nie ograniczał 
się do przedstawienia faktycznego stanu 
rzeczy, ale zaproponował rozwiązanie w 
formie sporządzenia planu generalnej 
przebudowy i zorganizowania  dawnego 
Nawsia w formie odpowiadającej tam-
tym czasom. Zaproponował więc, stwo-
rzenie na tym miejscu centrum „tak, by 
się należało na przyszłość urządzić, żeby 
czyniła postać małego rynku, otoczo-
nego murowanymi domami z pomocą 
skarbową mającymi się postawić.” 

Radwański rozwiązał również spra-
wę targowiska, które całkowicie usunął 
z planowanego rynku, organizując  
w pobliżu teren tzw. małego rynku. 
Poza tym zarząd jaworznickich kopalń 
opuścił  budynki dawnego dworu i 
wybrał nowy teren pod własne budow-
nictwo, gdzie rozpoczęto budowę tzw. 
kancelarii górniczej – okolica dzisiejszej  
ul. Grunwaldzkiej.  

Mówiąc współczesnym językiem 
według projektu Radwańskiego, na-
leżało teren uporządkować i planowo 
zabudować pod nadzorem i pomocą 
finansową czynników rządowych. 
Tutaj trzeba zauważyć, że w większej 
części placu, tereny dawnego dworu 
były własnością skarbową. Zatem 
przebudowa głównie dotyczyła majątku 
państwowego czyli gminy. Natomiast 
pozostawała sprawa zabezpieczenia 
środków na budowę kościoła i kilku 
tylko w tym czasie budynków prywat-
nych. Nietrudno zauważyć, że ówcze-
sna przebudowa, pomimo znacznego 
upływu czasu i wszelkich różnic z tego 
wynikających, była podobnym zabie-
giem, jaki dzisiaj ma być zrealizowany. 
W tamtej epoce, jak i dzisiaj chodzi 
o estetyczne odnowienie i zapewnie-
nie odpowiedniej funkcjonalności.  
Z tą tylko różnicą, że dzisiaj chodzi  
o stworzenie miejsca, gdzie czas będzie 
płynął leniwiej, jak zapewniają projek-
tanci odnowy. Natomiast w czasach 
Radwańskiego  potrzeby były krańcowo 
inne, wtedy potrzebą było stworzenie 
miejsca tętniącego życia, centralnego 
ośrodka kształtującego się miasta, do 
którego prowadziły wszystkie drogi,  
a dla mieszkańców stanowiło centrum 
codziennego życia. To właśnie Feliks 
Radwański po raz pierwszy nazwał plac 
– rynkiem i jego plan nawiązywał do 
tradycji rynku miejskiego, który znany 
był od wczesnego średniowiecza. 

MaRia leś-Runicka

610/D/08

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.

reklama

Rekonstrukcja murowanego kościoła z 1558 roku

Umiejscowienie pierwszego kościoła
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Miasto JaworznoNie tylko o wakacjach

Towarzyszące wypoczynkowi od-
prężenie sprawia, że często zapo-
minamy o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa. Chcąc więc ograni-
czyć zagrożenie skorzystajcie Państwo 
z naszych porad:

I. Wychodząc z domu
•	 dokładnie	zamykajcie	drzwi	i	okna;
•	 w	miarę	możliwości	poproście	sąsiada	o	zwró-

cenie	uwagi	na	wasze	mieszkanie,	dom;
•	 informujcie	rodzinę	lub	zaufanych	znajomych	

o	 miejscu	 pobytu	 i	 ewentualnym	 kontakcie		
z	wami;

•	 jako	 trasę	 przemarszu	 wybierajcie	 miejsca	
dobrze	 oświetlone,	 ruchliwe	 –	 unikając	 bez-
ludnych	skrótów;

•	 ostrożnie	podchodźcie	do	nowych	znajomości	
–	nie	każdy	może	mieć	dobre	intencje;

II. Nasze dziecko
•	 zapewnijcie	dziecku	maksimum	opieki	i	zain-

teresowania;
•	 samemu	 uczestniczcie	 w	 wypełnieniu	 mu	

wolnego	czasu;
•	 sprawdźcie	 miejsce	 jego	 zabawy	 –	 czy	 jest	

bezpieczne;
•	 nauczcie	dziecko	nie	brania	nic	od	obcych	(sło-

dyczy,	maskotek,	itp.);
•	 zabrońcie	mu	 otwierania	 drzwi	 pod	 nieobec-

ność	domowników;
•	 dowiedzcie	się	dokąd	i	z	kim	Wasza	pociecha	

idzie	oraz	kiedy	wróci;
•	 nauczcie	 dziecko	 poruszania	 się	 po	 drodze		

i	w	jej	pobliżu;
•	 sprawdźcie	 także	 przygotowanie	 oferujących	

wyjazdy	 kolonijne	 (warunki	 pobytu,	 kwalifi-

Bezpieczne wakacje 2008
kacje	opiekunów,	zakres	i	rodzaj	zajęć	wypeł-
niających	czas	wypoczynku);

•	 przestrzegaj	swoje	dziecko	przed	kontaktami	
z	 dzikimi	 zwierzętami,	 bezpańskimi	 psami,	
które	choć	miłe	i	spokojne	mogą	być	niebez-
pieczne	 i	 np.	 dotkliwie	 pogryźć	 czy	 zarazić	
wścieklizną;

•	 w	 razie	 kontaktu	 z	 psem	 należy	 zachować	
spokój,	nie	uciekać,	nie	krzyczeć,	nie	patrzeć	mu		
w	oczy,	nie	wykonywać	gwałtownych	i	szyb-
kich	ruchów;

•	 jeżeli	pies	zaatakuje	przyjmuj	postawę	żółwia;	
kucnij,	zwiń	się	w	kłębek	chroniąc	głowę,	szyję	
i	brzuch;

III. Wybierając się w podróż 
samochodem

•	 przed	wyjazdem	sprawdźcie	 jego	funkcjonal-
ność	i	wyposażenie;

•	 przed	 wyruszeniem	 wypocznijcie,	 nie	 jedzcie	
obfitych	 posiłków,	 nie	 pijcie	 alkoholu	 –	 bez-
względnie	kierowcy	!!!;

•	 unikajcie	 prowadzenia	 samochodu	 w	 stanie	
napięcia	 nerwowego	 –	 lepiej	 się	 zatrzymać		
i	chwilę	odpocząć;

•	 nie	zatrzymujcie	się	w	miejscach	nieoświetlo-
nych,	zalesionych	czy	na	pustkowiu;

•	 bez	nadzoru	nie	pozostawiajcie	swojego	auta,	
szczególnie	gdy	 jest	pootwierany	 i	bagaże	są	
wewnątrz;

•	 dokładnie	 rozważcie	 próby	 zatrzymania	 Was	
przez	innych	użytkowników	drogi,	sygnalizują-
cych	awarię	swojego	lub	Waszego	samochodu	
–	może	to	być	próba	napadu;

•	 starajmy	się	jechać	zgodnie	z	przepisami	ruchu	
drogowego	–	prędkość,	pasy	bezpieczeństwa,	
nieprawidłowe	wyprzedzanie;

IV. Podróż pociągiem  
czy autobusem

•	 posiadane	 ze	 sobą	 dokumenty	 schowajcie		
w	wewnętrznych	kieszeniach	ubrania;

•	 gotówkę	 rozdzielajcie	 w	 kilka	 miejsc,	 pozo-
stawiając	kilka	drobnych	monet	na	niewielkie	
zakupy	albo	bilety;

•	 w	miarę	możliwości	poproście	kogoś	z	rodziny	
o	odprowadzenie	na	dworzec	i	pomoc	w	wsia-
daniu	do	pociągu	czy	autobusu;

•	 zwróćcie	 szczególną	 uwagę	 na	 swój	 bagaż	
podczas	 wsiadania	 i	 wysiadania	 –	 dogodny	
moment	do	działania	dla	złodzieja;

•	 wsiadając	do	pustego	środka	transportu,	zaj-
mujcie	miejsca	w	pobliżu	kierującego	lub	rodzin	
z	dziećmi	czy	osób	starszych;

•	 jeśli	 trzeba	 –	 zażyjcie	 sami	 lub	 podajcie	
dzieciom	środki	przeciw	tzw.	„chorobie	loko-
mocyjnej”

V. Podczas pobytu nad wodą
•	 pamiętajcie,	że	najbezpieczniejsza	kąpiel	to	ta	

w	 miejscach	 odpowiednio	 zorganizowanych		
i	oznakowanych,	będąc	pod	nadzorem	ratowni-
ków	czy	funkcjonariuszy	policji	wodnej;

•	 bawiąc	się	w	wodzie	nie	zakłócajmy	wypoczyn-
ku	i	kąpieli	innym;

•	 nie	wrzucajcie	przedmiotów	do	wody;
•	 nigdy	nie	skaczcie	do	wody	w	miejscach	nieroz-

poznanych;
•	 jeśli	dzieci	są	w	wodzie	miejcie	nad	nimi	ciągły	

nadzór,	również	gdy	umieją	pływać;
•	 nie	 pozostawiajcie	 na	 brzegu	 swoich	 rzeczy		

bez	opieki;
•	 korzystając	 ze	 sprzętu	 pływającego	 zawsze	

sprawdzajcie	 jego	 sprawność	 i	 ubierajcie		
kamizelkę	ratunkową;

Zajęcia poświęcone czytaniu bajek to tylko 
jedna z wielu propozycji, jaką na lato przygo-
towało dla jaworznickich dzieci Stowarzysze-
nie Wspierania Rozwoju „Ex Animo”.

Wakacyjna akcja pod hasłem „Pedagog uliczny 
na wakacjach” rozpoczęła się w lipcu. W jej ramach 
dzieci, również te nienależące do stowarzyszenia, 
mogą uczestniczyć w szeregu imprez sportowych 
i kulturalnych organizowanych na terenie kilku 
jaworznickich osiedli. To propozycja dla tych, 
którzy wakacje spędzają w mieście. – W środę, 
16 lipca, organizujemy czytanie bajek na osiedlu  
T. Kościuszki, oprócz tego 23 lipca czytanie na osiedlu 
Podwale. 19 lipca na osiedlu Sulińskiego i 25 lipca  

T. Kościuszki odbędzie się spartakiada. Organizuje-
my również wyjazdy m.in. do Chrzanowa i wyjścia 
do kina – zachęca Anna Hernas. Podczas słonecznej 
pogody dla dzieci zaplanowano wyjazdy nad zalew 
Sosina, wyjścia na place zabaw, gry i zabawy sporto-
we. – Poprowadzimy również zajęcia profilaktyczne 
pt. „Emocjonalny świat dziecka” – dodaje Wioletta 
Wójcicka.

Ci, którzy chcieliby skorzystać z letniej oferty 
„Ex Animo” powinni przyjść do Ośrodka dla Ro-
dziny „Pod Kolegiatą” codziennie w godz. od 8.00 
do 16.00. Chęć uczestnictwa w zajęciach należy 
zgłosić z dwudniowym wyprzedzeniem.

(as)

Bajki z „Ex Animo”
Wakacje w mieście nie muszą być nudne

W Miejskiej Bibliotece Publicznej trwa wystawa 
prac Teresy Orłowskiej. Artystka od 10 lat tworzy 
wyjątkowe, malowane igłą i nitką obrazy.

Pochodzi z Sosnowca, mieszka w Będzinie. Jest 
członkiem  Stowarzyszenia Twórców Kultury Za-
głębia Dąbrowskiego. Do tej pory gobeliny Teresy 
Orłowskiej mogli podziwiać mieszkańcy Czela-
dzi, Sosnowca, Będzina i Dąbrowy Górniczej. Jej 
prace zdobią też wnętrza w Niemczech, Finlandii  
i Bułgarii. Od kilku dni te wyjątkowe obrazy mogą 
oglądać również mieszkańcy Jaworzna. Wszystkie 
wykonane są techniką haftu płaskiego, a ich tema-
tyka obejmuje motywy mitologiczne, baśniowe  
i religijne. Artystka haftuje również repliki dawnych 
i współczesnych malarzy. – Wyszywam Matejkę, 
Kossaka, Chełmońskiego – mówi T. Orłowska.

Podczas wernisażu w MBP artystka nie szczę-
dziła słów uznania dla wnętrza, w którym wysta-
wiane są jej prace. – Jestem zachwycona waszą bi-
blioteką, jestem oszołomiona. Życzę wielu twórcom, 
żeby mogli tutaj wystawiać swoje prace. Gobeliny 
Orłowskiej zdobią wnętrza w Niemczech, Finlan-

dii i Bułgarii. Od niedawna prace artystki można 
oglądać również w Jaworznie (as)

Igłą i nitką malowane

Fragment jednego z gobelinów

633/D/08

612/D/08
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Większość	utonięć	jest	rezultatem	braku	wyobraź-
ni:	 korzystania	 z	 kąpieli	 po	 wypiciu	 alkoholu,		
w	miejscach	zabronionych	czy	skakania	do	wody	
po	opalaniu.

VI. Będąc w górach
•	 podczas		wycieczek	dostosujcie	obuwie	i	ubiór	

do	 panujących	 warunków	 atmosferycznych	
zakładając,	 że	 pogoda	 w	 każdej	 chwili	 może	
się	zmienić;

•	 wychodząc	ze	schroniska	na	szlak,	poinformujcie	o	
tym	jego	pracowników,	podając	planowaną	trasę	
przemarszu	i	przybliżona	godzinę	powrotu;

•	 zawsze	zabierajcie	ze	sobą	podstawowy	sprzęt	
pierwszej	pomocy,	zwłaszcza	do	opatrywania	
ran	 i	 usztywniania	 złamanych	 czy	 zwichnię-
tych	kończyn,	a	także	latarkę	oraz	gwizdek	do	
sygnalizacji	miejsca	pobytu;

•	 nie	 wspinajcie	 się	 po	 skałach	 bez	 asekuracji		
i	odpowiedniego	przygotowania;

•	 poruszajcie	się	tylko	wyznaczanymi	i	oznakowa-
nymi	szlakami	turystycznymi;		W	górach	karate-
ka	do	nikogo	nie	dojedzie,	znalezienie	kogoś	jest	
bardzo	trudne	(nawet	z	powietrza)	–	nikt	więc	
szybko	nie	udzieli	Wam	pomocy.	Uważajcie	więc	
na	siebie,	bądźcie	rozważni	i	wykorzystajcie	do	
maksimum	swoją	wyobraźnię.

Powyższe instrukcje i rady powinny 
w dużej mierze pomóc Państwu w bez-
piecznym korzystaniu z zasłużonego 
wypoczynku. Pamiętajmy, że Nasze sze-
roko rozumiane bezpieczeństwo zależy 
w wysokim stopniu od Nas samych.

Na zakończenie życzę Państwu uda-
nego oraz bezpiecznego wypoczynku, 
dużo słońca, wrażeń, poznania nowych 
i ciekawych miejsc.

oficer prasowy jaworznickiej policji:
sierż. szt. tomasz obarski

W związku z okresem letnim, czasem wakacji i urlopów pragnę zwrócić Państwa uwagę na problem, który corocznie w tym 
właśnie okresie ulega nasileniu i w konsekwencji prowadzi do szeregu komplikujących codzienne życie skutków

o g ł o s z e n i e
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Na czas pielgrzymki zapominamy 
o złościach, przykrościach, pokonuje-
my słabości i odnajdujemy przyjaźnie. 
Jemy z metalowych misek, myjemy się  
w zimnej wodzie i śpimy pod namiota-
mi, w otoczeniu pięknych zakątków Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej.

o g ł o s z e n i e

541/D/08

W myśl zasady „Nie samymi góra-
mi człowiek żyje” oddział PTTK  
w Jaworznie w dniu 13 lipca zorga-
nizował wycieczkę krajoznawczą 
do Zabrza. Głównym punktem 
programu było zwiedzanie za-
bytkowej sztolni kopalni Królowa 
Luiza w Zabrzu. 

Jest to kolejna po kopalni srebra  
w Tarnowskich Górach i kopalni Gu-
ido udostępniona turystom kopalnia, 
włączona do Szlaku Zabytków Tech-
niki województwa śląskiego. Blisko  
30 turystów mogło oglądać i słyszeć pra-
cę najstarszej w Polsce czynnej parowej 
maszyny wyciągowej, która od 1915 roku 
obsługiwała szyb kopalni.

Pod ziemią, pokonując krętą trasę 
wiodącą chodnikami kopalni, po-
znawaliśmy ciężką podziemną pracę 
górników. Pod okiem przewodnika, 
byłego górnika tejże kopalni, ze szcze-
gółami poznawaliśmy rodzaje obudów 
chodnikowych, sposoby wydobywania 
i transportowania węgla oraz wentyla-
cji i łączności. Dotykaliśmy kombajny 
węglowe, te starsze i te nowe, które  
w obudowie kroczącej jeszcze kilkana-
ście lat temu urabiały węgiel.

Nie brakowało wymagających 
sprawności przejść niskimi chodnika-
mi, a niewątpliwą atrakcją był przejazd 
wagonami podziemnej kolei.

Na powierzchni oglądaliśmy jeszcze 
sprzęt wojskowy zgromadzony przy 
szybie „Carnall” przez miłośników 
militariów, a następnie udaliśmy się do 
Muzeum Górnictwa w Zabrzu. Tam 
zapoznaliśmy się z historią górnictwa 
nie tylko węgla kamiennego na zie-
miach polskich. Ten obiekt, w którym 
zgromadzono bardzo dużo eksponatów, 
również znajduje się na Szlaku Zabytków 
Techniki i zalicza się do odznaki, do 

Podziemnym szlakiem

której zdobywania zachęcamy krajo-
znawców z Jaworzna i nie tylko.

Na zakończenie wycieczki w ramach 
relaksu odwiedziliśmy ogród botaniczny 
w Zabrzu. Ten mający już 80 lat obiekt,  
w którym znajduje się 4,5 tysiąca oka-
zów, przyciąga do siebie w wolne popo-
łudnia całe rodziny.

Cieszymy się, że jaworzniccy turyści 
oprócz szlaków tatrzańskich i beskidz-
kich poznają również Szlak Zabytków 
Techniki naszego województwa. Impre-
za objęta była dotacją z UM Jaworzna.  
Z turystycznym pozdrowieniem.

PRezes oddziału jeRzy zięba 
zaPRaszaMy na www.Pttk.jawoRzno.Pl

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

GRuPa złota

Uczestnicy wycieczki w kopalni Luiza

W minionym roku szkolnym go-
ściliśmy ich na Rajdzie Górskim 
w październiku, a w czerwcu na 
Harcerskiej Olimpiadzie Sporto-
wej. Zostaliśmy więc zaproszeni na 
organizowany w pobliżu miejscowo-
ści Miskolc, w terminie 28 czerwca 
– 8 lipca, prawdziwy skautowy obóz 
polsko-węgierski.

8 lipca 2008 r. 17-osobowa grupa jaworznickich 
harcerzy wróciła z obozu na Węgrzech, 
organizowanego przez skautów węgierskich  
z miejscowości Szigethalom. Tegoroczny wyjazd 
był owocem całorocznej współpracy z grupą 
harcerzy węgierskich

Jo munkat! Czuwaj!

Gospodarze bardzo miło zaskoczyli 
nas przygotowanymi atrakcjami pro-
gramowymi. Całodniowa wycieczka 
do Budapesztu, Miskolc, zwiedzanie 
jaskiń w Lillafüred, wycieczka kolejką 
leśną do Doliny Garadna, wędrówki po 
górach Bökk, gry terenowe, wieczorne 
ogniska sprzyjały nie tylko lepszemu 

poznaniu Węgier, ale także niezwykle 
zintegrowały harcerzy z obu krajów. 
Wzajemnie poznawaliśmy swoje tra-
dycje i historie. Uczyliśmy się słów, 
piosenek, zabaw polskich i węgierskich. 
Smakowaliśmy kuchni węgierskiej, ale 
też mogliśmy przygotować coś typowo 
polskiego. Ostatniego dnia wypoczywa-
liśmy w Miskolc-Tapalca na kąpielisku  

w jaskini. Nieoceniona okazała się pomoc 
tłumaczki – Igi (serdeczne dzięki!). 

Bez chwili wytchnienia wypeł-
nialiśmy hasło obozu „Troszczcie się 
o przyjaźń”, czego dowodem były łzy 
w oku niejednego harcerza z Jaworzna 
i Szigethalom. 

PHM. kinGa kuRek

Polscy i węgierscy harcerze razem pozują do zdjęcia
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Miasto JaworznoNa chwałę naszych przodków

Tegoroczne obchody 598. rocznicy 
zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem 
zakłócone zostały przez fatalne wa-
runki atmosferyczne, ale festynu nie 
odwołano i uroczystości przenie-
siono do budynku Domu Kultury  
w Szczakowej.

Uroczystości, zorganizowane już 
po raz ósmy, rozpoczęły się punktu-
alnie o godzinie 11.00 – prezydent 
Paweł Silbert, przewodniczący Rady 
Miasta Janusz Ciołczyk oraz orga-
nizacje kombatanckie i harcerskie 
złożyły wieńce pod pomnikiem 
Grunwaldu i tym samym otworzyły 
program uroczystości. Pomnik te-
n,upamiętniający zwycięstwo sprzy-
mierzonych wojsk polsko – litew-
skich, dowodzonych przez Włady-
sława II Jagiełłę i Wielkiego Księcia 
Litewskiego Witolda, nad wojskami 
krzyżackimi 15 lipca 1410, wybudo-
wany w 1910 roku, stał się dla człon-
ków Towarzystwa Przyjaciół Miasta 
Jaworzna inspiracją do czczenia tej 
ważnej dla Polaków rocznicy.

Uroczystość złożenia kwiatów 
pod pomnikiem poprowadził Bar-
tłomiej Cieszyński, przewodniczący 
towarzystwa. W swoim przemówieniu 
Cieszyński podkreślił, że pomnik ten 
poświęcony jest wszystkim, którzy 
walczyli o wolną i niepodległą Ojczy-
znę. Dziś Grunwald urósł  już do rangi 
symbolu: – Czym dzisiaj jest Grunwald? 
To wspomnienie zwycięstwa, wspomnie-
nie wielkości i chwały. To wspomnienie, 
które dodawało wiary bojownikom  
o wolność i rozpalało wyobraźnię ar-
tystów – podkreślił przewodniczący. 
– Pamięci Grunwaldu nie zdołały za-
trzeć nawet zabory i niewola polityczna 
kraju – podsumował.

Po złożeniu kwiatów i wieńców od-
była się msza św. w Kościele pw. św. Elż-
biety Węgierskiej, poprowadzona przez 
proboszcza parafii ks. Józefa Guta.

Dalsze obchody uroczystości, które 
zaczęły się o 17.00, przeniosły się do bu-
dynku DK w Szczakowej. – Ze względu 
na pogodę, obchody nie miały takiego 
kształtu, jaki pierwotnie zaplanowano 
– wyjaśnia Tadeusz Kaczmarek, rad-
ny dzielnicy. Ale wszyscy zaproszeni 
goście zjawili się mimo niesprzyja-
jących warunków atmosferycznych. 
Rycerze z Bractwa Czarnego Rycerza  
z Będzina dopisali i o 17.30 wystrzelili  
z hakownicy, wygłosili także prelekcję 
historyczną. Uczestnicy festynu mieli 
niepowtarzalną okazję poznać zasady 
obsługiwania się bronią, urządzono 
zawody zręcznościowe.

Imprezę uświetniły także występy 
zespołów: tanecznego Bumerang, śpie-
waczego Dobrzanki oraz Jantar-show. 
Niestety, ze względu na burzę i towarzy-
szące jej pioruny, przybyli do Szczakowej 
nie mieli szansy podziwiać pięknych 
koni ze stadniny w Ciężkowicach, choć 
wraz z jeźdźcami przybyły one zgodnie 
z planem. Amatorzy mogli spróbować 
swoich sił w konkursie piosenki, zorga-
nizowanym przez Zbigniewa Rutkow-
skiego. Z uwagi na bezpieczeństwo przy-
byłych, organizatorzy odwołali jedynie 
koncert lokalnego zespołu Terakota, 
który miał uświetnić tegoroczne obcho-
dy. Jak w poprzednich latach, także tym 
razem wybito okolicznościową monetę, 
której wzór przygotowany jest specjalnie 
na tę okazję. Każdy chętny mógł również 
odwiedzić pracownię glinianą czy hi-
storyczną, gdzie poznawał tajniki pracy 
rzemieślniczej.

Podsumowując te obchody, rad-
ny Kaczmarek przyznaje, że nigdy 
wcześniej nie było takich problemów 
z pogodą, przez to też, w porównaniu 

Festyn Grunwaldzki

do lat ubiegłych, przybyło nieco mniej 
ludzi. Ale organizatorzy myślą już  
o kolejnych, które miałyby się odbyć 
za dwa lata: – W 2010 roku przypada 
600. rocznica bitwy, stuletnia posta-
wienia pomnika w Szczakowej i dzie-

sięciolecia obchodów pod pomnikiem, 
organizowanych przez Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta Jaworzna i Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu– wyjaśnia 
Kaczmarek. Organizatorzy uroczy-
stości chcieli także wyrazić wdzięcz-

ność tym, którzy przyczynili się do 
ich przeprowadzenia: – Chcielibyśmy 
podziękować wszystkim, którzy nam 
pomogli, czyli SKOK Jaworzno, Garbar-
ni Szczakowa S.A., Muzeum Miasta Ja-
worzna, Wydziałowi Edukacji Kultury 

i Zdrowia Urzędu Miejskiego, stadninie 
koni w Ciężkowicach oraz tym, którzy 
zabezpieczali całą imprezę – Komen-
dzie Miejskiej Policji i Straży Miejskiej 
– mówi radny Kaczmarek.

Paulina kaRbownik

Zanim nastała ulewa, młodzieńcy mogli sprawdzić się w rzemiośle 
rycerskim, z zachowaniem współczesnych zasad BHP

 Nie tylko amatorzy mogli spróbować swoich sił w konkursie piosenki, 
zorganizowanym przez Zbigniewa Rutkowskiego

Rycerze z Bractwa Czarnego Rycerza składają hołd swemu królowi

Pod pomnikiem Grunwaldu, wybudowanym przez społeczeństwo Szczakowej, od lewej stoją: dziennikarka CTv Magdalena Tosza, radny 
Tadeusz Kaczmarek, Krzysztof Czarny Rycerz i rycerz Jan herbu Czarny Koń

Krzysztof Czarny Rycerz wykonuje próbę miecza
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